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H.W. Lintsen, ed. Rescctirh tussen vctkool en zoet
stof. Zestig jaar DSM research 1940-2000 (Zutphen: 
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers 2000) 144 pp., 
ill., ƒ39,50, ISBN 90 5730 144 X. 

Deze geschiedenis van zestig jaar DSM research is 
een welkome aanvulling op empirische studies 
naar technisch-weten.schappelijk onderzoek in een 
industriële context. Sinds de jaren 1980 is de ge
schiedenis van een groot aantal Amerikaanse in
dustriële laboratoria, zoals die van GE en DuPont, 
bestudeerd, maar inkijkjes in Nederlandse indus
triële laboratoria ontbraken tot voor kort. 

De focus van het boek is tweeledig: de auteurs 
vragen zich niet alleen af hoe de research een 
bijdrage leverde aan het transformatieproces van 
DSM van een mijnbedrijf naar een chemisch con
cern, maar richten zich ook op de vraag hoe de 
onderneming de research-activiteiten aanstuurde. 
Het centraal stellen van deze wederzijdse relatie is 
een goede keus, omdat zowel de inbedding van de 
research-organisatie in het bedrijf als de research
activiteiten binnen het laboratorium zelf aan bod 
kunnen komen. 

DSM (Dutch State Mines) is opgericht in 1902 
met als doel het exploiteren van stcenkolenvelden 
in Limburg. .\] snel begaf DSM zich in de chemie, 
als uitvloeisel van veredelingsactiviteiten van steen
kool. En tegenwoordig kennen we DSM als een 
complex chemisch concern. De auteurs beschrij
ven de rol van research in dit transformatieproces. 
In 1939 werd gestart met de bouw van een Cen
traal Laboratorium. Voor de oprichting van het 
Centraal Laboratorium kende DSM tal van kleine 
bedrijfslaboratoria die onder leiding van de be
kende profdr.ir. F.K.Th, van Iterson, lid van de 
directie van DSM, samengevoegd werden tot een 
grote organisatie die onder leiding kwam te staan 
van profdr. D.W. van Krevelen. De plannen van 
DSM met het Centraal Laboratorium waren van 
meet af aan breed: centralisatie van het wetenschap
pelijk onderzoek, patenten verwerven, meewerken 
aan schaalvergroting en specialisatie. De directie 
was van mening dat de resultaten van onderzoek 
moeilijk meetbaar zijn en dat het nut van onder
zoek pas op lange termijn zichtbaar gemaakt kon 
worden. Naast doelgericht onderzoek was er volop 
vrijheid voor vrije en algemene research. 

Het Centraal Laboratorium stond aan de basis 
van de ontwikkeling van tal van kunststoften als 

fenol, ureum en nylon. Een groot programma uit 
de jaren zestig betrof het onderzoek naar het eiwit 
lysine. Op een fraaie wijze laten de auteurs aan de 
hand van deze casus zien dat research-activiteiten 
onderdeel uitmaken van een ingewikkeld techno
logisch en maatschappelijk labyrint. Beloften met 
betrekking tot technologische innovatie werden 
niet altijd ingelost, maar leidden in het geval van 
het lysineonderzoek tot een onverwachte uitkomst. 
De auteurs bestempelen dit onderzoekstraject in 
zekere zin als mislukt, maar laten zien dat de opge
dane onderzoeksroutines uiteindelijk resulteerden 
in een nieuw product: de zoetstof aspartaam. 

Midden jaren zeventig veranderde de oude 
bedrijfsstructuur van het mijnbedrijf in een divi
siestructuur. De divisies kregen een grote mate 
van autonomie en een grote zeggenschap in de 
aard en richting van de research-activiteiten in het 
Centraal Laboratorium. Net als in veel andere 
industriële bedrijven moest het Centraal Labo
ratorium zich vanaf die tijd richten naar de 
opdrachten die werden verstrekt door de verschil
lende divisies. De research-activiteiten kwamen 
onder druk te staan, onderzoek moest worden 
verantwoord en resultaten geëvalueerd. Bureau
cratisering was het gevolg. Maar het Centraal 
Laboratorium bleef overeind en kreeg een centrale 
rol in DSM's diversificatiestrategie toebedeeld. 

Het laboratorium heeft zich in haar bestaan 
voortdurend strategisch geheroriënteerd, net als het 
concern DSM als geheel. De research-activiteiten 
zorgden voor verandering, koerswendingen maar 
ook voor continuïteit. Tegenwoordig heelt het 
Centraal Laboratorium ongeveer duizend werk
nemers. Het afsluitende deel van het boek laat 
zien dat het laboratorium haar bestaansrecht ont
leent aan de participatie in een uitgebreid netwerk 
met industriële en academische partners. Dankzij 
die inbedding is hot Centraal Laboratorium een 
onmisbare kennisbron voor DSM geworden. 

Het rijk geïllustreerde overzichtswerk van zestig 
jaar DSM research biedt een boeiend relaas over 
wetenschappelijk onderzoek in een industriële 
context. Op veel plaatsen blijven de auteurs wat 
aan de oppervlakte en dringen niet echt door tot 
de complexe problematiek van de afstemming van 
research op productie en de vele dilemma's die 
opdoemen tijdens research-activiteiten in een 
industrieel bedrijf. Eens te meer blijkt het lastig 
om in historische overzichtswerken een research
afdeling methodisch los te koppelen van het con-
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cern waarin het is ingebed. Aan het eind van het 
boek geven de auteurs een verantwoording waarin 
ze melding maken van een op handen zijnde weten
schappelijke publicatie op basis van dit pu-
blieksboek. Naar die publicatie kijk ik met spanning 
uit. Hopelijk geeft deze publicatie een beter in
zicht in de inbeddingsproblematiek. 

Kees Boersma 

(Jan de Witt,] Elementa curvarwn Vmearum. Liher 
primus. Text, Translation, Introduction, and Com
mentary by Albert W. Grootendorst with the help 
of Miente Bakker. Sources and studies in the his
tory of mathematics and physical sciences VIII 
(New York: Springer-Verlag 20Q0) 296 pp., ill., 
ISBN 0-387-08748-7. 

In bet najaar van 1647 legde aan het Hof van 
Holland Johan de Witt de eed als advocaat af 
Daarna vestigde hij zich in Den Haag. De jonge 
pleiter hield genoeg tijd over voor liefhebberijen. 
Dat voorjaar zond hij zijn oom Anthonie Vivien 
vier wiskundige vraagstukken die hij volgens de 
methode van Descartes had opgelost. Vivien ant
woordde op 7 maart 1648 dat hij blij was 'te ver
nemen, dat, alhoewel U.E. voorneemste studie 
tegenwoordich streckt totte oeffeninge en kennisse 
van 't patrocineren, de edele mathematica efter 
niet t'eenemael achter de banc ligt'. Dat lag zij 
zeker niet. Datzelfde jaar schreef De Witt een ver
handeling over de aard en eigenschappen van 
kegelsneden, gebouwd op een grondslag die hij 
natuurlijker vond dan de gebruikelijke, stereome-
trische afleiding. Enkele jaren later gaf hij zijn 
voormalige leermeester Frans van Schooten de 
longere inzage in het manuscript. Die was onder 
de indruk en spande zich in voor publicatie, waar
bij hijzelf delen nog herschreef en uitwerkte. Ruim 
tien jaar nadat L̂ e Witt de oorspronkelijke ver
handeling geschreven had, verscheen de uitein
delijke versie onder de titel Elementa etirvariiin 
lineariiiii. Het was één van de aanvullingen bij de 
tweede editie van Van Schootens Geometria a 
Renato Des Cartes, een becommentarieerde en 
geannoteerde vertaling van het Franse origineel 

Wat nu bracht De Witt tot die 'edele mathema
tica', en hoe verhield zich deze belangstelling tot 
zijn sociale status als patriciër? Relevante vragen, 
immers De Witt was niet de enige regentenzoon 
met een bijzondere belangstelling voor de hogere 
wiskunde. Van Schootens leerboek telde tevens 
bijdragen van Johannes Hudde, Hendrik van 

Heuraet en Christiaan Huygens. Was het louter de 
figuur van Van Schooten, of spelen hier culturele 
factoren met betrekking tot de Hollandse elite hal
verwege de zeventiende eeuw? Dit zijn niet de vra
gen waar het in het hier besproken boek om draait. 
Maar laten we eerst bekijken wat Albert Grooten
dorst ons in deze complete, goed verzorgde ont
sluiting van het eerste deel van De Witts tekst te 
bieden heeft. 

In 1997 verscheen al bij het Centrum voor 
Wiskunde en Informatica Grootendorsts Neder
landse vertaling van Elementa curvanim tinearuin, 
liher primus. In de nu voorliggende editie treffen we 
aan een Engelse vertaling van de volledige tekst, 
aangevuld met een samenvatting, een uitvoerig 
commentaar, bijlagen, een korte inleiding, en het 
origineel in facsimile. Vertaling en commentaar 
blijven dicht bij het origineel, waarbij het com
mentaar vooral dient om de inhoud van de tek.st 
toe te lichten en waar nodig wiskundige rede
neringen en figuren uit te leggen in hedendaagse 
termen. 

De Witts Elementa kwamen voort uit kritiek op 
de klassieke benadering van kegelsneden. Hij was 
van mening dat het ingaat tegen de natuurlijke 
orde om vlakke krommen te benaderen vanuit het 
doorsnijden van de ruimtelijke figuur van de 
kegel. Ze zouden in het platte vlak gedefinieerd 
moeten worden en niet via de omweg van de 
ruimte. Dat gold volgens De Witt overigens niet 
alleen voor kegelsneden maar ook voor krommen 
van hogere orde. Aan de uitwerking van zijn theo
rie voor die krommen is hij echter nooit toegeko
men. 

In het eerste boek van de Elementa definieerde 
De Witt parabool, hyperbool en ellips in termen 
van meetkundige voorschriften die geheel in het 
platte vlak zijn uit te voeren. Opvallend hierbij is 
dat een zeker pragmatisme de boventoon voert 
(p. 86 en p. 9 van de toelichting). In plaats van 
familiegelijkenissen van de krommen kiest De 
Witt bij elke afzonderlijke kegelsnede voor het 
eenvoudigst te gebruiken voorschrift. De samen
hang tussen de krommen komt na afloop kort ter 
sprake en raakt daardoor enigszins op de achter
grond. In het tweede boek ontwikkelde hij op 
deze basis een analytische behandeling van kegel
sneden, waarbij (conform Descartes' Geometrie) 
krommen worden voorgesteld door algebraïsche 
vergelijkingen. Hij liet zien hoe coördinaatparen 
die voldoen aan vergelijkingen van graad hooguit 
twee verschillende kegelsneden beschrijven. 
Elementa curvanim liriearum, liher secundus wordt 
wel het eerste leerboek van de analytische meet
kunde genoemd, een uitgewerkte toepassing van 
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Descartes' ideeën. De hier besproken uitgave be
treft alleen de inleidende liher primus, de vertaling 
van deel twee is in voorbereiding. 

In die hoedanigheid van eerste leerboek van de 
analytische meetkunde lijkt de voornaamste moti
vering voor deze uitgave te liggen (p. i). Het is 
echter de vraag of Elementa ook in historische zin 
als leerboek te beschouwen is. Over de receptie is 
weinig bekend en de inleiding gaat daar verder 
ook niet op in. Tijdgenoten waardeerden De Witt 
als wiskundige hogelijk en betreurden het dat zijn 
ambtelijke plichten hem zozeer in beslag namen. 
Maar óf zijn werk gelezen werd, en hoe, daarover 
is weinig directe informatie. Indirect kunnen we 
vermoeden dat de doorwerking van De Witts 
ideeën beperkt was. Zijn kinematische benadering 
van krommen is kenmerkend voor de kring rond 
Van Schooten. De daar ondernomen zoektocht 
naar methoden voor het trekken van krommen 
vond echter weinig navolging. Dit neemt overi
gens niet weg dat het historisch belang van de uit
gave waarvan Elementa deel uitmaakte, de tweede 
editie van Van Schootens Geometria a Renato Des 
Cartes, bijzonder groot is geweest. De beide edities 
zijn samen het voornaamste voertuig geweest voor 
de verspreiding van de nieuwe wiskunde van 
Descartes. Niemand minder dan Isaac Newton 
leerde hier zijn wiskunde, en Huddes regel voor 
het vinden van extremen werd alom gebruikt. 
Maar of de bijlage van De Witt met evenveel aan
dacht gelezen werd, weten we niet. 

De doorwerking van De Witts Elementa mag 
dan beperkt zijn gebleven, het boek valt wel dege
lijk te waarderen als een fraai stukje wiskunde en 
een boeiend tijdsdocument. De Witts kritische 
herneming van de klassieken, en zijn analytische 
herformulering van de theorie van de kegelsneden 
zijn een product van de overgangsfase waarin de 
meetkunde zich halverwege de zeventiende eeuw 
bevond. In zijn aantekeningen legt Grootendorst 
de wiskunde van De Witt nauwgezet uit en in de 
bijlagen schetst hij de historische wortels van de 
theorie van de kegelsneden. Zo biedt deze uitgave 
een goede inleiding in de zeventiende-eeuwse 
meetkunde waarmee historici hun voordeel kun
nen doen. Al eerder ontsloot Grootendorst twee 
andere bijlagen bij Van Schootens Geometria: 
Huddes tweede brief, over maxima en minima, en 
ook (samen met Jan van Maanen) Van Heuraets 
brief over de rectificatie van krommen. Het zou 
mooi zijn als hij de reeks completeert met de ont
sluiting van Van Schootens uitleg van en com
mentaar op Descartes' Geometrie, tenslotte de 
historische kern van deze uitgaven. (Hetzelfde 
werd overigens in ditzelfde tijdschrift al eens 

betoogd, door Jan van Maanen in 1989) Een ver
taling lijkt me in dit geval niet strikt noodzakelijk, 
maar we zouden veel hebben aan een uitvoerige 
bespreking van de inhoud zoals hier in de aan
tekeningen bij Elementa. 

Met deze 'bouwstoffen' voegt Grootendorst zich 
in een traditie waarvoor David Bierens de Haan 
omstreeks 1870 de grondslag legde. De Nederlandse 
geschiedschrijving der wis- en natuurkundige 
wetenschappen heeft een reeks uitgaven opgeleverd 
van hoge kwaliteit, met als bekroning de Oeuvres 
completes de Christiaan Huygens. De ontsluiting 
van bronnenmateriaal is van groot belang om, 
zoals Dirk Struik ooit zei, de beweringen van 
historici zoals hijzelf te kunnen toetsen. De bouw-
stoffentraditie is wel altijd tamelijk dicht bij de 
bronnen blijven staan. Wellicht heeft dit te maken 
met de omstandigheid dat in Nederland de 
geschiedschrijving van de wiskunde haar institu
tionele basis voornamelijk in het vakgebied zelf 
heeft gehouden. Talrijke, fraaie bouwstoffen waar 
vervolgens voor de historische interpretatie en het 
daaruit naar voren komende geschiedbeeld weinig 
mee gedaan wordt, dat geldt in het bijzonder voor 
de eerste gouden eeuw van de Nederlandse wis
kunde. Diezelfde Oeuvres completes van Christiaan 
Huygens mogen illustratief heten. In de vijftig jaar 
sinds de afronding is deze monumentale verzame
ling door historici nog op geen stukken na uitge
put. Hier te lande is het werk van Henk Bos de 
positieve uitzondering. De verzamelde exacte 
werken van Johan de Witt zijn heel wat minder 
omvangrijk. Zijn 'Waerdye van Lyf-renten' was al 
lange tijd beschikl")aar, en in de door Fruin en 
Japikse tussen 1906 en 1922 uitgegeven correspon
dentie is voor de wiskunde een aparte plaats in
geruimd. Nu daar de voorliggende uitgave is 
bijgekomen, is het wachten alleen nog op het 
tweede boek van de Elementa, en wordt het tijd 
voor het stellen van ruimere vragen aan dit mooie 
en mooi toegankelijk gemaakte materiaal, bijvoor
beeld zoals ik ze aanduidde in de tweede alinea 
van deze recensie. 

Fokko Jan Dijksterhuis 
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Amanda Kluveld, Reis door de hel der onschiddigen. 
De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivi-
sectionisten, 181)0-1940 (.•\msterdam: Amsterdam 
University Press 2000) 278 pp., ill., ISBN 90 5356 
4055-

Zolang er dierproeven zijn uitgevoerd, is er tegen 
geprotesteerd. In Nederland kwam dit protest in 
een stroomversnelling met de oprichting van de 
NBBV, de Nederlandse Bond tot Bestrijding der 
Vivisectie, in 1890. Voor de al bestaande Dieren
bescherming was vivisectie namelijk een heikel 
punt dat maar al te makkelijk tot e.xtreme stand
punten kon leiden en het medisch establishment 
van zich zou kunnen vervreemden. De NBBV 
werd daar niet door gehinderd. Geleid door het 
motto 'Verander de wereld, begin bij jezelf' be
schouwde zij als belangrijkste middel in de strijd 
tegen dierproeven het uitdragen van een hoog
staande levenshouding. Dat dwong respect af en 
zou op de lange duur meer effect sorteren dan 
wettelijke dwang waardoor overtreders dan wel 
gestraft zouden kunnen worden maar die ze niet 
doordrong van het moreel verwerpelijke van hun 
handelingen. Anti-vivisectionisten getuigden voor
al. In haar voortreffelijke boek over de KBBV be
noemt Kluveld dit als 'expressieve' politiek, in 
tegenstelling tot een meer op korte-termijndoelen 
gerichte 'instrumentele' politiek. Zij pleit ervoor 
de beweging en haar exponenten ook op die gron
den te beoordelen. Alleen het beschouwen van de 
effecten van het anti-vivisectionistische streven 
doet immers geen recht aan de complexe overwe
gingen van zowel de bestrijders der dierproeven 
als de uitvoerders ervan. 

De stand van zaken der vivisectie in Nederland 
was evenwel lange tijd in nevelen gehuld. Tijdens 
debatten in de Tweede Kamer moest keer op keer 
worden erkend dat men eigenlijk niet wist op 
welke schaal en met welke oogmerken in Neder
land dieren aan allerlei proefnemingen werden 
onderworpen die niet in eerste instantie hun wel
zijn voor ogen hadden. Pas in 1907 zou de door de 
regeringt ingestelde Commissie inzake Vivisectie 
dit enigszins in kaart brengen. De aansprekende 
voorbeelden van de anli-vivisectionisten waren 
dan ook ontleend aan Duitse en vooral Engelse 
publicaties of anders werden de beelden van ge
martelde dieren wel in romanvorm aan het pu
bliek voorgeschoteld. Men kan zich dan ook 
af\fragen of de vivisectiebestrijders niet meer bezig 
waren hun eigen identiteit op te vijzelen dan mis
standen aan de kaak te stellen, ware het niet dat 
zo'n vraag de geschiedschrijving meteen weer in 
een instrumenteel keurslijf perst. Toch leidde de 

spanning tussen de verschillende soorten politiek 
met een zekere regelmaat tot conflicten binnen de 
NBBV en uiteindelijk zelfs tot afsplitsing van de 
Stichting Anti-Vivisectie Bond, nu de .'\nti-Vivi-
sectie Stichting, in 1931. Aan de andere kant waren 
de expressieven in de NBBV ook weer niet toaal 
wereldvreemd. Zoals de arts Van Rijnberk, een 
verklaard voorstander van vivisectie in 1931 op
merkte over Felix Ortt (1S66-1952), de belangrijkste 
voorvechter van het Nederlandse anti-vivisectio-
nisme: 'Zijn geschriften muntten niet altijd uit 
door juistheid van inzicht en soms waren zijn 
beweringen tastbaar onjuist, zijn aanklachten 
onbillijk. Maar zijn drjjfveeren schenen altijd 
zuiver, zijn overtuiging oprecht. Zijn geschriften 
waren steeds met de allergrootste vlijt samen
gesteld, vormden telkens een eerlijke poging tot 
bewijslevering en critiek. De toon er van was 
gewoonlijk die van een beschaafd man jegens 
andersdenkenden.' Een consequente expressieve 
levenshouding dwong wel degelijk respect af 

Het anti-vivisectionisme maakte rond 1900 deel 
uit van wat lan Romein later de 'kleine geloven' 
heeft genoemd. Er bestonden nauwe persoonlijke 
banden met vegetariërs, aanhangers van natuur
geneeswijzen, christen-anarchisten en zelfs spiri-
tisten. Tegelijkertijd was de beweging, zoals 
Kluveld laat zien, ingebed in het protestantisme. 
Proefdieren werden vaak voorgesteld als religieuze 
offers en de vergelijking met de kruisdood van 
Christus kwam keer op keer naar voren. Boven
dien was de antirevolutionair Kuyper lid van de 
NBBV. Op de achtergrond van de kritiek op 
dierproeven speelde wel degelijk in protestants-
christelijke kringen levende overwegingen mee 
aangaande de onaantastbaarheid en integriteit van 
het menselijk lichaam, zoals die ook tot uitdruk
king kwamen in de gelijktijdig plaatsvindende 
protesten tegen pokkeninentingen. Katholieken 
zijn in de geschiedenis van de anti-vivisectie op
vallend afwezig. Met de vrouwenbeweging beston
den veel minder banden dan (op grond van de 
voornamelijk Engelse historiograt~ic) is te vermoe
den. Weliswaar waren in de negentiende-eeuwse 
beginperiode duidelijke paralellen te trekken tus
sen de ondrukking van vrouwen en van dieren en 
was het voor vrouwen makkelijk zich met ge
folterde dieren te vereenzelvigen. Ook werden 
mannen die voor dieren opkwamen makkelijk als 
vrouwelijk, of althans als onmannelijk bestem
peld, was de (vroeg gestorven) feministe Marie 
lungius een uitgesproken aanhanger van het anti-
vivisectionisme en steunde de de NBBV in hoge 
mate op door vrouwen geschonken gelden. Maar 
de getuigende politiek spoorde niet geheel met de 
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concrete doelstellingen van de vrouwenbeweging, 
noch met de meer sociale en bemiddelende instel
ling van haar aanhangers. 

Kluveld heeft een boeiend, belangrijk en in
spirerend boek geschreven. Het wachten is op een 
tegenhanger waarin de motieven van de vivi-
sectionisten op even overtuigende wijze worden 
geanalyseerd als nu die van hun bestrijders. 

Willem de Blccourt. 

K. van Berkel e.a. ed.. Het oude Instituut en de 
nieuwe .Akademie. Overheid en wetenschapsbeoefe
ning omtrent het midden van de negentiende eeuw 
(Amsterdam 2000) 169 pp. ill., ƒ49,00, ISBN 90-
6984-278-5. 

Al enige jaren is er in de Nederlandse weten
schapsgeschiedenis grote aandacht voor de vraag 
waar in de negentiende eeuw het omslagpunt ligt 
naar een moderne wetenschapsbeoefening. Onder 
moderne wetenschap wordt dan gewoonlijk niet 
zozeer de methodologie of de praktische werkwij
ze van wetenschapsbeoefenaren verstaan, als wel 
de houding die zij innemen tegenover het ver
schijnsel wetenschap. Er wordt gewerkt met ter
men als humanistische vorming, geleerdheid en 
onderzoeksethos. Drie elementen, fasen of situ
aties - hoe men het ook noemen wil - staan cen
traal. In de eerste plaats is dat de 'Utrechtse' 
natuurwetenschap van het midden van de negen
tiende eeuw (Mulder, Harting en Donders). Die 
zou een eerste manifestatie zijn van het moderne 
denken over wetenschap en als het ware voorbe
reiden wat komen ging. Momenteel ziet men deze 
'Utrechtse School' als een overgangsfase, waarin 
de oude wetenschapsbeoefening werd afgesloten, 
terwijl kiemen van een nieuwe benadering zicht
baar werden. In de tweede plaats concentreert het 
onderzoek zich op de hoger-onderwijswet van 
1876. Daarover is men het inmiddels wel eens: de 
wet als zodanig was minder belangrijk dan men 
wel dacht. Het was vooral de uitkomst van een 
proces dat al enige decennia aan de gang was. Ten 
derde is er de grote bloei van de Nederlandse 
natuurwetenschap aan het eind van de negentien
de eeuw, die wordt samengevat in het lastige be
grip 'Tweede Gouden Eeuw'. Daarvan begint men 
zich nu onder meer af te vragen of de Nederlandse 
natuurwetenschappen wel zo bijzonder waren in 
de internationale context. 

Het onderzoek concentreert zich voor een 
belangrijk deel op de Nederlandse universiteiten 

en dan nog voornamelijk op de natuurweten
schappen. Aan de humaniora is in dit opzicht nog 
vrij weinig gedaan. Ook is nog weinig gekeken 
naar andere instellingen en terreinen die wellicht 
iets zouden kunnen bijdragen aan een antwoord 
op de gestelde vragen. In dat opzicht is Het oude 
Instituut en de nieuwe Akademie een welkome 
aanvulling. De redacteur en inleider Klaas van 
Berkel stelt ook letterlijk de vraag of de omvor
ming van het Koninklijk Instituut tot Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen (1851) misschien 
iets te maken heeft met de opbloei van de weten
schappen in deze periode. In zijn bijdrage 'Thor-
becke, het Instituut en de Akademie' zet Gerard 
Hooykaas de toon met ziin stelling dat er met de 
komst van de Akademie in ieder geval iets nieuws 
begon. Volgens hem was het Instituut een genoot
schap en de Akademie niet meer. Met name het 
feit dat er sinds 1855 een tweede afdeling kwam die 
de letterkunde bestudeerde - in plaats van zoals 
vroeger beoefende - is voor hem cruciaal. Hetzelf
de vinden we in het doorwrochte stuk van Wessel 
Krul (71 bladzijden) over de eerste tien jaar van 
deze Tweede .Afdeling. Hij constateert ook een 
overgang van amateurisme naar professionalisme. 
Steeds minder werd voor de adviezen en rappor
ten van de Tweede Afdeling gebruik gemaakt van 
amateurs. Ook de generatiewisseling die in deze 
periode plaatsvond door het overlijden van enkele 
oudgedienden (Bake en Bakhuizen bijvoorbeeld) 
schiep ruimte voor moderne wetenschap (Fruin 
en Kern). 

Harry Snelders constateert in ziin bijdrage over 
de Eerste Afdeling - de natuurwetenschappelijke -
dat het lastig is de vraag te beantwoorden wat 
deze afdeling precies bijdroeg aan het nieuwe 
wetenschappelijke klimaat. Volgens hem was het 
vooral het contact tu.ssen geleerden tijdens de bij
eenkomsten. Dat was ook de uitkomst van de dis
cussie die in deze zelfde periode in het Provinciaal 
Utrechts Genootschap werd gevoerd en die uit
eindelijk leidde tot een modernisering van dit 
genootschap. 

Het artikel van Van Berkel tenslotte, gaat in op 
de vraag of de nieuwe Akademie naar buitenlands 
voorbeeld werd opgericht. Zijn antwoord luidt 
negatief. In geen enkele tekst kan een dergelijke 
inspiratie teruggevonden worden, sterker nog: 
noem het ouderwets patriottisme of de aankon
diging van een modern nationalisme, maar de 
Akademie was bedoeld om de roem van het 
vaderland te vergroten. 

Al met al wordt duidelijk uit deze bundel, de 
derde in een reeks die nog zal worden uitgebreid 
mot de weerslag van een studiedag over de 

79 



Boekbesprekingen 

Akademie en de Tweede Gouden Eeuw, dat -
althans in de Nederlandse context - de nieuwe 
Akademie een nouveauté was. De vraag is echter 
nog steeds niet beantwoord of deze nieuwe Aka
demie ook voor vernieuwing in de wetenschappen 
heeft gezorgd. Daarvoor is het eigenlijk nodig om 
de periode te onderzoeken die volgt op de in deze 
bundel onderzochte periode, de jaren zestig en 
zeventig. Het stuk van Krul over de geestesweten
schappen geeft daar in ieder geval al enige aanlei
ding toe. 

Leen Dorsman 

M.|. van Lieburg, samenstelling en redactie. Een 
eeuw consultatiebureau in Nederland 1901-2001. 
Facetten van de medisch-preventieve zorg aan zuige
lingen en peuters in verleden en heden (Rotterdam: 
Erasmus Publishing 2001) 96 pp., ƒ 42,50, ISBN 
90-5235-153-8. 

In 2001 was het honderd jaar geleden dat de Haagse 
kinderarts B.P.B. Plantenga het eerste consultatie
bureau voor min-bedeelde zuigelingen opende. 
Hij wilde het hoge sterftecijfer onder zuigelingen 
terugdringen door voorlichting, medische contro
le en verstrekking van tuberculose-vrije melk. De 
slechte gezondheidstoestand van zuigelingen zette 
anderen aan dit voorbeeld te volgen, waarbij 
vooral de kruisverenigingen erg actief waren. In 
1925 beheerden zij al 250 consultatiebureaus. Zij 
wisten deze centrale positie tot op heden te 
behouden, ondanks diverse verschuivingen in de 
jeugdgezondheidszorg. Inmiddels is de doelgroep 
uitgebreid tot alle vierjarigen; de kerntaak bleef 
preventie. Ter gelegenheid van het eeuwfeest be
sloot de Landelijke Federatie Consultatiebureau
artsen deze geschiedenis te laten vastleggen. 

In het eerste hoofdstuk beschrijft Van Lieburg 
de voorgeschiedenis van de zuigelingen- en peu-
terzorg tot omstreeks 1900. Hoofdstuk 2 en 3 
geven de lezer een globaal overzicht van de ont
wikkelingen in deze eeuw, samengesteld uit eerder 
gepubliceerde artikelen van H.W.A. Voorhoeve. 
Ruim de helft van het boek wordt besteed aan 
interviews met voornamelijk consultatiebureau
artsen, Deze hoofdstukken zijn ondanks de vele 
herhalingen interessant omdat over het beroep 
zelf weinig bekend is. Tenslotte zijn enkele blad
zijden gewijd aan de professionalisering van de 
beroepsgroep. Kaderteksten en illustraties geven 
aanvullingen en verlevendigen de tekst. 

Een enkele opmerking over de laatste hoofdstuk
ken. Tot omstreeks 1970 stonden consultatiebu
reaus onder leiding van kinderartsen, huisartsen 
of 'mevrouw-artsen'. l^aarna namen deze vrouwe
lijke artsen 'bezit' van het beroep (over hoeveel 
artsen gaat het eigenlijk?). Niet zozeer uit roeping, 
maar omdat dit werk goed was te combineren met 
de zorg voor eigen kinderen. De onzekere inkom
sten namen zij op de koop toe: kruisverenigingen 
contracteerden de artsen alleen als free-lancers. 
Pas nadat een groep artsen in 1980 dreigde met 
opzegging van deze contracten gingen de kruis
verenigingen akkoord met vaste dienstverbanden. 
Deze beginnende professionalisering van de be
roepsgroep herkent men ook in de aandacht die 
geleidelijk ontstond voor verbetering van aanzien 
en kwaliteit van het werk. Alhoewel de roeping 
ontbrak en de status van het consultatiebureau-
werk nog steeds is ondergewaardeerd (p. 54) vin
den de artsen dat zij een mooi beroep uitoefenen. 
De redacteur schrijft in de verantwoording dat 
men geen gedegen historisch werk mag verwach
ten gezien de korte voorbereidingstijd. Toch is het 
jammer dat met de gegevens uit de interviews 
niets is gedaan. De monopoliepositie die de con
sultatiebureaus wisten te verwerven op het gebied 
van vaccinatie bijvoorbeeld, was mijns inziens van 
cruciaal belang voor hun aanzien: daardoor 
konden zij het stempel 'armenzorg' afschudden. 
Het zou eveneens verhelderend zijn geweest voor 
de huidige positie van consultatiebureaus in de 
jeugdgezondheidszorg, wanneer dit was bekeken 
vanuit de discussies rond de jaren 1990 over jeugd
gezondheidszorg en basisgezondheidsdiensten. Was 
bijvoorbeeld het inzicht dat (na)scholing van con
sultatiebureau-artsen noodzakelijk is - de tweede 
fase van het professionaliseringsproces - een reactie 
daarop? 

De doelgroep van het boek, de werkers in de 
consultatiebureaus, zal dergelijke bezwaren waar
schijnlijk wel door de vingers zien. Het is uiteinde
lijk een verzorgde en leesbare uitgave geworden. 
Gezien het haastwerk is dit op zichzelf al een presta
tie. 

Alice Juch 
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A.H.M. Kerkhoff, Raadsbesluiten als remedie. Open
bare gezondheidszorg in Zwolle en de regio IJsscl-
Vecht, 1900-1995 (Rotterdam: Erasmus Publishing 
2001) 391 pp., ƒ 69,50, ISBN 90 5235 152 X. 

Vóór de oprichting van een Gemeentelijke Ge
neeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) als zelf
standige dienst hadden grotere gemeenten de 
openbare gezondheidszorgtaken verspreid over een 
aantal gemeentelijke diensten. De eerste gemeente 
met een GGD was Amsterdam (1901). Het duurde 
bijna negentig jaar voordat heel Nederland was 
voorzien van min of meer overeenkomende voor
zieningen, inmiddels basisgezondheidsdiensten 
genoemd. 

De geschiedenis van de GGD krijgt langzamer
hand vorm door vrij recente publicaties. De on
derzoekers benaderen deze geschiedenis bovendien 
vanuit een verschillende optiek. In 1994 werd de 
beperkte bestaande literatuur aangevuld met het 
onderzoek van Kerkhoff over een eeuw GGD-en, 
gevolgd door enkele lokale studies. In deze eerste 
uitgave houdt de auteur een pleidooi voor nader 
onderzoek op lokaal niveau en daaraan levert hij 
nu zelf een bijdrage met dit boek over Zwolle. Zijn 
conclusie is dat Zwolle zich in sociaal-econo
misch, cultureel en politiek opzicht op tal van 
punten van andere steden onderscheidde. 

De geschiedenis van 'de' GGD kan niet worden 
geschreven zonder lokaal onderzoek. Kerkhoff 
noemt zijn publicatie uit 1994 ook uitdrukkelijk 
een verkenning. Lokale studies kunnen onder 
meer inzicht geven in het begrip openbare ge
zondheidszorg. Dit begrip is voor veel uitleg vat
baar en de discussies daarover werden tot in de 
eerste helft van de twintigste eeuw voornamelijk 
plaatselijk gevoerd. De auteur wil dit begrip ver
helderen en de veranderingen in het denken daar
over onderzoeken. Uitgangspunt is dat men deze 
geschiedenis als een netwerk van spelers moet 
zien. De auteur beschouwt studenten in de be
stuurskunde als zijn belangrijkste doelgroep. 

Zwolle was voor 1950 geen 'achterlijke stad' (p. 
25); toch werd de GGD pas in 1952 ingevoerd. Om 
dit te kunnen verklaren werd ook de voorgeschie
denis in het onderzoek betrokken. De hoofdstuk
ken beginnen met een beschrijving van algemene 
ontwikkelingen waardoor het mede een breed-
opgezette studie is geworden. (Voor degenen die 
toch wat opzien tegen dit vrij omvangrijke werk, 
met slechts twee keer vier pagina's illustraties, zij 
als troost vermeld dat hij deze extra paragrafen 
van de auteur mag overslaan.) De slotbeschou
wing wordt besteed aan de veranderingen in het 
concept openbare gezondheidszorg. 

De eerste hoofdstukken beschrijven hoe het ge
meentebestuur van Zwolle zijn taak nog vanuit de 
'nachtwakersstaat-visie' zag. Openbare gezond
heidszorg beperkte zich tot collectieve bescher
ming tegen gezondheidsbedreigende invloeden; 
individuele gezondheidszorg was het terrein van 
het particulier initiatief Het gemeentebestuur 
bestond uit een hecht netwerk van notabelen die 
zonder diepgaande discussies tewerk gingen. Wel
iswaar kwamen er na de Kieswet ook niet-notabe-
len en sociaal-democraten in de raad, maar hun 
denkbeelden over overheidstaken kregen geen 
kans zolang het merendeel van de raad het erover 
eens was dat het gemeentebestuur zich terughou
dend moest opstellen. Als teken van de conserva
tieve opstelling van de raadsleden voert Kerkhoff 
het gebruik van de term 'medische politie' aan. 
Politie, in de betekenis van overheid.staak, werd 
echter nog vrij algemeen gebruikt, ook in meer 
vooruitstrevende gemeenten. 

In de tweede helft van de eeuw verschoot het 
beleid van een terughoudende naar een toene
mend interveniërende overheid. In Zwolle wisten 
de belanghebbenden op het terrein van de volks
gezondheid, bestuurders van particuliere instellin
gen en huisartsen, deze ontwikkeling nog enige 
tijd tegen te houden, ondanks het vrij grote aantal 
zetels van de PvdA in de raad. Het gevolg was dat 
de GGD-Zwolle zo marginaal werd ingericht dat 
deze onmogelijk goed kon werken; de dienst viel 
van de ene crisis in de andere. Pas eind jaren i960 
kon de fractie van D66 het debat over openbare 
gezondheidszorg in de gemeenteraad op gang 
brengen. 

In de daaropvolgende twee decennia bleek dat 
de GGD-Zwolle volkomen onvoorbereid was op 
de nieuwe situatie, zoals overigens veel GGD-en. 
Niet alleen het overheidsbeleid veranderde, ook 
het concept openbare gezondheidszorg verander
de. Min of meer gedwongen bogen GGD-ers zich 
vanaf 1976 over de vraag wat de taak van de GGD 
daarin was. Daarbij bleek onder meer dat nu ook 
in Zwolle collectieve preventie als taak van de 
overheid werd aanvaard en dat de voorstanders 
van het particulier initiatief zich daar zonder veel 
problemen bij neerlegden. Ook daarna zorgden de 
bestuurlijk-organisatorische eisen van de overheid 
via wet- en regelgeving en subsidies, nog voor 
chaotische toestanden. Dankzij een sterk vereen
voudigde organisatievorm begon voor de GGD-
Zwolle in het begin van de jaren 1990 eindelijk een 
rustiger periode. 

Kerkhoff levert met zijn boek een belangrijke 
bijdrage aan de kennis van dit onderwerp. De na
druk ligt op de bestuurlijke kant van deze geschie-
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denis. Daardoor blijft de geschiedenis van de ge
neeskundige kant wat onderbelicht en een aantal 
interessante vragen onbeantwoord. Welk percen
tage van de inwoners behoorde bijvoorbeeld tot 
de armen en laag-betaalden? Eventueel met uit
zondering van de ambulancedienst waren zij tot 
omstreeks 1970 immers de doelgroep van GGD en 
particulier initiatief? Welke gevolgen had de grote 
invloed - en tegenwerking — van confessionele 
partijen op de kwaliteit van de geleverde zorg? 
Kerkhoff benadrukt nu wel dat er volgens tijdge
noten geen grote calamiteiten voorkwamen, maar 
echt overtuigd raakt de lezer niet. Het sterftecijfer 
was tot omstreeks 1940 hoger dan het landelijk 
gemiddelde. De medische politie en later de GGD 
kwamen niet aan 'epidemiologksche' gegevens toe, 
huisartsen gaven besmettelijke ziekten niet door, de 
ambulancedienst was niet-professioneel, etcetera. 

Het boek bevat veel nuttige informatie, daarom 
is het jammer dat een zakenindex en een lijst van 
de tabellen ontbreken. Daarmee was eveneens 
voorkomen dat er twee dezelfde tabellen werden 
opgenomen, bijna dezelfde, want tabel 5.1. geeft de 
gegevens uit 1939 weer bij 1946 en vice versa (tabel 
4.1.). Een kritische beoordeling van de tabellen is 
eveneens gewenst omdat zij niet altijd dezelfde 
cijfers geven als de tekst (zoals tabel p. 58 en tekst p. 
90). 

Bovenstaande kanttekeningen laten onverlet dat 
de auteur er ruimschoots in is geslaagd het begrip 
openbare gezondheidszorg te verduidelijken. Vol
gende lokale studies kunnen het landelijke beeld 
nog aanvullen. Kerkhoff noemt de situatie in Zwolle 
uniek. Het zou mij echter niet verbazen als er dan 
vergelijkbare situaties als die in Zwolle naar voren 
komen. 

Alice Juch 

Klazien Kruisheer, De dokter, dat ben ikl 65 jaar 
Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen 
(Zutphen: Walburg Pers 1998) 144 pp., ill., ISBN 
90-5730-020 6. 

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke .Art
sen, VNVA, heeft met dit boek een bijdrage willen 
leveren aan de geschiedschrijving van vrouwen en 
geneeskunde. In 'Vrouwen in een mannenwereld' 
wordt beschreven hoe vrouwen vanuit de zijlijn 
zich begeven in de in Nederland ontstane medi
sche mannenwereld. Het tweede hoofdstuk, 'Een 
gezelligheidsvereniging: 1928-1933', vermeldt waar
om Amsterdamse vrouwelijke artsen contact met 

elkaar onderhouden. Zij richten in de crisistijd de 
gezelligheidsvereniging VARIA, Vrouwelijke Art
sen Reünie In Amsterdam, op met een klein en 
vrijwel stationair blijvend ledental. Vergaderen is 
hun doel, geen polarisering. Wanneer de crisistijd 
voor werkende vrouwelijke artsen bedreigend 
wordt, volgt oprichting van de VNVA in 1933, 
weergegeven in het derde hoofdstuk. Met succes 
worden leden geworven. Het streven is een lande
lijke behartiging van belangen van vrouwelijke 
artsen, zodat van een begin van vakverenigingsac
tiviteiten kan worden gesproken. Contacten ont
staan met de Vereniging van Vrouwen met een 
.Academische Opleiding, de Vereniging van Vrou-
wenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap en de 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst. De VNVA sluit zich aan bij de Med
ical Women's International Association (MWIA). 
De Tweede Wereldoorlog is het onderwerp van 
het vierde hoofdstuk. De vereniging wordt ont
bonden en notulen ontbreken dus. Sommige 
leden doen mee aan verzetsactiviteiten en veel art
sen saboteren de inschrijving in de Artsenkamer. 
Na de bevrijding volgt de verwerking van de na
oorlogse periode, waarover hoofdstuk vijf han
delt. De VNVA breidt zich uit en kan veel doen 
voor de belangenbehartiging van leden. Hoofd
stuk zes beschrijft de uitbouw in de jaren zeventig 
en tachtig naar een krachtige, steeds professio
neler functionerende vereniging die voor een 
feniinisti.sche aanpak kiest. Het resultaat is wat in 
hoofdstuk zeven aan de orde komt: de professio
nalisering in de jaren negentig van een vereniging 
met een netwerk-, vakbond- en vakverenigings
functie. De banden met de MWIA worden verbro
ken. 

Ten tijde van het 65-jarig bestaan der VNVA 
heeft Nederland 16.500 vrouwelijke artsen, dertig 
procent van het totale aantal art.sen. Zij zijn welis
waar werkzaam in alle mogelijke specialismen, 
maar niet in dezelfde verhouding als hun manne
lijke collega's. Thans worden de plaatsen in de 
geneeskunde-opleiding voor meer dan de helft 
bezet door meisjes. De VNVA met haar ruim 2.300 
leden ziet voor de toekomst nog een taak wegge
legd. Zij wil blijven bijdragen aan de verbetering 
van de positie van vrouweliike artsen. Een ander 
doel is de ontwikkeling van een wereldwijde gen-
dersensitieve gezondheidszorg. 

De auteur heeft zich ruim georiënteerd in 
archieven en literatuur en leemten, door het ont
breken van notulen, goed weten op te vullen. Aar
dig zijn de korte biografieën van tien ereleden, 
verzorgd door Hilly de Roever-Bonnet en Cisca 
Griffioen, en de talrijke foto's. Opvallend is dat 
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aan de jaren van voornamelijk sociaal contact in 
verhouding zoveel meer ruimte is toebedeeld dan 
aan de bruisender perioden van reflectie, strijd, 
profilering en professionalisering. Dit prettig lees
bare jubileumboek is aan te raden voor een breed 
lezerspubliek. 

B. Abbo-Tilstra 

A. de Bruin en C. de Bruin, Zoekend naar zeker
heid in het Groene Hart. Zorgverzekeraar Zorg en 
Zekerheid, 1825-2000 (Hilversum: Verloren 2000) 
194 PP-, ill-, ƒ 29,75, ISBN 90-6550-184-3 

Dit is een ambitieus boek, waarmee zorgverzeke
raar 'Zorg en Zekerheid', die in Leiden en het 
Groene Hart actief is, zich stevig presenteert. Met 
zijn harde kaft en een hoogte van 30 centimeter 
past het alleen op een plank met grote boeken. 
Binnen vallen de vele illustraties en kaderteksten 
op, maar ook de rommelige opmaak. Het is te zien 
dat er geen grafisch ontwerper bij de productie 
betrokken is geweest. 

Ook de inhoud is niet vrij van pretenties. In 
nog geen 200 bladzijden behandelen de auteurs 
vijf thema's, die betrekking hebben op de geschie
denis van het ziekenfondswezen, maar overigens 
op zichzelf staan. Het eerste hoofdstuk schetst de 
onzekerheden, waarmee de bewoners van het Groe
ne Hart in de negentiende eeuw te maken hadden, 
zoals besmettelijke ziekten, misoogsten en waters
nood. Dit hoofdstuk wemelt van de fouten. Zo 
heeft in de periode 1899-1929 niet 90% van de 
Nederlandse bevolking in de industrie gewerkt, 
maar slechts 30% van de beroepsbevolking (p. 16). 
Pokken is geen kinderziekte (p. 18), maar kan net zo 
goed volwassenen treffen. Het hoofdstuk eindigt 
met een paragraaf over alternatieve geneeswijzen 
anno 2000. Maar waarom dit verhaal hier staat -
of überhaupt een plaats in dit boek heeft gekregen 
- ontgaat mij. 

Het tweede hoofdstuk behandelt initiatieven 
om de ellende van hoofdstuk 1 te overwinnen. 
Staatsvorming, verzuiling en opkomst van de ar
beidersbeweging bevinden zich hier in eikaars 
gezelschap. Centraal staat evenwel de negentien
de-eeuwse gezondheidszorg, met nadruk op 
Leiden en het Groene Hart. 

Hoofdstuk drie is gewijd aan de voorgeschiede
nis van 'Zorg en Zekerheid'. Dit is de kern van het 
boek. Hier presenteren de schrijvers nieuw mate
riaal. In de vorm van portretjes van fondsen als 
'Zorgt in den Tijd', 'Boerhaave' en het 'Maatschap

pijziekenfonds .Alfen en Omstreken'. Zonder be
lang is dit niet, want een eeuw geleden vormde 
Zuid-Holland met 227 van de in totaal 616 fond
sen (1907) het zwaartepunt van het Nederlandse 
ziekenfondswezen. Tussen de regels tonen de 
auteurs waar ze staan in de vooroorlogse strijd 
tussen de onderlinge (d.w.z. vakbonds-) en maat
schappij (d.vv.z. NMG-) fondsen: aan de kant van 
de onderlinge. Het is opvallend dat sommige zie-
kenfondshistorici zich nog steeds niet van deze 
tegenstelling hebben losgemaakt. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de geschiedenis van het 
ziekenfondsbeleid dat landelijke organisaties als 
de NMG, maar vooral de rijksoverheid sinds het 
einde van de negentiende eeuw hebben gevoerd. 
De gestrande wetgeving uit de periode 1900-1940 
passeert de revue, alsmede het streven van de afge
lopen 25 jaar om de kosten van de gezondheidszorg 
terug te dringen. Om een indruk te krijgen van wat 
er in de loop van de twintigste eeuw heeft gespeeld 
is dit hoofstuk geschikt. Wie echt van de hoed en 
de rand wil weten, zal toch elders te rade moeten 
gaan. Hoofdstuk 5, dat een beeld van het huidige 
'Zorg en Zekerheid' schetst, is historisch niet inte-
res.sant. 

Al met al zijn de auteurs gestruikeld over hun 
ambities. Ze hebben teveel overhoop gehaald en 
zijn er niet in geslaagd de verschillende invalshoe
ken te integreren. 

Rob Wolf 

F. Boersma, De patiënt heeft altijd gelijk. Honderd 
jaar Geneeskundige Vereniging tot Bevordering van 
het Ziekenhuiswezen (Zaltbommel: Europese Biblio
theek 2000) 148 pp., ilL, ISBN 90-288-2631-9. 

De Geneeskundige Vereniging tot Bevordering 
van het Ziekenhuiswezen, GV, vierde in 2000 haar 
honderdjarig bestaan. De GV werd op 26 mei 1900 
opgericht door dr. J. van Deventer, geneesheer
directeur van de psychiatrische inrichting van 
Meerenberg en dr. A. van Couvée, zijn collega van 
het Amsterdamse Israëlitisch ziekenhuis en krank
zinnigengesticht, als belangenorganisatie voor 
geneesheer-directeuren. Het bestuur van de GV 
wilde voor dit jubileum door middel van de studie 
De patiënt heeft altijd gelijk de ontwikkeling van 
de geneesheer-directeur uit 1900 tot de medisch-
directeur en directeur patiëntenzorg anno 2000 
schetsen. De rode draad wordt hierbij gevormd 
door de rolbeleving van de patiënt, die bij alle 
gezondheidszorg uiteindelijk de hoofdrol vervulde 
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en vervult: van patiëntgerichtheid tot patiënten
emancipatie. Frits Boersma deed dit in een aan
trekkelijk vormgegeven boek, rijk geïllustreerd 
met foto's en prenten. Hij gebruikte literatuur, 
materiaal uit het archief van de GV, kranten en 
periodieken en interviews met ziekenhuismana
gers/artsen die de veranderingen in de tijd per
soonlijk hebben meegemaakt. Zij kregen hierdoor 
de kans zich in historisch kader te profileren; een 
helaas te weinig gebruikte vorm van mondelinge 
geschiedenisoverdracht. 

In hoofdstuk i gaat Boersma in op de ontwik
keling van het ziekenhuiswezen in de grote steden. 
De Wet tot Voorziening tegen Besmettelijke Ziekten 
van 1872 blijkt de doorbraak van het ziekenhuis 
mogelijk te maken: van middeleeuws toevluchts
oord voor zieken tot instellingen die medische 
behandeling wilden verschaffen aan patiënten van 
uiteenlopende komaf In hoofstuk 2 beschrijft hij 
de ervaringen en belevingswereld van patiënten 
en artsen met ziekte en ziekenhuizen op het plat
teland en de kleinere steden als Bergen op Zoom, 
Dordrecht, Gorinchem en Deventer. De door
braak van de ziekenhuizen verschilde per regio, 
maar zowel in de grote als in de kleinere steden 
speelde de macht van het getal: niet alleen arme en 
minvermogende, maar ook steeds meer gegoede 
burgers meldden zich als patiënt bij de ziekenhui
zen die inhaakten op de medisch-technologische 
vooruitgang en de professionalisering van de 
medische stand en het verpleegkundig beroep. 

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 komen de verande
ringen in de rolverhouding tussen patiënt en arts 
in de intramurale zorg aan bod. De patiënt veran
dert voor de zich steeds meer specialiserende arts 
en onder invloed van een steeds technischer wor
dende medische wetenschap van een zieke in een 
ziekte. Vanaf i960 wordt de patiënt door ontzui
ling, massamedia, groeiende welvaart en politieke 
invloed mondiger. De geneesheer-directeur krijgt 
het moeiliiker: hij of zij moet zich steeds meer 

opstellen als bedrijfskundig en personeclsmanager 
die het hoofd moet bieden aan financiële ruimte 
of krapte en de almaar groeiende regelgeving uit 
het Haagse, terwijl hij eigenlijk is opgeleid als 
huisarts of specialist. 

De kracht van het boek van Boersma zit in de 
manier waarop het orn/-/!!sf()r)'materiaal, verkre
gen uit interviews, met gegevens uit archiefbron
nen en literatuur in de laatste hoofdstukken is 
verwerkt. Dit levert een goed beeld van de ont
wikkelingen in de intramurale zorg, gezien vanuit 
het perspectief van het medisch ziekenhuisma-
nagement. Boersma schrijft met een heldere, 
humoristische en verantwoorde stijl. Er ontbreekt 
een notenapparaat; dit is helaas omwille van de 
leesbaarheid achterwege gelaten. Waar het in dit 
boek aan ontbreekt is antwoord op de vraag waar
om de patiënten zijn veranderd in de zorgconsu-
menten die zij in 2000 zijn geworden. Dat is 
volgens de auteur toch een belangrijk deel van zijn 
vraagstelling. Boersma gaat te weinig in op de 
politieke en maatschappelijke achtergronden van 
dit proces, met name de rol van de patiëntenorga-
nksaties, de politiek en de rol van de ziekenfond
sen of zorgverzekeraars. Iemand die ziek in een 
instelling ligt zal niet alleen in staat zijn tot beïn
vloeding van zijn positie. Organisaties die zijn 
belangen behartigen, ook naar de ziekenhuisdirec
ties toe, zijn daartoe veel beter in staat. Het per
spectief van de arts-ziekenhuisdirecteur komt in 
De patiënt heeft altijd gelijk goed uit de verf maar 
dat van de patiënt veel minder. 

Ondanks deze kritische noot is Boersma's boek 
aan te bevelen voor iedereen, die zich op een aan
gename manier wil verdiepen in de Nederlandse 
ziekenhuis- en instellingengeschiedenis en voor 
ziekenhuismaiiagers die iets van de historie van 
hun toch wel bijzondere beroepsgroep willen 
weten. 

Karel-Peter Companje 


