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BOEKBESPREKINGEN
Gerard L'E. Turner, Histohsche microscopen. Nederl. vertaling van de
Engelse uitgave, Londen, 1981) (Bussum: Moussauit's UitgeveriJ, 1981;
ISBN 90 226 1201 5) 120 p.. ill., f 37,50.
Gerard L'E. Turner, Antieke wetenschappelijke instrumenten, Nederl. vertaling van de Engelse uitgave, Poole, 1980 (Bussum: Moussauit's Uitgeverij,
1981: ISBN 90 226 1187 6) 192 p., ill., f 29,50.
Beide boeken werden geschreven ten behoeve van verzamelaars van wetenschappelijke instrumenten. Vanuit die optiek beoogt Turner in zijn Historische microscopen dan ook niet de volledige geschiedenis van de ontwikkeling van de microscoop te geven; de optische ontwikkeling van het instrument komt bijvoorbeeld vrijwel niet aan bod. Daarentegen heeft de auteur
veel aandacht besteed aan de verschillen in en de ontwikkeling van de
uiterlijke vorm van de microscoop. Turner heeft zijn verhaal voor een groot
deel opgehangen aan instrumentmakers. Sommigen van hen worden zeer
uitvoerig besproken: hun werkadressen, de diverse modellen die zij fabriceerden, het wel en wee van hun werkplaats en zelfs de exacte wijze waarop
zij hun instrumenten plachten te signeren. zijn details waarop wordt
ingegaan. Het laatste gegeven kan erg nuttig zijn voor de verzamelaar die
de juiste datering van zijn instrument vast wil stellen. Een groot deel van de
tekst is gewijd aan Engelse instrumentmakers. Niet geheel ten onrechte, daar
in de 18de eeuw de markt vrijwel geheel door Engelse instrumentmakers
werd beheerst en er zowel in de 17de als 19de eeuw onder de beroemde
microscoopmakers tal van Engelsen te vinden zijn. Toch was het aardig
geweest wanneer ook een aantal van de niet-Engelse instrumentmakers (dat
waren er, zoals ook uit de illustraties blijkt, nog heel wat) op even uitvoerige
en sjeuige wijze aan bod waren gekomen.
Turners overzicht van de ontwikkeling van de microscoop eindigt bij de
opkomst van de firma Carl Zeiss, die vanaf ca. 1875 de markt veroverde.
Het boek is verlucht met tal van uitstekende zwart-wit en kleurenfoto's van
instrumenten uit openbare verzamelingen. Ten behoeve van de verzamelaar
is een overzicht opgenomen van museale instellingen, waar zich collecties
van microscopen bevinden, evenals een overzicht van de huidige prijzen van
een aantal types historische microscopen. Voorts geeft de auteur nog een
aantal praktische wenken o.a. wat betreft het onderhoud van deze instrumenten.
Al met al is dit boek, mede door de goede vertaling, een vlot leesbare
introductie in de geschiedenis van de microscoop. De auteur is er goed in
geslaagd zijn uitvoerige verhalen over een beperkt aantal instrumentmakers
en zijn schets van de globale ontwikkeling van de microscoop in balans te
houden.
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In het tweede boek, daarentegen, worden de feiten veel droger en zakelijker
gepresenteerd, juist omdat daarin geprobeerd wordt een overzicht te geven
van een groot aantal zeer diverse wetenschappelijke instrumenten. Naast een
korte schets van het gebruik en een aantal t'acetten van de ontwikkeling van
een bepaald instrument heeft Turner getracht deze instrumenten te plaatsen
binnen het ruimere kader van de historische ontwikkeling van een vakgebied. Gezien de hiervoor beschikbare ruimte kon dit niet anders dan uiterst
summier en oppervlakkig gebeuren. Daardoor komen de instrumenten niet
tot leven: het boek blijft een dictionaire, die zeker kan dienen om een eers,te
indruk te krijgen, maar die voor de ware liefliebber toch net te weinig
informatie beidt. Ook dit boek is rijkelijk geillustreerd met prachtige
kleurenfoto's, waarop stuk voor stuk topstukken staan afgebeeld. Een stuk
van dergelijke kwaliteit zal de verzamelaar echter zelden of nooit aangeboden zien.
Marian Fournier
Catalogus van de Bibliotheek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, deel I. 1485-1800 (Amsterdam: Uitgave van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1981; ISBN 90 800016 27) XI -|- 196
p., iJl., f 25,00, te bestellen bij de Vereniging.
Ter gelegenheid van de viering van het 125-jarig bestaan van het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde heeft de Vereniging die dit Tijdschrift uitgeeft, een gedrukte catalogus gepubliceerd van de oude drukken die zich in
haar bibliotheek bevinden. De samensteller van de catalogus. M. van
Hattum. heeft bij de titelbeschrijvingen voor deze uitgave zo veel mogelijk
de in 1977 verschenen 'Handleiding voor de medewerkers aan de STCN'
(Short Title Catalogus Nederland 1540-1800) gevolgd. Uit de catalogus die
in chronologische volgorde 646 boekbeschrijvingen bevat. gevolgd door 4
handschriftbeschrijvingen. blijkt duidelijk het grote belang van deze medisch-historische boekcollectie.
De titelbeschrijving wordt steeds voorafgegaan door de auteursnaam. indien
bekend, en gevolgd door cursief gedrukte annotatie. Zeker bij de beschrijving van de enige incunabel (een uitgave van Johann von Cube's Gart der
Gesundheit), maar ook bij de 16de eeuwse drukken zijn deze annotaties wel
erg summier. Literatuurverwijzingen ontbreken geheel. Daardoor is het
bijvoorbeeld niet duidelijk, welk exemplaar van de Gart der Gesundheit zich
nu eigenlijk in de collectie van de Vereniging bevindt. Verder is bij nr. 27
(Dictionarium medicum. Vel. Expositiones Vocum medicinalium... 1564) ten
onrechte van het titelblad afgeleid dat Henricus Stephanus de auteur is. Hij
is echter degene die in Geneve (deze plaatsaanduiding ontbreekt bij de
annotatie) dit boek met teksten van klassieke auteurs met commentaar van

117
Henri Estienne (1528-1598; deze wordt op de titelpagina niet vermeld) heeft
uitgegeven. Het is nuttig dergelijke gegevens die cnig bibliografisch speurwerk vergen. in een uitgave als deze te vcrmelden: Gelukkig gebeurt dit ook
steeds vaker.
Een register op auteursnamen. in het geval van anoniem op hoofdwoord,
besluit dit keurig uitgevoerde en mooi geillustreerde boekje. Jammer is dat
hierin bewust drukkers en uitgevers zijn weggelaten. want de gebruikerskring van deze nuttige uitgave zal zich zeker niet geheel bcperken tot de
medisch-historici. Of de uitgave van een tweede deel dat de collectie van na
1800 zal bevatten, noodzakelijk is, lijkt mij op het eerste gezicht echter niet
geheel zeker.
A.D.A. Monna
H.C.F.L. Aalbersberg, Eerste hulp bijplotselin^ voorkomende ziektetoestanden, herdruk van de oorspronkelijke uitgave van 1875 met een inleiding
van J.H. Sypkens Smit (Librije der Geneeskonst 6; Alphen aan den Rijn,
enz.: Stafleu's Wetenschappelijke Uitgeverij, 1981; ISBN 90 6016 681 7),
XIV + 92 p.. ill, f 27,50.
Dit boekje is het zesde in de serie Librije der Geneeskonst waarin hcrdrukken
verschijnen van oude medische uitgaven, Uit de titel kan men niet opmaken
dat het boekje vooral bestcmd was voor het "onderricht in Eerste Verband
dat aan de officieren van het Nederlandse leger moet worden gegeven". Dit
bepaalt voor een belangrijk deel de indeling en behandeling van de lesstof.
Na enkele korte hoofdstukken over de anatomic en fysiologie ("teneinde
echter niet al te werktuigelijk de voorschriften op te volgen en te weten.
waarom men aldus handelt") volgen beschrijvingen van situaties die vaak.
omdat ze levensbedreigend zijn. zo spoedig mogelijk Eerste Hulp nodig
hebben: verbloedingen, verschillende soorten wonden, beten van "een
kwaadaardig mensch of dier". verder o.m. beroerte. zonnesteek, vergiftiging. Wat betreft de te verlenen hulp zijn er uiteraard met onze inzichten
vaak grote verschillen. Bij verbranding wordt niet alleen volkomen terecht
de nadruk gelegd op het doven der brandende kleren en het begieten daama
met koud water, doch ook het bestrijken met inkt wordt aanbevolen. Bij de
tweede graads verbranding worden het bedekken van de blaren met verse
koolbladen en omslagen van geraspte rauwe aardappelen gepropageerd.
Toch hebben vele maatregelen hun belang behouden. Veel waarde werd
gehecht aan de doekverbanden: vooral ook door toedoen van Mathias
Mayor (1775-1847), die in Zwitserland ook de Eerste Hulp (gewondenvervoer) in afgelegen bergstreken bevorderde. Ze worden uitvoerig beschreven
en afgebeeld (men heeft een dock wel altijd bij de hand!); zoals in een huidig
leerboekje niet zou misstaan. Bij de driekantc doeken spreekt Aalbersberg
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over de top, i.p.v. de punt, en de slippen heten hier de lange punten: de
huidige benamingen vind ik zeker niet duidelijker. Het militaire karakter
blijkt uit het bij herhaling wijzen op de mogelijkheid van simulatie. "Men
heeft zich daarbij wel te wachten voor simulatie, want maar al te gaarne zal
menige luiaard ransel en geweer op de wagens leggen en nog liever zich
geheel laten rijden".
Slechts een enkele bedenking: op pag. 3 is een in onze ogen ontoelaatbaar
germanisme te vinden; "het heiligbeen, (...) stelt met de darmbeenderen, (...)
het bekken met de bekkenholte daar".
Men kan zijn bezwaren hebben tegen de vloed van herdrukken die tot ons
komt. Bij deze serie gaan ze niet op. De druk is voortreffelijk, en het boekje
zal zeker zo goed leesbaar zijn als het origineel doch wat het extra waardevol
maakt is de uitstekende inleiding van dr. J.H. Sypkens Smit die zich hierbij
niet heeft beperkt tot het boekje zelf doch een uitstekend overzicht heeft
gegeven van de geschiedenis der Eerste Hulp: zeer instructief!
Dit deeltje uit de Librije heeft me enige prettige uren bezorgd: men schaffe
het zich aan of abonnere zich op de reeks.
J. Langeler

R. de Keyser, R.C.F. Dhondt en W. Mattens, Geschiedenis van de ziekenverpleging (Dossiers Geschiedenis nr. 7/8; Leuven: Uitgeverij Acco, 1981;
ISBN 90 334 0198 3). 101 p., ill., Bfr 175.
Om alle mogelijke geestdrift over het verschijnen van een monografie over
de altijd nog zo pover in beeld gebrachte ontwikkeling van de verpleegkunde
en ziekenzorg dadelijk te temperen: deze typescript-uitgave zal het uitzien
daarnaar niet wegnemen. Van de 101 pagina's geven er welgeteld 38 een
historisch relaas, de overige pagina's worden gevuld door het voorwerk, een
(erg Frans georienteerde, weinig up-to-date) literatuurlijst, een 18 pagina's
tellende bijiage met "biografische notities" en 35 pagina's documenten. In
de inleiding verantwoorden de auteurs zich door er op te wijzen, dat de
beknoptheid van deze schets "... weinig of geen nuanceringen toe(laat) in
tijd en ruimte". Wel menen zij een poging te hebben ondernomen "over
feiten en personen heen ... een inzicht te geven in de fundamentele
veranderingen die zich in de loop der tijden omtrent ziekte en zieke hebben
voorgedaan".
Het is de vraag of de lezer waarvoor het boekje is bedoeld na lezing dit
"inzicht ... in de fundamentele veranderingen" zal hebben verworven.
Waarmee niet gezegd is dat het historisch gedeelte geen acceptabel resume
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geeft van de geschiedenis der geneeskunde en ziekenzorg, ook al zijn er in de
tekst enkele onevenwichtigheden, zoals het ongenuanceerd gebruik van de
titel sjamaan, de mededeling over Galenus' "apenanatomie" en de uitvoerige vermelding (met data) van de drie branden in het Parijse Hotel-Dieu,
terwiji de rest van de tekst wel erg zuinig voorzien is van jaartallen. En zou
het werkelijk de invloed van de universiteit zijn geweest, "dat de bedstede
werd uitgebroken en vervangen door het bed"?
Ronduit slecht is het biografisch gedeelte van het werk. Welk belang meent
de samensteller te dienen met in een werk als het onderhavige over Aetios
van Amidos, Alexander van Tralleis, Roger van Palermo en Antonio Moniz
uit te wijden? Dat er braaf over Claudius Galenus gesproken wordt is nog tot
daaraan toe; erger wordt het wanneer Herman Boerhaave omschreven
wordt als "Hollands ontleedkundige en plantkundige". Over de keuze van
de documenten lijkt me moeilijk te twisten, wel over de gevolgde methode
door de citaten niet uit de werken zelf, maar uit de secundaire literatuur te
halen. Al met al: niet aanbevolen!
M.J. van Lieburg

