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BOEKBESPREKINGEN
A. Aletrino, Bzzlletin nr. 99 (1982) themanummer, samengesteld door
Marijke Stapert-Eggen, Kees Joosse en Phil Muysson, 120 p., ill.,
f 17,50; te bestellen door overmaking van t" 22,00 (inch verzendkosten)
op postgiro 2476900 t.n.v. de stichting BZZT6H te 's-Gravenhage
o.v.v. bestelnummer 116380049X.
A. Aletrino, Zuster Bertha. Fotoherdruk van de eerste en enige druk van
1891. met ecn nawoord van Kees Joosse ('s-Gravonhage: Uitgeverij
BZZT6H, 1982; ISBN 90 6291 114 5) 307 p., f 35,00.
In oktober 1982 verscheen als Bzzlletin 99, een uitgave van de stichting
BZZT6H te Den Haag, een serie artikelen, gewijd aan Arnold Aletrino
(1858-1916). Als schrijver nam deze Amsterdammer aktief deel binnen de
kringen van de Beweging van Tachtig. Zijn oeuvre, geschreven vanuit een
pessimistisch-deterministische levensvisie, kan ingedeeld worden bij de
stroming van het naturalisme. Maar behalve literator was Aletrino in de
eerste plaats arts. In 1886 deed hij zijn examen aan de Universiteit van
Amsterdam. Na een tweejarig assistentschap in het Binnengasthuis heeft hij
op diverse terreinen van zijn talenten blijk gegeven. De rode draad door alle
aktiviteiten was zijn niet allatende drang op te komen voor maatschappelijk
onderdrukten. Het uitgangspunt daarbij was, naast, maar ook vanuit zijn
arts-zijn, een absoluut (19e eeuws) geloof in wetenschappelijke oplossingen
voor maatschappehjke problemen. Gedurende zijn gehele carriere (waarin
hij de aktieve geneeskunde nooit heeft verlaten) heeft hij zich zo ingespannen voor verbetering van de maatschappehjke positie van prostituees,
misdadigers (vanaf 1899 als privaatdocent in de criminele anthropologic aan
de UvA) en homosexuelen. Hij zocht daarbij niet de weg van de politick,
maar als wetenschapper en literator. die van het geschrift. Zijn wetenschappelijk oeuvre geeft door de aard van de behandelde problematick een goed
inzicht in de in Nederland heersende moraal rond 1900. Als praktizerend
geneesheer had hij ook oog voor de moeilijke maatschappehjke positie van
verplegend personeel. In 1900 richtte hij samen met anderen de "Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en
Verplegers" op en werd hij hoofdredakteur van het tijdschrift van de
vereniging. Nosokomos.
In het Bzzlletin-nummcr valt de nadruk (uiteraard) op Alctrino's letterkundige aktiviteiten binnen de Beweging van Tachtig, maar toch krijgt ook zijn
wetenschappelijke arbeid ruime aandacht. Rein van der Wiel schrijft over
"Aletrino en de prostitutie-kwestie", Jac. van Weringh over "Aletrino als_
criminoloog", Maurice van Lieshout en Rob Tielman over "Aletrino,
homosexualiteit en emancipatie" en Kees Joosse, de belangrijkste initiatiefnemer tot deze Aletrino-revival, over de bemoeienissen van Aletrino met
Nosokomos. Een uitvoerige biografische schets is tevens van zijn hand.

196
Ofschoon, behalve op het terrein van de emancipatie van homosexuelen,
nergens werkelijk een autoriteit geworden, wordt in een aantal goed
geannoteerde en vooral leesbare artikelen het beeld opgeroepen van een
man, die toch op elk van zijn terreinen een belangwekkende bijdrage geleverd
heeft.
Het is prijzenswaardig, dat het geheel besloten wordt met een, zij het
voorlopige, bibliografie, verzorgd door Marijke Stapert-Eggen. Een (vrijwel) voliedig overzicht van het leven en werk van deze boeiende man is zo
voor iedere geinteresseerde toegankeiijk geworden. Wellicht had aan de
bibliografie nog een overzicht van de beschikbare secundaire literatuur
toegevoegd kunnen worden.
Tevens verscheen een fotografische herdruk van Aletrino's eerste, autobiografische. roman Zuster Bertha: in het Amsterdams Binnengasthuis worden
een verpleegstcr en een assistent-geneesheer op elkaar vcrliefd. Als Zuster
Bertha de liefde bij de dokter voelt verflauwen, geeft zij hem de bons en
verlaat (noodgedwongen) het ziekenhuis.
Binnen de verpleegkundige wereld bracht het bock grote opschudding. De
bekende verpleegstcr Anna Reijnvaan (1844-1920) schreef als reaktie de
novellenreeks Zuster Clara, omdat zij Zuster Bertha onwaar achtte door de
eenzijdigheid van het beeld van het verpleegstersleven.
Als naturalist schreef Aletrino zijn roman vanuit de literaire conceptie, dat
het schrijven van een roman een wetenschappelijk experiment zou zijn,
waarbij de schrijver dc gcdragingen van zijn hoofdpersonen onder verschillende omstandigheden, uitgaande van de erfelijke eigenschappen en de
opvoeding, bestudeert. Men streefde hierbij naar een zo objektief mogelijke
vertelwijze. In zijn nawoord bespreekt Kees Joosse de autobiografische
achtergronden van de roman en plaatst hij het werk binnen de literaire
stroming van het naturalisme, waarin de nadruk werd gelegd op het
wetenschappelijke karakter van een roman. Een verzoening tussen kunst en
wetenschap zou zo tot stand moeten komen. Een korte levensschets is tevens
opgenomen.
R. Stumpel
Herinneringen van Cornelis Winkler, 1855-1941. herdruk van de uitgave van
1947 met een inleiding van L.J. Endtz en P.J.M. van der Lugt (Utrecht,
enz.: Bohn, Scheltema & Holkema, 1982; ISBN 90 313 0508 1) 180p.,ill.,
f 32,50.
Dit boek bevat. zoals de titel al aangceft, ievensherinneringen van Cornelis
Winkler. Winkler was — ook naar Internationale maatstaven gemeten —
een der meest vooraanstaande neuroloog-psychiaters van zijn tijd. Ook op
het gebied van de hersenanatomie heeft hij zich een grote reputatie
verworven. Hij is in Vianen geboren als zoon van een huisarts wiens vader
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en grootvader eveneens geneesheer zijn geweest. Na zijn studie in de
geneeskunde in Utrecht, begon de jonge Winkler zijn medische ioopbaan als
assistent in het Gemeente-Ziekenhuis aan de Zuidwal in Den Haag. Enkele
jaren later keerde hij naar Utrecht terug, waar hij assistent werd van de
bekende hoogleraar in de inwendige geneeskunde Sape Talma. Deze stelde
hem in de gelcgenheid in zijn kliniek bijzondere aandacht te besteden aan
'zenuwziekten' waarvoor hij inmiddels speciale belangstelling had gekregen.
In 1885 tot lector in dc psychiatric benoemd, stelde hij zich ten doel, dat vak
op ncurologische grondslag te beoefenen. Met professor C.A. Pekelharing,
de bekende hoogleraar in de pathologische anatomic te Utrecht, en met de
militair arts I. Eykman, verbleef hij van 1886 tot 1888 in Ncderlandsch-Indie
om in opdracht van de regering de beri-beri te bestuderen. In 1891 werd hij
— als eerste in Nederland — benoemd tot hoogleraar in de neurologic en
psychiatric in Utrecht. Vier jaar later vcrtrok hij naar Amsterdam om aldaar
dezelfdc leeropdracht te gaan vervuUen, in 1915 keerde hij terug in Utrecht
om als hoogleraar-directeur de leiding op zich te nemen van dc toen
gloednieuwe psychiatrisch-neurologische universiteitskliniek in de Nicolaas
Bectsstraat. Winkler is ecn voorvechter geweest van het universitaire
ondcrwijs in dc psychiatric, maar zijn wetenschappelijke vcrdiensten betreffen vooral dc neurologic en de neuro-anatomie. Hij was een voortreffelijke
docent, verschcidene van zijn leerlingen hebben op hun bcurt universitaire
Icerstoelcn bekleed.
De Icvensgeschiedenis van deze veclzijdige en bijzondere man geeft tevens
een overzicht van ongeveer veertig jaar neurologic, psychologic en psychiatric. We vernemen eruit, wat de grote vraagstukken van dc dag waren en hoe
daarover werd gedacht, en maken kennis met vele prominente figuren uit die
periode. Winklers jeugdherinncringen, zijn beschrijving van het studentenleven tussen 1873 en 1879 in Utrecht, van de hoogleraren aldaar, van het
leven als assistent in een ziekenhuis, van de beri-beri onder de Nederlandse
trocpcn in Atjeh, van dc universitaire wereld in Utrecht en Amsterdam zijn
het lezen meer dan waard, ook voor diegencn. die in de geschicdenis van de
neurologic en psychiatric minder bclang mochten stcllen. Het boek bevat 36
illustraties en een verklarende lijst van anatomische en geneeskundige
termen en — als enigc toevoeging aan een overigens onveranderde herdruk
— een personenrcgister. De lezer zal er gcnoeglijkc uren aan bcleven.
D. dc Moulin
A. Vencma. Vanuit het duister. Schetsen van homierd jaar epilcpsiebestrijding. met illustraties van Gerard Vroon (De Christelijke Vereniging voor
dc Verpleging van Lijders aan Epilepsie; Amsterdam: Meulcnhoff Educaticf, 1982; ISBN 90 290 9922 4) 136 p., ill., f 28,50.
Epilepsie is lang een magische ziekte geweest, de "morbus sacer". Het
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honderdjarig bestaan (in 1982) van dc Christelijke Vereniging voor dc
verpleging van lijders aan epilepsie was dc aanleiding tot het verschijnen
van dit boek. De Vereniging is de oudste van deze soort in Nederland,
en haar geschicdenis vertegenwoordigt een groot deel van de epilepsiebestrijding hier te lande. In de oorspronkelijkc verenigingsnaam werd
gesproken over "vallende ziekte". Het in onbruik raken van deze uitdrukking zal wel niet zijn voortgekomen uit een hang naar wetenschappelijke
tcrminologie, en ook niet uit het besef dat het om een merkwaardig
anglicisme gaat (het is de patient die valt, en de juiste vertaling van "falling
sickness" is dan ook val-ziekte). Waarschijnlijker is dat de oude benaming
een wat ongunstige klank had. met een onuitgesproken vcrwijzing naar een
geestesziekte. De naamswijziging op zichzelf wordt in het boek niet tocgclicht of gedateerd. Toch vormt juist de verandering in het denken over
epilepsie, van bezctenheid tot behandelbaar ziekteverschijnsel, het hoofdthema van dit werk.
Voor een deel wordt deze ontwikkeUng verduidelijkt in een viertal geromantisecrde vertcllingen, waarin de patienten getekcnd worden tegen de achtcrgrond van hun eigen tijd: een dorpsjongen die ternauwernood aan een
volksgericht ontkomt, een dochter van een naaistcr die bij een aanval
verdrinkt kort voor zij in de allereerste vcrpleeginrichting voor epilepsicpatientcn zal worden opgenomen (water blijft overigens nog steeds ecn
gevaar voor deze patienten), een onderwijzer die terugdenkt aan de tijd dat
hij als jongen was opgenomen en voor het eerste een epileptische aanval bij
een medepatient waarnam, en tenslotte een manager wiens carriere hooguit
even wankelt wanncer hij na een auto-ongeval aan epilepsie blijkt te lijden.
De verhalen zijn boeiend en zuiver geschreven. al zijn de accenten hier en
daar wat zwaar aangezet.
Tussen deze verhalen door komt in dric hoofdstukken de feitclijkc geschicdenis aan de orde. De schrijver neemt daarbij vrij grote stappen, maar het
verhaal wint daardoor aan leesbaarheid. Er is soms wat veel aandacht voor
huishoudelijke vercnigingszaken, zoals de opsomming van vorige eigenaren
van het landgoed "Meer en Bosch" en de perikelen in de Twecde Wereldoorlog. De laatste 25 jaren zijn wijselijk op heel bcknopte wijze behandeld —
perspectivische vertekening is andcrs vrijwel niet te vermijdcn.
Al met al is het de lezer goed mogelijk uit de tekst een beeld te vormen van
de veranderingen in de behandeling van patienten met epilepsie. Van
oudsher werden deze patienten tczamen met "krankzinnigen" gehuisvest.
De verklaring daarvoor is dat het onderscheid tussen zielsziekten en min of
nicer tastbare ziekten van het zenuwstelsel pas in de loop van de 19e eeuw
gestalte kreeg. De krankzinnigenzorg als geheel heeft zich lange tijd
ternauwernood onderscheiden van het gevangeniswezen. In Nederland
kwam rond 1840 enige verbetering in de gcstichten op gang, vooral door
toedoen van de Utrechtse hoogleraar Schroeder van der Kolk. In 1882
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ontstond dan, met de genoemde vereniging, het eerste afzonderlijke verblijf
voor patienten met epilepsie. Het was berekend op acht "behoeftige vrouwelijke patienten, wier lichamelijke en verstandelijke toestand niet te veel door
de kwaal heeft gcleden". Zoals destijds gebruikelijk speelde particuliere
steun een belangrijke rol. Het gebouw "Zoar" (klcin) verrees in de tuin van
dc diacones jvr. Anna Teding van Berkhout. die zich tcvoren al in haar eigen
woning aan de ziekcnverpleging had gewijd. Het initiatief was geinspireerd
door de Duitse kolonie "Bethel", die in 1867 nabij Bielefeld was gesticht. Al
lezende krijgt men respect voor de verplegendcn uit de eerste tientallen
jaren: tot 1912 waren er geen werkzame medikamenten, de wcrktijden liepen
van 7 tot 21 uur met eens in de maand een vrije dag (dit alles tot in de jaren
dertig), en een huwelijk van een broeder was onderworpcn aan de goedkeuring van de direktcur.
Een ding heb ik gemist in dit boek, dat toch ook voor niet-medici bedocld is.
Dat is een verklarende tekst waarin kort wordt uitgelegd dat ecn epileptische
aanval een uiting is van abnormale elektrische ontladingcn in vele hersencellen tegclijk, dat elektrische activiteit op zichzelf ecn normale funktie van
hersencellen is, maar dat hcrsencellen onder normale omstandigheden min
of meer om beurten actief zijn, afhankelijk van hun plaats en funktie. en dat
bij epilepsie een klein aantal ziekclijk ontremde cellen steeds meer naburige
cellen kan aanzetten tot ritmische ontladingcn. Ook zou daarbij verklaard
kunnen worden dat naast de "grote aanvallen" met bewusteloosheid en
ritmische spierschokken ook andere aanvallen kunnen voorkomen, waarbij
de abnormale elektrische activiteit tot een deel van dc herscnen beperkt blijft.
Verdcr zou men er op kunnen wijzen dat niet alle toevallcn op epilepsie
berustcn. Zo heeft bezwijmen op het toppunt van emotie weinig met
epilepsie te maken (Dickens wist dit nog niet bij het scheppen van de
dienstmaagd Augusta in "Bleak House"), en hetzelfdc geldt voor vernielingen en lichamclijk geweld (aan dit misverstand valt de schrijver zelf ten
prooi, op biz. 46). Heel belangrijk is tenslotte dat epilepsie lang niet altijd
een ziekte op zichzelf is, maar dat het ecn gevolg kan zijn van vele
hcrsenziekten. De behandeling moet zich dan ook evenzeer richten op
onderliggende oorzaken als op de aanvallen.
Ongetwijfeld beschikt de Vereniging over goed voorlichtingsmatcriaal. Een
hoofdstuk in deze trant zou dc lezer van het boek ook daadwcrkelijk
dcelgcnoot hebben gemaakt van dc de-mythologisering van de epilepsiepatient.
De vormgeving van het boek is zonder meer voorbeeldig; een fraaie
bladspiegci met duidelijke letters, ten hoogste een zetfout, goed papier,
foto's van voor 1930 afgedrukt in stemmig bruin, en passende illustraties bij
de verhalen (van Gerard Vroon). De smaakvolle omslag toont een aquarel
(door wie?) van een onweerslucht boven ecn weiland.
J. van Gijn
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E. Scholte. M.J. van Lieburg en R.O. Aalbersberg, Rijkskweekschool voor
Vroedvrouwen te Rotterdam. 1882-1982 (Ministeric voor Volksgezondhcid
en Milieuhygiene, 1982) 224 p.. ill.
Een gynaecologe, een medisch-historicus en een sociologe zijn de samenstellers van dit gedenkboek, uitgegeven bij gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van het Instituut dat thans het Rijksopleidingsccntrum voor
Verloskundigen te Rotterdam heet.
In het eerste deel van dit boek wordt de lezer geconfronteerd met het
verloskiindig onderwijs te Rotterdam met name zoals dit tussen 1828 en
1867 werd gcdoceerd aan de Klinische School. In zijn boekje over het
medisch ondcrwijs te Rotterdam (Rodopi. 1978) heeft Van Lieburg over dit
onderwerp al cerder een boeiende verhandeling geschreven, zij het in de
context van het gehele geneeskundig onderwijs in de Maasstad. Het is
verbazingwekkend te bespcuren hoe groot de verschillen zijn tussen de
opieidingen tot vroedvrouw in de eerste jaren van het bestaan van de
Rijkskweekschool (1882-1926) en de huidige, het moderne verloskundigc
studieprogramma van de verloskundigc in opleiding. Beide hoofdstukken
worden vcrlucht met mcrendeels uniek fotomateriaal voor een groot deel
afkomstig uit het archief van dc verloskundigc kliniek zelf
Biografische gegevens over de verschillende Directeuren-geneeshcer, zoals
Vroesom de Haan (1838-1921). die in 1882 als eerste het directeurschap over
dc school op zich nam — en niet in 1868 zoals vermeld onder zijn portret op
pagina 43 —, tot en met de huidige directeur Dujardin, zijn in de
verschillende hoofdstukken als afzonderlijke paragrafen ondergebracht. De
Meesteressen-vroedvrouw, weike functie in 1975 werd afgeschaft, worden in
het bock in woord en beeld aan de lezer voorgesteld.
Aparte hoofdstukken worden gewijd aan de moeilijke situatie tijdens de
Twecde Wereldoorlog en in de daarop volgende jaren, voordat een algchele
reorganisatie van onderwijs en locatie in de zestiger jaren plaatsvond. Het
boek geeft een uitstekend beeld over "100 jaar opleiding" van diegencn, die
na het behalen van het einddiploma, dc bevocgdheid hebben om de
physiologische bevallingen zelfstandig te begeleiden. De verschillende tabellen en statistieken vergroten de waarde zonder dat ze een hinderlijke
belcmmering vormen bij het lezen van dit stuk verloskundigc historic van
eigen bodem. Helaas komt in dit boek over verloskundigen en haar
opleidingsgeschiedenis geen in de geschicdenis van haar professic geinteresseerde verloskundigc aan het woord.
Het ware wellicht verstandiger geweest, om de inhoudsopgave wat uitvoeriger te noteren en hierin ook de titels van de verschillende paragrafen, waarin
de hoofdstukken onderverdeeld zijn, op te nemen; te meer daar een
personen-register helaas ontbreekt. Hierdoor is de toegankelijkheid van het
boek als naslagwerk zeer beperkt. Over de voorkeur van de redactie om het
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gehele notenapparaat per hoofdstuk geordend, achter in het boek op te
nemen, kan men van mening verschillen. Liever had ik een beperkt
notenapparaat onder aan de desbctreffende pagina opgenomen gczien,
met ecn vcrwijzing naar een uitvoeriger litcratuurlijst achter in het boek.
Met dit jubilcumboek heeft deze 100-jarige veel eer ingclegd. Het verdient
als zodanig ruime aandacht van de kant van verloskundigen, gynaecologen
en ecn ieder die geinteresseerd is in de geschicdenis van de verloskunde en de
opleiding van verloskundigen in Nederland.
H.L. Houtzager
A.F. Gaarlandt-Kist, ed. 400 Jaar St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem (Haarlem: St. Elisabeth's of Groote Gasthuis, 1981) 220 p., ill.,
f 30,00.
Voor een medisch-historisch geinteresseerd lezcrspublick had dit boek beter
aangekondigd kunnen worden als "het addendum op Kersbergen". Met het
monumentale werk van dc vroegerc geneesheer-directeur L.C. van Kersbergen (De Geschiedenis van het Groote- of St. Elisabeth's Ziekenhuis te Haarlem.
1931) op dc achtergrond wil deze bundeling van 14 hoofdstukken van 13
verschillende auteurs de ziekenhuisgeschicdenis levercn van de jaren 19311981. Helaas valt er tussen dc intenties van Kersbergen en de genoemde
hoofdredactrice nogal verschil te constateren: wilde de eerste een op bronnen
gebaseerd geschiedverhaal, Mw. Gaarlandt-Kist stelde zich als idcaal een
boek te levercn. "waarin heden en verleden hun plaats vinden, en waarin
ieder wel lets vindt dat hem interesseert". Zij koos daarom voor "ecn
verhalend prentenbock" (p. 8). De herhaaldc uitleg dat ecn vrocdschap
zoiets is als een gemeenteraad (p. 18 en 24) en de explicatic van wat onder
infuusvlocistoffcn moet worden verstaan (p. 184), maken — om slechts twee
voorbcelden te noemen — duidelijk dat de auteur het brede publiek niet uit
het oog heeft verlorcn.
Wat voor de insider waarschijnlijk een waar genoegen zal zijn (ook al zal hij
met de outsider het ontbreken van een personenrcgister verfocien), is voor
de niet-ingewijde een weinig enerverende bczigheid: het lezen van eindcloze
reeksen namen van oud-gedienden! Echt boeiend is het boek zelden, en waar
het "leuk" wordt, wint de twijfel over het waarheidsgehalte het van de luim.
Wat te denken van de mededeling dat de geneesheer-directeur P.A. Heeres
op de vraag van een patient om "een flinke borrel" dezelfde avond nog "ecn
flesjenever" op het beddenkastjc deponeerde (p. 60)? Er zuUen ongetwijfeld
lezers zijn die het hoofdstuk over de reputatie van het Haarlemse Gasthuis
"op het gebied van het amateurtonccl" met veel genoegen lezen; of daarmee
de kennis van de historische ontwikkeling van een ziekenhuis wordt verrijkt,
is dubieus. Waar het Gedenkboek spreckt over een andere reputatie van het
Ziekenhuis, namelijk met betrekking tot de rol in het abortusdebat van de
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jaren '70, past mijns inziens evenzeer de kwahficatie dubieus. zij het in
andere zin!
Op twee gedeelten van het boek wil ik bijzonder wijzen. Het eerste is dat van
de chirurg G.L. van der Zwaag over "de ontwikkeling van de geneeskunde
in de laatste vijftig jaar", waarvoor onder de nog weinige studies over de
recente medische geschiedenis met ere een plaats mag worden ingeruimd.
Het tweede is het gedeelte dat gaat over "De oude bezittingen". geschreven
door J.A.H. Postma en A.D. Bloemsma. Afgezien van de inhoud van de
laatstgenoemde bijdrage, lijkt me de officieic funktie van de twecde auteur,
namelijk "beheerder antieke boedel". een uitstekende suggestie te bevatten
voor de direkties van andere oude ziekenhuizen.
Tenslotte: waarom geen medisch-historicus, zeker waar het de oudere
geschiedenis betreft, geconsulteerd? Ongetwijfeld had deze nog eens nauwkeuriger nagegaan, of de "poklijders" uit de instructie van 1743 (p. 18) niet
als variolae-patienten, maar als syphilispatienten (variola major) hadden
moeten worden ten tonele gevoerd.
M.J. van Lieburg
L. de Vries, Het boek van Artis (Utrecht: Bruna, 1981; ISBN 90 229 53041)
160 p.. ill., f 45.00.
Leonard de Vries, bekend door zijn bloemlezingen over allerhande historische onderwerpen, heeft nu ook de dierentuin van Artis onder handen
genomen. Het resultaat is, zoals bij hem gebruikelijk. een collage van
nostalgische prenten en knipsels uit oude periodieken. Een en ander wordt
aangcvuld met door anderen speciaal voor deze gelegenheid geschreven
hoofdstukken over de begintijd van Artis en de lotgevallen tijdens de tweede
wereldoorlog.
Het boek van Artis. een "groot bock vol kleur" zoals De Vries het
karakteriseert, is een niet onaantrekkelijk kijk- en leesbock. Het geeft een
aardig, zij het uiterst oppervlakkig, beeld van de geschicdenis van Artis. In
het bijzonder wordt de aandacht gericht op dc sociale functie en het wel en
wee van dc levende have. Als gevolg van De Vries' werkwijzc komt het
wetenschappelijk werk dat in Artis werd verricht, nauwelijks aan bod.
De Vries heeft zijn boek bedocld als een monument voor Artis. Het is te
hopen dat dit anderen niet weerhoudt meer substantiele gedenktekens op te
richten, bijvoorbceld ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan dat in 1988
gcvierd kan worden. Onze oudste nog bestaande dierentuin verdient ecn
serieuze historische studie. Niet alleen vanwege zijn functie als publieke
vermakclijkheid doch zeker ook vanwege de betekenis voor de ontwikkeling
van het zoologisch onderztiek in Nederland.
R.P.W. Visser
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A.G. Homble. ''Den Nederlandschen Hovenier" en zijn "medicyn-winckel".
Volksgeneeskunde uit de 17de en de 18de eeuw (Roeselare: Uitgeverij "Den
Wijngaert". 1980: ISBN 90 70231 026^ 136 p.. ill.
Vooral in de 17e en 18c eeuw kwam cr littcratuur. waarin geneesmiddclcn
werden bcschreven. die men gemakkclijk kon verkrijgen: dat wil zeggen,
veelal natuurlijkc middelen, voornamelijk kruiden. die men zelf kon kweken. De "verstandige landman en huisvader" van die tijd had vaak zelf een
kruidentuintje en meestal een voorraad geneeskrachtige kruiden om in geval
van ziekte toe te passen. Men raadplcegde boekjes als Schat der Armen en
Een medicijnboecksken voor elck mens, volksboeken. die in de landstaal
waren aedrukt. bedocld om voorlichting te gc\en over kruiden. eenvoudige
bereidingen en de tocpassing van recepten. Daar apothekers zich destijds
uitsluitend in de steden vestigden en boeren en buitenlui weinig gelegenheid
hadden om vlug en gemakkelijk mcdicijnen te krijgen. voorzagen deze
boekjes in een grote behocfte. Het waren handige raadgevers en het
afzetgebied was vrij groot. Een van dit soort boeken is Den Nederlandschen
Hovenier. een verzamelbundcl over het "Vermakelijck Landt-Leven". De
Vlaamse auteur A.G. Homble. die regclmatig in heem- en volkskundigc
tijdschriften publiceert, heeft dit werk nader bekeken. in het bijzonder waar
het de volksgeneeskunde betreft. Daarom was deel 3 voor hem het meest van
bclang. De titel hiervan luidt: "Den ervaren Huyshouder oft Medicijnwinckel" en er wordt in beschreven hoe men "heylsame Mcdicijnen voorde
ghebreken van Menschen en Beesten sal toemaken en bercydcn". Petrus
Nijiandt. de auteur van de Nederlandtse Herbarius is de schrijver van dit
gedeelte. Tevens vindt men in dit derde deel hoe men plantaardige grondstoffen "sal kunnen uyttrekken en distillercn". Deel 3 is als facsimile
opgenomen. Zo ook het slot van deel 2, dat allerlei uitheemse speccrijen,
gesteentcn en kruiden beschrijft. die uit vcrre landen werden aangevoerd.
Homble heeft deze twee originelefragmenten uh Den Nederlandschen Hovenier
van commentaar voorzien in de vorm van hoofdstukjes zoals: "Evolutieschets van het kruidcnboek", "Voor eike kwaal een kruid gewassen",
"Volksgeneeskunde in het licht van aktieve stoffen en van de antibiotica",
en "In de volksreceptuur voorkomende kruiden". Dit commentaar is nogal
oppervlakkig. soms niet erg nauwkeurig en willekcurig van inhoud. Degenen. die met het onderwerp "volksgeneeskunde" bekend zijn zullcn er
weinig nieuws in vinden. Als eerste kennismaking heeft het boekje zeker zijn
nut. Is men zelf niet in het bezit van Den Nederlandschen Hovenier. dan kan
men door de aanschaf van dit. keurig uitgevoerde boekje. althans een
gedeelte van dit "volksboek" raadplegen. Homble heeft bovendien een
overzicht gegeven van alle uitgaven. die zijn \erschenen in de periode 1661
tot 1775.
H.A. Bosman-Jeleersma
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L.J.Vandewiele, Geschiedenis van de farmacie in Belgie: met een inleiding tot
de algemene geschiedenis van de J'armacie (Beveren: Orbis en Orion, 1981;
ISBN 90 264 0835 8) 379 p., ill.. Bfr 1950.
Dit boek is volgens het voorwoord een inventaris van wat op farmaccutischhistorisch gebied werd bijeengebracht. een geleider waarin de bekende
bronnen zijn verzameld. Het eerste deel, op 123 pagina's, is ecn inleiding tot
de algemene geschiedenis van de farmacie. Hier blijkt hoe oud vele. nog
steeds gebruiktc, toedieningsvormen zijn. Aangegeven wordt hoc van de
empirische geneeskunt via de Antieken. de Klassiekcn (de Romeinen kenden
nog niet speciaal opgeleide apothekers), de Arabieren, die de culturen van
door hen overwonnen volkercn assimilcerdcn en reeds in de 8e eeuw speciale
apothckersscholen oprichttcn. de Scholastiek en de Renaissance de
farmacie tot een zelfstandige wetenschap uitgroeide. Hieruit volgdc de
wcttelijke scheiding van geneeskunst en farmacic. die rond 1240 door Keizer
Frederik II werd vastgelegd in zijn Constitutiones. die de basis hebben
gcvormd voor de latere wetgevingen in geheel Europa. Dit eerste deel eindigt
met wetenswaardigheden over een vijfentwintigtal apothekers uit de 17e tot
19e eeuw, verspreid over Europa. die veel hebben bijgedragen tot de
ontwikkeling van botanic en chemie.
Het tweede deel van dit werk omvat niet alleen de geschiedenis van Belgie —
dat als zodanig pas sinds 1830 bestaat — maar die van de Zuidelijke
Nedcrlanden, aanvangende met de eerst bekende apotheker uit Leuven in
1269. Gczien de nauwe relatie die bestond tussen de Noordelijkc en dc
Zuidelijke Nedcrlanden blijkt hier het belang van dit boekwerk voor ons
land.
De gildcntijd is in enkele groepen bcschreven. In de eerste groep de plaatscn
met een Collegium Medicum. De schrijver laat zien dat in de anderhalvc
eeuw van hun bestaan (tot 1795) deze Collegia veel hebben bijgedragen tot de
afbakening van de bevocgdheid en tot de scheiding tussen de beroepen van
geneeskundigen. apothekers en chirurgijns. De overeenkomst in de diverse
ordonnantien die het apothekersleven beheersten in de 17c en 18e eeuw, is
hier aangegeven, evcnals hun verwantschap met de Noord-Nederlandse
ordonnantisjn. Daarbij zijn telkens onder dc 'Miscellanea' bijzondcrheden
toegevoegd over apothekers en farmaceutische relieken. Omdat van diverse
onderwerpen gedeelten in de tekst werden verspreid. is aan het cinde een
aantal hoofdstukken opgenomen, waar deze als een samenhangend geheel
worden behandeld. Daar treffen we onder andere de farmacopeeen, de
medicijntaxen, de opleiding uitlopend in universitair onderwijs in 1849 en
ook het werk van de Nederlandstalige botanisten van voor 1600 aan.
Ecn volgende groep omvat de plaatscn die in de gildcntijd waarschijnlijk een
Collegium Medicum hebben gehad.
Een derde groep van een tiental pagina's vermeldt daarna de gegevens van
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plaatscn waarover nog maar weinig bekend is, met daarbij de wens dat dit
een aansporing zal kunnen zijn tot verdcr onderzoek.
Over het Oostenrijks bewind in dc 18e eeuw, dc Franse tijd en het regime
van Koning Willem I gaan de daarna volgende hoofdstukken. Vermeldcnswaard is dat de Wet van 1818 van Willem I pas in 1967 werd vervangen en dat tot
dat tijdstip nog steeds dc boetes werden opgelegd in florijncn!! Uit dc 18e en
19e eeuw worden negen apothekers genoemd, die hun sporen grotendeels
buiten de farmacie hebben verdiend. Dc opkomst en dc groei der Belgische
berocpsverenigingen van apothekers vormen het slot van dit boek, waarin
ook over ecn twintigtal belangrijke apothekers uit de 20c eeuw is geschreven.
Het zou voor het gebruik als naslagwerk gemakkelijk zijn geweest als bij dc
registers van personen en plaatscn naast dc summiere inhoudsopgave ook
een zaakregister was gemaakt, vooral nu sommige onderwerpen op moeilijk
vindbare plaatscn zijn behandeld: bv. de bromatologie (voedingsleer) tot op
de huidige tijd met de toxicologic en de theriak in het hoofdstuk 'Klassieke
Farmacic' bij de Grieken en Romeinen. de alchemic in het stuk over dc
Arabieren, de microbiologic in het hoofdstuk 'NicuweTijd-Rcnaissance', de
vijzels bij 'Mcchclen' en de gehcimmiddelen en specialites bij dc 'Franse
Tijd'. Verwijzingen naar behandeling hiervan zijn er niet in andere hoofdstukken. Wel is er een uitgebreide bibliografie.
Zoals in elk groot werk zijn enkele onnauwkeurigheden te signaleren: op biz.
261 is de voornaam Jan zoek geraakt van Minckelcrs, terwijl in dc index
soms afwijkende spellingen worden gcbruikt: bij Van Lecuwenhoek in het
register Antoine en in de tekst Antonie, bij Lemery soms Nicolaes, dan weer
Nicolas. Verder is de Taxe van Brussel op biz. 156 van 1737, maar op biz.
314 is deze van 1734. Deze kleine opmerkingen willen echter beslist geen
afbreuk docn aan het belang van dit zeer gcslaagdc omvangrijke werk, dat is
geschreven in de zeer eigen stijl van Vandcwiele, die zijn onderwerpen op
smakelijke wijze weet te brengen, zoals ook aan velcn bekend is door dc
reeks voordrachten, die hij in de loop der jaren heeft gehouden.
Dat zo af en toe het gebruik van ecn Ncderlands woordenbock wcnselijk is
voor de Noord-Nederlandse lezer kan alleen maar dc uitbrciding van zijn
woordkennis ten goede komen.
E.L. Ahlrichs
Chr. de Backer en P. Nijs ed., Recente bijdragen tot de geschiedenis van de
j'armacie. Liber Amicorum Dr. Pharm. L.J. Vandcwiele. speciale aflevcring
van het Farmaccutisch Tijdschrift voor Belgie (Brussel: Algemene Pharmaceutische Bond. 1981) 223 p., ill.. Bfr 950.
Ter gelcgenheid van de 70ste vcrjaardag van de bekende Vlaamse farmaciehistoricus Leo Jules Vandcwiele is ecn liber amicorum verschenen dat uit
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twee gedeelten is samengesteld. Het eerste deel (pag. 9-23) bevat dc biobibliografie van de jubilaris; het twecde deel (pag. 27-220) — zoals de titel
van het boek aangeeft — recente bijdragen tot de geschicdenis van de
farmacie. Niet minder dan 29 auteurs hebben een bijdrage tot deze bundel
geleverd: korte tot zeer korte studies, de mceste met ecn specialistische
inhoud en zeer gevarieerd van niveau. Uiteraard is het niet mogelijk in ecn
korte recensic recht te docn aan alle bijdragen en deze kritisch te besprcken.
Zoals te verwachten van onderwerpen uit de geschicdenis van de farmacie
lopen deze uiteen van diverse aspekten verbonden aan het berocp apotheker
tot thema's uit de basiswetenschappen waarop de farmacie steunt. We
vinden onderwerpen als 'Een prijsvraag uit 1771' (Grcndel), 'Bodc-graven in
Alphcn aan de Rijn!' (Ligterink) en 'Bijdrage tot de farmaceutische
numismatick van Belgie' (Wittop Koning). Een aantal bijdragen handelt
over nationale farmacie (Belgie, Engeland, Hongarije. Joegoslavie, Slowakije. Spanje. Zwitserland). Apothekers als Petrus Pirovano (Jaspers) en Karl
Gottfried Hagen (Wankmiiller) komen aan bod. Boerhaave's lofredenaar
Jacob Lodewijk Kesteloot is het onderwerp van een artikel van Lindeboom.
Botanic (Clusius en Clutius door Bosman-Jelgersma), recepten (middelecuwse door Brackman; hcksenzalven door Schmitz en Kuhlcn) en instrumenten (een 19e ecuwse klistccrspuit door Julien) vinden eveneens een
plaats. Korte beschouwingen over de term tarmakodynamica (Ganzinger)
en chemiatrie (Schneider) worden afgewisseld met een vogelvlucht over dc
geschiedenis en ontwikkkeling van de farmakopee in Nederland (Vogelzang)
en een poging tot verheldcring van de sociaal-economische betekenis van
twee laat-middeleeuwse Gentse farmaceuten (De Backer). Ahlrichs' bijdrage
over dc apothekcrscxamens in Utrecht tot 1865 laat zien wat er nog te docn
valt over de bestudering van dc apothekersopleiding, terwijl het artikel van
Van Os over de kwaliteitsbeoordeling van plantaardige geneesmiddclcn aan
dc hand van een middeleeuwse vertaling van de 'Circa instans' een
interessanteaanzct geeft tot verder systcmatisch onderzoek.
Het is interessant te zien hoede\crschillendeauteiirshunonderwerpcnbehandelen. Detitel van het boek, reccw/f bijdragen tot de geschiedenis van de farmacie, blijkt meer op de tijd van compositie dan op ecn mcthodische aanpak te
slaan. Het was misschien beter geweest de ondertitel van de bundel als
hoofdtitel te nemen. Het boek is inderdaad een huldeblijk voor de Vlaming
Vandcwiele die zelf met zijn in 1981 verschenen 'Geschicdenis van de
farmacie in Belgie' een standaardoverzicht heeft geschreven dat in Nederland nog ontbreekt.
H.A.M. Sneldcrs
H.N. Grim. Laboratorium chymicum, gehouden op het voortreffelycke Eylandt Ceylon (1677). facsimile-uitgave met een inleiding van F.A.H.
Peeters (Tilburg, 1982) 108 p.
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Bataviasche Apotheek (1746). facsimile-uitgave met een inleiding van
F.A.H. Peeters (Tilburg, 1981) 203 p. Beide boeken verkrijgbaar bij F.A.H.
Peeters, Molenstraat 140, 5014 NG Tilburg.
Laboratorium Chymicum werd in 1677 uitgegeven in Batavia. In die tijd was
men wat betreft de geneesmiddelcnvoorzicning geheel afhankelijk van
Holland. Die geneesmiddclcn kwamen tengevolge van de langdurige rcis
door warme luchtstrcken in slechte staat aan. Bovendien was het succes bij
de bestrijding van tropische ziekten gering. Grim, een Zweedse arts, in
dienst van de VOC pleitte daarom voor dc vervanging van Europese
middelen door inheemse. In Laboratorium Chymicum beschrijft hij farmaceutische bereidingen, geordend naar hun hoofdbestanddeel: dicrlijk, plantaardig of mijnstoffclijk. Vrijwel alle grondstoffen zijn van inheemse
afkomst. Later heeft Grim de bereidingen gepubliceerd in Pharmacopoeia
Indica. Met onder andere deze twee uitgaven heeft hij de kennis over
inheemse gencesmiddclen in ruimerc kring verbreid.
Ongeveer 70 jaar later verscheen de eerste farmacopee in Ncderlands OostIndie. Hiermee werd een eind gemaakt aan ecn onbevrcdigendc toestand. Er
was niet een wettelijk voorschriftenboek, maar de situatie was zo dat men
in tegendeel "na eygen Willekeur eenen Voorraat van Medicynen volgens
de Voorschrift van de ecn of ander Autheur (...) gereed hield (...)".
In opdracht van de gouvcrneur-generaal van Ncderlands Indie stclden 3
arisen nu de Bataviasche Apotheek samen. Genoemd worden dc grondstoffen, die in voorraad dienen te zijn. Dan volgen, alphabetisch gerangschiki,
de bercidingsvoorschriften. Hierbij wordt rekening gehouden met de klimaatomstandigheden. Er wordt bv. aangcraden stropen in zeer kleine
hoevcelhcden te bereiden. Onder de bcstanddelen van dc samcngestelde
gencesmiddclen zijn er slechts enkele van inheemse afkomst. De meeste
komen uit Holland. Grim heeft met zijn Laboratorium Chymicum de
opstellers van dc Bataviasche Apotheek niet aantoonbaar be'invlocd!
De geldigheid was zeer beperkt: slechts voor de stadsapotheck van Batavia.
Deze voorzag de burgerbevolking en het binnenzickenhuis van de VOC van
geneesmiddclcn. Misschien medc hierdoor raakte de Bataviasche Apotheek,
hoewcl volkomen op dc hoogtc van haar tijd, betrekkclijk snel in het
vergeetboek.
Beide boeken vormen ecn goede schakel in het overzicht van de materia
medica in Ncderlands Oost-Indie. Dc heer Peeters heeft dc heruitgaven
mogelijk gemaakt en de boeken voorzien van een literatuuropgavc voor
degcnc die geinteresseerd is in de geschiedenis van de farmacic in Ncderlands
Oost-Indie.
G. de Heer
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Truus Spijker, Moot en beschaafd verplegen. Een historische analyse van een
vrouwenberoep (Verpleegkundige Studies 26; 2e herziene druk, Lochem:
De Tijdstroom, 1981; ISBN 90 6087 790 X) 135 p., f 20,75.
Victor van Gemert en Truus Spijker, Verdichtsel en werkelijkheid. Een
verkennende studie van de ambivalentie ten opzichte van zorgen en verzorgen in
de verpleging (Lochem: De Tijdstroom, 1982; ISBN 906087492 7) 215 p.,
f 25.00.
Truus Spijker en haar man Victor van Gemert, die ook bij dc cerstgenoemde
uitgave nauw betrokken was (p. 6), hebben de geintcresseerden in dc
geschicdenis der verpleegkunde aan zich verplicht door het schrijven van een
tweetal studies, die in zeker opzicht inhoudelijk in elkaars verlcngde liggen.
Beide publikaties zijn bewcrkingcn van scripties, die de auteurs schreven in
het kader van hun studie culturele anthropologic, zodat het hier niet
uitsluitend gaat om historische studies, maar vceleer om een analyse van het
verplecgkundig beroep en de huidige praktijk van de verpleging mede gczien
vanuit hun historische ontwikkeling. In deze recensic zijn beide boekjes
vooral bezien als bijdragen tot de historiografie van de verpleegkunde en het
verplecgkundig berocp.
Moot en beschaafd verplegen bchandelt de vraag "hoe vanaf 1875 is gedacht
over de 'ideale' verpleegkundige" (p. 5). Het antwoord op die vraag zockt de
auteur in dc verpleegkundige Iccrboekcn, die tussen 1875 en 1975 zijn
verschenen, waarna zij vcrvolgens uitvocrig wil nagaan "weIke samenhang
er bestaat tussen de ontwikkeling van allerlei verwachtingen, waarden en
normen ten aanzien van houding en gedrag van verpleegkundigen en de
maatschappehjke proccssen van die tijd" (p. 9). Het resultaat is ecn goed
leesbaar, systcmatisch opgebouwd betoog met vele, wclgekozen citaten, dat
als geheel een goed beeld geeft van het verplegend beroep in dc afgelopen
100 jaar. Vanzelfsprekend heeft dc auteur een kcuze moeten maken uit de
vele leerbocken die op verplecgkundig gebied verschenen zijn, maar het wekt
toch enige verwondering dat die kcuze werd gemaakt uit hetgeen particulicren toestuurden, nadat de auteur een oproep had geplaatst om haar oude
Iccrboekcn toe te zenden (p. 12). Nergens wordt de vraag aan de orde gesteld
hoc representatief deze kcuze is; zelfs is niet nagegaan weIke functie de
afzonderlijke Iccrboekcn hebben gehad, in welk kader ze werden gcbruikt,
wie de auteur ervan was en of de normen en waarden, die in de bedoeldc
Iccrboekcn naar voren worden gebracht, zich wel laten generalisercn. Dit
bezwaar wordt nog gecompliceerd door de keuze van willekeurige edities: de
vierde druk (1903) van Nolst Trenite's leerboek (le editie 1895) ende vicrde
editic (1949) van het leerboek van Zr. Melk (le editie 1931), en zelfs het
gebruik van een vertaling (Billroth's handboek, 1883). Een tweede bezwaar
richt zich op het gedeelte dat de maatschappehjke aspekten aan de orde stcit:
waar wordt hierin de samenhang met hetgeen in het eerste gedeelte
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besproken is, duidelijk gemaakt? Het "emancipatie-pcrspectief dat als een
rode draad door deze beperkte studie heenloopt" (p. 5), is toch niet het enige
dat samenhang brengt? Zo zou dc bespreking van de beroepsorganisaties
van verpleegkundigen toch veel dirckter in samenhang gebracht kunnen
worden met de verschillen tussen de leerbocken van Lientjc de BussyKruysse (represcntante van 'dc Bond') en van Fredcrike Meyboom (pleitvocrster van 'Nosokomos') en zouden de opmerkingen over de situatie in het
Nederlandse ziekenhuiswezen rond 1890 toch als verheldcring hebben
kunnen dienen om verschillen tussen de leerbocken van Hulshoff, Nolst
Trenite en Stumpff te verklaren. In dc paragraaf over het ziekenhuiswezen
had de auteur moeten wijzen op de nauwe relatie tussen ziekenhuizen en
wijkvcrpleging voor 1900: dit gegeven zou bijv. de dubbelfunctic van het
leerboek van Billroth {De Ziekcnverpleging in Huis en in het Ziekenhuis)
andcrs hebben docn beoordelcn dan nu het geval is (p. 16-17). Ook op andere
plaatscn signalcert men af en toe een interpretatie, die niet voliedig recht
doct aan de historische context: het pleidooi van Van Balen om de
opicidingstijd te verminderen behoeft, gelet op het na-oorlogse verpleegstersvraagstuk, toch niet alleen maar te getuigen van "de weigering van de
arisen om verpleegkundigen zover mogelijk weg te houdcn van de medische
theorie" (p. 25). Deze kanttckeningen behoeven echter niemand te weerhouden Moot en beschaafd verplegen te bestuderen; Truus Spijkers boekje
siimuleert zeker tot nader onderzoek.
In Verdichtsel en Werkelijkheid gaan beide auteurs uit van de gesignalccrde
maatschappehjke ambivalentie tegenover 'zorg', namelijk enerzijds ecn hoge
waardering van zorgvcrlcning als een verhcven werk waartoe men zich
geroepcn kan weten en anderzijds dc fcitelijke beoordcling als nedcrig
handwerk, dat meer uithoudingsvcrmogcn verlangt dan kennis en vaardigheid. Vanuit dit gegeven wordt de vraag gesteld naar dc ontwikkeling van
het verplecgkundig beroep, hetgeen ecn betoog oplcvert dat weldadig
aandoet tcmidden van alle mathcid en gebrek aan historische vraagstelling,
die de bestaande verpleegkundig-historische literatuur veelal kenmerkt. Wie
hier en daar ecn struikeling over het jargon ("reprociieit van zorgactiviteiten" (p. 10), "dat in ecn reificerend taalgebruik de maatschappehjke
figuraties als 'buitenmenselijke' gegevens worden aangeduid" (p. 12), etc.)
voor lief neemt, zal geen spijt hebben deze studie, die tegelijk een oproep is
tot herwaardering i.e. opwaardcring van zorg. te hebben gclczen.
M.J. van Lieburg
G.H. ten Cate-Wiite en C. Twigt-Van der Goot, Proeve van een bibliografie
van de geschiedenis der verpleegkunde in het bijzonder in Nederland
(Verplecgkundig Historische Cahiers 1; Amsterdam: Rodopi. 1983; ISBN
90 6203 844 1) 60 p.. f 20,00.
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Als eerste deel in dc nieuwe reeks Verpleegkundige Historische Cahiers
verscheen deze bibliografie. In zijn voorwoord zei M.J. van Lieburg uiteen
dat het de bedoeling is om door middcl van deze reeks resuliaten van
onderzoek naar de geschiedenis van de ziekcnverpleging toegankeiijk te
maken. Een loffelijk streven. dat kracht wordt bijgezet door de toekomstige
onderzockcrs metcen van dcgelijk instrumentarium te voorzien.
In de bibliografie is een indeling gemaakt in drie catcgorieen, namelijk de
handboeken c.q. algemene inleidingen in de geschiedenis der ziekcnverpleging, literatuur, gerangschikt naar thema en niet betrekking hebbend op
Nederland, en literatuur die betrekking heeft op de ontwikkelingcn in
Nederland. Dc thema's zijn verdeeld naar de werkvelden: algemene verpleegkunde, vroedvrouwen- en kraamverpleging, kinderverpleegkunde, psychiatric etc., en naar enige andere onderwerpen, zoals vocding en volksgeneeskunde. Tenslotte dan nog het thema professic, opgesplitst naar organisatics en opleiding. Ecn verantwoording voor de verdeling in deze thema's is
niet gegeven. Wel wordt opgemerkt dat ondanks de duidelijke doelstelling en
de themaiische indeling tal van titels discussics opievcrden of zij wel in de
biografic thuishoorden en zo ja, onder welk thema. Het is jammer dat over
deze discussies verdcr niets wordt verteld. Evenzo is geen verantwoording
gegeven over de keuze van de gedepouilleerde tijdschriften. Deze zijn voor
ecn deel (para)medisch van aard, voor een deel verplecgkundig, terwijl
gcschicdwelenschappelijke tijdschriften geheel ontbreken. Skepsis ten aanzien van de geschiedvvetenschap of methodologische keus?
In het algemecn vermoed ik dat de visie op verpleegkunde die achter deze
bibliografie steckt nog sierk medisch is gckleurd. Ik zou er voor willen
pleiten de geschiedenis van dc ziekcnverpleging 66k op te vatten als
geschiedenis van filaniropic en armenzorg. Van daaruit zijn dan verbindingen tc leggcn naar gczinsgcschiedenis, sociale geschicdenis en historische
demografie. Ecn thema 'Verpleging en Armenzorg' zou bijvoorbceld ecn
titel als Verdoorn's Volksgezondhcid en Sociale Ontwikkeling (1965) heel
goed kunnen herbergen, terwijl dat boek nu is ondergebracht bij 'Geneeskunde in verband met dc verpleegkunde'. Zo'n thema zou ook ruimic
hebben gecreeerd voor ecn titel als Nursing and Social Change van Monica
Baly (1980). en ook The Emergence of Modern Nursing van B. en V.L.
Bullough (1965) zou onder dit thema passen. En dan natuurlijk ook
L'Histoire de la Folic van Michel Foucalt (1972).
Ecn twecde theoretische opmerking in hetzelfde kader is dat ik vind dat het
thema 'Vrouwengeschiedenis' thuis hoori in een dergelijke bibliografie. Het
boek Moot en Beschaafd Verplegen van Truus Spijker (1979) zou hieronder
thuis horen, evcnals de artikelen van V.E. Kragt De ontwikkeling van het
verplecgkundig beroep in Nederland (\9SQ). Verder zouden periodieken en
publikaties afkomstig uit de hock van de vrouwenstudies kunnen worden
nagekcken op verpleging. Ook zou dan bijvoorbceld dc bibliotheek van het
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Intcrnationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (lAV) kunnen worden
betrokken bij de inventarisatie. Ik denk dan bijvoorbceld aan het werk van
Anna Polak Het Arbeidsleven der Ziekenverpleegster in Nederland, ecn
uitgave van het Nationaal Bureau voor de Vrouwenarbcid in 1916.
Ecn thema als 'Volksgeneeskunde' daarentegen is wat mij betreft overbodig
omdat vrijwel alle titels uit het Tijdschrift voor Geneeskunde komen of uit dc
Bijdragen voor de Geschiedenis der Geneeskunde.
Tenslotte wil ik mijn grote waardering uitsprcken voor dit initiatief. Zoals
uit deze bespreking blijkt denk ik dat de toekomst van de geschicdenis van
de ziekcnverpleging veclbelovende perspectieven in zich bergt. Ik hoop dat
deze bibliografie tot vele verrassende ondcrzocksresultatcn zal Iciden.
Cora Bakkcr-van der Kooij
A.S. Lyons en R.J. Petrucelli. Geschiedenis van de geneeskunde, vertaling
van de Amerikaanse uitgave van 1978 (Antwerpen enz.: Standaard Uitgeverij. 1981; ISBN 90 02 143966) 615 p.. ill., Bfr 3500.
Dit bock verscheen in 1978 bij Harry N. Abrams Inc. in New York onder de
titel An illustrated History of Medicine, een fraai gcillustrccrd boekwerk,
waaraan behalve dc auteurs een ruim aantal mensen hebben mecgewcrkt.
Merkwaardig genoeg zijn onder dezen slechts weinig medici historici ic
vinden. De auteurs zelf zijn allcreerst resp. chirurg en fysioloog, maar, zoals
uit dc inleiding blijkt, geestdriftige bewondcraars en bcdrijvcrs van de
geschiedenis der geneeskunde. De overige medewerkers worden niet met
hun vak vermeld, wie is Mclvyn Keiner, die dc zcventiende eeuw voor zijn
rekening neemt en wie is Morris Saffron, die de achtiiende eeuw bchandelt?
Voor de twintigsic eeuw zijn nog meer medewerkers gerecruteerd, vermocdclijk orgaanspccialisten. Er is een bcknopte bibliografie aan de tekst
toegevoegd,waarvan ik mij afvraag of deze door ecn computer is uitgezocht
of dat dc genoemde werken inderdaad samenhangen met de tekst.
De tekst is goed ingedeeld, als een beknopt handboek, waarin de voornaamste perioden in chronologische volgorde zijn opgenomen. In die
perioden wordt met een zekcre systematiek een aantal thema's besproken,
zoals openbare gezondshcidszorg en hygiene, het begrip ziekte of ziektepatronen, medische diagnostiek en behandeling. Met het vorderen van de tijd
komen er onderwerpen als nieuwe wijsgerige stromingen en het begrip
'vooruitgang' bij. Eerst komt deze aan de orde in de naiuurwcienschappen,
dan in dc basisvakken en tot slot in de kliniek. Infccticziekten komen apart
ter sprake. Ook aanverwante beroepen als tandhcelkunde, verpleging en
diergcneeskunde worden kort besproken. Zelfs vrouwen in de geneeskunde
zijn niet vergeten.
Opbouw, samensielling en presentatic van de tekst zijn efficient, overzichielijk, beknopt en zo 'clean' dat er niets op aan te merken is. Alles is
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gedoseerd, de anecdotes, dc sociale verbondenheid van de geneeskunde, dc
wetenschappelijke vcrdiensten van de onderzockcrs etc. Het maakt op de
lezer de indruk van een Readers Digest van de geschiedenis der geneeskunde
en daarom zullcn cr heel wat belangstellenden voor dit boek zijn, die cr niet
graag in lezen, maar het wel consulteren voor een aantal algemene gegevens
en die verdcr gefascineerd zijn dt^or de afbceldingen. Want die zijn prachtig!
Met zorg uitgezocht. zeer goed gereproduceerd, in een bijzonder fraaie lay
out opgenomen. Ook de tekst is zeer verzorgd gedrukt, al staan er wel een
paar drukfouten in sommige namcn en begrippen.
Dit boek is geen leerboek, maar een groot compendium. Sommige intcrpretaties worden wel erg bot gegeven, zonder enigc historische context. Maar
het is knap geregisseerd, want zo'n compendium is een niet geringe opgavc.
De Engelse uitgave werd zeer goed verkocht. Naar ik meen is het ook in het
Duits en het Italiaans vertaald. Dc Nederlandse uitgave zal best aftrek
vinden, het is in ieder geval ecn schiitercnd geschenk voor iedcrecn, die
belangstelling voor geneeskunde heeft. Medici historici moeten echter niet
verwachten, dat dit werk nieuwe inzichten in de geschiedenis der geneeskunde geeft. Zoals gezegd, het is een rijk gcillustrccrd en keurig verzorgd
compendium. Hulde aan de auteurs, in ons kleine land krijgen we zoiets niet
voor elkaar.
A.M. Luycndijk-Elshout
Andre Lchr. De geschiedenis van het astronomisch kunstuurwerk. Zijn
techniek en muziek (Den Haag: Martinus Nijhoff. 1981; ISBN 90 247 9082
4) 472 p., ill., f 125.00.
Dit boek, schitterend gedrukt en uitgevoerd (o.a. dankzij subsidie van het
Nationaal Beiaardmuseum te Astcn waarvan de schrijver directeur is), zal
ongetwijfeld bij dc vele licfliebbcrs van uurwerken, sterrenkunde en historic
die Nederland telt in de smaak vallen. Het is dan ook de eerste maal dat in
onze taal een werk verschijnt waarin zo uitvocrig en deskundig op dc
historische hulpmiddelen voor de algemene astronomische tijdmeting wordt
ingegaan. Op grond van een uitgebreide studie van de beschikbare literatuur
over dit onderwerp is de schrijver er in geslaagd een volgens recensent in vele
opzichten uitputtcnd overzicht van zijn onderwerp te presenteren.
Uitvocrig, uitgcbreid, uitputtcnd ..., sterker nog, geen uitweiding is de
schrijver tevecl; men krijgt soms de indruk dat hij graag alles kwijt wil wat
hij weet of heeft gclczen. ook al heeft het nauwelijks nicer met het onderwerp
tc maken. Zo zouden zijn hoofdstuk 3: Het geoccntrisch wereldbeeld van
Ptolemaeus, en de nogal wijdlopige beschouwingen in dc eerste helft van
hoofdstuk 4: Het astrolabium en equatorium. sierk verkort of zelfs geheel
gemist kunnen worden; ecn aantal figuren in hoofdstuk 4 zijn trouwens
zonder meer overbodig. En zo is er meer. Een wat wctenschappelijkcr
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aanpak zou voor een werk als dit niet misstaan hebben; men mist te vaak de
eigen kritische mening van de auteur over wat de literatuur vermeldt, zijn
eigen bijdrage dus. Bepaald tc amateuristisch is het begin van het boek,
waarin de auteur voor dc beschrijving van de tijdmeting door middcl van
watcruurwerken formules gcbruikt met twee of drie decimalen tevecl, en een
theorie tocpast die onbruikbaar is in het geval van stroming door zulke
kleine openingen als dc schrijver meent (vanwege dc oppervlaktespanning).
Doch dit zijn schoonheidsfouten die aan ecn schrijver wiens hoofdtaak
elders ligt te vergeven zijn, zeker als men — doch niet dan na heel wat moeite
— bij de tweede helft van het bock (na ongeveer pagina 150) is aangekomen.
Daar komt dc schrijver op bekend terrein en op drecf. Dc beschrijving der
diverse kunstuurwerkcn met hun achtergrond en constructie. uit dc antieke
oudheid en de Middclceuvven, uit China en de Arabische wereld, uit het
renaissancistische Europa en uit de nicuwerc tijd, is uitermate interessant en,
zoals gezegd, voorziet in het Nederlandse taalgcbicd in een behoeftc. Ecn
compliment aan de schrijver voor de fraaie prestatie en een aanbevehng aan
de lezer om zich dit bock aan te schaffen zijn hier beide op hun plaats.
E. Dekker

