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Harold J. Cook, Trials of an Ordinary Doctor. 
Joannes Groenewlt in Seventeenth-Century London 
(Baltimore/Londen: The Johns Hopkins Universi
ty Press, 1994) xviii + 301 pp., ill., fl. 108,80, ISBN 
0-8018-4778-8. 

In de afgelopen decennia is het nodige geschreven 
over de 'vehikel-functie' van biografieën. Biogra
fische verhalen zijn afwisselend geaftlcheerd als 
dragers van tijdsbeelden, spiegels van sociale om
wentelingen, mentaliteitsveranderingen, of - meer 
in onze branche - van ontwikkelingen in de theo
rieën en praktijken van wetenschap. De geschie
denis van Joannes Groenevelt, een zeventiende-
eeuwse Deventenaar, die na een medische studie in 
de Lage Landen in 1674/5 naar Londen emigreerde 
en daar in de jaren negentig in een turbulent pro
fessioneel conflict verzeild raakte, wordt hier door 
Harold Cook geïntroduceerd als een voorbeeld 
van microhistoriografie. Dit Xype geschiedschrij
ving stelt, aldus Cook, geen genieën, maar even
min prototy-pische 'gewone mensen' voorop. Cook 
onderkent dat het leven van iemand als Groenevelt 
door sommige vakbroeders in de historiografie 
snel zou kunnen worden afgedaan als toch weinig 
meer dan 'een kleine en onbetekenende voetnoot 
... in de annalen van de geboorte van de moder
niteit' (pg. xvi). Zeker, Groenevelts biografie is 
geen heldensage. Het is zelfs geen volle biografie, 
omdat het over Groenevelts leven resterende bron
nenmateriaal zulks nauwelijks toelaat. De primaire 
bronnen refereren zeer ongelijkelijk naar de ver
schillende fasen van Groenevelts levensloop en 
voor grote gedeelten van zijn leven ontbreken de 
noodzakelijke bronnen zelfs volledig. In zulke 
gevallen moet Cook zich behelpen met secundaire 
literatuur, inferentie en (overigens in vele gevallen 
best plausibele) speculaties. Maar alleen het feit al, 
dèt er over Groenevelt primaire bronnen bewaard 
zijn gebleven, maakt hem, aldus Cook, toch ook 
weer méér dan een 'gewone of gemiddelde' zeven-
tiende-eeuwer. Groenevelts leven.sverhaal en met 
name de tegenslagen daarin, zo stelt de auteur, 
zouden op heel eigen wijze een aantal belangrijke 
sociale en culturele karakteristieken van de laat-
zeventiende eeuw weerspiegeien. 
Naast bovenstaande rechtvaardiging van zijn stu
die draagt Cook in zijn introductie nog enkele 
andere expliciete redenen aan, waarom een mono
grafie over Groenevelt wel degelijk de aandacht 

verdient. De accentverschuivingen, die deze analy
se van de problemen van een continentale dokter 
in Engeland met zich meebrengt, stellen indirekt 
het verregaande anglo-centrisme aan de kaak, 
waarvan volgens Cook teveel historische werken 
over de vroeg-moderne periode nog steeds zijn 
doortrokken. Het verhaal zou bovendien demon
streren dat men zeventiende-eeuwse conflicten als 
dat van de Londense tuchtzaak rond Groenevelt 
maar beter niet te snel kan duiden in termen 
van conflicten tussen nationale culturen. In plaats 
daarvan pleit Cook voor interpretaties die veel die
per ingaan op de onderscheiden typen medische 
praktijkvoering, theorievorming en daarmee ver
knoopte, lokaal verschillende autoriteitsstructu
ren; op verklaringen die recht doen aan de diverse 
t>'pen medische en sociale belangenconflicten, die 
veeleer met behulp van b.v. religieuze connecties 
of standsideeën dan via 'nationale verbanden' 
kunnen worden begrepen. 

Overigens komt de zaak-Groenevelt voor de trou
we lezers van Cook niet uit de lucht vallen. Een 
ieder die kennis heeft genomen van zijn eerdere 
studie The Decline of the Old Medical Regime in 
Stuart London (Cornell University Press 1986) 
waarin de radicale veranderingen in structuur, 
organisatie en machtspolitieke verhoudingen in 
het medisch beroep in Londen in Stuart England 
centraal staan, zou met de casus vertrouwd moe
ten zijn (ibid. pg. 240-243). In zijn nieuwe publika-
tie zoemt Cook echter op een ander niveau op het 
geval-Groenevelt in. Hij maakt daarbij gebruik van 
een soort flashback-techniek. In het openings
hoofdstuk wordt de tuchtzaak tegen Groenevelt in 
eerste contouren geschetst: één van diens vrouwe
lijke patiënten, een zekere Mrs. Withall, dient in 
1694 een klacht in wegens de .schade die zij zou 
hebben ondervonden van een geheim geneesmid
del, dat Groenevelt haar had voorgeschreven. De 
klacht wordt behandeld door de Censoren van het 
Royal College of Physicians in London, hét orgaan 
dat de wettelijke macht had de praktijkvoering in 
en rond Londen verregaand te reguleren. De zaak-
Groenevelt speelt in een cruciale fase in de zeven
tiende eeuw, waarin het College naarstig doende is 
zijn gezag over het Londense medisch bedrijf op
nieuw te bevestigen. Via de vele en complexe ver
banden die de zaak-Groenevelt heeft met grotere 
medisch-politieke conflicten wordt het geval een 
'cause célèbre'. Om de casus echter nog beter te 
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begrijpen, zo stelt Cook aan het einde van zijn inlei
dende bespreking van de tuchtzaak, moet door de 
historicus gedaan worden wat de Censoren van het 
College destijds nalieten: moet Groenevelt beter 
gesitueerd worden in zijn continentale achtergrond. 
Met name zijn medische opleiding en praktische 
inzichten, zijn redenen om naar Londen te verhui
zen en zijn ty-pisch streven naar een combinatie van 
inwendige en chirurgische praktijkvoering zouden 
nader onder de loep genomen moeten worden. 
In vier centrale hoofdstukken gaat Cook op al deze 
aspecten van Groenevelts leven uitgebreid in. In 
een rustige en zorgvuldige stijl stelt Cook Groene
velts opvoeding in het calvinistische milieu van 
Deventer, zijn 'avant-garde' medische opleiding 
in Leiden (onder Sylvius, Van Horne, Schuyl en 
Drélincourt), en Utrecht en zijn vroege werk als 
medicus in Amsterdam aan de orde. Uitgebreid 
wordt ingegaan op Groenevelts gezamenlijke prak
tijk met een chirurgijn, gespecialiseerd in blaas-
steensnijden. Aan de hand van een hoofdstuk 
gewijd aan de talloze strijdige opvattingen over 
blaassteenbehandeling ten tijde van Groenevelt 
brengt Cook ook een aantal professionele conflic
ten tussen chirurgijns, steensnijders, medici en het 
Amsterdamse stadsbestuur onder de aandacht. Na 
een tussenhoofdstuk waarin Groenevelts emigratie 
naar Engeland wordt besproken, keert Cook terug 
naar de tuchtzaak die twintig jaar na Groenevelts 
vestiging in Londen tegen hem aanhangig wordt 
gemaakt. Hiervan geeft de auteur nu een veel sap
pigere beschrijving dan in het eerste hoofdstuk, 
met talloze verwijzingen naar de professionele en 
maatschappelijke implicaties van de kwestie. In 
deze 'Engelse hoofdstukken' kunnen alle registers 
pas echt open. De Engelse bronnen over Groene
velt laten een veel grotere graad van detaillering en 
specificering toe. Tegen het licht dat in de eerdere 
hoofdstukken op de positie van dokters als Groe
nevelt geboden is, wordt de tuchtzaak op punten 
genuanceerd. 

Al met al is Cooks publikatie het goed leesbare 
resultaat van een toe te juichen project. Tegelijk 
met de aantrekkelijke kanten van dit 'transnatio
nale' onderzoek, laat het boek echter ook over
duidelijk de problemen ervan zien. Waar Cook in 
de tweede (Engelse) helft van zijn werk gebruik 
heeft kunnen maken van gevarieerde primaire 
bronnen, is het 'Nederlandse' gedeelte van het 
boek toch teveel blijven steken in traditioneel 
getinte speculaties en interpretaties ontleend aan 
bekende secundaire werken over het sociaal-poli
tieke en intellectuele klimaat in de Republiek. 

Godelieve van Heteren 

F.E.R. de Maar, Een gebit zonder eind. Grepen uit 
50 eeuwen geschiedenis van de mondhygiëne (Rot
terdam: Erasmus Publishing, 1993), 152 pp., ill, fl. 
59,50, ISBN 90-5^35-049-3-

In dit bijzonder fraai uitgegeven en rijkgeïllu-
streerde boekje geeft de - wed ik - oudste nog 
schrijvende historicus van de tandheelkunde ter 
wereld ons een beeld van de ontwikkeling van de 
mondhygiëne van de oudheid tot heden. 'Mond
hygiëne' moet in dit verband wat losjes worden 
opgevat. De discipline met die naam bestaat in 
Nederland pas kort, en haar wortels kunnen beter 
in de vorige eeuw worden gezocht dan bij de 
Mesopotamiërs of Egyptenaren. Maar 'hygiëne van 
de mond', of nog beter, 'hoe krijg ik witte tanden', 
is een thema dat even oud is als de mensheid zelf 
Uit wat ons daaromtrent is overgeleverd doet De 
Maar zijn 'grepen'. 

Hoofdstukken over mondhygiëne in verschillende 
culturen worden afgewisseld met thematische 
hoofdstukken over bijvoorbeeld de tandenborstel 
en instrumenten ter verwijdering van tandsteen. In 
een afsluitend hoofdstuk geeft de pionier van de 
mondhygiëne in Nederland, G. Dekker, een over
zichtje van de ontwikkelingen hier te lande. 
Alles bij elkaar levert dit onderhoudende en soms 
verrassende lectuur op, gepresenteerd met het 
enthousiasme dat we van de auteur kennen. Zo 
enthousiast is hij dat hij niet kan nalaten ons eraan 
te herinneren dat 'tanden' wel degelijk ook bij 
Homerus voorkomen - sprak die immers niet van 
het 'hekwerk der tanden'? (- waaraan 'woorden 
ontsnappen', als ik me goed herinner). 
De Maar heeft als publiek kennelijk allereerst vak
genoten en mondhygiënisten op het oog, want wat 
'gingiva', 'pyorrhea' of 'periodontium' betekent, 
veronderstelt hij bekend. Een verklarende woor
denlijst zou ik toch wel handig hebben gevonden, 
want het betoog is verder voor elke geïnteresseerde 
te volgen. Maar deze vaktaal onderstreept natuur
lijk wel wat bij implicatie ook al uit het verschijnen 
van deze 'geschiedenis' volgt, namelijk dat de dis
cipline nu toch eindelijk echt 'bestaat' in Neder
land. 

Bert Theunissen 
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Ernst Homburg, Van beroep 'Chemiker'. De op
komst van de industriële chemicus en het polytech
nisch onderK'ijs in Duitsland {1790-iS^o} (Delft: 
Delftse Universitaire Pers, 1993), 581 pp., ill, 
fl. 84,80, ISBN 90-6275-841-X. 

De auteur kiest, na reflectie op de recente litera
tuur, een definitie van 'modern beroep' als 'bundel 
van arbeidsvaardigheden' \'Oor een scala van func
ties en beroepsposities. Omdat bij 'moderne' be
roepen deze vaardigheden in geïnstitutionaliseerde 
opleidingen worden verkregen, kan het ontstaan 
van dergelijke opleidingen als indicator voor het 
bestaan van het beroep worden beschouwd. 
Vanaf ca 1850 zijn er in Duitsland twee opleidings
routes voor chemici: de universitaire chemiestudie 
en de opleiding in de technische chemie aan de 
poh'technische hogescholen. Aangezien het ont
staan van de polytechnische route, in tegenstelling 
tot de universitaire, nauwelijks is onderzocht en de 
ontwikkleing van het poKlechnisch onderwijs ten 
nauwste samenhangt met de industrialisatie en 
modernisering die de moderne beroepen heeft 
doen ontstaan, kan worden verwacht dat de studie 
van de geschiedenis van de polytechnische route 
nieuwe inzichten kan geven met betrekking tot het 
ontstaan van het beroep chemicus. 
Deze taak wordt door de auteur breed opgevat: 
de ontwikkeling van het Duitse polytechnische 
onderwijs wordt beschreven tegen het decor van 
de economische, sociale en politieke geschiedenis. 
Vooral ook de effecten van ontwikkelingen in de 
scheikunde en van utilitaristische, filantropische 
en neo-humanistische onderwijs-tllosofieën en de 
tegenstellingen tussen de staatsbureaucratie en de 
opkomende middenklasse krijgen veel aandacht. 
De voorgeschiedenis van het polytechnisch onder
wijs begint rond 1790, wanneer naast de bestaande 
universiteiten en mijnbouw- en landbouw-acade-
mies, die het bestuurskader van de staat opleidden, 
allerlei scholen voor de middenklasse worden 
opgericht die moesten voorbereiden op de moder
ne maatschappij. Onder die scholen waren chemi
sche en farmaceutische privé-instituten voor de 
opleiding van apothekers en voor andere functies 
waarvoor chemische kennis gewenst was. Voorts 
(avond-)scholen voor ambachtslieden en fabrikan
ten, waar cursussen voor specifieke beroepsgroe
pen (o.a. ververs en blekers) werden gegeven, han
delsscholen, en in Beieren 'Real Institute', die aan 
14-18-jarigen voortgezet onderwijs in moderne 
talen, wiskunde en natuurwetenschappen offreer
den. Deze scholen overleefden de Napoleontische 
tijd niet. 

Anders is dat voor de instituten voor hoger tech
nisch onderwijs te Praag (1803) en Wenen (1815). 

De school in Praag was bedoeld zowel voor de 
opleiding van bedrijfsleiders van de industrie, de 
landbouw en de bosbouw, als van de 'technische' 
staatsbeambten. De school van Wenen, die een 
inspirerend nieuw begin van het polytechnisch 
onderwijs betekende, gaf de studenten een gediffe
rentieerd theoretisch en praktisch onderwijsaan
bod, géén verkokerde programma's, géén specifieke 
beroepsopleidingen. Het chemisch onderwijs, ver
deeld in algemene en speciaal technische chemie, 
nam een belangrijke plaats in; naast de algemene 
scheikunde was er veel aandacht voor specifieke 
chemische bedrijfstakken. 

Homburgs analyse van de doelstellingen, de organi
satie en de studieprogramma's van de ca 25 andere 
polytechnische scholen, opgericht voor 1830 voert 
tot de conclusie dat de technische chemie in deze 
scholen minder aandacht kreeg en dat er nergens 
sprake is van een chemische beroepsopleiding. 
De auteur vergelijkt in enkele hoofdstukken de 
doelstellingen, organisatie en het programma van 
de École Polytechnique met die van de Duitse 
polytechnische scholen om de mythe te kunnen 
ontzenuwen dat de laatste waren opgezet met de 
Parijse school als model. 

De periode 1830-1850 is volgens de auteur forma-
tief voor de beroepsopleiding van chemici aan de 
polytechnische scholen. Het onderwijs in de analy
tische chemie speelt daarbij een essentiële rol. De 
(gravimetrische) analyse was reeds voor 1830 tot 
een kunst geworden, door daartoe opgeleide beoe
fenaren voor diverse taken, met name de kwali
teitscontrole van geneesmiddelen en voedingswa
ren, uitgevoerd. Door de aard van de nieuwe 
anaUftische chemie geschiedde de opleiding in 
scholen, niet op de werkvloer. De reeds genoemde 
chemische en farmaceutische privé-instituten, en 
na ca 1815 vooral het universiteitslaboratorium van 
Strohmeier in Göttingen, speelden daarbij een 
baanbrekende rol. Rond 1830 was de analytische 
chemie in de universitaire studierichtingen chemie 
en farmacie ingeburgerd. De analytische vaar
digheden werden kenmerkend voor de chemicus. 
De rol die Liebig voor zichzelf opeist voor de ver
nieuwing van de chemische opleiding wordt door 
Homburg gerelativeerd. 

De volumetrische analyse, aanvankelijk vooral in 
de chemische bedrijven gebruikt, evolueerde eerst 
in de jaren dertig tot een gelijkwaardige, d.w.z. 
even nauwkeurige methode. De 'academische' en 
'industriële' methode versmolten. In de jaren veer
tig werd ook in de pol)'technische scholen de che
mische analyse als centraal vak geïntroduceerd. 
Aan het eind van deze periode hebben zich dan 
tevens overal studierichtingen 'technische chemie' 
geconstitueerd. 
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Homburg toont aan dat dit laatste onderwijs-poli-
tieke oorzaken heeft. De 'neo-humanisten' waren 
er in geslaagd het onderwijs voor het 'Bildungs-
bürgertum' voor de universiteiten te reserveren en 
dat voor het 'Wirtschaftbürgertum' naar de poly
technische hogescholen te verwijzen. De staatsbu
reaucratieën streefden naar unificatie in de organi
satie van het onderwijs. Waar de mechanische en 
civiele techniek reeds in studierichtingen met een 
studieprogramma waren georganiseerd, lag de 
instelling van een technisch chemische studierich
ting voor de hand. Vanuit deze situatie streefden 
de docenten naar erkenning van gelijkwaardigheid 
met de universitaire chemieopleiding, een belang
rijke stimulans voor verwetenschappelijking van 
de technisch chemische studie. 
Homburg beschouwt de opkomst van de technisch 
chemische opleiding als een indicator voor de 
opkomst van de 'industriële chemicus'. Dit sugge
reert dat er ca 1850 een beroep 'industrieel chemi
cus' bestaat, waarvoor de polytechnica opleiden. Is 
dit niet in strijd met de stelling van de auteur, dat 
er rond 1850 twee opleidingsroutes voor chemici 
zijn: de universitaire en de poh'technische? Im
mers hier wordt slechts van één beroep gesproken 
dat o.a. in industriële functies kan worden uitge
oefend. De instelling van de polytechnische stu
dierichting chemie, zoveel later dan de universitai
re, onder druk van de wetgever en niet vanuit de 
scholen, en het streven naar gelijkwaardigheid met 
de universitaire studierichting, wijst niet op het 
bestaan van voor industriële chemici specifieke 
vaardigheden. Het gebruik van het pol)'technisch 
scheikundeonderwijs als indicator voor het ont
staan van het beroep van 'chemicus' of dat van 
'industrieel chemicus' is daarmee dubieus. Mis
schien constitueert het beroep van 'chemisch inge
nieur' zich eerst in de twintigste eeuw wanneer, als 
resultaat van reflectie op de industriële praktijk, de 
'unit operations' benadering wordt geboren. De 
relatie tussen de titel en ondertitel van Homburgs 
studie is problematisch. 

Dat neemt niet weg dat het boek naast een goede 
introductie in de relevante literatuur (ca 900 ti
tels!) een schat van nieuwe gegevens bevat over de 
ontwikkeling van het polytechnisch onderwijs en 
deze in een kader plaatst dat vele nieuwe inzichten 
genereert. Daarmee is een belangrijke bijdrage 
geleverd tot de geschiedenis van wetenschap en 
techniek en het boek zal (in vertaling) een vrucht
baar en onmisbaar uitgangspunt voor studie op 
hetzelfde en aangrenzende terreinen kunnen wor
den. 

W.J. Hornix 

E.P. van Emmerik, ƒ.ƒ. van Laar (1860-1938). A 
mathematical chemist (Dissertatie TU Delft, 1991) 
228 p. , ill., fl. 16,80. 

J.J. van Laar is één van die randfiguren in de 
wetenschapsgeschiedenis, die juLst doordat zij uit 
de gratie vielen bij de geleerde gemeenschap, ons 
een mooie kijk geven op de waarden en verhou
dingen die daarin heersten. En de academische 
omgeving waarin Van Laar zich bewoog, is wat dat 
betreft ook bijzonder interessant. Immers, wie 
eind negentiende eeuw aan de Amsterdamse Bèta
faculteit arriveerde, bevond zich in dat 'Brandpunt 
van Geleerdheid', tussen roemruchte namen als 
van Van 't Hoff, Van der Waals, Bakhuis Rooze-
boom, Hugo de Vries en Pieter Zeeman. Een ron
kende rij, niet alleen voor ons, maar ook voor 
degenen die zelf onder deze professoren vertoef
den. Want als iets opvalt aan de heersende stem
ming onder de Amsterdamse bèta's, dan is dat hun 
eigen perceptie dat er iets Groots en Verhevens 
gaande was. De 'Tweede Gouden Eeuw' lijkt aller
minst een constructie achteraf 
Van Laar koos de right time en de right place, maar 
hij bleek uiteindelijk niet de right man. In 1912 ver
liet hij na de zoveelste zenuwinstorting de univer
siteit om zich voorgoed in de Zwitserse Alpen te 
vestigen. Om gezondheidsredenen, heette het, 
maar het is duidelijk dat zijn gezondheid in direct 
verband stond met het falen van zijn carrière. 
Misschien waren Van Laars verwachtingen ook te 
hooggespannen geweest. Hij had een mateloze 
bewondering voor zijn leermeesters, al vanaf het 
moment dat Van 't Hoff twee zinnen tegen hem 
had gesproken en hij als betoverd naar huis was 
teruggelopen. Van Laar sloeg de wetenschap bij
zonder hoog aan, en achtte haar zeker van hetzelf
de geestelijk niveau als de activiteit van zijn mede
studenten Van Eeden en Van Deyssel, met wie hij 
als chemicus contact zocht. Zijn eigen roeping 
stond echter vast. 

Naast ambitie bezat Van Laar ook talent, dus daar 
kan het niet aan hebben gelegen. Geleerden van 
buiten hadden vaak grote waardering voor zijn 
werk en binnen de faculteit genoot hij de steun 
van Bakhuis Roozeboom, wiens raadsman in theo
retische vraagstukken hij werd. Maar verder dan 
een kortstondig lectoraat zou Van Laar het toch 
nooit schoppen en dat had ongetwijfeld te maken 
met zijn overspannen karakter. De minste tegen
slag deed hem direct naar de pen grijpen en waren 
zijn beschuldigingen eenmaal begonnen, dan kon
den ze ontaarden in ordinair gescheld. De keer dat 
zijn artikel te Iaat in het Zeitschrift für physikalische 
Chemie verscheen, moest redacteur Ostwald dat 
zelfs met een gedrukte kanonnade bekopen. 
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Toch zijn er ook wetenschappelijke redenen waar
om Van Laars opgang geblokkeerd werd, en die 
hebben te maken met de verhouding tussen che
mie en fysica in die tijd. Eén van de gebieden 
waarin de Amsterdammers zo uitblonken, was 
immers de fysische chemie, een vak op de scheids
lijn van twee disciplines waar de belangen gemak
kelijk konden botsen. En dat deden ze, zodra Van 
Laar zich opwierp als 'mathematisch chemicus' en 
aan de scheikundestudenten de thermodynami-
sche grondslagen van hun vak ging doceren. 
Daarmee begaf hij zich, in diens opvatting, op het 
terrein van Van der Waals, die vond dat die 
grondslagen binnen de fysica vielen. Van der 
Waals had zelf een belangrijk deel van de thermo
dynamica opgesteld, en beschouwde de fysische 
chemie van Van 't Hoff en Bakhuis Roozeboom in 
feite als een toepassing van dat werk. Dat Van Laar 
de fundamenten binnen het eigen vakgebied wilde 
trekken, was voor Van der Waals dan ook niet te 
accepteren. Hij duldde hem nog zolang zijn be
schermheer Roozeboom in leven was, maar na 
diens overlijden werd Van Laar gauw weggema-
noeuvreerd. Ironisch genoeg betekende Van Laars 
enige promotie (die tot lector, in 1908) het einde 
van zijn geliefde vak: hij was wiskundige gemaakt 
en mocht de thermodynamica dus niet meer doce
ren. 

J.J. van Laar is een fascinerende figuur en zijn lot
gevallen onthullen ook veel over de beroemdere 
geleerden, en het wetenschappelijk klimaat in 
'onze' Tweede Gouden Eeuw in het algemeen. E.P. 
van Emmerik heeft dan ook een mooie keus 
gemaakt hem als onderwerp voor een uitgebreide 
historische studie te kiezen. Maar het proefschrift 
dat hieruit is voortgekomen, voldoet niet geheel 
aan de verwachtingen. Een enigszins uitgebreide 
beschouwing over de historische context, zoals 
hierboven geschetst, ontbreekt. Institutionele, we
tenschappelijke en zelfs culturele aspecten komen 
wel ter sprake, maar zelden in een bredere samen
hang of een wat afstandelijker analyse. Van 
Emmeriks proefschrift komt daarmee dicht bij de 
beruchte omgevallen kaartenbak, met - niettemin 
- als onmiskenbaar pluspunt, dat er zeer veel kaar
ten in verzameld zijn. Maar helaas wordt ook dat 
voordeel weer goeddeels tenietgedaan door de 
slordige en onbetrouwbare noten. 
De leidraad, die Van Emmerik impliciet en daar
door soms niet bewust volgt, lijkt uiteindelijk 
vooral een zekere rehabiHtatiedrang ten aanzien 
van zijn hoofdpersoon, die hij soms postuum 
tegen zijn opponenten verdedigt. Op zich is dat 
respectabel, maar door het gebrek aan distantie 
mist Van Emmerik enkele interessante punten. Zo 
neemt hij de categorie 'mathematische chemie' 

voetstoots van zijn object over, zonder erbij stil te 
staan dat Van Laar deze discipline zelf uitvond, 
om er een tweedeling in de chemie mee te force
ren, naar analogie met de 'experimentele' en 
'mathematische fysica'. Het begrip had zodoende 
een intellectuele èn een sociale strekking - zie de 
genoemde territoriumstrijd in de Amsterdamse 
geledingen. Het was deze strijd, die Van Laar fataal 
zou worden, en Van Emmerik beschrijft dat ook 
wel, maar hij betreurt de ontwikkeling meer dan 
dat hij haar analyseert. Zijn focus blijft een uitein
delijke erkenning van de grootheid van zijn held. 
Daarmee levert hij ons een overvloed aan soms 
zeer bruikbaar materiaal, maar plaatst hij zichzelf 
in die roemruchte traditie der hagiografie. 

Geert Somsen 

Susa Ebbinge Wubben, Leven als doodverklaarden. 
Leprozenzorg in Europa {500-1800) (Zeist: Christo-
foor 1993), 184 p., ill., fl. 49,50, ISBN 90-6238-509-5. 

Lepra is een fascinerende ziekte, niet in de laatste 
plaats vanwege de morele oordelen die ermee ver
bonden zijn. Die oordelen worden bovendien nog 
gekenmerkt door een ambivalentie die nieuwsgie
rig maakt naar de mentale gesteldheid van de 
samenleving waarin zij figureren. Met dit boek 
presenteert mevrouw Wubben een literatuurstudie 
over lepra in Europa in de periode 500-1800. Dat 
houdt in dat haar boek breed van opzet is en wei
nig aspecten onbesproken laat. 
In de loop van de Middeleeuwen verspreidde lepra 
zich over geheel Europa, waardoor de samenleving 
gedwongen werd tot een reactie. De christelijke 
exegeten vereenzelvigden de bijbelse zara'ath al 
snel met de ziekte. Dat hield in dat lepra werd ver
klaard als een straf voor individuele zonde (in het 
bijzonder voor begeerte en wellust). De behande
ling die leprozen te beurt viel was dienovereen
komstig. Door isolatie van de leproos werd 
getracht de (moreel) gezonde burgers te bescher
men tegen bezoedeling door de zondaar. Wie werd 
verdacht van lepra moest de lepraschouw onder
gaan. Wanneer het vermoeden werd bevestigd en 
de diagnose 'lepra' gesteld, had dat voor de per
soon in kwestie verstrekkende gevolgen: zijn aard
se goederen werden verbeurd verklaard, een even
tueel huwelijk ontbonden. Ook anderszins werden 
de banden van de leproos met de samenleving 
rigoreus doorgesneden: er werd een dodenmis 
voor hem opgedragen waarna hij op rituele wijze 
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uit de gemeenschap werd verbannen. Vervolgens 
kon hij worden opgenomen in een leprozengast-
huis (dat in tegenstelling tot de overige gasthuizen 
ver buiten de stad lag) of rondtrekken met een 
zogenaamde 'vuylbrief, die hem het recht ver
schafte om te bedelen. Hij moest daarbij gehuld 
zijn in speciaal voorgeschreven kledij, die hem 
voor een ieder herkenbaar maakte als leproos. In 
het boek komen al deze aspecten van lepra ruim 
gedocumenteerd naar voren. 
De gezonde samenleving nam een ambivalente 
houding in tegenover lepra. Zoals gezegd werd de 
ziekte beschouwd als een straf voor zonde, maar 
tegelijkertijd verwees zij naar heiligheid. Het stond 
voor een ieder vast dat voor de leproos een plaats 
in de hemel was weggelegd. De diagnose 'lepra' 
werd door sommigen gevreesd, door anderen 
gewenst. Gevreesd door degene die iets te verliezen 
had: een gezin, vermogen of materiële bezittingen. 
Bij intrede in een leprozerie werd hem dat alles 
ontnomen. Daarentegen was de 'vuylbrief voor 
veel armen zonder werk een begeerd document, 
omdat het een vrijbrief vormde tot bedelen. 
Tenslotte is het opmerkelijk dat de meeste lepro
zen een moreel oordeel te beurt viel, maar dat het 
in speciale gevallen (bijv. bij bakkers) voor een 
beroepsziekte werd gehouden. 
In het voorwoord zet mevrouw Wubben haar zeer 
persoonlijke motieven voor het schrijven van het 
boek uiteen. Zo vertelt ze over haar praktische 
betrokkenheid bij het onderwerp (ze is werkzaam 
in de gezondheidszorg) en over haar mededogen 
met de leprozen vanuit haar christelijke achter
grond. Deze bekentenissen nemen de lezer voor 
haar in, maar tegelijk wordt duidelijk waarom het 
boek niet altijd even doordacht van opzet is. Aan 
het boek ligt geen centrale vraagstelling ten grond
slag; de schrijfster vertelt vooral datgene wat haar 
in de geschiedenis van lepra persoonlijk heeft 
getroffen (8). Die benadering heeft tot gevolg dat 
de essentie van het lepra-probleem niet uitdrukke
lijk aan de orde wordt gesteld. Zo verwijst de sepa-
ratio Icprosorum weliswaar naar de fysieke isolatie 
van de lijder, maar evenzeer naar de morele afba
kening van de christelijke gemeenschap. De isola
tie van leprozen was verre van waterdicht: ze 
bewerkten het land in de omgeving van de lepro
zerie, maakten bedevaarten en verkeerden vaak in 
de steden om er te bedelen. De leproos mag dan 
als zondaar zijn beschouwd, tegelijk had de 
samenleving hem nodig voor het bewijzen van 
caritas en het scheppen van een onderscheid tus
sen goed en kwaad of in andere bewoordingen, 
van een positief zelflseeld. Het ging bij de verban
ning van leprozen eerder om een morele dan om 
een fy'sieke afzondering. Dit con.stituerend-maat-

schappelijke aspect van lepra wordt in het boek 
mijns inziens onvoldoende uitgewerkt. 
Een ander bezwaar betreft de periodisering van het 
boek. Wubben heeft zich daarbij laten leiden door 
politieke cesuren; de jaren 500 en 1800 omvatten 
de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Maar ner
gens maakt zij duidelijk waarom deze jaren ook 
bruikbaar zijn voor een beschouwing over lepra. 
Impliciet hanteert ze zelfs een andere periodise
ring, die beter in haar betoogtrant past. Deze valt 
uiteen in twee tijdperken: vóór en na Gerhard 
Hansen, de ontdekker van de leprabacil (1873). 
Deze ontdekking vormt voor Wubben de werkelij
ke ommekeer in de geschiedenis van de lepra. 
Daarvoor en daarna wordt de ziekte op synchrone 
wijze behandeld. Omdat het stilzwijgende uit
gangspunt is dat er tussen 500 en 1800 (1873) niets 
veranderde worden alle bronnen over lepra, over 
welk land of uit welke tijd ook, gebruikt voor het 
betoog. Dit suggereert een onveranderlijkheid die 
eerst bewezen zou moeten worden. Door het 
Europa van vóór Hansen op een lijn te stellen met 
de moderne lepra-landen (163) lijkt zelfs een 
universeel ontwikkelingsschema te worden geïn
troduceerd. De verschillen per plaats en tijd in de 
houding tegenover lepra zijn mijns inziens té bete
kenisvol om op deze wijze te worden genegeerd. 
Tenslotte behandelt het boek een zeer groot 
gebied. Dat heeft als voordeel dat kan worden 
geput uit een veelheid aan gepubliceerd materiaal, 
maar als nadeel dat op die manier geen recht 
wordt gedaan aan, opnieuw, regionale verschillen 
of ontwikkelingen in de loop van de tijd. Het boek 
had aan kracht gewonnen wanneer was gekozen 
voor de behandeling van een kleiner gebied, waar
bij dieper was ingegaan op de interes.sante ambi
valentie die de houding jegens lepra kenmerkte. 
Wubben noemt het wel, maar de maatschappelijke 
inbedding van de ziekte krijgt niet de centrale 
plaats die zij verdient. Dat is des te opmerkelijker 
omdat zij zelf ook doordrongen is van het bestaan 
van grote regionale verschillen (63). Dit alles 
neemt niet weg dat het boek van mevrouw 
Wubben zeer veel informatie en anecdotes biedt. 
Het is rijk geïllustreerd en met zorg uitgegeven, en 
zal met plezier worden gelezen door een ieder die 
is geïnteresseerd in de geschiedenis van de lepra. 

Frank Huisman 
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