31
BOEKBESPREKINGEN
H.A. Bosman-Jelgersma, Vijf ccmren Dclftse Apolhekers. Een bronnenstudie
over dc geschiedenis von de farmacie in een Hollandse srad (dissertatie VU
Amsterdam; Amsterdam: Ronald Meesters, 1979) XX+443p., ill.
De geschiedschrijving van de farmacie in Ncdcrland heeft, sinds het
verschijnen van het boek van Stoeder in 1898. diverse aanvullingen gekregen
op piaatselijk niveau. Na de dissertaties van Grendel over Gouda en van
Jaspers over Midden-Limburg heeft Mevrouw Bosman hieraan nu haar
proefschrift over Delft toegevoegd, dat ook in een zeer verzorgde uitgave als
handelseditie is verschencn met een voorwoord van prof.dr. G.A. Lindeboom.
Dit vokimineuze, vijf eeuwen omvattende, werk is ingedeeld in vijf tijdvakken, zodat men over een bepaald onderwerp dc geschiedenis in uiteenliggende hoot'dstukken kan terug vinden; voorbeeld hiervan zijn de gegevens over
de beroepsuitoefening in de gevestigde apotheken en de Gasthuisapotheek.
Door sommigen zal dit vvel als een bezvvaar worden gezicn, maar het grote
voordecl is dat men nu allcs van een tijdvak beter kan overzien. wat nog
wordt bevorderd door het tijdsbeeld. dat in de niet-farmaceutisch-historische inleiding bij elk hoofdstuk wordt gegeven. Dat in sommige hoofdstukken eigenlijk niet sprake is van een vergelijkend historische bcnadering
is niet te verwonderen. daar — zoals de ondertitel duidelijk aangeeft — dit
werk is te beschouwen als een "bronnenstudie". die na zeer uitgebreid en
jarenlang archiefonderzoek is samcngesteld en die daarbij van ruim 50
afbeeldingen werd voorzien. Toch werd hierbij in vele gevallen een parallel
getrokken met de farmacie in andere plaatsen. Vcel gegevens moeten bij de
studie zijn verzameld. die hier niet warden gepubliceerd, ik denk bv. aan de
strijd in de 17e en 18e ecuw met de medici over de afbakening van het
beroepsgebied.
Na een kleine algemeen-farmaceutisch-historische inleiding is de geschiedenis. die in veel Nederlandse plaatsen overecnkomstig verliep. uitpewerkt aan
de hand van de Delftse gegevens sinds 1344. Uitgebreid zijn de banden
besproken met de geneesheren, die bij het opstellen van de farmaceutische
ordonnantien nauw waren betrokken; hierbij zijn de bemoeiingen van de
apotheker Cluijt en de medicus Pieter van Foreest belicht. die een eeuw later
leidden tot het overgaan van de apothekers uit het Kramersgilde naar het
Collegium Medico Pharmaceuticum, dat in 1682 werd opgericht. Een beeld
van de gevestigde apotheken is getekend aan de hand van de inventari.ssen
uit de 16e en 17e eeuw. waarnaast ook de functie van de groothandelaar in
drogerijen. de droeist, in de 19e eeuw werd aangegeven. De moeilijkheden.
die er waren met de zgn. Societeiten en Ziekenbussen. (de voorlopers van de
huidige ziekenfondsen). die in de 17e en 18e eeuw waren opgericht. en met
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de bockvcrkopers. die reeds in de 18e eeuw gcheime middelen verkochten. in
de I9e eeuw aangevuld met homeopatische geneesmiddelen. behoren ook tot
het vele wat in dit boek wordt besproken.
Een rijke schat van namcn van in de loop der tijden in Delft gevestigde
apothekers is in de hoofdstukken vcrwerkt. terwijl in een zevental bijlagen
o.a. een overzicht wordt gegeven van een inventaris, ordonnantien en
instructies. Een literatuuroverzicht en eon groot aantal noten ontbreken
natuurlijk niet. Dat in de 18e eeuw de apothckersopleiding duur was blijkt
wel daaruit. dat deze ongeveer '/^ van een jaarsalaris kostte en eenzelfde
bedrag voor het atleggen van de proef als Meester-apotheker.
Een inlegvel met errata t.a.v. de enkele drukfouten (biz. 198: 1936 i.p.v.
1736; biz. 297; 1780 en op biz. 333 staat 1799 voor hetzelfde geboortejaar; en
oprichtingsdatum van de N.M.P. 28 i.p.v. 23 april 1842) zou dit voortreffelijke werk nog volmaakter hebben gemaakt.
De farmacie-historici kunnen verheugd zijn met het verschijnen van dit viot
geschreven en degelijke proefschrift; gelukwensen voor de schrijfster mogen
hier zeker niet worden vergctcn.
E.L. Ahlrichs
Thomas Berdmore. Verhandcling over de gebreken en wangesteldheden der
randen en van het randv/cesch. herdruk van de oorspronkelijke uitgave van
1769 met een inleiding van C. Gysel (Librije der Geneeskonst 5; Alphen
aan den Rijn. enz.: Statleu's Wetenschappelijke Uitgeverij. 1981; ISBN 90
6016 6809) XII + 163 p.. f 35.00.
Het door Berdmore geschreven voorwoord wekt enerzijds tamelijk hoog
gespannen verwachtingen waar het het wetenschappelijk gehalte betreft. als
hij vol dedain schrijft over de Franse en Engelse auteurs uit zijn tijd. die hij
de moeite van het citeren niet waard vindt. anderzijds wordt deze hoop weer
wat afgezwakt als Berdmore meedeelt dat dit werk. behalve voor de
professie ook geschreven is voor ouders. die werk maken van de gezondheid
van hun kinderen en voor patienten. Het blijkt dan ook een werkje te zijn,
voornamelijk gevuld met de eigen ervaringen en waarnemingen van de
auteur. Weinig of geen aanvullingen op de basiswetenschappen. geen nieuwe
klinische benadcring en geen opzienbarende nieuwe technische verhandelingen. Het beeld dat de lezer van de auteur krijgt is dat van een
conscientieus practicus die echter de finesses van zijn beroep op conserverend en prothetisch gebied niet aan de openbaarheid prijs geeft, dit in
tegenstelling tot wat b.v. Fauchard in zijn Le Chirurgien-Dentisfe deed.
Vooral in het gedeeltc waar de paradontopatieen ter sprake komen zal het
de lezer duidelijk worden dat hier een kundig en ervaren man aan het woord
is. met voor zijn tijd zeer vooruitstrevende ideeen over mondhygiene en

33

mondreiniging. Hij verwierp echter de meeste in de handel zijnde tandpoeders en mondwaters. omdat zij te sterk abradercn dan wel voor een
bclangrijk deel bestaan uit zuren die het glazuur aantaslen. zoals hem uit
eigen proefnemingen bleek.
Aan dit werk van Berdmore gaat een inleiding vooraf van C. Gysel die in
een tiental pagina's een beeld schetst van Berdmore en de tandheelkunde
van zijn tijd. Of dit beeld, dat voor een bclangrijk deel stoelt op gegevens uit
het Franse taalgebicd. ook van toepassing is op het Engeland rond het
midden van de I8e ecuw is echter de vraag.
De uitgave zoals die nu gepresenteerd wordt is zeker het lezen waard. mede
door de verhelderende inleiding. Het blijft echter. zoals bij vele herdrukken
de vraag of dit nu dc ideale vorm is om een niet veel (meer) voorkomende
tekst aan een groter lezerspubliek aan te bieden.
De redactie van deze reeks heeft zich tot doel gesteld om oude medische
werken tegen een redelijke prijs te herdrukken. In deze opzet is zij geslaagd.
al is dat wel ten koste gegaan van het karakter van de oorspronkelijke
uitgave. Beter papier, een andere kicur drukinkt en een betere band zouden
echter onvermijdelijk de prijs enigc malen hoger hebben doen zijn. doch dat
is een zaak van persoonlijkc voorkcur. Ook kan de vraag worden gesteld of
een heruitgave van een voor zijn tijd nicer toonaangevend werk. zoals b.v.
Hunter, Eustachius. Guillemeau niet de voorkeur had verdiend.
Hoe een afbeelding uit Ludwig Cron's Candidaius Chirurgica oder Barbiergcselfe, die noch in de Engelse. noch in de Nederlandse editie van Berdmore
te vinden is. op het stofomslag van dit boek terecht komt is niet geheel
duidelijk.
G.J. van Wiggen
H.W. Keikes. In verhand met... het Diakonessenhuis (Leeuwarden; Diakonessenhuis. 1980) 156 p., ill., niet in de handel.
Met viotte pen heft de auteur in dit boekje de geschiedenis beschreven van
het Leeuwarder Diaconcssenhuis, dat in 1879 werd opgericht op initiatief
van de evangelist Matthaeus Teffer en dat in januari 1880 onder beheer
kwam van de "Vereeniging Het Diakonessenhuis te Leeuwarden". Van de
laatstgenoemde datum is men bij deze jubileumuitgave uitgegaan. Keikes
heeft. daarbij voortdurend variererend op het thema "verband". het ziekenhuis vooral beschreven als onderdeel van de stad Leeuwarden. minder als
medische instelling op zichzelf. Details over medische ontwikkelingen treft
men dan ook nauwelijks aan, wel over de lotgevallen van de Siamese
tweeling die in 1954 met succes in het Diaconcssenhuis werd gescheiden en
over de geboorte van de Friese vierling Lautenbach. Als confessioneel
ziekenhuis is de Leeuwarder instelling in zoverre interessant. dat zij geen
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deel heeft uitgcmaakt van de Kaiserwerthcr Bund: van diaconessen in
specifieke zin was dan ook geen sprake. Anders ook dan de overige
Diaconesscnhuizcn in Ncdcrland, werktcde Vereeniging te Leeuwarden "op
Christclijkc grondslag in vrijzinnigen geest". De vermelding dat Florence
Nightingale tot diacones is aewijd (p. 16), is een vergissing. Het boekje is
verlucht met fraaic foto's. Jammer is, dat van het nieuwe ziekenhuis aan de
Noordersingcl geen plattegrond is bijgevoegd; de beschrijving van het
gebouw zou daardoor beter tc volgcn zijn gewccst.
M.J. van Lieburg
P.J. van Meerbeeck, Recherches historiqiies et critiques .stir la vie et les
ouvragcs de Remhen Dodoens (Dodonacu.s) (Malines; P.J. Hanicq, 1841;
reprint Utrecht. HES publishers. 1980; ISBN 9061943825) XV+340 p., ill..
f 70.00.
Het is een goede gedachte van de uitgeverij HES geweest om de vrij
zeldzaam geworden Recherches van de Mechelse arts Philippe-Jacques van
Meerbeeck (1813-1872) over leven en werken van zijn stad- en ambtgenoot
Rcmbcrtus Dodonacus (1517-1585) te herdrukken. Het boek is ondanks zijn
ouderdom (1841!) nog altijd onmisbaar voor dicgenen die zich in deze
beroemde 16de-eeuwse arts-botaniciis willen verdicpen. Zolang naast de
monografieen van F.W.T. Hunger o\cr Clusius (1927. 1943) en van A. Louis
over Lobelius (1980) nog geen gclijkwaardigc, moderne studie over Dodonacus is verschenen. blijft Van Meerbeeck's verhandcling door haar omvang
en inhoud van fundanicnteel bclang voor elk Dodonaeus-onderzoek.
In het biografischc gedeeltc legdc de schrijver de grondslag voor het beeld
dat wij tegenwoordig nog van Dodonaeus hebben. Van Meerbeeck baseerde
dit op vele documenten uit het stadsarehief van Mechelen. aangevuld met de
briefwisseling tussen Viglius en Dodonaeus' neef Joachim Hopper en met
moeilijk bereikbarc I6de-eeuwse literatuur.
In het analytische gedeeltc wees Van Meerbeeck crop, dat Dodonaeus in
de eerste plaats arts was en pas in de tweedc plaats botanicus. Dientengevolge bestcedde hij veel meer aandacht aan diens medische werken dan aan de
befaamde kruidboeken. De medische geschriften vatte hij caput na caput
samen. zij het zonder veel historisch commentaar. hetgeen in het licht van
de toenmaligc stand van de medische geschiedenis ook wel begrijpelijk is.
Desondanks blijven deze samenvattingen waardevol, als men zich snel en
degelijk op de hoogte van Dodonaeus' inzichten in de theorie en de praktijk
van de geneeskunde wil stellen. Bij de bespreking van de botanische werken
gaf Van Meerbeeck eveneens uitvoerige overzichten van de inhoud. Daarnaast behandelde hij ook Dodonaeus' opvattingen over plantensystematiek
en fytografie. Als eerste waagde de schrijver zich aan de hierbij onontbeer-
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lijke identificatie van allc plantcn van Dodonaeus. Deze moeizame arbeid
werd pas in 1912 vervangen door een verbeterde \crsie van V. Heursel-De
Meester & R. Delmotte in hun Archeo/ogie vegetale des Simples d'apres
Dodonce. Mathioli. C. Clusius etc. (Ypres).
Interessant is het hoofdstuk over het karakter en de talenten van Dodonaeus, waarin Van Meerbeeck een vergelijking trekt met het liberalisme van
zijn eigen tijd, en waarin hij ccn sterke echo van het toen ontloken
nationalisme in Belgie laat doorklinkcn.
De schrijver besloot zijn werk met ccn drietal goed beredenecrde bibliografieen, namelijk van Dodonaeus' eigen publicaties, van zijn bricven en van
vroegerc geschriften over zijn leven en werken. Met name dc laatst
genoemde bibliografie heeft zijn waardc tot in onze tijd behouden. Voor een
overzicht van publicaties na Van Meerbeeck kan men te rade gaan bij A.
Louis, "Over het leven en het botanisch werk van Rembert Dodoens". \nBiologisch .Jaarboek Dodonaea 21(1954) 274-279.
Samenvattend kan men /cggen. dat de Recherches van Van Meerbeeck
nog immer van grotc betckenis zijn voor het Dodonaeus-onderzoek.
Bovendien heeft het boek een belangwekkende toegevoegdc waarde gekregen als voorbeeld van de wijze waarop in de vorige eeuw wetenschapsgeschiedenis bedreven werd. Het is dan ook te betreuren. dat cr niet een wat
uitgebreidere beschouwing van deze twee aspecten van de Recherches als
voorwerk aan de herdruk is toegevoegd. want cr is nogal wat vcranderd
sinds 1841, niet allecn vanuit historiografisch standpunt maar ook in het
licht van de genoemde publicaties van Hunger en Louis.
J. Heniger
J.J.V.M. dc Vet, Pieter Rabus (1660-1702). Een weghereider van de Noordnederland.se Verlichting (Studies van het Instituut voor Intellectuele
Betrekkingcn tussen de Westcuropesc Landcn in de Zeventiende eeuw 6;
Amsterdam: Apa-Holland Univcrsiteitspcrs. 1980; ISBN 90302 1006 0)
XV-t-449 p.. ill., f 78.00.
Tot voor kort was de geschiedenis van het Nederlandse geleerdentijdschrift
van de zeventiende en achttiende eeuw een nauwelijks ontgonnen terrein
waarover bovendien vaak negaticf geoordeeld werd. Huizinga was bijvoorbeeld van mening dat het eerste Nederlandstalige specimen. Pieter Rabus'
Boekzaal van Europe, vergeleken met het .lournal de Scavans 'den poversten indruk maakte'. Dankzij het werk van Mevrouw C.L. Thijssen-Schoute
is dit oordeel in waardering vcranderd. Voor haar waren tijdschriften als die
van Rabus belangrijke bronnen voor dc kennis van het zeventiende-eeuwse
denken. De studies die het Nijmeegse Instituut voor Intellectuele Betrekkingcn aan deze geleerdentijdschriften wijdt, geven gevolg aan haar reeds in
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1944 gedane oproep deze periodiekcn zowcl in- als uitwendig nader te
bestuderen. In 1974 verscheen een bundcl opstellen over Rabus en zijn Boekzaal, in 1980 gevolgd door de nu te bespreken dissertatie.' Het was niet de
bedoeling van de auteur de opstellen uit 1974 aan te vullen of een bijdrage te
leveren aan de wetenschapsgeschiedenis. Het ging hem allereerst om het
beeld van de Nederlandse Verlichting zoals die zich bij Rabus openbaarde.
Het boek valt in twee delen uitecn. In het eerste konien de persoon en de
activiteiten van Rabus uitvoerig aan de orde. Hij wordt geschetst als een
erasmiaan zowel in religieus opzicht als wat betreft zijn vertrouwen in de
historisch-filologische methode. Opgegroeid in een dissenters Rotterdams
milieu — Joachim Oudaen was zijn leidsman en vriend — behoorde Rabus
tot degenen in dc zeventiende-eeuwse Republiek die voortdurend op zoek
waren naar de juiste verhouding tussen rede en openbaring. Naast zijn
dagelijkse bezigheden als notaris en praeceptor aan dc Latijnse School was
hij actief als journalist en vertaler. Voornaamste drijfvcer bij deze bezigheid
was een voortdurende behoefte om voor te lichten. zonder als uitgcsproken
propagandist van een bepaalde richting op te treden. Het publiek waarvoor
hij schreef bestond behalve uit geleerden. vooral uit 'platters' zoals hij ze
noemde. zij die alleen het Nederlands machtig waren en uit degenen die wel
enige talen beheersten maar geen Latijn of Grieks kenden. Zijn Boekzaal en
het mislukte project een Nederlandstalig biografisch woordenboek uit te
brengen illustreren zijn pogingen deze groepen deelgenoot te maken van de
ontwikkelingen in de geleerde wereld. Rabus had een statische maatschappijopvatting die tot uitdrukking kwam in zijn scherpe veroordeling van de
rol van het grauw bij oproeren. Het komt me echter als enigszins anachronistisch voor wanneer Dc Vet dit als een staaltje van conservatief denken
presenteert. Dergelijke opvattingen waren tot op het eind van de achttiende
eeuw ook in verlichte kringen gemeengoed en kunnen daarom nauwelijks
dienen om Rabus' verlichte opinies te relativeren.
Deze verlichte opvattingen komen in deel twee uitvoerig aan de orde.
Graadmeter zijn de bijdragen die Rabus in de Boekzaal publiceerde over
Pierre Bayle. Antoni van Dale en Balthasar Bekker. De keuze viel op hen
omdat zij het bijgeloof bestreden. volgens De Vet de meest wezenlijke
inspanning in de eerste fase van de Verlichting. Dit centrale gedeeltc van het
betoog wordt voorafgegaan door een schets van Rabus' standpunten ten
opzichte van Descartes, Newton en Spinoza. Rabus bleek afkerig van
fllosofische speculaties die hij als 'braaksel' karakteriseerde. Descartes'
pleidooi voor heldere begrippen kon hij daarom waarderen en zonder
1. Het Nijmeegse Instituut publiceerde in 1976 tcven.s een bundel studies in twee delen
over Basnage de Beauval en zijn Histoire des Ouvrat^cs des Savons: analytische indices van
dit tijdschrift en van Jean Le Clercs Bibliolheque Universelle et Hislohque zijn in
voorbereiding.
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overtuigd cartesiaan tc zijn — hij vertaaldc de anti-cartesiaanse satiren van
Pierre-Daniel Huet en Gabriel Daniel — accepteerde hij het cartesiaanse
onderschcid tussen zicl en lichaam. De betckenis van Newton heeft hij niet
doorzien; zijn vroege dood is hier mede vcrantwoordelijk voor geweest. Zijn
oordeel over Spinoza was negaticf en anti-spinozistische geschriften werden
door Rabus cnthousiast besproken. Voeldc Rabus zich in veel opzichten
verv\ant met Baylc. van grote invloed is geen sprake. De eerste druk van
diens Dictionnaire werd niet gerecenseerd en van veel inzicht in dc theoretische grondslagen van Bayle's kritischc werk gctuiaen zijn bcsprekingen
niet. Veel meer aandacht bestcedde Rabus aan Van Dale en met name aan
Bekker. In een uitvoerig betoog laat De Vet zien dat Rabus' vele bcsprekingen van Bekker en zijn bestrijders — die Rabus overigens in conflict
brachten met de Rotterdamse kerkeraad — een belangrijke rol hebben
gespeeld bij de verbrciding van Bekkers opvattingen.
Voor Rabus werden de theologie en de filosofie door twee gevaren bedrcigd:
door ongcloof. vandaar zijn strijd tegen Spinoza en bijgeloof. vandaar zijn
cnthousiasine voor Van Dale en Bekker die zijn eigen ordclozc opvattingen
over de kwalijke gevolgcn van het bijgeloof svstematisch te boek stelden. De
zuivering van het 'redelijke' geloof van allerlei in de loop der eeuwen
toegevocgde bijgelovige elementen was voor Rabus een heiligc taak die met
de Hervorming was begonnen maar nog lang niet was voltooid. In dienst
van deze zuivering schrok Rabus niet terug voor een met forse taal gekruide
polemiek en zijn antipapisme moet in dit licht worden bezien. De Vets
conclusie dat Rabus als een wegbercider van de Nederlandse Verlichting
moet worden aangemerkt kan zonder meer onderschreven worden. Zijn
argumentatie sluit aan bij wat hicrover door Sasscn en anderen is betoogd.
Minder gclukkig lijkt me dc vernauwing van het Nederlandse Verlichtingsdenken tot dc strijd tegen het bijgeloof. Wanneer De Vet deze beweging
bovendien nog als 'uit bcginscl antipapistisch' kwalificcert is er van een
heilloze gclijkschakeling van de opvattingen van Rabus met dc tijdens de
Verlichting geldigc opinies sprake. Men streefde in de Republiek naar het
'redelijke' midden en het venijn dat bij tijd en wijie over orthodoxe
katholieken werd uitgestort richtte zich evenzeer — mogelijk wat voorzichtiger gezien de altijd loerende en vaak lastige kerkeraden — tegen bigotte
gereformeerden. Het aan de kaak stellen van uitersten gaf de hoofdstroom
in de Nederlandse Verlichting juist zijn gematigde karakter.
De verdienste van De Vets studie is vooral de van vele interessante details
voorziene verscherping van het door P. Rietbergen en De Vet zelf in de
bundel van 1974 opgeroepen beeld. Verrassend nieuwe gezichtspunten
worden niet geboden. Het is niet elegant van een schrijver meerte verlangen
dan hijzelf expliciet bereid is tc geven. Toch is het jammer dat onderwerpen
als het publiek dat de Boekzaal las of de bronnen die Rabus benutte bij de
samenstelling van zijn tijdschrift ook in deze studie slechts in het voorbij-
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gaan worden aangestipt. Rabus' Boekzaal kan nog diverse geleerden herbcrgen.
W.W. Mijnhardt
H.A.M. Snelders en K. van Berkel. eds., Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin: thema's uit de wetenschapsgeschiedenis (Geschiedenis in
Veelvoud 18; 's-Gravenhage: Nijhoff. 1981; ISBN 90 247 9051 4) VIIH255 p.. f 39.50.
Dit is een bundcl artikelen. dric in het Engels en zeven in het Nederlands,
bedoeld als aanvulling op leerboeken over geschiedenis der natuurwetenschappen. ZuIke leerboeken. zo zeggen de samenstellers. kunnen nu ecnmaal
minder probleem-gericht zijn dan aan speciale thema's gewijdc artikelen.
Artikelen over wiskunde en geneeskunde zijn niet opgenomen. Dit wordt
meegedeeld in een voctnoot (p. 1) die. omdat motivatie geheel ontbreckt,
nogal bruusk aandoet.
De eerste twee opgenomen artikelen zijn van methodologischc aard; het zijn
E.J. Dijkstcrhuis' "Doel en methode van de geschiedenis der exacte
wetenschappen" (1953) en Th. Kuhn's "Mathematical versus experimental
traditions in the development of physical science" (1976). De overige
artikelen zijn chronologisch geordend naar hun thema's. Het zijn: F.A.
Yates "The Hermetic tradition in Renaissance science" (1967). D.J. Struik
"De Hollandse reken- en schcepvaartmecsters" (oorspr. 1958). A.R. Hall
"Merton revisited or science and society in the seventeenth century" (1963).
K. van Berkci "Universiteit en natuurwetenschap in de 17e eeuw. in het
bijzonder in de republiek" (hier voor het eerst gepubliceerd). R. Hooykaas
"De natuurwetenschappen in de 'eeuw der genootschappen' "
)11),
H.A.M. Snelders "Romantiek en 'Naturphilosophie'. en dc anorganische
natuurwetenschappen 1797-1840: een inleidend overzicht" (1970). M.J.S.
Rudwick "Uit de menswetenschappen overgenomen begrippen in het geologische werk van de jonge Lyell" (1977) en J.G. Hegeman "Darwin en onze
voorouders. Nederlandse reacties op de evolutieleer van 1860-1875. een
terreinverkenning" (1970). Van deze thematische artikelen zijn die van Yates
en Hall sterk methodologisch gericht. De overige zes zijn. qua onderwerp of
taal of herkomst (Rudwick's artikel ontstond tijdens zijn hoogleraarschap in
Amsterdam) met Ncdcrland verbonden en ze zijn tegelijk minder specifick
methodologisch gericht.
De bundel geeft daardoor de indruk dat de samenstellers allereerst een
presentatie hebben willen geven van Nederlandse studies in dc wetenschapsgeschiedenis tegen de achtergrond van de door internationaal zeer bekende
geleerden geschreven sterk methodologischc artikelen. Die indruk wordt
nog versterkt door de inleiding. waarin de samenstellers een overzicht geven
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van de ontwikkeling van methodologischc ideeen in de wetenschapsgeschiedenis: het 19e-eeuwse intcrnalisme. de wetcnschapsfilosofischc dimensie
(Mach. Koyre). extcrnalisme (dc intcrventic van Hesscn c.s.). de sociologischc dimensie (Merton. met Hall contra), aandacht voor irrationele
elementen (Yates), aandacht voor dc structiuir van wetenschappelijke
revoluties (Kuhn). De grote Ncderlandcrs. Vollgraff, Dc Waard. Dijkstcrhuis. Hooykaas. worden in dit spectrum geplaatst (de laatstc twee als
overgang van "positivistisch intcrnalisme" naar "idecen-historisch intcrnalisme") en aan het eind wordt zorg uitgcsproken dat het vak wetenschapsgeschiedenis door moderne "Science Studies" overvleugeld zal worden.
Door deze opzet is de bundel toch icts anders geworden dan dc thematische
aanvulling op studiematcriaal die de samenstellers aankondigen. Als zodanig is hij wel bruikbaar maar men zou dan toch eigenlijk een meer
internationaal gerichtc keuze kunnen verwachtcn. Als presentatie van
Nederlands werk in internationalc methodologischc omlijsting is de bundcl
echter wel fascinerend. vooral omdat dc kcuzc der artikelen zo duidelijk
uitnodigt de vraag te stellen hoe zich de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. qua doel en methode. ontwikkelt na het pionicrswcrk van Dijkstcrhuis
en Hooykaas. Welkc indruk laat de bundel achtcr met betrekking tot deze
vraag?
Allereerst dc indruk dat in het meer reccntc werk (met name de artikelen
van Van Berkel. Snelders en Hegeman) de aandacht vooral gericht is op zeer
brcde idceen-complexen: Aristotelisme. Cartesianisme. Naturphilosophie,
Darwinisme. Deze worden heel vaardig en scherp samengevat en getypeerd,
hun ontwikkeling wordt bezien, varianten worden beschreven, verbanden
worden gelegd met zulke extcrne factoren als wetenschapsorganisatie,
literatuur en politick. Wat echter zeer weinig aan de orde komt is het
verband tussen deze globale ideeen en de feitelijke inhoud van dc wetenschappelijke theorieen. Zo blijft de geschiedsschrijving steeds als het ware
boven het onderwerp zelf — de wetenschap — zweven.
Wat verder opvalt is dat de ontwikkelingen rond deze ideecn-complexcn
vooral beschreven worden door vele personen de revue te laten passeren en
na te gaan of, en in hoeverre, hun ideeen passen binnen de betrokken
"ismen". De genoemde artikelen laten overtuigend zien dat die methode
gedegen resultaten opievert. Maar de lezer die door de andere artikelen op
methodologie gespitst is. is gencigd te vragen hoe ver die methode reikt; wat
te doen als allc personen hun plaats binnen de "ismen" tocgewezen gekregen
hebben? Die vraag schijnt geheel open te liggen.
Zo geeft de bundel de indruk dat dc nieuwere Nederlandse wetenschapsgeschiedenis veel nadruk legt op globale ideeen. en methodologisch een "open
ending" heeft. Die indruk zal waarschijniijk dc werkelijkhcid niet geheel
recht doen. Maar het lijkt mij wel het overwegen waard dat een bundel.
samcngesteld door wetenschapshistorici die een centrale plaats innemen
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binnen het reccntc Nederlandse ondcrzock. juist deze indruk achtcrlaat. De
bundel zal dan ook. denk ik. niet allecn dc Nederlandse studenten voorzien
van studiematcriaal. maar wellicht ook de Nederlandse historici een aanleiding bieden zich verder te verdicpen in dc methodologischc vragen die hier
zo nadrukkelijk centraal worden gesteld.
H.J.M. Bos
Journal of Garden History, vol. 1. no. 4 (October-December 1981);
Special Dutch Issue, ed. E. de Jong. Abonncmcntcn bij Taylor and
Francis Ltd.. 4 John Street. London WCIW 2ET. Personen £ 16.00;
Instellinaen £ 30.00; Losse nummcrs £ 7.50.
Van het in 1981 begonnen tijdschrift over tuingeschiedenis verscheen meteen
als vierde nummer op initiatief van E. Tavcrne ccn aflcvering gcwijd aan de
Nederlandse tuingeschiedenis. Zoals in het 'Editorial' uitccngczet wordt. is
een van de belangrijkste redenen de vanvvege de taalbariere betrekkelijke
ontoegankelijkhcid van het Nederlandse materiaal. Nederlandse tuinen
hebben echter een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van tuinbeplanting en -architectuur; de achtcrliggendc ideeen werden zelfs met succes
geexporteerd naar het buitenland. zoals E. dc Jong in zijn artikel over
Nicolaas Bidloo's tuin in dc omgeving van Moskou schetst. H.R. Barkhof en
C.S. Oldenburger-Ebbcrs zetten uitecn hoc de geschiedenis gebruikt kan
worden bij de restauratie van de Baroktuin van Palcis Het Loo; H. Tromp
beschrijft hoe aan de hand van allerlei archieven de ontwikkeling van het park
van Het Huys Ten Donck bij Riddcrkerk kan worden gercconstrueerd. G.
Andela geeft als aanzet voor verder ondcrzock een overzicht van de
ontwikkeling van de ideeen omtrent dc inrichting van openbare parken in
Nederland. Het geslaagde en van kwalitaticf hoogwaardigc illustratics rijk
voorziene thcmanummcr wordt besloten met een opsomming van
verzamclingen en archieven die voor dc Nederlandse tuingeschiedenis van
bclang zijn door J.C.BicrensdcHaan.vervolgens ccn bibliografie over 1960 tot
1981 van literatuur over Nederlandse landschapsarchitcctuur en aanvcrwante
onderwerpen door E. dc Jong en tenslotte enkele bockbesprekingen. Als het
streven van de redactie om elk jaar een aflcvering van het nieuwe tijdschrift
te wijden aan de tuingeschiedenis van een bepaald land op dezelfdc wijze
verwcrkelijkt wordt als deze keer. dan kan het blad uitgrocien tot een
bclangrijk internationaal forum.
L.C. Palm

41
C. Offringa e.a.. Van Gildestein naar Uithof. 150 jaar Diergeneeskunde in
Utrecht, deel II. Faculteit der Veeartsenijkunde (1925-1956). Faculteit der
Diergeneeskunde (1956-1971) (Utrecht: Rijksunivcrsiteit. 1981; ISBN 90
6159 0027) 560 p.. ill., f 50.00; te bestellen bij dc Fakultcit der Diergeneeskunde. Yalelaan I. 3508 TD Utrecht.
Aug. Mathijsen. Puhlikaties en dissertaties voortgekomcn uit de Veeartsenijkundige Hoogcschool. later Faculteit der Diergeneeskunde in de periode
1921-1971 (Utrecht: Bibliotheek der Rijksunivcrsiteit. afdeling Diergeneeskunde. I98I; ISBN 90 6159 003 5) XV + 455 p.. f 60.00; te besteHen
bij PUDOC, Marijkeweg 17, 6709 PE Wageningen.
In 1972 verscheen als Deel I van het gedenkboek Van Gildestein naar Uithof ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het diergeneeskundig
onderwijs het proefschrift van de historicus C. Offringa met als titel
'5 Rijksveeartsenijschool. Veearlsenijkundige Hoogcschool (1821-1925). Enige
tijd gelcden roldc Deel II van dc persen met de ondertitel Faculteit der
Veeartsenijkunde (1925-1956). Faculteit der Diergeneeskunde (1956-1971).
Hicrmede beschikken we over een historisch overzicht van anderhalve eeuw
diergeneeskundig onderwijs in Nederland, preciezer gezegd, van anderhalve
ecuw functioneren van een diergenccskundige onderwijsinstellina te Utrecht,
daar dit meer omvat heeft dan het geven van onderwijs. Waar Deel I geheel
het werk was van een auteur. ligt dit bij het nu verschenen deel anders.
Offringa treedt crin op als algemccn redacteur en als auteur van de algemene
geschiedenis van de faculteit. hoofdst. 1 t/m 5 (268 pp.) met uitzondering
van hoofdst. 3 hetgeen handelt over de faculteit tijdens de bezetting en
geschreven werd door dc historicus S.N. Temming. De hoofdstukken 6 t/m
22 betreffen de afzonderlijke eenheden, afdelingen, instituten. laboratoria.
klinieken en dienstverlenende instellingen zoals apotheek en bibliotheek,
welke in de loop der jaren deel uitmaakten van de faculteit. aangevuld met
twee hoofdstukken bctreffende het georganisecrde studcntenleven. De
zestien hieraan medewerkende auteurs zijn leden of oud-leden van de
bctreffende instellingen. Uit het 'woord vooraf. de 'verantwoording' en
meerdere teksten blijkt dat dc grens tussen auteur en redacteur wat Offringa
betreft. een vage is geweest.
Wat de eerste vijf hoofdstukken betreft kan er gesproken worden van een
voorbeeldig gedenkboek. Dc geschiedenis van de faculteit wordt uitstckend
ingebed in de context van de sociale en economische ontwikkelingen met
name op het terrein van de landbouw. waarbij natuurlijk ook de situatie van
's rijksschatkist de nodige aandacht krijgt. Ook het evenementiele, persoonlijkc geaardheden en verhoudingen en het micro-niveau waarop het
gros van het facultaire leven zich afspeelde. worden geenszins verwaarloosd. Het uitvoerige hoofdstuk (114 biz.) over de faculteit tijdens de
bezetting is een verademing voor hen die op de hoogte zijn van de
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aebruikelijkc beschrijving van deze periode elders in gedenkboeken. De
grote mate van openhcid gcpaard gaand met ccn ruime belichting. zodat de
historische objectiviteit gestalte krijgt in het plaatsen van ieders handelen in
eigen tijd en omgeving. staat er m.i. garant voor. dat met deze beschrijving
noch aan dc instelling in z'n geheel. noch aan personen in het bijzonder
afbreuk wordt gedaan. Dit terwijl duidelijk blijkt. dat op het feit van de
bezetting en op de wensen van de bezetter maar weinigen in de Icidende
kringen van de veterinaire wereld een juist antwoord wisten te geven.
Enigszins tclcurstellend voor de historisch geinteressecrde wetenschapsbeoefcnaar is de constatering. dat de schrijver cr niet in geslaagd is de
wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van dc diergeneeskunde,
welke binnen Nederland natuurlijk voor een bclangrijk deel door de faculteit
gcrealiseerd werden. te plaatsen b.v. binnen die op het natuurwetenschappeli jk terrein of deze te toetsen aan die op hetzelfde terrein in het buitenland.
Mogelijk heeft de daarvoor benodigde extra tijd ontbroken. gezicn het
tiental jaren wat na het verschijnen van Dccl 1 nodig geweest is om Deel II
gereed te krijgen. Op dit punt koni ik hicrna nog terug.
De keuze om de afzonderlijke instellingen via een aan te wijzen auteur hun
eigen geschiedverhaal te laten leveren. wordt door de redactie-commissie
beargumenteerd door te verwijzen naar de sne! expanderende ontwikkeling
van de afzonderlijke spccialismen en instituten welkc de hulp van veterinaire
deskundigen onontbccrlijk maakte. De juistheid van de argumentatie wil ik
niet betwijfelen. De gckozen oplossing heeft er wel toe gcleid. dat Deel III bij
hoofdstuk 6 ophoudt ccn hoog te kwalificeren en goed leesbaar gedenkboek
te zijn. Spccialisme na specialisme of instituut na instituut, in ieder geval tot
15 maal toe. worden de lecrstoelontwikkeling. huisvesting en outillage,
onderwijs. ondcrzock en personclc bezetting op een rijtje gezet. Een massa
informatie. vaak zeer helder en overzichtelijk gerangschikt. terwijl menig
auteur tevens in staat is een op zich goed leesbaar verhaal te schrijven. Men
krijgt de indruk. dat ze alien hun best gedaan hebben. nicts of niemand te
vergeten. Een auteur is zelfs zo sympathiek en attent om ook de dieren te
gcdenken. die. ik citeer. "wel ccn zeer dienende functie hebben moeten
vervullen. ccn functie. die zij vaak met hun leven hebben moeten betalen"
(pag. 358).
Gelijktijdig met het verschijnen van Deel II van het gedenkboek werd een
bibliografie. samcngesteld door A. Mathijsen. uitgebracht. Het boek is een
voortzetting van de lijst van geschriften uit dc periode 1821-1921 opgenomen als aanvulling op de dissertatie van Offringa in Deel I van het gedenkboek. De opgenomen titels. uitsluitend publicaties van medewerkers verschenen binnen hun ambtsperiode. zijn in dit boek naar instelling waaraan zij
verbonden waren en naar jaar geordend. In de inleiding worden cnkel een aantal. op zich verdienstelijkc. statistische bewerkingen uitgevoerd rond
de 4048 opgenomen titels. Achterin treffen we achtereenvolgens een
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lijst aan van dissertaties op jaar gerangschikt. een "Index Promotorum".
een uitvoerig "Onderwerprcgister" en een "Auteursregister".
Dat het onmogelijk was deze hocveelheid materiaal in Deel II van het
gedenkboek op te nemen is duidelijk. Eveneens dat de personen rond de
uitgave van het gedenkboek de behoefte hebben gevoeld meer licht te
werpcn op de wetenschappelijke prestaties van de faculteit, dan in dc tekst
van het gedenkboek werd gcrealiseerd. Hoewel gewaarschuwd door de
voorin opgenomen spreuk van Karl Schottenloher (1875-1954). "Bibliographien sind niemals starre Listen von Namen und Sachen. sondern fiir
den. der darin zu lescn versteht vollcr Leben und Beweguna". durf ik op te
merkcn. dat dit boek door dc kale wijze van presentatie der gegevens slechts
interessant is voor pesonen uit eigen kring en hopclijk toekomstige ondcrzockers. Zij zullen zich inderdaad met enige moeite ccn beeld kunnen
vornien "van zowel dc wisselende onderzocksactiviteitcn binnen een instelling als de onderscheiden interesseaebiedcn der personen die aan dc
instelling \crbonden waren". Kortoni ik zou er de voorkeur aan gegeven
hebben. dat het vele werk wat in deze verzameling zit voor de lezer tot
wetenschappelijke waarde gebracht zou zijn. door of in Deel II of in een
anders opgezette uitgave ccn samenvattende beschouwing op te nemen over
de ondcrzoeksaktiviteiten van de faculteit.
Ondanks mijn. naast allc lof. wat kritische opmcrkingen wil ik tot slot
constateren. dat van de geschiedenis van de dicrgcneeskundigc onderwijsinstelling in Utrecht, waarmee tevens is aangeduid het gehele wetenschappelijke diergenccskundige onderwijs in Nederland. meer bekend is. dan van
welke andere tak van hoger onderwijs dan ook.
..;.-;

•.:•]••

G.M.T. Trienekens

H.J. Klasen. History of free skin grafting. Knowledge or empiricism?, w'nh a
contribution by Tom Gibson (dissertatie Groningen; Berlijn. enz.: Springer Verlag. 1981; ISBN 3 540 10802 5) XII-l-190 p.. ill.. DM 78,00.
De geschiedenis van dc gesteclde huidtransplanlatie is al zeer oud. Voor
reconstructie van de neus die door ziekte of trauma is verloren gegaan zijn de
z.g. "Indische" en de "Italiaanse" methode bekend. De Indische methode
die uit de verre oudheid stamt, maakte aebruik van een gesteclde huidlap
van het voorhoofd; de Italiaanse. waaraan de naani van Gaspar Tagliacozzi
(1549-1599). hoogleraar in de anatomic te Bologna is verbonden. van ccn
gesteclde huidlap van de bovenarm.
De geschiedenis van de vrije huidtransplantatie is echter veel jonger en
begint eigenlijk pas in 1869. Deze geschiedenis vormt het onderwerp van het
proefschrift van de chirurg H.J. Klasen, verbonden aan de chirurgische
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Univcrsitcitskliniek tc Groningen en aan het Brandwondencentrum in het
Rooms-Katholieke Ziekenhuis aldaar.
Versprcid waren in de 19c eeuw al wel reeds enkele min of nicer geslaagde
pogingen tot vrije huidtransplantatie bij de mens en bij vcrschillende
proefdicren gedaan.
De Zwitser Jacques-Louis Rcverdin (1842-1929), geboren te Geneve, doch
praktiserende in Parijs. hield op 8 deccmber 1869 ccn voordracht voor de
Societe Imperiale de Chirurgie over "Greffc cpidcrmique". Hij brengt
daarbij verslag uit over de succcsvolle behandcling met zeer kleine stukjes
overgeplante huid van de patient van ccn na ccn ongeval sinds 39 dagen
open gebleven huidwond. Deze huidsnippers groeiden uit en groeiden aan
elkaar en bedektcn zo de wond. Rcverdin was op deze gedachte gekomen
doordat hij had opgcmerkt dat kleine overgeblcvcn huideilandjes in het
granulatieweefsel van ccn brandwond "dc genezing schenen te bespoedigen".
Met deze behandcling \an Rcverdin was dc vrijc huidtransplantatie, die later
zo'n acweldige opgang zou maken. gcborcn. Dc verspreiding van de
methode werd aanvankelijk opgchoudcn door dc bclcgering van Parijs
tijdens de Frans-Duitsc oorlog van 1870-1871. Daarna werd zij snel bekend
in Duitsland. Oostenrijk. Engeland. Rusland. Amerika en Scandinavie.
doch raakte ook weer snel in diskrediet en zelfs vergctclheid door talrijke
mislukkingcn. Dit berustte op nog onvoldoende inzicht in indicatie. technick en vooral wondgenezing. Niet alleen stukjes huid van de patient zelf
(auto-transplantatic). maar ook van anderen (homoiotransplantatie) en van
dieren (heterotransplantatic) werden gebruikt. hetgeen natuurlijk tot zeer
wisselende resultaten Icidde. Er was zelfs handel in huidlapjes en soms gaf de
chirurg zelf wat huidlapjes weg.
Rcverdin sneed slechts zeer kleine stukjes huid en ook zeer dunne. Hij
mcende dat het epitheel het belangrijkste was voor de wondgenezing.
Wondgenezing was voor hem identiek met epithelialisatie. Een belangrijke
factor was toen ook dat zeer kleine stukjes huid konden worden weggenomen zonder anaesthesie.
De auteur beschrijft deze bociende ontwikkeling tot en met Reverdin in de
twee eerste hoofdstukken. Dc strijd over de optimale dikte van het vrije
huidtransplantaat heeft tientallen jaren geduurd. totdat werd ingezien dat er
een verschillend indicatie-gebied was voor de "split-skin graft" (epitheel met
zeer weinig lederhuid) en de "full-thickness graft" (epitheel met het gehele
lederhuid). Merkwaardig is dat. terwijl de huidtransplantatie volgens Reverdin na enkele jaren sterk aan belangstelling verloor (Reverdin zelf publiceerde er nooit meer icts over), dc transplantatie van voile dikte huidlapjes in de
oogheelkunde grote opgang maakte. De auteur wijdt hieraan een apart
hoofdstuk. De indicatie was meestal ectropion, vaak ten gevolge van
ongeval. gelaatslupus of verbranding.
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De Engelse oogarts Lawson (Londen) deed dit het eerst in 1870, maar de
meeste bekcndheid kreeg het werk van de Schotsc oogarts Wolfe, die in 1875
een aantal ooglidreconstructics met behulp \an "full-thickness grafts" van
de eigen huid van de patient publiceerde. Aan de "full-thickness graft"
wordt dan ook gcwoonlijk dc naam van Wolfe verbonden.
Merkwaardig is dat deze goede resultaten geen bekendheid kregen buiten de
kringen \an oogartscn. Blijkbaar speclt hier ccn rol dat dc publicaties alleen
verschenen in ophthalmologische tijdschriften. De specialisatie belemmerde
blijkbaar toen al het zicht op elkaars werk.
In 1886 lecfde dc belangstelling onder de chirurgen voor vrije huidtransplantatie opeens weer op door de voordracht die dc Duitsc chirurg Carl Thiersch
(1822-1895) uit Leipzig hield voor de "Deutsche Gesellschaft fiir Chirurgie".
Thiersch gaf enkele duidelijke richtlijnen. Hij verwijderdc allc granulatieweefsel van het te bedekken huiddefect. hij adviseerde altijd zeer dunne
huidlappcn te gebruiken en allecn van de eigen huid van dc patient en het
gehele defect te bedekken.
Thiersch zelf publiceerde nooit icts over zijn methode. Dank zij zijn
leerlingen. die zijn richtlijnen uitwerkten en verspreidden. vond zij ingang.
Daar de uitgangspunten juist waren was het succes groot. Voor het eerst werd
nu gedetaillcerd aandacht besteed aan belangrijke punten als: anaesthesie,
technick van de huidafname. applicatie. nazorg en resultaten. Klasen
besprcekt het werk van Thiersch en zijn navolgcrs en de verdere ontwikkelingen tot ongeveer 1900 zeer uitvoerig in het belangrijke vierde hoofdstuk
van zijn publikatic.
Met het werk van Thiersch is eigenlijk de fundamcntele ontwikkeling van de
vrije huidtransplantatie afgesloten. Wat daarna komt is uitwerking van
indicaties. dc ontwikkeling van technische hulpmiddelen en vooral ook het
zoeken naar de grenzen van de mogelijkhedcn. De wetenschappelijke
aspecten van wondgenezing krijgen dan ook aandacht. Deze problemen
komen ter sprake in het vijfde en zesdc hoofdstuk van het boek. waarin de
schrijver de periode van 1900 tot 1930 en die van 1930 tot 1950 behandelt.
Twee factoren hebben in deze verdere ontwikkeling een grote rol gespeeld:
de beide wereldoorlogen met hun massale aantallcn gewonden en daarmee
zeker ook samenhangend de opkomst van het specialisme plastische chirurgie. Het is interessant te vernemcn dat Ncderlandcrs daarbij originele ideeen
hebben naar voren gebracht. De methode van dc z.g. "expanding" (vergroting) van het transplantaat. die veel later zo'n opgang zou maken, berust
eigenlijk op een oorspronkelijk idee van de Amsterdamse hoogleraar in de
chirurgie Otto Lanz (1865-1935) uit 1908. Het zeer belangrijke principe van
de "inlay-graft", geappliceerd over een mal en bestemd om een holte mee te
bedekken is de geniale gedachte geweest van de vrij onbekend gebleven
Nederlandse chirurg J.E.S. Esser (1878-1946).
Het proefschrift van Klasen, dat in het Engels is geschreven en ook door een

internationaal \ooraanstaand uitgever in een handelseditie wordt uitgebracht. is door zijn uitvoerige bronnenstudie. een zeer gedocumcnteerd werk
over dc ontwikkeling van dc vrije huidtransplantatie als wetenschappelijke
en praktische methode. Meer dan duizend artikelen worden vermcld. Deze
artikelen zijn per hoofdstuk gerangschikt. Het is wel een groot gemis dat een
samenvattend register ontbreckt. De beschrijving is zeer complect en ook
zeer gedetaillcerd. Talrijke wetenswaardigc. verbazingwckkendc en amusantc details passeren dc revue. e\cnals een inenigte ideeen en experimenten.
Desondanks verliest de schrijver dc draad niet. De opgang. neergang en
soms weer terugkecr van ideeen vormen een interessante excrcitie voor de
historisch belangstellende Iczcr. Het is geen wonder dat de promotor.
prof.dr. A.J.C. Huffstadt. een plastisch chirurg is en de co-promotor prof.dr.
D, de Moulin. Daarnaast heeft in de totstandkoming van deze dissertatie een
aandeel gehad de Schotsc hoogleraar Thomas Gibson. De vrijc huidtran.splantatie heeft een grote rol gespeeld voor fundamenteel inzicht in de
afstotingsreactic. De wereldberocmd geworden proeven met vrijc huidtransplantaten van Gibson en Medawar in 1943 hebben gcleid tot de
conceptic van de afstoting als een immunologische reactie. Dit heeft grote
gevolgen gehad voor dc orgaantransplantatie.
Deze monografie is door zijn rijkdom aan vcrwcrkte gegevens een belangrijke aanwinst voor de medicus historicus.
Hoewel het boekje wemelt van details is het toch goed leesbaar en kort
geforniuleerd geschreven. Wel is voor volledig profijt enige chirurgische
kennis gcwcnst.
P.J. Kuijjer
F. Boersma. Met de tijd mee. Sophia Stichting 1880-1980 Nederlandsch
Zeehospitltim ('s-Gravenhage: Sophia Stichting. 1980) 132 p.. ill.
Dc sinds 1876 in een houten strandbarak ondergebrachte 's-Gravenhaagsche Zeebad Inrichting voor Minvermogcnden was in 1880 de gelukkige
instelling. waaraan na jarcnlange discussie het geld werd toegekend dat na
dc dood van Koningin Sophia was bijeengebracht ter oprichting van een
nationaal monument als huldeblijk voor deze bijzondere vorstin. Op I7juni
1880 kon in een nieuwe behuizing de tot Sophia Stichting omgedoopte
instelling de "tijdclijke verpleging van kinderen van minvermogcnden. waar
ook in Nederland gevestigd. en zonder onderschcid van godsdienstige
gezindheid. voor wic zeelucht en het gebruik van zeebaden noodig worden
geacht" (p. 30) ter hand nemen. Dc historicus Boersma levert in dit boekje
een overzicht van de lotgevallen van de Stichting. als "een spiegel voor de
kenteringen in tijd en samenleving" (p. 16). Met viotte pen laat hij de lezer
zien hoe gaandewcg de instelling veranderde van onderkomen voor scrofu-
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leuze kinderen tot meer algemene tuberculoseklinick. waar in dc jaren dertig
ook volwassenen werden behandeld en verplccgd. en na de tweedc wcreldoorlog van orthopedisch-chirurgische kliniek tot revalidatiecentrum. De
opvattingen van dc aan de Stichting verbonden medici. zoals de overtuigde
thalasso-therapeut J. van der Mandcle en de tuberculosearts C M . Mol.
blijken ook hier bepalend te zijn geweest voor deze verschuivingen in
taakstelling. Vanzelfsprekend bestcedt de auteur veel aandacht aan de
oorlogsjaren. toen de Stichting onder de nieuwe naam "Nederlandsch
Zeehospitium te Kijkduin" (1940) en juist ondergebracht in een indrukwekkende nieuwbouw (1940) niocst meemaken dat allc gebouwen door
oorlogsgeweld werden verwoest. Jammer is. dat de auteur nergens de
geschiedenis van de Sophia Stichting heeft geplaatst in het kader van de
algemene ontwikkeling van zeehospitia en herstellingsoordcn aan zee.
Daarmee laat de auteur een boeiend historisch onderwerp. zowel voor
medisch- als voor sociaal-historici. ter bewerking over. Voor een dergelijke
algemene studie kan Boersma's boek in ieder geval een belangrijke bouwsteen zijn.
M.J. van Lieburg

