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M. J. van L i e b u r g 

DE VERPLEEGKUNDIGE LITERATUUR IN NEDERLAND 
IN DE 19e EEUW* 

Het ontbreken van voldoende gedetailleerde overzichtswerken en deelstu-
dies betreffende de geschiedenis van de ziekenverzorging en -verpleging in 
Nederland zal voorlopig de presentatie van onderzoeksresultaten op dit 
vakgebied in meer of mindere mate parten blijven spelen. Met name geldt dit 
voor het tijdvak van voor 1860, waaruit in Nederland nauwelijks oorspron-
kelijk materiaal is bijeen gebracht of bewerkt, terwijl voor de periode nadien 
een zekere eenzijdige belangstelling voor de opkomst van verpleegkundige 
organisaties niet kan worden ontkend. Bovendien moet de vraag worden 
gesteld of er in de voor Nederland beschreven algemene ontwikkeling van de 
ziekenverpleging voor 1860 niet een vertekening is ontstaan door het 
ongewijzigd ovememen en navolgen van Duitse en Engelse geschiedschrij-
vers.' Deelonderzoeken kunnen door dit alles moeilijk in een breder kader 
worden ingepast. 
Onder dit algemene voorbehoud zal in dit overzicht het resultaat worden 
gepresenteerd van een onderzoek naar de verpleegkundige literatuur, die 
gedurende de 19e eeuw in Nederland verschenen is. Behalve dat een 
(voorlopige) bibliografie van alle monografieen die expliciet de zieken
verzorging en verpleegkunde betreffen is opgesteld, is tevens nagegaan tegen 
welke achtergrond de totstandkoming en uitgave van de diverse werken 
moeten worden bezien. Een onderzoek naar het thema verpleegkunde in de 
algemene medische handboeken van de 19e eeuw blijft intussen als 
desideratum genoteerd. 

De eerste verpleegkundige monografie in het Nederlandse taalgebied van het 
begin der 19e eeuw, staat op naam van de Gentse medicus Pierre Engelbert 
Wauters (1745-1840).^ In 1807, bijna twintig jaren nadat hij de vertaling 
ervan ter hand genomen had, publiceerde hij \\ti Manuel pour le service des 

•Bewerkte tekst van een lezing gehouden voor de le Verpleegkundig Historische Dag te 
Gouda, op 26 april 1980 en georganiseerd door de Werkgroep Geschiedenis der 
Verpleegkunde. 

1. M.n. C.H. Vernede, Geschiedenis der Ziekenverpleging (Haarlem: F. Bohn, 1927). 
2. Over Wauters, zie J.L. Kesle\oot. Notice Biographique sur P.R. Wauters, (Bruxelles: 

M. Hayez, 1841) en Biographic Nationale de Belgique (Brussel: E. Bruylant 1938), vol. 27, 
c. 119-120. 
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malades (Paris, 1786) van Joseph Barthelemy Francois Carrere (1704-1802),' 
onder de titel: Hand-Boek voor den dienst der zieke, of Kort begryp der 
kennissen die noodzaekelijk zijn aan de persoonen die belast zyn met den dienst 
der Zieke, der Kraem-vrouwen, der nieuw-geboren Kinderen, etc.* 
Dat het boekje geen letterlijke vertaling is, wordt door Wauters zelf in de 
ondertitel bericht: op sommige plaatsen is de tekst ingekort en aan het einde 
is het geheel "met kleyne bijvoegsels vermeerderd". Bovendien was de stijl 
aangepast, doordat Wauters in het algemeen woorden had gebruikt "die 
geen eygendlyk nederduytsch maer veel eer fransch of uyt fransch gemaekt 
zijn, doch die van ons vlaemingen beter verstaen worden als de eerste", 
zodat de tekst vooral verstaan kon worden "van die persoonen, de welke 
geen groote geleerdheyd bezitten".' Een gedetailleerde inhoudsopgave 
maakte het boekje gemakkelijk te raadplegen. 
Tekort aan "goede-zieke oppassers" na de opheffing van de verschillende 
orden die zich met ziekenverzorging bezighielden enerzijds, en de behoefte 
aan leermiddelen voor de Zusters van Liefde aan wie de beoefening van deze 
tak der liefdadigheid door Napoleon bij uitzondering was toegestaan 
anderzijds, waren volgens Wauters tenslotte de redenen het reeds veel eerder 
ter hand genomen vertaalwerk af te ronden en uit te geven. Later voegt 
Wauters daar nog aan toe, dat hij "daerenboven door den Heer Faipoult, 
alsdan Prefect van het Departement der Scheldc.tot de uitgave van een zulk 
een werk" was gevraagd.* In tegenstelling tot het buitenland, waar Wauters 
twaalf handboeken "in welke de Ziekedienders behoorlijke onderwijzing 
zouden kunnen bekomen" signaleerde,' bestond er toen in de Nederlandse 
taal nog geen verpleegkundig werk. Dat Wauters' keuze op het boekje van 
Carrere viel kan gemakkelijk worden verklaard uit de populariteit ervan: de 
eerste twee edities waren spoedig uitverkocht geweest en inmiddels waren er 
vertalingen verschenen in het Duits, Spaans en Italiaans. Een zeker verband 

3. Cf. A, Hirsch, Biographisches Lexikon der hervorragenden Arzte alter Zeiien und 
Votker (Berlin-Wien: Urban & Schwarzenberg, 1929), vol. 1. p. 840. 

4. Voor de bibliografische gegevens van de hier besproken verpleegkundige mono
grafieen, zie de lijst achter dit artikel. 

5. Wauters in de "Voor-reden van den Vertaelder", in Carrere, Hand-Boek..., s.p. 
6. P.E. Wauters, Bemerkingen over de Noodzakelijkheid der Ziekedienslers tot het 

genezen der zieke. De pliglen en werkzaamheden der goede, de gebreken der slegte en den 
middel om goede aen-te-kweeken (Gend: A.B. Stevin, 1825), p.20. 

7. Behalve Carrere's publikatie noemt Wauters: Serin, Instruction pour lespersonnes qui 
garden! les malades (Amsterdam (sic!) 1777); Margne, Guide du malade (Paris, 1779); 
Heck, Die Hausmutter am Krankenbette (Berlin, 1784); F.A. May, Unterricht fiir 
Krankenwarter (Mannheim, 1785); Pfaehler, Unterricht fiir Personen welche Kranken 
warten (Riga, 1793); Melin, Unterricht fUr Personen welche Kranken warten (Wien, 1796); 
Mongold, Catechismus fiir Krankenwarterinnen (Bamberg, 1806); F.C.C. Kriigelstein, 
Handbuch der allgemeinen Krankenpflege (Erfurt, 1807); F.E. Braun, Ueber Spital 
Einrichtungen als Unterricht fiir Krankenwarter... (Heilbron, 1808); GregoxTt, Des gardes-
malades (Paris. 1819) en F.E. Fodore, Manuel des gardes-malades (Strasbourg, 1815). 
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tussen de inhoud van het werk en de geografische verspreiding ervan met de 
herleving van de Rooms-Katholieke Orde verpleging lijkt aannemelijk; of 
Carrere's werk ook in Noord-Nederland zulk een invloed heeft gehad kan 
daarom worden betwijfeld. 
Het op zichzelf staand karakter van Wauters' Hand-Boek wordt nog 
versterkt door hetgeen volgde op de mededeling in het voorwoord van 
Carrere, dat deze zijn manuscript al ter goedkeuring aan de Academic 
Royale de Medecine had voorgelegd, toen hij kennis maakte met het vier 
jaar eerder verschenen boekje van Franz Anton May (1724-1814): Unterricht 
fuer Krankenwarter zum Gebrauch offentlicher Vorlesungen (Mannheim, 
1782). "Had ik'er", verklaarde Carrere over dit boekje, "eenig licht konnen 
uyttrekken, ik zou'er gebruyk van gemaekt hebben,... maer 'k en heb niets 
gevonden dat konde nuttig zijn".* Deze mededeling is daarom zo 
opmerkelijk omdat algemeen is erkend, dat deze Duitse medicus toch een 
belangrijke pionier is geweest van de meer wetenschappelijk gebaseerde 
ziekenverzorging. In 1781 had hij te Mannheim een Krankenwarterschule 
opgericht, waar hij zijn boekje een jaar later als compendium der 
theoretische lessen introduceerde.' Het feit dat de Duitse chirurg Johann 
Friedrich Dieffenbach (1792-1847) het boekje van May ten grondslag legde 
aan zijn eigen publikatie op verpleegkundig gebied, de Anleitung zur 
Krankenwartung (Berlijn, 1832) illustreert duidelijk de kwaliteit en populari
teit van May's boekje. Dat Theodor Fliedner (1800-1864) Dieffenbach's 
boekje tot uitgangspunt koos van de theoretische lessen op de diakonessen-
school te Kaiserswerth,'" betekende verder dat May's werk indirekt de basis 
werd van de verpleegkundige literatuur binnen de protestants-christelijke 
richting. 
Ook in Nederland kan belangstelling voor Dieffenbach's Anleitung worden 
geconstateerd in kringen waar het optreden van Fliedner een lichtend 
voorbeeld was. In het begin van de jaren veertig begon er te Groningen een 
opleiding voor pleegzusters, zowel in het Stadsziekenhuis als waarschijnlijk 
in het Stads-Armenhuis." Vooraanstaand stimulator van deze aktiviteit was 
de Groningse hoogleraar Augustus Arnoldus Sebastian (1805-1861), zelf 
een leerling van de Rijkskweekschool voor Militair Geneeskundigen te 

8. Carrere in de "Voor-reden van den auteur", Carrere, Hand-Boek..., s.p. 
9. Zie E. Seidler, Geschichte der Pflege des kranken Menschen (Stuttgart: W. Kohl-

hammer, 1977"), p. 129-133. 
10. Seidler, Geschichte..., p. 149. 
11. Sebastian spreekt in de Voorrede tot Meijer's Handboek..., s.p. over de situatie te 

Groningen, waar "sedert geruimen tijd twee Gestichten van Pleegzusters" zijn. Dat 
daarmee het Stadsziekenhuis en het Stads-Armenhuis kunnen zijn bedoeld, eventueel ook 
het Toevluchtsoord voor meisjes. maak ik op uit de mededelingen bij B.P. Tammeling, 
Honderdvijfenzeventig jaar AZG, geschiedenis en voorgeschiedenis van het academisch 
ziekenhuis Groningen (Groningen: AZG, 1978), p. 99. 
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Utrecht en derhalve meer dan zijn uitsluitend universitair geschoolde 
collega's betrokken bij de kwaliteit van de klinische zorg en ziekenver
pleging.'^ 
Zoekend naar een boekje dat "alles bevat, wat een oppasser van zieken 
weten moet", koos hij tenslotte voor Dieffenbach's werk. 'Voor de vertaling 
en gedeeltelijk de bewerking ervan vond Sebastian de jonge, pas gepromo-
veerde Gerhardus Henderikus Meijer (1823-1853) bereid, die in 1848 zijn 
vertaling publiceerde onder de titel Handboek voor Pleegzusters en Zieken-
oppassers.^^ Het kleine boekje, waarin Meijer bij de bewerking vooral van 
Anselm Martin's (1870-1882) leerboek Die Kunst, den Kranken zu pjlegen 

H A N D - B O E K 
V O O R D E N C 1 E .N ! T 

D E R Z I E K E 
OF 
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kclyk zyii atn de pcrfoonen die btlafl 
zyii met den dieiill der Zieke , der 
Kraem-vrouwen , ucr nieiuv-gcboreu 
Kinderen , etc. 

DOOR Mr. CARRERT, 
Crvtoiuh'tn Docteer-ffttfti.'iaut fi:i Keii':c', e!' 
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op eenipe plaeifen verVon, op Midere met 
kieyoe byvoegfL')! verraeerderii, 

DOOR P. E. ITAUTERSy 
LiJ der C-^mmiffi'' der Rerger-^efihv^-^.tn te Gend, 

»i7» denyiirj der CtneaktiKdevav bit J)epitf temcr.l 
det Sihildt , -oarx iet Gencctjchep der GfKte,. 
ktindigt Scbfie van Paryt, vn het Gtntftf^h.yf 
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Xcntptl/i'tr, v^f! Srvfcl, Antvcerptn, etc* 

Tot G E N D , by CHARLES DE GOESIN-
DisBECQ, ia de Majorlyuftraete , n.'* 5. 

1S07, 

12. Cf. Biographisches Lexikon..., Vol. V. p . 195. 

Over de aa rd van de Utrechlse ople id ing bij de Ri jkskweekschool , zie D . Spoels t ra , Dr. 

Antonius Mathijsen uimnder van het gipsverband 1805-1878. (Assen: Van G o r c u m , 1970). 

! 3 . Vgl. M.J . van Lieburg , " E e n drieluik van de z iekenverpleging in de !9e eeuw: het 
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(Miinchen, 1832) gebruik had gemaakt, werd gunstig onthaald: in 1851 
verscheen een tweede druk onder de gewijzigde titel Leiddraad bij het 
verplegen en oppassen van zieken. 
Een jaar later werd de verpleegkundige literatuur van Nederland opnieuw 
verrijkt met de vertaling en bewerking "naar de behoefte van ons land" van 
een buitenlandse publikatie, namelijk van Louis Eugen Bertrand's Art de 
Soigner les malades (Paris, 1844). Dit boekje, onder de merkwaardige 
hoofdtitel De Ziekenkamer uitgebracht, is een geheel andersoortig werk dan 
de bewerking door Meijer van Dieffenbach's Anleitung: het is meer 
verhalend en beschouwend en vooral ook sterk godsdienstig getint. De 
anonym gebleven vertaler laat in zijn Voorberigt weten, dat zich "in deze 
tegenwoordige tijden van ziekte en dood", de behoefte meer dan ooit doet 
gevoelen "aan menschen, die de noodige ligchaamskracht, de noodige 
zielerust, de noodige zelfopoffering bezitten om hunne krachten en hun 
leven aan het verzorgen hunner kranke natuurgenooten toe te wijden".'^ 
Deze duidelijke verwijzing naar de cholera-epidemie van 1848-1849 doet de 
vraag rijzen of ook het initiatief van Sebastian niet mede door deze epidemic 
met al haar problemen van verpleging en isolatie van cholera-patienten is 
ontstaan. Duidelijk geeft het in ieder geval aan dat de cholera ook voor de 
ontwikkeling van de ziekenverpleging een belangrijke factor is geweest. 

De grote doorbraak in die ontwikkeling kwam echter in de jaren zestig, Zij 
werd in 1861 ingeluid door de Nederlandse vertaling van Florence 
Nightingale's Notes on Nursing (London, 1859), verschenen onder de titel 
Over ziekenverpleging. Over de lotgevallen van Florence en de betekenis van 
haar geschriften behoeft hier niet te worden uitgeweid;'' voldoende is te 
constateren dat haar naam dankzij de journalistieke arbeid der oorlogscor-
respondenten, ook voor de publikatie van de Notes algemeen bekend was op 
het continent, alhoewel daaraan direkt moet worden toegevoegd dat de 
ontwikkeling van Florence's imago in Nederland nog nader onderzoek 
behoeft. 
Wie het initiatief tot de vertaling in het Nederlands genomen heeft, is niet 
met zekerheid bekend, maar het Iigt voor de hand te denken aan Gustaaf 
Eduard Voorhelm Schneevoogt (1814-1871). Dit niet alleen omdat het 

werk van G.H. Meijer, Florence Nightingale en G.P. Gualtherie van Weezel", In: Meijer, 
Handboek... (Reprint) (Alphen a/d Rijn: Stafleu, 1980), s.p., waar dit boekje verder 
besproken wordt. 

14. Bertrand, De Ziekenkamer..., p. 1. 
15. Cecil Woodham-Smith, Florence Nightingale 1820-1890 (London: Constable, 1968) 

en de meer recente literatuur, cf. G. Pickering, Creative Malady, Illness in the Lives and 
Minds of.. Florence Nightingale..., (London: G. Allen & Unwin Ltd, 1974), p. 99-177. 
Over de Notes, zie M.B. Dolan en V.M. Dunbar, resp. in de Preface en het Foreword van 
de Dover-edition (1969), p.V-XVII. 
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K^^Z^rt-.f^^.^ ,^J ^ ^.,r^^^^,_^jC. 

Anna Dorothee van der ThoU, vertaalster van de Notes on nursing 

voorwoord van de Nederlandse uitgave door hem geschreven is, maar ook 
omdat algemeen bekend is hoe hij in zijn funktie als inwonend-geneesheer 
van het Buitengasthuis te Amsterdam juist in deze jaren rond 1860 nauw bij 
de problemen rond de verbetering der ziekenverpleging betrokken was." 
Bovendien was er een nauwe relatie tussen Schneevoogt en de vertaalster 
van de Notes. Schneevoogt zat immers samen met de romanschrijver-
predikant Conrad Busken Huet (1826-1886) in de redactie van het literaire 
tijdschrift De Gids, en het was Busken Huet's vrouw Anna Dorothee van der 
Tholl (1827-1898) die de vertaling op zich genomen heeft. Zij was een zeer 
begaafde vrouw, de dochter van een Haarlemse apotheker, die voor haar 
huwelijk in 1859 met Busken Huet als onderwijzeres werkte bij de 
"Kostschool voor jonge juffrouwen" te Haarlem. Tijdens haar huwelijk, dat 
vol zorgen en teleurstellingen is geweest, heeft zij behalve oorspronkelijke 
literaire produkten ook tal van vertalingen geleverd van Engelse romans." 
Deskundigheid ten aanzien van de taal ontbrak haar dus zeker niet. Toch is 
haar vertaalwerk er stellig mede oorzaak van geweest dat de populariteit van 

16. Zie P.C, Molhuysen, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 
(Leiden: A.W. Sijthoff, 1918), vol.IV, col. 1234-1236 en de waardering door G.D.L. Huet, 
"G.E. Voorhelm Schneevoogt", Ned. T. Geneesk., 7 (1871), I, p. 515-516. 

17. Zie over haar NNBIV, vol.X, col. 1022-1023. In R. Zuidema, "De vrouw van 
Busken Huet", Jaarb. Haerlem, 1935, p. 60-119 vindt men over het vertaalwerk van 
Florence' boekje geen bijzonderheden; evenmin in "Brieven van Mevr. Anna Busken 
Huet aan Mejuffrouw Sophie Potgieter", uitgeveven door J. Berg in De Nieuwe Gids 41 
(1926), II, p. 207-218, 263-272, 454-465, 525-534, 617-626, en 42 (1927), I, p. 71-78, 165-
172 en II, p. 39-48. 
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Florence's boekje in Nederland in geen verhouding staat tot de betekenis die 
daaraan later is toegekend. De Notes on Nursing vormen immers een 
gecomprimeerd betoog ter verdediging van een goede, deskundige zieken-
zorg, en zo'n betoog bleek zich moeilijk te laten presenteren in de taal van de 
roman. Onmiskenbaar heeft de vertaling ten opzichte van het origineel veel 
verloren aan zeggingskracht en bondigheid. Na de eerste uitgave is van de 
Nederlandse vertaling alleen nog in 1863 een herdruk verschenen. 

Daarbij komt dat ook in ons land de medici zich nogal kritisch over 
Florence's pennevrucht hebben uitgelaten. Voorhelm Schneevoogt had al in 
zijn voorwoord Florence getypeerd als "de lieve indringster" op medisch 
gebied, "waar de ingewijde hare wankele schreden met zekere angst 
gadeslaat en tot zijn leedwezen haar zelfs wel eens ziet struikelen"." Een 
zelfde afkeurende toon horen we enkele jaren later bij Samuel Senior 
Coronel (1827-1892) in de Voorrede van zijn Praktische Handleiding voor 
Ziekenverpleging (1874), de eerste geheel oorspronkelijke Nederlandse 
monografie over ziekenverpleging. Coronel verhaalt daarin tevergeefs naar 
een "geschikte handleiding voor de burgerlijke ziekenverpleging" te hebben 
gezocht. 

"Zelfs de overigens voortreffelijke wenken over ziekenverpleging van Florence 
Nightingale konden aan de gestelde eischen niet voldoen. Eene methodische behande-
ling van het onderwerp wordt daarin gemist; bij de vele wetenswaardige practische 
opmerkingen, die dat boekje bevat, wordi er naar ons oordeel veel in gemist wat 
rechtstreeks waarde voor de verpleging aan het ziekbed bezit. Bovendien draagt de 
inhoud daarvan een eigenaardig karakter en worden er meeningen in uitgesproken, die 
met de strenge eischen der wetenschap vaak in tegenspraak zijn. Terwijl over tal van 
kleine bijzonderheden breed wordt uitgeweid, blijven belangstellenden omtrent de 
hoofdzaak, den aard der ziekte, genoegzaam geheel onkundig"." 

In die lacune wilde Coronel voorzien, door de artikelen te bundelen die hij 
gedurende enige tijd in het door Betsy Perk (1833-1906) geredigeerde 
damesblad Ons Streven had geplaatst.^" 
Al geruime tijd voor de publikatie van het kleine boekje had Coronel, de 
"pionier van de sociale geneeskunde in Nederland", van zijn belangstelling 
voor de ziekenverpleging blijk gegeven.^' In zijn Middelburgse jaren maakte 

18. Nightingale, Over Ziekenverpleging, p. XII. Eveneens als reprint (Alphen a/d Rijn: 
Stafleu, 1980). 

19. Coronel, Practische Handleiding..., p. V-VI. 
20. De verhalen verschenen hierin meestal onder de rubriek "Huishoudelijke Praat-

jes", zie Ons Streven, Weekbl. Gewijd aan de Ontwikkeling der Vrouw (Schiedam: Van 
Dijk & Comp.) 4 (1873), p. 2, 11, 18, 26-27, 34, 47, 79, 87, 94, 110-111, 118, etc. 

21. Enkele bijzonderheden zijn ontleend aan A.H. Bergink, Samuel Senior Coronel. zijn 
betekenis voor de sociale geneeskunde in Nederland (Assen: Van Gorcum, 1960), die echter 
bij de bespreking van Coronel's werken de Practische Handleiding nergens noemt! 
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Samuel Sr. Coronel, auteur van de eerste oorspronkelijke monografie over ziekenverpleging 
in het Nederlands 

hij als secretaris deel uit van de Commissie voor Ziekenverpleging, die in 
oktober 1858 was ingesteld door de Vereeniging van Genees- en Heelkun-
digen in Zeeland. Toen korte tijd later door deze Vereeniging een "Inrigting 
voor Ziekenverpleging te Middelburg" geopend werd, waarin "te alien tijde 
in ziekte bijstand verleend zou kunnen worden, door personen op wier 
geschiktheid en redelijk gedrag men zich zou kunnen verlaten", was Coronel 
betrokken geraakt bij de opleiding van het verplegend personeel dat aan de 
Inrigting verbonden werd. Ongetwijfeld heeft Coronel hier ook de hand 
gehad in de uitgave van een Handleiding voor Bakers die door de Zeeuwse 
Vereeniging werd verzorgd.-^^ Te Leeuwarden, waarheen hij in 1867 vertrok-
ken was, werd Coronel de stuwende kracht achter de ontplooiing van de 
aktiviteiten in vredestijd door de Damescomites van het Roode Kruis. In 
1871 richtte hij de "Vrouwen-vereeniging tot bevordering der gezondheids-
belangen in Leeuwarden" op, die onder meer bedoeld was ter opleiding van 
ziekenverpleegsters en tot het nemen van maatregelen om de bakerstand te 
verbeteren. Samen met de medicus Jacob Baart de la Faille (1839-1918) 
verzorgde Coronel voor deze "Vrouwenvereeniging" een cursus aan leer-
ling-pleegzusters en aan bakers.'^' Het was ten behoeve van deze opleiding 

22. Zie Bergink, Coronel..., p. 20-22 en vooral J.C. de Man, "Geschiedenis van de 
Afdeeling Zeeland der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst", 
z.pl. [1898]. De genoemde Handleiding voor Bakers heb ik nergens aangetroffen. 

23. Bergink. Coronet..., p. 52-55. Vgl. dit met de Voorrede in de Practische Handleiding, 
p. v., en ook De Man, "Geschiedenis..." p. 62-69. 
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dat in 1874 de Practische Handleiding voor Ziekenverpleging werd uitgege-
ven. 

Dat het boekje Het verplegen onzer zieken in huis (1877) van de Amsterdam-
se huisarts Stephan Pieter (Gualtherie) van Weezel (1836-1894)^'' niet voor 
de hospitaalverpleging was bestemd, wordt reeds uit de titel zonder meer 
duidelijk. Het moet de situatie zijn geweest die Gualtherie van Weezel 
aantrof in de burgerverpleging, die hem in 1877 deden besluiten een 
Nederlandse vertaling uit te geven van Die hdusliche Krankenpflege (Basel, 
1874), geschreven door de Zwitserse chirurg Ludwig Courvoisier (1843-
1918). Het geheel biedt een strakke vertaling van het origineel, zonder enige 
bewerking voor de Nederlandse situatie en de daar aanwezige literatuur. Zo 
handhaaft Van Weezel de "ik"-vorm waarin Courvoisier geschreven had en 
laat hij na er zijn lezers op te wijzen dat Dieffenbach's y4«/e»ung, waaruit hij 
veelvuldig citeert door Meijer in het Nederlands was vertaald. Hetzelfde 
geldt voor het populaire boek van Joseph Wiel (1828-1881), dat in 1857 in 
het Nederlands vertaald verschenen was onder de titel (Kookboek voor 
gezonden en zieken (Alkmaar, 1875). 
Het anonym vertaalde boekje van de verder onbekende schrijver Felshof, De 
Vrouw als ziekenverpleegster (1881), is weliswaar evenals het voorgaande 
uitsluitend bedoeld geweest voor de verzorging van zieken thuis, maar kan 

24. Van Weezel werd op 7 november 1836 te Maasbommel geboren en overleed op 23 
februari 1894 te Amsterdam. Hij studeerde aan de Rijkskweekschool te Utrecht (1858-
1860) en werd in 1870, in het kader van veranderingen in de geneeskundige wetgeving 
bevoegd verklaard als arts. In 1873 promoveerde hij bij F.C. Donders Over de behandeling 
van amaurosen en amblyopieen met strychnine. Vgl. Van Lieburg, "Een drieluik...", s.p. 

S.P. Gualtherie van Weezel (1836-1894) 
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verder geen enkel vergelijk met Van Weezel's publikatie doorstaan. In nog 
geen 14 duodecimo pagina's wil de auteur, getuige de ondertitel, een 
handboekje bieden "bevattende nuttige wenken en raadgevingen, met 
opgave van huismiddeltjes, voor de behandeling van zieken en te verleenen 
hulp, voordat de geneeskundige aan het ziekbed verschijnt". Opmerkelijk is 
de afzonderlijke plaats die hierbij voor het eerst gegeven wordt aan "het 
verleenen van eerste hulp bij plotselinge ongevallen".^' Men kan er na lezing 
van dit boekje over twisten of het niet meer thuishoort in de populaire 
lectuur van de gezondheidsvoorlichting, die gedurende de 19e eeuw in een 
continue stroom verschenen is. Enerzijds pleit daarvoor de mededeling in 
het voorwoord, dat het boekje bestemd is voor vrouwen, die niet in de 
gelegenheid zijn "zich practisch in de ziekenverpleging te bekwamen", 
anderzijds moet erop worden gewezen dat de term "verpleegster" anno 1881 
nog niet algemeen de associatie opriep met een beroep: "verpleegster" was 
iedere vrouw die zieken verzorgt! 
Hoe vloeiend de overgang tussen voorlichtingslectuur en studieboek kan 
zijn blijkt wel uit het Voorbericht in het werk van de bekende Duitse chirurg 
Christian Albert Theodor Billroth (1829-1894), waar hij opmerkt "niet 
alleen voor verpleegsters van beroep, maar ook voor beschaafde huisvrou-
wen en moeders..." te hebben geschreven. Het boek De Ziekenverpleging in 
huis en in het ziekenhuis, verschenen in 1883, draagt dan ook als ondertitel 
"een handboek voor huisgezinnen en ziekenverpleegsters". Billroth's popu
laire boek, dat eerder in het Zweeds, Deens, Russisch, Roemeens, Servisch, 
Kroatisch, Pools en Italiaans verschenen was, werd in 1883 vertaald door 
een verpleegster uit het Sophia-Kinderziekenhuis te Rotterdam, een zekere 
Mej. E. Schalkwijk;^' de vertaling en uitgave was bedoeld "ten voordele van 
het Kinderziekenhuis en de daarbij behorende Pleegzuster-Vereeniging" 
(1878). Op de achtergrond van dit alles speelt de oprichter van beide 
instellingen, Hendrik Willem de Monchy (1830-1905) onmiskenbaar een 
rol." Voor de cursus die hij bij de Pleegzustervereeniging gaf gebruikte hij 
Billroth's boek bij de "voorcursus", voor welk doel het door de auteur ook 
nadrukkelijk was bestemd.^* 
Billroth's boek onderscheidde zich van vele, ook later verschenen leerboe-
ken doordat de inhoud tot het strikt verpleegkundige werd beperkt. De 
meeste handboeken bevatten volgens Billroth te veel; zijn mening was "dat 
ik alle stelselmatige anatomische en physiologische verhandelingen voor 

25. Felshoff, De Vrouw..., p. 6 en p. 36-48. Zie nog noot 91. 
26. M.J. van Lieburg, Het Sophia-Kinderziekenhuis 1863-1975, (Rotterdam: G.B. 't 

Hooft, 1975), p. 54-55. 
27. Over De Monchy en de ziekenverpleging, zie Van Lieburg, Het Sophia-Kinder

ziekenhuis..., p. 75 en C. Binnenkade, Honderd jaar opleiding tot verpleegkundigen in 
Nederland 1872-1972 (Leiden: Stafleu, 1973). p. Jl. 

28. Billroth, De ziekenverpleging..., Voorbericht, p. V. 
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even overbodig in zulke boeken houd als de uitgebreide uitleggingen overde 
oorzaken en de kennis van alle mogelijke ziekten".^' Een dergelijke kennis, 
die toch slechts halve wijsheid vormde, zou de verpleegster maar in de 
verzoeking kunnen brengen zelf te praktiseren en bovendien zou door al die 
schijngeleerdheid de juiste relatie tussen arts en verpleegster, alsook tussen 
verpleegster en patient kunnen worden verstoord. Ook bij de bespreking van 
het boek in de Nederlandse medische pers werd deze opvallende mening van 
Billroth onderstreept.^" Hoewel de beperking die Billroth's werk derhalve 
kenmerkte het succes van zijn boek niet heeft geschaad,^' heeft De Zieken
verpleging in huis en in het ziekenhuis als handboek niet volledig kunnen 
voorzien in de behoefte die was ontstaan aan een systematisch leerboek voor 
de aanstaande Nederlandse verpleegster. 
Steeds nadrukkelijker werd het verlangen naar zo'n hand- of leerboek geuit 
door de Commissies die zich in de jaren negentig met de opleiding in de 
ziekenverpleging en het vaststellen van exameneisen bezighielden, met name 
de Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging." De leemte leek te zullen 
worden vervuld toen in 1892 te Utrecht een boek verscheen onder de titel 
Ziekenverpleging. Algemeene voorschriften, geschreven door Sybrand Klaas 
Hulshoff (1849-1897), de oprichter van het Wilhelmina-Kinderziekenhuis 
(1888) en sinds 1890 privaatdocent pediatric aan de Utrechtse Universiteit." 
Dit boek vormde de bijna woordelijke weergave — "opdat het boekje in de 
eerste plaats een herinnering blijve aan het gesprokene in den eersten 
cursus" — van de lessen die Hulshoff gegeven had aan de leerlingverpleeg-
sters van de Utrechtse Vereeniging "Ziekenverpleging", welke vereniging in 
1891 was opgericht vanuit de Utrechtse Kliniek tot herkenning en genezing 
van huidziekten, keelziekten, etc. "ter opleiding van bekwame en beschaafde 
verpleegsters".'* De openingsles van de neuroloog Comelis Winkler (1855-
1941), die anatomic en fysiologie zou doceren, verscheen eveneens in druk,' ' 

29. Billroth, De ziekenverpleging..., 1892, p.III. 
30. Zie Ned T. Geneesk., 19 (1883), p. 921-922. 
31. Zie de herdrukken van 1892 en 1898 en het voorwoord van Kuiper, in: Salzwedel, 

Leerboek..., Voorrede. 
32. Vgl. Binnenkade, Honderd jaar..., p. 11 en vooral het Maandbl. Ziekenverpl. (1890-

1900), passim. 
33. NNBW, vol. IV, c. 790-791 en C.A. Pekelharing, "In Memoriam S.K. Hulshoff', 

Ned T. Geneesk., 33 (1897), I, p. 565-567. 
34. Cf. D. Bosschaert, De stad Utrecht als medisch ontwikkelingsgebied (Rotterdam: 

Bronder, 1969), p. 134 en p. 216 ev. en C. Winkler, Herinneringen van Cornells Winkler 
1855-1941. (Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1947), p. 69-70. 

35. C. Winkler, De Ziekenverpleegster, Haar opleiding, haar taak en haar toekomst 
(Utrecht: P.H. Regers, 1897). Ook in Duitse vertaling: "Die Krankenpflegerin", in: Opera 
Omnia (Haarlem: Erven F. Bohn, 1918), Vol. II, p. 147-160. Vgl. de bespreking door Jeltje 
de Bosch Kemper, in: Maandbl. Ziekenverpl., 2 (1893), nr. 8, p. 8. 
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IHustraties uit Nolst Trenite's Handboek der Ziekenverpleging 

maar de overige lessen, die door een tiental specialisten werden verzorgd zijn 
nooit verschenen.'* 
De wens van Cornelis Frans Jacobus Blocker (1852-1912), de recensent van 
Hulshoffs boek in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde," "dat 
ook de andere docenten van den cursus er toe zullen willen besluiten, hun 

36. Onder hen was de decent Gillis Pieter Wesselink; vgl. ook Hulshoff, Ziekenver
pleging..., (1892), p. 3-5 en noot 37. Voor een lijst van alle docenten, in . Ned. T. Geneesk. 
28 (1892), I, p. 346 en Maandbl. Ziekenverpl., 2 (1892), 9. 

37. Zie Ned T. Geneesk., 28 (1892), II, p. 846-848. Blooker moet hier nadrukkelijk 
worden genoemd omdat deze Amsterdamse medicus een belangrijke rol in de geschiedenis 
der ziekenverpleging heeft gespeeld, zie H.G. Ringeling. "In Memoriam C.F.J. Blooker", 
Ned T. Geneesk., 56 (1912), I, p. 1789-1791, Vgl. ook de bespreking in het Maandbl. 
Ziekenverpl. 3 (1892), nr. 2 en 3, p. 25. 
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lessen te publiceeren, en dat deze tot een leerboek mogen worden vereenigd, 
in even keurigen vorm uitgegeven en tegen niet te hoogen prijs verkrijgbaar 
gesteld", is dan ook niet vervuld. 
Toen in 1895 een tweede druk van Hulshoffs werk verscheen kon Blooker 
weliswaar tevreden vaststellen dat "het boekje in de wereld der verpleegsters 
in een behoefte heeft voorzien" en dat de redactie in die zin gewijzigd was 
dat Hulshoff de typische voordrachtsstijl voor de Utrechtse cursus had 
vervangen door een vorm die zich richtte "tot elkeen die zich in de 
ziekenverpleging wenscht te bekwamen", alsook dat de prijs tot de helft was 
teruggebracht (de eerste druk kostte / 2,50), maar liet hij tevens van zijn 
teleurstelling blijken over het uitblijven van aktie door de overige docenten, 
waardoor de hoop op "een volledig HoUandsch leerboek der ziekenver-
pleeging ... waamaar de aanstaande verpleegsters reeds te lang uitzien", wel 
ijdel zou zijn.'* 
Om niet verklaarbare redenen blijkt Blooker onkundig te zijn geweest van 
het feit dat inmiddels een nieuw Handboek der ziekenverpleging (\%9Af^ was 
gepubliceerd door de hulp-geneesheer van het Haagse Gemeenteziekenhuis 
Antoine Nicolas Nolst Trenite (1862-1924)^°. Het boek, dat van tal van 
illustraties was voorzien, vormt boeiende lectuur, vooral door de eigenaar-
dige toon en kernachtige formuleringen die men er in vinden kan. Schreeuwt 
de pasgeborene niet direkt? "Dan geve men het een flink pak slaag op de 
deelen die daarvoor gewoonlijk dienen" (p.75). Over de ziekenkamer, het 
thema dat door zijn voorgangers altijd zo uitvoerig ter sprake was gebracht 
wil Trenite niet uitweiden: omdat hij het zeer waagt te betwijfelen "dat eene 
verpleegster ooit in de omstandigheden zou komen om een geleerde uit zijn 
studeervertrek, eene jonge dame uit haar boudoir te jagen ter wille van een 
zieke, omdat het juist de eenige kamer is op den zuid-oosthoek van het huis, 
zooals zij in de boekjes heeft geleerd" (p. 155). Aderlaten, bloedzuigers 
zetten en koppen behoren naar de rommelkamer te verhuizen (p.22)! 
Opvallend is ook de ruime aandacht voor de terminologie, de vele opmer
kingen over de juiste uitspraak en het afrekenen met onjuiste volksnamen. 
In 1899 zou deze taalkundige belangstelling resulteren in de uitgave van zijn 
bekende Verpleegsters Zakwoordenboekje.*^ 

38. Ned. T. Geneesk., 31 (1893), II, p. 1095-1097. De 2e druk wordt besproken door 
Van Eden, Maandbl. Ziekenverpl. 6 (1895), nr. 4. p. 53-56. 

39. De eerste druk is opgedragen "aan zijne Vriendin A.P. van Bosse"; de derde druk 
"Aan zijne Vriendin G.J. Beynen, Directrice van het Tehuis voor Verpleegsters van het 
Roode Kruis, Afd. 's-Gravenhage". 

40. Nolst Trenite werd 9 maart 1862 te Utrecht geboren, waar hij vanaf 1880 studeerde; 
van 1889-1895 hulpgeneesheer Haagsch Gemeente Ziekenhuis, nadien werkzaam te 
Breda, overleden op 23 mei 1924 te Den Haag. Hij huwde op 18 april 1895 met de 
verpleegster Augusta Heloise Josepha Boebert. 

41. A.N. Nolst Trenite, Verpleegsters Zakwoordenboekje (Amsterdam: J.H. en G. van 
Heteren, 1899) (138 pp.) Vele malen herdrukt. 
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Bij J. H. & G. VAN HETEREN te Amsterdam, is 
verschenen: 

Handboek der Ziekenverpleging 
DOOR 

Dr. A. N. NOLST TRENIT^, 
Eerste Hulpgeneesheer aan het Gemeente-Ziekenhuis 

te 's-Gravenliage, 

MET EEN VOORWOOBD VAN 

J. VAN D E V E N T E R S.zn., 
Geneesheer-Directeiir van het Geneeskundig Gesticht 

voor Kranksinnigen ,, Meer enterg". 

Met een chromo-

lithographische plaat 

en 199 figuren 

in den tektt 

Pr^'s: ingenaaid / 3,50, 
gebonden in linnen band / 3 , 9 0 . 

Stoom-Boek- nn Hanileladrukkerij M. J. Poptielje, Amsterdam. 

(Aankondiging van Nolst Trenite's Handboek, in Maandblad Ziekenverpleging4 (1894),p. 9 

Voor de recensenten was het taalgebruik van Nolst Trenite (ongetwijfeld 
familie van Charivarius)"^ een belangrijke factor in de beoordeling. Bernar-
dus Stephan (1859-1918), als geneesheer-directeur van het Burgerziekenhuis 
een gezaghebbend man, had wel op verschillende punten kritiek, maar 
kwam summa summarum met een geargumenteerde aanbeveling. "Het 
(boek) paart aan een scherpe, duidelijke dictie een zeer prijzenswaardige 
beknoptheid bij groote volledigheid".'*' Pieter Hendrik van Eden (1862-
1933), eveneens een leidinggevend man op het gebied der ziekenverpleging, 
gaf in het Maandblad voor Ziekenverpleging een overeenkomstige beoorde
ling: "dat het een boek is, dat zeer veel goeds bevat, dat beschreven is in een 
lossen, aangenamen trant, dat uitmunt door bondigheid en duidelijkheid, 

42. Charivarius, pseudonym voor Gijsbert Johannes Nolst Trenite (1870-1946), zie 
Grote Winkler Prins Encyclopaedic (Amsterdam-Brussel: Elsevier, 1972), vol. 14, p.242. 
Met dank aan Dr J.H. Sypkens Smit, die mij op deze relatie attendeerde. 

43. Ned T. Geneesk., 30 (1894), I, p. 295-297. 
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maar dat het meest aantrekt door de subjectieve behandeling".''^ 
Onmiskenbaar vormt Trenite's Handboek een mijlpaal in de verpleegkundi
ge literatuur van de 19e eeuw. Dit kan nog eens worden onderstreept door 
vast te stellen dat dit Handboek, afgezien van het meer beknopte boekje van 
Coronel, het eerste oorspronkelijke Nederlandse werk is, dat een bijna 
volledig overzicht biedt van de professionele verpleegkunde. Hoezeer het 
boek op de professie was gericht signaleerde Jacob van Deventer (1848-
1916), de geneesheer-directeur van het krankzinnigengesticht "Meeren-
berg", in het voorwoord tot het Handboek, waar hij als zijn oordeel gaf dat 
het "uitsluitend geschikt (is) voor verpl(eegsters) van beroep en niet voor 
hen die zich op ziekenverpleging wenschen toe te leggen, zonder zich ook 
tevens practisch te bekwamen". Duidelijk kon dit ook blijken uit het 
hoofdstuk over de verpleegster in de operatiekamer. Ten tweede vormt het 
boek een mijlpaal, omdat het fungeerde als uitgangspunt bij de uniformering 
van het verpleegkundig onderwijs. Van Deventer, die een hoofdrol in de 
Bond speelde,*' prees het als een boek dat "de zoo noodzakelijke eenheid bij 
het onderwijs" kon bevorderen en als model voor de opleiding die men 
wenste tot stand te brengen''*. Op welke wijze het die rol heeft vervuld dient 
nader te worden onderzocht, maar dat het Handboek wijdverbreid is 
gebruikt blijkt wel uit de verschijning van een tweede druk in 1895'" en een 
derde in 1900**. Beide edities waren herzien en vermeerderd, waarbij de 
auteur duidelijk rekening had gehouden met de kritiek van recensenten. Een 
zesde druk verscheen nog in 1924!*' 
Bij de verdere uitwerking van het opieidingsmodel hebben de Amsterdamse 
ziekenhuizen een hoofdrol gespeeld. In 1876 was op initiatief van Willem 
Marius Gunning (1834-1912) een opleiding begonnen vanuit de afdeling 
Amsterdam van "Het Witte Kruis", twee jaar later gevolgd door een cursus 
tot opleiding van ziekenhuisverpleegsters met een theoretisch gedeelte, 
verzorgd door G. Waller en een praktisch gedeelte in het Binnen- en 
Buitengasthuis. Deze opleiding kreeg eerst werkelijk geslalte toen in 1883 de 
eerder genoemde Van Deventer een opleiding begon in het Buitengasthuis. 
Hijzelf gaf de theoretische lessen, de bekende Anna Reynvaan (1844-1920) 
de praktische.^° Daarnaast moet het Burgerziekenhuis worden genoemd 

44. Maandbl. Ziekenverpl, 4 (1894), nr. 7, p. 96-98. 
45. Zie over hem C. Manse, "Jacob van Deventer Szn, 1848-1916, zijn leven en werk", 

in: 50 Jaar Antonia Wilhelmina Fonds, z.pl., 1967, p. 25-40en de daargenoemde literatuur. 
46. Van Deventer in Voorbericht bij Nolst Trenite, Handboek.., 1894, s.p. 
47. Voor recensie, zie Ned. T. Geneesk., 32 (1896), I, p. 33 opnieuw van Stephan en 

Maandbl. Ziekenverpl., 6 (1896), p. 53 van Van Eden. 
48. Voor recensie, zie Maandbl. Ziekenverpl., 10 (1900), p. 114-115, eveneens door Van 

Eeden, en Ned T. Geneesk., 36 (1900), I, p. 828-829 door Stephan. 
49. Idem (Amsterdam: Meulenhoff, 1924) (XV -I- 332 pp.) 
50. A. Querido, Het Wilhelmina-Gasthuis (Lochem: De Tijdstroom, 1966), p. 245-252 
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waar sinds 1879 het echtpaar Berns een dergelijke opleiding verzorgde." 
De confessionele instellingen hebben zich lange tijd afzonderlijk opgesteld 
en weigerden zich te conformeren aan de eisen die de Nederlandsche Bond 
voor Ziekenverpleging op 15 juni 1894 had gepubliceerd als eerste stap op 
weg naar een eenheidsdiploma.'^ Ook voor het theoretisch onderwijs wenste 
men andere literatuur dan in de grote ziekenhuizen gebruikelijk was. 
In 1894 nam de predikant der Lutherse Gemeente te Amsterdam Johannes 
Peter Gotfried Westhoff (1832-1906) het initiatief tot de vertaling van het 
grote driedelige werk van de Duitse chirurg Paul Sick (*1871) over Die 
Krankenpflege in ihrer Begriindung auf Gesundheitslehre mit besonderer 
Berticksichtigung der Weiblichen Krankenpflege (Stuttgart, 1884). Daarvan 
wilde hij gebruik maken bij de lessen die hem waren opgedragen in het 
Lutherse Diakonessenhuis van Amsterdam." Het eerste deel van de trilogie, 
die verscheen onder de titel De Ziekenverpleging en de gezondheidsleer uit 
Christelijk oogpunt beschouwd, gaat over "De roeping en werkkring der 
diakones", hetgeen grotendeels wordt benaderd vanuit de historische ont
wikkeling. De beide volgende delen zouden "bij genoegzame deelneming" 
door Westhoff worden bewerkt in samenwerking met T.E. W. Feltkamp, die 
geneesheer was bij de Lutherse Diakonessen Inrichting, maar naar mijn 
weten is deze vervolguitgave nooit tot stand gekomen.*" Voorde inhoudelijk 
verpleegkundige zaken bleef men dus voorlopig aangewezen op het Hand
boek van Trenite. Dat veranderde in 1897 toen de Nederlandse vertaling 
verscheen van Kurt Witthauer's (*IS65) Leitfaden fiir Krankenpflegerinnen 
im Krankenhaus und in der Familie (Halle a.S., 1897). 
Deze Handleiding voor Ziekenverpleegsters vormde een samenvatting van de 
lessen die de auteur gegeven had aan proefzusters en diakonessen, aangevuld 
met raadgevingen voor "ieder moeder,...ja ieder wier taak het mocht zijn 
verwanten of anderen te verplegen"." Een zeker verzet vanuit de confes
sionele instellingen tegen het accentueren van het cognitieve en wetenschap-
pelijke in de verpleegkunde kan bij dat alles niet worden ontkend. Het meest 
uitgesproken komt dat naar voren in het boekje van de geneesheer-directeur 
van het St. Andreas-Gasthuis te Utrecht H.W.F.C. Woltering, getiteld fen 

en vooral A. Hallema, "Van Ziekenverpleging tot Ziekenhuisverpleging in Amsterdam in 
de 19e eeuw", Het Ziekenhuiswezen 27 (1954), p. 33-36. 

51. Over de verdiensten van het echtpaar Berns, zie Eigen Haard{\i9\), p. 168-170 en 
J.A. Groen, Een Eeuw Burgerziekenhuis 1879-1979 (Amsterdam: 1979, p. 3-5). 

52. Cf. Maandbl. Ziekenverpl., 4 (1894), p. 143-144. 
53. Zie Th.E. Isaachsen. Gedenkschrift van het 25-jarig bestaan der Luthersche diako-

nessen-inrichting, Amsterdam (Amsterdam, 1912) en J.M. Fuchs, Verzorgen en verplegen. 
Evangelisch-Luiherse bejaardenzorg, Luthers Diaconessenhuis, Amsterdam (Wageningen: 
Veenman. 1967) 

54. Vgl. ook Sick, De Ziekenverpleging..., p. XI. 
55. Idem, p. V-VI. 
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en ander over ziekenverpleging, dat verscheen in 1898 en waarin hij waar-
schuwde tegen "alle overbodige geleerdheid en theoretische beschouwing" 
en "de zachte hand der vrouw, de pleegzuster in haar alles verzakende 
opoffering en toewijding" centraal stelde."' 
Dat alles kon de ontwikkelingslijn die bij Nolst Trenite in gang was gezet, 
niet schaden. In 1899 verscheen het Leerboek der Ziekenverpleging, oor-
spronkelijk in het Duits gepubliceerd door Julius Wilhelm Rudolf Salz
wedel." Verdeeld in 314 paragrafen biedt het boek, dat wat de indeling 
betreft sterk op Witthauer's publikatie lijkt, een uiterst volledig, zij het 
beknopt, en zeer overzichtelijk beeld van de stand waarop de verpleegkun
dige kennis in Nederland anno 1899 werd gedoceerd. Opvallend is de 
discussie die in de pers over dit boek ontstond. Jan Kuiper (1862-1938), de 
opvolger van Van Deventer en exponent van de ontwikkelingen in de 
verpleegkundige opleiding rond de eeuwwisseling,'* had het boek van een 
aanbevelend voorwoord voorzien; overigens met de toevoeging dat hijzelf in 
de opleiding Billroth's leerboek en Esmarch's Eerste Hulp^^ naast het boek 
van Salzwedel wilde handhaven.'" Zijn aanbeveling werd overgenomen door 
Stephan, die in een recensie opmerkte het Duitse origineel, de Leitfaden fiir 
die Krankenwartung al sedert 1889 als leerboek te gebruiken in het Burger
ziekenhuis." Een geheel tegenovergesteld standpunt publiceerde Van Eden. 
Zijn kritiek was duidelijk: het boek was zo beknopt dat de duidelijkheid 
eronder had geleden en men miste er afbeeldingen in, alsook een register. 
Bovendien laakte Van Eden het feit dat een verpleegster (C. van Ronkel) de 
vertaling geleverd had. Als slotconclusie noteerde hij "dat het boek een 
grondige revisie noodig heeft, voordat het inderdaad als leerboek door de 
verpleegsters kan worden gebruikt".'^ 
In Van Edens kritiek, waarop nog een kort weerwoord van Kuiper 
verscheen," treft ons in het bijzonder het argUiTient "dat wij thans toch 
werkelijk wel in staat zijn, op onze eigen beenen te staan". Vertalingen uit 
het Engels en Duits waren volgens hem volstrekt overbodig nu er op eigen 
bodem zoveel verpleegkundige literatuur verschenen was. Aan vertalingen 
kon alleen dan een rechtmatige plaats worden ingeruimd, "wanneer zij van 

56. Weltering, Een en ander..., p. 7-9. Of dit als verf 'kundige monografie mag 
worden beschouwd is discutabel. 

57. J.W.R. Salzwedel, Leitfaden fiir die Krankenwartung (Berlin, 1889), zie ook 
Handbuch der Krankenpflege zum Gebrauch fiir die Krankenwartschule des Kgl. Charite 
Krankenhauses, sowie zum Selbstunterricht (Berlin: A. Hirschwald, z.j.) 

58. Vgl. Querido, Het Wilhelmina Gasthuis..., p. 252 ev. 
59. J.F.A. Esmarch, Eerste hulp bij ongelukken (Gouda: G.B. van Goor & Zn, 1882). 

daarna vele malen herdrukt. 
60. Salzwedel, Leerboek..., p.V. 
61. B. Stephan, in: Ned T. Geneesk., 35 (1899), II, p. 1261-1262. 
62. P.H. van Eden, in: Maandbl. Ziekenverpl., 10 (1899), p. 52-53. 
63. J. Kuiper, in: Maandbl. Ziekenverpl., 10 (1900), p. 70-71. 
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zoo superieur gehalte zijn, dat geen der bestaande oorspronkelijke werken 
daarmee een vergelijking kan doorstaan". 
Inderdaad kan voor de periode na 1900 worden gesteld dat er in Nederland 
op het gebied der ziekenverpleging voldoende kader was gevormd om in de 
behoefte aan systematische overzichtswerken en leerboeken te voorzien. 
Van Eden's eigen werk over de Ziekenverpleging in het huisgezin (1901)*'' en 
Johan Eduard Stumpffs (1865-1951) bekende Voorlezingen over Ziekenver
pleging (1906-1907)*' staan aan het begin van die periode als imposante 
voorbeelden. 
Tenslotte moge voor enkele onderdelen van de verpleegkundige literatuur 
van de 19e eeuw een korte karakteristiek worden geboden. Wat ten eerste de 
anatomic (en fysiologie) betreft: dit onderdeel kwam in de leerboeken pas bij 
Nolst Trenite (1894) meer uitvoerig aan bod. Zoals eerder vermeld had 
Billroth het in zijn handboek om principiele redenen achterwege gelaten.*' 
Wel verscheen in Nederland, kennelijk om in een toch bestaande behoefte 
aan anatomisch studiemateriaal te kunnen voorzien, een uitgave van de 
Lessen voor Aspirant-Pleegzusters over de Ontleedkunde van den Mensch, niet 
door, maar volgens Billroth opgesteld. Deze Lessen werden eveneens 
uitgegeven ten bate van het Sophia-Kinderziekenhuis en Pleegzustervereeni
ging." Niet onmogelijk is dat dit leerboek anatomic bij de opieidingen ook 
heeft dienst gedaan naast de leerboeken van Nolst Trenite en van Salzwedel. 
Uit de recensie van Stephan blijkt in ieder geval dat men de behandeling van 
de anatomic en fysiologie bij Salzwedel als te beknopt beschouwde. "Ik 
geloof, schreef Stephan daar, "dat wij althans in Nederland gewoon zijn 
om onze verpleegsters, zonder haar daarom met kennis van anatomic en 
physiologic te overladen, daarvan lets meer mede te deelen dan in dit 
leerboek daarover gevonden wordt".** Uit dit enkele citaat is wel duidelijk 
dat de plaats van de basisvakken in het leerboek verpleegkunde van de 
vorige eeuw voortdurend in discussie is geweest. 
Een tweede thema betreft de voeding, waaraan al in de vroege verpleegkun
dige literatuur afzonderlijk paragrafen zijn gewijd, die met name handelen 
over de wijze waarop spijzen moeten worden toebereid en toegediend. In 

64. P.H, van Eden, Ziekenverpleging in het huisgezin (Groningen: J.B. Wolters, 1901), 
de tweede druk onder de titel: Ziekenverpleging en Eerste Hulp bij Ongelukken in het 
huisgezin (Haarlem: Erven F. Bohn, 1914). 

65. J. Ed. Stumpff, Voorlezingen over Ziekenverpleging (Haarlem: Erven F. Bohn, 
1906-1907). 

66. Zie noot 29. 
67. Gegevens ontleend aan de aankondiging van de tweede druk door de uitgeverij M. 

Wijt te Rotterdam. 
68. B. Stephan, in: Ned. T. Geneesk., 35 (1899), II. p. 1261. Geen zekerheid was te 

krijgen of S.Sr, Coronel's boekje Ons Wonderschoone Huis, of hoe het Menschelijk lichaam 
is gebouwd en hoe het in stand moet worden gehouden (Amsterdam: J.H. & G. van Heteren, 
1892) voor onderwijsdoeleinden was bestemd of werd gebruikt. 
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1848 stelde Meijer in zijn Handboek kort maar krachtig vast dat "in een boek 
over ziekenverpleging (niet) kan... worden vermeld wat de kranke zal eten en 
drinken, want dat kan slechts de geneesheer bepalen, maax hoe hij de spijs en 
drank moet bereiden"." In tegenstelling tot de literatuur over de zieken
huisverpleging bleef het hoofdstuk over de voeding in de boeken over de 
verpleging van zieken thuis een belangrijk onderdeel. Bij Gualtherie van 
Weezel, i.e. bij Courvoisier neemt het caput over de ziekenkost, grotendeels 
gebaseerd op de publikaties van Wiel, zelfs een derde van de tekst in 
beslag.™ De vele kwantitatieve gegevens over het "voedend vermogen" en 
de "verteerbaarheid" geven hierin aan dat de snelle ontwikkeling der 
voedingsleer niet aan het terrein der ziekenverpleging was voorbijgegaan." 
Nolst Trenite beperkte zijn bespreking van de voedingsstoffen tot slechts 
enkele pagina's en verwees voor uitvoeriger gegevens naar A.J.C. Snijders' 
boek over Onze Voedingsmiddelen (1889)." In de derde druk (1895) voegde 
hij daar A.C. Manden's Recepten voor zieken en herstellenden (1897) aan 
toe.'' Dat Nolst Trenite echter een goed bereide ziekenkost op hoge prijs 
stelde, blijkt wel uit het voorwoord tot de tweede druk, waar hij het in dat 
opzicht betreurt dat het niet langer meer gewoonte is "dat de dochters der 
ontwikkelde standen zich met het huishouden bemoeien, in de keuken staan 
en het linnengoed verstellen", zodat zij bij de ziekenverpleging van deze 
vaardigheden geen gebruik meer konden maken. Naar zijn overtuiging 
diende zelfs "noodzakelijk aan den cursus van den geneesheer voorafgaan 
eene grondige bekwaming in de huishoudelijke kundigheden".'" 
De literatuur over de psychiatrische verpleegkunde begon in de jaren zestig 
een nieuwe periode met de publikatie van John Curwen's (1821-1901) 
Handleiding voor Oppassers in Gasthuizen voor Krankzinnigen (1862). De 
opbrengst van dit door Frederik Anthony Hartsen (1838-1877) vertaalde 
werk was bestemd voor het pas gestichte "(Schroeder) Van der Kolk's 
fonds", bedoeld om "eene inrigting daar te stellen tot het bijeenbrengen en 
opleiden van een beschaafd en gedevoueerd personeel voor de dienst in de 
nederlandsche krankzinnigengestichten"." Kort daarna verscheen van de 

69. Meijer, Handboek..., p. 21. 
70. Van Weezel, Het verplegen..., p, 72-114. 
71. Cf de verschillende bijdragen in: E, Heischkel-Artelt (herausg,), Erndhrung und 

Erndhrungslehre im 19. Jahrhundert (Gottingen: Varidenhoeck & Ruprecht, 1976) en 
vooral E,F, Patrice Jelliffe, "Nutrition in Nursing Curricula, Historical Perspective and 
Present Day Trends", Journ. trop Pediatr., 20 (19'J 149-181, 

72. A,J,C. Snijders, Onze voedingsmiddelen, hunne samenstetling, voedingswaarde, 
toebereiding en verteerbaarheid, benevens de voomaamste kenmerken hunner deugdelijkheid 
(Zutphen: W.J. Thieme, 1889). 

73. A.C. Manden, Recepten voor zieken en herstellenden. Met een voorwoord van Dr. 
W,F, Unia Steyn Parve, (s'Gravenhage: Gebr, van Langenhuyzen, 1897), Besproken in 
Maandbl. Ziekenverpl., 4 (1894), 168. 

74. Nolst Trenite, Handboek.... 1895, Voorrede, s.p, 
75. Curwen, Handleiding..., p. VII, 
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hand van Nicolaas Bernhard Donkersloot (1813-1890), toen geneesheer-
directeur van het krankzinnigengesticht te Dordrecht, een klein boekje met 
Raadgevingen aan oppassers en bedienden in krankzinnigengestichten: het 
eerste handboekje van Nederlandse bodem voor de psychiatrische verple
ging.'* Voorbijgaande aan de vertaling van Ewald Hecker's (1843-1909) 
Anleitung fiir Angehorige van Gemiits- und Geisteskranken (Berlin 1876), 
welk boek alleen bestemd was voor "de huisgenooten van krankzinnigen"," 
kwam de verpleging van krankzinnigen pas weer uitvoerig aan bod in de 
tweede druk van De ziekenverpleging in huis en in het ziekenhuis van Billroth. 
Daarin waren gedeelten opgenomen met algemene voorschriften "voor 
zieken van geest" en "voor de verpleging van krankzinnigen"; het eerste 
gedeelte geschreven door de genoemde Hecker, het tweede gedeelte door 
Jaromir von Mundy (1822-1894). Twee jaar later wijdde ook Nolst Trenite 
in zijn leerboek aparte paragrafen aan de verpleging van krankzinnigen, zij 
het vanuit het besef dat "voor dezen wezenlijk moeielijken tak van 
ziekenverpleging, zoowel theoretisch als practisch" een aparte opleiding 
absoluut noodzakelijk was, en met de verontschuldiging het thema te 
moeten aanroeren, omdat ook "diegene, die zich niet bepaald aan krank-
zinnigenverpleging wenscht te wijden, toch van tijd tot tijd met dergelijke 
zieken in aanraking (zal) komen",'* Dat Van Deventer het boek van Nolst 
Trenite van een aanbevelend voorwoord voorzag, bevestigt dat deze her-
vormer van de krankzinningenverpleging het volledig met zijn Haagse 
coUega is eens geweest. Zelf verraste Van Deventer in 1897 de wereld van de 
Nederlandse psychiatric met de publikatie van een Handboek der Krank-
zinnigenverpleging: een misleidende titel, want de inhoud biedt niet meer dan 
"een verzameling voorschriften, bestemd voor de zusters en breeders te 
Meerenberg", zoals Jacobus Hermanns Schuurmans Stekhoven (1864-1941) 
in een recensie het boek typeerde, daaraan toevoegend dat het onwaar-
schijnlijk was dat het Handboek ook elders als leerboek zou worden 
ingevoerd." 
Een betere ontvangst viel het boek te beurt van de Utrechtse medicus 
Benjamin van Delden (1847-1913), over Onze krankzinnigen en hunne 
verpleging, dat hetzelfde jaar (1897) verscheen. Door Gerard Christiaan van 
Walsem (1863-1935), die onder Van Deventer werkzaam was in "Meeren
berg", werd dit boek, ondanks enkele tekortkomingen, geprezen als "een 

76, Zie P, van der Esch, Geschiedenis van het Staatstoezicht op Krankzinnigen (Den 
Haag: Staatsuitgeverij, z.j), vol, I. p, 54 over de oudste leerboekjes, 

77, E, Hecker, Gids voor de huisgenooten van krankzinnigen voor, tijdens en na de 
verpleging dezer lijders in een gesticht. Naar het Hoogd, door C,P, ter Kuile, Met eene 
voorrede en aant, van A,H. van Andel. (Enschede, 1877), 

78, Nolst Trenite, Handboek..., 1894, p, 137. 
79, Schuurmans Stekhoven, in: Ned. T. Geneesk., 33 (1897), I, p. 1035-1038. 

Over de rol vaT Van Deventer's vrouw, Antonia Wilhelmina Stelling (1852-1916), zie 
Manse, "Jacob van Deventer...", p. 32. 
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geschikte leidraad" bij het onderwijs en als "een wegwijzer... bij hun 
dagelijks te betrachten plichten" voor de leerlingen.*" 
Dezelfde Van Walsem gaf een jaar later*' een in loftuitingen veel gematigder 
recensie van de Handleiding bij het verplegen van krankzinnigen (1898), 
geschreven door David Schermers (1863-1931). Met deze publikatie beoogde 
Schermers een leerboek te bieden van eigen confessionele kleur "voor het 
onderwijs aan het verpleeg-personeel in de gestichten der Vereeniging tot 
Christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland". 
Een vergelijking met de verhouding tussen de confessionele en niet-
confessionele literatuur voor de algemene ziekenverpleging dringt zich hier 
op. 
Een overzicht van de literatuur betreffende de verpleging van kinderen 
vereist een afzonderlijke publikatie, vooral vanwege de vage grenzen tussen 
de verpleegkundige literatuur en de voorlichtingslectuur over de verzorging 
van kinderen in het algemeen.*" Volstaan kan worden met het memoreren 
van de drie verpleegkunde boekjes die zich expliciet tot verpleegsters richten: 
de Raadgevingen en wenken aan Moeders en Ziekenverpleegsters, omtrent 
hetgeen zij in acht moeten nemen bij het verzorgen van zieke kinderen (1866), 
oorspronkelijk in het Engels geschreven door de oprichter van het Hospital 
for Sick Children te London, Charles West (1816-1898); de publikatie van 
Coronel over Het zuigelingsleven. Wenken en raadgevingen voor moeders en 
verpleegsters (1888)*^ en met name het boek van Hulshoff over Z)f verpleging 
van kinderen (1897). Van laatstgenoemd boek is helaas alleen het eerste deel 
verschenen, gewijd aan De verpleging van pasgeborenen.** De gebruikers van 
Billroth's De Ziekenverpleging zagen een jaar later een derde druk van dit 
werk verschijnen, met daarin een nieuw hoofdstuk over "de verpleging van 
het gezonde en zieke kind", geschreven door Oscar Rie. 
Aansluitend op het thema kinderverpleging kan gewezen worden op de 
literatuur die in de 19e eeuw voor de bakerstand is uitgegeven. In de 
algemene verpleegkundige literatuur werd aan de verpleging van barenden, 
kraamvrouwen en pasgeborenen als regel wel aandacht besteed; al in het 
boek van Bertrand (1849) is daaraan een afzonderlijk hoofdstuk gewijd.*' 
In 1888 verscheen van Arie Mijnlieff (1853-1923) zijn bekende boekje De 
Verpleging van kraamvrouw en kind. Hetzelfde jaar publiceerde de Noord-

80. Van Walsem, in: Ned T. Geneesk., 33 (1897), I, p. 1001-1003. 
81. Van Walsem, in: Ned T. Geneesk., 34 (1898), II, p. 867-870. 
82. Men zie de lijst in Catalogus van Tijdschriften en Boeken over Kinderziekten 

aanwezig in de Nederlandsche Openbare Bibliotheken (z.pl.: Ned. Ver. Paediatrie, 1909), p. 
218-224. 

83. Over Coronel's bijdrage tot de kinderverzorging en -verpleging i.h.a. zie Bergink, 
Coronel..., p. 118-151 en p, 159. 

84. Zie voor een recensie G.C. Nijhoff, in: Ned. T. Geneesk., 33 (1897), I. p, 553-554. 
85. Bertrand, De Ziekenkamer..., p. 83-93, 
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Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" een Handleiding voor Bakers, 
geschreven door Pieter Jacobus Barnouw (1841-1926). Uit de recensies van 
beide werken zou men mogen opmaken dat Barnouw's boekje de voorkeur 
verdiende boven dat van Mijnlieff, vooral omdat het korter en bondiger was 
samengesteld.** Toch verscheen van Mijnlieffs werk nog een tweede druk in 
1899, gelijktijdig met het curieuze boekje De vroedvrouw in de praktijk van 
Meinart Niemeyer (1861-1934).*' Curieus, omdat de auteur zich daarin nog 
bedient van vragen en antwoorden, een catechismusvorm die in de didactiek 
reeds lang obsoleet was verklaard! 
De ziekenverpleging bij het Nederlandse leger onderging een ingrijpende 
verandering toen in 1864 een opleiding voor hospitaalsoldaten werd inge
steld, vijf jaar later gevolgd door de formatie van twee hospitaalcompag-
nieen.** Al een jaar later werd in de behoefte aan lesmateriaal voor deze 
opieidingen voorzien door twee publikaties: de Handleiding ter opleiding van 
Hospitaal-Soldaten, geschreven door Kornelis Johannes van Duyl (11912) 
en de eerder genoemde Van Weezel,*' en het Genees- en heelkundig zakboek 
voor het leger, tevens bruikbaar bij de opleiding der hospitaalsoldaten, 
samengesteld door Bernardus Gerard van der Hegge Zijnen (1827-1906), 
Beide werken kregen in 1886 een zeer populaire opvolger in het boek van 
Woutherus Herbertus Livinus Borgerhoff Mulder: Gids voor den Hospitaal-
soldaat en den Ziekendrager. Sinds 1894 verscheen dit werk voor beide 
functies afzonderlijk als Gids voor den Hospitaalsoldaat en als Gids voor den 
Ziekendrager. Op de marineschepen werden de nieuwe ontwikkelingen op 
verpleegkundig terrein in 1880 gemarkeerd door de publikatie van de 
Handleiding voor de verpleging van zieken aan board van Zr. Ms. Schepen, 
door J . Meijers. Eenzelfde soort Handleiding zag in 1898 het licht van de 
hand van Gerard van Eysselsteyn (1865-1916), 
Tenslotte kan nog de plaats van de verbandleer en eerste hulp bij ongeluk
ken in de verpleegkundige literatuur worden aangestipt. Beide themata 
worden in de bovengenoemde algemeen verpleegkundige literatuur altijd 
wel min of meer uitvoerig ter sprake gebracht. Daarnaast was in de vorm 
van monografieen op het einde der 19e eeuw een afzonderlijke literatuur-
categorie van niet geringe omvang ontstaan.'" 

86. Zie G,C, Nijhoff, in: Ned T. Geneesk., 24 (1888), I, p, 399-401 (recensie van 
Mijnlieff) en idem, II, p. 102-103 (recensie van Barnouw). 

87. Zie C, Van Tussenbroek, in: Ned. T. Geneesk., 35 (1899), II, p, 937. 
88. Vgl, H,J, van Geelen, Van Hospitaalsoldaten tot geneeskundige troepen (z,pl,: 

Geneesk. Dienst. 1969). p, 13 ev, 
89. Van dit werk zou een Japanse vertaling verschenen zijn, die ik bibliografisch echter 

niet heb kunnen achterhalen, vgl, Saburo Miyasita, "A Bibliography of the Dutch 
medical books translated into Japanese". Arch. Internal. Hist. Sciences, 25 (1975), p, 8-72. 

90. I.h.a. kan verwezen worden naar de titels in de Bibliotheca Medica Neerlandica 
(Amsterdam: De Bussy, 1930), vol. I, p, 302-304 (verbandleer) en p, 426-431 (EHBO). 
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Het geheel overziende springt direkt de invloed van de Duitse verpleegkun
dige literatuur in het oog. Tegenover zeven titels van al of niet bewerkte 
vertalingen uit het Duits, staan slechts twee boekjes uit het Frans, beide uit 
de eerste helft der 19e eeuw. De Engelse invloed beperkt zich tot het boekje 
van Nightingale. Afgezien van de publikatie van Coronel (1874), Iigt het 
begin van de oorspronkelijke Nederlandse verpleegkundige literatuur in de 
jaren negentig. Voor de diverse specialistische gebieden valt dit tijdstip 
opmerkelijk vroeger: voor de militaire verpleegkunde en de krankzinnigen-
zorg 1865, de kinderverpleegkunde 1882 en de kraamverpleging 1887. In de 
rij van auteurs is in de 19e eeuw, afgezien van Florence Nightingale, de 
verpleegster zelfde grote afwezige. Wel moeten de verpleegsters Schalkwijk 
en Van Ronkel met ere worden genoemd als de vertaalsters van resp. de 
boeken van Billroth (1883) en Salzwedel (1899). De eerste verpleegkundige 
monografie van de hand van een Nederlandse verpleegster verscheen pas in 
1910 op naam van Leny de Bussy-Kruysse (1859-1937)." 
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