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BOEKBESPREKINGEN 

Jan de Bruijn, Geschiedenis van de abortus in Nederland. Een analyse van 
opvattingen en discussies 1600-1900 (Amsterdam: Van Gennep, 1979; 
ISBN 90 6012 4103), 330 p. 

Dit boek kwam tot stand als proefschrift, met de hoogleraren E.H. Kossmann 
en G.E. Mulder als promotoren. Het is een methodisch goed opgezet, brede 
historische studie over de geschiedenis van de abortus provocatus in Neder
land. Vanaf ±1600 tot aan de kamerdiscussie in 1979, met diverse bijlagen 
o.m. de wettelijke regels zoals die in 1979 in de Memorie van Toelichting 
en van Antwoord zijn vastgelegd. De auteur heeft zich uitvoerig bezig ge-
houden met het probleem van de abortus, zoals zich dat in de jaren 1950-
1979 in Nederland heeft ontwikkeld. Slechts de helft van het boek is ge-
wijd aan de periode 1600-1950, zodat de auteur terecht opmerkt, dat hij 
scherp heeft moeten selecteren in de voorgeschiedenis. Hij heeft daarbij 
vooral aandacht geschonken aan de politieke ontwikkelingen en de juri-
dische implicaties. Voor de medicus-historicus is dit boek dan ook wel een 
zeer bonte mozaiek, waarin de geneeskundige zijde van het probleem een 
betrekkelijk bescheiden plaats inneemt. Wel behandelt de auteur de poH-
tieke verwikkelingen waarin artsen verzeild raakten, zoals de beroemde 
affaire over de medische indicaties voor abortus rond 1900 en de rol, die 
Hector Treub en Catharina van Tussenbroek in deze tijd hebben gevoerd. 
Over het algemeen is de auteur erin geslaagd de stof op evenwichtige en 
neutrale wijze te belichten, zonder zich te laten meeslepen door vooringe-
nomenheid of emotionele betrokkenheid bij deze toch zo gevoelig liggende 
maatschappelijke kwesties. Wel spreekt hij aan het einde de verwachting 
uit, dat de abortus een rol zal blijven spelen in de Nederlandse politick, 
gezien de onverzoenlijkheid van de diverse standpunten van de politieke 
partijen, de auteur zag de wettelijke regeling nog in een ver verschiet. 
In het historisch gedeelte boeit vooral de periode 1890-1911, toen onder 
druk van de Christelijke partijen de zedelijkheidswet van Regout tot stand 
kwam. Verder de verscherpte kritiek op het neo-malthusianisme, die tussen 
de twee wereldoorlogen tot uiting kwam. 

Gaarne had ik nog lets vernomen over de houding tegenover abortus van de 
artsen in het voormalige Nederlands Oost-Indie. Vermoedelijk stonden die 
heel wat realistischer tegenover het probleem dan hun coUega's in het moe-
derland. Maar daarover is waarschijnlijk weinig docunientatie te vinden. 
Dr. De Bruijn heeft een goed gedocumenteerde bijdrage geleverd aan de 
geschiedenis van een maatschappelijk probleem. Het is overigens een ont-
stellende geschiedenis waarin vele mensen van goeden wille met hun opvat
tingen zijn stukgelopen op angst en bezorgdheid van anderen, eveneens van 
goeden wiUe. Hoe tragisch is het lot van vele vrouvven geweest, die met haar 
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ongewenste zwangerschap in deze discussies verloren zijn gegaan. 

A.M. Luyendijk-Elshout 

Jaap Goudsmit, Anderhalve eeuw dokteren aan de arts. Geschiedenis van de 
medische opleiding in Nederland (Amsterdam: S.U.A., 1978; ISBN 90 6222 
041 X), 235 p. 

"Het komt zelden voor, dat een medisch student zich waagt aan het maken 
van een boek en het getuigt van visie en karakter, indien men in zijn oplei
ding een dergelijke onderneming niet alleen op touw zet, maar ook volbrengt". 
Aldus Prof. Dr. H.J J . Leenen in het voorwoord over dit werk. Inderdaad 
heeft Jaap Goudsmit, betrokken bij de studieproblemen in de geneeskunde 
aan de Amsterdamse facuheit, zich serieus verdiept in de ontstaansgeschie-
denis van de medische opleiding, vanaf het einde van de Bataafse Republiek 
tot 1975. Ook voor dit boek geldt: het grootste deel beslaat de jongste ont
wikkelingen rond de medische opleiding, nl. 1950-1975 en is dus meer een 
maatschappelijk betoog dan een historische studie. 
In het historische gedeelte besteedt de auteur nadrukkelijk aandacht aan de 
sociale misSre in de negentiende eeuw en de chaotische toestanden in het 
medisch onderwijs in die periode. Hierbij blijft hij uiteraard aan de opper-
vlakte van het proces, het tot stand komen van de wet op het hoger onder
wijs, de ontwikkeling van de wetenschap worden slechts summier belicht. 
Veel aandacht wordt geschonken aan maatschappelijke ontwikkelingen en het 
politieke beleid in de gang van zaken van het medisch onderwijs, vooral 
na 1900. Hierbij heeft de auteur aan verscheidene punten aandacht besteed, 
nl. het aantal artsen in diverse perioden en hun verspreiding over Nederland, 
de invloed van de opkomst van de specialismen, de relatie tot de arbeiders-
klasse, de wetgeving met betrekking tot de ziekenfondsen. Dit alleskomt in een 
akelig Ucht te staan in de crisisperiode in de dertiger jaren. De auteur schrijft 
vlot en duidelijk, en ziet daarmede de kans om in zestien pagina's. vooral 
in de paragraaf "minder hulp en meer onbegrip, de overheid zet door" de 
lezer, die zich bewust is van de huidige bezuinigingsmaatregelen, de schrik 
om het hart te bezorgen. 
Het tweede gedeelte, dat over vernieuwing in het onderwijs gaat na de tweede 
wereldoorlog, is nog te actueel om als liistorisch werk betiteld te worden. 
De auteur heeft dit gedeelte ongetwijfeld geschreven met een gevoel voor 
persoonlijke betrokkenheid, wat hem siert, want de goede student voelt 
zich verbonden met het hem voorgeschotelde curriculum, ook als hij de 
universiteit heeft verlaten. Hij pleit in dit hele boekje voor de goede sociale 
opleiding van de medicus, lets wat hem als werker in de gezondheidszorg 
na aan het hart ligt. De auteur heeft gezorgd voor goede bronvermelding 
bij zijn betoog. Het hele werkje is geschreven vanuit een socialistische optiek. 
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Dit verklaart ook, waarom de auteur zoveel maatschappelijke faktoren in 
zijn betoog betrekt, in het bijzonder de relatie van de medici tot de arbeiders-
klasse. Daarom kan ik onderstrepen wat Professor Leenen in zijn voorwoord 
zegt, dat hoewel niet iedere lezer het met Goudsmit eens hoeft te zijn, in dit 
boekje een aantal faktoren belicht zijn, die in andere studies weinig relief 
hebben gekregen. 
De auteur kan er zeker van zijn dat het door hem behandelde onderwerp 
nog niets aan aktualiteit heeft verloren. Men hoeft er de kranten maar op in 
te zien. Het zijn nog steeds de door hem naar voren geschoven punten die 
in discussie staan: het aantal medici, het aantal specialismen, de intensive-
ring van het onderwijs, het juiste docent-student kontakt Dit alles berekend 
in de kostenstijging van de gezondheidszorg, onder het motto: streven naar 
kwaliteitsverbetering, maar wel met de hand op de portemonnee. 

A.M. Luyendijk-Elshout 

K.S. Manilal ed.. Botany and History of Hortus Malabaricus (Rotterdam: 
A.A. Balkema, 1980; ISBN 90 6191 071 4), x + 237 p., ill., f 49,90. 

De titel van deze bundel geeft de inhoud goed weer. Naar aanleiding van de 
driehonderdste veijaardag van de publikatie van het eerste deel van de Hortus 
Malabaricus (12 delen, 1678-1693), verzorgd door de voor de V.O.C. als 
goeverneur van Malabar te Cochin in zuidwest India geresideerd hebbende 
Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein (1636-1691), zijn 23 botanische 
en historische studies rondom dit boek verzameld. De meeste ervan hebben 
betrekking op identifikatie van tot een aantal verschillende families behoren-
de specimina in de Hortus en enkele systematische en nomenklatorische 
probleemgevallen. Daamaast treffen we een beschouwing aan over de nood-
zaak een groot aantal thans in India gebruikelijke genus- en speciesnamen 
van inheemse planten te wijzigen in overeenstemming met de thans geldende 
nomenklatorische regels, een nuttige kaart van Malabar met de toenmaUge 
namen van plaatsen en streken en een tweetal artikelen over de taal, het 
Malayalam, en de weerslag hiervan in de huidige naamgeving van planten. 
In deze ratjetoe zijn als eerste een viertal historische bijdragen opgenomen. 
C. Vaczy beschrijft hoe een aantal van de namen in het Malayalam terug 
te vinden zijn in de thans geldige officiele namen. K.S. Manilal wijst met 
nadruk op het cultuurhistorische belang van de Hortus als bron van eind 
zeventiende-eeuwse kennis van botanie en geneeskunde. Van Reede benutte 
immers de diensten van een aantal Brahmanen wier kennis gebaseerd was op 
een boek met namen, medicinale e^enschappen en andere kenmerken van de 
lokale flora, dat thans niet meer lijkt te bestaan. Veel hieruit is echter door 
Van Reede verwerkt. M. Foumier geeft een korte biografie van Van Reede, 
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een beschrijving van de opzet van zijn boek en zet vervolgens de problemen 
uiteen welke de auteur ontmoette bij het verzamelen van het materiaal en 
het doen publiceren van zijn manuskript. J. Heniger tenslotte presenteert 
een geannoteerde vertaling van het voorwoord tot deel 3 van de Hortus, het 
enige dat Van Reede alleen geschreven heeft. Duidelijk wordt gemaakt, dat 
deze niet alleen het gebruikelijke, maar ook een pohtiek doel had: het over-
tuigen van de leiding van de V.O.C, die met name geinteresseerd was in de 
mogelijkheid van het gebruik van lokale medicinale planter), van zijn gelijk 
in diens konflikt met Van Goens. De laatste wilde dat de V.O.C. haar aan
dacht op Ceylon zou richten. Van Reede zingt in zijn voorwoord de lof van 
Malabar. 
Betreurenswaardig is het dat beide laatste auteurs zich hebben laten ver-
leiden tot de slechte gewoonte uitgebreid en herhaaldelijk te verwijzen 
naar nog niet gepubliceerd werk', zonder dat blijkbaar voldoende uitzicht 
bestond op daadwerkelijke verschijning. De 'ghosts' die door zo'n werk-
wijze ontstaan (noch de titel, noch de serie hebben inmiddels het licht gezien), 
leiden helaas een hardnekkig leven. Het zou overigens toe te juichen zijn, 
als de aangekondigde liistorische studies over Van Reede en zijn Hortus 
alsnog verschenen: een grondige analyse en vergelijking met soortgelijke 
'flora's' is nog steeds niet voorhanden en zeer gewenst. Tot slot een zakelijke 
opmerking: lie ver geen index dan een zeer inkomplete! 

L.C.Palm 

Cornells Kelderman, Ampt ende plicht der Vroed-vrouwen; herdruk met een 
inleiding van P. Boeynaems. Librije der Geneeskonst 7 (Alphen aan den 
Rijn, enz.: Stafleu's wetenschappelijke uitgeverij, 1981; ISBN 90 6016 
6825),[VI]+83p., f25.00. 

Deze jongste uitgave van de Librije der Geneeskonst is gewijd aan een klein 
werkje op verloskundig gebied, dat in eerste instantie bedoeld was als een 
leerboek voor vroedvrouwen, die aan het einde van de 17e eeuw in Brugge 
werkzaam waren. 
De ook thans nog goed te lezen tekst van het boekje, dat zijn eerste druk 
beleefde in 1697, wordt in deze reprint vooraf gegaan door een wel zeer 
summiere inleiding van de hand van Boeynaems. Hij schrijft dat er van een 
georganiseerd vroedvrouwen-onderwijs in de tijd van Cornells Kelderman 
(1632-1711) nog geen sprake was en dat zij 'die zich tot het ambt geroepen 

1. Marian Foumier en J. Heniger eds., Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein 
and Hortus Malabaricus (Amsterdam; A. Asher & Co, 1979), Supplementary Volume 
I of Acta et Capita Selecta Biohistorica. 
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voelden' in de leer gingen bij reeds gevestigde vroedvrouwen. 
Enkele alinea's verder spreekt Boeynaems echter over een examencommis-
sie, waarvoor de leerling vroedvrouw diende te verschijnen om aan de land 
te worden gevoeld over haar kennis. Uit deze laatste zinsnede zou men 
toch wel mogen concluderen dat er van enig georganiseerd onderwijs sprake 
is geweest. De Brugse ordonnantie van 1679, waarin over de slechte werk-
wijze van de vroedvrouwen wordt geklaagd zal er dan ook wel mede de aan
leiding toe zijn geweest om het onderwijs, aan de vroedvrouwen gegeven, 
beter te reglementeren. 
In deze stond Brugge niet alleen, andere, Noord-Nederlandse steden, gingen 
haar reeds voor of zouden spoedig volgen. 
Helaas informeert de inleider de lezer niet over de Brugse medicus P. Smidt 
die een fraaie inleiding in dichtvorm op het boekje van Kelderman verzorgde. 
Was hij weUicht Stadsanatoom of 'Voorlezer voor de Vroet-wijven' te Brugge? 
Door middel van een originele vraag en antwoord methode heeft Kelderman 
zijn leerlingen in de geheimen van de verloskunde ingewijd. In 1715 zou 
Johan van Hoorn voor zijn Zweedse vroedvrouw-leerlingen dezelfde werk-
wijze toepassen in zijn leerboek Siphra en Pua. waarvan in 1753 een neder
landse vertaUng verscheen, met als ondertitel 'Onderwyzing in de Vroed-
kunde en derzelver voornaamste Handgrepen etc.'. In de inleiding missen 
we enige vermelding hierover, laat staan een vergelijkende beschouwing 
over deze twee boeken, die zoveel met elkaar gemeen hebben zowel in de 
tijd als met betrekking tot het doel en voor wie ze geschreven zijn. 
In de 82 pagina's welke volgen op een korte wetenschappelijke verhandeUng 
over de bevruchting en innesteling van de vrucht in de baarmoeder, worden 
de verschillende onderwerpen door Kelderman besproken, waarmee de 
vroedvrouw uit die tijd bekend diende te zijn, wUde zij haar vak goed kunnen 
uitoefenen. Zo treffen we vragen en antwoorden aan, die betrekking hebben 
op de baarmoeder, de weeen, het breken van de vliezen en het afbinden van 
de navelstreng. Voor het feit dat de redactie met deze keurig verzorgde reprint 
het boekje ven Kelderman aan de vergetelheid heeft ontrukt kan men alleen 
maar dankbaar zijn. 

De medisch-historlcus in de eerste plaats, maar ook de verloskundigen, 
obstetric! en een ieder geinteresseerd in de geschiedenis van de geneeskunde, 
zij dit boekje uit de Librije-serie van harte aanbevolen. 

H.L. Houtzager 
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N. Postma en P. Smit eds., Herman Jacques Jordan (1877-1943). Nederlands 
eerste vergelijkend fysioloog (Nijmegen: Fac. W&N, KathoUeke Universi
teit, 1980), iv-H 125 p., ill., f 15,00. 

De van 1915 tot 1943 in Utrecht werkzame hoogleraar in de vergelijkende 
fysiologie H.J. Jordan hield zich onder meer bezig met onderzoek op het ge
bied van de spijsvertering, ademhaling en het spier-zenuwstelsel. Karakteristiek 
voor zijn werk was de orgaanfysiologie; hij had grote belangsteUing voor 
vragen als hoe een organisme in staat is zijn vorm en zijn organen te waar-
borgen. Deze interesse valt terug te voeren op de opvatting van een van zijn 
leenneesters, de botanicus Sachs, die anatomic en fysiologie voor onscheid-
bare onderdelen van de studie van levende wezens hield, wat door zoologen 
toentertijd nog niet werd ingezien. Jordan heeft dankzij de konsekwente 
praktische uitvoering van zijn ideeen, zowel in onderzoek als in hoger en 
middelbaar onderwijs, school gemaakt. Maar niet alleen vanwege zijn oog 
voor de komplexiteit van wereld en wetenschappelijke onderzoeksobjekten 
en zijn verzet tegen allerlei reduktionistische denkwijzen (motto van Jordan: 
synthese is de ware bron van causale wetenschap), meer nog door zijn nadruk 
op het belang van wijsgerige reflektie en bezinning op de kennisleer, heeft 
hij op latere biologen invloed uitgeoefend. 
De bundel, die uitgegeven is naar aanleiding van een Jordan-herdenking op 
21 april 1978 te Utrecht, bevat naast enkele specialistische beschouwingen 
over Jordans werk, enkele herinneringen aan hem en een poging hem in een 
bepaalde fysiologische school te plaatsen, ook een nuttige lijst van publika-
ties, promoties onder zijn leiding e.d. De verschillende bijdragen roepen voor 
de historicus meer vragen op dan er antwoorden gegeven worden, maar dat 
is waarschijnlijk juist de bedoeling. Het best kan men deze verzameling dan 
ook zien als een goede aanzet voor verder historisch onderzoek. Ze is te 
verkrijgen bij de dictatencentrale van de K.U., Toernooiveld 1, 6525 ED 
Nijmegen. 

L.C.Palm 

AGENDA 

(De met * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen) 

1981. 
* t/m 15 oktober: Tentoonstelling Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928: 

Mens en geleerde. Utrechts Universiteitsmuseum, Trans 8, 3512 
JK Utrecht, tel. 030 - 332114, toestel 133. Geopend ma. t/m 


