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BOEKBESPREKINGEN 

Peter de Clercq, The Leiden Cabinet of Physics. A 
Descriptive Catalogue. Museum Boerhaave Com
munication 271 (Leiden: Museum Boerhaave 1997) 
200 pp., ill., ƒ 95,00 (in het museum), ISBN 90 
6292 114 o. Te bestellen bij: Museum Boerhaave, 
Postbus 11280, 2301 EG Leiden + verzendkosten 
ƒ 12,50 (Nederland) 05/37,50 (buiten Nederland). 

In het kielzog van De Clercqs proefschrift At the 
sign of the Oriental Lamp. The Musschenbroek work
shop in Leiden 1660-1750 (Rotterdam 1997) ver
scheen deze instrumentencatalogus als begeleidend 
deel van de dissertatie (besproken in Gewina 20 
(1997) 95-97) en als eerste in een serie van gelijk
soortige catalogi, die Museum Boerhaave de ko
mende jaren zal uitbrengen. Dit deel bevat de nog 
aanwezige instrumenten met toebehoren uit de 
periode 1660-1810, eens deel uitmakend van de ver
zameling van het Theatrum Physicum van de Leidse 
academie. Het komt in de plaats van de verouderde 
en beperkt bruikbare catalogus van CA. Cromme-
lin uit 1926 (Engelse editie 1951). Essentieel verschil 
met het werk van Crommelin: het grondig gebruik 
dat is gemaakt van het universiteitsarchief, dat tal 
van namen, data, bedragen en omstandigheden 
prijsgaf 

Elk van de 295 catalogusnummers is geïllus
treerd, waarbij een opvallend visueel aspect is dat 
vrijwel steeds ongeveer evenveel ruimte is toebe
deeld aan de tekst als aan de foto. De instrumenten 
zijn verdeeld over de volgende groepen: mechanica 
(39 nummers), hydrostatica/hydrodynamica (19), 
pneumatica (27), optica (125), warmte (20), mag-
netisme/elektrostatica (13), modellen van nuttige 
machines (30) en diversen (22). Het opvallend 
grote aantal optische items komt door het stuks
gewijs nummeren van alle anamorfosen, lantaarn
plaatjes en lenshouders. Het zeer geringe aantal 
elektrostatische toestellen is te wijten aan een 
bominslag in 1944. Het catalogusdeel wordt vooraf
gegaan door een historische inleiding en gevolgd 
door de nodige concordanties en indices met tot 
slot een beknopte opgave van bronnen en litera
tuur. 

De beknoptheid van de meeste beschrijvingen, 
al gesuggereerd door de vermelding van de gelijke 
ruimte voor tekst en afbeelding, doet weinig of 
geen afbreuk aan de bruikbaarheid en volledigheid 
van het boek, mits de lezer bekend is met de stan
daardwerken op dit terrein van Gerard Turner over 
Van Marums instrumenten in Teylers Museum 

(1973) en van Alan Morton en lane Wess over de 
collectie van de Engelse koning George III in het 
Science Museum in Londen (1992). Deze titels lagen 
dan ook, samen met de catalogus van de mechani
sche instrumenten in het Utrechts Universiteits
museum door Henk Bos, steeds op de tafel van de 
schrijver, die er, zoals hij zegt, 'many an apt phrase' 
aan ontleend heeft. De introductie maakt ons 
enigszins vertrouivd met de collectie, waarvan het 
materiaal dat teruggaat op 's Gravesande en Van 
Musschenbroek de kern vormt. De beknoptheid 
van dit hoofdstuk wordt gerechtvaardigd door het 
bestaan van enkele eerdere publicaties van De 
Clercq, waarin de geschiedenis van het Leids Fy
sisch Kabinet uitvoeriger wordt behandeld. 

De beheerders van het Theatrum Physicum in 
de periode onder beschouwing waren achtereen
volgens de hoogleraren De Volder (van 1675 tot 
1705), Senguerd (1705-24), 's Gravesande (1724-42), 
Van Musschenbroek (1742-61), Allamand (1761-87), 
Damen (1787-93) en Speijert van der Eijk (1793-
1837). Onder De Volder bereikte de verzameling een 
omvang van circa 65 stuks, waarschijnlijk vrijwel 
allemaal uit de instrumentmakerij van Samuel en 
johan van Musschenbroek; hier is weinig van over. 
Tijdens Senguerd was er geen sprake van groei, 's 
Gravesande bracht in nauwe samenwerking met 
Jan van Musschenbroek een eigen collectie van 157 
stukken bijeen, die na de dood van eerstgenoemde 
door de Leidse universiteit werd aangekocht, l^aar-
mee beschikte men op dat moment over de beste 
verzameling ter wereld in haar soort. Onder Petrus 
van Musschenbroek komen, voorzover bekend, voor 
het eerst tweedehands aankopen voor. Tijdens Al
lamand zet een neergang in ten gunste van de kabi
netten van de opkomende genootschappen. De 
verzameling bleef wèl voortdurend groeien: tussen 
1742 en 1811 werden ongeveer 225 instrumenten toe
gevoegd. 

De verouder(en)de collectie verhuisde tweemaal 
mee naar een nieuw onderkomen voor het Theatrum 
P/iy.'(icwm/Natuurkundig Laboratorium (1824 en 
1859). Tijdens het professoraat van Kamerlingh On-
nes verdween de oude collectie naar zolder, waar 
Crommelin er zich vanaf 1907 over ontfermde. Zijn 
inzet leidde niet alleen tot de voornoemde catalogi 
maar ook tot de stichting van het Nederlands 
Historisch Natuurwetenschappelijk Museum (1928), 
het huidige Museum Boerhaave. 

Ik juich het initiatief voor deze serie beschrij
vende catalogi ten zeerste toe. Het is uiteraard van 
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belang om het rijke bezit van ons Nationaal Mu
seum voor de Geschiedenis van de Natuurweten
schappen en de Geneeskunde systematisch zo 
breed en diep mogelijk te ontsluiten. De efficiënte 
opzet van de reeks, blijkend uit dit eerste deel, 
biedt een garantie tegen het gevaar dat dat bij zo'n 
omvangrijk geheel een gebed zonder end zou wor
den. Vermeldenswaard is tenslotte, dat aan deze 
serie wordt gewerkt terwijl tegelijk een kleine com
missie, met vertegenwoordigers van de weten-
schapsmusea en de sector van particuliere verza
melaars, zich opmaakt om gegevens bijeen te 
brengen voor de samenstelling van een nationale 
inventaris van historische wetenschappelijke in
strumenten, in navolging van reeds verschenen 
inventarissen in onder meer Engeland, Ierland en 
Denemarken. 

Marijn van Hoorn 

Erik-Jan Bos ed., René Descartes: Verantwoordingh 
van Renatus Descartes aen d'achtbare overigheit van 
Uitrecht (Amsterdam: Amsterdam University Press 
1996) 138 pp., ƒ 35,00, ISBN 90-5356-195-1. 

In de Jaren 1640 had te Utrecht een hevige pole
miek plaats tussen de hoogleraren Regius en 
Voetius over de nieuwe cartesiaanse filosofie. Het 
conflict breidde zich snel uit en ook Descartes zelf 
bemoeide zich er mee. Uiteindelijk besloot de 
Utrechtse stadsregering het onderwijs van de car
tesiaanse filosofie te verbieden. Dit conflict moet 
onderhand wel een van de meest beschreven episo
den uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis 
zijn. Er blijken echter nog steeds nieuwe aspecten 
aan de zaak ontdekt te kunnen worden, zoals de 
onderhavige publicatie leert. Het Franse origineel 
van de Lettre apologétique, waarin Descartes zijn 
visie op de gebeurtenissen voor de stadsregering 
uiteenzette, is verloren gegaan. Huidige edities 
baseren zich op andere Franse en Latijnse versies. 
Eric-Jan Bos presenteert hier echter de gelijktijdige 
Nederlandse vertaling uit het Utrechtse gemeente
archief, die door Descartes zelf is nagekeken en op 
talrijke plaatsen gecorrigeerd. In zijn uitvoerige 
inleiding (3-72) toont Bos aan dat Descartes het 
Nederlands wat dat betreft voldoende machtig 
was. Ook weerlegt hij de tot dusverre gangbare 
opvatting dat de Lettre al in 1645 zou zijn geschre
ven: het stuk dateert pas van 1648. Ten aanzien van 
de algemene context benadrukt Bos dat Descartes' 
falen niet te wijten was aan diens onbegrip van de 
Nederlandse verhoudingen, zoals wel is gesugge
reerd. Descartes liet zich gebruiken in een plaatse
lijk politiek conflict waarin de Nederlanders zélf 

hem op het verkeerde been zetten. Kortom, het 
geheel is een zorgvuldig stukje werk, dat niet alleen 
een heldere inleiding biedt maar bovenal een aan
tal puntjes wat beter op de i zet. 

Rienk Vermij 

G.E. Rumphius: Waerachtigh verhael, van de schric-
kelijcke aerdbevinge, nu onlanghs eenigen tyd her-
waerts ende voornaementtijck op den 17. February 
des Jaers 1674. voorgevallen, in, en ontrent de eylan-
den van Amboina (...) (Z.pl. 1675; facsimile, trans
criptie en Engelse vertaling, uitgegeven door W. 
Buijze 1997) 60 pp., ill., ƒ 14,90 (+ porto), ISBN 
90-9010731-2; te verkrijgen bij boekhandel A. 
Houtschild (Den Haag). 

In de jaren 1671-1674 werden Ambon en omliggende 
gebieden getroffen door een reeks zware aardbevin
gen. De gouverneur van de Molukken, A. Hurdt, 
zond hiervan in juni 1674 een verslag aan de Raad 
van Indië, dat een jaar later, ietwat ingekort en aan
gevuld met een tweede ooggetuigenverslag, in de 
Republiek als pamflet werd gedrukt. Dit pamflet 
beleeft nu een nieuwe editie. De heruitgave geeft een 
facsimile van het pamflet (16 bladzijden, waarvan 14 
tekst), een transcriptie voor wie moeite heeft met 
het oude gotische schrift, een glossarium dat vooral 
voor het thuisbrengen van plaatsnamen heel nuttig 
is, en een Engelse vertaling. Spijtig is wel dat het 
pamflet voor deze heruitgave niet is vergeleken met 
het oorspronkelijke manuscript, dat zich thans in 
het Algemeen Rijksarchief bevindt. 

Het anonieme verslag geldt sinds de vorige 
eeuw algemeen als van de hand van de bekende 
natuurhistoricus Rumphius, toentertijd woonach
tig op Ambon en Hurdts belangrijkste adviseur. 
Rumphius' vrouw en dochter waren bij deze aard
beving om het leven gekomen. De argumenten 
voor deze toeschrijving, door Buijze in zijn verant
woording aangegeven, zijn niet alle van gelijk 
gewicht, maar lijken over het geheel overtuigend. 
Het is vooral vanwege dit aandeel van Rumphius 
dat Buijze de heruitgave van dit zeldzame pamflet 
ter hand heeft genomen. Dat dit pamflet het enige 
werk van Rumphius is dat bij diens leven in druk 
verscheen, zoals hij schrijft, is overigens niet geheel 
juist; Rumphius leverde immers verschillende bij
dragen aan de Miscellanea curiosa. De uitgave is 
echter niet alleen voor de kennis van Rumphius 
van belang, maar werpt ook interessant licht op de 
manier waarop men vroeger op natuurrampen als 
aardbevingen reageerde. 

Rienk Vermij 
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Gottfried Wilhelm Leibniz, Mathematischer, natur-
wissenschaftlichcr umi technischer Briefwechsel ( = 
Samfliche Schriften und Briefe, Dritte Reihe) Vlet
ter Band, Juli 1683-1690 ((bearb. von Hein-Jürgen 
Hess; Berlin: Akademie-Verlag 1995) 814 pp., DM 
490,00, ISBN 3-05-002602-2. 

De publicatie van de wetenschappelijke briefwisse
ling van Leibniz vordert gestaag. De reeks met we
tenschappelijke brieven maakt deel uit van de 
Leibniz-editie in zeven reeksen door de Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 
De eerste drie reeksen bevatten de 'Briefe', de laat
ste vier de 'Schriften'. Ook in de zevende reeks, 
waarin de wetenschappelijke aantekeningen en 
publicaties van Leibniz uitgegeven worden, zijn in 
1990 en 1996 twee belangrijke delen verschenen, 
namelijk de wiskundige aantekeningen uit Leibniz' 
Parijse jaren (1672-1676). 

In 1976 verscheen het door Hofmann verzorgde 
eerste deel uit de reeks brieven over wetenschappe
lijke en technische onderwerpen. Daarna duurde 
het tot 1987 voordat deel 2 verscheen, maar deel 3 
volgde daarna snel (1991), en dit vierde deel sluit in 
tempo aan. In 1988 besprak ik in TGGNMTdeel 2, 
met als vraagstelling wat we uit de brieven kunnen 
leren over de relatie van Leibniz met de Neder
landen. Bij Leibniz, die voortdurend op de hoogte 
wilde zijn van de ontwikkelingen in Europa, is dat 
een vruchtbare vraagstelling. Voor de wiskunde is 
de periode die dit vierde deel bestrijkt (1683-1690) 
interessant, want ze omvat de verschijning van de 
iVovrt Metlwdus (1684, de eerste publicatie over dif
ferentiaalrekening). Met diverse correspondenten, 
onder wie Christiaan Huygens en Jakob Bernoulli, 
'discussieert' Leibniz over dit onderwerp. 

Als we chronologisch te werk gaan, zien we in 
dit deel eerst de afloop van de correspondentie tus
sen Leibniz en de Haagse wiskundige Johan Jakob 
Ferguson. Na 36l)rieven en gespreksaantekeningen 
in het vorige deel volgen nu nog 7 nieuwe brieven. 
Ferguson informeert bij Leibniz waar het manu
script over de quadratuur van de cirkel blijft, dat 
door zijn bemiddeling bij de Amsterdamse drukker 
Jan Rieuwertsz zou verschijnen. Verder schrijft hij 
over de reductie van de graad van vergelijkingen 
('De Heer Hudde heeft mij gegsecht suJx al voor 
veel jaren uutgevonden te hebben.' 1 juli 1683). 
Leibniz trekt zijn toezegging van een manuscript 
over quadratuur in, want hij ziet meer in een werk 
over heuristiek in het algemeen, waarbij de quadra
tuur dan als een speciaal geval toegevoegd zou 
kunnen worden, hetgeen hem, zoals hij schrijft, 
'angeneher seyn wird, als ein tractatus pure mathe
maticus'. Bij Rieuwertsz is uiteindelijk niets van 
Leibniz' hand verschenen. Ook Leibniz schrijft 

over de graadreductie van een vergelijking, en hij 
bespreekt zijn ervaringen met een windmolen die 
hij in de Harz had laten bouwen voor het droog 
houden van een mijn. Eerder had Ferguson bouw
tekeningen van een Rijnlandse windmolen opge
stuurd. Een vast onderwerp in de brieven is ook 
nieuw verschenen boeken en veilingen. Op 2 no
vember 1683 stuurt Ferguson Leibniz twee exem
plaren van de veilingcatalogus (15 maart 1683) van de 
bibliotheek van Nicolaas Heinsius en een exemplaar 
van de Waerdye van Lyf-renten (1671) van De Witt. 

De berekening van lijfrenten is het onderwerp 
van Fergusons volgende, zeer gedetailleerde brief 
Deze bevestigt nog eens dat De Witt ter voorberei
ding van de Waerdye door Ferguson specifieke tel
lingen had laten doen: 

Ende hadde oock de Heer Raedtpensionaris de 
Witt zal. oock tot dien eijnde doen uuttrecken de 
persoonen die zedert den jare 1600 bij Holland lijf-
frenten gecocht hebben, daer bij doende stellen 
den tijd van aencoop, den ouderdom vande per
soon die cochte, ende den tijd wanneer deselve is 
gestorven; gelijck de quohieren daer van oock 
noch onder mij sijn gebleven (12 november 1683). 

Begin 1684 breekt de correspondentie met een 
briefje van Ferguson af 

Substantiëler van inhoud zijn de brieven tussen 
Leibniz en Huygens. De correspondentie was sinds 
februari 1680 onderbroken geweest. Leibniz meldt 
zich januari 1688 weer, en uit 1690 zijn zelfs 11 brie
ven opgenomen. In grote lijnen was de inhoud van 
deze brieven uit de edities van Gerhardt en uit de 
Oeuvres Completes van Huygens al bekend. Deze 
nieuwe editie voegt een rijkdom aan detail toe. De 
eerdere uitgaven baseerden zich meestal op de uit
eindelijk verzonden brief, de nu voorliggende editie 
geeft de brief weer in samenhang met de concepten 
die eraan voorafgingen en de notities die er door 
de ontvanger aan toegevoegd werden. Bij sommige 
brieven is dat geen geringe opgave. Zo schreef 
Leibniz begin oktober 1690 vijf concepten van een 
brief die hij uiteindelijk niet verstuurde. Het vijfde 
concept werd door een onbekende in het net ge
schreven en vervolgens nog eens afgeschreven door 
G.Chr. Otto, die voor zulke werkzaamheden bij 
Leibniz in dienst was. De brief was gepubliceerd op 
basis van een fragment van het vijfde concept en de 
twee nette versies. Nu is de volledige serie concep
ten uitgegeven (gedrukt 31 pagina's), waarbij het 
onder meer opvalt dat het eerste concept bijna vol
ledig wiskundig van karakter is. Leibniz lost twee 
problemen op (inverse tangenten problemen, in 
hedendaagse terminologie eerste orde differentiaal
vergelijkingen), die Huygens hem had voorgelegd 
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om de bruikbaarheid van de Nova methodus te be
proeven. Huygens had enigszins buiten de waard 
gerekend, want Leibniz was tot veel meer in staat 
dan Huygens had vermoed. De geschiedenis waai
erde uit, later legde Huygens de problemen ook aan 
anderen voor, maar een stap vooruit is dat we via 
dit concept nu inzicht hebben in de eerste reactie 
van Leibniz. 

De hier aangestipte correspondenties met Fer
guson en Huygens zijn slechts twee facetten in een 
bonte mengeling, die varieert van rekeningen in 
verband met de mijnbouwprojecten waar Leibniz 
toezicht op hield tot gespreksaantekeningen tijdens 
zijn reis door Italië, van opmerkingen over boeken 
(bijvoorbeeld over de insectenboeken uit 1679 en 
1683 van Maria Sibylla Merian in een brief aan aan 
Mohr, juni 1683: 'Eine Mahlerin zu Francfort haf 
ein artig buch von Insecten und auf was fur blu-
men sie sich aufhalten herausgeben, dabey sie 
observirt, das die blumen die einerley insecto ange-
nehm auch einerley virtutem Medicinalem zu 
haben pflegen.') tot waarnemingen en theorieën op 
velerlei gebied. Zeer behulpzaam is daarom het 
inleidende overzicht (43 pagina's) van Hess en 
O'Hara, de bewerkers van de brieven, evenals de 
registers. 

De goede gewoonte om een los register van alle 
tot dusver gepubliceerde brieven bij te voegen is in 
dit deel voortgezet. De filologische kwaliteit van de 
uitgave is voorbeeldig. Wie wel eens aan een hand
schrift van Leibniz gewerkt heeft, weet dat dat niet 
vanzelfsprekend is, en dat we de bewerkers dank
baar moeten zijn dat we deze brieven nu zonder 
moeite kunnen lezen. 

Jan A. van Maanen 

Wim Ravesteijn, De zegenrijke heeren der wateren. 
Irrigatie en staat op Java, 1832-1942 (Delft: Delft 
University Press 1997) 409 pp., ill., ƒ 95,00, ISBN 
90-407-1462-2. 

Willem Ravesteijn, cultureel antropoloog, promo
veerde in 1997 aan de KU Nijmegen op het proef
schrift met bovengenoemde titel, waarvan hij 
schrijft dat het is bedoeld voor 'een sociologisch/ 
historisch en (irrigatie )technisch publiek, alhoewel 
ik [WRj mijn best gedaan heb om het tevens voor 
andere lezers aantrekkelijk te maken' (p. xii). Dat 
ondergetekende het ter hand nam, was in de eerste 
plaats uit belangstelling voor koloniale geschiede
nis. Van irrigatietechniek was ik nauwelijks op de 
hoogte, maar daarentegen wel van problemen be
treffende de relatie tussen watervoorziening en 
volksgezondheid. Over dat laatste kon ik bij Rave

steijn echter niets vinden, maar men moet een 
boek niet beoordelen naar wat er niet in staat. 
Ravesteijn behandelt wel degelijk enkele zeer inte
ressante thema's, waaronder de inheemse irrigatie
techniek vergeleken met de westerse techniek, de 
verhouding tussen bestuursambtenaren en ingeni
eurs in Indië, de visie van parlementariërs in 
Nederland op gebeurtenissen in de koloniën. Hij 
stelde zichzelf drie vragen: 'Waren de moderne 
werken wel zo superieur aan de Javaanse?', 'Was de 
opkomst van de moderne irrigatietechniek een 
ontwikkelingsproces, dat zijn eigen dynamiek volg
de, met ingenieurs in de hoofdrol...?' en 'Bleef de 
rol van het Indisch bestuur alleen beperkt tot een 
voorwaardenscheppend beleid' (p. 15). Zo los 
gezien lijken het haast retorische vragen. Voor een 
ieder die kennis heeft genomen van de negentien
de- en twintigste-eeuwse beschavingsmissies -
zoals Ravesteijn die ook noemt - van Nederlanders 
en andere Westerlingen in hun koloniën, missies 
op velerlei gebied die echter altijd gepaard gingen 
met een superioriteitsgevoel van de blanke ten 
opzichte van de inheemse bevolking en diens zeden 
en gewoonten, moet het antwoord op de drie vra
gen 'nee' luiden. Maar Ravesteijn heeft materiaal 
gezocht om het 'nee' te kunnen verklaren. Dat hij 
dit materiaal wil passen in een theoretisch kader is 
prijzenswaardig, en - gelet op het feit dat zijn boek 
een proefschrift is - noodzakelijk, maar het hoofd
stuk 2 waarin hij het theoretisch perspectief behan
delt, behoort mijns inziens niet tot het meest over
tuigende en zeker niet tot het boeiendste deel van 
het boek. Dat hij het nodig acht in een 'Excurs' uit 
te leggen wat het vakgebied 'Wetenschap, Tech
nologie en Samenleving' behelst, getuigt niet van 
vertrouwen in de lezer, van wie hij elders trouwens 
meent te moeten opmerken dat er zo iemand is als 
'de nieuwsgierige lezer' (p. 50). 
Welke theorie Ravesteijn nu precies voorstaat, blijft 
wat vaag. Hij schrijft: 'In aansluiting met de sociaal-
constructivistische stroming (maar ook enigszins in 
afwijking daarmee) volg ik [WR] een benadering 
van (irrigatie)techniekontwikkeling, waarbij gezocht 
wordt naar factoren van uiteenlopende aard die 
deze ontwikkeling mogelijk maakten, voorwaarden 
waaronder de ontwikkeling plaatsvond' (p. 35). In 
zijn uitwerking blijkt hij zich toch vooral - en voor 
mijn gevoel gelukkig maar - te hebben beperkt tot 
een historische analyse van met name vier cases 
betreffende de bouw van verschillende waterwer
ken. Het zijn goed-gedocumenteerde voorbeelden 
uit vier verschillende perioden waarin alle bovenge
noemde aspecten aan de orde kunnen worden 
gesteld: Ravesteijn behandelt inderdaad factoren 
van uiteenlopende aard. Hij laat de problemen bij 
de ontwikkeling van een moderne (westerse) irri-
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gatietechniek zien, hij behandelt de invloed van 
het koloniale bestuursapparaat en de positie van 
een nieuwe groep deskundigen, de waterstaat
ingenieurs. 

Terwijl in 1832 al irrigatie-ingenieurs in de 
Sampeandelta actief waren, blijken daar in de pe
riode 1857-1875 geen technici beschikbaar te zijn 
geweest. Bestuursambtenaren namen de zaken 
waar tot er weer ingenieurs kwamen. Uit het feit 
dat men zoveel jaren deze deskundigen bleek te 
kunnen missen, blijkt al wel dat de ambtenaren 
zich competent op dit gebied achtten. In de jaren 
zestig kampte hoofdingenieur H. de Bruyn niet 
alleen met gebrek aan geld en personeel, maar 
vooral met gebrek aan bevoegdheid. Inhoudelijk 
waren de meningen tussen beide groepen sterk 
verdeeld: ambtenaren hadden wel oog voor de in
heemse irrigatietechnieken, ingenieurs beschouw
den het als een 'dwaling' te veronderstellen dat 
Javanen uitstekende waterbouwkundigen zouden 
zijn. In 1885 werd de organisatie van Waterstaat zo
danig herzien dat de ingenieurs onafhankelijk wer
den van de bestuursambtenaren. 

Wie het lemma 'Bevloeiingen' in de Beknopte 
Encyclopaedic van Nederlandsch-Indië (1921, pp. 63-
64) opslaat, komt daar meteen cases van Ravesteijn 
tegen: de dam in de Sampean ('in 1832 gelegd, was 
een vrij belangrijk kunstwerk'), de Brantas-delta-
werken, de irrigatiewerken in Bagelen ('kunnen 
gerekend worden onder de met zoodanig succes 
ondernomen werken, dat Bagelen geruimen tijd 
bekend stond als het klassieke land der technische 
irrigatie op Java') en de Pemaliwerken. Eén van de 
vragen die Ravesteijn probeert te beantwoorden, 
werd ook in 1921 gesteld: was de aanleg van de irri
gatiewerken rendabel? In 1921 bestond er 'verschil 
van gevoelen' over, hoewel 'algemeen erkend' werd 
dat irrigatie een gunstige invloed had op de econo
mische toestand. Ravesteijn beschrijft hoe in geval 
van de Solovalleiwerken, een onderwerp waarover 
in de Kamer fel werd gedebatteerd, de minister van 
Koloniën in 1903 tot stopzetting besloot, omdat de 
kosten uit de hand liepen. In de daarop volgende 
jaren verschoof de aandacht van de constructie van 
irrigatiewerken naar het beheer van irrigatiegebie-
den, een veel breder aandachtsveld waarbij inge
nieurs moesten samenwerken met ambtenaren en 
landbouwkundigen, een volgende groep nieuwe 
deskundigen. Deze aanpak werd een onderdeel van 
de 'moderne koloniale staat' die zich na 1920 ont
wikkelde. 

Hoewel de titel anders doet vermoeden, behan
delt Ravesteijn in een epiloog ook de periode na 
1942. Daaruit blijkt dat irrigatie een voortdurend 
onderwerp van discussie is, een discussie die ver 
uitstijgt boven de technische problemen. 

Afbeelding uit het besproken boek 

Schoonheidsfoutjes bij de opmaak van de tekst 
ontsieren de uitgave, die voorzien is van oude en 
recente foto's en interessante kaarten en ontwer
pen. Kleine ergernissen als het niet uitleggen wat 
'basterdtras specie' (p. 63) is en wel (m.i. over
bodig) vermelden dat een kampong een Indisch 
dorpje is, moet de lezer voor lief nemen. Ravesteijn 
sprak de hoop uit dat zijn studie een bijdrage kan 
leveren aan de techniekgeschiedenis in het alge
meen, doordat hij de koloniale techniekontwikke
ling heeft behandeld 'vanuit een origineel perspec
tief (staatvorming)' (p. 46). Naar mijn mening is 
zijn opzet geslaagd te noemen. Hij laat techniek 
zien als mensenwerk, met alle kenmerken die men
senwerk eigen zijn. De koloniale context maakt het 
verhaal extra boeiend. 

Annemarie de Knecht-van Hekelen 

Willibrord Rutten, 'De vreselijkste aller harpijen'. 
Pokkenepidemieën en pokkenbestrijding in Neder
land in de achttiende en negentiende eeuw; een soci
aal-historische en historisch-denwgrafische studie. 
HES Studia Historica 19 ('t Goy-Houten: Hes Uit
gevers 1997) 558 pp., ƒ 49,50, ISBN 90-6194-368-X. 

De lezers onder u die de pen wel eens ter hand 
nemen om onderzoeksresultaten aan het papier 
toe te vertrouwen, moeten enig begrip kunnen op
brengen voor mijn onrustige gemoedstoestand 
toen ik het levenswerk van Rutten, of in de woor
den van de auteur 'olifantsbevalling', ter hand 
nam. Niet de grote omvang (ruim 550 pagina's) 
van deze dissertatie verontrustte mij, maar veeleer 
de hoge kwaliteit van het product, waardoor, zelf 
weer als penvoerder optredend, enige onzekerheid 
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in mijn vingers viel te bespeuren. Was dit de be
ruchte 'muisarm' die toesloeg? Of werd mijn aan
vankelijke lust om te schrijven verstoord door het 
hersenspinsel dat alleen 'olifantsbevallingen' de 
geest kunnen verzadigen? Een run langs de boe
kenkast overtuigde mij weliswaar van het tegen
deel, maar feit blijft dat voortaan bij het in kaart 
brengen van de geschiedenis van de Nederlandse 
gezondheidszorg in de achttiende en negentiende 
eeuw het boek van Rutten binnen handbereik 
moet blijven. 

Pokken is tot nu toe de enige infectieziekte die 
wereldwijd is uitgeroeid. Op 26 oktober 1977 werd 
Ali Mao Maaien, een 23-jarige man uit Somalië, als 
laatste pokkenpatiënt geregistreerd. Precies twee 
jaar later verklaarde de directeur-generaal van de 
World Health Organization dat de eradicatie van 
pokken een feit was. Aan de wieg van deze uit
roeiing stond de Engelse medicus Edward Jenner 
(1749-1823) die aan het eind van de achttiende eeuw 
ontdekte dat koepokken, een ongevaarlijke rund
veeziekte, immuniteit tegen mensenpokken bood. 
Deze vondst vormde het startsein voor een massale 
inentingscampagne, die tot diep in de twintigste 
eeuw werd gecontinueerd. 

Rutten kiest in zijn dissertatie, waarop hij op 7 
november jl. te Wageningen promoveerde, voor 
een tweetal invalshoeken. In de eerste plaats 
springt de historisch-demografische benadering in 
het oog. Door de gedetailleerde bewerking van het 
uit vele bronnen verzamelde statistisch materiaal, 
wordt de lezer geconfronteerd met een groot aan
tal kwantitatieve hoogstandjes over de omvang van 
de pokken, verschillende demografische effecten, 
de vaccinatie-indexcijfers per gemeente, de vacci
natiegraad per leeftijdsgroep etc. De stortvloed 
aan cijfers, grafieken (37) en tabellen (59) wordt 
niet geïsoleerd gepresenteerd, maar vormt onder
deel van de sociaal-historische component die het 
boek inhoud en vorm geeft. In dit verband wordt 
bijvoorbeeld volop aandacht besteed aan het poli
tieke en maatschappelijke kader waarbinnen het 
vaccinatieproces zich afspeelde. Zo passeert het 
ontstaan van een theologische oppositie tegen de 
pokkenvaccinatie uitgebreid de revoie. Deze religi
euze weerstand tegen het inentingsbedrijf is tot op 
de dag van vandaag actueel, want dezelfde argu
menten spelen een rol bij de afwijzing van de 
poliovaccinatie. Rutten blijft overigens niet steken 
in een eenzijdig sociaal-historische benaderings
wijze, want hij completeert zijn boek met een 
overzicht van de medische denkbeelden over de 
pokken en de pokkenvaccinatie. 

Uit het proefschrift van Rutten blijkt dat de 
ontdekking van het koepokvaccin voor Nederland 
op een uiterst geschikt moment plaatsvond. In 

Vaccinatiegraad in Nederland circa 1820-1860. Inen
tingen per 100 geboorten (uit: Rutten, 'De vreselijkste 
aller harpijen', 336) 

1795 hadden de Bataafse revolutionairen de rege
ringsmacht in handen genomen. Zij zagen, in 
tegenstelling tot de bewindvoerders van de Repu
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden, een be
langrijke rol weggelegd voor het centrale gezag om 
te interveniëren in de gezondheidszorg. De pok
ken, die in de achttiende eeuw om de drie a vier 
jaar in de grote steden werden waargenomen, wer
den door de Bataafse revolutionairen uitgeroepen 
tot volksvijand nummer één. De variolatie, de 
inenting met mensenpokken, en later de koepok
inenting, vormden in de Bataafs-Franse Tijd (1795-
1813) de basis van de gezondheidspolitiek. In deze 
jaren kreeg de organisatie van de vaccinatiecam
pagnes volop gestalte en werden vele personen 
tegen de pokken ingeënt. Uit deze tijd dateert ook 
de invoering van het 'pokkenbriefje', een bewijs 
van inenting dat bijvoorbeeld door scholieren 
getoond moest kunnen worden. Het succes van de 
inentingscampagnes moet mede verklaard worden 
uit het feit dat enkele organisaties, zoals de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen, zich krachtig 
achter het nieuwe beleid schaarden. Ook het werk 
van enkele medische pioniers was een belangrijke 
reden dat het vaccinatiebeleid ingang vond. Vooral 
de Rotterdamse geneesheer L.S. Davids (1771-1820) 
was gecharmeerd van de vaccinatie. Hij introdu
ceerde de koepokinenting in Nederland en ver
spreidde de nieuwe wetenschappelijke inzichten 
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onder zijn collega's. Na de Franse aftocht werd de 
kruistocht tegen de pokken op dezelfde voortva
rende wijze voortgezet. Vele krachten werden in 
het Koninkrijk der Nederlanden gemobiliseerd om 
het koepokvaccin, dat gratis werd aangeboden, in 
alle uithoeken van het land aan te bieden. De vac
cinatie vormde een speerpunt van de medische 
beschavingsarbeid in de negentiende eeuw. Deze 
politiek leidde in Nederland tot een hoge vaccina
tiegraad. Aan het eind van de negentiende eeuw 
waren bijna alle kinderen met het pokkenvaccin 
ingeënt. De ziekte zelf eiste inmiddels nauwelijks 
slachtoffers. Overigens verdient het beeld dat de 
Nederlandse overheid op het terrein van de volks
gezondheid lange tijd een 'assepoesterbeleid' heeft 
gevoerd' na publicatie van het proefschrift van 
Rutten enige nuancering. 

In Nederland werd tot aan de vooravond van 
de wereldwijde uitroeiing van de pokken in grote 
lijnen aan het in de negentiende eeuw uitgestippel
de beleid vastgehouden. Dit ondanks het feit dat 
sinds de jaren twintig de ziekte encefalitis postvac-
cinalis, een hersenontsteking die ontstond als ge
volg van de pokkenvaccinatie, enkele tientallen do
delijke slachtoffers per jaar eiste. Dit thema valt 
weliswaar buiten het bestek van de studie van 
Rutten, maar krijgt door de pennenvruchten van 
de promovendus extra reliëf Dit grensoverschrij
dende element van het werk van Rutten toont nog
maals aan dat met dit boek een waardevolle bijdrage 
is geleverd aan de medisch-historische geschied
schrijving van Nederland. 

René Rigter 

A.H.M. Kerkhoff, De staat als dokter. Sociaal- en po-
litiek-filosofische denkbeelden over staat en gezond
heidszorg in de Westerse wereld voor 1870 (Bussum: 
Coutinho 1997) xi -1-178 pp., ƒ 44,50, ISBN 90-6283-
075-7 

De eerste vluchtige kennismaking met dit boek 
wekte bij mij een associatie op met het boek van 
Abram de Swaan, Zorg en Staat (Amsterdam 1989; 
eerder verschenen als: In care of the state, 1988). 
Beide boeken zijn kennelijk geschreven vanuit een 
bezorgdheid over de problemen waarin de gezond
heidszorg in de Westerse wereld verstrikt is ge
raakt. En bij beide auteurs heeft dh geleid tot een 
omzien in verwondering: 'hoe heeft het zover kun
nen komen?'. 

Maar al snel houdt de gelijkenis tussen de beide 
boeken op. Afgezien van het feit dat De Swaan zich 
destijds niet beperkt heeft tot de gezondheidszorg, 
maar ook onderwijs en welzijnszorg in zijn studie 
heeft betrokken, omvat zijn werk een vergelijkend 
onderzoek naar de ontwikkeling van de staatsbe
moeienis in een vijftal Westerse landen gedurende 
de moderne tijd. Kerkhoff daarentegen strekt zijn 
blikveld tot aan de klassieke oudheid uit en hem 
gaat het veeleer om de ideeën die er in de verschil
lende tijdperken hebben geleefd dan om de rea
liteit van de dag. Dit in het besef dat de geopperde 
ideeën - vaak idealen - ons kunnen informeren 
over destijds gevoelde tekortkomingen in de orga
nisatie van de gezondheidszorg. 

Bij de beoordeling van het vlot geschreven en 
originele boekwerkje van Kerkhoff moet men er
van uitgaan dat het vooral is bedoeld als inleiden
de lectuur voor de colleges die de schrijver geeft 
voor de studenten bestuurskunde aan de Universi
teit van Twente. Toch vraag ik mij af of het geko
zen stramien een gelukkige keuze is geweest om de 
opvattingen over de taak van de staat ten aanzien 
van de gezondheidszorg voor haar burgers weer te 
geven. Dit geldt met name ten aanzien van de tijd
vakken die voorafgingen aan de Verlichting. Im
mers dan pas wordt een expliciete en uitgewerkte 
verantwoordelijkheid in dat opzicht verwoord. Het 
is dan ook geen wonder dat de schrijver de vaak 
utopistische beschouwingen over de organisatie 
van de menselijke samenleving van filosofen als 
Plato, Thomas More, John Locke en Jean-Jacques 
Rousseau onder het vergrootglas heeft moeten 
nemen om er opmerkingen over de gezondheids
zorg aan te ontlenen, opmerkingen die vaak weinig 
realiteitszin vertonen. Maar daarvoor zijn het dan 
ook utopieën. Wat betreft de Middeleeuwen is het 
zelfs niet gelukt een representatieve vertegenwoor
diger te vinden en heeft Kerkhoff zijn toevlucht 
moeten nemen tot het weergeven wat de 'christelij
ke traditie' te bieden had, wat bepaald niet slecht 
uitpakt. Pas met het opkomen van het concept 
'medische politie' in de tweede helft van de acht
tiende eeuw krijgt de schrijver ruimere armslag en 
kan hij met overtuiging de ontwikkeling van de 
opvattingen over de openbare gezondheidszorg il
lustreren aan de hand van schrijvers als J.P. Frank, 
R. Owen. E. Cabet en S. Neumann en wint zijn be
toog sterk aan overtuigingskracht. 

J.K. van der Korst 

1. Zie bijvoorbeeld: H. Rigter en R.B.M. Rigter, 'Volksgezondheid een assepoester in de Nederlandse politiek. Een 
analyse toegespitst op de sociaal-democratie', Gewina 16 (1993) 1-17. 
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H.L. Houtzager & F.B. Lammes, Obstetrics in the 
Low Countries. A historical perspective (Zeist: Me
dical Forum International 1997) 100 pp., ill., 
ƒ 55,00, ISBN 90-5698-016-5; te bestellen bij Sche
ring Nederland B.V., Postbus 116, 1380 AC Weesp; 
tel. 0294-462424, fax 0294-410095. 

Deze bundel bestaat uit een serie artikelen over 
17de, 18de en 19de eeuwse 'medical doctors whose 
publications and discoveries played a major role in 
the history of obstetrics and gynaecology in the 
Low Countries' (p. 1). Dit blijken een zevental me
dici te zijn van wie royaal geïllustreerde levens
beschrijvingen zijn uitgewerkt. Over de redenen 
waarom de keus juist op Hendrick van Roonhuyse, 
Paulus de Wind, Frederik Ruijsch, Hendrik van De
venter, Wouter van Doeveren, Petrus Camper en 
A.E. Simon Thomas is gevallen, wordt weinig ge
zegd. Dat over de meesten van deze heren de nodige 
secundaire literatuur bestaat, zal ongetwijfeld een 
rol hebben gespeeld. Met de Engelstalige artikelen in 
deze bundel richten de auteurs zich immers op een 
internationaal publiek dat van de vele Nederlandse 
bronnen nauwelijks kennis heeft genomen. 

Van Roonhuyse (c 1625-1672) wordt geportret
teerd als de proto-gynaecoloog, die diverse opera
tieve ingrepen aandurfde, die in Nederland niet 
alleen de keizersnede introduceerde, maar ook een 
behandeling van vesicovaginale fistels en niet te 
vergeten de verlostang. De Wind (1714-1771), de 
auteur van 't Geklemd hoofd geredt (1751), kon pas 
in 1747 van de tang van Van Roonhuyse kennis 
nemen, tot dan toe was de aard van het instrument 
geheim gehouden. Met een eigen ontwerp van een 
verlostang slaagde De Wind erin enkele verlossin
gen tot een goed einde te brengen. Zijn tang werd 
door collega's, onder wie Petrus Camper (1722-
1789), met enthousiasme begroet. Verloskunde was 
echter zeker niet Campers enige interesse; hij 
wordt niet voor niets besproken als 'a universal 
scholar'. Maar eerst wordt de bekende anatoom 
Ruijsch (1638-1731) ten tonele gevoerd als opleider 
van vroedvrouwen. Dan volgt Van Deventer (1651-
1724) met zijn Nieuw Ligt voor 'Vroed-meesters en 
Vroed-vrouwen (1701), 'the first scientific textbook 
in which the theory and practice of obstetrics were 
combined' (p. 53). Van Doeveren (1730-1783) wordt 
genoemd vanwege zijn onderwijs aan studenten, 
vroedvrouwen en chirurgijns en zijn vergeefse 
pogingen om het klinisch onderwijs in Leiden 
weer in de Boerhaave-traditie te herstellen. De be
tekenis van Simon Thomas (1820-1886), tenslotte, 
wordt gezocht in de eerste succesvolle keizersnede 
die hij uitvoerde, maar meer nog in 'his attitude to 
bis profession', waarmee hij als opleider school 
heeft gemaakt. 

Van Roonhuyse's abdominal incision for caesarean 
section (uit: Houtzager 8; Lammes, Obstetrics, 15) 

Hoewel in de inleiding wordt gesteld dat de per
sonages en hun werken besproken worden 'against 
the economie, political, and cultural background 
of the period in which they lived' (p. 4), hebben de 
.stukken toch het karakter van de klassieke biogra
fie. Daar is op zich niets op tegen, maar de inlei
ding over de sociale context waarin de personen 
zullen worden geplaatst, doet een andere opzet 
verwachten. Nederlandse medisch-historici zullen 
in deze bundel veel vertrouwde informatie tegen
komen en een aantal mooie afbeeldingen. Buiten
landers krijgen een inleiding op enkele typisch 
Nederlandse bijdragen aan de verloskunde die uit
nodigen tot verder onderzoek. 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

M.J. van Lieburg, NEBO 1947-1997. Van confessio
neel-Gereformeerd ziekenhuis naar Protestants Chris
telijk verpleeghuis (Rotterdam: Erasmus Publishing 
1997) 96 pp., ill., ƒ 37,50, ISBN 90-5235-123-6. 
M.J. van Lieburg, Het Diaconessenhuis Leiden. De 
jaren 1897-1940/De jaren 1940-1997 (Rotterdam: 
Erasmus Publishing 1997) 142/144 pp., ill., ƒ 39,50 
per deel, ƒ 69,50 per twee delen, ISBN 90-5235-112-0. 

Van Lieburg heeft met de bovenstaande studies zijn 
historische werken over ziekenhuizen opnieuw ver
rijkt. Ditmaal betreft het de geschiedenis van twee 
ziekenhuizen gebaseerd op een protestants-christe-
lijke grondslag. Deel II van Het Diaconessenhuis 
kwam als eerste uit, gevolgd door NEBO en ten slot
te verscheen Deel I van Het Diaconessenhuis. In 
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beide gevallen was de aanleiding tot het samenstel
len van deze boeken het vieren van een jubileum. 

NEBO is ingedeeld in drie hoofdstukken: 'Voor
spel en opmaat 1929-1947', 'Nebo-ziekenhuis 1947-
1984' en 'Verpleeghuis Nebo 1981-1997'. Aardig in de 
inleiding van de hoogleraar |. Bennebroek Graven-
horst is de omschrijving bevlogenheid, die aan het 
eerste hoofdstuk zou kunnen worden meegegeven, 
daarmee wijzend op de inzet van de oprichter, de 
Scheveningse huisarts Lubertus Schut (1893-1982). 
Na 1947 - toen Schut zijn leiderschap moest gaan 
delen met anderen - maakte deze bevlogenheid 
plaats voor zakelijkheid. In 1981 werd Nebo 'een te
huis voor chronisch zieken' (p. 17), een instelling 
die - gezien de 'problematische vergrijzing van de 
bevolking [...], de verlenging van de gemiddelde 
levensduur' (p. 81) - in een groeiende behoefte 
voorzag. 

Toen in de jaren twintig het beddental van de 
's-Gravenhaagse Diaconesseninrichting Bronovo 
ontoereikend bleek te zijn voor het protestants-
christelijke volksdeel, zette Schut zich in voor de 
oprichting van een tweede ziekenhuis. Met enthou
siasme werd door velen geofferd en ingezameld voor 
het Lazarusfonds dat bestemd werd voor de exploi
tatie van het ziekenhuis. Alleen Schut had aanvan
kelijk de leiding, maar na enkele jaren werd deze 
overgenomen door het bestuur van de Vereeniging 
tot Stichting en instandhouding van ziekenhuizen 
op Gereformeerden Grondslag voor 's-Gravenhage 
en Omstreken. 

In het begin van de Tweede Wereldoorlog kon 
voor een lage prijs een huis van een joodse familie 
die wilde 'onderduiken', worden aangekocht. De 
Duitse bezetters namen echter zowel dit huis als 
een naastgelegen pand in beslag, zodat ze niet voor 
het ziekenhuis konden worden gebruikt. Na de be
vrijding begon het ziekenhuis goed te draaien, 
maar dat betekende voor Schut dat hij aan de kant 
werd gezet. De problemen bij Nebo op bestuurlijk 
en organisatorisch gebied hebben in het boekje 
ruime aandacht gekregen. Uitbouw, overname van 
kraamkliniek 'Frankenslag' en de fusie met Bro
novo worden uitgebreid belicht. Interessant is de 
paragraaf'Nebo als werkgever en leerschool', waar
in in vogelvlucht de ontwikkeling van de opleiding 
tot verpleegkundige wordt weergegeven (p. 66-73). 
Schuts hoogste ideaal, de geestelijke verzorging 
van de opgenomen patiënten - over hen ontbre
ken de gegevens nagenoeg geheel — beslaat slechts 
twee pagina's, suggestief voor de conclusie dat het 
bedrijf ging boven de ideologie. 

De omslagen van de beide delen van Het Diacones
senhuis Leiden vertellen al iets over de inhoud. Dat 
de 'Diaconessen' boven het ziekenhuis staan op 

deel I houdt in dat er in de periode 1897-1940 met 
en door diaconessen wordt gewerkt. In de volgen
de periode, besproken in deel II, neemt het 'Huis' 
de grootste plaats in, alhoewel de diaconessen aan
vankelijk nog wel in beeld zijn. Van Lieburg heeft 
uitgezocht hoe het hun is vergaan: hoe hun levens
werk is uitgegroeid en ten slotte overgenomen 
door de seculiere maatschappij. Bij vergelijking 
met het Nederlandse Diaconessenwezen blijkt dat 
het Leidse huis steeds een eigen weg ging. Men had 
een zodanige visie op de identiteit dat - ondanks 
pogingen daartoe - aansluiting bij andere diaco-
nessenhuizen niet slaagde. Omdat kerkelijke af
hankelijkheid werd afgewezen, is er voor een pre
dikant-directeur nooit plaats geweest; aan het 
hoofd van het Huis stond een besturend zuster. 
Ook een inzegening in kerkelijk verband van de 
diaconessen was niet mogelijk. De Christelijke 
Vereeniging voor Ziekenverpleging 'Het Diacones
senhuis' heeft zich vanaf het begin gericht op de ver
pleging en niet op andere diaconessenactiviteiten. 

Aanvankelijk was het Leids Diaconessenhuis 
gevestigd aan het Plantsoen, vanaf 1901 aan de 
Witte Singel. Het werd een 'open' ziekenhuis waar 
huisartsen en specialisten over bedden voor eigen 
patiënten beschikten. Hoe de overgang van de ver
plegende diaconessen-met-een-toelage/zakgeldje 
naar goed opgeleide en beter gesalarieerde ver
pleegkundigen is verlopen, wordt op boeiende 
wijze beschreven. Ook omtrent hun geestelijke 
toerusting krijgt de lezer een goed overzicht. De 
taak in de wijkverpleging, door menig Diacones
senhuis op zich genomen, werd door de Leidse 
diaconessen uitgeoefend tot in de jaren twintig. De 
lange lijst met namen van zusters doet recht aan 
hen die een leven van onbaatzuchtigheid en opof
fering verkozen boven een werkkring in de gecivi
liseerde maatschappij. Dit betekent geenszins, dat 
zij niet mondig waren: daarvan getuigt hoofdstuk 3. 
In de bezettingstijd werden de diaconessen uit hun 
eigen Huis verdreven, maar zij bleven de nood
zakelijk zorg bieden. Na de oorlog vinden zij aan
sluiting bij de Bond der Nederlandse Diacones-
senhuizen en wordt hun gesloten gemeenschap 
open. Kerkelijke inzegeningen werden mogelijk, 
maar hebben slechts van 1952 tot 1957 plaatsgevon
den. Het vroegere 'open' ziekenhuis werd echter 
'gesloten' met een vaste staf van specialisten. De 
laatste besturende zuster nam in 1969 afscheid; zij 
maakte nog de verhuizing naar een nieuw 
gebouwd pand aan de Houtlaan mee. 

Vernieuwing en aanpassing was onontkoom
baar, ook van het diaconessenideaal dat plaats
maakte voor 'de identiteit van een protestants-
christelijk ziekenhuis dat tegelijk de moderne 
geneeskunde en gezondheidszorg wilde dienen'. 
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Wanneer precies de laatste diacones afscheid heeft 
genomen, wordt niet vermeld. Geruisloos is zij uit 
het ziekenhuisbeeld verdwenen. 

Uitputtend worden alle veranderingen in en 
toevoegingen aan de medische staf beschreven, 
zoveel mogelijk met naam en toenaam. Het is vrij
wel zeker dat geen enkele specialist onvermeld is 
gebleven. De bijlagen vermelden de namen van 
bestuur, raad van toezicht, ereleden, directie en 
medici van het Leidse Diaconessenhuis. Hoewel 
Van Lieburg opmerkt dat niet-medische en niet-
verpleegkundige afdelingen in een ziekenhuis van 
wezenlijk belang zijn, gaat hij daar verder niet op 
in, terwijl in deel II de zusters evenmin apart wor
den vermeld. 

In het beleidsplan 1995-2000 werd het Diaco
nessenhuis omschreven als 'een ziekenhuis met 
christelijke signatuur' en 'een algemeen ziekenhuis 
met een compleet, evenwichtig en kwalitatief goed 
aanbod van zorgvoorzieningen, nu en in de toe
komst, voor de bevolking in de regio'. Men kan 
constateren dat het ziekenhuis - voorzien van een 
ziekenhuispastor, rooms-katholiek ziekenpastoraat 
en een moslimgebedsruimte - zich heden nog 
alleen wat betreft de - historische - naam van 
andere ziekenhuizen onderscheidt. 

De kritische lezer van deze drie boeken komt hier 
en daar in de problemen. Zo bijvoorbeeld tabel 5 
in het N£BO-boek (p. 85) die de lezers de plus-
tekens onthoudt en hen tot enig puntig denkwerk 
noopt. De indruk dat de kraamkliniek 'Franken
slag' voor 's-Gravenhage niet van grote betekenis 
kan zijn geweest, wordt even gewekt, want dat 
midden jaren dertig slechts ongeveer vierhonderd 
kraamvrouwen daar werden verpleegd en dat zo'n 
'veertig gediplomeerde kraamverzorgsters' on
geveer 'zestienhonderd kraamvrouwen thuis hulp 
boden', zou een laag jaargemiddelde opleveren (p. 
52-53). Het moet hier echter om jaarcijfers gaan. 
Tabel 1 op p. 58 laat daarover geen twijfel bestaan. 
Persoonsgegevens zullen altijd wel een bron van 
zorg blijven. Eenmaal fout opgenomen in bijvoor
beeld Lindebooms Dutch Medical Biography gaan 
gegevens een eigen leven leiden. Zo is Carl Gobée 
dus niet in 1857 maar in 1875 overleden (zie NTvG 
1975. P- 400). 

Voor geïnteresseerden in (protestants-christelij-
ke) ziekenhuisgeschiedenis bieden de goed ver
zorgde en fraai geïllustreerde boeken een lezens
waardig relaas. De Haagse bevolking die Nebo 
heeft kunnen behouden als protestants-christelijk 
verpleeghuis en de Leidse bevolking voor wie het 
vertrouwde Diaconessenhuis als zorginstelling 
bewaard bleef, kunnen bij het lezen van de boek
werken begrip krijgen voor de achtergronden van 

het reilen en zeilen van de instellingen gedurende 
vijftig respectievelijk honderd jaar. 

B. Abbo-Tilstra 

H.A.M. Snelders, De geschiedenis van de scheikunde 
in Nederland 2. De ontwikkeling van chemie en che
mische technologie in de eerste helft van de twintig
ste eeuw (Delft: Delft University Press 1997) 259 
pp., ill., ƒ 69,50, ISBN 90-407-1500-9. 

Toen Vanpaemel het eerste deel van Snelders' 
Geschiedenis van de scheikunde besprak (Gewina 17 
(1994) 37-38), kenmerkte hij het als een 'vakge
schiedenis'. Ook het tweede deel heeft, wellicht nog 
meer dan het eerste, alle eigenschappen van een 
sterk encyclopedisch geschiedkundig overzicht. 
Een belangrijk probleem van de geschiedschrijving 
van de natuurwetenschappen in de twintigste 
eeuw is immers het groeiende aantal beroepsbeoe
fenaars en de specialisatie van de vakgebieden. 
Snelders heeft ervoor gekozen deze specialismen -
na twee inleidende hoofdstukken: over de stand 
van zaken aan het begin van de eeuw en over de 
institutionalisering - achtereenvolgens te bespre
ken aan de hand van biografieën van de hoofdper
sonen van het desbetreffende gebied. Zo ontstaat 
een indeling in 'Fysische chemie' (I en II), Anor
ganische- en structuurchemie. Organische chemie, 
Biochemie, Analytische chemie en Scheikundige 
technologie. Het boek eindigt met een hoofdstuk 
over de beoefening van de scheikunde tijdens en 
vlak na de Tweede Wereldoorlog, een drietal bijla
gen (hoogleraren en lectoren; chemische stambo
men; bestuur van de Nederlandse Chemische 
Vereniging), noten en een index van personen. 

Het boek is door deze opzet goed te gebruiken 
als naslagwerk, maar het biedt weinig extra achter
grond. Scheikunde in Nederland lijkt zich in deze 
beschrijving vrij autonoom te hebben ontwikkeld, 
los van politieke, economische en maatschappelij
ke ontwikkelingen in eigen land, zonder contact 
met de wetenschappelijke wereld, met technologie 
en industrie in het buitenland. Het is de gekozen 
structuur die deze indruk wekt, want in werkelijk
heid is dat niet zo. Bij Snelders komt het buiten
land soms even in beeld: Ernst J. Cohen (1869-
1944) blijkt bijvoorbeeld in 1920 colleges aan de 
Cornefl Universiteit (V.S.) te hebben gegeven. 
Maar over hoe hij daar zo kwam en hoe de reacties 
in de VS. waren, blijft de lezer in het ongewisse. 
Een uitzondering vormt Nobelprijswinnaar Peter 
Debye (1884-1966), één van Snelders' hoofdperso
nen, die een groot deel van zijn leven in het bui
tenland werkte. Maar ook over zijn contacten met 
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Boekbesprekingen 

Nederlandse collega's moet meer te vertellen zijn 
dan Snelders nu doet. 

Anderzijds hebben chemici zichzelf ook regel
matig op een eilandje geplaatst. Opvallend is hoe 
zij in oorlogstijd blijven doorvergaderen alsof er 
niets bijzonders aan de hand is - een fenomeen dat 
ook bij andere beroepsgroepen is waar te nemen. 
Uit bijvoorbeeld een openingstoespraak van pro
fessor H.R. Kruyt (1882-1959) en andere bijdragen 
bij het symposium 'Structuur en eigenschappen 
van macromoleculaire stoffen' in Utrecht op 2 en 3 
juli 1943 blijkt nergens dat er oorlog is. Kruyt 
betoogde vooral dat macromoleculen als 'een ver
rijking van de koUoidchemie' moesten worden 
gezien en dat ze niet al het oude overbodig maak
ten (H.R. Kruyt, 'Algemene inleiding'. Symposium 
2 en 3 juli 1943,11), want op een aantasting van het 
terrein van de colloïdchemie zat hij niet te wach
ten. Dat het aantal bezoekers op een van de sym
posia door 'beschieting van de treinen' enigszins 
tegenviel, zoals Snelders meldt (p. 201), geeft wel 
aan dat het echte leven ook door ging. 

Wie een naam of een jaartal op wil zoeken, zal 
bij Snelders niet vaak misgrijpen. Het werk om dat 
op deze wijze bij elkaar te brengen moet niet wor
den onderschat, het vormt een basis voor verder 
onderzoek. Het boek is daardoor zeker onmisbaar 
voor diegene die werkt over de natuurwetenschap
pen in de twintigste eeuw. 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

Ter attentie 

Aad Nekeman, De stille miljoenen van het Rivieren
land. West-Betuwse Monografieën deel VII (Tiel: 
KroniKeur 1997) 172 pp, ill, ƒ 22,50, ISBN 90-803998-

De auteur heeft zich verdiept in de erfenissen van de 
rijken en van opgeheven gast- en weeshuizen. In 
deze bundel zijn artikelen van zijn hand bijeenge
bracht die eerder zijn verschenen in het Dagblad 
Rivierenland. Hij beschrijft dertig Stichtingen en 
Fondsen waarvan er een aantal is ingesteld door 
artsen. De Stichtingen en Fondsen steunden aller
lei soorten charitatieve doelen, droegen bij aan de 
armenzorg en aan de gezondheidszorg door bij
voorbeeld een bijdrage te verstrekken aan minver
mogenden in verband met ziektekosten. Het Van 
Overasseltfonds in Tiel gaf hulp aan behoeftige 
zieken, het Gasthuisfonds in Waardenburg finan
ciert nog steeds het plaatselijk medisch centrum. 
Dokter Daan M. van Londen liet zijn vermogen na 
aan de inwoners van Varik en zo zijn er meer erf
laters beschreven. De bundel geeft verrassende 

aanknopingspunten voor de regionale medische 
geschiedschrijving. 

Lynette Hunter & Sarah Hutton, Women, Science 
and Medicine 1500-1700 (Phoenix Mill-Stroud-
Gloucester: Sutton Publishing Limited 1997) 292 
pp., ill., ƒ 14,99, ISBN 0-7509-1343-6. 
In haar bijdrage aan het GewiVw-themanummer 'Zy 
is toch wel zeer begaafd' verwijst Mineke Bosch naar 
het 'fascinerende' boek van Patricia Phillips, The 
Scientific Lady (1990), als één van de weinige werken 
waarin een positieve relatie tussen vrouwen en 
natuurwetenschappen in de zeventiende en acht
tiende eeuw als uitgangspunt wordt gebruikt. Onder 
meer omdat Phillips zich tot de Engelse situatie be
perkt, is haar boek niet zo bekend geworden. Bij de 
voorliggende bundel doen zich dan ook twee vragen 
voor: gaan de auteurs verder in hun beschouwingen 
dan Phillips en breiden zij hun werk buiten Enge
land uit. Dat laatste is hoegenaamd niet het geval, 
een reden om de bundel niet uitvoerig in Gewina te 
bespreken. De enige 'Nederlandse' vrouw die kort 
ter sprake komt, is Anna Maria van Schulujrman en 
een Engelse vertaling (1659) van haar De Ingenii 
Muliebris ad Doctrinam et Metiores Literas Aptitu-
dine. Verrassend is dat Margaret Pelling haar bijdra
ge 'Thoroughly resented? Older women and the 
medical role in early modern London' begint met 
een analyse van portretten van vrouwen geschilderd 
door Hollandse en Vlaamse meesters. Haar conclu
sie is dat het 'beeld' van de vrouw een construct is 
van de mannelijke humanistische intellectueel. 

Vergeleken met het boek van Phillips valt het 
nadeel van een bundel op: het ontbreken van een 
lijn in het betoog, de verbrokkeling, het gemis van 
bepaalde onderwerpen. Daarentegen zijn er nieuw 
thema's, waarvan bijvoorbeeld dat van Elizabeth 
Tebeaux 'Women and technical writing, 1475-1700: 
Technology, literacy and development of a genre' 
uitnodigt tot nadere bestudering. Als synthese 
blijft Phillips' boek voorlopig nog niet geëvenaard. 

Wolfgang-Hagen Hein & Werner Dressendörfer, 
Apotheker-Kalender/Calcndar for Pharmacists 1998 
(Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag 1997) 12 
pp., ill., DM 48,00, ISBN 3-7692-2209-1. 
Tot de juweeltjes die een jaar lang uw muur kun
nen versieren, behoort deze kalender waarvan u de 
kloeke platen (49 x 49 cm) langer dan dat jaar zult 
willen bewaren. Prachtig uitgegeven, niet bekende 
en onbekende afbeeldingen van tekeningen, schil
derijen, apothekerspotten en andere farmaceuti
sche en medische voorwerpen is de kalender het 
ideale cadeau aan u zelf, elk jaar opnieuw. 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 
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