
BOEKBESPREKINGEN 

M.J. van Lieburg, Woord en boek in de geschiedenis van de geneeskunde. Een 
beschouwing over de toegankefijkheid van medische kennis (Amsterdam: 
Editions Rodopi, 1989; ISBN 90-5183-090-4) 28 p., Hfl. 28,50. 

M.J. van Lieburg aanvaardde de leerstoel in de geschiedenis der genees
kunde, zowel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam als aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam op fesp. 5 juni 1987 en 6 oktober 1988. De oratie 
Woord en boek in de geschiedenis van de geneeskunde sluit heel weI aan op de 
Amsterdamse rede, die de Medische geschiedenis afs interdiscipline behan
delde. Tezamen vormen deze geschriften het uitgangspunt van de bena
dering van het vakgebied van de auteur, een lOrgvuldig overwogen 'credo', 
dat voor diegene, die met het oeuvre van Van Lieburg vertrouwd is, 
duidelijk herkenbaar is. Zijn uitspraken, een warm pleidooi voor de 
medische geschiedenis als gebied waaraan kennis van de geneeskunde en van 
de geschiedbeoefening op gelijkwaardige wijze moeten bijdragen, en zijn 
waarschuwing over de gevaren van de chaos in de medische terminologie, 
zijn goed onderbouwd en znllen door velen met iustemIning worden begroet. 
Taalbeheersing is een essentieel onderdeel van het informatiemanagement, 
en Van Liebnrg waarschuwt de medicus aan de computer voor de veertig 
eeuwen medische lexicografie, die op hem neerzien wanneer hij "in vef
twijfeling" zoekt naar nieuwe "headings" die de vloed van referenties moet 
indammen. De auteur is ervan overtuigd dat de voortschrijdende internatio
nale standaardisatie van de medische nomenclatuur en de verdergaande 
computerisering van de medische communicatie, het noodzakelijk maken 
om in de medische opleiding een plaats in te ruimen voor onderwijs in de 
medische lexicografie. De jonge artsen, die vertrouwd raken met een 
vloedgolf van nienwe begrippen in de geneeskunde, lOals "algorithmen", 
"informed consent" en dergelijke vaak Angelsaksische termen, znllen zich in 
eerste instantie daar niet om bekommeren. Totdat ook zij een te ruim 
trefwoord intoetsen! Als Van Lieburg gelijk heeft, is de ellende voorlopig 
nog niet te overzien, maar zijn daarnaast de mogelijkheden voor verder 
ondeflOek met behulp van computer-thesauri ook voor medici-historici zeer 
groot. Een nuttige bezinning voor de toekomst! 

A.M. Luyendijk-Elshout 

J.A. van Belzen, Gezondheid, ziekte en psychiatrie vo/gens H. C. Riimke (Uitg. 
Kerckebosch: Zeist, 1988; ISBN 90-6720-040-9) 94 p., Hfl. 21,90. 

Dit boekje is een deel in de reeks Filasotie en Geneeskunde, die beoogt de 
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grondslagen der geneeskunde te onderzoeken. 
De schrijver, psycholoog en wijsgeer, heeft zich nauwkeurig aan die 
:loelstelling gehouden. Hij geeft geen overzicht van het gehele werk van 
Riimke, doch beperkt zich tot die grondgedachten over de psychiatrie die 
Riimke zijn hele leven hebben beziggehouden. Het zijn opvattingen over het 
,erschi! tussen psychisch gezond en psychisch ziek, over het onderscheid 
lussen vorm en inhoud van een psychiatrische aandoening, over het wei of 
oiet bestaan van aparte psychiatrische ziektebeelden, over de al dan niet 
ichamelijke basis van psychiatrische aandoeningen. Hij geeft de mening van 
Riimke weer aan de hand van gedeelten uit zijn omvangrijk werk. Zo krijgen 
wij een duidelijke indruk van wat Riimke hierover gedacht heeft. Tevens 
uen we dat hij toch met tot besliste uitspraken is gekomen. Hij denkt 
condom de problemen, maar draagt daardoor wei bij tot verheldering. 
.. I in zijn proefschrift over de fenomenologie van het geluksgevoel vraagt 
Riimke zich af of het feit dat hij een beleving van een medemens kan 
nvoelen voldoende is om een psychische stoomis uit te slmten. Later komt 
rij tot het belangrijke verschi! tussen vorm en inhoud van een psychische 
landoening. De inhoud, namelijk hetgeen de zieke mededeelt, is met 
IOldoende voor het stellen van een diagnose. De vorm speelt hierbij een 
neer belangrijke rol. De inhoud van een benadelingswaan kan bij een 
nelancholiepatient bijna woordelijk gelijk zijn aan die van een schizofrene 
)atient, maar het is de vorm (gedrag, mimiek, oogcontact, stemmodulatie), 
lie de diagnose bepaalt. De inhoud van het psychiatrisch verschijnsel noemt 
~iimke het positieve symptoom. De vorm noemt hij het negatieve symptoom. 
~iimke hecht zeer veel waarde aan deze negatieve symptomen, die hij echter 
riet nauwkeurig kan omschrijven. Het vermogen tot herstel en het vermogen 
let verschijnsel in de eigen levensloop in te rijen hebben met deze vorm te 
naken. Het schatten van deze vermogens berust op intuItie. Zo kon Riimke 
la een kort gesprek met een patient weten of deze aan schizofreme leed. Hij 
lOemde dit zijn "praecox" -gevoel, waarbij hij op intwtieve wijze de vorm 
lerkende. 
)ok gezonden kuunen verschijnselen vertonen die wat inhoud betreft niet 
ran die van zieken zijn te onderscheiden. Echter: de gezonden kunnen deze 
)elevingen van zich afzetten. Zij zijn van korte duur en laten geen sporen na. 
eder mens heeft wei eens dwanghandelingen verricht of dwanggedachten 
:ehad. Maar een gezond mens bevrijdt zich hiervan. In de puberteit kunnen 
loor eenzaamheidsbelevingen, oname, afzondering, allerlei achterdochtige 
:edachten optreden die sprekend op waan lijken, maar later geheel ver
lwijnen. Riimke meent dat er tussen psychlsch gezond en psychisch ziek een 
vezenlijk verschi! is. Dit verschil berust niet op de inhoud van de ver
Ichijnselen maar op de vorm. De vorm bij de psychlsch gezonden uit zich in 
let herstelvermogen, het integratievermogen en de beperkte duur der 
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verschijnselen. Riimke heeft zich zeer veel moeite gegeven om dmdelijk 
uiteen te zetten wat psychisch gezond is. Hij is daar nooit geheel in geslaagd. 
Zijn omschrijving van een psychisch gezond mens is door J .H. van den Berg 
op komische wijze bekritiseerd. 
De belezenheid van Riimke was enorm. Hij had de gave van het woord en 
van de pen. Aan zijn vele leerlingen wist hij de bijdrage van de vele 
stromingen in de psychiatrie tot beter begrip van de zieken goed uiteen te 
zetten. Zelf hleef hij zijn oorspronkelijke opvatting trouw: de eventuele 
lichamelijke oorsprong van psychiatrische ziektebeelden moest altijd in het 
oog gehouden worden. Daarbij moest een heldere beschrijving der ver
schijnselen (de fenomenologie) tot een diagnose voeren. Riimke kon zo 
aantonen dat wei degelijk aparte ziektebeelden te onderscheiden zijn volgens 
het model van Kraepelin. 
Andere opvattingen kunnen het inzicht verdiepen, maar een dergelijke 
"multi-conditionele" diagnose mocht niet verwateren tot een vage be
schrijving. Zo'n beschrijving gaf geen houvast voor de therapie en ook met 
voor de prognose. Aan de schrijver komt de eer toe dit in aile duidelijkheid 
mteengezet te hebben. 
Het boekje is zeer lezenswaardig en kan zonder meer aanbevolen worden! 

R.J. van Helsdingen 

A.M.G. Rutten, Apothekers en Chirurgijns - Gezondheidszorg op de Beneden
windse Eilanden van de Nederlandse Amillen in de Negentiende Eeuw. Diss. 
Leiden (Assen: Van Gorcum, 1989; ISBN 90-232-2455-8) 331 p., 
Hfl. 79,50. 

De medische geschiedschrijving over de ABC eilanden - Aruha, Bonaire en 
Cural'ao - toonde grote lacunes, met name met betrekking tot de farmacie. 
De apotheker dr. Rutten is er echter in geslaagd uit moeizaam bereikbare 
archieven en Cural'ao's krantenmateriaal tal van leemten op te vullen. Toch 
bleef bijvoorbeeld duister wanneer precies de eerste apotheek verscheen. Het 
beeld van zo'n Antilliaanse 'Botica' was wei geheel verschillend van dat van 
een apotheek bij ons. Zij vormde een plaats van genoeglijke samenkomst, 
waar de 'Boticario' niet aileen medische adviezen gaf, maar naast erkende 
medicijnen ook inheemse kruiden te koop aanbood, tafelwijnen, maag
bitters, (Cural'ao-)Iikeuren, wierook en sigaren. 
Van een specifieke apothekers-opleiding was geen sprake. Heel wat vroege 
apothekers waren miJitaire chirurgijns. Tal van geneesheren verkochten 
overigens hun medicijnen zelf. 
Zoals de ondertitel reeds verraadt, heeft Rutten zijn opsporingen over de 
apothekers in een veel breder kader neergezet: de gezondheidszorg in het 
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algemeen. Dat houdt in dat men in zijn boek beschouwingen kan vinden 
over land en volk, over de ziekten, de diverse militaire en civiele hospitalen, 
de artsen, apothekers en chirurgijns, de openbare gezondheidszorg en het 
bestuur. Een opsomming van de totale inhoud van het proefschrift voert in 
dit kort bestek te ver, maar laten wij als 'smaakmaker' er het hoofdsiuk over 
de autochtone geneeskunst uitlichten. Hierin wordt o.a. de rol besproken 
van de 'bruha' of hekserij, de vele geneesmiddelen van plantaardige, 
dierlijke en minerale aard, waar de leer der signaturen nog steeds een rol in 
speelt, de vergiften en de abortiva. Ook de rol der 'curiosos' (inheemse 
genezers) wordt uiteengezet en het gebruik van psycho-actieve middelen. 
Het merkwaardige, oude verhaal van de 'vliegende slaven' - een "trance 
journey to the heart of the sky" - werd als combinatie van het gebruik van 
dergelijke hallucinogene farmaca plus zouttekort verklaard. Door dat alles 
heen ziet men steeds weer de angst van de bevolking voor ziekte en dood 
naar boven komen. Op de Antillen heeft de patient de tijd en verwacht dat 
van zijn geneesheer oak. Zowel dokter als apotheker zullen daar gevoelig 
voor moeten zijn en VOOTal moeten letten op indirecte vragen. 
Rutten sneed niet alleen dergelijke belangwekkende etnologische problemen 
aan, maar hij verwees ook naar de economische mogelijkheden van intensi
vering van verbouw van inheemse kruiden. Vanouds waren dat snuiftabak, 
pokhout (Guaiacum officinale), cochenille, Oranjeschillen (Cortex auran
tiorum cnrassaviensis) en niet te vergeten aloe. Ruttens boek word! ver
levendigd door vertederende ilIustraties, advertenties uit de Cura~aosche 
kranten en citaten van diverse dichters van het land. 
Kortom, lezing van deze dissertatie geeft een verrassend beeld van de 
vroegere gezondheidszorg op de drie benedenwindse paarlen in het Caraibi
sche gebied. 

G.T. Haneveld 

J.K.van der Korst, Om liff & leven. Gezondheidszorg en geneeskunst in 
Nederland circa 1200-1960 (Utrecht! Antwerpen: Bohn, Scheltema & 
Holkema, 1988; ISBN 90-313-08919) Hfi. 49,50. 

"Niet altijd op de schouders van reuzen". Zo omschrijft Van der Korst in 
het voorwoord tot dit boek de positie van de schrijver die op grond van 
secundaire bronnen een overzicht wi! geven van de medische historiografie 
over de Nederlandse gezondheidszorg vanaf 1200. 
Het schrijven van medisch-historische overzichtswerken is een enigszins 
hachelijke ondememing geworden, nu in toenemende mate in kringen van 
vakgenoten het nut wordt betwijfeld van boeken, die in variatie op 'from 
Plato to Nato' in een te kort bestek een te groot en complex historisch 
tijdvak willen beslaan. Maar de behoefte aan syntbese zit velen in het bloed 
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en voor het werk van Van der Korst kan ongezien als excuus worden 
aangevoerd dat lange tijd zo'n poging tot integratie, toegespitst op de 
geschiedenis van de N eder/andse geneeskunst en gezondheidszorg, heeft 
ontbroken. 
In opzet en dictie lijkt dit boek ook niet primair bedoeld voor professionele 
medisch-historici, maar meer als inleiding voor de geinteresseerde leek. En 
misschien wei daarom is het boek beschrijvend-informatief gehouden, en is 
onder deze descriptieve modus - behoudens een enkele opmerking in het 
voorwoord - weinig directe aandacht geschonken aan de enorme proble
men die zich voordoen wanneer studies van zeer verschillende methodolo
gische aard, werkend met zeer uiteenlopende verklaringsmodellen, worden 
benut. Wat moet de lezer bijvoorbeeld denken van het feit dat het ene 
moment veranderingen in de geneeskundige praktijk worden geduid als 
secundair aan sociale veranderingen, om vervolgens op pagina 240 te 
vememen, dat de introductie van klinische methode en moderne fysiolo
gische diagnostiek op naam komt van een individu, Jan van Geuns. Ofwelk 
type verklaring wordt er gevolgd bij de opmerking dat er weinig in te 
brengen zou zijn tegen de stelling van Beek, dat de middeleenwse mens 
"affectlabiel en 'affectincontinent' genoemd kan worden", wat uit zijn epide
mische danswoede en "het navenante f1agellantisme" zon blijken (pagina 
51). Reuzen en dwergen zijn hier bij elkaar opgeteld, maar niet voldoende 
gedifferentieerd. 
Ter verhoging van de didactische waarde heeft de auteur het boek, dat 
chronologisch verioopt, ingedeeld in vier perioden, vier secties, die ieder een 
thema meekrijgen. Dit is nuttig, al schept het hier en daar euige verwarring, 
omda! als thema's begrippen gekozen zijn, die in de gangbare medisch
historische en -sociologische literatuur reeds op andere wijze worden 
gehanteerd. Wanneer Van der Korst de periode 1200-1575 de fase van 
socialisering noemt, bedoelt hij hiermee het proces waarmee de gezond
heidszorg, door christelijke organisatie en stedenvorming, gemeenschaps
zaken worden. De fase van projessionalisering is voor de auteur het tijdvak 
1575-1795, waarin, in de context van de Republiek der Zeven Vereuigde 
Nederlanden, de orgauisatie van de zeer diverse groeperingen van medische 
beroepsbeoefenaars gestalte krijgt in gilden en collegia. Ais derde fase 
onderscheidt Van der Korst de periode 1795-1865, die de epigraaf 'morali
sering' krijgt toebedeeld, waaronder de belangrijke verschuiving verstaan 
dient te worden, die, volgens de autenr, onder invloed van de Verlichting tot 
stand kwam in het denken over ziekte en gezondheid, en waardoor 
vervolgens het bewaken van de gezondheid in toenemende mate als morele 
plicht zau zijn ervaren. Het boek besluit met de medicaliseringsjase, volgens 
de schrijver de periode waarin de "op boekenwijsheid gebaseerde genees
kunde plaats maakt voor een medische wetenschap met duidelijke impli-
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caties voor de praktijk" (pagina 251) en waarin een groeiend vertrouwen in 
en afuankelijkheid van de geneeskunst hand in hand gaan. 
Lijkt het boek met deze indeling evenwichtig, inhoudelijk is dit evenwicht 
minder stabie!. Dit moet mijns inziens echter eerder op het conto van de 
gemeenschap van N ederlandse (medisch-)historisch onderzoekers en sociale 
wetenschappers worden geschreven, dan op dat van Van der Korst. Het is 
duidelijk, dat bijvoorbeeld de opbonw van de Nederlandse medische 
beroepsgroepen vanaf de 17e eeuw, met het werk van onder anderen Frijhoff 
en Van Lieburg systematischer onderzocht is, dan het doen en laten van 
medisch-practici in de Middeleeuwen; en dit wordt weerspiegeld in Van der 
Korsts werk. Onderwerpen zoals de ontwikkelingen van de openbare 
gezondheidszorg in telatie tot de overheidsbemoeienis daarin worden ge
dragen door studies uit verschillende disciplines, waar staatsbemoeienis in 
aangelegenheden van algemeen belang reeds lange tijd een onderzoeksthema 

. is. Ook dit blijkt. 
Een laatste pnnt van kritiek moge zijn, dat het interessant zou zijn geweest 
iets meer te vernemen van de visie van de auteur op het al dan niet 
'Nederlandse' van de Nederlandse gezondheidszorg, met name voor de 
periode waarin we kunnen sprelCen van een nationale staat. 
Ondanks bovenstaande, wai kritische noten, zal mijns inziens het boek zijn 
nut bewijzen: het zal velen de ogen openen voor de grote activiteit die de 
laatste jaren in de medische geschiedenis en de sociale geschiedenis van de 
g<;zondheidszorg in Nederland aan de dag is gelegd. En ook voor onder
zoekers kan het nooit kwaad te zien welke tnssentijdse balans voor de 
Nederlandse medische historiografie kan worden opgemaakt. 

G.M. van Heteren 

J.A. van Belzen, Psychopathologie en Religie. Ideeen, behandeling en ver
zorging in de gereformeerde psychiatrie, 1880-1940 (Kampen: Kok, 1989; 
ISBN 90-242-52598) ix + 395 p. 

Dit boek is het tweede academische proefschrift van een auteur, die als 
psycholoog en wijsgeer een functie als onderzoeker vervult bij de vakgroep 
Cultuur- en Godsdienstpsychologie te Nijmegen. Hij promoveerde al eerder 
in de sociale wetenschappen. Deze dissertatie behandelt de relatie tussen 
psychopathologie en religie aan de hand van een historisch onderzoek. Dit is 
gericht op het bestuderen van de rol die de religie speelde in de be
handelingspraktijk binnen de zes psychiatrische ziekenhnizen die door de 
Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken in 
Nederland in het tijdvak 1880-1940 werden gesticht. Deze Vereniging had 
een confessioneel-gereformeerde grondslag en ontstond aan het eind van de 
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1ge eeuw met als doelstelling het opbouwen van een psychiatrie op basis van 
de gereformeerde beginselen. De auteur staat uitvoerig stil bij deze in woord 
en geschrift door de voormannen van de Vereniging uitgedragen pretenties 
en beschrijft op boeiende wijze hoe deze daadkrachtige en hecht gestmctu
reerde organisatie in relatief hoog tempo bijdroeg aan de opbouw van de 
intramurale psychiatrie in Nederland, zich daarbij profilerend als een niet 
meer weg te denken 'zuil' in de geestelijke gezondheidszorg. De centrale 
vraag die de auteur zich stelt is, wat er in theorie en praktijk terecht kwam 
van de pretenties der gereformeerde psychiatrie. Wat de theorie betreft is het 
interessant om kennis te nemen van zijn beschrijving van de wijze waarop de 
hoogleraren Bouman en Van der Horst achtereenvolgens hebben getracht de 
doelstelling van de Vereniging in te vullen. Zij vervulden een dubbelfunctie: 
zij waren gestationeerd in de tot de Vereniging behorende Amsterdamse 
V'Ileriuskliniek, maar tevens waren zij benoemd tot hoogleraar in de 
psychiatrie aan de Vrije Universiteit die van dezelfde beginselen uitging als 
de Vereniging. De auteur weet aan te tonen, dat bet conflict waarin 
bijvoorbeeld iemand als Bouman, de eerste hoogleraar verbonden aan de 
Valeriuskliniek, terecht kwam, geen incident was, maar samenhing met de 
fundamentele onduidelijkheden in de binnen de Vereniging bestaande visie 
op de nadere theoretische invulling van de zogenaamde gereformeerde 
psychiatrie. De auteur moet uiteindelijk concluderen dat "een gereformeerd
wetenschappelijke psychiatrie in ieder geval nooit is bereikt," ondanks de 
vaak gedane oproep daartoe (met name door de stichter van de Vereniging, 
Lindeboom). De auteur heeft ook getracht na te gaan of er zoiets als een 
typisch gereformeerde behandelpraktijk gerealiseerd werd. Hij heeft daartoe 
jaarverslagen, gedenkboeken, brochures etc. bestudeerd, patientenstatussen 
doorgenomen en interviews met 'ooggetuigen' afgenomen. Na vergelijking 
met de gangbare psychiatrische praxis in Nederland in de betreffende 
tijdsperiode moet hij concluderen dat de psychiatriebeoefening binnen de 
Vereniging zich niet essentieel onderscheidde van die elders in Nederland. 
Wat hij wei ontdekte formuleert hij als voigt: "Wei heeft in het bestndeerde 
tijdvak een gereformeerd psychiatrische subcultuur bestaan, die gelntegreerd 
was in de toenmalige gereformeerde 'belevings' -wereld." 
Dit boek is voor geinteresseerden in de lotgevallen van de Vereniging 
bepaald de moeite waard: het biedt een stuk informatieve geschiedschrijving 
van behoorlijk niveau, zeker waar het de weergave van de feiten als zodanig 
betreft. Ik vind het desondanks geen 'topper'; daarvoor heeft het, ondanks 
zijn omvang, te veel beperkingen. Ik noem er enkele. 
Opvallend is dat de auteur in zijn lijvig geschrift de ontwikkeling van de 
ambulante geestelijke gezondheidszorg in Nederland voor de Tweede Wereld
oorlog als achtergrondgegeven totaal genegeerd heeft - iets wat een 
beschrijving van de gereformeerde psychiatrie jillst meer relief had kunnen 
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geven, omdat initiatieven op dit gebied vanuit de gereformeerde levens
overtuiging in de bestudeerde periode opvallend ontbreken. 
Onjuist lijkt mij voorts de parallel die de auteur trekt tussen de gezins
verpleging van voor de Tweede Wereldoorlog in Ermelo, het systeem van 
Gheel en de moderne opvattingen over resocialisatie. Deze verschillen 
namelijk qua filosofie fundamenteel van e!kaar, de gelijkeuissen zijn uiterst 
oppervlakkig. 
Tenslotte suggereert de titel van het boek meer dan de auteur biedt; wie op 
zoek is naar fundamentele beschouwingen over de relatie tussen psycho
pathologie en religie in het algemeen zal tevergeefs dit boek ter hand nemen. 
De auteur beschrijft een stuk geschiedenis van de Vereniging als neutraal 
observator, van de buitenkant, zonder de eigen visie op de relatie tussen 
psychopathologie en religie te expliciteren. Het is uiet duidelijk vanuit welk 
kader hij over dit onderwerp schrijft. Zonder het aanbrengen van een 
dergelijk kader moeten echter beschouwingen over fenomenen als religie, 
levensbeschouwing en dergelijke noodzakelijkerwijs oppervlakkig blijven, 
omdat de auteur zich dan uiet echt verplaatst in de religieuze motieven van 
degenen over wie hij schrijft. Religieus gemotiveerde opvattingen, gewoon
ten, praktijken e.d. kunnen dan hooguit beschreven worden als onderdelen 
van een 'subcultuur'. lets van deze problematiek word! duidelijk als de 
auteur uit de afwezigheid van aantekeningen over de relatie tussen 'geloof 
en 'behandeling' in de door hem gen.adpleegde patientendossiers conclu
deert dat de gereformeerde psychiatrie zich uiet onderscheidde van de 
overige in Nederland bedreven psychiatrie. Het zau namelijk best kunnen 
zijn dat de meest wezenlijke aspecten van de levensovertuiging voor gelovige 
behandelaars niet zo gemakkelijk in woorden te vatten zijn of in duidelijk 
afwijkende geprofileerde behandelstrategieen tot uiting komen, maar wel
licht meer in de 'geest' te vinden zijn waarin een behandeling plaatsvindt. 
Men kan zich afvragen of het mogelijk is deze 'geest' te ontdekken zonder 
een zekere congenialiteit met de 'actoren' in het drama psychopathologie
religie. 
Dit aspect mist men in het boek. Het blijft teveel steken in een beschrijving 
van een rij meer of minder bonte persoonlijkheden en groeperingen, die er 
naar het oordeel van de auteur niet in geslaagd zijn hun pretenties waar te 
maken. Om misverstanden te voorkomen: ik bedoel hiermee uiet dat men 
om over gereformeerden te kunnen schrijven zelf gereformeerd zou moeten 
zijn. Men kan echter wei van een dergelijke auteur verIangen dat bij laat 
blijken zich te kunnen verplaatsen in typisch religieuze motieven, zeker als 
de titel van zijn geschrift die verwachting wekt. 

W. van Tilburg 
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Ron van Deth en Walter Vandereycken, Van vaslenwonder tot magerzuchl: 
anorexia nervosa in historisch perspectiej (Meppel: Boom, 1988; ISBN 
90-6009-815-3[tekstJ en 90-6009-841-2[annotatiesJ) 2 delen: 276 en 147 p., 

ill. 

Wie zich aan historische pathografie of nosografie waagt, begeeft zich op 
glad en dun ijs met aile risico's daarvan. Het is al hachelijk om vanuit de 
hedendaagse geneeskunde een somatische ziekte in het verleden te her
kennen' immers, de meest essentiee! geachte middelen om tot een diagnose 
te kom~n - anamnese en onderzoek - ontbreken. Maar nog moeilijker 
wordt het wanneer het om psychiatrische aandoeuingen gaat. Sterker nog 
dan bij de somatische aandoeningen is datgene wat men als 'ziek' be
schouwd - en de nadere classificatie daarvan - tijdsgebonden. 
De auteurs van het onderhavige boek over de geschiedenis van de anorexia 
nervosa waren gewaarschuwd. Toen de psychiater Stolk nog niet zo lang 
geleden deze moderne diagnose op de heilige Liedwij va~ toepassing ach~~e 
(P.J. Stolk, De maagd van Schiedam, Amsterdam 1980),18 forse kntlek ZlJn 
deel geworden. De waarschuwing heeft in zekere mate geholpen. Van Deth 
en Vandereyken vermijden om aI die ten tonele gevoerde hongerende 
heiligen en religieuze fanaten uit de MiddeJeeuwen als 'anorexieten' aan te 
merken; en hetzelfde geldt voor de hongerkunstenaars om den brode[sic] uit 
latere tijd. 
Maar toch gaat er iets mis in het betoog van dit boek en dat is te wijten aan 
de opzet van de studie. In feite hebben de schrijvers zich als doel gesteld het 
hedendaagse 'probleem' van de anorexia nervosa meer inzichtelijk te maken 
door een historische analyse. In het spoor van verschillende voorgangers 
schetsen zij de conceptie van dit ziektebeeld rond 1870 tegen de bekende 
achtergrond van de Victoriaanse leef- en denkwereld met de bijna cliche
matige onderdrukking van seksualiteit, vrouw-zijn en kind-zijn. In een 
dergelijke entourage kan men de houding van de jonge vr?nw dIe Zl~hzelf 
laat verhongeren vrij overtuigend schilderen als patholog18che reactIe op 
sociaal-cultureel bepaalde onnatuurlijkheid. 
Maar hoe nu te verklaren, dat het ziektebeeld van de anorexia nervosa 
destijds blijkbaar tamelijk zeldzaam was en nu opeens veel vaker optreedt, 
zoals wordt gesteld? Daar gaan de schrijvers naar mijn gevoel onderuit. Zij 
voeren als een soort deus-ex-machina - of meer toepasselijk: als een 
duiveltje-uit-een-doosje - de moderne dieet- en slankheidscultus ten tonele, 
maar kunnen naar mijn gevoel niet aannemelijk maken wat dat met het 
'klassieke' ziektebeeld 'anorexia nervosa' te maken heeft. Zou men dan nog 
een nieuw syndroom - bijvoorbeeld 'Twiggy-syndroom' - moeten ver
onderstellen? Daartegen pleit dat de negentiende-eeuwse beschrijvingen tot 
in details van toepassing zijn op de hedendaagse ervaring. 
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Praktisch gelijktijdig methet onderhavige boek verscheen in de Verenigde 
Staten Fasting girls: the emergence of anorexia nervosa as a modern disease 
(Cambridge Mass. 1988) van de hand van de historica J.J. Brumberg. 
Daarin wordt betoogd dat men de anorexia nervosa als een verslaving dient 
te beschouwen, waarin zowel biologische, psychologische en sociale factoren 
een causale dan weI provocerende rol kunnen spelen. Vanuit die stelling
name kan een echte geschiedenis van de 'magerzucht' worden geschreven, 
zoals Brumberg bewijst. 

Men kan Van Deth en Vandereycken zeker niet verwijten dat zij zich 
onvoldoende gedocumenteerd hebben. Het boek gaat vergezeld van een vrij 
lijvig deel gevuld met annotaties en bibliografie. Maar weI moet geconsta
teerd worden dat zij een onevenwichtige studie presenteren. De eerste helft 
van het boek beschrijven de auteurs tot in details allerlei vormen van 
vrijwi1lig(?) hongeren uit voorafgaande tijden alvorens zij tot de geschiedenis 
van de anorexia nervosa komen en zelfs in het laatste hoofdstuk dwalen zij 
onder andere af naar flguren als Byron en Kafka. Op het gladde ijs 
ontbreekt hen helaas een paar stevige (medisch-)historische schaatsen 
waardoor het spoor a11esbehalve recht is. 

J .K. van der Korst 

G. Vanpaemel, Echo's van een wetenschappelijke revolutie. De mechanisttsche 
natuurwetenschap aan de Leuvense Artesfaculteit (1650-1797) (Verhan
delingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Wetenschappen, vol. 48, nr. 173; 
Brussel: Paleis der Academien, 1986; ISBN 90-6569-375-0) 202 p. 

The development of natural philosophy (its transition from Aristotelianism 
to what Van Berkel has referred to as philosophia novantiqua, followed by an 
oclectic Cartesianism and the mechanical philosophy of Bacon, Boyle and 
Newton, and finally to the eighteenth-century experimental philosophy of's 
Gravesande, Petrus van Musschenbroek and their followers), has been much 
;tudied for the Northern Netherlands, in particular for the Universities of 
Leiden and Utrecht. This, however, is the first study for the Southern 
Netherlands as it developed at the Arts Facnlty at the University of Louvain; 
:he oldest of the universities in the Dutch-speaking region. 
rhe author has divided his study into eight chapters. In the first he defines in 
~eneral terms the features of the 'mechanical philosophy', and introduces us 
o the intellectual framework for his study. He is too sophisticated to make 
Ise of the old historical stereotypes of, for instance, 'Cartesianism' and 
Newtonianism' without further definition. In common with all those 
vorking on this period, he takes as his starting point Dijksterhuis's seminal 

173 

book on De mechanisering van het wereldbeeld, with the additional problem 
posed by a younger generation of historians of science, such as Van Berkel, 
who are keen to determine not only how· but why this world picture 
developed. Vanpaemel's study demonstrates that he is au fait with recent 
scholarship, including the discussions on the problems of categorizing and 
interpreting eighteenth-century science. Thus, he refers to LB. Cohen's 
statement that already in the early eighteenth century five types of Newton
ianism were identified. He points out that the difficulties of interpretation 
are compounded when taking into account such factors as the differences 
which existed (for instance with the Cartesians), between the teaching of 
science and the practice of experimenting. He is also aware of the impact the 
new instruments (telescope, microscope, barometer, air pump, etc.) had on 
scientific thought. 
In the second chapter he examines the institutional aspects of the teaching of 
science, inclnding how the Louvain Arts Faculty was structured, the rille of 
the professors, and the method of teaching which moved only very gradually 
away from scholastic practices. This is followed in the next chapter by a 
detailed description of the development of the scientific curriculum which, 
as in the universities of the Northern Netherlands, was part of the 
philosophy syllabus. Most of the information has been gleaned from course 
notes made by the professors, student disputations, and incidental state
ments made in a few reports dealing with periodic reforms of the Faculty. 
Vanpaemel argues that this absence of documentation is an indication that 
the Faculty tried to keep a low proWe and did not want to invite criticism of 
its views, as was happening in Leiden. In Louvain, too, however, Cartesian 
ideas were not introduced without struggle, notably the Oratio of Arnold 
Geulincx in 1653 caused strong reactions. From then on the curriculum was 
slowly adapted to the new ideas until the drastic reform of 1764 in which 
experimental philosophy played a dominant rille. In the fonrth chapter 
Vanpaemel deals with the first break from the Aristotelian tradition which 
occnrred in astronomy, by analyzing the struggles associated with the 
acceptance of Copernican cosmology. He argues that this was the key 
question from which can be determined the professors' attitudes at Louvain 
towards religious authority and tradition. 
The trausition from Cartesian to Newtonian physics is dealt with in the next 
three chapters. Here the reader will find the meat of this study, and what is 
so useful is that it is so thoroughly based on existing primary documenta
tion. These sources reveal that this transition was complex, and that the Old 
and New Sciences were taught side by side until the transition was complete 
by the late eighteenth century, that is, shortly before the University was 
disbanded by the French in 1797. Incidentally, here we probably have the 
least satisfactory aspect of this study: more conld have been made of the 
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political influences in the Southern Netherlands on teaching at the Uni
versity. In chapter 7 Vanpaemel quite correctly distingnishes between the 
mathematization of science (which never came to fruition at Louvain) and 
physique experimentale which eventually completed the process of 'Scientific 
Revolution'. He identifies as one of the main influences the works of Abbe 
Nollet; many of the instruments were copied from his textbooks. In 1755 the 
teaching of experimental physics was centralized in the School of Ex
perimental Physics at the Arts Facnlty and, as elsewhere, instruments and 
lecture-demonstrations played an important part in the teaching of physics, 
now divorced from its metaphysical framework; the subject was narrowed 
down to strictly observable phenomena. 
In the final chapter, the author places the development of the mechanical 
philosophy at Louvain in a wider context, in particular with the develop
ment at protestant Leiden and catholic Paris. He identifies the main 
weaknesses at Louvain, such as local insularity, the method of teaching by 
means of formal disputes, and the lack of mathematical abstraction 
(Newton's methodology was never fully understood). He points out that 
none of the professors at Louvain made any original contribution to the 
development of natural science, nor formulated any substantial criticism, 
but that they in their curriculum had built a strong foundation which 
enabled them to abandon the Aristotelian framework of natural philosophy 
in favour of the New Science. This snbstantial stndy fully justifies the 
author's contention of the importance of studying the role of universities in 
the Scientific Revolution .(a term some of us dislike). His study of the 
teaching of natural philosophy at the Arts Faculty of Louvain indeed 
demonstrates that university education played a part in this movement, and 
that it was possible for intellectuals at a lower lever to appreciate the impact 
of the new scientific thinking. Above all, he has demonstrated that such 
movements are always much more complex than implied by past historians. 

Willem Hackmann 


