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eens was met de ministeriële beslissing om aan
militaire geneeskundigen toestemming te geven
tot het uitoefenen van een burgerpraktijk. Na zijn
pensionering hield hij zich vooral bezig met de
entomologie. Hij was ook een expert op het
gebied van spinnen.
Met Van Hasselt waren in 1840 vier andere
jonge officieren benoemd tot docent bij de
RKMG. Het was de bedoeling om deze opleiding
te hervormen naar buitenlands, vooral Frans,
model en er een natuurwetenschappelijke basis
aan te geven. Ondanks deze hervorming werd het
recht van voortbestaan van de RKMG aanhoudend betwijfeld. In Utrecht, waar de school aanvankelijk was gevestigd, probeerde de hoogleraar
Donders, zelf oorspronkelijk opgeleid als officier
van gezondheid, de kweekschool te redden door
deze vergaand te laten integreren met de medische
faculteit van de universiteit aldaar. Maar die
poging liep in 1867 spaak toen de school werd
overgeplaatst naar Amsterdam. Daar kon de
school nog tien jaar blijven bestaan, zij het onder
precaire omstandigheden. Juist in die jaren werd
de structuur van de gezondheidszorg vergaand
hervormd. De rijksoverheid koos ervoor een einde
te maken aan het bestaan van twee soorten geneeskundigen, in de vorm van ambachtelijk opgeleide heelmeesters en academisch gevormde
dokters. Voortaan zouden alleen nog geneeskundigen die hun opleiding aan de universiteit hadden ontvangen als arts worden toegelaten. De
alumni van de RKMG hadden de status van heelmeester en door deze hervorming verloor de
school dus in wezen haar legitimiteit. Toen in 1876
de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs in werking trad was het onmogelijk de school in deze
vorm nog langer te handhaven en zij werd omgevormd tot een applicatieopleiding waar universitair gevormde artsen een nadere instructie kregen
in de militaire geneeskunde.

Frans Willem van der Kreek, Alexander Willem
Michiel van Hasselt, 1814-1902, de eerste docent
toxicologie in Nederland. Proefschrift Universiteit
Utrecht ([s.1.]: [s.n.], [2000]) 330 pp. ill., ISBN 90393-2474.3
De biografie van een wetenschapsbeoefenaar die
een belangrijke rol heeft gespeeld bij een wetenschappelijke doorbraak of in de introductie van
een nieuwe visie, kan een heel geëigend middel
zijn om de betreffende ontwikkeling in kaart te
brengen. Ook zal de lezer er dankzij de mogelijkheid tot identificatie makkelijker toe geneigd zijn
wat zwaardere theoretische verhandelingen de
nodige aandacht te geven. Deze literaire vorm
heeft als derde voordeel dat via een beschrijving
van de buitenwetenschappelijke aspecten van het
leven van de hoofdpersoon ook de eventuele invloed van maatschappelijke factoren op de wetenschap kan worden beschreven.
In deze dissertatie staat het leven centraal van
Alexander Willem Michiel van Hasselt, die zich
overigens liever Willem liet noemen dan .Alexander. Van Hasselt maakte als officier van gezondheid een mooie carrière in het Nederlandse leger.
Toen in 1839 na negen jaar een einde kwain aan de
staat van oorlog met België en de staatsschuld
astronomische proporties had aangenomen, werd
het leger een jaar later fors ingekrompen. Slechts
een klein deel van de officieren onder wie van
Hasselt werd in actieve dienst gehouden. Gedurende de oorlog was hij op diverse plaatsen als
officier van gezondheid gestationeerd. Overmatig
druk zal de dienst niet zijn geweest. In 1838 was hij
in Utrecht gepromoveerd tot doctor medicinae en
een jaar later te Leiden tot doctor chirurgiae. Hij
werd een jaar nadat dan eindelijk de vrede was
getekend benoemd tot docent aan de RKMG, de
Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen, met als taak om onderwijs te verzorgen in
onder andere de leer der vergiften en de leer van
het onderzoeken van manschappen op verborgen
en voorgewende kwalen. Deze functie behield hij
tot 1870, toen het leger in verband met de FransDuitse oorlog weer werd gemobiliseerd en hij
gepromoveerd werd tot hoofd van de Militaire
Geneeskundige Dienst te velde. In 1873 kreeg hij
tenslotte de hoogste functie die er voor een officier van gezondheid bestond, die van Inspecteur
van de Geneeskundige Dienst der Landmacht.
Zeven jaar later nam hij ontslag omdat hij het niet

In 1840 kregen de docenten in het kader van het
streven de natuurwetenschappelijke basis van de
opleiding te versterken de opdracht om passend
lesmateriaal te vervaardigen. Van Hasselt schreef
daarom handleidingen over onderwerpen als
kunstmatige ademhaling, het beheer van giftige
stoffen en militair geneeskundig onderzoek. Met
name zijn werk over giftige stoffen maakte indruk
en hij werd in 1856 benoemd tot lid van de KNAW.
Zijn werk op het gebied van de vergiften staat centraal in dit boek, maar zijn overige medische
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worpen aan de hierboven genoemde testreeks werd sectie verricht. Toen bleek dat in het lichaam
van de man op verschillende plaatsen tuberkelmassa's op zenuwstammen drukten hetgeen veel pijn bij
hem moest hebben veroorzaakt. Voorvallen als deze
brachten Van Hasselt echter niet aan het twijfelen
over de noodzaak om als het maar even kon een
soldaat die ervan werd verdacht zijn lichamelijke
problemen te simuleren tot een bekentenis te brengen dat hij had gelogen.
Vier decennia lang, van 1842 tot 1882, heeft Van
Hasselt zich bezig gehouden met toxicologische
vraagstukken. Hij heeft op dat gebied weinig oorspronkelijk onderzoek gedaan. Het ging hem er
vooral om de kennis over giftige stoffen en de
mogelijke therapieën toegankelijk te maken voor
(toekomstige) geneeskundigen. Hij steunde voor
zijn publicaties dan ook vooral op het werk van
anderen. Nu biedt een oeuvre dat met dat oogmerk ontstaat een goede mogelijkheid om de
introductie van nieuwe visies op de medische
wetenschap en op de werking van het menselijk
lichaam in kaart te brengen. Dat geldt te meer bij
een zo productief auteur als Van Hasselt, van wie
Van der Kreek in Bijlage 1 bij zijn boek meer dan
200 publicaties opnoemt. Juist in de jaren waarin
Van Has.selt actief was werd door de meerderheid
van de Nederlandse medici het vitalisme, de leer
dat in elk levend organisme een levendragend
beginsel actief was, verlaten. De Utrechtse hoogleraar Schroeder van der Kolk bijvoorbeeld, bij wie
Van Hasselt in 1838 promoveerde, was een overtuigd aanhanger van dit vitalisme. Donders, die
tot de volgende generatie behoorde, had geen
interesse voor zulke beginselvraagstukken en interesseerde zich alleen voor empirisch vaststelbare
toestanden en processen.

publicaties komen eveneens aan de orde. Zijn
werk op het gebied van de maagpomp was nauw
gerelateerd aan zijn belangstelling voor de werking van giftige stoffen. Door de maag van een
patiënt snel te ledigen kon immers vaak worden
voorkomen dat een giftige stof in zijn geheel door
het lichaam werd opgenomen.
Ook hield hij zich bezig met het probleem van
de schijndood en de mogelijkheden de levensgeesten weer op te wekken bij een ogenschijnlijk al
gestorven persoon, een onderwerp waarvoor in de
negentiende eeuw veel medici een levendige
belangstelling hadden. De methode om met rectale inblazing van tabaksrook de ingewanden zodanig te prikkelen dat deze weer actief werden was
aanvankelijk de standaardbehandeling in gevallen
van schijndood. Maar tegen het midden van de
eeuw werd deze methode verlaten en kwamen verschillende vormen van kunstmatige ademhaling
in zwang. Van Hasselt was aanvankelijk een voorstander van de tabaksmethode, maar koos al snel
voor de nieuwe techniek. In 1847 en 1861 publiceerde hij handleidingen voor de kunstmatige
ademhaling. Net als in het geval van de introductie van de maagpomp was hij hierin een vernieuwer. De genoemde Donders moest bijvoorbeeld in
een bespreking van het boekje uit 1847 bekennen
dat hij zijn totale kennis over dit onderwerp te
danken had aan Van Hasselt.
Militaire geneeskundigen hadden kennelijk ook
in de negentiende eeuw regelmatig te maken met
dienstplichtigen die probeerden aan de dienst te
ontkomen door voor te wenden dat zij aan kwalen
leden waarvoor men werd afgekeurd. Van Hasselt
ontwikkelde een hele serie van trucs en testen om
manschappen door de mand te laten vallen die
beweerden dat zij niet konden spreken, zien of
horen, of hartproblemen hadden dan wel met
andere aandoeningen behept waren. Niet alle
middelen die daarbij werden aangewend zouden
tegenwoordig nog aan de maatstaven der medische ethiek voldoen. Verdachte personen werden
dronken gevoerd en met ether bedwelmd. Zij kregen niet te eten en er werden pistolen in hun
aanwezigheid afgevuurd. Zij kregen nies- en braakmiddelen en ook wel chloroform en strychnine toegediend. Met behulp van slangen werd lucht door
hun keel en slokdarm geperst. Deze middelen volstonden kennelijk vaak om manschappen ervan te
overtuigen dat het beter voor hen was om zich niet
langer ziek te melden. Maar toch konden niet alle
onderzochte personen daartoe worden gebracht.
Van een rempla(;ant die over hevige pijnen klaagde
nam Van Hasselt aan dat hij reumatische pijnen
simuleerde. Nadat de patiënt was overleden - Van
der Kreek vermeldt niet in hoeverre hij was onder-

Van der Kreek toont zich bewust van het belang
van deze overgang. Op pagina 3 noemt hij als eerste
fundamentele verandering waaraan hij aandacht
wil schenken: 'Een overgang van vitalistische stelsels naar mechanistische benaderingen op basis
van de natuurwetenschappen, L^e rede zette het
geloof in het bovennatuurlijke op afstand.' Afgezien van de tweede - rijkelijk vage - zin uit dit
citaat (want wat is eigenlijk 'de rede' en wat is 'het
bovennatuurlijke'?), is hier weinig tegen in te
brengen. Dit als hoofdzaak genoemde punt wekte
met de andere daar genoemde punten (meer experimenteel onderzoek, meer betrokkenheid van
de overheid bij de gezondheidszorg, verbetering
van de medische opleiding e.d.) bij mij de verwachting dat in deze biografie deze wetenschapsdynamische aspecten grondig zouden worden
behandeld. Bij verdere lezing bleek dat echter
slechts in zeer beperkte mate het geval te zijn.
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Van der Kreek biedt vooral een - buitengewoon
grondig, dat moet gezegd - overzicht van de
auteurs die zich in met name de vroegmoderne
periode en de negentiende eeuw met toxicologische problemen hebben bezig gehouden. Van vrijwel elke auteur wordt een schematisch overzicht
geboden van zijn opvattingen en activiteiten op
dat gebied. Maar er wordt in wezen nergens een
relatie gelegd met wetenschapsinhoudelijke ontwikkelingen in het algemeen, om nog maar te
zwijgen van sociaal-culturele processen die buiten
de wetenschap in strikte betekenis optraden. De
vraag waarom het wereldbeeld van mensen als
Van Hasselt werd gemechaniseerd en het vitalisme
voor hen aan betekenis verloor, wordt niet in de
beschouwingen betrokken. Ook de weg waarlangs
de rol van 'het bovennatuurlijke' in het wetenschappelijk bedrijf in belang afnam wordt niet
verder toegelicht.
Wel sluipen er verschillende assumpties binnen
in het betoog waarvan de gegrondheid niet wordt
onderzocht. Zo wordt tamelijk plompverloren
gesteld dat in de vroegmoderne periode 'vele
geneeskundigen en kruidenvrouwen' van de premisse uitgingen 'dat God niets geschapen heeft
zonder doel en dat het de opdracht was van de
mens om dit doel te vinden' (43). Laten we voorbijgaan aan het probleem dat er slechts weinig
bekend is over de ontologische opvattingen van de
'kruidenvrouwen', wie of wat dat dan ook geweest
mogen zijn. Belangrijker zijn de vragen of empirisch werkende artsen in tegenstelling tot hun
voorgangers niet geloofden dat de Schepper zulke
bedoelingen had en of dat veel uitmaakte voor de
manier waarop zij hun vak uitoefenden. Van
Donders is bekend dat hij wat de godsdienst aanging indifferent was, maar geldt dat ook voor Van
Hasselt? Zulke onderwerpen worden door Van der
Kreek niet aangesneden. Maar daar staat tegenover dat zijn boek, juist door de ordenende opzet
ervan, een goed toegankelijk naslagwerk is geworden voor de geschiedenis van de toxicologie in
Nederland. In wezen geldt voor Van der Kreek
dezelfde kwalificatie die hijzelf aan Van Hasselt
geeft in de afsluitende paragraaf van zijn biografie: 'Zijn grote verdienste ligt in het vergaren,
ordenen, evalueren en verspreiden van nieuwe
praktische kennis' (242).

Hans de Waardt

Ineke Widdershoven-Heerding, Geneeskunde als
wetenschap: wctenschapsidealen in de Nederlandse
geneeskunde van 1S40 tot igjo (s.1., s.n. 2000)
Proefschrift Univiversiteit Maastricht 220 pp.
Gering in aantal zijn de actief geïnteresseerden in
de geschiedenis der geneeskunde, en select in dat
gezelschap degenen die een filosofische benadering kiezen. 15it proefschrift spreekt vooral hen
aan: het bestudeert de waarden in de geneeskunde in de genoemde periode en kijkt naar de beoefening van de geschiedenis der geneeskunde zelf.
Honderdvijftig jaar geleden kregen de beoefenaars van de geneeskunde de behoefte hun
vakgebied dezelfde wetenschappelijke status te
verschaffen als de fysica en de chemie. Ineke
Widdershoven onderzocht welke wetenschappelijke idealen de toon aangaven in de Nederlandse
geneeskunde en welke gevolgen dat had voor het
heersende ziektebegrip en klinisch oordeel. Zij
onderscheidt drie opeenvolgende en overlappende
stromingen: de geneeskunde als natuurwetenschap, als levenswetenschap en als menswetenschap.
Uitvoerig en grondig worden de tradities van de
geneeskunde en de ontwikkeling van de idealen,
parallel lopend met de ontwikkelingen in de andere exacte wetenschappen, beschreven. De legitimatie van het wetenschappelijke karakter van de
geneeskunde wordt gefileerd, waarbij de leer der
wetenschappelijke veranderingen volgens Kuhn en
de rationaliteit volgens Bernstein gevolgd worden.
De opkomst van de empirische, reductionistische en deterministische natuurwetenschap leidt
tot bloei van de fysiologie, de soort bewijsvoering
beïnvloedt het klinisch denken. Het ziektebegrip
maakt geen onderscheid meer tussen 'gezond' en
'ziek', het zijn verschillende uitingen van hetzelfde.
Het medisch proces wordt blijvend in de vorm
gegoten van diagnose - prognose - therapie. De
arts wordt aangemoedigd actief in te grijpen in
het ziekteproces, terwijl hij voordien meestal toeschouwer was. Widdershoven noemt steeds twee
uitgesproken exponenten van een periode; voor
de natuurwetenschappelijke zijn dat de psychiater
|.N. Ramaer en de oogarts-fysioloog F.C. Donders (door A. en |. Romein een 'erflater van onze
beschaving" genoemd). Aan het begin van de
twintigste eeuw wordt de geneeskunde minder als
fysisch-chemisch proces beschouwd maar meer als
levenswetenschap, waar begrippen als constitutie
en dispositie van de patiënt weer een plaats in
krijgen. In deze visie is ziekte een disfunctie van
het individu. Exponenten van het levensbeschouwelijk geneeskundig ideaal zijn de neuroloog-psychiater C. Winkler en de anatoom J.A.J. Barge,
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wiens wetenschappelijke activiteiten uitvoerig
beschreven worden. In het midden van de twintigste eeuw komt de antropologische visie op de
geneeskunde op. De patiënt wordt in zijn gehele
context, met zijn ziektegeschiedenis beschouwd.
Het ziektebegrip als zodanig verliest zijn betekenis, ziekte is een variatie op het menselijk zijn.
Het klinisch oordeel wordt teleologisch gevormd;
gezocht wordt naar de zingeving van de ziekte bij
de patiënt, in zijn situatie. De psychiater H.C.
Rünike en de internist A. Querido zijn vertegenwoordigers van het gedachtegoed van deze periode.
Conclusie van Widdershoven is dat vanuit een
filosofisch standpunt het wetenschappelijk denken
in de Nederlandse geneeskunde in bovengenoemde drie perioden is in te delen, dat deze perioden
in elkaar overlopen en dat er sprake is van een
dynamisch en voortdurend veranderingsproces.
Of de geneeskunde in de periode 1840-1970 een
wetenschap verdient te worden genoemd moet de
lezer zelf beoordelen. Beschreven worden de actoren die hun stempel drukten op de beoefening van
die geneeskunde in de periode waarin zij werkten.
De lezer wordt wezenlijk wijzer over de ontwikkeling van het geneeskundig denken tot hoe het nu
is, met de opkomst van de 'Evidence Based Medicine'. Het filosofisch jargon zal niet voor ieder
even digestibel zijn, echter naar mijn mening is
Widdershovens werk wel degelijk toegankelijk
gebleven voor de algemeen geïnteresseerde. Aanbevolen dus voor allen die reflectie op het eigen
(medisch) vak en het wetenschappelijk zelfbeeld
ervan aangaat.

een duidelijke vraagstelling geformuleerd en de
periodisering van het beschreven tijdsbestek is
logisch en overzichtelijk.
De Amsterdamse Universitaire Gezondheidszorg
( UGZ ) was in Nederland de eerste universitaire
gezondheidsdienst ten behoeve van studenten, en
eigenlijk ook de laatste, zodat de geschiedenis van
deze organisatie een mooi overzicht geeft van de
ontwikkelingen die zich in Nederland hebben
voorgedaan. Dat de speciale zorg voor studenten
reeds vóór de oorlog door de hoogleraar G.C.
Heringa (1890-1972) noodzakelijk werd geacht is
opvallend, vooral ook omdat Heringa geen klinicus was, maar een histoloog. Terecht geeft de
auteur veel aandacht aan de persoon van Heringa,
die in de periode kort voor, tijdens en na de oorlog een belangrijke rol in Nederland heeft gespeeld.
Heringa werd vooral geïnspireerd door de grote
longtuberculose-morbiditeit onder de studenten,
een aspect dat hem ook later bezighield toen hij
het initiatief nam tot oprichting van het
Nederlandsch Studenten Sanatorium. Niet alleen
het morbiditeitspatroon bij de studenten speelde
een rol bij de verdere geschiedenis van de universitaire gezondheidszorg. Op de spes patriae moesten wij zuinig zijn, vooral na de oorlog. Maar een
categorale gezondheidszorg paste niet goed in de
sociale voorzieningen in Nederland waar de ziekenfondsen functioneerden op de basis van een
eerstelijnsgezondheidszorg met de huisarts als
centrale figuur. Dat dit tot allerlei discussies en
strijd tussen de belanghebbende organisaties aanleiding gaf is logisch, een strijd die de 'studentengezondheidszorg' in feite heeft verloren, waarna
de studentenartsen huisartsen werden. Deze
aspecten worden in dit boek goed besproken.
Dwars door de gebruikte periodisering speelden nog meer factoren in de beschreven geschiedenis een rol. De zeer sterke toename van het
aantal studenten, de verbeterde gezondheidstoestand, de ontwikkelingen op seksuologisch gebied
- voorlichting en contraceptie - de 'specialisering'
van de huisarts na 1973: met al deze factoren
moest bij de studie van dit onderwerp rekening
worden gehouden.
Dat de auteur historicus is kan hem niet kwalijk
worden genomen, maar wel wat naïef is zijn
standpunt dat het bestaansrecht van de beschreven dienst berust op de vraag van studenten.
Studenten konden altijd naar een gewone huisarts
gaan en dat zij buiten het normale abonnementstarief van de huisarts vielen kon slechts de premie
voor de verzekerden verhogen, want studenten
behoren tot de meest gezonde leeftijdsgroep.
Bovendien zijn studenten voor artsen prettige

M. van Wijhe

Rogier Overman, Studenten op spreekuur. Zestig
jaar zorg voor studenten door het Bureau Studenten-artsen / Huisartsen Oude Turfmarkt van de
Universiteit van Amsterdam 1938-1998 (Amsterdam
2001) 192 pp., ill., ISBN 90-9014694-6, € 15,90.
Verkrijgbaar bij een beperkt aantal Amsterdamse
boekhandels en bij de auteur (Westerkade 11, 1015
XD Amsterdam, 020-6261561, rogieroverman (ÏPhotmail.com).
Dit boekje behandelt op een zeer leesbare manier
een klein onderwerp uit de contemporaine geschiedenis der geneeskunde waarin zich een aantal
interessante ontwikkelingen heeft voorgedaan. De
auteur, historicus van professie, heeft het boekje
niet slechts geschreven maar ook uitgegeven,
waardoor hij in de gelegenheid was aan al zijn
eigen wensen te voldoen. In de inleiding wordt
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patiënten - niets geen getob met notoire klagers en als ze echt ziek worden gaan ze naar huis.
Deze aspecten - niet onbelangrijk als er sprake
is van een gezondheidsdienst voor een aparte categorie mensen - komen niet of nauwelijks ter sprake.
Niet iedere deskundige was er ook vóór om studenten met een longtuberculose in een apart
sanatoruim te behandelen. Een dergelijke 'specialisatie' had ook nadelen. Maar hoe de discussies
tussen de deskundigen wat dat betreft zijn verlopen
is mij niet bekend. Wel weet ik dat de hoogleraar
W.Bronkhorst (1888-1960) in Utrecht zijn patiënten minder apart behandelde dan Heringa dat
propageerde.
Boeiend is het ook om te lezen dat de studentenartsen de wetenschappelijke kant opgingen van
de huisartsgeneeskunde door de morbiditeitsregistratie van de huisartsen over te nemen. Dat heeft
aanleiding gegeven tot een aantal goede publicaties waarbij vooral de huisarts F.J.Meijman een
belangrijke rol heeft vervuld.
Om nog eens op Heringa terug te komen:
I.T.Buma (1910-1996) - het idool van de Nederlandse huisartsen - promoveerde in 1949 bij
Heringa op een proefschrift getiteld: Grondslagen
van het medisch denken en handelen. Schets ener
encyclopaedic der geneeskunst. Een boek dat nog
steeds een herdruk verdient, Buma zal deze promotor niet toevallig uitgekozen hebben en de promotor moet van deze promovendus veel hebben
geleerd. Deze gebeurtenis wordt overigens in dit
boek niet vermeld.
Kortom: een boekje dat mij zeer geboeid heeft,
over een onderwerp waar ik erg bij betrokken
geweest ben. (Bronkhorst was mijn specialist toen
ik in 1951 met een longtuberculose moest 'kuren'.)
Ten slotte: een recensent moet ook altijd kritiek
hebben op een boek. In de literatuurlijst staan
sommige auteurs met titel vermeld. Dat werd
vroeger gedaan, nu niet meer.

beschrijft in dit boek welke medicinale planten,
mineralen en dierlijke stoffen door de schepen
van vooral de West Indische Compagnie getransporteerd werden. Hij concentreert zich daarbij op
de achttiende eeuw. Kort na 1730 verloor de WIC
het monopolie op de handel met de kolonies
Cura(;ao en Sint Eustatius in het Caribische
gebied, de gebieden in Guyana die later door de
Britten werden bezet en met de Goudkust in
Afrika. Daarna mocht elk schip daar handel drijven tegen betaling van een recognitiesom aan de
Compagnie. Vóór die tijd al, maar zeker daarna
was Curasao het centrum van een uitgebreide
(smokkel)handel met de Spaanse, Britse en andere
kolonies.
Met behulp van een groot aantal bronnen heeft
Rutten gereconstrueerd welke medicijnen werden
gebruikt en welke veranderingen daarin mettertijd
optraden. Op basis daarvan kon hij ook vaststellen welke ziekten zich voordeden. Inventarissen
van medicijnenkisten met de voorraden van
scheepschirurgijns leverden hem veel informatie
op over de transporten van geneesmiddelen en dat
al vanaf het allereerste begin. Een dergelijke lijst is
bijvoorbeeld bewaard gebleven van Columbus'
tweede reis naar de Nieuwe Wereld van 1493.
Blijkens archiefstukken werden toen voor de vloot
van zeventien schepen met een bemanning van in
totaal 1500 man 112 verschillende medicijnen meegenomen. Ook aangaande Portugese expedities is
uit de periode rond 1500 zulk archiefmateriaal
bewaard gebleven. Een vergelijking van deze gegevens levert een eerste opvallende constatering op:
de Portugezen namen opmerkelijk minder la.xeermiddelen mee dan de Spanjaarden, maar aanzienlijk meer pijnstillers zoals opium. Lijsten van een
Hollandse walvisvaarder uit 1631 en een Amerikaans schip dat in 1802 van New York naar de
Middellandse Zee voer, bieden een mogelijkheid
tot vergelijking met reizen uit andere perioden of
met andere bestemmingen. Met behulp van farmacopees zoals de Pharmacopoea Amstelredamensis
uit 1636 en de Pharmacopoea Amstelodamensis nova
uit 1692 kon worden vastgesteld in hoeverre het
bestaznd aan medicijnen tijdens een zeereis overeenkwam met de geneesmiddelen die in het moederland tot de standaarduitrusting behoorden.

Geert Bremer

A.M.G. Rutten, Dutch transatlantic medicine trade
in the eighteenth century under the cover of the
West India Company (Rotterdam: Erasmus
Pubhshing 2000) 168 pp. ill, ISBN 90-5235-148-1.

Het wekt geen verbazing om te lezen dat in deze
periode vanuit West-.Afrika en Zuid-Amerika
geneeskrachtige substanties naar Europa werden
vervoerd. Maar er werd vanuit het moederland op
dat gebied ook het nodige naar de koloniën
gebracht. Veelal prefereerden de medewerkers van
de Compagnie Europese medicijnen boven in
Afrika en Amerika geproduceerde geneesmiddelen. Menigeen weigerde te accepteren dat men ter

In studies over de Nederlandse handel en scheepvaart uit de vroegmoderne periode is, waar de
lading te sprake komt, te vaak alleen oog voor granen, specerijen of slaven. Dat het transport van
medicinale stoffen ook een belangrijke plaats
innam blijft veelal buiten beschouwing. Rutten
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alleen mogelijk om te achterhalen wat men op dit
gebied in Europa verwachtte van de bezittingen
overzee, maar ook kan zo worden vastgesteld aan
welke kwalen zowel Europeanen als inheemsen in
de koloniën leden. Ook ontstaat zo zicht op de
confrontatie tussen de Europese, veelal Galenische, medische theorie en de weerbarstige omstandigheden in tropische gebieden. Zo was het
vaak nog een hele toer om een bepaalde stof waarvan de werkzaamheid duidelijk was, onder te
brengen in de humoresleer. Was deze stof nu
'warm' of'koud', 'droog' of'vochtig' enzovoort.
Zo ontstaat een gedifferentieerd en multi-dimensioneel beeld van de gezondheidszorg in de
Nederlandse koloniën in de vroegmoderne tijd.
Rutten heeft een qua omvang beperkte maar
inspirerende studie afgeleverd die nog weer eens
aantoont welke belangrijke resultaten kunnen
worden behaald met een zorgvuldige, synchrone
en diachrone comparatieve analyse.

plekke langs proefondervindelijke weg had vastgesteld dat bepaalde stoffen een goede uitwerking
hadden op lokaal voorkomende ziekten. Met
name het verblijf in West-Afrika was voor Europeanen erg ongezond. Maar ook aan de Guyaanse
kust was het leven voor hen niet bijster gezond.
LTlat was overigens niet alleen zo wegens tropische
ziekten zoals malaria, diverse soorten van darmaandoeningen, elefantiasis en nog veel meer andere kwalen die al een zeer hoge tol eisten. De
buitengewoon ongezonde levensstijl van veel
Europeanen had ook een nefaste invloed op hun
levensverwachting. Zo tastte het wijdverbreide
ernstige alcoholmisbruik en de doorgaans slechte
kwaliteit van het voedsel hun lichamelijke weerstand aan. De WIC zette daarom een systeem van
gezondheidszorg op voor de eigen werknemers
maar ook voor andere groepen, bijvoorbeeld voor
de slaven die vanuit Afrika naar Amerika werden
getransporteerd. Ook zij moesten met medicijnen
worden behandeld, al was het maar omdat zij in
goede conditie de reis moesten doorstaan om op
de plaats van bestemming met winst te kunnen
worden verkocht.

Hans de Waardt

Ook om andere redenen werden geneesmiddelen of geneeskrachtige substanties verscheept.
Transporten vonden plaats naar andere koloniën,
zowel Nederlandse als niet-Nederlandse, en naar
het moederland. Lang niet alle stoffen die zo vervoerd werden staan ook heden ten dage nog als
geneeskrachtig bekend. Dat geld bijvoorbeeld
voor tabak, suiker en verschillende soorten peper,
stoffen waaraan aanvankelijk een heilzame werking werd toegedacht en dan kennelijk vooral
omdat ze toen nog erg kostbaar waren. Maar het
is opmerkelijk dat veel stoffen die toen als medicijn werden gebruikt, nog altijd als zodanig worden toegepast.
Rutten heeft deze transporten gedetailleerd in
kaart gebracht en ook lokale ontwikkelingen in
zijn analyse betrokken. Zo beschrijft hij hoe kort
na 1700 een zendingsgenootschap in Guyana
geneesmiddelen ging produceren en zich daarmee
een zekere faam verwierf In 1699 stuurde de WIC
de doctor medicinae Laurentius Horst naar
Curai;ao om medische verzorging te geven aan de
'negotieslaven' die vandaar uit naar elders moesten worden verhandeld. Deze werden bijvoorbeeld
naar de plantages langs de rivier de Berbice oftewel naar de 'barbiesjes' gestuurd. Horst bouwde in
zijn standplaats een goed geoutilleerd farmaceutisch laboratorium op waar medicijnen werden
geproduceerd die werden meegegeven aan compagnieschepen of aan derden werden verkocht.
Door de gegevens over geneesniiddelentransporten als uitgangspunt te nemen wordt het niet

Jan van den Noort, Blokken op de bres, geschiedenis
van planning en bouw van het nieuwe Academisch
Ziekenhuis Groningen (1967-1997) (Groningen:
Uitgave AZG 1999) 192 pp., ill., ISBN 90-9012467-5.
Blokken op de bres is een uitvoerige beschrijving
van de moeizame wording van de nieuwbouw van
een academisch ziekenhuis, geschreven in opdracht van, en begeleid door de raad van bestuur
zelf. Het boek schaart zich in een rij publicaties
betreffende het AZG: B.P. Tanimeling beschreef de
historie ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan
in 1978. R. van der Woude en W. van der Schuit
deden het over in een zeer lijvig werk. Oude tradities, nieuwe ambities, bij het 200 jarig bestaan.
Voor wie meer van plaatjes houdt verzamelden K.
van der Hoef en A. Teelken 125 prenten van het
ziekenhuis en het terrein uit de periode 1903-1999.
Blokken op de bres verschilt van de geschiedenissen
die verder terug blikken: het gunt de lezer een
kijkje in de keuken vlak nadat het grootse nieuwbouwwerk afgeleverd is.
Met schetsen van het terrein wordt steeds aangegeven hoe de bebouwing op een bepaald
moment was, of had kunnen worden, te beginnen
met de paviljoens waarmee het ziekenhuis vanaf
1898 aan de Oostersingel gevestigd was. Uitvoerig
wordt ingegaan op de plannen die de Rijksuniversiteit en de gemeente Groningen hadden met
de ruimtelijke indeling, en de gevolgen daarvan
voor het ziekenhuis. Bijzonder voor de Groningse
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situatie in vergelijking met de andere academische
ziekenhuizen was het besluit de noodzakelijke
nieuwbouw geheel op het bestaande terrein plaats
te doen vinden, en zodoende in de stad te blijven.
Zeer gedetailleerd beschrijft van den Noort de
bestuurlijke afivegingen en de rol die alle betrokkenen hadden. De verschillende opeenvolgende architectonische plannen komen aan bod, zodat de lezer
de uiteindelijk gekozen oplossing plaatsen kan.
Blokken op de bres zou alleen lokale waarde hebben ware het niet dat het een hoofdstuk bevat
waarin de nieuwbouw van Groningen wordt afgezet en vergeleken met die van de andere academische ziekenhuizen, die immers allemaal aan het
bouwen waren of onlangs hadden gebouwd. De
laatste hoofdstukken beschrijven de eigenlijke
bouw en onderbouwen de keuzen die er architectonisch gemaakt zijn.
Het is duidelijk dat de bestuurderen van het
nieuwe Academisch Ziekenhuis Groningen zeer
trots zijn op het fraaie gebouw waarin het ziekenhuis sinds 1997 gevestigd is. Blokken op de bres, in
opdracht geschreven, geeft de visie van die bestuurderen weer op de onstaansgeschiedenis in de
breedste zin. Het goed geschreven boek bevat veel
interessante informatie, is fraai geïllustreerd, en is
van belang voor allen die zich interesseren voor
ziekenhuisbouw in het algemeen of die van het
Groningse in het bijzonder.

hete hangijzers, zoals de zogenaamde ijzeren voorraad (de voorraad voor hulpverlening aan de
eigen manschappen) of het al dan niet verplegen
van sommige burgerpatiënten, maar is het voornamelijk de poging te verklaren wat er is gebeurd
die zijn aandacht vraagt. Daarom wijdt hij bijvoorbeeld de nodige regels aan de interne of
externe fricties binnen de voor de medische hulp
verantwoordelijke gelederen, fricties die voor een
deel voortkwamen uit persoonlijke karakterverschillen, verschillen in medische en/of militaire
ervaring, of verschillen in, wat we maar 'interpretatie van de taakopvatting' zullen noemen, zoals
die bijvoorbeeld opkwam bij de vraag in hoeverre
artsen en verpleegkundigen militair, medisch dan
wel moreel verplicht zijn hulp te verlenen op
plaatsen die niet van gevaar zijn ontbloot. Ook
wijst Schoonoord echter ter verklaring van het
vele dat achteraf gezien fout is gegaan, op de
diverse cultuurverschillen: tussen het Westen en
de Balkan, tussen militair en medisch, tussen militair geneeskundig en humanitair. En natuurlijk op
de verschillen voortkomend uit het antwoord op
de vraag wat bij dilemma's voor een militair
geneeskundige de voorrang moet hebben: de militaire of de medische plicht. Het zijn deze vele verschillen (en de vele antwoorden die ter oplossing
daarvan mogelijk zijn) die sceptisch maken over
het succes van toekomstige, soortgelijke missies.
Die verschillen in karakter, ervaring en cultuur
zullen immers altijd deel van de werkelijkheid uitmaken en geen briefing of debriefing die daar iets
aan verandert.

M. van Wijhe

De vele gebeurtenissen, rapporten en meningen
die Schoonoord beschrijft maken in al hun tegenstrijdigheden echter weer één ding zonneklaar:
medische hulp, niet alleen militair, maar ook
humanitair, staat niet los van oorlog. Zij maakt er
een integraal deel van uit en beïnvloedt het verloop en de uitkomst van de strijd en niet eens
altijd op een medisch-humanitair gezien positieve
wijze. Het is een conclusie die al vaker is getrokken, maar die blijkbaar niet vaak genoeg herhaald
kan worden, met name tegenover mensen wier
morele verontwaardiging omgekeerd evenredig is
aan hun (historische) kennis. Mensen die eerst
vanuit die verontwaardiging roepen dat er militair
moet worden ingegrepen om vervolgens vanuit
diezelfde verontwaardiging schande te spreken
van zaken die nu eenmaal in een oorlog gebeuren.
Zonder gedegen kennis leidt morele verontwaardiging maar al te vaak tot een zigzagstandpunt,
waarbij de roep om militaire inmenging wordt
afgewisseld met kritiek op de gevolgen als die roep
- vaak tegen beter weten in - is ingewilligd.
Morele verontwaardiging mag, maar moet wel

D.C.L. Schoonoord, Dutchbat UI en de bevolkijig:
medische aangelegenheden I Bevoorrading door de
lucht. Deelstudie Srebrenica-rapport (NIOD) (.Amsterdam: Boom 2002) 239 pp., (deel medische aangelegenheden t/m p. 192), ISBN 90 5352 790 7, € 25,-.
Voorjaar 2002 kwam het rapport dat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie over
'het drama van Srebrenica' (zomer 1995) zou
schrijven dan eindelijk uit. Het leidde tot de val
van het kabinet-Kok, omdat de naamgever van
dat kabinet zich zeven jaar na de fatale gebeurtenissen niet meer aan zijn verantwoordelijkheden
wenste te onttrekken. Het is echter niet het hoofdrapport dat hier centraal zal staan, maar het gedegen, medische leeuwendeel van de deelstudie die
in zijn geheel de medische aangelegenheden en de
bevoorrading door de lucht behandelt.
In een zo nu en dan wat stroef Nederlands passeren
de vele gebeurtenissen, rapporten en meningen de
revue. Terecht vestigt de auteur, militair-historicus
D.C.L. Schoonoord, de aandacht niet alleen op de
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menten en betekenis van het Gezelschap in drie
onderscheiden perioden: 1876 tot 1940, 1940 tot
1970 en 1970 tot heden. Dit tweede hoofdstuk is
verrijkt met enkele kaders waarin 'vooruitstrevende' voordrachten uit de geschiedenis van het Gezelschap voor het voetlicht worden gebracht.
Helaas kent deze geschiedenis nogal wat hiaten,
die worden veroorzaakt door het ontbreken van
archiefmateriaal voor de jaren 1876 tot 1880 en
1907 tot 1938. Na de verschijning van het lustrumboekje kwam echter nog een stuk van het verenigingsarchief tevoorschijn, op basis waarvan een
aantal hiaten kon worden ingevuld. Dit resulteerde in een zogenaamde '.Aanvulling', die bij het
boekje werd gevoegd. Hoofdstukken 3, 4 en 5 handelen over het Natuurkundig Genootschap Wageningen, een voorloper van het Gezelschap, en twee
'zusterverenigingen', de Wageningse Biologenkring en Heterosis. Hun geschiedenis wordt eveneens besproken aan de hand van oprichting,
activiteiten, karakter, enzovoort. Verder besteedt
Van den Ban aandacht aan de redenen voor hun
opheffing en hun band met en verhouding tot het
Natuurwetenschappelijk Gezelschap.
Ofschoon niet geheel duidelijk is welke doelgroep het Bestuur, buiten de leden en oud-leden
van het Gezelschap, heeft willen bereiken, biedt
De wens tot ontmoeting in de wetenschap voor een
breder publiek een aangename kennismaking met
de geschiedenis van wetenschappelijke genootschappen in Nederland in het algemeen en die van
het Natuurwetenschappelijk Gezelschap in het
bijzonder. De lezer moet echter geen kritische
bespreking verwachten; van meer dan 'institutionele' geschiedschrijving is geen sprake. Gedeeltelijk kan dit bezwaar meteen weer terzijde
worden geschoven, aangezien de ambitie ook niet
verder reikt en de toon van de uitgave - op een
positieve manier - bescheiden genoemd mag worden. Daarnaast drukt de aard van het materiaal
dat Van den Ban tot zijn beschikking had - notulenboeken, presentielijsten, jaarverslagen, enzovoort - een stempel op de geschiedenis. Toch is
het jammer dat er niet langer wordt stilgestaan bij
'het bijzondere' van het Natuurwetenschappelijk
Gezelschap Wageningen in vergelijking met andere Nederlandse genootschappen - droeg het
Gezelschap bijvoorbeeld bij aan het creëren van
een academische cultuur in het 'dorpse' Wageningen? - maar met name dat een blik op de toekomst nagenoeg ontbreekt. Het 'Woord vooraf'
vermeldt dat het Gezelschap zich in toenemende
mate over de vraag naar de maatschappelijke
acceptatie en inbedding van wetenschappelijke
ontwikkelingen buigt. Een enkele opmerking over
de wijze waarop het Gezelschap een bijdrage

vergezeld gaan van een gedegen kennis over hetgeen waarover men verontwaardigd is, anders is
het de verontwaardiging van een veganist over een
kat die muizen verorbert.
Leo van Bergen

Jan van den Ban, De wens tot ontmoeting in de
wetenschap, 125 jaar Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen (1876-2001) (Wageningen:
Bestuur van het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen 2001) 48 pp., ill., ISBN 909015455-8.
In 2001 was het 125 jaar geleden dat het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen werd
opgericht. Dit Gezelschap stelt zich ten doel de
belangstelling van haar leden en het bredere
publiek voor ontwikkelingen in de natuurwetenschap te bevorderen en tracht dit te bewerkstelligen door middel van het organiseren van lezingen
en excursies. Het Gezelschap begon als een kleine
besloten vereniging van docenten van de
Rijkslandbouwschool en ontwikkelde zich na de
Tweede Wereldoorlog van een vereniging waar
Wageningse onderzoekers en docenten uit gewoonte lid van werden tot, na 1970, een ontmoetingsplaats van vooral senioren die niet meer
actief zijn in het beroepsleven. Ter gelegenheid
van het 25ste lustrum van het Gezelschap besloot
het Bestuur een boekje uit te geven, getiteld De
wens tot ontmoeting in de wetenschap. Deze overzichtelijke en verzorgde uitgave met een aantal
fraaie illustraties werd geschreven door Van den
Ban, oud-voorzitter en erelid van het Gezelschap,
Van den Ban beschrijft in het eerste hoofdstuk
het ontstaan van natuurwetenschappelijke genootschappen sinds de zeventiende eeuw. Hij
begint met een inleiding over de internationale
situatie en geeft vervolgens een overzicht van een
aantal Nederlandse provinciale en plaatselijke
genootschappen, waarin hij aandacht besteedt aan
aspecten als oprichting, bestuur, werkterrein, werkwijze, enzovoort. In de volgende hoofdstukken
wordt de geschiedenis van vier verenigingen beschreven: het Natuurwetenschappelijk Gezelschap
Wageningen (1876-2001), het Natuurkundig Genootschap Wageningen (1841-1891), de Wageningse
Biologenkring (1929-1964) en de Vereniging Heterosis (voor technisch personeel) (1947-1998).
Vanzelfsprekend krijgt het Natuurwetenschappelijk Gezelschap de meeste aandacht. Van den Ban
staat onder meer stil bij oprichting en oprichters,
lidmaatschap, bestuur, voordrachten, lustra, regle57
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hoopt te leveren aan het debat over het 'nieuwe
contract' tussen wetenschap en samenleving had
een waardevolle aanvulling kunnen vormen, zeker
omdat dit debat 'de wens tot ontmoeting' binnen
het Gezelschap tegenwoordig in niet onbelangrijke mate voedt.

De sterke banden tussen wetenschap en praktijk
waren niet boven elke discussie verheven. Met
name de situatie in Indië werd het onderwerp van
een debat waarin zich twee partijen aftekenden.
De Wageningse ingenieurs waren voorstanders
van een oriëntatie op de praktijk, maar academische biologen betoogden dat juist een scherpe
scheiding tussen wetenschap en praktijk vooruitgang van de wetenschap zou brengen, waar
uiteindelijk de praktijk van zou profiteren. De
ideeënstrijd tussen de Wageningse landbouwwetenschappers en de biologen spitste zich toe op de
vraag of wetenschap en toepassing twee geheel
verschillende zaken waren, of dat de een onlosmakelijk met de ander verbonden was.
In de ontwikkeling van wat nu Wageningen
Universiteit heet, was de ideeënstrijd over de verhouding tussen wetenschap en praktijk ook zichtbaar, zij het minder prominent dan in het debat
over de inrichting van het onderzoek. Sommige
hoogleraren pleitten voor een scheiding tussen
theoretische en praktische studierichtingen, terwijl anderen de twee juist wilden integreren, In de
senaat bleef tot in de jaren 1950 een meerderheid
voor de status quo. Daarna kwam een proces op
gang van differentiatie en specialisatie, vooral
omdat de Landbouwhogeschool zich steeds meer
wilde meten met universiteiten. Harro Maat
beschrijft de ontwikkeling voor een groot deel als
een intern Wagenings proces en mist daardoor
een enkele keer zicht op belangrijke ontwikkelingen buiten de Landbouwhogeschool. Zo lijkt het
mij onwaarschijnlijk dat de Landbouwhogeschool
zich in de jaren 1940 en 1950 met zuivere wetenschap ging bezighouden met als enige reden de
oprichting van ZWO. De oorzaak was waarschijnlijk breder. In deze tijd was het geloof in het nut
van zuivere wetenschap in veel sectoren en veel
landen erg groot, onder invloed van het Manhattan project en de brochure van Vannevar Bush.
De twee gevalstudies over graanverdeling tarwe in Nederland, rijst in Indië en Suriname laten zien hoe groot de invloed van de lokale
omstandigheden op de landbouwwetenschap is.
Nederlandse tarwe is van secundair belang voor
de voedselvoorziening. Op een relatief korte periode in de jaren 1930 na, was er alleen van wetenschappelijke zijde interesse in tarweveredeling. In
Indië was rijst het belangrijkste voedingsgraan, en
was de koloniale overheid actief betrokken bij de
veredeling, met als doel het voorkomen van voedseltekorten en sociale onrust. Omdat rijst zich niet
makkelijk laat kruisbestuiven, duurde het enige
tijd voor de veredeling resultaten afwierp. Verspreiding van de nieuwe variëteiten onder de boeren werd bovendien bemoeilijkt door de grote

Dorien Daling

Harro Maat, Science ctdtivating practice: a history
of agricultural science in the Netherlands and its
colonies. i86:}-i9S6, Proefschrift Wageningen Universiteit (SI., s.n. 2001) 302 pp., ill., ISBN 90-5808359-4Het proefschrift van Harro Maat gaat over de ontwikkeling van de landbouw^vetenschap in Nederland en zijn koloniën vanaf de tweede helft van de
negentiende eeuw. In de analyse staat de verhouding tussen wetenschap en praktijk centraal. De
eerste drie hoofdstukken beschrijven respectievelijk de landbouwwetenschap in de negentiende
eeuw, en de organisatie van landbouwonderzoek
en het landbouwkundig onderwijs in de twintigste
eeuw. De drie volgende hoofdstukken zijn gevalstudies over tarweveredeling, rijstveredeling en
het gebruik van statistische methoden in de landbouwwetenschap. Kort samengevat komen de
conclusies erop neer dat de landbou\^'^vetenschap
zich door de academische aspiraties van de landbouwwetenschappers steeds verder verwijderd
heeft van de praktijk en de overheid, zonder echter de binding met de praktijk geheel te verliezen.
De landbouwwetenschap in Nederland kwam
in de tweede helft van de negentiende eeuw tot
ontwikkeling onder invloed van een sterke prijsdaling die de agrariërs van een groot deel van hun
inkomen beroofde. De overheid reageerde hierop
door een landbouw\'oorlichtingsdienst op te richten, ondersteund met een proefstation voor het
wetenschappelijke onderzoek. In dezelfde periode
werd ook de Wageningse Landbouwschool opgericht. De talrijke banden tu,ssen de school en de
voorlichtingsdienst verzekerden een nauwe betrekking tussen wetenschap en praktijk.
De situatie in Indië verschilde sterk met de
Nederlandse. Daar hadden kapitaalkrachtige planters reeds proefstations opgericht, en bleef de
door de overheid ondersteunde landbouwwetenschap in 's Lands Plantentuin ver verwijderd van
de praktijk. Dit veranderde met de oprichting van
een Algemeen Proefstation voor de Landbouw in
1918, dat net als zijn Nederlandse pendant sterk
georiënteerd was op de praktijk.
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en werd ook een door Darwin niet genoemde
Schepper ten tonele gevoerd, wat toch wel afbreuk
doet aan Darwins bedoelingen. De vertaling leest
als een trein; ik heb er weinig op aan te merken.
Een paar details slechts: waarom 'hemionus' onvertaald gelaten? 'Halfezel' is toch een mooi
Nederlands woord? Waarom op de laatste bladzijde niet alleen de woorden Natuurlijke Selectie
(zoals in het origineel), maar ook Snelheid van
Toename, Strijd om het Leven, Divergentie van
Karakteristiek gekapitaliseerd waar Darwin dit
niet doet? (Toch een beetje geloof van de vertaler
ingeslopen?) Het meest opvallend is natuurlijk de
vertaling van de titel. Terecht vertaalt Hellemans
'On the origin of species' met 'Over het ontstaan
van soorten' in plaats van het steeds gebruikte der
te nemen. Onbepaald dus en veel meer recht
doend aan Darwins inzichten.

culturele afstand tussen de westerse veredelaars en
de inheemse bevolking.
De waarde van Science cultivating practice ligt
vooral in de ideeënhistorische analyse van debatten rond de landbouwwetenschap en de analyse
van de ontwikkeling van de landbouwwetenschap
in Nederland en Nederlands-Indië. Andere zaken
blijven soms onderbelicht. Zo had ik in het
ideeënhistorische gedeelte graag wat meer aandacht gezien voor de grootte en invloed van de
groepen die bepaalde ideeën naar voren brachten.
Nu lijkt het vaak een debat tussen enkele personen, maar blijft het onduidelijk wie zij representeren. En bij de studies over graanveredeling vroeg
ik mij af of Harro Maat niet meer aandacht had
moeten besteden aan zaadveredelingsbedrijven,
waar de binding tussen wetenschap en praktijk
een direct commercieel belang diende.

Dit zijn natuurlijk maar kleinigheden, die niets
aan het knappe vertaalwerk afdoen. Het enige dat
ik echt jammer vind, is dat er geen bibliografisch
overzicht te vinden is van de tot nog toe verschenen Nederlandse vertalingen van dit werk van
Darwin.
Tot slot nog dit: wat men ook van de evolutietheorie en de veelsoortige gevolgen ervan in de
latere geschiedenis mag vinden, het blijft een
genoegen om Darwin te lezen. Het heldere inzicht
in de zwakke plekken van zijn eigen betoog - een
heel hoofdstuk gaat over 'Moeilijkheden met de
Theorie' - , de breedte van zijn geologische en biologische kennis, het enthousiasme over en de eerbied voor de levende natuur en niet in de laatste
plaats de weidse perspectieven waarbinnen hij zijn
theorie schetst, zijn en blijven aanstekelijk.

Jasper Faber

Charles Darwin, Over het ontstaan van soorten
door middel van natuurlijke selectie, of het behoud
van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven.
De oorspronkelijke editie vertaald door Ludo
Hellemans (Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
2000) 402 pp., ill., ISBN 90-5712-096-8, ƒ 59,50.
Dit is om twee redenen een 'enthousiast' boek.
Allereerst vanwege de verbale inzet van de auteur,
Darwin zelf. Hij ging er pas na lange jaren van
aarzeling toe over zijn theorie in boekvorm te
publiceren, en werd slechts over de streep getrokken omdat een andere onderzoeker, A.R. Wallace,
onafhankelijk van hem tot soortgelijke ideeën
kwam. Hoewel Darwin zijn 490 bladzijden tellende werk slechts een samenvatting noemde en hij
zich verontschuldigde voor het ontbreken van verwijzingen, had het misschien juist daardoor bij
verschijning een overdonderend succes.
De tweede reden is de inzet van de vertaler. Uit
het voorwoord van Ludo Hellemans blijkt duidelijk
dat hij in de evolutietheorie gelooft: 'Het volstaat
om een blik te werpen in de evolutiebiologische
vakliteratuur om te beseffen dat het afwijzen van
evolutie en de evolutietheorie even zinloos is als
het ontkennen van zwaartekracht of elektriciteit.'
(Voorwoord, p. iü.)
De vertaling is gebaseerd op de eerste druk van
Darwins werk. Het is een volledig nieuwe vertaling, want bewerking van een negentiendeeeuwse voorganger zou te veel problemen hebben
gegeven, zoals de vertaler terecht opmerkt. Daarin
werd bijvoorbeeld 'beings' met 'schepsels' vertaald

Lodewijk Palm

Ben de Pater, met bijdragen van M.W. Heslinga
e.a.. Een tempel der kaarten. Negentig jaar geografiebeoefening aan de Universiteit Utrecht (Utrecht:
faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit
Utrecht 1999) x -^ 288 pp., ill., ISBN 90-6266-177-7.
In de aanzwellende stroom publicaties over allerlei aspecten van de universiteitsgeschiedenis, is dit
boek wel een beetje een geval apart. De titel is in
elk geval goed gekozen, want het gaat over een vak
dat zijn resultaten lange tijd voornamelijk in
kaartvorm neerlegde. De hoofdtitel van dit boek
verwijst naar een uitspraak van de privaatdocent
historische geografie, C. te Lintum, die in 1912 het
geografisch instituut aldus aanduidde. Hij wilde
hiermee zeggen dat idealiter wetenschappers uit
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verschillende disciplines zich onder leiding van
geografen zouden oefenen in het neerleggen van
de samenhang van allerlei verschijnselen in de
vorm van verspreidingskaarten.
Wie die kaarten zelf wil bekijken, moet naar het
archief van de faculteit, want in dit jubileumboek
is praktisch geen kaart te vinden. Integendeel; hier
gaat het over de tempel en zijn priesters, acolieten
en gelovigen. De rijk geïllustreerde verzameling
kortere en langere teksten poogt vooral inzicht te
geven in de context waarin de geografie werd
bedreven. Panden, grondleggers, oorlogsjaren,
onderwijs, de noodzakelijke reizen, studentenleven en de onderlinge omgang komen alle aan bod
in bijdragen van veel verschillende auteurs. Onderzoek en 'meesterwerken' (uitgezocht door 14
geografen), krijgen aan het eind van het boek elk
hun eigen hoofdstuk. De beoefening van de
geografie in haar verschillende aspecten is aan de
Utrechtse universiteit sinds 1988 ondergebracht in
de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, daarvoor
was zij verspreid. In 1908 waren de eerste hoogleraren benoemd, een fysisch geograaf (K. Oestreich) en een sociaal geograaf (J.F. Niermeyer),
zodat in dit boek vrijwel de gehele twintigsteeeuwse geografie aan de Utrechtse universiteit aan
bod komt.
Voor de samensteller was het grootste probleem
dat bij de voorbereiding bleek dat - in elk geval na
1988 - het archief van de verzamelde geografen
niet bewaard was gebleven. Vandaar de thematische en niet strikt chronologische aanpak. Dit
leidde tot een mix van wetenschappelijke, analyserende stukjes, herinneringen van actoren, en wat
lichtvoetiger bijdragen 'met een knipoog'. Wél
wordt in het voorwoord nadrukkelijk opgemerkt
dat dit bonte amalgaam de bedoeling heeft een
'historische analyse' te bieden.
Het is boeiend om te zien hoe ook binnen de
geografische disciplines de 'gewone' twintigsteeeuwse universitaire problemen en akkefietjes hun
plaats vonden. Die lopen van concurrentie tussen
verschillende universiteiten, de geleidelijke vrouwen- en studentenemancipatie tot aan de meer
recente schaalvergroting en automatisering. Voor
mij was de geschiedenis van het Geografisch
Instituut vlak na de Tweede Wereldoorlog een eye
opener. In een soort gender-intermezzo werd dat
instituut toen jarenlang bestuurd door drie
rooms-katholieke vrouwen, onder wie Jacoba Hol,
de 'Moeder der geografen', die in 1946 tot hoogleraar werd benoemd. Naast haar voortdurende
inzet voor de emancipatie van het katholieke
volksdeel, trachtte zij vernieuwingen in het curriculum aan te brengen zoals een prakticum luchtfoto-interpretatie, en stimuleerde zij de instelling

van een leerstoel kartografie. Zij werd daarbij
geïnspireerd door haar overtuiging dat de wetenschap 'een afstraling van Gods Oneindige Wijsheid' was.
Dit gedenkboek heeft zoals gezegd nadrukkelijk
de bedoeling een historische analyse te geven van
de lotgevallen van de Utrechtse geografie in de
twintigste eeuw. Dat meer dan driekwart van het
boek niet expliciet over onderwijs en onderzoek
gaat, valt in dat perspectief zeer te prijzen. De
gekozen aanpak heeft echter geleid tot een 'collage', zoals in het voorwoord terecht wordt gesteld,
nog niet tot een analytische visie. Maar wel een
collage die met enig zoeken, ook met behulp van
het goede namenregister, als een rijke bron van
feitelijke informatie en van ideeën voor verder
onderzoek kan dienen.
Lodewijk Palm.

Gerhard T. Haneveld en Paul C. van Royen, Vrij
van zichtbare gebreken. De medische zorg bij de
Nederlandse zeemacht in de negentiende eeuw
(Amsterdam: De Bataafsche Leeuvv 2001) 398 pp.,
ill., ISBN: 90-6707-521-3

Om de zoveel tijd krijg je een boek in handen
waar je eigenlijk niet van weet wat je ervan moet
vinden. Enerzijds zijn er historisch-wetenschappelijk de nodige dingen op aan te merken, anderzijds staat het boordevol met interessante
informatie. Zo'n boek is het boek van Haneveld
en Van Royen, Vrij van zichtbare gebreken (als je
aan iemand niet kunt zien dat hij ziek of gewond
is, dan is hij ook niet ziek of gewond). Het behandelt, zoals de ondertitel duidelijk maakt, de medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de
negentiende eeuw, maar onderneemt wel uitstapjes naar met name de tijd daarvoor. Het kent een
kleine twintig hoofdstukken waarin allerlei verschillende thema's samenhangend met die medische verzorging worden behandeld, van de
opleiding, via het leven aan boord van een schip,
de verzorging van de zieken en gewonden, de keuring van de zeelui en de rol van de arts tijdens
gevechten, tot de wetenschappelijke inspanningen
van de marineartsen. Over al die zaken worden
interessante en behartenswaardige zaken vermeld,
die bovendien in een prettige stijl zijn neergeschreven. Maar toch.
De veelheid aan onderwerpen maakt dat het
geheel een samenhangende vraagstelling ontbeert.
Het lijkt alsof het onderzoek zonder vraag is
begonnen en dat alles wat de auteurs leuk en inte-
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ressant vonden werd genoteerd. Dit gebrek aan
een rode draad maakt ook het trekken van een
conclusie uitzonderlijk moeilijk temeer omdat het
ontbreken van thematische samenhang wordt versterkt doordat ook van een chronologische lijn
geen sprake is, wat een bewuste keus van de
schrijvers was. Daarvoor immers 'waren de ontwikkelingen te divers' (p. 13). Maar het moeilijkst
maken de schrijvers het de recenserende historicus door eveneens volledig bewust een boek te
schrijven 'waarbij de marine in de negentiende
eeuw wordt bezien met het oog van de hedendaags medicus. Hierdoor krijgt men wellicht een
wat gekleurd beeld van het maritieme leven in de
negentiende eeuw. Om deze aspecten voor de leek
wat 'smakelijker' te presenteren kozen wij voor
een wat persoonlijker, zo men wil romantischer
benadering' (p.13). Met andere woorden, ofschoon
het notenapparaat voor zover na te gaan in orde is
en op de lijst van geraadpleegde werken weinig tot
niets is aan te merken, is dit uitdrukkelijk niet als
een wetenschappelijke verhandeling over de marinegeneeskunde bedoeld en zal het dus ook niet zo
mogen worden beoordeeld.
Desondanks zijn er natuurlijk wel keuzes
gemaakt, en sommige daarvan zijn zacht gezegd
vreemd. Er is op zich begrijpelijk voor gekozen
om veel aandacht te besteden aan ongevallen en
ziekten. Is de reden hiervoor echter al curieus het zou hetgeen zijn 'dat de medisch-historisch
geïntereseerden wellicht het meeste boeit' - het
vervolg hierop is zeer vreemd. Die interesse zou
namelijk niet de therapie betreffen 'want die
schoot in de negentiende eeuw meestal nog te
kort' (p. 15). Nou en! Dan kunnen de therapieën
die toegepast werden en de argumenten achter die
therapieën nog wel interessant zijn. Het is een zeer
a-historische redenering die men echter bij artshistorici vaker aantreft. Wat niet werkt, of wat
'verouderd' is, is niet de moeite van onderzoek of
vermelding waard. Ik zou eerder zeggen: integendeel. Dit is ook in de in het boek naar voren
komende waardeoordelen te merken. Bepaalde
toegepaste therapieën worden zonder veel omhaal
'goed' of 'slecht' genoemd en daarmee geheel uit
hun context gehaald. Uit tegenovergestelde therapeutische of diagnostische meningen zou de arts
heus wel 'de beste' kiezen (p. 33), alsof die meningen niet ook van artsen atlcomstig zijn. De bekritiseerde beslissing de opleiding over te hevelen naar
Amsterdam was 'beslist niet slecht' (p. 36) en een
kriticus van de zuinige overheid krijgt 'gelijk'. Bij
'elke medische opleiding in ons land' was de overheid immers zuinig (p. 35). De opmerking dat een
herstellingsoord 'een succes' werd, ontbeert de
broodnodige definitie van dat woord. Waaraan

wordt dat succes gerelateerd? Wat is 'succes'? Aan
de enkele opmerking dat er in 1871 434 nieuwe
patiënten werden opgenomen 'waarvan de helft
genezen werd, ontslagen of terugkeerde naar zijn
legeronderdeel' kan ik in ieder geval dat succes
niet aflezen (p. 73), Het is al met al allemaal wat
vooringenomen - zonder een spoor van ironie
wordt bijvoorbeeld gesproken over 'de heldendaad
van J.C.J. van Speyk' (p. 239). Over de oorzaken
van de Lombok-expeditie wordt helemaal niets
gezegd, en over de aanleiding niet meer dan dat
die, aldus de schrijvers, lag in het toenemende
despotische bewind van de Balinezen over de oorspronkelijke bevolking (p. 272), 'Holland comes to
the rescue!'. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat
Nederland, na Atjeh, niet nog een keer met zich
liet sollen. Deze houding vertaalt zich in een weinig kritische blik op de medische dienst van de
zeemacht, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in
opmerkingen als: 'Volgens onze mening hebben
feitelijk alle marine-artsen [moed, beleid en
trouw] getoond' en hadden dus alle marine-artsen
een Militaire Willemsorde verdiend (p. 15), of
'steeds vervulden de marine-ziekenverplegers hun
taken op een uitstekende manier, ... verleenden zij
... voortreffelijke eerste hulp [en] hadden zij een
goede naam' (p. 46). Dat kan best zo zijn, maar de
bewijzen ontbreken en iedereen met een beetje
kennis van de geschiedenis van de militaire
geneeskunde zal in twijfel trekken of het inderdaad zo is. Waarschijnlijk is hier een omgedraaide
Popper toegepast. De stelling was dat het zo was,
daar zijn enkele voorbeelden van gevonden en die
zijn vervolgens algemeen geldend verklaard.
Wat ook bij tijd en wijle stoort is dat vragen
worden opgeworpen die dan niet worden beantwoord. Zo werden tot 'ieders verbazing' op een
bepaald moment drie artsen ontslagen (p. 19).
Dan verwacht de lezer toch een uiteenzetting
waarom dat dan was gebeurd. Helaas.
Het boek is al met al niet vrij van zichtbare
gebreken en dus ook niet het definitieve boek over
het onderwerp, als er zoiets al bestaat. Maar door
de rijkdom aan informatie is het tevens een boek
dat geen onderzoeker over zeevaart, NederlandsIndië of militaire geneeskunde ongelezen mag
laten.
Leo van Bergen
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Willem van der Ham, Heersen en beheersen:
Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw (Zaltbommel:
Europese BibUotheek 1999) 415 pp. ill., ISBN: 90-

de algeinene waterstaatsgeschiedenis van de twintigste eeuw en binnen het meer specifieke kader
van Rijkswaterstaat. De chronologische opzet
maakt het mogelijk de verwevenheid tussen de
drie genoemde clusters tot haar recht te laten
komen. De periode wordt opgedeeld door twee
cesuren, rond 1940 en 1970. De periode vóór de
oorlog kenmerkt zich door de geleidelijke vernieuwingen in de dienst; dit als antwoord op de
nieuwe ontwikkelingen binnen de maatschappij.
Hierbij wordt ruim aandacht geschonken aan persoonlijkheden als Lely en Kraus, beide ingenieurministers die Rijkswaterstaat een nieuw elan
gaven. Rijkswaterstaat werd in deze periode een
organisatie die krachtig en doortastend optrad,
zowel maatschappelijk als technisch. Het beleid
werd planmatiger en beter (onder andere door
statistisch onderzoek). Op technisch vlak werd
aandacht besteed aan vooronderzoek in laboratoria. Belangrijke aandachtspunten van Rijkswaterstaat in deze periode waren bijvoorbeeld de
Noordersluis te IJmuiden, het verwezenlijken van
de Afsluitdijk en de wegenproblematiek.
Daarna volgden dertig jaar (1940-1970) van specialisatie, verwetenschappelijking, schaalvergroting en verambtelijking. Het waren de jaren van
groot nationaal prestige en van kolossale waterwerken zoals onder meer de Deltawerken en de
inpolderingen in het IJsselmeer. Aan de interne
organisatie van de dienst veranderde evenwel weinig. Rijkswaterstaat groeide in deze periode uit tot
een reusachtige dienst die vaak ook haar invloed
liet voelen op terreinen die niet tot de hare hoorden, onder meer de ruimtelijke ordening.
Sinds 1970 deden zich nieuwe ontwikkelingen
voor waardoor Rijkswaterstaat een andere weg
insloeg: de dienst bleek over voldoende veerkracht
te beschikken om zich aan te passen aan een nieuwe tijdsgeest. De technocratie en het grootschalig
denken van voorheen waren achterhaald. Nieuwe
maatschappelijke fenomenen deden ook in Rijkswaterstaat hun intrede. Als voorbeeld kan de
inbreng van milieu-overwegingen in de besluitvorming genoemd worden.
Hoewel de auteur ook nadrukkelijk de ambitie
had om het functioneren van Rijkswaterstaat te
belichten, blijft dit aspect enigszins onderbedeeld.
Ondanks de grondige wijzigingen in de structuur
van het orgaan in de beschouwde periode, wordt
nergens een overzicht van de gehele structuur
geboden. Zo lijkt ons één enkel organogram toch
wel wat wcinigi
In zijn besluit vat de auteur de geconstateerde
ontwikkelingen nog eens samen en houdt deze
tegen het licht van de beschreven spanningsvelden.
Hoewel in de inleiding zeer kort en weinig theore-
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Historici zijn feestneuzen. Telkens als een belangrijk jubileumjaar nadert krijgt de jubilaris extra
aandacht door het opstellen van tentoonstellingen, het verrichten en publiceren van nieuw historisch onderzoek, kortom door een kleine
historische hausse. In 2002 was VOC aan de beurt;
enkele jaren geleden betrof het Rijkswaterstaat. In
het kader van het naderend jubileum werd een
groots onderzoeksproject opgezet. Dit resulteerde
in drie boeken. Teun Bosch' boek was het eerste
deel van een driedelige reeks, vanaf de oprichting
in 1798 van Rijkswaterstaat tot 1849; R. E. Berkers
tekende voor deel 2, handelend over de periode
1850-1930, en Willem van der Ham nam deel 3
voor zijn rekening, betreffende de periode vanaf
1930. Naast deze drie werken verscheen tevens een
jubileumboek, dat Bosch en Van der Ham op hun
schouders namen [Twee eeuwen Rijkswaterstaat
1798-1998, Zaltbommel 1998). De dissertatie van
Van der Ham, deel 3, is het onderwerp van onderhavige recensie,
De hoofdvragen die in dit boek gesteld worden
berusten op drie clusters van spanningsvelden, te
weten de maatschappelijke rol van Rijkswaterstaat, de uitvoerende taak van Rijkswaterstaat en
de organisatie van Rijkswaterstaat. De algemene
vraagstelling is welke maatschappelijke en technische ontwikkelingen en gebeurtenissen zich voordeden op het gebied van de tvaterstaat in de
twintigste eeuw en welke gevolgen deze hadden
voor de positie en het functioneren van Rijkswaterstaat. Ook naar de onderlinge verbanden
tussen deze componenten wordt gespeurd. De
wisselwerking met maatschappelijke en technische
ontwikkelingen is centraal gesteld bij de beschrijving van veranderingen van de organisatie.
Het uitgebreide en rijk geïllustreerde exposé
biedt ruimte om het reilen en zeilen van Rijkswaterstaat gedurende de twintigste eeuw grondig
te behandelen, telkens vanuit de vooropgestelde
spanningsvelden. De gehele canon van technologische hoogstandjes van Rijkswaterstaat
(bruggenbouw in het Interbellum, de Afsluitdijk,
Walcheren 1945 en de Deltawerken) wordt toegelicht en met oog voor detail geanalyseerd. Steeds
weer weet de auteur de verschillende (belangenjconflicten en het belang van enkele markante
persoonlijkheden rond de genoemde waterwerken
ragfijn bloot te leggen,
Het vloeiend geschreven boek biedt de lezer een
mooi beeld van enkele ontwikkelingslijnen binnen
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enkele ontwikkelingen van Rijkswaterstaat. Hoewel de bestuursstructuur van Rijkswaterstaat één
van de centrale onderdelen vormt, blijft een
nauwkeurige weergave van de eigenlijke bestuursorganisatie grotendeels op de achtergrond. Het
werk is - om het met de woorden van de auteur
zelve te zeggen - 'leesbaar voor een ontwikkeld
publiek en dienend als een wetenschappelijk naslagwerk' (p. lo).

tisch een breder kader geschapen werd door het uiteenzetten van het 'moderniseringsproces', waarbinnen ook Rijkswaterstaat bewoog, komt de auteur er
niet op terug. Was het geen mooie uitdaging geweest om de ontwikkelingen van Rijkswaterstaat
(en de links met de algemeen-maatschappelijke
ontwikkelingen) af te zetten tegen een ideaaltypisch
moderniseringsproces?
We kunnen besluiten dat de auteur goeddeels in
zijn opzet is geslaagd. Het boek biedt in een grondig en uitgebreid relaas een mooie analyse van

S. Zeischka

ADDENDUM
Eisso Atzema laat weten dat hij aan het einde van zijn recensie van Dirk van Dalens
Brouwer-biografie de auteur ten onrechte van een slordigheid heeft beticht.
Kleins terugtreden uit de redactie van de Annalen blijkt niets van doen te hebben met
de Schouten-affaire. Volgens de archieven stapte Klein in 1925 op naar aanleiding van een
recente, niet nader gespecificeerde affaire. De zaak Schouten speelde meer dan 5 jaar eerder.
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