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BOEKBESPREKINGEN 

R.Jansen-Siehen en F. Daelemans (reds), Voetiing en 

geiiccskniule. AlinieiitcUion et Médeeiiw. Extranummer 

van Archief- en Bibliotheekwezen in België, vol. 41 

(Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1993) 251 p., 500 BF. 

In deze bundel zijn de voordrachten opgenomen van 

een internationale studiedag van de 'Vereniging voor 

Archivarissen en Bibliothekarissen van België' die op 

u oktober 1990 is gehouden in het Algemeen Rijks

archief te Brussel. Het gekozen thema 'Voeding en 

Geneeskunde' bestrijkt een periode van de klassieke 

oudheid tot en met de negentiende eeuw en is inge

vuld door elf deskundigen uit ver.schillende discipli

nes. Gelet op de aard van het gezelschap is de nadruk 

gelegd op een filologische benadering. 

Oe bundel is moeilijk toegankelijk. Behalve de inhouds

opgave is er geen andere ingang op de teksten. Van de 

dertien bijdragen zijn er bovendien drie in het Neder

lands, één in het Engels, twee in het Duits en de overi

ge in het Frans geschreven, hetgeen de vraag oproept 

voor wie deze bundel is samengesteld. Dat moeten 

toch vooral de leden van de desbetreffende vereniging 

zijn. De voordrachten op zich zijn uitvoerig geanno

teerd, maar zij behandelen zulke uiteenlopende zaken 

dat er weinig samenhang in vraagstelling te ontdek

ken is. Een verantwoording van de samenstellers over 

de gepresenteerde invulling van het thema wordt dan 

ook node gemist. 

Zowel het thema 'voeding' als het thema 'geneeskunde' 

vormt een 'mer a boire' voor de historicus, de mediae-

vist, de bibliothecaris, de archivaris, de classicus, de far

maceut, de socioloog of de medisch-historicus, om 

slechts die disciplines te noemen die hier - voorzover ik 

kan nagaan - vertegenwoordigd waren. Er hadden des

kundigen uit tenminste evenzoveel andere vakgebieden 

bij kunnen worden betrokken, want waarom mist bij

voorbeeld een voedingskundige? Waarom heeft Daele

mans een stuk gemaakt over 'koopkracht, voeding en 

gezondheid' onder het 'ancien régime' en niet de eco-

nomisch-historicus Peter SchoUiers zelf op wiens werk 

hij zich baseert? Voeding in België is juist door Schol-

liers vanuit deze laatste invalshoek voortreffelijk 

beschreven in zijn boek Arm en rijk aan tafel. Twee 

honderd jaar eetcultuur in België (Brussel, 1993). 

SchoUiers had zonder meer de implicaties van sociaal-

economische omstandigheden ten aanzien van voeding 

en gezondheid voor de negentiende eeuw kunnen 

belichten. 

Het accent in deze bundel ligt echter veel meer op de 

oudheid, middeleeuwen en de zestiende eeuw. De bij

drage van Stephen Mennell, bekend door zijn .•Amster

damse dissertatie AU Manners of Food (1985), wijkt 

daardoor ook sterk af van de andere voordrachten. 

Onder de titel: 'Indigestion in the nineteenth century: 

aspects of English taste and an.xiety' gaat hij in op de 

voedingsmiddelen die in deze periode de naam hadden 

spijsverteringsproblemen te veroorzaken of die juist als 

remedie daartegen werden gebruikt. Hij beschrijft een 

interessante mengeling van volksgeloof en dokters

voorschriften waarbij hij tot de conclusie komt dat de 

medische opvattingen niet als 'an independent varia

ble unfolding according to its own internal scientific 

logic' kan worden beschouwd. In deze conclusie kun

nen medisch-historici zich wel vinden. 

De andere stukken handelen achtereenvolgens over 

de diëtetiek in de Ayurveda, de voeding in het Corpus 

Hippocraticum, de wijn in de Grieks-Romeinse 

wereld, de diëtetiek van Anthimus (zesde eeuw), de 

Taeuini Saiiitatis (elfde eeuw), het 'regimen sanitatis" 

in de middeleeuwen, de betekenis van kookboeken 

voor de gezondheidsleer (vijftiende tot zestiende 

eeuw), dieetleer en gastronomie (veertiende tot acht

tiende eeuw) en de opvattingen van Paracelsus over 

voeding (zestiende eeuw). Voor diegenen die zich met 

deze perioden bezig houden is er ongetwijfeld een 

pareltje in deze artikelen te vinden; daarvoor moet 

echter wel diep gedoken worden. 

Dr. A. de Knecht-van Hekelen 

Rienk H. Vermij, Seeulariseritig en natuunvetenschnp in 

de zeventiende en achttiende eenw: Bernard NieuwenJijt 

(Amsterdam/.Atlanta, G.\: Rodopi 1991; ISBN 90-5183-

284-i) VI-H73 p., fl. 49,50. 

De Purmerendse geneesheer en regent Bernard 
Nicuwentijt (1654-1718) behoort tot de schaduwfigu
ren van de wetenschapsgeschiedenis. Als propagandist 
van de fysico-thcologie is zijn naam bekend gebleven, 
maar zijn plaats wekt twijfel. Was hij nu een weten
schapper of een vulgarisator, een natuurkundige of 
een theoloog? Misschien worden wij ook wel verhin
derd zijn betekenis onbevangen te beoordelen door 
het taboe dat de 'echte' wetenschap sindsdien op elke 
inbreng van de geloofsdimensie heeft gelegd. Daar
voor is thans een mentale betrokkenheid nodig die 
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alleen door een langdurig, uitgebreid en empathisch 

onderzoek kan worden bereikt. Gelukkig heeft Vermij 

de uitdaging aangedurfd. Nieuwentijt is het beslist 

waard gebleken. 

Er zijn meerdere manieren om de betekenis van een 

wetenschapsbeoefenaar in zijn tijd te benaderen. Wat 

was zijn maatschappelijke plaats in de samenleving? 

Hoe functioneerde hij in het netwerk van relaties dat 

de wetenschapsontwikkeling ondersteunt? Wat dacht 

en deed hij precies op wetenschappelijk gebied en hoe 

maakte hij dat bekend? Wat droeg hij aan de ontwik

keling van de wetenschap bij? Hoe werd zijn weten

schappelijk en ander werk in zijn eigen tijd en later 

ontvangen, beoordeeld en geassimileerd? Elk van die 

vragen wordt door Vermij in zijn studie aangesneden 

en adequaat beantwoord. Zo krijgen we een veelzijdig 

beeld van Nieuwentijt. We ontdekken welke de rela

tieve plaats van de wetenschapsbeoefening in zijn 

levensloop was en wat die levensloop aan de plaats 

van de wetenschap in de samenleving heeft bijgedra

gen. Nieuwentijt was zelf geen volbloed wetenschap

per, hoewel hij in zijn jonge jaren een ogenblik wel 

die pretentie heeft gehad. Zijn opleiding tot genees

heer heeft hem wellicht in die illusie gestaafd - maar 

veel weten we daar niet van, en het moet gezegd dat 

het bij deze predikantszoon vooral om een 'broodstu

die" lijkt te zijn gegaan, ingebed in het maatschappe

lijke stijgingspatroon van die dagen. Vermij maakt 

snel en afdoende duidelijk dat Nieuwentijts bijdrage 

aan de wetenschapsrevolutie eigenlijk nul is geweest. 

Een pijnlijke discussie over de infinitesimaalrekening 

met Leibniz en Bernoulli bracht Nieuwentijt na enig 

tegenstribbelen tot de werkelijkheid terug. Dat maakt 

de man niet minder interessant, maar wel moeilijker 

te plaatsen. 

Echt gefrustreerd werd Nieuwentijt er niet door. Zijn 

ambities leefde hij sedertdien uit in wat (dank zij zijn 

eigen verwijzingen daarnaar) een van de eerst beken

de natuurkundige genootschapjes was, in Purmerend. 

Hij was namelijk wel een experimenteel onderzoeker 

(wat niet zonder meer hetzelfde is als een weten

schapper), en het heeft enige tijd geduurd voordat hij 

begreep dat hij daar maar het beste bij kon blijven. 

Maar eerst toen hij in 1701, al 47 jaar oud, regent te 

Purmerend werd, vond hij onder de toenemende 

werkdruk en gerijpt door de ervaring ongewild zijn 

weg: de concrete, politieke benadering van de werke

lijkheid die het regentschap van hem vergde bracht 

ook zijn wetenschappelijke reflectie in een meer prak

tische stroomversnelling. Hoe de twee basisdimensies 

van zijn leven, zijn religieuze achtergrond en zijn 

wetenschappelijke interesse, met elkaar te verzoenen? 

Hoè konden geloof en natuurwetenschap elkaar in de 

samenleving verdragen? Daarover ging de syiithese 

van zijn leven. Het regt gebruik der wereltbeschouwin-

gen, ter overtuigitige van ongodisten en ongelovigen 

(1715). Ze werd in het Engels, het Frans en zelfs twee

maal in het Duits vertaald of bewerkt - een versprei

ding die weinig andere Nederlanders ten deel is geval

len." 

Nieuwentijts obsessie was het ongeloof, liever gezegd 

de 'ongodisten', waarmee vooral Spinoza's nabije en 

verre volgelingen werden bedoeld. Hij dacht het 

ongeloof te kunnen verjagen door het geloof met de 

wetenschap te verzoenen, niet langs wiskundige weg 

maar op proefondervindelijke wijze. De tegenstelling 

tussen wiskunde en experiment dreef hij daarbij flink 

op de spits. De protagonist van de wiskundige metho

de, Descartes, was voor hem een speculatief filosoof 

waar hij niets van moest hebben. Niet in het minst 

om religieuze redenen identificeerde hij zich welbe

wust met de proefondervindelijke methode - zozeer 

dat hij later wel als de initiator daarvan in de 

Republiek is gekenschetst. Die voor ons wat overtrok

ken beeldvorming heeft te maken met de historische 

ontwikkeling van de verhouding tussen filosofie en 

theologie, wiskunde en metafysica. Descartes had de 

metafysica van de theologie losgekoppeld en in begin

sel 'geseculariseerd', waaruit Voetius, zoals bekend, de 

conclusie trok dat het cartesianisme in wezen atheïs

tisch was. Vermij plaatst het debat tussen f^escartes 

en Voetius terecht aan het begin van zijn boek: het is 

de grondvorm van een problematiek waarmee tal van 

intellectuelen nog ruim een eeuw na hen hebben 

geworsteld. Nieuwentijt heeft de impasse doorzien 

waarin zowel de volgelingen van Descartes als die van 

Voetius zich in hun loopgravenoorlog aan het 

manoeuvreren waren. Hoewel hij de betekenis van 

Descartes aanvoelde, was hij bang voor de religieuze 

consequenties van het cartesianisme zoals de voetia-

nen die schetsten. Daar was ook wel reden voor. 

Volgelingen van Descartes zoals de collegianten leg

den zo'n zwaar accent op de 'seculiere theologie' en 

het wiskundig godsbewijs dat hier een krachtige bron 

van ongeloof in werd vermoed. Niet toevallig ging de 

keus voor de wiskunde bij de spinozisten met de 

afwijzing van het geloof in een bovennatuur gepaard. 

Nieuwentiits terughoudendheid ten aanzien van het 

copernicanisme heeft daarmee te maken. Door de 

rechtzinnige tegenstanders werd dat steeds meer met 

het cartesianisme vereenzelvigd. 

Nieuwentijt, die in zijn levensgang als een rechtzinnig 

gereformeerd regent naar voren komt, profileert zich 

in die context vóór alles als een verdediger van het 

geloof. Maar hij is subtieler dan men wel heeft 

gemeend. Zijn aarzeling om zich bij de extreme posi

ties van de Nadere Reformatie aan te sluiten kan, 

dunkt me, worden uitgelegd als een impliciete kritiek 

van de politieke regent op de tot wereldvreemdheid 

neigende rechtzinnigheid van de theologen. .Ander-
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zijds rekent hij in de Gronden van zekerheid af met de 

'meetkundige' betoogtrant van Spinoza en verdedigt 

hij een metafysica op empirische basis, exemplarisch 

voorgesteld in de bijbel. In het Regl gchrnik keert hij 

zich tegen het toeval en de onbewuste oorzaken. God 

heeft de wereld bewust zo ingericht als ze is. Hij is 

niet alleen de Wijze Maker, zoals de deïsten wilden, 

maar ook de Voorzienigheid, die de wereld ook na de 

schepping blijft leiden. Hoewel Nieuwentijt hier heel 

nadrukkelijk het gezag van de bijbel verdedigt, ligt 

niet daarin zijn betekenis maar, zoals Vermij terecht 

stelt, in het feit dat hij welbewust als religieus den

kend apologeet voor de natuurwetenschappen is 

opgetreden en daarbij de eigen argumenten van de 

ongodisten tegen hen heeft gekeerd. In de proefon

dervindelijke methode meende hij een alternatief 

voor het wiskundig cartesianisme te hebben gevonden 

(87). Met Boyle vond Nieuwentijt dat de proefonder

vindelijke wijsbegeerte ons Gods macht helpt leren 

kennen. Hoezeer die overtuiging inspeelde op het 

onbehagen van de zwijgende meerderheid van de 

geletterden, die weigerden tussen bijbel en weten

schap te kiezen zoals de diehards uit beide kampen 

wilden, blijkt uit het succes van Nieuwentijts boeken 

en uit de reputatie die hij zich een eeuw lang verwierf. 

Aan die va.ststelling knoopt Vermij nog drie hoofd

stukken: over de politieke dimensie van de filosofie, 

over Nieuwentijt als 'rekkelijk' theoloog, en over de 

receptie van Nieuwentijt en zijn band met de 

Verlichting. In Purmerend treedt Nieuwentijt als een 

betrekkelijk tolerant regent op, weliswaar zuiver in de 

leer maar geen theocraat. De staat was ook voor hem 

in feite een geseculariseerd lichaam. Vermij legt hier 

een band met de 'rekkelijke' theologie waarbij ik enige 

moeite heb hem te volgen. De fj'sico-theologie is voor 

Vermij het verbond van de natuurwetenschap en de 

rekkelijke theologie, waaronder hij (in polemiek met 

Margaret (acob) vooral een bepaalde opstelling in 

kerkpolitieke zaken verstaat, die voor verzoening is en 

voor behoud van de traditionele politieke kaders. 

Revolutie is voor die rekkelijken evenzeer uit den 

boze als ongodisme of theocratie. Matigheid in alles. 

Hoewel een trouw gereformeerde in het dagelijks 

leven van Purmerend, doet Nieuwentijt zich in zijn 

geschriften kennen als een adept van het Engelse lali-

tndifiarianisni, op de wijze van Robert Boyle, die 

eveneens dacht zo een fundamentele eenheid van 

geloof en wetenschap te kunnen bereiken. Daar ligt 

een ogenschijnlijke tegenspraak in Nieuwentijts 

levenshouding waar Vermij wat snel overheen stapt 

met een beroep op het latitudinarianism, hier ietwat 

een deus ex machina. Of het historisch reeds zwaar 

geladen woord 'rekkelijkheid' daar de juiste vertaling 

van is, kan men echter betwijfelen. Nieuwentijt bleef 

ondanks alles aan de zijde van orthodoxie staan en 

volgde de oud-vaderlandse alternatieven van de 

Engelse rekkelijkheid beslist niet. Maar toegegeven: 

beeldend is de term wel. 

Nieuwentijt blijkt zo vóór alles exponent en spreek

buis van een historisch gegroeide verzoeningspoging 

tussen geloot en wetenschap te zijn geweest. Op een 

cruciaal moment van de geschiedenis, midden in de 

wetenschapsrevolutie, hielp Nieuwentijt het denken 

over de verhouding tussen geloof en wetenschap 

vooruit, door de overtuiging te helpen postvatten dat 

die verhouding niet zonder meer problematisch hoef

de te zijn, om redenen die zowel met religieus denken 

als met wetenschappelijke methodiek te maken had

den. Ook in het buitenland werd Nieuwentijts rol in 

dat opzicht herkend. Zijn in het Frans vertaalde boek 

werd ook door de grote filosofen gelezen, zonder dat 

die om zijn moeizame bewijsvoeringen per definitie 

in lachen uitbarstten. Wel zijn sommige vertalingen 

fors verkort, of ten gunste van de wetenschap bijge

werkt, zodat Nieuwentijt meer de aanleiding voor een 

bewijsvoering was dan het instrument ervan - maar 

dat is slechts een bewijs temeer van zijn historische 

betekenis. Aan de wetenschap zelf had Nieuwentijt in 

feite niet veel te bieden, zomin als aan de theologie. 

Zijn betekenis ligt in de koppelaarsfunctie die hij 

heeft vervuld. Het belang daarvan verstreek uiteraard 

met de tijd. Thans is het moeilijk geworden te besel-

fcn waarom Nieuwentijt zo'n enthousiasme opriep. 

Maar het is goed dat zo'n makelaar tussen twee disci

plines die elkaar eeuwenlang heftig hebben bestreden, 

voor het voetlicht wordt gebracht. Nieuwentijt mag 

niet het niveau hebben gehad van een Nobelprijs

winnaar die men bewondert, als geletterde die het eli

tisme of fanatisme van beide richtingen bestreed, de 

wetenschap letterlijk sahnfahig maakte, en een vaak 

nog vijandige context ermee leerde om te gaan, mag 

hij aanspraak maken op onze sympathie. 

Vermij erkent de verdiensten van Nieuwentijt en 

brengt genuanceerd zijn betekenis naar voren, zonder 

de man tot held te verheffen. Dat maakt zijn studie 

geloofwaardig, al blijft hij mij hier en daar wel wat te 

afstandelijk. Soms verraadt een rationalistische 

opmerking in welk kamp Vermij zich uiteindelijk 

toch het meest thuisvoelt - zo wanneer Nieuwentijt 

wonderverhalen voor 'zoete koek' heet te slikken (79). 

Ook de wat haastige redactie van zijn boek speelt 

Vermij af en toe parten, bijvoorbeeld wanneer hij sta

tistisch onderzoek naar aantallen dopen 'populair ' 

noemt en dan 'een zekere Gregory King' ten tonele 

voert (118). King was een van de aartsvaders van de 

dan snel opkomende demografie, en ook thans 

bepaald geen onbekende. De ingewikkelde discussie 

rond toverii en demonologic is tenslotte niet echt aan 

Vermii besteed. Heks en duivel, rond 1700 zeker niet 

meer verwisselbaar, worden dan ook niet goed uit 
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elkaar gehouden (105) en de literatuur daarover laat 

hij links liggen. Meer in het algemeen is hij duidelijk 

minder geïnteresseerd in de wereld van het gedrag 

dan in die van het denken, en daarbinnen is hij meer 

vertrouwd met de wijsbegeerte dan met de theologie, 

die er nogal schematisch afkomt. Maar niet ieder kan 

alles weten, en jeugdzonden slijten, zoals bekend, met 

de jaren. 

Willem Frijhoff 

De Blécourt, Willem, Frijhoff, Willem en Giiswijt-

Hofstra, Marijke (red.), Grenzen van genezing. 

Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, zestiende 

tot begin twintigste eeuw (Hilversum: Verloren 1993; 

ISBN 90-6550-366-8) 320 p., ill., fl. 55,00. 

Deze stimulerende bundel reflecteert het brede spec

trum van interesses en de variatie in aanpak en 

methodologie binnen de .sociale geschiedenis van de 

geneeskunde in Nederland. f)e tien bijdragen demon

streren wat Marijke Gijswijt-Hofstra in haar inleiding 

wel noemt de waarde om gezondheid te bestuderen 

aan de hand van 'sociaal-culturele constructies' (p.9). 

De bijdragen hebben betrekking op veel thema's: de 

relatie tussen religie en geneeskunde en tussen geloof 

en natuur; de invloed van secularisatie; de reacties op 

epidemische ziekten; de 'medische markt'; advieslite

ratuur, en de acceptatie van nieuwe therapieën. De 

meest samenhangende bijdragen in de bundel behan

delen religie en geneeskunde in de vroegmoderne tijd 

(Frijhoff, Caspers, Wingens, De Waardt en Noor-

degraaf), met velschillende uitgangspunten, die van 

beroepsbeoefenaars, kerk, schrijvers en patiënten. 

Willem Frijhoff geeft een boeiende analyse van de 

stormachtige relatie tussen )acob Vallick, pastoor van 

Groessen, en zijn dorpsgenoot Johan Wier, lijfarts en 

stadsgeneesheer te Arnhem. Beiden hadden publika-

ties op hun naam staan op het gebied van toverij en 

claimden hun expertise daarover. Hun langdurig con

flict vond plaats in de tweede helft van de zestiende 

eeuw, en ging niet alleen over eikaars competentie, 

maar ook over hun verschillende opvattingen van 

genezen. 'Wier... als vroegmodern geneesheer, die 

lichaam en ziel gezondheid en religie nog niet van 

elkaar heeft gescheiden, meent... tegelijk een specialist 

van de gezonde, natuurlijke religie te zijn en om die 

reden alle magie met gezag te kunnen verwerpen. 

Vallick rekent toverij tot het domein van de religie, 

maar meent zich als priester ook het lichamelijk heil 

van zijn gelovigen te moeten aantrekken', (p.44). 

De volgende drie essays verleggen de aandacht van 

een analyse van individuele disputen tot een discussie 

over langere perioden, en de gecompliceerde relatie 

van de kerk met de beoefening der geneeskunde, zoals 

wordt aangetoond in een groot aantal voorbeelden. 

Charles Caspers behandelt de ontwikkeling van de 

rooms-katholieke kerk inzake duivelbezweringen 

vanaf de zestiende tot de laat achttiende-eeuw in de 

kerkprovincie van de Mechelse aartsbisschopen in de 

Zuidelijke Nederlanden: de verhouding tussen God, 

duivel en natuur, en de consequenties voor de medi

cus en zijn taak. Volgens Caspers dient de praktijk 

van het exorciseren 'allerminst beschouwd... te wor

den als een relict uit de magische middeleeuwen' 

(p.66). Onder invloed van de toenemende secularisa

tie en het afzweren van bijgeloof worden gevallen 

meer behandeld als een 'natuurlijke' ziekte, en 

beschouwd als taak voor de reguliere 'onmisbare' 

medicus. Het essay van Mare Wingens beperkt zich 

tot de invloed van de katholieke kerk en de groei van 

secularisatie. Wingens bespreekt miraculeuze gene

zing in bedevaartsplaatsen tussen 1600 en 1800, vooral 

vanuit het standpunt van de zieken. Rond 1700 was de 

katholieke kerk al minder bereid om het bovenna

tuurlijke karakter te bevestigen, en de rol van rituelen 

en culten nam af De patiënten kozen niet expliciet, 

maar zochten zowel een seculiere als een religieuze 

genezingsstrategie. Hans de Waardt concentreert zich 

in zijn artikel over de in toenemende mate moeilijke 

combinatie van predikant-genezer, zowel de katholie

ke als de gereformeerde, in de Republiek tijdens de 

zestiende en zeventiende eeuw. Veel katholieke gees

telijken lieten tussen het midden van de zestiende en 

zeventiende eeuw hun rol als exorcist vallen; hulp aan 

God vragen werd overgelaten aan de patiënt. 

Anderen, voornamelijk de jezuïeten, bleven doorgaan 

met hun werk als heilige genezers. Voor de gerefor

meerde in de zeventiende eeuw lag de zaak makkelij

ker: de meesten hadden het standpunt ingenomen dat 

de combinatie genezer en predikant onmogelijk was, 

terwijl anderen als medicus praktizeerden maar zon

der bovennatuurlijke geneeswijzen. 

De andere essays in de bundel zijn wat diverser in 

thema en aanpak. Twee bijdragen geven een analyse 

van de invloed van epidemische ziekten, pest en pok

ken, op de bevolking en het dagelijks leven in de 

vroegmoderne tijd. Noordegraaf illustreert in zijn 

analyse van uitgever en boekverkoper, Zacharias 

Heyns' Pest-Spieghel uit 1602, weer het conflict en de 

keuze tussen religieuze en seculiere interpretaties van 

ziekte. Heyns beweert in zijn traktaat dat er twee 

mogelijkheden zijn: of de pest is een straf van God 

met als consequentie dat de mens er toch niets tegen 

kan ondernemen, of de pest is een natuurlijke ziekte 

die door mensen kan worden bestreden. Het is mis

schien een teleurstelling dat Heyns van deze twee 

extreme mogelijkheden toch nog voor een tussen-

standpunt kiest! Ruttens artikel gaat voornamelijk 
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over pokkenepidemieën in de zeventiende en acht

tiende eeuw en geeft tegelijk een wat breder historisch 

overzicht van deze ziekte (vanaf Rhazes van ca. 900 na 

Chr. tot de laatste brandhaard van pokken in 1977!). 

Ruttens aanknopingspunt is de reactie van diverse 

groeperingen op pokken. In de zeventiende en acht

tiende eeuw werd pokken minder dan pest geïnter

preteerd als straf van God, maar eerder gezien als cri

sis der natuur, die ieder kind moest meemaken. 

Preventie in de vorm van variolatie maakte de discus

sie actueel of een ziekte als de pokken een straf van 

God was en of preventieve maatregelen hiertegen 

geoorloofd waren. 

Beroepsbeoefenaars vormen de kern van de laatste 

hoofdstukken. Met name hun relatie met de gemeen

schap en de patiënten, en de beperkingen van hun 

praktijken in termen van therapieën en competentie 

staan hierin centraal. Frank Huisman gebruikt Gro

ningen als case-study om de ontwnkkeling binnen en 

tussen de groepen medicinae doctores, chirurgijns en 

reizende meesters in de achttiende eeuw te illustreren. 

Toen de officiële genezers een duidelijk profiel kregen 

door het oprichten van het chirurgijnsgilde en het 

collegium medicum en meer autoriteit in verband 

met hun relaties met de stadsmagistraat, werden de 

reizende meesters steeds meer gemarginaliseerd en 

hun marktpositie ondergraven. De medische markt 

werd, volgens Huismans verhaal, voornamelijk beïn

vloed door de relaties tussen lokale overheid en 

beroepsgroepen, die de reizende meesters hebben 

gemarginaliseerd. 

De artikelen van Van Heteren, Schoon en Gij,swijt-

Hofstra nemen 'grensgevallen' in de praktijk als 

thema. Godelieve van Heteren analyseert advieslitera

tuur waarin moeders worden geïnstrueerd in de ver

zorging van hun kinderen. Deze adviesliteratuur was 

een vorm van communicatie tussen geneeskundigen 

en leken, waarin de begrenzing aangegeven werd tus

sen de natuurlijke verantwoordelijkheid van de moe

der en die van de geneesheer. Lidy Schoon onder

zoekt de relatie tussen geneesheer, therapieën en 

vrouwelijke patiënten met betrekking tot het gebruik 

van aderlating in de verloskunde. Deze behandelings

methode werd nog steeds door de geneesheren 

gebruikt, zelfs toen de waarde ervan zeer sterk ter dis

cussie stond en aderlatingen vervangen konden wor

den door nieuwe therapieën. Marijke Cnjswijt-Hofstra 

analyseert de discussie tussen voor- en tegenstanders 

van homeopathie. Het feit dat deze therapie werd 

beoefend door zowel gekwalificeerde als onbevoegde 

genezers maakte het debat erover uitermate complex. 

In dit boek valt vooral veel te leren over de identiteit 

van de genezers en de ontwikkeling van officiële 

beroepen in relatie tot de onbevoegde en 'alternatieve' 

genezers, en in verband met deze ontwikkeling 

- soms indirect - over de relaties tussen genezer en 

klant. Het bock illustreert de noodzaak voor een geva

rieerde methodologie en aanpak, en de enorme varia

tie in mogelijkheden van bronnenmateriaal: lokaal en 

regionaal, stads- en kerkarchieven, tijdschrift-litera

tuur, traktaten en gedetailleerde literatuurstudies. 

De verschillende essays demonstreren de 'state of the 

art' van de sociale geschiedenis van de geneeskunde in 

Nederland en zijn 'een must' voor iedereen die geïn

teresseerd is in dit onderwerp. Hoewel de keuze en de 

kwaliteit van de illustraties wat teleurstellend is, is het 

boek redelijk uitgegeven en geprijsd. Het boek ont

beert in zekere mate een eenheid, al treedt de relatie 

tussen religie en geneeskunde in dit boek sterk naar 

voren, evenals de groeiende secularisatie. Als dit boek 

de waarde illustreert van sociaal-culturele construc

ties in de geschiedenis van gezondheid, dan is de vol

gende taak om dit proces een stap verder te brengen 

door vragen te formuleren en deze proberen te beant

woorden. 

Hilary Marland 

Houtzager, H.L., Wat er in de kraam te pas komt. 

Opstellen over de geschiedenis van de verloskunde in 

Nederland (Rotterdam: Erasmus Publishing 1993; 

ISBN 90-5235-051-5) 96 p., ill, fl. 35,00. 

Dit boekje is een potpourri van 'belangrijke gebeurte

nissen' in de verloskunde, met name in Nederland. 

De hoofdstukken behandelen een breed scala van 

onderwerpen, zoals sectio caesarea, de geschiedenis 

van de baarstod, vroedvrouwen, de ontdekking van 

het corpus luteum, ontwikkelingen in de verloskunde 

en gynaecologie in de negentiende eeuw, en een selec

tie van grote namen als Hendrick van Deventer, 

Frederick Ruysch en A.E. Simon Thomas. 

In de inleiding legt dr. Houtzager uit dat het boek 

bestemd is voor vakmensen, die geïnteresseerd zijn in 

de geschiedenis van hun vak en tegelijk voor de 

enthousiaste amateur. Helaas geeft het boek geen 

evenwichtig beeld van de ontwikkeling van de verlos

kunde als specialisme, noch van uitvindingen of de 

verspreiding van kennis. Het boek springt van de 

negentiende eeuw tot de klassieke oudheid en weer 

terug naar de Republiek, en van thema tot thema. Het 

eindresultaat is een mengsel van stukjes informatie 

die soms het gevoel geven dat 'less can be more'. Het 

is misschien jammer dat het boekje zich niet meer 

concentreert op een beperkter terrein, bijvoorbeeld 

op de ontwikkelingen en de organisatie van de verlos

kunde tijdens de zeventiende en achttiende eeuw of 

op de invloed van wetenschappelijke uitvindingen. De 

beste hoofdstukken behandelen de ontwikkelingen 
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van de instrumenten in de verloskunde en de voort
gang in kennis met betrekking tot het generatiepro
bleem zoals dat door de Dordrechtse medicus 
William Langly is onderzocht. 
Storend is de behandeling van operatieve g\'naecolo-
gie in de negentiende eeuw, die dr. Houtzager presen
teert als een grote medische vooruitgang, waarbij hij 
voorbijgaat aan de discussie over de soms onnodige, 
mutilerende operaties. Wat er in de kraam te pas komt 
is toch een aardig leesbaar boek, goed geïllustreerd, 
met een nuttige literatuurlijst. Maar degenen die iets 
meer willen weten over de relatie tussen theorie en 
praktijk in de verloskunde, de verspreiding van ken
nis, over de relaties tussen de verschillende groepen 
van obstetrische beoefenaars, \Toedvrouwen, vroed-
meesters en obstetrische doktoren, zullen dat in dit 
boek niet vinden. 

Hilary Marland 

Herman W.l.de Boer en Gerard Pley, Grachtenzusters. 
Episoilen uit honderdvijftig jaren Vereeniging voor 
Ziekenverpleging, sedert tSj/ gevestigd aan de Prinsen
gracht te Amsterdam. (Amsterdam: Prinsengracht 
Ziekenhuis Amsterdam 1993; ISBN 90-9006-343-9) 
191 p., ill., fl. 25,00. 

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de 
Vereeniging voor Ziekenverpleging in Amsterdam 
werd Grachtenzusters uitgegeven. Het boek bestaat uit 
twee delen. Gerard Pley geeft een zorgvuldige analyse 
van het ontstaan van de Vereeniging, tenvijl Herman 
de Boer de belevenissen van het Prinsengrachtzie
kenhuis na Wereldoorlog II beschrijft. 
Met de oprichting van de Vereeniging voor Zieken
verpleging had protestants Amsterdam de primeur. 
Weliswaar wijdden enkele rooms-katholieke liefde
zusters zich sinds 1839 belangeloos en uit zelfopoffe
ring aan de thuisverpleging, de opzet van deze Veree
niging was een andere. Vrouwen tussen de 25 en 45 
jaar, afJ;omstig uit de burgerstand, ongebonden en 
van onbesproken gedrag, moesten opgeleid worden in 
het gedegen verplegen van zieken aan huis. Door het 
inzetten van pleegzusters zou de kwaliteit van de 
thuisverpleging aanzienlijk verbeteren. Het nieuwe 
initiatief, ondersteund door een brede propaganda
campagne, viel in goede aarde bij de Amsterdammers. 
Aanvragen voor het inhuren van een pleegzuster 
stroomden aanvankelijk binnen. De ingekomen ver-
pleeggelden, schenkingen en vaste contributies moes
ten de Vereeniging een financieel draagvlak verschaf
fen. Was de financiële respons veelbelovend, meer 
moeite had de Vereeniging met het vinden van 
geschikte kandidaten om het ambt van pleegzuster op 

zich te nemen. De selectie-criteria waren dan ook 
streng en, eenmaal in dienst, bleken lang niet alle 
pleegzusters bestand tegen de zware werkdruk en de 
gevaren, die het verplegen van besmettelijke zieken 
met zich meebracht. 
In 1857 ging een langverwachte wens van de Veree
niging in vervulling met de in gebruikname van een 
eigen ziekenhuis aan de Prinsengracht. Tegen de ver
wachting in daalde echter het aantal pleegzusters tot 
vijftien in 1861. De strenge toelating,seisen voor de 
opleiding, de hoge uitval tijdens de proefperiode, de 
zware werkdruk en de benauwde huisregels waren 
hiervoor verantwoordelijk. Toch had de exploitatie 
van een eigen ziekenhuis het grote voordeel dat de 
pleegzusters voor hun praktijkervaring niet meer aan 
de onchristelijke invloeden van de stedelijke gasthui
zen werden blootgesteld. Het succes van het zieken
huis was vooralsnog beperkt. De behoefte aan thuis
verpleging bleek voorlopig aanzienlijk groter dan aan 
ziekenhuisverpleging en pas na 1870 zou het zieken
huis aan de Prinsengracht zich met een kleine twintig 
bedden geleidelijk ontwikkelen tot een ziekenhuis 
voor de gegoede burgerij. 

De naoorlogse geschiedenis van het Prinsengracht 
Ziekenhuis wordt door De Boer aan de hand van 
thema's als de opleiding, de afdeling, het gebouw en 
de medische staf geschetst. Het ziekenhuis, dat regel
matig in zijn bestaan werd bedreigd, moest voortdu
rend laveren tussen enerzijds het behoud van het eli
taire en kleinschalige karakter en anderzijds de steeds 
scherper wordende overheidsmaatregelen ten aanzien 
van aantallen bedden en opleidingseisen. 
De twee artikelen in Grachtenzusters worden van 
elkaar gescheiden door een mooie fotoreportage met 
aanvullende tekst. Toch is de opbouw van het boek 
onevenwichtig. De lezer blijft zitten met de vraag wat 
er nu precies tussen 1870 en 1950 gebeurde. In deze 
periode ging het er immers om dat ziekenhuizen zich 
transformeerden tot medfsche instellingen en een 
erkenning moesten zien te krijgen voor hun verpleeg
stersopleiding. Tenslotte is het jammer dat ook dit 
boek, hoe aardig ook, het gedenkboekkader niet ont
stijgt, omdat relaties met ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg elders maar mondjesmaat worden 
gelegd. 

N. Wiegman 

F.G. Huisman, Stadsbelang en standsbesef. Gezond
heidszorg en medisch beroep in Groningen 1^00-1730. 
(Rotterdam: Erasmus Publishing 1992; ISBN 90-5235-
037-X) 477 P-. ill- fl- 79,50. 
In 1992 aangeboden als proefschrift aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. 
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Het boek handelt over de wijze waarop de gezond

heidszorg en het medische beroep in de stad 

Groningen tussen de jaren 1500 en 1730 gestalte heb

ben gekregen. Voor de periode 1500-1730 is gekozen 

omdat aan het einde van de vijftiende eeuw zich voor 

het eerst 'iets aftekende van een medisch beroep met 

een beroepsbewustzijn'; kort voor 1730 lag in Gro

ningen de hiërarchie tussen de verschillende medische 

beroepsbeoefenaars vast. De periode is verdeeld in 

drie blokken: I van 1500 tot de 'Reductie' van Gronin

gen in 1594, II van 1594 tot ca. 1650, 111 VAN 1650 tot 

1728, in welk jaar het collegium medicum werd opge

richt. Van 1729 dateert de ordonnatie op de medische 

beroepen. 

De benadering is institutioneel-organisatorisch. Gro

ningen staat daarbij centraal, maar regelmatig komt 

ook de situatie in de directe omgeving (Aduard) of 

elders in de Noordeliike Nederlanden aan de orde, 

waardoor het boek voor allerlei ander onderzoek van 

waarde kan zijn. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de 

paragrafen over syfilis, pest, prognosticaties, zieken

troosters en kwakzalvers. 

Huisman merkt in zijn Inleiding op dat vroeger in de 

geschiedschrijving andere genezers dan die uit de aca-

demisch-medische stand en ook zieken vrijwel geheel 

buiten beschouwing werden gelaten. Dat is in zijn 

boek anders: na het hoofdstuk over de openbare 

hygiëne vervolgt de auteur onmiddellijk met het niet-

beroepsmatig genezen. In navolging van de Ameri

kaanse medisch-historicus Matthew Ramsey hanteert 

Huisman het concept 'medische markt', waarin vraag 

en aanbod zijn te onderscheiden. Hoe functioneerden 

diverse genezers in hun maatschappelijke omgeving? 

Voor het antwoord op deze vraag gaat de aandacht 

vooral uit naar de aanbieders van de zorg en de 

bemiddelende en regulerende overheid. De patiënt 

blijft dus ook in Huismans boek vrijwel buiten beeld, 

waaraan de schaarste aan relevant bronnenmateriaal 

volgens de auteur debet is. Dit probleem doet zich 

ook voor in andere steden, maar toch had de auteur 

iets van dit gemis kunnen ondervangen. In een boek 

dat zo diep ingaat op de organisatie van de gezond

heidszorg had een apart hoofdstuk over gast-, lepro

zen- en pesthuizen en godshuizen in Groningen en 

omgeving niet mogen ontbreken, ook al verschijnt 

daarover binnenkort een dissertatie (R.J.H. Brink) en 

wordt er thans onderzoek naar verricht (F.|. Bakker). 

Alleen ten tijde van calamiteiten deden de gasthuizen 

volgens Huisman dienst als ziekenhuis (p. 169). Gold 

dat voor alle gasthuizen? Niet voor de leprozen- en 

pesthuizen! En wat deed men dan precies in die gast

huizen als er een calamiteit was? Als we het overzicht 

van de geraadpleegde archieven bekijken blijkt er een 

groot aantal gasthuizen te zijn geweest (Heilige Geest, 

Sint Antonie, Sint Jacob, Sint Anna, Sint Geertruid, 

Sint Jurgen e t c ) . Een plattegrond van een van deze 

hospitalen, een ziekenzaal, een jaarrekening of een 

menulijst kan het leven in de inrichtingen, zowel van 

het personeel als van de patiënten, wel degelijk dich

terbij brengen. Overigens had ook een plattegrond 

van Groningen met daarop de verschillende belangrij

ke instellingen, niet alleen die op het terrein van de 

gezondheidszorg, in het boek niet misstaan. 

Over de verhouding van de verschillende medische 

beroepsbeoefenaars merkt Huisman op dat de medi

cinae doctores advies en toezicht voor hun rekening 

namen en de chirurgijns de wondaangifte na vecht

partijen. Vóór alles was de medicinae doctor een 

theoreticus; hij zou zijn handen nooit vuil maken aan 

praktisch of klinisch werk. Het handwerk was voor de 

chirurgijns en de reizemie meesters. Dat in theorie de 

grenzen scherp getrokken waren mogen we aanne

men, maar in de praktijk zal het toch vaak anders zijn 

geweest. Het lijkt mij waarschijnlijk dat er al vroeg, in 

de zestiende eeuw, regelmatig competentieconflicten 

tussen de doctores en de chirurgijns zijn gerezen, ook 

in Groningen. Ik heb zelf een Alkmaars voorbeeld van 

vóór 1558 gevonden: de beroemde arts Pieter van 

Foreest (1521-1597) bezoekt in het Manneiigasthuis 

een zieke die hij moet overlaten aan de zorg van de 

chirurgijn. Uit Van Foreests beschrijving krijgen we 

de indruk dat deze chirurgijn een goedwillende ama

teur was. Hij weet nauwelijks hoe hij moet aderlaten 

en Van Foreest moet eraan te pas komen om de zieke 

van de dood te redden. In dit soort verhalen klinkt 

mijns inziens door dat de doctor medicinae - in ieder 

geval naar zijn eigen mening - toch de beste practicus 

was. In zijn Inleiding wijst Huisman er zelf op dat de 

grenzen vaag waren en de compententies elkaar vaak 

overlapten. Dat had ik graag voor het zestiende-eeuw-

se Groningen nader geadstrueerd gezien. Of waren 

hiervoor geen bronnen? Graag had ik ook wat meer 

informatie gehad over de sociale status en het zelf

beeld van de verschillende beoefenaren, zeker omdat 

dit zo belangrijk is voor het standsbesef. 

Katholieke zaken komen er bij Huisman wat bekaaid 

van af: de paragrafen over caritas en heiligenverering 

in het middeleeuwse Groningen zijn ronduit mager 

(p. 40-42). De humanistische opvatting over de heili

gen ('een na te volgen moreel voorbeeld; het leven 

van een heilige maakt deel uit van een sociaal of poli

tiek program', p. 77) was allerminst t\'pisch voor de 

zestiende eeuw, maar gemeengoed gedurende de 

gehele middeleeuwen. Volgens de auteur hingen in 

het toenmalige christendom - en hij doelt op katholi

cisme — zonde en ziekte nauw met elkaar samen. Van 

de geneesopties die werden geboden door de kerk 

noemt hij; biechten, bedevaarten maken en bidden 

tot een heilige om zijn/haar voorspraak bij God. De 

opvatting dat ziekte en zonde nauw samenhangen is 
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