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BOEKBESPREKINGEN 

Willem de Blécourt, Hef Amnzoiienlcger. Irregu
liere getiezeressen in Neiicrhuul kS5o-i9,iü (Amster
dam: Amsterdam University Press 1999) 195 pp., 
ill, ISBN 90 5356 3946. 

Het boek van Het Aiiiazoiietileger van historisch 
antropoloog Willem de Blécourt heeft bijzondere 
kwaliteiten die in recensies die tot nu toe over het 
boek zijn verschenen onderbelicht zijn gebleven. 
Misschien komt dat doordat het onderwerp dat de 
Blécourt beschrijft voor de nodige hilariteit zorgt. 
In Het Amazouenleger wordt een vergeten hoofd
stuk uit de Nederlandse geschiedenis be.schreven, 
namelijk dat van de irreguliere genezeressen: 
strijksters en vvonderdokteressen, onbevoegde 
vroedvrouwen, waarzegsters, kanker- en papvrou-
wen, somnambules, helderzienden en kaartleg-
sters en afdrijfsters. As.sociaties met lomanda en 
Klazien uit Zalk zijn snel gemaakt en bij het lezen 
van de titel heeft de lezer, vaak niet gehinderd 
door enige kennis over het onderwerp, zich waar
schijnlijk al een beeld van dit soort vrouwen 
gevormd. Velen zullen denken aan oude op het 
platteland woonachtige kruidenvrouwtjes die van 
alle markten thuis waren. 

De Blécourt behandelt in zijn boek een curieus 
onderwerp dat voor recensenten klaarblijkelijk 
makkelijker te ridiculiseren is dan serieus te 
nemen. Recensies beperken zich voornamelijk tot 
het aanhalen van de meest grappige voorbeelden 
van de door De Blécourt beschreven irreguliere 
genezeressen en projecteren die maar al te gemak
kelijk op het heden alsof de beschreven vrouwen 
een historische con,stante vormen. Typerend voor 
deze manier van denken is de verzuchting: 'lam
mer dat de schrijver er niet voor gekozen heeft de 
lijn naar het heden door te trekken' van een recen
sent in het U-blad van de Universiteit Utrecht. 

Dit soort recensies doen het boek onrecht. 
Want als er iets niet van Het Auiuzcitciileger ge
zegd kan worden, is het dat het louter een boek is 
met een aantal amusante anekdotes over rare 
vrouwen. De studie van De Blécourt is daarente
gen een zeer goed geschreven (dat is nooit weg) en 
scherpzinnige analyse van een historisch ver
schijnsel. De Blécourt beschrijft de irreguliere 
genezeressen, hun doen en laten, geografische, 
religieuze en sociale achtergrond, specifieke werk
wijze en de reacties die zij opriepen bij hun om
geving: de mensen die zij hielpen en de reguliere 
genezers. Dit alles op basis van nauwgezet bron

nenonderzoek waarbij onder meer uitgebreid 
gebruik is gemaakt van rechtbankverslagen. 
Irreguliere genezeressen, met name onbevoegde 
vroedvrouwen en afdrijfsters, werden door meest 
mannelijke geneeskundigen namelijk nogal eens 
voor het gerecht gedaagd daar zij zich op het 
steeds verder gemonopoliseerd gebied van het 
genezen begaven. 

Maar de studie van De Blécourt gaat verder dan 
dit boeiende onderzoek. In Het Amazonenleger 
wordt namelijk een serieuze poging gedaan om 
drie deelgebieden van de geschiedschrijving recht 
te doen, te weten de geschiedenis van het dagelijks 
leven, vrouwen- en gendergeschiedenis en de 
sociale geschiedenis van de geneeskunde. Dit zijn 
geen etiketten die achteraf op de studie zijn 
geplakt. Het Aiihjzoiieiilcger is als geheel een state
ment tegen een Nederlandse geschiedschrijving 
waarin deze onderzoeksgebieden zijn achtergeble
ven, zoals de auteur stelt, 'door het in dit land 
gevoerde bureaucratisch wetenschapsbeleid en 
constipatie bij de universiteiten'. (Zou die op te 
lossen zijn door een van de Amazonen te consul
teren?) Als gevolg van deze kwaal is de sociale 
geschiedenis van de geneeskunde volgens De 
Blécourt 'nog steeds het stiefkind van de medische 
geschiedenis, is de geschiedenis van het dagelijks 
leven marginaal ten opzichte van de Cultuurge
schiedenis en zijn er nog steeds mannelijke histo
rici voor wie vrouwengeschiedenis niet bestaat'. 

Schijnbaar moeiteloos verbindt De Blécourt de 
stiefkinderen van de geschiedschrijving met elkaar 
door zijn verhaal over de irreguliere genezeressen. 
Allereerst kijkt hij daarbij naar de historiografie 
over dit onderwerp. De Blécourt legt de nadruk 
op de verschillen in interpretaties van het verleden 
waar het genezende vrouwen betreft. Hij wijst 
erop dat sommige van die interpretaties klakke
loos zijn overgenomen door steeds weer nieuwe 
generaties geschiedvorsers zodat uiteindelijk een 
steeds opnieuw gereproduceerd beeld is ontstaan 
van het kruidenvrouwtje op het platteland. Bij de 
totstandkoming van dit beeld hebben eveneens 
soms vastgeroeste en niet opnieuw onderzochte 
opvattingen over de geschiedenis van de reguliere 
geneeskunde, gender, volkscultuur en anachronis
tische benaderingen van het verleden een belang
rijke rol gespeeld. Dat maakt het niet eenvoudig 
om de historische werkelijkheid over de irregulie
re genezeressen te benaderen. Er moeten heel wat 
knopen ontward worden voor men toe kan ko-
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men aan het bronnenonderzoek en de interpreta
tie daarvan. 

De Blécourt slaagt daar met glans in en vertelt 
uiteindelijk het verhaal dat hij over zijn Ama
zonenleger (een term afkomstig van hun tegen
standers en door De Blécourt opgevat als een 
geuzennaam) wil vertellen om de irreguliere gene
zeressen zodoende te introduceren als serieus 
onderwerp van studie in het historisch vertoog. 
Hij laat zien dat irreguliere genezeressen geen 
feministes van het eerste uur waren, zoals .sommi
ge feministische historici graag zouden zien. 
Irreguliere genezeressen handelden vaak uit eco
nomische motieven en namen daarom een plaats 
in op de medische markt. Daarbij laat hij zien hoe 
waardevol het kan zijn om bij een historische ana
lyse niet uitsluitend uit te gaan van een biologi
sche benadering van het begrip geslacht maar 
eerder te kijken naar de wijze waarop een bepaal
de wijze van genezen als mannelijk of vrouwelijk 
werd gewaardeerd. Door de integratie van dit 
soort gedachten en zienswijzen draagt Het 
Amazonenleger van De Blécourt niet alleen bij aan 
de ontwikkeling van de sociale geschiedenis van 
de geneeskunde maar ook aan de genezing van de 
geschiedschrijving. 

Amanda Kluveld 

G.]. Bremer, Hora est. Proefschriften van huisartsen 
1900-/995 (Rotterdam: Erasmus Publishing 2000) 
256 pp., ISBN 90-5235-147-3. 

Een proefschrift schrijft men veelal slechts één 
keer in zijn leven. Dissertaties worden slechts zel
den als groep bestudeerd. Een proefschrift over 
het schrijven van proefschriften is al helemaal een 
zeldzaamheid. En een proefschrift over het schrij
ven van proefschriften waarin de auteur ook zijn 
eigen eerste proefschrift kan noemen, is vermoe
delijk een unicum. In dit boek noemt Bremer, 
onder de 402 dks.sertaties die door huisartsen zijn 
geschreven, als nummer 47 zijn eigen studie uit 
1964 naar het verwijsgedrag van huisartsen. 

Bremer heeft zich dus gericht op de professio
nele achtergrond van de promovendi. Het ging 
hem om promoties van huisartsen met de Neder
landse nationaliteit aan universiteiten in Nederland. 
Daarmee had hij zich niet bepaald een makkelijke 
opgave gesteld. Er bestaat in Nederland geen syste
matische, doorlopende bibliografie van dit genre 
waarin wordt bijgehouden welke promoties er in 
Nederland plaatsvinden. En voor de overzichten 
die er zijn, geldt dat niet onbelangrijke zaken als 

bijvoorbeeld de namen van de promotores er 
slechts zelden in zijn opgenomen. Universiteits
bestuurders benadrukken vaak hoe goed het zou 
zijn als de aantallen promoties nog sneller zouden 
toenemen dan zij al doen. Inzicht in de manier 
waarop proefschriften tot stand komen is dan 
toch, zou men denken, van groot belang en de 
geldelijke middelen die daarvoor nodig zijn zou
den dan toch moeten kunnen worden vrijge
maakt. Zo kostbaar zal het toch niet zijn om 
jaarlijks een overzicht van deze academische out
put te publiceren, bijvoorbeeld via internet. Maar 
misschien zijn deze bestuurders vooral geïnte
resseerd in de financiële stromen die door een 
dergelijke groei zullen worden gegenereerd. Het 
bijhouden van een bibliografie zou geld kosten en 
zou niet leiden tot straatbeeldbepalendc resultaten 
zoals bijvoorbeeld mau.soleumachtige bibliotheek
gebouwen. Een niet erg in het oog springend pro
ject zoals een bibliografie van proefschriften zal 
dus geen hoge plaats krijgen op de lijst van desi
derata van genoemde bestuurders. 

Wegens deze lacune in onze kennis heeft 
Bremer zijn lijst van meer dan 400 dissertaties 
moeten samen!;tellen door systematisch verschil
lende bronnen door te nemen zoals adresboeken 
en relevante tijdschriften. Dat moet hem veel tijd 
en energie hebben gekost. Wanneer eenmaal een 
potentiële titel was geïdentitlceerd werd het bijbe
horende boek opgevraagd en doorgezien. Als ver
volgens werd vastgesteld dat de promotus tot de 
beoogde beroepsgroep behoorde werd zijn boek 
opgenomen in het bestand. 

Bremer heeft daarna een groot aantal statisti
sche bewerkingen op het aldus verzamelde mate
riaal losgelaten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de 
aantallen promoties tot 1940 jaarlijks geleidelijk 
toenamen, waarna tot 1980 een stabilisering volg
de. In 1980 zette een groei in van minder dan 20 
per jaar tot meer dan 70 aan het einde van de 
onderzoeksperiode. Het aantal vrouwelijke gepro
moveerde huisartsen begon pas laat .substantieel te 
groeien, van minder dan 1% van het totaal vóór 
1970 naar bijna 10% gedurende de volgende vijfen
twintig jaar. Tot 1945 was het vooral de Universiteit 
van Amsterdam waar huisartsen een promotor von
den, Utrecht is wat sterker aanwezig in de na
oorlogse periode tot 1970 en sindsdien heeft 
Nijmegen getalsmatig de overhand. Bremer neemt 
aan dat het de inzet van een individuele promotor 
of van een instituut voor huisartsgeneeskunde was 
die daarvoor verantwoordelijk was, maar onder
bouwt dit vermoeden verder niet. 

Ook is het bestand inhoudelijk onderverdeeld 
op grond van de onderzoeksthematiek. Infectie
ziekten, aandoeningen waar huisart.sen veel mee te 
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maken hadden, vormen daarin de grootste groep, 
ruim een zevende van het geheel. Daarna volgen 
de geschiedenis der geneeskunde, hart- en vaat
ziekten, ook al een geheel van aandoeningen waar 
de eerstelijns zorg vaak mee geconfronteerd 
wordt, preventief onderzoek, psychiatrie, verlos
kunde, voeding, de positie van de huisarts en de 
wetten en regelingen waar de huisarts mee te 
maken kan krijgen. De geschiedenis en de verlos
kunde komen sinds enkele jaren overigens opval
lend minder vaak aan de orde dan vroeger. In het 
laatste hoofdstuk voor de nabeschouwing en aan
bevelingen komen dan nog enkele tientallen 
stellingen ter sprake die huisartsen bij hun proef
schriften hebben opgenomen. 

Het betreft hier een medisch-historische studie, 
maar niet een erg diepgravende. De promotus 
heeft zonder enige twijfel veel energie gestoken in 
de verzameling en ordening van zijn gegevens. 
Enkele aspecten die men bij een historische studie 
mag verwachten, komen er echter wat bekaaid van 
af Zo vroeg ik mij tijdens het lezen af waarom 
deze medici ertoe besloten om jarenlang een flink 
deel van hun tijd en geld (en tot ver in de twintig
ste eeuw moesten zij hun onderzoek zelf bekosti
gen) te besteden aan een promotie. Bood de 
beoogde titel hun perspectief op een bepaalde car
rière? Of leverde de promotie hun een bijzondere 
sociale status op? Toch niet voor alle ruim 400 
gepromoveerden zal slechts de wens om te weten 
de enige impuls zijn geweest? Een dergelijke 
vraagstelling had het ook mogelijk gemaakt om 
veel meer dan nu is gebeurd verbanden te leggen 
met algemene maatschappelijke ontwikkelingen 
of met veranderingen binnen het medisch métier. 
Daar staat tegenover dat Bremer met zijn tweede 
proefschrift een heel bruikbaar overzicht biedt 
van de mate waarin huisartsen in Nederland in de 
vorige eeuw ook na hun opleiding contact hielden 
met de wetenschappelijke invulling van het medi
sche beroep. 

Hans de Waardt 

E.H.P. Cordfunke, Een romantisch geleerde. 
Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-1911^ (Amster
dam: Vossiuspers UvA 2001) 94 pp., ill., ISBN 90-
5629-200-5. 

In 1901 was Van 't Hoff de eerste scheikundige 
wiens werk met een Nobelprijs werd bekroond. 
Voor Cordfunke, die tot zijn emeritaat bijzonder 
hoogleraar was in de chemische thermodynamica, 
was dit aanleiding een nieuwe biografische schets 

te wijden aan zijn vakgenoot en illustere voorgan
ger. En voor de Universiteit van Amsterdam was 
het eeuwfeest reden om uit te pakken met een Van 
't Hoff-week en een kleine tentoonstelling. Want 
ook al werkte Van 't Hoff in 1901 niet meer in 
Amsterdam en dateerde zijn eerste baanbrekende 
publicatie van vóór zijn komst naar Amsterdam, 
toch zijn het de achttien jaar aan de gemeentelijke 
universiteit geweest waarin hij zijn naam vestigde 
als grondlegger van de fysische chemie. 

Het verhaal van Van 't Hoff is bekend. Hij 
behaalde in 1869 in Rotterdam het eindexamen 
HBS, rondde in Delft in twee jaar een studie tech
nische scheikunde af, studeerde in Leiden 
wis- en natuurkunde, ging in de leer bij schei
kundigen in Bonn en Parijs en promoveerde in 
1874 in Utrecht. Vlak vóór zijn proefschrift had hij 
al zijn revolutionaire Voorstel gepubliceerd, waar
in hij organische moleculen een ruimtelijke bouw 
gaf en verband legde tussen het optisch actieve 
vermogen en de chemische constitutie van organi
sche verbindingen. Dat werk vond maar langzaam 
zijn weg in gezaghebbende kringen, zodat de 
banen niet voor het oprapen lagen. In 1876 kreeg 
hij een betrekking als assistent aan 's Rijks Vee
artsenijschool in Utrecht om er lessen in natuur
kunde te geven. Van 't Hoff profiteerde daarna 
optimaal van de ambitieuze plannen die de 
gemeente Amsterdam had met haar nieuwbakken 
universiteit. In 1877 werd hij er lector, nog geen 
jaar later hoogleraar en in 1887 stemde de gemeen
teraad in met de bouw van een nieuw en ruim 
chemisch laboratorium. Na verscheidene aanbie
dingen uit Duitsland bleek uiteindelijk het aanbod 
uit 1895 om in Berlijn te komen werken te verlei
delijk om af te slaan. Hij kreeg er een laboratori
um waar hij mocht doen wat hij wilde en hoefde 
maar eens per week college te geven. Daar werkte 
hij nog vijftien jaar, tot aan zijn te vroege dood 
door tuberculose. 

Cordfunkes boekje voegt aan dit verhaal weinig 
toe. Het maakt wel nog eens duidelijk dat de 
natuurweten.schap in Duitsland in de negentiende 
eeuw veel eerder professionaliseerde en een voor
beeld werd voor de Nederlandse beoefenaren (al 
kon een scheikundige ook in Frankrijk veel leren). 
Het toont met een voorbeeld hoe de Nederlandse 
universiteiten van die voorsprong trachtten te 
profiteren: Van 't Hoff dankte zijn bevordering tot 
hoogleraar aan het bedankje van een Duitser die 
al op de leerstoel voor farmacie was benoemd. En 
het laat zien dat sommige Nederlandse geleerden 
wereldwijd aanzien genoten. Nog vóór de toeken
ning van de Nobelprijs reisde Van 't Hoff naar de 
Verenigde Staten om er eredoctoraten in Chicago 
en aan Harvard University in ontvangst te nemen. 
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Verder heeft Cordfunke oog voor de persoonlijke 
kant van Van 't Hoffs leven, al beperkt hij zich ook 
hier tot fragmenten uit brieven, notities en herin
neringen die al eerder zijn gepubliceerd. Hij 
schetst zijn held als iemand die vooral geïnteres
seerd was in de hoofdlijnen van een verklaring en 
die geen tijd wilde verdoen aan de precieze aflei
ding ervan. Liever liet hij aspecten van zijn theo
rieën experimenteel toetsen. Zo ontwikkelde hij 
zich al vroeg tot een onderzoeksleider die zijn 
assistenten en promovendi daarop uitzocht. Maar 
mede als gevolg van zijn zware onderwijslast 
maakte Van 't Hoff in .Amsterdam altijd een wat 
gespannen indruk. In Berlijn kwam hij helemaal 
tot rust en nam hij als geleerde van naam volop 
deel aan het sociale leven. Toch beweert Cord
funke een paar pagina's verderop dat hij zich in 
die stad niet thuis voelde. Bedoelt de auteur dat 
als hij in zijn slotzin schrijft dat Van 't Hoff een 
vat vol tegenstrijdigheden was? En was hij daarom 
een romanticus? Was hij wellicht een romantisch 
geleerde in verband met zijn voorliefde voor het 
grote gebaar in zijn theorieën? Cordfunke laat het 
in het midden. Hij lijkt zijn karakterisering vooral 
te hebben gebaseerd op Van 't Hoffs liefde voor 
reizen, voor de natuur en voor poëzie. Als dat zo 
is, bestaat dan niet de halve universitaire wereld 
uit romantische geleerden? 

P.1. Knegtmans 

Dirk van Dalen, L.E.J. Brouwer. Een biografie 
(Amsterdam: Bert Bakker 2001) 560 pp., ISBN: 90-
351-2185-6. 

In 1984 verscheen Droeve snaar, vriend van mij, de 
mooie uitgave door Dirk van Dalen van de brief
wisseling tussen de wiskundige Luitzen Egbertus 
Johannes (Bertus) Brouwer (1881-1966) en de 
dichter-sücialist Cornells Adema van Scheltema. 
In de inleiding tot deze uitgave suggereerde de 
Utrechtse emiritus hoogleraar Van Dalen dat een 
volledige biografie van Brouwer nu niet veel lan
ger op zich zou laten wachten. Het heeft allemaal 
een stuk langer geduurd dan Van Dalen waar
schijnlijk lief was, maar uiteindelijk heeft hij zijn 
belofte dan toch ingelost. Ofschoon van een uit
puttende Engelstalige wetenschappelijke biografie 
slechts het eerste deel gepubliceerd is, bestrijkt het 
hier te bespreken boek de gehele spanne van 
Brouwers lange leven. Voor wie de Engelstalige 
biografie gelezen heeft, zal de eerste helft van deze 
biografie weinig nieuws bieden. De nadruk lijkt 
iets meer op de persoon Brouwer te liggen en er is 

meer aandacht voor de typisch Nederlandse con
text waarin Brouwer werkte. Voor wie zich niet 
echt in leven en werk van één van Neerlands 
grootste wiskundigen verdiept heeft, heeft deze 
biografie echter veel te bieden. 

In veel opzichten ziet ieder biograaf van Brou
wer zich voor dezelfde problemen gesteld als een 
ieder die het leven van Christiaan Huygens, die 
andere grote Nederlandse wiskundige, zou willen 
beschrijven. Voor beiden stond hun drang tot 
weten centraal en was al het andere daaraan 
ondergeschikt. Voor zover er nog een leven naast 
de wiskunde bestond, waren beiden daarover 
tamelijk terughoudend. Zowel Brouw^er als Huy
gens waren zo wars van de conventies van hun tijd 
dat ze met evenveel gemak omgingen met de gro
ten der aarde (Koning Lodewijk, David Hilbert) 
als met aan hen zelf ondergeschikten (Huygens 
kon uren bomen met de veerlieden op zijn land
goed, terwijl Brouwer veel tijd doorbracht met 
zijn schoenmaker). Tegelijkertijd was hun invloed 
op het politiek-culturele leven van hun tijd uiterst 
gering. Beide wiskundigen spreken toch vooral 
door hun werk en er valt over hen niet veel meer 
te vertellen dan wat in hun geschriften is te vin
den. Dat werk is onmiskenbaar van de hoogste 
kwaliteit, maar ook zo gecompliceerd dat het 
haast onmogelijk is een werkelijke greep op de 
aard en reikwijdte van hun werk te krijgen. 
Uiteindelijk ontglipt hun beider wezen de meesten 
van ons en biedt hun leven weinig mogelijkheden 
voor een smeu'ïg verhaal. 

Dit soort van 'raadselachtigheid van de rede' 
lijkt het tegenwoordig goed te doen bij het brede 
publiek, al zal de raad.selachtigheid hier meer dan 
de rede debet aan zijn. Men kan zich afvragen hoe 
dankbaar de wiskundige gemeenschap voor deze 
interesse moet zijn. De druk is wel zeer groot ach
ter iedere wiskundige een romantische mysticus 
met de fysiek van Russel Crowe te zoeken. 
Gelukkig heeft Van Dalen de verleiding kunnen 
weerstaan op zoek te gaan naar een nieuwe en 
beter verkoopbare Brouwer. In vijftien hoofd,stuk-
ken volgt Van Dalen de grote lijnen van het leven 
van Brouwer zoals door hemzelf en anderen reeds 
eerder uitgezet: hoe Brouwer als jonge doctor een 
bliksemcarrière maakt in Nederland, al spoedig 
ook de Duitse paus van de wiskunde David 
Hilbert voor zich wint met zijn werk in de topolo
gie en hoe nog geen tien jaren later zijn ideeën 
over de grondslagen van de wiskunde botsten met 
die van dezelfde Hilbert. Hoe Brouwers koppig
heid tot een conflict leidde waarbij hij wel het 
onderspit moest delven, om vervolgens als mis
kend genie in vrijwillige verbanning uit de active 
wiskundebeoefening te gaan. Het is allemaal te 
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vinden in deze biografie. Wat Van Dalen vooral 
heeft bij te dragen is de inkleuring van de witte 
vlekken en hij kwijt zich op elegante en eerbiedige 
wijze van deze taak. Waar een andere biograaf 
wellicht meer aandacht aan Brouwers vele vrou
wengeschiedenissen zou hebben gegeven, noemt 
Van Dalen deze avonturen slechts terloops en dan 
alleen nog waar deze voor de grote lijnen van zijn 
verhaal relevant zijn, 

Het onderhavige werk is echter meer dan een 
respectvolle biografie van een groot geleerde. Van 
Dalen windt er nauwelijks doekjes om dat 
Brouwers leven ook het verhaal van grote ge
breken en gemiste kansen is. Zelfs met de achter
gronden die Van Dalen verschaft, blijft het 
onbegrijpelijk hoe Brouwer zich keer op keer 
moreel gedwongen zag de strijd met meer of min
der grote geesten aan te binden, zonder op de 
mogelijke gevolgen te achten, Hoe is het mogelijk 
dat hij in zijn conflict met Hilbert de uiterste con
sequentie trok en bereid was zijn toekomst als 
wiskundige feitelijk op te geven, alleen maar 
omdat hij door Hubert onheus was bejegend? Dit 
soort oprechtheid is weliswaar bewonderenswaar
dig, maar is tegelijkertijd natuurlijk ook volstrekt 
krankzinnig. Het is waarschijnlijk maar het beste 
om, zoals van Dalen doet, dit soort gedrag aan 
verregaande sociale naïviteit toe te schrijven. 
Brouwers onwil een constructieve bijdrage tot het 
na-oorlogse wiskundige klimaat in Nederland te 
willen leveren kan als een ander voorbeeld gelden. 
Door volstrekt te weigeren een andere dan leiden
de rol te spelen, bereikte hij slechts dat zijn rol in 
de na-oorlogse wiskunde was uitgespeeld. Terecht 
heeft Van Dalen deze tragiek in Brouwers leven tot 
één van de centrale thema's in de biografie gemaakt. 

Als kritische slotopmerking moet mij wel van 
het hart dat het boek enige eindbewerking had 
kunnen gebruiken. Het is duidelijk dat tussen het 
schrijven van de verschillende hoofdstukken soms 
aanzienlijke tijd is verstreken en er zijn tal van 
(meestal kleine) doublures, terwijl voor de hand 
liggende verwijzingen naar andere hoofdstukken 
nogal eens ontbreken. Het meest in het oog lo
pende geval betreft het conflict tussen Brouwer en 
Schouten dat in hoofdstuk 8 aan de orde komt. 
Wanneer vervolgens in hoofdstuk ii aan het terug
treden van Klein uit de redactie van de Mathe
matische Annalen wordt gerefereerd, verwijst Van 
Dalen naar een conflict dat wel heel veel overeen
komst met het Brouwer-Schouten conflict ver
toont. Sterker nog, volgens mij gaat het hier om 
hetzelfde conflict. Een verwijzing naar hoofdstuk 
8 was op zijn plaats geweest. 

Eisso Atzema 

P.G.M.G. Perneel, Het heroepsjournaal van Dr. 
J.F.P.H. Hers, arts te Oud-Beijerland (1S81-1915). 
Een reconstructie van een plattelandspraktijk om
streeks 1900 (Rotterdam: Erasmus Publishing 
2000) 326 pp., ilk, ISBN 90-5235-149-X 

Het was bepaald geen lichte opgave om rond 1900 
als huisarts te moeten werken in Oud-Beijerland 
in de Hoeksche Waard. Niet alleen omdat dit dorp 
tamelijk geïsoleerd lag en het niet eenvoudig was 
om alle patiënten te bezoeken. Maar ook omdat in 
deze gemeenschap, zoals in veel dorpen in de 
Zuid-Hollandse Waarden, de orthodox-calvinksti-
sche meerderheid van de bevolking er bevindelijke 
opvattingen op na hield omtrent de goddelijke 
voorzienigheid. Dat maakte het voor een genees
heer die zijn vak serieus nam niet altijd makkelijk 
om zijn patiënten de professionele zorg te bieden 
die hij nodig achtte. Dat Hers in zijn standplaats 
behoorde lot de kleine elite die hoger onderwijs 
had genoten zette hem eveneens apart van de 
meerderheid der bevolking. In een dergelijke 
gemeenschap was een geneesheer nog al eens een 
vreemde eend in de bijt. Zeker als hij, zoals de 
hoofdpersoon van deze studie, ook nog uit een 
andere streek afkomstig was, al ging het in zijn 
geval dan om het aanpalende Goeree-Overflakkee. 
In deze studie over de praktijk van de huisarts 
Johannes Hers, die tussen 1881 en 1915 werkzaam 
was in het genoemde Oud-Beijerland, komt dit 
relatieve isolement duidelijk naar voren. Vrijwel 
meteen nadat hij zijn praktijk was begonnen kre
gen hij en de andere arts van Oud-Beijerland, zijn 
oude studievriend Lodder, te maken met een 
zware pokkenepidemie. Een belangrijk deel van de 
inwoners weigerde zich uit religieuze overwegin
gen in te laten enten tegen door God gestuurde 
ziektes en een ander deel was niet behoorlijk of in 
het geheel niet gevaccineerd omdat Hers' voor
ganger een potje had gemaakt van dit deel van 
zijn taak. Als gevolg daarvan greep de besmetting 
vrijwel onbelemmerd om zich heen. Op een 
bevolking van zo'n 5.000 inwoners stierven in 
1883-1884 207 mensen aan de pokken tijdens een 
epidemie die in heel Nederland in totaal 673 
slachtoffers ekste. Omdat vrome dorpelingen ook 
weigerden om op de Dag des Heeren hun gestorven 
buren te begraven zagen op een zeker moment de 
twee artsen, de apotheker en zelfs de burgemeester 
zich ertoe gedwongen op te treden als doodgravers. 
De predikant van Oud-Beijerland, die bekend stond 
als 'de anti-vaccinatie dominee' liet zich overigens 
op het hoogtepunt van de epidemie naar een nieu
we standplaats beroepen. 

Hers was een liberaal en wees een religieus 
geïnspireerde weigering om zich te laten vaccine-
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ren dan ook in heftige bewoordingen af Hij 
schroomde niet om in een ingezonden stuk in de 
NRC de antirevolutionair Keuchenius fel te atta
queren omdat deze de noodzaak tot vaccinatie 
bestreed, Perneel merkt in dat verband op dat 
vooruitstrevendheid aan Hers niet vreemd was 
(74) en in vergelijking met menig ander inwoner 
van zijn standplaats zal dat ook wel een juiste 
kwalificatie zijn. Maar overigens viel het met die 
progressiviteit wel mee. Hers hield bijvoorbeeld 
niet van lectuur waarin 'de sociale quae.stie' aan de 
orde kwam (56). Ook zag hij weinig in het idee 
dat bepaalde kwalen wel eens beroepsziekten zou
den kunnen zijn (44-46); liever nam hij aan dat 
erfelijke factoren de bron waren van de proble
men. En hij moest al helemaal niets hebben van 
patiënten die wel wilden weten wat zij eigenlijk 
mankeerden en wat de therapie inhield die hij hun 
voorschreef of het zelfs in hun hoofd haalden een 
andere arts om advies te vragen (73). 

Johannes Hers had in Leiden medicijnen gestu
deerd in de jaren 1870, een tijd waarin de medi
sche beroepsgroep als gevolg van ingrijpende 
overheidsmaatregelen een nieuwe structuur kreeg. 
De aloude scheiding tussen ambachtelijk opgelei
de en academisch gevormde geneeskundigen ver
dween. Voortaan was een universitair diploma een 
absolute voorwaarde om admissie te krijgen om 
als arts op te treden, maar het zou nog decennia 
duren voor de groep der niet universitair opgeleide 
heelmeesters door natuurlijk verloop was ver
dwenen. Hers' overgrootvader, grootvader en vader 
waren chirurgijn of plattelandsheel- en vroedmees-
ter geweest en behoorden dus nog alledrie tot de 
ambachtelijke sector van de medische zorg. 
Johannes was de eerste in zijn familie die de aca
demische status verwierf Zijn zoon Floris werd 
eveneens huisarts en zijn kleinzoon bracht het tot 
medisch specialist. In de persoon van Johannes 
zette zijn familie dus een belangrijke stap op de 
maatschappelijke ladder. Zolang als er nog am
bachtelijke heelmeesters waren, werden de ver
schillen tussen hen en de academisch onderlegde 
geneesheren door de laatsten graag benadrukt. 
Het sociaal-culturele aspect van deze statusver
schillen en de rol daarvan binnen de medische 
beroepsgroep blijft onderbelicht in Perneels stu
die. Hers was kennelijk bepaald niet ongevoelig 
voor deze distinctie op basis van opleiding. 
Weliswaar benadrukte hij herhaaldelijk dat alle 
geneeskundigen samen één stand vormden tii6), 
maar daarbij ging het steeds om zijn positie ten 
opzichte van huisartsen die in steden woonden, 
medische specialisten en hoogleraren in de medi
cijnen, confrères dus die een hogere status hadden 
dan hijzelf Maar in zijn dagboeken, die Perneels 

belangrijkste bron vormen, hield Hers een precies 
onderscheid aan tussen collega's die net als hij 
academisch waren gevormd en dus consequent 
het epitheton 'Dr' kregen, en de heelmeesters die 
het met de aanduiding 'Heer' moesten doen (42). 
Als Hers in zijn dagboeken al eens kritiek uitte op 
de kwaliteiten van collega-artsen ging het afgaan
de op de door Perneel gegeven voorbeelden ook 
altijd om niet-academici (75). 

Zoals gezegd vormden de dagboeken die Hers 
enkele decennia lang heeft bijgehouden de belang
rijkste bron voor deze studie. In 27 schriften heeft 
hij van 1881 tot enige maanden voor zijn overlij
den in 1915 met enkele onderbrekingen de gevallen 
beschreven die hij interessant vond. Ook is een 
deel van de correspondentie bewaard gebleven die 
Hers met verwanten heeft gewisseld. Vooral in het 
begin van zijn carrière, toen hij nog wetenschap
pelijke aspiraties had, heeft hij een aantal bijdra
gen geleverd aan het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde. Zijn dochter .^nna, die in de jaren 
1920-1930 een aantal romans schreef publiceerde 
twee boeken met een autobiografische inslag 
waarin de door haar diep bewonderde vader op
trad. Hers heeft zelf een eerste aanzet nagelaten 
voor wat kennelijk een autobiografische roman 
had moeten worden. Daarin gaf hij onder andere 
een genadeloos portret van de andere leden van 
de Oud-Beijerlandse elite (68). Zo zette hij de 
vrouw van de burgemeester en de notaris neer als 
onbenullige kletskou,sen, 

.Maar het werkelijke belang van deze bronnen 
ligt natuurlijk niet zozeer in zulke/(lifs divers, hoe 
onderhoudend deze op zich ook kunnen zijn. De 
praktijk van een plattelandsarts, daar gaat het hier 
om. Na een korte biografie van de hoofdpersoon, 
een beschrijving van de bronnen, een overzicht 
van de snelle ontwikkeling die de medische we
tenschap gedurende de laatste decennia van de 
negentiende eeuw doormaakte, een schets van de 
Oud-Beijerlandse samenleving en de plaats van de 
twee plaatselijke huisartsen binnen die samenle
ving, komen de meer inhoudelijke aspecten van 
de praktijk aan bod. In het zesde hoofdstuk wordt 
een overzicht gegeven van de verschillende aan
doeningen en medische problemen waarmee Hers 
werd geconfronteerd. Waarschijnlijk maakte hij 
niet van elk consult een aantekening - zo is bij
voorbeeld het aantal gevallen van eczeem opval
lend laag - en concentreerde hij zich op gevallen 
die hij om wat voor reden dan ook interessant 
vond. In hoofdstuk 7 wordt beschreven langs 
welke weg en met welke middelen Hers tot zijn 
diagnoses kwam en in hoofdstuk 8 komen de ver
schillende therapieën cfie hij toepaste aan de orde. 
De volgende twee hoofdstukken zijn gewijd aan 

169 



Boekbesprekingen 

respectievelijk zijn verloskundige praktijk en zijn 
chirurgische activiteiten. Hoofdstuk ii biedt een 
overzicht van het gebruikte instrumentarium. De 
rol van de artsen en dan natuurlijk die van Hers in 
het bijzonder in het verbeteren van de leefomstan
digheden in zijn standplaats komt tenslotte aan de 
orde in hoofdstuk 12. Zoals elke Nederlandse 
gemeente werd Oud-Beijerland in de negentiende 
en de eerste decennia van de twintigste eeuw 
regelmatig bezocht door gevaarlijke besmettelijke 
ziekten. De pokkenepidemie van 1883-1884 werd 
hierboven al genoemd, maar ook tyfus, mazelen 
en roodvonk eisten hun tol in de periode waarin 
Hers werkzaam was. 

Dat een huisarts ook tegenwoordig geconfron
teerd wordt met een brede variatie aan hulpvragen 
mag bekend worden verondersteld. Maar de ver
scheidenheid aan kwalen en ingrepen waar een 
huisarts op het platteland rond 1900 mee te 
maken kreeg, was toch nog aanzienlijk groter. 
Hers verwees regelmatig patiënten door naar spe
cialisten in naburige steden, maar deed ook heel 
veel zelf In Oud-Beijerland was geen tandarts te 
vinden en dus trok de huisarts met een zekere 
regelmaat kiezen en behandelde hij aandoeningen 
van het tandvlees. Hers was een medicinae doctor 
en geen chirurgijn, maar hij schrok niet terug 
voor - soms behoorlijk ingewikkelde - operatieve 
ingrepen. In 1881, dus al direct na zijn aantreden, 
assisteerde hij zijn collega Lodder bij een operatie 
waarbij zij bij een vrouw een omvangrijke tumor 
in de keel wegnamen. Hers ontwikkelde zich tot 
een kundig operateur, die benen, borsten en 
penissen amputeerde, liesbreuken herstelde, bij 
difteriepatiënten in de hals een opening maakte 
naar de luchtpijp, en gezwellen verwijderde. 
Daarbij ging het er bepaald niet altijd zachtzinnig 
aan toe. Indien nodig werd 'stomp geweld' 
gebruikt om het beoogde resultaat te bereiken. De 
operaties werden vaak uitgevoerd bij de patiënt 
thuis onder soms bizarre omstandigheden als er 
bijvoorbeeld bijgelicht moest worden met een car
bid fietslamp. 

De omstandigheden waaronder een huisarts als 
Hers moest werken waren dus naar huidige maat
staven soms uiterst primitief maar dat wil niet 
zeggen dat de dokter wat zijn kennis en vaardighe
den aanging ook onder de maat was. Hers bezocht 
regelmatig bijscholingscursussen, hield zijn vakli
teratuur bij en had professionele contacten met 
diverse collega's. Perneel laat bijvoorbeeld zien 
hoe nieuwe diagnostische termen in zijn vocabu
laire werden opgenomen. De ontwikkeling van de 
medische wetenschap had in de periode waarin hij 
praktiseerde bij wijlen een stormachtige snelheid. 
Toch hield Hers goed bij wat zich daarbij voor

deed. Zo verving hij in 1904 bij doorlezing van 
zijn aantekeningen op enkele plaatsen de inmid
dels verouderde diagnose peritonitis door appen
dicitis. Over psychiatrische ziekten had hij tijdens 
zijn studie in Leiden weinig of niets gehoord maar 
in zijn praktijk werd hij natuurlijk ook geconfron
teerd met psychische stoornissen. Hij ondersteunde 
dan ook van harte het streven om in Utrecht de 
eerste Nederlandse leerstoel in de psychiatrie te 
vestigen. Cornells Winkler, die daar in 1893 als 
eerste hoogleraar werd benoemd, was een uitge
sproken somaticus en die richting had duidelijk 
de voorkeur van Hers. Hij stond aanmerkelijk kri
tischer tegenover therapieën als die van .Albert van 
Renterghem die met Frederik van Eeden in Am
sterdam een praktijk had geopend waarbij zij 
patiënten onder hypnose brachten. Volgens Hers 
nam Van Renterghem met zijn suggestietherapie 
met de klachten meteen ook maar de 'geheele 
vroegere persoonlijkheid' van zijn patiënten weg 
(151). Hers hield, ondanks zijn gebrekkige voorop
leiding op het gebied van de psychiatrie, de ont
wikkelingen ook daar goed bij. Zo stelde hij al in 
1909 bij een patiënt dementia praecox vast, het
geen betekent dat hij kennis had van het diagnos
tische systeem dat de Heidelbergse hoogleraar 
Kraepelin kort daarvoor had geïntroduceerd. 

Perneels .studie biedt een fa.scinerend inzicht in 
de praktijk van een huisarts van een eeuw geleden. 
Slechts weinig artsen hebben bronnen nagelaten 
die zo rijk zijn als Hers' dagboeken. Elke medisch 
historicus met interesse voor de dagelijkse gang 
van zaken in die periode zal dit boek dan ook 
graag gebruiken. Blijkens zijn voorwoord heeft 
Perneel, naast zijn werk als docent geschiedenis, 
meer dan tien jaar besteed aan het onderzoek voor 
dit boek. Dat heeft tot een alleszins belangwek
kend resultaat geleid. Maar daar moet dan wel 
meteen aan worden toegevoegd dat het jammer is 
dat er niet nog een paar weken extra zijn inge
ruimd om de tekst nog eens kritisch door te 
nemen. Het aantal slordigheden is werkelijk 
schrikbarend. De noten van hoofdstuk 12 zijn in 
het notenapparaat te vinden onder het kopje 
'Noten bij hoofdstuk 11' (300). Wie de noten bij 
hoofdstuk 11 wil natrekken moet zoeken onder het 
kopje 'Noten bij hoofdstuk 10' waar op noot 186, 
de laatste van hoofdstuk 10, noot 187 volgt, de eer
ste van hoofdstuk 11 (298). Op pagina 13 wordt de 
medicus Greidanus, die was geboren in 1843, 
benoemd tot lijfarts van koning Willem I, welke 
vorst toch al enkele jaren daarvoor afstand had 
gedaan van de troon. Op dezelfde pagina wordt 
meegedeeld dat de arts Isaac Hage was getrouwd 
met 'Hers' jongste zus', terwijl vier pagina's verder 
blijkt dat Hers maar één zuster had. Het is merk-
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waardig om op pagina 80 te lezen dat het niet dui
delijk is of Hers een vast spreekuur had ingesteld, 
terwijl op pagina 27 een atlseelding is te zien van 
de advertentie waarmee Hers aan de bevolking 
van Oud-Beijerland liet weten dat hij was 'dage
lijks te spreken, 's morgens van 8-9 uren'. En wat 
te denken van de opmerking op pagina 24 dat 
Hers voor zijn proefschrift 'niet direct een verlos
kundig thema als onderwerp' had genomen? De 
titel van deze dissertatie, die op de volgende blad
zijde wordt meegedeeld, geeft toch alle aanleiding 
om te vermoeden dat het thema ervan op zijn 
minst raakvlakken moet hebben gehad met de 
obstetric en de gynaecologie: Over vergroeiingen 
tnsschen vrucht en placenta en haar gevolgen. 

Ook op de manier waarop naar gebruikte litera
tuur wordt verwezen valt wel wat aan te merken. 
Waar Perneels verschijnselen als volksgeneeswij
zen, kwakzalverij, wonderdokters en dergelijke 
bespreekt, noemt hij onder andere de succesvolle 
praktijk van het 'Staphorster boertje' en verwijst 
dan naar een artikel van Marijke Gijswijt-Hofstra. 
Het betreffende artikel is echter geschreven door 
Willem de Blécourt en is verschenen in een bun
del waarvan Gijswijt-Hofstra de redactie voerde. 
Het is op zijn minst merkwaardig om waar het 
geloof in toverij ter sprake komt (69-70) als meest 
recente publicatie over dit fenomeen enkele volks
kundige artikelen te zien opgevoerd waarvan de 
uiterste datum van houdbaarheid al ruimschoots 
is gepasseerd. Er is sinds 1964, toen deze artikelen 
verschenen, toch waarachtig het een en ander over 
dit onderwerp geschreven, onder andere door 

Gijswijt-Hofstra en De Blécourt. Het zal aan deze 
literatuurkeuze te wijten zijn dat Perneels tot de 
gedateerde conclusie komt dat de 'medisch-weten-
schappelijke inzichten' van Hers botsten met 'een 
primitief bijgeloof' en de 'onkunde en onwetend
heid' van sommige patiënten en dat een en ander 
minstens ten dele te wijten was aan de 'religieuze 
en levensbeschouwelijke overtuiging van zijn 
patiënten'. Als er iets valt te leren uit de moderne 
literatuur over dit onderwerp dan is dat wel dat 
het magische wereldbeeld wel wat meer inhoudt 
dan alleen primitieve en bijgelovige onwetend
heid. .\l geruime tijd wordt door medische histo
rici, met name door diegenen onder hen die de 
zogenaamde 'social history of medicine' beoe
fenen, de relaties tussen patiënten en genezers 
onderzocht met behulp van het aan de economi
sche wetenschap ontleende marktmodel. Het 
spanningsveld tussen de natuurwetenschappelijke 
en de magische duidingen van ziekten bestond 
kennelijk ook in Oud-Beijerland en dat had een 
mooie gelegenheid kunnen bieden om de medi
sche markt op het Zuid-Hollandse platteland 
rond 1900 te onderzoeken. Het is jammer dat 
Perneel van deze mogelijkheid geen gebruik heeft 
gemaakt. Maar los van deze onvolkomenheden en 
van de gebreken die al eerder in deze bespreking 
werden genoemd, moet worden gezegd dat deze 
studie een belangrijke bijdrage levert aan onze 
kennis van de manier waarop een eeuw geleden 
een huisartsenpraktijk vorm en inhoud kreeg. 

Hans de Waardt 
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