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Prinsengracht 769 te Amsterdam (Amsterdam: Vereeniging voor Ziekenverpleging, 1983; ISBN 90 90005 27 7) 95 p.
B. Boivin en Chr. van der Veen, "Waar men den kranke, zoo 't kan,
geneest...". De 75-jarige geschiedenis van het Wilhelmina Ziekenhuis in
Assen (Assen: Wilhelmina Ziekenhuis. 1982) 60 p., ill.
G. Abma, Bonifatius Hospilaal. De geschiedenis van een ziekenhuis 18831983 (Leeuwarden: Medisch Centrum Leeuwarden, 1983) 191 p., ill.
Men behoeft geen profeet te zijn om met beslistheid te voorspellen dat de
stroom van gedenkboeken over ziekenhuizen en verpleeginrichtingen de
komende jaren nog verder zal aanzwellen: een blik op de expansie van het
Nederlandse ziekenhuiswezen in de jaren '80 en "90 van de vorige eeuw leert
dat menige instelling binnen afzienbare tijd het eeuwfeest te vieren heeft.
Wie de bonte collectie gedenkschriften uit de afgelopen twee jaren overziet,
kan de indruk niet ontgaan dat hiermee het toch al merkwaardige genre
historische literatuur dat als gedenkboek wordt aangeduid, bepaald niet aan
pluriformiteit zal inboeten. Presenteren sommige ziekenhuizen zich in
brochure-vorm met een historisch rejaas dat door een nestor onder de
bestuursleden geschreven is, andere instellingen verkiezen een fraaie linnen
band en zwaar fotopapier, tasten diep in de beurs voor een lay-out of
reclamebureau en huren een beroepshistoricus om het jubileum te markeren.
Tot het eeerstgenoemde uiterste kunnen de jubileumgeschriften van het Ned.
hervormd psychiatrisch centrum Zon en Schild te Amersfoort worden
gerekend: een speciaal-nummer van het personeelsorgaan, met daarin onder
andere wat uittreksels en citaten uit 50 jaarverslagen en een serie interviews
met oud-medewerkers uit aile geledingen van het personeel, en een uitgave
van de lezing die de geneesheer-directeur gaf tijdens de reiinie, waarin niet
alleen een caleidoscopisch beeld van een halve eeuw psychiatrische zorg
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wordt gegeven maar tevens de netelige kwestie van de confessionele
grondslag van de instelling aan de orde wordt gesteid.
Een stap verder gaat het bestuur van het bijna even oude psychiatrisch
ziekenhuis Huize Padua te Boekel. Een in onmogelijk Nederlands ("In 1910
slaagden de eerste elf Broeders, Den Haag bevestigde de diploma's nadien,
dat ging onderhand per getypte brief"), verlucht met prachtige historische
foto's. wordt de lezer langs de geschiedenis van dit rooms-katholieke
ziekenhuis gevoerd. Jammer dat een instelling met kennelijk zulk rijk
archiefmateriaal zich tot zo'n historisch onbruikbaar verhaal heeft beperkt.
De zinsnede "En ooit moet er een boek worden gemaakt dat helemaal is van
en voor wie Padua bestaat. Dat zal een nieuwe mijlpaal zijn", excuseert de
inhoudelijke kwaliteit van deze uitgave maar gedeeltelijk.
Hoe met bescheiden middeien toch een verantwoord historisch overzicht
kan worden geboden, laten de gedenkschriften zien van een tweetal R.K.
ziekenhuizen: het Streekziekenhuis N.O.-Twente te Oldenzaal en het R.K.
ziekenhuis te Eindhoven. In de eerstgenoemde uitgave vindt men op ruim 30
pagina's een veelheid aan informatie. De historische commissie die het
schrijven van het boekje begcleidde heeft terecht de wat stuglezende
kroniekvorm verkozen boven de vJot leesbare, maar nietszeggende historische romanstijl. Een kadcr waarin dc ontwikkeling van dit kleine ziekenhuis heeft plaatsgevonden mag men bij deze uitgave niet verwachten. Het
tweede boekje, geschreven door W.A.H.M. Smits over het R.K. ziekenhuis
te Eindhoven lijkt mij een uitstckend voorbeeld van beknoptheid, gepaard
met een heldere schrijftrant en evenwichtigc compositie. De auteur verzuimt
niet, zoals in de meeste gedenkschriften wel gebeurt, er op te wijzen dat door
de aard van het bronncnmateriaal de historic "vooral is belicht vanuit de
optiek van de ziekenhuisbestuurder (...) met een zekere onderbelichting,
maar zeker niet met onderwaardering. van de directe patientenzorg". In het
eerste hoofdstuk voigt Smits de beieidsmatige ontwikkeling van het ziekenhuisgebeuren, het tweede hoofdstuk is gewijd aan "Het dienstenpakket in de
patientenzorg" en het iaatste hoofdstuk gaat over de bouwgeschiedenis. Wie
van de historic van dit particuliere ziekenhuis van R.K. signatuur in een
door industriele expansie zozeer getekende stad wil kennis nemen, worden
deze dertig bladzijden geschiedschrijving aanbevolen.
Dankzij het gedenkbockje dat drs. De Boer schreef bij het 140-jarigbestaan
van de Vereeniging voor Ziekenverpleging te Amsterdam, beschikken we
eindelijk over een algemeen historisch overzicht van deze vereniging en haar
ziekenhuis aan de Prinsengracht (1857), dat gedurende de 19e eeuw zo'n
toonaangevende rol op het gebied van ziekenverpleging en ziekenhuisorganisatie heeft gespeeld. De wijze waarop de auteur zijn onderwerp behandelt
is boven alle lof: vasthoudend aan de hoofdlijnen, zonder voorbij te gaan
aan relevante details en met duidelijke belangstelling voor het kader waarin
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de hoofdlijnen verlopen zijn. Bij het 150-jarig bestaan hopen we een
uitgebreide versie van dit gedenkschrift te kunnen begroeten.
In de reeks van ziekenhuizen die naar het voorbeeld van 'de Prinsengracht'
door een 'Vereeniging voor Ziekenverpleging' werden opgericht en geexploiteerd, kwam in 1907 het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen tot stand. De
prachtige lay-out van het boekje dat naar aanleiding van het 75-jarig bestaan
van dit ziekenhuis verscheen, compenseert enigszins het wel erg summiere
(ca. 20 pagina's), hoewel vlot leesbare verhaal. De rest van het boekje
bestaat uit fotomateriaal en gedeelten uit interviews met (oud-)medewerkers. Gelet op de slechte gezondheidszorgsituatie die Drenthe lange tijd
heeft gekenmerkt, had men meer verwacht over de lokale en regionale
betekenis van dit ziekenhuis, maar de auteurs hebben hun blikveld de
instellingsmuren niet laten overschrijden.
Van de uitersten in opzet en uitvoering van de gedenkschriften van
ziekenhuizen vertegenwoordigt het boek over het Bonifatiushospitaal te
Leeuwarden de categoric der luxe uitgaven. Bij het eeuwfeest verscheen een
groot formaat gedenkboek, met bijna 200 pagina's tekst (tweekoloms, kleine
letter) geschreven door de historicus Abma. Het bestuur weet zich daarmee
verzekerd van een zeer gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van
zijn ziekenhuis, waarop historiografisch weinig vait aan te merken (waarom
raadplegen historici voor de interpretatie van medische bronnen ook die van
voor 1900, toch altijd "oud-huisartsen"? p. 57), of het moet zijn dat de muze
zich temidden van al die gegevens niet bepaald als zanggodin laat kennen.
De stijl is wijdlopig en het verhaal verliest zich telkens in details die het boek
op verschillende plaatsen onleesbaar maken. Temidden van deze details en
de vele excursen (p. 7-10 over ziekten in de bijbel, p. 138-139 met citaten uit
de informatiestencils over medische ingrepen) houdt men het ziekenhuis als
geheel slechts met moeite in het oog.
Anders dan boeken die verschijnen 'bij gelegenheid van', lenen gedenkboeken zich zelden voor recensie. Bij het verschijnen gaat het veelal om niet veel
meer dan de presentatie van het jubilerende ziekenhuis; voor de medischhistoricus blijft de bouwsteen die. na wat meer of minder bikken, ingepast
kan worden in het nog onvoltooide gebouw van de geschiedschrijving van
het Nederlandse ziekenhuiswezen.
M.J. van Lieburg
P.A.Th.M. Jaspers, J.P. Minckelers, 1748-1824 (Vierkant Maastricht 2;
Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; Leuven: Universitaire Pers, 1983; ISBN 90 70356 15 5) 112 p., ill.
Vorig jaar was het tweehonderd jaar geleden dat Jan Pieter Minckelers,
professor aan de Leuvense universiteit, het steenkoolgas ontdekte en zich
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daarmee een plaatsje wist te verwerven in de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Bij deze gelegenheid werd door zijn geboortestad Maastricht en door de universiteit te Leuven het plan opgevat om naast de
gebruikelijke herdenkingsvieringen ook een publikatie te verzorgen waarin
de nodige aandacht werd besteed aan de figuur en het werk van Minckelers.
Het resultaat van deze samenwerking is een mooi en met zorg uitgegeven
boekje, geschreven door dr. P.A.Th.M. Jaspers in samenwerking met B.
Verstraete en J. Perry. Het boek werd gepast voorzien van talloze illustraties
en een uitgebreide literatuurlijst.
Minckelers was pas zestien, toen hij zich te Leuven liet inschrijven als
student aan de Artesfakulteit. Tijdens de volgende vijfentwintig jaar zou hij
er getuige zijn van de grootscheepse hervormingen die de Oostenrijkse
regering aan de universiteit trachtte te introduceren. Minckelers was deze
hervormingen wel gunstig gczind. maar speckle er geen persoonlijke rol in.
Zijn interesse ging op de eerste plaats naar de experimentele natuurwetenschap, die op dat ogenblik nog maar net vaste voet aan de grond kreeg in het
universitaire milieu. Onder de leiding van Jan Frans Thysbaert verrichtte hij
veelvuldige onderzoekingen, waarvan de ontdekking van het steenkoolgas
de belangrijkste was. Na een periode van politieke moeiiijkheden, die ook
het universitaire leven op zijn kop zetten, keerde Minckelers in 1789 terug
naar Maastricht, waar hij een rol speelde in de reorganisatie van het
onderwijs onder de Franse overheersing. Ook hier zette hij zijn wetenschappelijke onderzoekingen voort als fysikus, scheikundige, bioloog, paleontoloog en meteoroloog.
Op de wetenschappelijke zijde van Minckelers' werk wordt in het boek
echter betrekkelijk weinig ingegaan. Met uitzondering van de ontdekking
van het steenkoolgas, vernemen we weinig over de wetenschappelijke
inhoud van zijn onderzoekingen. Wel wordt bijzondere aandacht besteed
aan de historische omstandigheden waarin Minckelers' werk moet gesitueerd worden. Dat met deze Minckelers-biografie lang niet alle problemen worden opgelost, wordt door de auteur zelf beaamd, waar hij de hoop
uitspreekt dat "mettertijd nieuwe informatie vrij zal komen over Minckelers'
aandeel in het wetenschappelijk leven en over de drijfveren achter sommige
van zijn daden" (p. 10). Niettemin betekent dit werk reeds een eerste stap om
orde te brengen in de vele geschriften die reeds rond Minckelers werden
geschreven, en om historische verantwoorde vraagtekens te plaatsen waar
verder onderzoek is gewenst.
Geert Vanpaemel
Paule Dumaitre, avec la collaboration de Janine Samion-Contet. La curieuse desiinee des planches anatomiques de Gerard de Lairesse, peintre en
Hollande: Lairesse. Bidloo, Cowper. Preface du Professeur Marcel Florkin
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(Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en
der natuurwetenschappen 6; Amsterdam: Rodopi, 1982; ISBN 90 6203
574 4) XVIII + 107 p., ill, f 25,00.
Na M. Villaret en F. Moutierin 1921 (Albinus)en J. Caraven in 1952(Albinus
en Bidloo) is het wederom een Franse auteur, conservatrice van de bibliotheek
van de Ancienne Faculte de Medecine de Paris, die een studie wijdt aan een
anatomische atlas van Nederlandse herkomst. Zoals de titel van het werk doet
vermoeden wordt het curieuze lot van de tekeningen van Lairesse beschreven.
Hieraan gaan tien hoofdstukken vooraf, die een rijke bron van bio- en
bibliografische informatie bevatten betreffende de drie hoofdpersonen van het
boek; Gerard de Lairesse, Govard Bidloo en William Cowper.
Men krijgt een goede indruk van de betekenis van Lairesse als tekenaar en
schilder. Terecht valt het de auteur op, dat bij de afbeelding van de skeletten
meer zorg is besteed aan de artistieke representatie van de achtergronden dan
aan de juiste proporties van de botten. Zij stelt dat de kwaliteit wat dat betreft
inferieur is ten opzichte van de skeletten in de atlas van Vesalius. Vermeld zij,
dat ten gevolge van de zogenaamde 'perspectivische' tekenmethode (het
tekenen van het object vanuit een oogpunt) in de meeste anatomische atlassen
perspectivische fouten zijn ingeslopen. Ditgeldtookvoordeatlas van Vesalius.
De auteur beschouwt het buiten het bestek van het boek om nader in te gaan op
de symbolische betekenis van de afbeeldingen.
In hoofdstuk 4 wordt de kwaliteit van de afbeeldingen van de atlas besproken.
Uiteraard kon de auteur niet voorbijgaan aan de tot heden onbeantwoorde
vraag wie de graveur van de platen is geweest. Zij deelt niet de mening van
Haller en Moehsen, die de gebroeders Van Gunst voor de afbeeldingen
verantwoordelijk stellen, maarvolgt Premuda in zijn uitspraakdat Blooteling
de graveur moet zijn. De auteur gaat voorbij aan de beschouwingen die vele
kunsthistorici aan dit onderwerp hebben gewijd. De meeste lexica beroepen
zich op J.E. Wessely (Archivfiirdie zeichnenden Kiinste 13 (1867) 52) die slechts
een aantal platen aan Blooteling toeschrijft (nr. 1, 2,3,7,16, 17, 18,20,21,28,
29, 31, 46, 54). Wel is er een grondige literatuurstudie verricht naar de
commentaren op de atlas. Bovendiengrijpt de auteur de unieke kans een extra
dimensie aan deze kritieken toe te voegen door de tekeningen van Lairesse te
vergelijken met de gravures van de atlas. Zij stelt dat de tekeningen aan
artistieke schoonheid hebben ingeboet en dat zelfs fouten zijn ingeslopen
(weike?).
Als aanvuUing op het door de auteur geciteerdecommentaar van Blumenbach,
die kritiek heeft op de kwaliteit van de gravures. uitgezonderd de afbeeldingen
81 en 82,magdienenhet SeboekvanB.S. Albinus.4c'flrf£>w;V'an/wa/j/70/o//o«Mw
(Leiden, 1768) 67. Evenals Blumenbach, stelt Albinus, dat de betreffende twee
afbeeldingen etsen van de hand van Lairesse zijn. Zeker mag aan deze stelling

146

waarde worden gehecht.omdat .Albinus middels zijn tekenaar Jan Wandelaar,
leerling van Lairesse's collega G. van der Gouwen, over betrouwbare
informatie kon beschikken. Als bewijs van het grote succes van Cowpers
plagiaat atlas voert de auteur aan de Engelse heruitgave van 1737 door
Christiaan Bernard Albinus en een Latijnseeditie van 1739door W. Dundass.
Dit overzicht zou noggecompleteerd kunnen worden met vermelding van een
heruitgave uit 1750te Utrecht. Het betreft de Latijnse Dundass editie door R.
Schomberg, voorzien van een supplement bestaande uit vijf gravures van J. van
de Spijk, voorstellende de anatomie van de mannelijke genitalia. Vermeld zij
ook nog het bestaan van de Nederlandse Bidloo heruitgave van 1734te Utrecht
door J. van Poolsum.
Het is de verdienste van de schrijfster geweest de in het Latijn gepubliceerde
pennestrijd tussen Bidloo en Cowper te resumeren tot een goed leesbaar
verhaal, dat een duidelijk beeld geeft van het verloop van deze polemiek. In het
commentaar op deze strijd is m.i. de opmerking over de uitgever Boon
essentieel: "quel fut le role de I'editeur Boon?" De schrijfster neemt Boons
verklaringaan.dat Cowper in de 300 stel gravures, die aan de Engelse uitge vers
Smith en Walford waren verkocht, met de pen 700 coderingen heeft
toegevoegd, die niet te onderscheiden zijn van drukletters. Deze uitspraak
roept vragen op. Hoe zijnde heruitgaven van 1737, 1739 en 1750 te verklaren?
In deze edities staan de toegevoegde coderingen exact op dezelfde plaats. Dit
gegeven maakt het waarschijnlijk dat de coderingen middels de koperen plaat
zijn overgebracht. Bovendien valt bij analyse met een 16x vergroting van de
Cowper atlas (1698) op, dat aan de randen der coderingen de zogenaamde
'haarlijnen' ontbreken. die kenmerkend zijn voorde pennestreekop (geschept)
papier. Zijner wellicht buiten medeweten van Bidloodoordeuitgeverkoperen
platen verhandeld? Of zijn door Cowper aparte koperen platen gemaakt met de
coderingen?
In de Iaatste twee hoofdstukken verhaalt de auteur hoe de op onverklaarbare
wijze zoekgeraakte tekeningen op schier onnavolgbare wijze werden teruggevonden en teruggekocht door de bibliothccaris F.L. Hahn.
Concluderend kan men stellen datdeschrijfsterer in is geslaagd een informatief
boek samen te stellen, voorzien van tot op heden onbekende feiten betreffende
leven en werk van Bidloo, Cowper en Lairesse.
H. Punt
S.B. Engelsman. Families of curves and the origins of partial differentiation
(Mathematics studies 93; Amsterdam enz.: North Holland. 1984; ISBN
0 444 86897 6) IX + 238 p., ill., f 89,25.
In dit boeiende boek. een handelseditie van zijn proefschrift uit 1982, laat
Engelsman zien hoe in de periode 1692-1736 meetkundige studies naar scharen
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van krommen door in het bijzonder Leibniz, Johann Bernoulli, Nicolaus I
Bernoulli en Euler, leidden tot het geleidelijk ontstaan van een samenhangende
particle differentiaal-rekening, waarin naar meerdere onafhankelijke variabelen tegelijkertijd kan worden gedifferentieerd. Het grootste gedeelte van die
theorie werd vanaf 1746, het jaar van d'Alembertsartikeloverdesnaarvergelijking, opgenomen in de zich dan snel ontwikkelende theorie der particle
differentiaalvergelijkingen. Daarbij ging echter de oorspronkelijke meetkundige achtergrond van scharen van krommen verloren en ook de problematiek
veranderde radicaal van karakter.
Scharen van krommen verschenen op verschillende momenten in de 17e
eeuwse wiskunde. Zo is de door Torricelli in 1644 gevonden 'veiligheidsparabool' de omhullende van een schaar van parabolische kogelbanen. Ook
geldt volgens Huygens' Traite de la lumiere van 1690 dat lichtstralen en
golffronten loodrecht op elkaar staan, zodat de banen der vanuit een punt
uitgaande lichtstralen een schaar vormen, waarvan de golffronten orthogonale trajectorien zijn.
Van grote invloed op de door Engelsman beschreven ontwikkeling is het in
I696door Johann Bernoulli gestelde brachistochroonprobleem geweest. Bij de
meeste oplossingen spelen scharen van krommen een rol. De oplossing van
Johann Bernoulli zelf is gebaseerd op een schaar van banen van zich in een. op
een bepaalde wijze inhomogeen medium voortplantende lichtstralen.
Een schaar van krommen kan worden voorgestelddooreenvergelijking van de
vorm V(x,y,a)=0, waarbij met iedere waarde van de parameter a precies een
kromme correspondeert. Het verhaal dat Engelsman ons vertelt begint met
twee artikelen van Leibniz uit 1692 en 1694. Leibniz trok daarin uit hetfeitdat
de omhullende van een schaar de verzameling is van snijpunten van paren
'opeenvolgende' krommen uit de schaar, de conclusie dat punt (x,y) op de
omhullendeligtindien voor zekere a geldt dat V(x,y,a)=0en Va(x,y,a)=0. Van
belang is dat Leibniz hiermee de parameter verhief tot de rang van een
grootheid waarnaar partieel gedifferentieerd kan worden; voordien keek men
slechts bij vaste a naar dx en dy. Een tweede belangrijke stap werd door Leibniz
in 1697gedaan,toenhijinhet kader van een uit het brachistochroonprobleem
voortgekomen kwestie, bewees dat de particle differentiatie naar a, de
differentiatie 'van kromme naar kromme', verwisseld kan worden met een
integratie: dajp(x,a)dx = J dap(x,a)dx. In hetzelfde jaar gebruikte Johann
Bernoulli die verwisselingsstelling bij het probleem van de bepaling van de
orthogonale trajectorien van bepaalde scharen. Bij de behandeling hiervan
beschrijft Engelsman uitvoerig hoe de nieuwe particle differentiaalrekening in
ontwikkeling wedijverde met andere methoden voor de oplossing van dat
probleem.
In de visie van Engelsman kreeg de theorie voor het eerst bij Nicolaus I
Bernoulli in het tweede decennium van de 18e eeuw de vorm van een
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samenhangend geheel van technieken. Hoewel nog steeds gebonden aan
scharen van krommen en voornamelijk ont wikkeld met het oogopde bepaling
van orthogonale trajectorien, kreeg de theorie bij Nicolaus een algemener
karakter. Hij bewees de verwisselingsstelling voor particle differentiatie:
dadxS(x,a) = dxdas(x,a) en leidde er Leibniz' verwisselingsstelling voor
differentiatie en integratie uit af. Bovendien formuleerde en loste hij het
'voltooiingsprobleem' op en gaf hij een oplossing van het probleem van de
orthogonale trajectorien, waarbij hij als eerste vergelijkingen integreerde met
behulp van een integrerende factor.
Het Iaatste hoofdstuk van het boek is gewijd aan Eulers theorie van de
modulaire vergelijkingen uit de jaren dertig van de ISeeeuw. Het ging daarbij
om een verfijnde versie van Nicolaus 1 Bernoulli's voltooiingsprobleem. Ook
dit vroege werk van Euler kan alleen maar worden begrepen tegen de
achtergrond van problemen met betrekking tot scharen van krommen. Op dat
moment is het doel van de theorie nog steeds niet het integreren van particle
differentiaalvergelijkingen. Dat werd pas zo na 1746.
Engelsman beschrijft in dit boek een belangrijke ontwikkeling, die eerder
nau welijks was onderzocht. De uniforme notatie die hij door het hele boek been
hanteert lijkt me heel goed gekozen:de grote lijnen in de ontwikkeling komen
duidelijk naar voren en aan het primaire materiaal wordt geen geweld gedaan.
Engelsman is een didactisch schrijver, die de lezer zo ver mogelijk tegemoet
komt. Hij schrijft helder en plaatst regelmatig de problematiek in een ruimer
kader. Het boek is in beginsel leesbaar voor iedereen die ooit een cursus
differentiaal- en integraalrekening heeft gevolgd.
T. Koetsier
J.J. de Vries, Anderhalve eeuw hydrologisch onderzoek in Nederland. Overzicht
van de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis van het water in Nederland tussen 1830 en 1980, heschouwd vanuit een geohydrotogische gezichtsAocA: (Amsterdam: Rodopi, 1982; ISBN9062037143) V+ 195p.,ill..f 35,00.
In het voorwoord plaatst prof. dr. R. Hooykaas deze monografie in het kader
van de taakstelling van de Commissie voor de geschiedenis der geologische
wetenschappen (ingesteld door de Akademie van Wetenschappen): water is
immers onze belangrijkste en oudste delfstof. Het is typisch een 'cyclische'
delfstof. een zich vernieuwendenatuurlijkehulpbron. Dat sluit niet uit dat ook
hierroofbouw voorkomt.al zijn we daar hier telande nog ver vanaf. Echter, als
er geen kwantitatief gevaar dreigt, kwalitatief is de situatie minder gunstig.
De schrijver ziet de hydrologie als de studie van het grondwater in ruime zin.
Dat hangt samen met het fysisch milieu: dc kringloop van het water, voor veel
buitenlandse auteurs het centrale thcma, heeft in ons land vooral het karakter
van een gegeven. Deafvoer van de grote rivieren en hun regime worden bepaald
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door invloeden buiten onze grenzen, wij hebben vooral de zorg om dit water
met zo min mogelijk overlast voor de bewoners van deze streken naar zee te
lozen. Met deze taak hield zich vooral de waterloopkunde, de hydraulicabezig,
maar deze laat de schrijver buiten beschouwing.
De "eigenaardige waterstaatkundige toestand van het Westen des lands",
waarvan A. Beekman gewaagde in de ondertitel van zijn/'oWer/a«c/( 1883), ligt
niet alleen aan de vergaande compartimentering van het oppervlaktewater in
de poldergebieden, hij hangt ook samen met de hoge stand van het grondwater
en de daardoor bepaalde geringe berging voor het hemelwater: er is weinig
speling tussen wateroverlast en watertekort. hetgeen, naar Beekman opmerkte, aan de woestijn herinnert. Bovendien ligt onder het zoete grondwater veelal
op niet te grote diepte uit oudere perioden afkomstig brak of zout water,
begrijpelijk: in een opgevulde lagune. Aan de herkomst van het grondwater
werd hier zelden getwijfeld: het was overduidelijk hemelwater, vadoos water.
Speculaties over juveniel water, zoals we die bij de klassieke auteurs aantreffen,
in streken met periodieke bronnen en ondergrondse waterlopen, ontbreken in
ons land.
De waterbalans, neerslag = verdamping (fysiologisch en fysisch) -f berging +
afvoer, waarbij elders veelal de nadruk ligt op de eerste en Iaatste term, wordt
hier gecompliceerd door een extra term, negatief, in het tweede lid: de kwel.
Harting wees reeds aan het eind van de vorige eeuw op de rol die deze zou
kunnen spelen bij grote droogmakerijen, zoals de Zuiderzee-polders. Ook de
discussie over de omvang van de verdamping en mogelijke invloeden van
condensatie heeft hier lang geduurd, ze wordt uitvoerig gerefereerd.
Een ander strijdpunt was de vraag, of onder de grondwaterspiegel opwaartse
bewegingen in het grondwater konden voorkomen, waarbij men ook aan de
mogelijke aanvoer van artesisch water uit de hogere zandgronden dacht. Het is
een centrale vraag ten aanzien van de herkomst van het duinwater, dat van
zoveel belang wordt voor de drinkwatervoorziening in het westen.
Ook het verziltingsgevaar, dat mogelijk bij grote wateront trekking zou kunnen
ontstaan heeft de aandacht, de mogelijkheid van infiltrering met rivierwater
komt aan de orde, maar wordt pas na '45 verwezenlijkt.
Schrijver gaat uitvoerig in op het werk van Harting en Pennink, waterleidingdirecteuren, maar ook op dat van de genie-officier Badon Ghyben. Dit alles
wordt omstreeks 1914 afgerond door een fundamentele theorie van Borgesius
en Lorentz. Versluys tenslotte verschaft inzicht in de waterbeweging in de
onverzadigde zone.
Als omstreeks 1920 de theorie in hoofdzaak duidelijk is, komt de nadruk te
liggen op de verzameling van gegevens, ook ten behoeve van het agrarisch
bedrijf. Met de intensivering van de landbouw dringt het besef door, dat ook in
dit 'waterland', en niet alleen in het poldergebied het water als beperkende
factor van belang kan zijn. Na de ecu wenlange aandacht op de voorkoming van
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'watersnood' komt de mogelijkheid van 'waternood' in het gezichtsveld. De
samenwerking van drinkwaterspecialisten, waterstaatsingenieurs, cultuurtechnici en landbouwkundigen komt van de grond.
In de jaren twintig en dertig wordt de grondslag gelegd voor het hedendaagse
grondwateronderzoek, uitvoerig wordt ingegaan op de organisatie van het
onderzoek. Ook dechemischesamenstelling, die aanvankelijk alleen aandacht
kreeg in verband met verzilting, wordt bij het onderzoek betrokken, niet het
minst met het oog op bodemverontreiniging.
De beide Iaatste delen van het overzicht, de periode na 1920betreffend,krijgen
een wat refererend, fragmentarisch karakter, dat samenhangt met de
aanvankelijk nogal versnipperde organisatie van het onderzoek. Maar ook hier
blijkt, niet minder dan in het overzicht van de oudere periode, hoe zeer de
economische en demografische ontwikkeling in de 'Tweede Gouden Eeuw'
doorwerkt in de vraagstelling van het onderzoek: drink water voor de groeiende
steden en waterbeheersing voor de zich intensiverende agrarische bedrijven,
zowel in het polderland als op de hoge gronden. Het gaat om een uitgesproken
multidisciplinair onderzoek, waaraan ook de meteorologie haar bijdrage
levert: de ontwikkeling van de inzichten in de verdamping en de experimentele
bepalingen, zowel als de theoretische modellen krijgen de aandacht. 'Waterbezwaar' en 'nuttige neerslag' zijn twee aspecten van dezelfde term in de
waterbalans.
Het is de verdienste van De Vries, dat hij een uitgesproken Nederlandse visie
geeft, die in de meeste buitenlandse handboeken ontbreekt. Die geven veelal
nauwelijks aandacht aan de kleinschalige verschijnselen in dit "doorsijpeld
stukje grond" (De Genestet). Toch zijn ze van wereldbelang. Rivier- en
kustvlakten dragen nog steeds het grootste deel van de wereldbevolking.
W.J. Jong
J. Kuijlen, C.S. Oldenburger-Ebbers en D.O. Wijnands, Paradisus Batavus.
Bibliografie van plantencatalogi van onderwijstuinen, particuliere tuinen en
kwekerscollecties in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (1550-1839)
(Wageningen: Pudoc. 1983; ISBN 90 220 0831 2) 232 p., ill. f 25,00.
Tuingeschiedenis staat in de belangstelling. Dat daar goede gronden voor zijn,
blijkt uit 'Neerlands Paradijs'. Het boek, dat uitgebracht werd naar aanleiding
van een expositie die door de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool Wageningen georganiseerd werd bij het afscheid van haar
bibliothccaris, bestaat uit verschillende delen. De kern ervan wordt gevormd
door de in de titel genoemde bibliografie. De hierin opgenomen catalogi zijn
analytisch beschreven en waar nodig van kort historisch commentaar
voorzien. De rangschikking is in eerste instantie geografisch. Hoewel
dergelijke boekbeschrijvingen mij als regel afstoten, zal er voor de liefhebbers
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zeker interessante informatie in te vinden zijn. In elk geval staan er nu 164
catalogi handzaam bijeen.
Voorafgaand zijn een drietal artikelen opgenomen waarin respectievelijk een
historische schets wordt gegeven van de onderw ijstuinen en particuliere tuinen
van 1550-1839, een vooral voor de plantensystematicus interessante analyse
van planten uit de collectie van de Delftse arts en burgemeester Henricus
d'Acquet en een beschouwing over kwekerscollecties in de Noordelijke
Nederlanden van 1600-1839. Het geheel wordt besloten met een tentoonstellingscatalogus.
Ofschoon de motiveringen voor de inperkingen van onderwerpen en de
methoden van onderzoek soms wel wat erg verdedigend geformuleerd zijn, is
het resultaat van de inspanningen van de auteurs toch zodanig, dat het boek
voor een eerste kennismaking met de cultuurhistorische en biosystematische
kanten van de tuingeschiedenis — ondanksalle zelf gesignaleerdebeperkingen
— een goede gids zal blijken te zijn.
L.C. Palm
J. Steendijk-Kuypers, Apotheek "De Groote Gaper" en andere artikelen uit de
winkel van de 19de eeuwse gezondheidszorg te Hoorn (Amsterdam; Rodopi,
1983; ISBN 90 6203 835 2) 120 p., ill., f 20,00.
Schrijfster vat, najarenlange bronnenanalyse, puttend uit een rijk archief, op
boeiende wijze samen de vele aspecten dergezondheidszorgin Hoorn. In zeer
leesbare stijl, saillante bijzonderheden naar voren brengend, en haar onderwerpjes duidelijk plaatsend in de tijd en samenhang met het medisch-sociaal
gebeuren elders, vormen haar opstellen over farmacie en kwakzalverij,
geneeskundige stand en wetenschapsbeoefening, ziekenhuisgebeuren en St.
Pietershof als dolhuis en gevangenis, armenhulp. cholera, gildekas tot
ziekenfonds en de status van de officieren van gezondheid het gevarieerde en
toch met elkaar samenhangende proces van zich ontplooiende gezondheidszorg zoals de 20e eeuw die zal erven en verder uitbouwen. Op pittige wijze
schrijvend weet zij de grote lijnen in het oog te houden en bewust naar
samenvatting strevend, hoopt zij dat anderen nog in details zuUen willen
doorborduren op datgene waar alleen maar de aandacht op kon worden
gevestigd. Al eerder had schrijfster artikelen gepubliceerd over onderwerpen
als de pokkenvaccinatie, het theatrum anatomicum en het bedelaarsgesticht.
Waardeerbaar is de toegift van de bijgevoegde wandeling langs medischhistorische gebouwen en locaties, om a.h.w. het geestesoog te ondersteunen.
Een naamlijst van personen besluit deze aanwinst der Nederlandse geneeskunde-geschiedenis. De keurige uitvoering werd mogelijk gemaakt dank zij het
Hippocrates Studiefonds en een subsidie van de Stichting Historia Medicinae.
Het wachten is nu op onderzoek van dc wortels der Hoornse geneesk unde in de

152
nog verder terugliggende eeuwen, want ook daarvan getuigen de archivalische
bronnen!
J.H. Sypkens Smit
Louis Rebcke, God geneest natuurlijk. Degeneeskunst van Hildegard van Bingen
(Deventer: Uitgeverij Ankh-Hermesb.v., 1983; ISBN 90 202 5229 1) 162 p.,
ill., f 27,50.
De figuur van Hildegard van Bingen mag zich sedert een aantal jaren in een
stijgende belangstelling verheugenen niet alleen in Duitsland. Ten onzent moet
Rebcke de eer worden gegund die 'revival' te hebben ingezet door zijn helder
geschreven Hildegard-biografie uit te geven bij Ankh-Hermes.' die ook zijn
tweede Hildegardboek heeft verzorgd, dat zich. i.t.t. het meer algemeenbiografisch gerichte eerste, vooral bezighoudt met wat er bekend is van
Hildegards opvattingen met betrekking tot de natuur, gezondheid, ziekten en
de genezing daarvan. Het sluit daarmee nog beter aan bij de voorkeur van de
uitgever, die zich, zoals bekend, gaarne beijvert voor hen, die de alternatieve
levenswijze en de daarbij behorende geneeswijze tot de hunne hebben gemaakt.
Tot die groep behoren i.h.a. (geneeskunde-)historici niet. Het is zelfs de vraag,
of er, na de toegankelijkmakende vertalingen van Hildegards 'Physica' en
'Causae et curae' door Riethe, resp. Schipperges,' nog wel behoefte bestaat aan
dit soort gespecificeerde literatuur. Toegegeven, een vertalinggarandeert nog
geen beter begrip. Maar om dat te verkrijgen lijkt ook Rebcke alles behalve
geslaagd. Middeleeuwse geneeskunst, ook al toont men vandaag hier en daar
enige verrassende empiric aan, blijft voor de 20e-eeuwse gezondheidszorgbeoefenaar nog altijd moeilijk te doorgronden. Pogingen om haar invloed op
onze hedendaagse visie aan te tonen of om te be wijzen hoe progressief zij reeds
was, plegen doorgaans uit te lopen op een geforceerde constructie van
denkbeelden. In Rebcke's geval houdt dit niet in dat zijn boekje niet vlot
geschreven zou zijn. Integendeel, het is een goed doch beknopt overzicht
geworden. Alleen we worden er niet wijzer van!
Afbreuk doet de schrijver aan zijn werk met een soms wat al te geexalteerde
betoogtrant en met het gemak waarmee door Hildegard (in oud-Latijn!)
beschreven verschijnselen en symptomencomple.xen worden gerelateerd aan
vandaag goed bekend geworden ziekten, daarbij "bevestigd door hypermodern onderzoek" (p. 19). Welk onderzoek dan wel (W.V.)?
Zowel schrijver als uitgever haasten zich te moeten meedelen (p. 67)dat zij voor
onoordeelkundig gebruik van het "gebodene" (Hildegards Zienswijze) geen
1. L. Rebcke. Hildegard van Bingen, haar mvsiiek. genee.skiinde en haar leven (Deventer.
f981).
2. P. Riethe ed.. Hildegard van Bingen, Nattirkunde (Salzburg, 1959)-. H. Schipperges
ed., Hildegard van Bingen. Heilkunde (Salzburg, 1957).
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verantwoordelijkheid kunnen nemen, een opmerking die wellicht meer
suggereert over de werkzaamheid dan over het gevaar er van.
Hoewel dit niet in de literatuurlijst wordt vermeld, ontkent de schrijver
overigens niet de invloed op zijn geschrift van dr. G. Hertzka, natuurarts in
Oostenrijk, die onder meer schreef: "So heilt Gott". "Er moet dan een
diepgaande speurtocht op touw gezet worden", aldus de auteur, "om te
achterhalen wat zij bedoelt. Dit boek is zo'n speurtocht". Uw recensent is van
mening dat dit het nujuist niet is geworden. Het zal zij nweg in het'alternatieve'
circuit vast wel vinden!
W. Veltheer
M.J. van Lieburg, y4.A^. Nolst Trenite en zijn 'Handboek der ziekenverpleging'
(1894). Een Haags geneesheer en het begin van de verpleegkundige opleiding in Nederland (Verpleegkundig historische monografieen 1: Amsterdam: Rodopi, 1983; ISBN 90 6203 854 9) 65 p.. ill., f 20,00.
In de vorm van een biografie schetst Van Lieburg een gedeelte van de
moeizame start van de verpleegkundige opleidingen in Nederland. Het boek
is bedoeld als een detailstudie en gebaseerd op nauwkeurig bronnenonderzoek. Terecht merkt Van Lieburg op dat tot nog toe in Nederland weinig is
gedaan aan deze vorm van geschiedschrijving op het terrein van de
verpleging. Dit is een reden waarom we nog steeds overwegend het
'standaard' verhaal tegenkomen dat in Amsterdam de eerste verpleegkundige opleidingen startten met veelal impliciet hieraan verbonden de notie dat
vanuit Amsterdam de victorie begint en de opleidingen zich vandaaruit over
de rest van Nederland verspreid hebben. Aan de hand van het leven van
A.N. Nolst Trenite laat Van Lieburg zien hoe in Den Haag de eerste
opleidingen tot stand komen, de rol die Nolst Trenite daarbij gespeeld heeft,
de invloed van zijn geschriften op de verpleegkundige opleidingen in
Nederland. Aan de hand van de recensies die verschenen op het Handboek
van Nolst Trenite, geeft Van Lieburg een indruk van de meningsvorming
over de leerstof ten behoeve van de verpleegkundige opleidingen. De
bespreking van die recensies levert tevens een beeld op hoe de denkbeelden
van Nolst Trenite in die tijd gewaardeerd werden. We kunnen hier uit
opmaken dat Nolst Trenite op bepaalde gebieden zeker niet tot de meer
konservatieve geneesheren gerekend mag worden. Dat neemt niet weg dat
naar mijn mening Nolst Trenite ook gezien kan worden als een exponent van
zijn tijd, dat hij binnen de 'patriarchale' tijdsgeest goed te plaatsen is.
Er zijn meer van deze detailstudies nodig om een goed overzicht te krijgen
van de geschiedenis van de verpleging in Nederland. Nauwgezet bronnenonderzoek kan het bestaande beeld wijzigen of nuanceren, zoals Van
Lieburg aantoont. Een biografie biedt de mogelijkheid om de geschiedenis
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vanuit een levendige, 'aanschouwelijke' invalshoek te benaderen. Het stelt
een schrijver in staat om. zoals Wright Mills dit uitdrukt, de samenhang te
laten zien tussen geschiedenis en persoonlijk levenslot en de relatie tussen
beide binnen de samenleving (De sociologische visie (Utrecht, 1972) 154). Als
we uitgaan van deze kombinatie van verbanden lopen we minder de kans om
bepaalde ontwikkelingen als te zeer uniek te beschrijven. Vanuit dit
standpunt kan men stellen dat noch Amsterdam noch Den Haag autonome
ontwikkelingen te zien geven op het terrein van de ziekenverpleging. Beide
ontwikkelingen kunnen geplaatst worden tegen de komplekse achtergrond
van een zich industrialiserend Nederland. Door het kombineren van een
persoonlijke levensloop met wijdere sociaal-ekonomische processen loopt
men ook minder het gevaar de geschiedenis 'voluntaristisch' op te vatten: als
zouden individuele wilsstrevingen en dc uitwerking daarvan op de omgeving
de lijn van de geschiedenis bepalen.
Ook het heden is geen autonome schepping. Bestudering van het verleden
kan ons inzicht in de hedendaagse ontwikkelingen vergroten. De verpleging
als discipline is hierbij gebaat. Van Lieburg trekt in zijn beschrijving deze
lijn niet door. Dat hoeft ook niet perse. .Anderen kunnen voortbouwen op
hetgeen op deze wijze wordt aangedragen.
De verpleegkundige beroepsgroepering heeft zichzelf lange tijd ondergewaardeerd en toont nog steeds weinig interesse in haar eigen 'kollektieve'
verleden. Een uitzondering vormt misschien de belangstelling voor Florence
Nightingale als mythische voorvechtster, de legendarische 'lady with the
lamp'. Van Lieburg maakt een gedeelte van die geschiedenis weer levend.
Zijn boek wil terecht een hommage zijn aan een van die vergeten figuren.
Truus Spijker
F. Henry Brookman, Wegwijzer in de geschiedenis der natuurwetenschappen
(Amsterdam: Vrije Universiteit, 1983) 634 p. Te bestellen door overmaking van f 30,00 (incl. verzendkosten) op giro 1449234 t.n.v. V.U. Boekhandel, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
Dit boek is een herziene en aanzienlijk uitgebreide versie van een gids, die
Brookman (medewerker aan wat toen nog heette de vakgroep geschiedenis
en maatschappelijke aspecten der natuurwetenschappen aan de V.U.) in
1980 samenstelde en om commentaar toezond aan betrokken personen en
instellingen. Met hun aanvullingen en verbeteringen is de gids nu in eigen
beheer (in offset) uitgegeven om te voldoen, zoals het voorwoord stelt, "aan
de behoefte onder docenten, onderzoekers en studenten om zich snel te
kunnen orienteren binnen het uitgebreide gebied van de 'Geschiedenis der
Natuurwetenschappen" (wiskunde inbegrcpen)" (maar vrij wel exclusief de
geneeskunde, PdC). Deze snelle orientatie kan dan gebeuren op allerlei
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niveaus. Uit de historiografische inleidingen tot de bibliografieen, die de
meeste van de ruim 600 bladzijden beslaan, kan de nieuwkomer zich een
indruk vormen van enkele belangrijke probleemstellingen of kan hij of zij er
achter komen wie op de behandelde vakgebieden waarmee bezig (geweest)
is. Zo is voor ons land de rol van Dijksterhuis, Hooykaas en Forbes en hun
'Nachwuchs' tot zeer recent na te lezen. Op een heel ander niveau kan de
gebruiker in dit boek terecht om oude maten en gewichten om te rekenen of
om in de (al)chemie gebruikte symbolen te ontcijferen.
Tussen deze beide extremen bevat het boek tevens uitgebreide opgaven van
instellingen, zoals musea, archiefdiensten of bibliotheken, en van universitaire instituten die de gebruiker als orientatiepunt kunnen dienen. Daarbij is
de logica van wat wel en niet is opgenomen niet altijd duidelijk. Waarom
bijv. bij de buitenlandse vakinstellingen zich beperken tot alleen die met
'geschiedenis' in hun naam (p. 172), maar voor Nederland wel een hele
adreslijst opnemen van onderzoeksinstellingen in de natuurwetenschappen
en techniek zonder die zinvolle restrictie? Hierdoor verwatert een gids alleen
maar.
Door dit bonte dooreen van informatie heeft het boek het karakter van een
grabbelton gekregen, maar wel een waarin je door de registers op instellingen en personen en door de uitgebreide inhoudsopgave gemakkelijk thuisraakt. Het verdient zeker een plaats in het door alle geschiedenisstudenten
gebruikte Apparaat voor de studie der geschiedenis van Romein om ze in een
vroeg stadium de weg te wijzen naar 'Clio's stiefkind'.
P.R. de Clercq
J.G. van Cittert-Eymers en M.J. Hagen, Zonnewijzers aan en bij gebouwen in
Nederland en enige astronomische (toren)uurwerken (Zutphen: De Walburg Pers, 1984) 215 p., ill., f 24.00.
In 1972 publiceerde mevrouw dr. J.G. van Cittert-Eymers een inventaris van
het Nederlandse zonnewijzerbezit (Zonnewijzers aan en bij gebouwen in
Nederland). Mede dank zij de speurzin van de leden van de in 1978
opgerichte Zonnewijzerkring bleek later dat er veel meer zonnewijzers
bestaan dan in het boek vermeld. Gelukkig is thans een nieuwe druk
verschenen, samengesteld in samenwerking met M.J. Hagen, secretaris van
de Zonnewijzerkring.
Na een korte inleiding over de grondslagen van de tijdmeting met behulp
van zonnewijzers en een indeling van zonnewijzers naar bolvormige,
equatoriale. horizontal en verticale, kubusvormige en polaire typen, volgt
een "lijst van thans nog in Nederland aanwezige zonnewijzers", de gewone
tuinzonnewijzers van metaal uitgezonderd. De zonnewijzers (meer dan 500)
zijn ingedeeld per provincie en voorzien van gegevens over maker, bouw-
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datum, type, literatuur, e.d. Ook een aantal zonnewijzers, die vroeger buiten
hebben gestaan, maar zich thans in gebouwen (musea, zolders enz.)
bevinden, zijn opgenomen. Afgezien van enkele ongedateerde exemplaren,
omspant de lijst de periode van 1463 (zonnewijzer aan de Utrechtse
Jacobikerk) tot 1983 (de analemmatische zonnewijzer op het Janskerkhof te
Utrecht). Het boek eindigt met enige tabellen (waaronder een lijst van
spreuken op zonnewijzers, een lijst van zonnewijzermakers en zonnewijzerontwerpers), een negental astronomische uurwerken (die uiteraard
niets met zonnewijzers te maken hebben) en een alfabetisch plaatsnaamregister.
Het boekje geeft een goed overzicht van en inzicht in onze zonnewijzers. Zij
worden nog immer vervaardigd, terwijl ook nog steeds oude zonnewijzers
worden gevonden, getuige een aanvullende lijst (zomer 1983) met 21
exemplaren.
H.A.M. Snelders

