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BOEKBESPREKINGEN
H.A. Bosman-Jeigersma, De geschiedenis van de farmacie: een terugblik in
bew'ondehng (oratie RU Leiden; Oegstgeest: Drukkerij De Kempenaer,
1983)21 p., ill.
Op 4 november 1983 aanvaardde mevrouw Bosman met een oratie het ambt
van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de farmacie aan de
Rijksuniversiteit te Leiden. Dat de 'Pieter van Foreeststichting' bevoegd
verklaard werd tot het vestigen van deze leerstoel en deze kort daarna wist te
bezetten. is een gelukwens waard. Nog te weinig wordt aan studcnten uit de
verschillende natuurwetenschappelijke disciplines de mogelijkheid geboden
om op verantwoorde vvijze kennis te maken met de geschiedenis van hun vak.
De Leidse universiteit herstelt met deze benoeming een onderdeel van het
curriculum dat in de jaren dertig reeds werd aangeboden, toen dr. Hk. Cohen
privaatdocent in de geschiedenis van de farmacie was. Na de tweede
wereldoorlog werd het vak in Leiden niet voortgezet; wel echter aan de
gemeentelijke universiteit van Amsterdam, waar dr. D.A. Wittop Koning
privaatdocent was.
Het betoog van mevrouw Bosman bestaat ruwweg uit twee gedeelten.
Allereerst beschrijft zij uitgebreid de lotgevallen van de geschiedenis van de
farmacie in Nederland sedert het midden van de vorige eeuw, waarbij de namen
van W. Stoeder, P. van der Wielen, Cohen en Wittop Koning een belangrijke
rol spelen. In navolging van hen gaat zij uit van het inzicht dat alle wetenschap
en dus ook natuurwetenschap en farmacie een onderdeel van de cultuur is, en
dat de geschiedenis daarvan tot de cultuurgeschiedenis behoort.
In het tweede gedeelte van haar oratie komt het doel van het vak aan de orde:
studenten te laten kennismaken met het verleden om hen te behoeden voor
dogmatisme en hen tot relativering van het eigen oordeei te brengen.
Bewondering voor wat vroegere apothekers reeds wisten en beseften, is een van
de vruchten hiervan. Dit prijzenswaardig streven wil zij niet zozeertrachten te
bereiken door het aanbieden van de inhoudelijke ideeengeschiedenis van het
vak, als wel door het presenteren van "ontmoetingen met collega's van weleer,
hoe zij leefden en werkten en wat zij betekenden voordesamenleving van hun
tijd" (p. 18). Als voorbeelden noemt zij onder meer aspekten van leven en werk
van Cluyt, Muntingh, Van Foreest, Van Beverwijck en Matthioli.
Hoewel de doeistellingen van de auteur mij sympathiek zijn, blijft er toch na
lezing van de oratie voor mij een aantal vragen over. Krijgt bij een zo grote
nadruk op icven en werken van vroegere apothekers de conceptuele
ontwikkeling van de farmacie als wetenschap wel voldoende aandacht? Uit de
oratie blijkt dat niet. Op welke wijze speelt het farmaceutisch-historisch
onderzoek een rol in het vak? Op p. 19 wordt slechts vermeld dat de
geschiedschrijving van de farmacie in de 19de en 20ste eeuw grote lacunes
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vertoont. Zijn er geen methodologische kwesties aan te roeren als het om
onderzoek gaat, met name naar de ontwikkeling van de wetenschappelijke
aspecten van de farmacie? Geconstateerd wordt slechts (p. 7) dat de
geschiedenis van de farmacie niet los te zien is van die der geneeskunde.
Waarom ook niet van die der overige natuurwetenschappen? En tenslotte: hoe
ziet zij de verhouding tussen de beoefening van de algemene natuurwetenschapsgeschiedenis en de farmaciegeschiedenis met de daarin terecht
aanwezige, eigensoortige, grotere nadruk op de beroepsmatige aspecten van
het apothekersvak?
Misschien zijn het wat veel vragen om in een oratie te beantwoorden. maar
het is toch jammer dat het nu bij een terugblik is gebleven, en dat niet is
vooruitgezien naar een eigen toekomstige vorm en inhoud van de farmaceutisch-historische discipline zelf.
L.C. Palm
C.J.H. Engels, Het Sint Elisabeth Hospitaal te Curasao in West-Indie 18551972 (Proeve van een dissertatie Universiteit Amsterdam; Amsterdam
Meulenhoff, 1981; ISBN 90 290 1267 6) 308 p., ill., f 35,00.
Onder de historische verhandelingen over ziekenhuizen neemt het boek van
Engels een bijzondere plaats in. Bijzonder, allereerst vanwege het feit dat het
manuscript oorspronkelijk bedoeld was als proefschrift, maar na de ontijdige dood van de auteur door zijn gevraagde promotor (J.K. van der
Korst), co-promotor en co-referent ter perse werd bezorgd. Bijzonder ook,
omdat het boek wat stijl, compositie en inhoud betreft, het merendeel van de
bestaande ziekenhuisgeschiedenissen ver achter zich laat. Op bewonderenswaardige wijze verbindt de auteur het historisch detail en het verzamelde
cijfermateriaal met een beschrijving in brede trekken van de ontwikkelingen
in de Cura^ao'se gezondheidszorg, van het sociaal-economische gebeuren,
en van de voornaamste karakteristieken van een Zuidamerikaanse cultuur.
Ook de recente geschiedenis en aktuele situatie van het ziekenhuis krijgt
ruim aandacht, evenals de problemen die na het onafhankelijk worden van
Curasao kunnen worden verwacht.
We mogen het genoemde triumviraat dankbaar zijn dat zij dit unieke verslag
over de geschiedenis van een ziekenhuis in een van de laatste Nederlandse
kolonien in druk hebben gebrachi.
M.J. van Lieburg
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H. ten Have, Geneeskunde enfilosofie. De invloed van Jeremy Bentham op het
medisch denken en handelen (dissertatie Leiden; Lochem-Poperinge: Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom. 1983; ISBN 90 6087 869 8) 369 p.,
f 40,00.
De auteur van dit, eerder als dissertatie te Leiden verschenen boek heeft zich
een ambitieus doel gesteld. Zijn studie "wil een bijdrage zijn tot een zich
ontwikkelende wijsbegeerte van de geneeskunde. In concrete heeft zij twee
doeistellingen:
(1) het beschrijven van de invloed die het wijsgerig denken van een bepaalde
periode heeft uitgeoefend op de geneeskunde,
(2) het verduidelijken van enige wijsgerige achlergronden van het denken en
handelen in de moderne geneeskunde" (15).
In de verwerkelijking van dit doel gaat l e n Have uit van de stelling. dat in
de geneeskunde van oudsher twee uiteenlopende theorieen van infectieziekten naast elkaar bestaan (16). Hij ziet "de noodzaak van een hernieuwd
plaatsen van ziekte en gezondheid binnen het sociale perspectief, omdat de
biologische benadering sinds honderd jaar in de geneeskunde een overwicht
bezit (17).
Uitgaande van deze onderstellingen heeft Ten Have een boek geschreven,
dat een viertal studies bevat: een sociaal-historische studie van de "Industriele revolutie en cholera" (18); een medisch-historische studie van
"Twee theorieen over epidemische ziekten" (38); een historische studie van
Jeremy Bentham, diens werk en diens invloed op de ontwikkeling van de
openbare hygiene in Engeland (86); een medisch-filosofische studie van
"Wijsgerige achtergronden van het medische denken en handelen" (229).
De historische studies zijn van niveau. Die van de begrippen smetstof
(contagionisme, 39) en miasma (miasmatisme, 56) bevat veel informatie, die
men in deze omvang en samenhang elders niet licht zal aantreffen. Ook
Bentham, diens maatschappijopvatting, zijn volgelingen en hun invloed op
de ontwikkeling van openbare hygienische voorzieningen in Engeland, zijn
uitvoerig belicht. Op de geneeskunde echter heeft Bentham geen invloed
uitgeoefend. Men kan zich eveneens afvragen op Bentham als filosofisch
denker kan worden beschouwd. Hij was, zoals Ten Have opmerkt, een
juridisch geschoolde maatschappijhervormer; een practisch ingestelde moralist, die het ideaal nastreefde van 'het grootst mogelijke geluk voor een zo
groot mogelijk aantal mensen'. Zonder analyse van de inhoud van het
begrip geluk blijft zo'n ideaal echter weinig zeggend. Het door Bentham
gebruikte woord 'pleasure' past in een hedonistische levensvisie. Maar het
brengt niet tot uitdrukking wat geluk betekent.
De filosofische studie acht ik minder geslaagd. De auteur bepaalt zich in
hoofdzaak tot het tegenover elkaar plaatsen van wat hij noemt de biologische benadering en de sociologische benadering in de geneeskunde. In de
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loop van de tijden zouden deze benaderingswijzen in de geneeskunde een
wisselende invloed uitoefenen. Het overwegen van het biomedische denken
zou moeten worden gecompenseerd door meer sociologie in de medische
wetenschap en in de geneeskunde te brengen. In het kader van deze
opvatting citeert Ten Have auteurs, die "de orientatie van de geneeskunde
op individuele dienstverlening verouderd, anachronistisch noemen" en die
politisering van de arts en van de geneeskunde voorstaan (309). Tussen de
fundamentele wetenschappelijke categorieen in dc geneeskunde en die in de
sociologie moet filosofisch onderscheid worden gemaakt. Volgens Ten Have
liggen de denkwijzen in beide wetenschappen in hetzelfde categoriale vlak en
kunnen zij dus willekeurig worden verwisseld: "Biologische en sociologische
benaderingen zijn in wezen verschillende manieren om de werkelijkheid te
concipieren. De keuze voor een van beiden zal vaak afhangen van het
mensbeeld en de maatschappijvisie die in een bepaalde samenleving vigeren.
Ziekte en gezondheid kunnen op twee manieren worden opgevat, in twee
verschillende vocabularia worden beschreven" (316). De hier bedoelde
keuze heeft dus niets te maken met filosofisch inzicht of begrip. Hij wordt
bepaaid door een ideologische of een politieke mening.
Deze opvatting voert Ten Have tot vreemde uitspraken als: "Moeheid,
hoofdpijn, rugklachten e.d. zijn door een sociologische benadering te
cureren" (314). De in deze uitspraak tot uitdrukking gebrachte visie is
aanvechtbaar. Voor ziekten zijn altijd natuurlijke, door medisch-biologisch
onderzoek op te sporen, oorzaken aanwezig. Ziekten worden nooit door
'sociale omstandigheden' 'veroorzaakt'. Omstandigheden als bijv. een te
groot gezin voor een te kleine behuizing, het ontbreken van drinkwater, dat
vrij is van smetstoffen, te lange werkdagen, kunnen een reden worden voor
het in werking treden van biologische ziekteoorzaken. Tussen zulke omstandigheden en het geinfecteerd geraken met bijv. tuberkelbacillen of met
choleravibrionen bestaat evenwel geen natuurlijk, d.w.z. geen causaal
verband.
Het onderscheid van de categorieen oorzaak en reden wordt door Ten Have
niet ter sprake gebracht. In zijn dissertatie wordt het oude dualisme van
lichaam en geest, dat van natuur en cultuur, nog eens met nadruk gesteld.
Geneeskundige begrippen en filosofische begrippen blijven een eigen onafhankelijk leven leiden in aparte 'vocabularia'.
J.V. Meininger
H. de Jong, Over bruggen (Delft; Delftse Universitaire Pers 1983; ISBN 90
6275 110 5) 272 p., ill., f 49,90.
Vaak lijken boektitels meer gericht op het trekken van aandacht dan op een
indicatie van de inhoud van een boek. In dit geval echter wordt een direct
ant woord gegeven op de vraag waarover het boek gaat: Over bruggen.
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Het boek is ontstaan naar aanleiding van een tentoonstelling 'Over Franse
bruggen' in Delft in 1982 en beoogt een overzicht te geven van de
ontwikkeling van de bruggenbouw vanaf de oudheid. Daarbij is het Franse
uitgangsmateriaal rijkelijk aangevuld met gegevens uit andere, voornamelijk
Europese, landen. Het resultaat is een rijk geillustreerd boekje, waarbij een
deel van de meer dan 200 aibeeldingen tot doel heeft de lezer vertrouwd te
maken met krachten en spanningen in verschillende typen bruggen en
materialen. Bij de uitleg daarvan worden soms simpele proefjes met velletjes
papier of bevroren theedoeken te hulp geroepen. Toch is de auteur er niet
overal in geslaagd technische problemen en oplossingen voor iedereen
begrijpelijk te houden.
Brugtypen en bouwmethoden vanaf de Romeinse tijd worden behandeld,
waarbij de ontwikkeling tegen een algemeen historische achtergrond geplaatst wordt. Dergelijke algemeen historische beschouwingen zijn (waarschijnlijk noodgedwongen) nogal summier gehouden. Dat heeft evenwel tot
gevolg dat de geschiedenis wat al te vaak met algemeenheden afgedaan
wordt.
De ontwikkeling tot en met de Renaissance valt in dit boek nog tamelijk
systematisch te overzien. In de periode daarna, met zijn ingrijpende
technische ontwikkelingen, is het veel moeilijker dat overzicht te behouden.
Een afwisselende indeling naar tijd, constructietechniek, bouwmeester of
specifieke brug werkt de rommeligheid zeker in de hand. Anderzijds is er een
bijzonder duidelijke, zij het soms te overvloedige, verwijzing naar illustraties, andere paragrafen en referenties.
In een aparte korte bijdrage van R.F. Becque, "De brug in sociaal en
historisch perspectief, wordt (nogmaals) getracht de historische ontwikkeling van de bruggenbouw te beschrijven, nu vergezeld van sociale en
filosofische overwegingen. Wetenschappelijke vernieuwing en acceptatie van
nieuwe technieken en theorieen komen daarbij aan de orde. Door de
overmaat aan citaten en aanhalingen laat dit gedeelte zich wat moeizaam
lezen. Het veel minder concrete karakter van deze tekst vormt bovendien
nogal een tegenstelling tot de rest van het boek.
Ondanks wat kritische opmerkingen toch een heel informatief boekje, al
speelt in die beoordeling wellicht een wat oneigenlijk element mee. Wie in
vakanties wat door Europa gereisd heeft zal namelijk al gauw de helft van de
bijna honderd afgebeelde bruggen ergens onderweg tegengekomen zijn.
Gezien deze toeristische aantrekkelijkheid van het boek is het jammer dat
een register van afgebeelde bruggen ontbreekt, terwijl geografische gegevens
vaak onvoldoende zijn. Wellicht een zinvolle aanvulling voor een volgende
druk.
Eric G. Sieverts
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Pieter van der Star cd., Fahrenheit's letters to Leibniz andBoerhaave (Nieuwe
Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en der
natuurwetenschappen 10; Amsterdam: Rodopi, 1983; Leiden: Museum
Boerhaave, 1983) 195 p., ill, f 50,00.
Fahrenheit was een merkwaardig man. Als zijn ouders niet jong waren
gestorven had hij kunnen studeren en was hij mogelijk een keurige professor
aan een of andere Duitse universiteit geworden. Nu staat hij bekend als "a
modest German instrumentmaker, native of Danzig and long a resident of
Holland" (Encyclopaedia Britannica. 1962). Die status is weer moeilijk in
overeenstemming te brengen met zijn verkiezing, in 1724, tot Fellow van de
Royal Society. Hij was dus een persoonlijkheid met meerdere facetten. Van
der Star laat in zijn korte, doch zorgvuldige biografie daarop vcrheldercnd
licht vallen. Hij besiuit zijn eerste hoofdstuk met: "From what is known
about Fahrenheit little can be deduced concerning his personality. The only
impression that can be deduced from his career and letters is that of a man
with great perseverance, someone almost obsessed by inventions, and an
excellent maker of barometers and thermometers, who was highly regarded
for this work and for his experimentation by scientists such as Boerhaave, 's
Gravesande, Petrus van Musschenbroek and AUamand" (p. 17).
Op p. 6 citeert Van der Star een brief uit 1714 van Chr. Wolff aan Leibniz
waarin over de toen 28-jarige Fahrenheit wordt opgemerkt dat hij is "little
skilled in the mathematical sciences". Dit is misschien terecht. In brief no. 3,
aan Leibniz (1716) raakt hij met de maten van de bolle spiegel voor zijn
kleine telescoop duidelijk in verwarring, Maar de rekenkundige bewerking
van zijn meetresultaten is, voor zover ik deze heb nagegaan, wel in orde.
Van der Star heeft de brieven ingeleid met zeven korte hoofdstukken. Het
eerste hoofdstuk is de reeds genoemde biografie. In de volgende hoofdstukken gaat het achtereenvolgens over Fahrenheit's thermometers, Fahrenheit's temperature scale. Expansion, Specific gravity. Boiling points, Boerhaave's Elementa chemiae. In dit laatste hoofdstuk gaat het over een aantal
experimenten die Fahrenheit op Boerhaaves verzoek heeft gedaan.
In hoofdstuk drie draagt Van der Star argumenten aan om het waarschijnlijk te maken dat de door Fahrenheit na 1719 gebruikte temperatuurschaal
3% afweek van de later gestandaardiseerde Fahrenheitschaal. Hij krijgt
daarmee een zeer fraaie overeenstemming tussen metingen van Fahrenheit
en moderne metingen van de dampdruk van water. Daar staat dan wel
tegenover dat op p. 17 een door Fahrenheit gesigneerde thermometer uit
1727 wordt beschreven waar de temperatuur van "Kookend Water" de
moderne waarde van 212°F heeft. Het laatste woord schijnt hierover dus
nog niet gesproken. Het kookpunt van kwikzilver geeft Fahrenheit te laag.
Zelfs met de correctie van Van der Star wordt het 325°C, terwijl de juiste
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waarde 356°C is. Toch is Fahrenheits waarde als eerste benadering heel
respectabel.
Het boek laat zich prettig lezen. Ik ben niet veel drukfouten tegengekomen.
In de onderste regel van de voetnoot op p. 43 staat 210, dit moet 212 zijn. Op
p. 185 is in de derde kolom het s.g. van kwikzilver font, in het origineel op p.
184 staat de juiste waarde. Romer heet in het hele boek Ole; waarom wordt
hij op p. 4 Olaf genoemd?
J. van Zuylen
L. Beek, Pioniers der natuurwetenschappen: van Mercator tot Zernike (Assen:
Van Gorcum, 1983; ISBN 90 232 2017 X) 188 p., ill., f 32,50.
EIke serieuze poging om het grote publiek kennis te laten maken met de
geschiedenis van de natuurwetenschappen moet in principe worden toegejuicht. In dat opzicht is het een goed idee geweest de artikelen die L. Beek
de afgelopen jaren in het door Philips uitgegeven blad Projessioneel profiel
heeft gepubliceerd tot een boek te bundelen. .Aan de hand van portretten van
achttien Nederlandse geleerden probeert Beek een beeld te geven van de
ontwikkeling van de Nederlandse natuurwetenschap van de zestiende eeuw
tot heden. Op de bezwaren die aan een dergelijke aanpak kleven is al eerder
gewezen: het beeld is onvolledig en de keuze van de personen is altijd
arbitrair. Dat houdt echter niet in dat een dergelijke bundel geen waarde kan
hebben. Mensen lezen graag over grote persoonlijkheden uit het verleden en
als ze daarbij ook nog iets over de geschiedenis van de natuurwetenschappen
te weten komen is dat een belangrijk resultaat. Maar juist daarin schiet het
boek te kort. De auteur geeft wel veel biografische informatie, maar blijft
wat het werk van zijn 'pioniers' betreft te veel aan dc oppervlakte.
Bovendien is zijn informatie soms niet helemaal juist. Een andere tekortkoming is dat Beek zich in zijn levensbeschrijvingen dikwijls laat verleiden
tot een te grote heldenverering, waardoor eventuele minder positieve
karaktertrekken geheel buiten beschouwing blijven. Door dit alles laat het
boek bij de lezer een gevoel van teleurstelling achter.
A.J. Kox
M. Jacobs, Herman Johannes Lam (1892-1977). the life and work of a Dutch
botanist (Amsterdam: Rodopi, 1984; ISBN 90 6203 545 0) 271 p., ill.,
f 60,00.
De auteur, een leerling van Lam en vanaf 1949 werkzaam op het Rijksherbarium, heeft met deze biografie een stuk werk geleverd dat de vele aspecten
van de persoon Lam belicht.
Allereerst wordt een uitvoerig chronologisch overzicht gegeven van Lams
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leven, vvaarna achtereenvolgens zijn werkzaamheden als wetenschapsman,
als hoogleraar en als directeur van het Rijksherbarium worden besproken.
Het boek eindigt met een volledige, echter te kort geannoteerde bibliografie
en een uitvoerige bronnenvermelding.
Lam heeft het Rijksherbarium in de loop van 30 jaar gemaakt tot een
instelling van wereldvermaardheid: de staf werd uitgebreid en de wetenschappelijke output werd sterk vergroot. Het onderzoek van de flora van het
Indo-Maleise gebied werd intcnsief ter hand genomen. In het hoofdstuk
"Director of the Rijksherbarium" worden, hier en daar in dagboekvorm.
achtergronden van de gang van zaken verduidelijkt.
Het hoofdstuk "The man of science" is het zwakste punt in deze biografie,
die toch bedoeld is als de biografie van een wetenschapsman. Het had verder
uitgediept moeten worden, desnoods ten koste van andere hoofdstukken. Zo
schrijft Jacobs bijv.: "No dogma or system for him. hence his preference for
Lamarck over Darwin." Op deze toch zeer fundamentele uitspraak wordt
echter niet verder ingegaan. Lams denkbeelden over problemen betreffende
micro- en macroevolutie worden slechts even aangeroerd, maar niet verder
besproken. Jammer, want hierdoor mist deze biografie juist datgene waardoor Lam beter geplaatst had kunnen worden in de ontwikkeling van de
wetenschap van zijn periode. Zijn ware betekenis voor de wetenschap was er
duidelijker door geworden.
De biografie is hier en daar zeer subjectief en krijgt soms zelfs de allures van
een hagiografie. Niet geheel onbegrijpelijk, gezien de sterke betrokkenheid
van de auteur bij zijn onderwerp. Vooral bij diegenen die biologic gestudeerd hebben in Leiden gedurende de jaren van Lams hoogleraarschap
zullen vele herinneringen worden wakker geroepen. Wanneer ooit geschreven zal worden over Lams wetenschappelijk werk zal deze biografie, mede
door zijn bibliografie en bronnenvermelding een uitstekend uitgangspunt
kunnen zijn.
A.P.M. Sanders
W. Otterspeer ed., Een universiteit herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de
Leidse universiteit vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw (Leiden:
E.J. Brill/Universitaire pers, 1984; ISBN 90 04 07059 1) 139 p., f 40.00.
Deze artikelenbundel verschijnt als tweede deel in de reeks 'Studies overde
geschiedenis van de Leidse universiteit'. Hij bevat bijdragen van G.J.
Hoenderdaal (theologie), C.M.J. Sicking (filologie), W. Otterspeer (geschiedenis), R. Feenstra (rechtsgeschiedenis). H. Beukers (medicijnen), J.L.
Oosterhoff (natuurkunde) en L. Byvanck-Quarles van Ufford (archeologie).
De bundel opent met een korte inleiding, waarin binnen de discipline
universiteitsgeschiedenis een belangrijke verschuiving in de vraagstelling
wordt gesignaleerd: stond voorheen de institutionele en intellectuele ge-
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schiedenis centraal, de moderne invalshoek is vooral die van de sociale
geschiedenis. Deze ontwikkeling is van belang om tot een integrale universiteitsgeschiedenis te komen, een bepaling van de positie van de universiteit
binnen de maatschappij, maar doet niets af aan de betekenis van de
traditionele aanpak, die de feiten en momentopnames levert voor een
verantwoorde beeldvorming. Aldus verdedigt Otterspeer de publicatie van
deze bundeling van momentopnames van disciplines, tegelijk de beperking
ervan aangevend.
De auteurs staat vooral voor ogen de bekende, generaliserende stelling, dat
de Leidse universiteit na een eeuw van verval en malaise zich in de tweede
helft van de negentiende eeuw wederom een internationaal vooraanstaande
positie veroverde, zowel te illustreren als te relativeren. Illustraties leveren
vooral op: de theologie (het modernisme van Kuenen en Tiele) en de
natuurkunde (Lorentz en Kamerlingh Onnes), een relativering vooral de
filologie (Cobet).
In alle bijdragen is de geschiedenis van het vak gecentreerd rond de
leerstoelbekleders. Deze biografische methode wordt gehanteerd vanuit de
overtuiging dat hun persoonlijkheid doorslaggevend was voor het peil dat de
discipline bereikte.
Enigszins storend voor het geheel acht ik de niet uniforme termijnen die
door de verschillende auteurs onder de loep worden genomen; met betrekking tot het artikel van mw. Byvanck kan ook de titelkeuze van de bundel
niet verhinderen, dat haar bijdrage chronologisch geheel uit de toon valt.
De bijdrage van Oosterhoff bevat helaas weinig nieuws: ze komt voor een
belangrijk deel neer op de vermelding van een aantal bekende gegevens
betreffende leven en werk van Lorentz en Kamerlingh Onnes. Interessant
zijn de opmerkingen over het belang van de oprichting van de HBS voorde
studie in de wis- en natuurkunde en de beschrijving van de uitbreiding en
reorganisatie van het natuurkundig laboratorium; een uitgebreidere weergave daarvan was mijns inziens op zijn plaats geweest.
Met deze bundel is de evenementiele geschiedschrijving van de Leidse
universiteit een aantal zeer lezenswaardige schetsen rijker.
M. van Hoorn
B. Haeseker, Dr. J.F.S. Esser and his contributions to plastic and reconstructive surgery (dissertatie Rotterdam; z.pl.. z.j.) VIII + 224 p., ill.,
f 45,00, te bestellen bij de schrijver. Van Vredenburchweg 831, Rijswijk
(Z.H.).
Als de oorlog de leerschool voor de chirurgie wordt genoemd dan geldt dat
wel heel sterk voor de plastische chirurgie. Hoewel plastisch chirurgische
ingrepen al heel oud zijn hebben toch de beide wereldoorlogen, met hun
talloze gewonden en verminkten de grote impuls tot ontwikkeling gegeven.
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Eerst daarna is deze tak van chirurgie een maatschappelijk erkend officieel
specialisme geworden. Nederlanders stonden tot die tijd buiten die ontwikkeling.
Een grote uitzondering moet worden gemaakt voor J.F.S. Esser (18771946), vveliswaar Nederlander van geboorte maar in Nederland zelf vrijwel
onbekend gebleven. Hij was dan ook een buitenbeentje. Aan hem en zijn
werk is het proefschrift van Haeseker gewijd. Er is daarmee dus wel een
leemte gevuld en daar het proefschrift in de Engelse taal is geschreven is het
te hopen dat door deze publicatie de naam van Esser ook internationaal aan
de vergetelheid wordt ontrukt.
Het proefschrift is verdeeld in drie delen: 1. Biografie (115 bidz.), II. Essers
bijdragen aan specifieke technieken en principes (49 bIdz.), III. Essers
invloed op de moderne plastische chirurgie (10 bIdz.). Het zwaartepunt ligt
dus heel sterk op de biografie.
De auteur legt zich de volgende vragen voor: wie was Esser, hoe werd hij een
bekend plastische chirurg, welke invloed had hij op de plastische chirurgie
van zijn tijd, wat is daarvan nu nog geldig, welke rol speelde hij en waarom
bleef hij in Nederland onbekend?
Johannes Fredericus Samuel Esser werd geboren op 13 november 1877 te
Leiden waar zijn vader hotelhouder was. Hij studeerde van 1896 tot 1903 te
Leiden en Utrecht, zowel geneeskunde als tandheelkunde. Hij was een zeer
goed schaker en werd in 1908 schaakkampioen van Nederland en voorzitter
van de schaakbond. Van 1903 tot 1923 werkte hij als huisarts te Polsbroek
en Amsterdam. Zijn huis was een verzamelplaats van kunstenaars en Esser
zelf verzamelaar. In 1912 ging hij zich specialiseren in de chirurgie bij
Lameris te Utrecht, daarna in de plastische chirurgie bij Morestin en Tuffier
te Parijs. Bij het uitbreken van de oorlog in 1914 bood hij zijn diensten aan
maar werd als vreemdeling geweigerd. In 1915 kreeg hij een aanstelling als
burger-oorlogschirurg in Oostenrijk-Hongarije en werkte in lazaretten te
Briinn (Brno), Wenen en Boedapest. Daar ging hij zich vooral toeleggen op
gelaatsreconstructies en ontwikkelde geheel nieuwe plastisch chirurgische
principes: de 'epithelial inlay' (huid over een mal om een slijmvliesdefect te
dichten), de zwaaiplastiek van de wang en het op een arterie gestelde
transplantaat van de huid, eventueel met spier en bot. Zijn werk en
resultaten maakten grote indruk. Van 1917 tot 1924 was hij werkzaam te
Berlijn. In 1924 besloot hij. na de dood van zijn vrouw en gezien de onzekere
economische en politieke situatie, Berlijn te verlaten. De geregelde werkzaamheden van Esser hidden toen op. Tot zijn dood werd hij een reizend
chirurg en internationaal pleitbezorger voor de plastische chirurgie.
Hij opereerde in belangrijke klinieken in verschillende landen en had een
internationale naam en ook een dure internationale clientele. Hij ontwikkelde het idee een internationaal, onafhankelijk, extra-territoriaal centrum
voor plastisch-reconstructieve chirurgie, of 'chirurgie structive' zoals hij het
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noemde, te stichten en trachtte steun daarvoor te vinden bij invloedrijke
collegae en bij regeringen. De meeste respons kreeg hij in Italic, Spanje,
Portugal en Griekenland, dat hem zelfs een eiland wilde aanwijzen voor zijn
doel. De pogingen strandden echter vooral op Essers eis van onafhankelijkheid. Op deze kruistocht door Europa, Amerika en Zuid-Amerika verzamelde Esser toch indrukwekkende steun en in 1934 werd te Parijs zijn
'Institut Esser de Chirurgie Structive" opgericht. Dit was echter een administratief. geen klinisch centrum.
In 1936 vond te Brussel het eerste Europese congres voor plastische
chirurgie plaats. Esser was voorzitter, Harold Gillies de grote Engelse
expert, secretaris. Verdere congressen waren gepland in 1937 te Londen,
1938 te Milaan, 1939 te Parijs en 1940 te Berlijn. De politieke moeilijkheden
in Europa en het uitbreken van de oorlog verstoorden echter deze plannen.
In 1940 vertrok Esser naar Amerika en trachtte aldaar, doch tevergeefs, zijn
plannen te verwezenlijken. Hij overleed te Chicago in 1946 aan een hartklep
gebrek, gevolg van een acuut rheuma in zijn jeugd.
Essers blijvende bijdragen tot de plastische chirurgie zijn de reeds genoemde
'epithelial inlay', die zijn naam draagt, en het inzicht dat de huid niet diffuus
is gevasculariseerd maar in stroomterritoria behorend bij bepaalde bloedvaten, lymphevaten en zenuwen. Deze stroomgebieden, die niet alleen huid
maar ook fascie, spier en bot en zenuw kunnen bevatten laten zich stelen en
worden daardoor verplaatsbaar, Dit inzicht is juist de laatste tijd tot
verrassend grote toepassing gekomen, mede doordat microchirurgische
technieken ook vrije verplaatsing mogelijk hebben gemaakt.
Dat Essers inzichten pas laat algemene verbreiding hebben gevonden heeft
verschillende oorzaken. Internationale contacten waren er ook voor de
Tweede Wereldoorlog vele, maar vooral tussen enkelingen. Esser heeft
weliswaar veel gepubliceerd. ook boeken, maar publicaties in de Franse,
Spaanse en Portugese taal trokken weinig aandacht. De publicaties in de
Duitse taal bleven door de oorlog en de naoorlogse politieke controversen
binnen het Duitse taalgebied. Daarnaast heeft Essers controversiele persoonlijkheid de verbreiding en aanvaarding van zijn ideeen bemoeilijkt:
"His personality overshadowed his talents" zegt een collega van hem. Esser
was een begaafd maar excentriek mens. Hij was een goed schaker, een groot
minnaar en verzamelaar van kunst, daarbij een gewiekst handelaar en
zakenman. Het is ook geen wonder dat Nederland hem te klein was en dat
hij in ons land vrijwel onbekend, ja zelfs enigszins verdacht was.
Het proefschrift is onderhoudend geschreven en goed gedocumenteerd. Het
bevat een volledige bibliografie (1916-1946) van Esser die 125 titels oinvat,
waarvan slechts vier na 1940 een enkele medeauteur vermelden. Er is een
naamregister. Er zijn talrijke, meestal medisch-historisch zeer interessante
illustraties. De afbeeldingen zijn niet genummerd en er is geen register van
herkomst, maar dit is door de onderschriften geen groot bezwaar. De
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literatuurlijst is zeer volledig. De draad van het verhaal wordt enkele malen
onderbroken door het inlassen van hoofdstukken die een achtergrond
beschrijven, zoals: de ontwikkeling van het schaakspel in Nederland, een
korte historic van de plastische chirurgie, de plastische chirurgie te Parijs en
bij de geallieerden, de Eerste Wereldoorlog, de revoluties in Duitsland en
Rusland. Ongetwijfeld vergroot dit de leesbaarheid en diepgang, maar men
vraagt zich af of dit bij een proefschrift niet eerder in een wat uitgebreider
notenapparaat had moeten worden ondergebracht. Dit beslaat nu slechts
twee bladzijden en betreft alleen het eerste deel. Ongetwijfeld is dit een
dilemma voor de schrijver geweest. Dit is natuurlijk onvermijdelijk wanneer
een persoon tot onderwerp van een proefschrift wordt gekozen en wanneer
een compromis moet worden gevonden tussen biografie en wetenschappelijk
verslag.
Dat is toch wel op verantwoorde wijze gelukt. Het is goed dat persoon en
werk van een Nederlands arts van internationale betekenis nauwkeurig zijn
vastgelegd en daarmee moet men de schrijver en de historisch belangstellenden gelukwensen. Voor de medicus-historicus is vooral het eerste deel de
moeite waard, het tweede en derde deel zal slechts op zijn verdiensten
kunnen worden geschat door een kleinere kring specialisten.
P.J. Kuijjer
Allison Coudert, Alchemic. De steen der wijzen (Deventer: Uitgeverij AnkhHermes b.v., 1984; ISBN 90 202 5228 3) 237 p., ill, f 45,00.
De geschiedenis van de alchemic heeft altijd in de belangstelling van het
grote publiek gestaan. Men werd geboeid door de talloze verhalen over
goudmakers. waarin onedele metalen al of niet met succes werden omgezet
in goud (en zilver) en door de lotgevallen van de bedriegers, die beweerden
de Steen der Wijzen te bezitten en daarmede in staat te zijn goud te maken.
Grote interesse ondervonden ook de esoterische alchemic en de daarmede
samenhangende stromingen als de Rozekruisers en andere 'geheime genootschappen'.
Het onderhavige boek van Allison Coudert (de vertaling van het in 1980
verschenen Alchemy, the philosopher's stone) is een uiterst evenwichtig werk,
waarin het alchemistisch denken in het westen en het oosten worden
besproken (de schrijver baseert zijn behandeling van de Chinese alchemic
geheel op het belangrijke werk van Joseph Needham). Aangetoond wordt de
bijzondere gecompliceerdheid van de alchemistische theorie, die vooral
gebaseerd is op de Aristoteliaanse opvatting dat alles in de natuur naar
volmaaktheid streeft, op de elementenleer van Aristoteles en de Stoa met in
de middeleeuwen de zwavel-kwik theorie en in de 16de eeuw de theorie van
Paracelsus.
Via de Arabische wereld kwam de alchemic in Europa, waar, alhoewel de

208
talloze experimenten die tot het grote werk moesten voeren mislukten, toch
de grondslag werd gelegd voor de praktische kennis die uiteindelijk tot de
moderne scheikunde heeft geleid. De praktische alchemic heeft altijd een
esoterische component gehad. Vooral de middeleeuwse alchemic hield zich
steeds meer bezig met geestelijke problemen en liet de praktische kant van de
kunst over aan handwerkslieden en praktici. Het hoogtepunt van de
spiritualistische alchemic in het westen lag in de 16e en I7e eeuw en "viel
samen met de ineenstorting van de religieuze orthodoxie en de maatschappelijke organisatie gedurende de Renaissance" (p. 81).
Coudert is van mening dat de spiritualistische alchemic voldeed aan de
godsdienstige behoefte van een tijd "overgeleverd aan het geweld van een
zee van tegenstrijdige ideologieen". Hij gaat hierin wel wat te ver door te
stellen dat de godsdienstconfiicten velen tot de natuurwetenschappen brachten, waarbij zij zich afkeerden van de kerk "waar zij in vroeger tijden
veiligheid en troost zouden hebben gevonden".
Uitvoerig gaat de schrijver in op de esoterische (spiritualistische) kant van de
alchemic. De Chinese alchemic hield zich al sinds de 13e eeuw bijna
uitsluitend bezig met meditatie-techniek. Alchemistische processen vonden
plaats in het lichaam van de ingewijde in plaats van in het laboratorium. In
de westerse alchemic ging men zo ver dat de drie stoffelijke elementen
zwavel, kwik en zout vereenzclvigd werden met de Drieenheid en transmutaties van de metalen werden beschreven in termen van "verlossing van zonde
door middel van vuur". Er ontstond een geheime leer: geboorte en dood,
chemisch huwelijk en sexuele vereniging van het mannelijke zwavel en het
vrouwelijke kwik werden centraal gesteld in het alchemistische werk. Vooral
Carl Jung heeft hieraan belangrijke studies gewijd.
Dit uitstekende boek van Coudert is gebaseerd op tal van primaire en goede
secundaire bronnen. Een merkwaardige fout bevat de (korte) behandeling
van de phlogistonleer waar als probleem wordt gesignaleerd: "Waarom werd
de calx van een metaal lichterals het werd gesmolten" (p. 221). Afgezien van
de vertaling van het Engelse 'calx' {— kalk), heeft smelten van een
metaaloxyde geen zin als er geen ontleding bij plaats heeft. Overigens bevat
het boek vrijwel geen 'schoonheidsfouten' en is lezing ervan alleszins de
moeite waard.
H.A.M. Snelders

209
Harmke W. Stolk-van Delen, Wijkverpleging in historisch perspectief. Ontstaan en ontwikkeling van de wijkverpleging (1890 - ca. 1930) met aandacht
voor aspekten van medicalisering en professionalisering (Verpleegkundig
historische cahiers 2; Amsterdam: Rodopi, 1983; ISBN 90 6203 854 9) 75
p., ill., f 15,00.
Dit is een studie over de geschiedenis van de wijkverpleging, geschreven op
grond van litteratuuronderzoek. De vraagstelling luidt: "Waar komt de
wijkverpleging vandaan, en hoe werken bij deze ontwikkeling aspecten van
medicalisering en professionalisering mee?" Onder medicalisering verstaat
de schrijfster een proces waarbij steeds meer verschijnselen in het menselijk
bestaan onder de oordeelsbevoegdheid van de medische professie worden
gebracht, en waarbij binnen de medische zorg een verschuiving plaats vindt
van minder naar meer gespecialiseerde zorg. Onder professionalisering
verstaat zij een proces van ontwikkeling in de richting van een professie, dat
wil zeggen "een beroep dat bepaalde kenmerken vertoont en zich daarmee
onderscheidt van 'gewone' beroepen". Kenmerken van een professie in de
gezondheidszorg kunnen bijvoorbeeld zijn autonomic, roeping en dienstverlening. De schrijfster beperkt zich tot het kcnmerk beroepsautonomie,
omdat zij veronderstelt dat dit bij wijkverpleegsters duidelijker is waar te
nemen dan bij ziekenhuisverpleegsters. Het gaat haar dus niet om de
professionalisering van de ziekenverpleging in die periode in het algemeen.
Naar die autonomic is in deze studie gezocht door opvattingen van bekende
pioniers, zoals Fliedner, Voorhoeve, Fleischer en Sien van der Hulst te
analyseren. Het gaat daarbij over de opvattingen van deze mensen over de
relatie van de wijkverpleegster met de patienten. de relatie van de wijkverpleegster met de arts, en over het pedagogische aspect van de wijkverpleging. Heel duidelijk wordt dan de vervlechting van wijkverpleging en
armenzorg, c.q. het maatschappelijk werk: de wijkverpleging als sociale
opvoedkunde. Anderzijds ondcrging de wijkverpleging de invloed van de
medicalisering, in de gedaante van de preventieve geneeskunde: de wijkverpleging als opvoeding tot hygiene.
De wijkverpleegster stond in een zeer eigenaardige positie ten opzichte van
de arts, zelfstandig en afliankelijk tegelijk. De bonding van de artsen ten
opzichte van de wijkverpleging was zeer ambivalent. De wijkverpleegster
bouwde in de gezinnen een vertrouwenspositie op, hetgeen niet door alle
artsen even positief werd beoordeeld. De specialisten vonden dat de
wijkverpleging te veel de thuisverpleging benadrukte.
Een boeiende verpleegkundig-historische vraagstelling is juist door zijn
beperktheid helder uitgewerkt.
Cora van der Kooij

