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BOEKBESPREKINGEN 

B. Theunissen en R.P.W. Visser, De wetten van liet 
leven. Hiitorisehe grondslagen van <te biologie Ï/.SO-
jy50 (Baarn: Ambo 1996) 278 pp., ill., ƒ 49,50, ISBN 
90-263-1214-8. 

Kort na-een verschenen in ons taalgebied twee 
boeken die voor een ruimer publiek de geschiede
nis van de biologie toegankelijk willen maken. In 
1995 was dat Natuurlijke historiën van Frank Zeiss; 
en nauwelijks een jaar later ligt nu het boek van 
Theunissen en Visser in de boekhandel. Het onder
werp van beide boeken is niet helemaal identiek: 
Zeiss behandelde vooral de 'oudere' biologie van 
Artistoteles tot Darwin, terwijl Theunissen en 
Visser hun verhaal concentreren op de negentiende 
en de twintigste eeuw. Maar er zijn meer verschil
len aan te wijzen in behandeling en methode, en op 
bijna elk domein geef ik daarbij de voorkeur aan 
het jongste boek. Waar Zeiss de lezer meenam op 
een wat oppervlakkige, badinerende tocht door
heen de geschiedenis, vooral op zoek naar herken
ningspunten met de hedendaagse stand van de 
wetenschap, trachten Theunissen en Visser de lezer 
een genuanceerd beeld voor te houden van de his
torische complexiteit van het vakgebied en van de 
vele soms uiteenlopende, soms convergerende on
derzoeksprogramma's die alle onder de noemer 
'biologie' kunnen worden ondergebracht. Ook, en 
dat is voor een dergelijk boek niet onbelangrijk, 
besteden zij meer aandacht aan de historische ver
antwoording van hun verhaal en gaan ze de heden
daagse debatten onder historici niet uit de weg. De 
lezer krijgt daardoor voeling met de hedendaagse 
geschiedschrijving van de biologie. Kortom, Zeiss 
heeft een vlot leesboek afgeleverd, TheunisscEi en 
Visser daarentegen een degelijk handboek. 

De wetten van het leven is de neerslag van het 
onderwijs dat de auteurs al vele jaren verzorgen 
aan de Universiteit Utrecht. L̂ e collegestructuur is 
daarbij nog goed zichtbaar. Het boek is onderver
deeld in veertien vrij korte hoofdstukjes, waarin, 
na twee hoofdstukken over de voorgeschiedenis 
van het eigenlijke verhaal, telkens een historisch 
belangrijke of invloedrijke 'school' of onderzoeks
traditie aan bod komt. Dit levert een zeer aan
schouwelijke, bijna schematische visie van de 
geschiedenis op, waarbij de verschillende ontwik
kelingslijnen als pionnen op een schaakbord tegen
over elkaar worden uitgespeeld. Volledigheid in de 
'klassieke' zin werd niet nagestreefd. Niet de theo

rieën zelf staan centraal, wel de traditie waarin ze 
werden ontwikkeld. Concrete theorieën en 'grote 
namen' worden voornamelijk gebruikt als illustratie 
van dergelijke tradities, die op een meer abstracte, 
vaak methodologische basis worden omschreven. 
Elke traditie wordt door enkele belangrijke onder
zoekers voorgesteld, waarbij tussenliggende opvat
tingen naar de achtergrond verdwijnen. Deze para
digmatische aanpak neemt niet weg dat heel wat 
namen worden genoemd. Het namenregister bevat 
niet minder dan 189 namen, en hoewel 86 van hen 
slechts op één bladzijde in het boek worden 
genoemd, komen 47 personen wel op minstens vier 
verschillende plaatsen aan bod. Opmerkelijk is dat 
erg weinig Nederlanders (en geen enkele Belg) 
worden genoemd. Misschien was een kort hoofd
stukje over de biologie in Nederland hier toch op 
zijn plaats geweest. 

I^e college-opbouw van het boek heeft ook 
enkele nadelen. Het is onvermijdelijk dat er nogal 
wat labels worden gebruikt om stromingen en 
.scholen aan te duiden. De ijverige student zal zich 
wel, mede via hoor- en werkcolleges en door noes
te studie, een weg weten te banen doorheen het bos 
van -ismen, maar voor de zondagmiddaglezer is 
dat een stuk moeilijker. Niet altijd worden deze 
-ismen nauwkeurig omschreven, wat mij bijvoor
beeld opviel bij de behandeling van het onder
scheid tussen het kantiaan.se teleomechanicisme en 
de romantische Naturphilosophie. Daarvan wordt 
gezegd dat de grenzen tussen de twee scholen lang 
niet altijd scherp waren, maar dat ze wel op 'een 
aantal punten' fundamenteel verschilden. Dit 
onderscheid wordt vervolgens geïllustreerd aan de 
hand van het werk van de vooraanstaande Nattir-
philosopli Lorenz Oken, waarvan echter vooral de 
speculatieve excessen worden aangehaald. De 
auteurs wijzen erop dat de Nntnrphilosophische 
ideeën grote invloed hadden en lang doorwerkten, 
maar erg concreet zijn hun aanwijzingen niet. 
Reeds bij de volgende figuur, Goethe, komen de 
auteurs tot de vaststelling dat 'de grenzen tussen de 
kantiaanse en de romantische richting in de levens
wetenschappen niet zo scherp zijn als wetenschaps
historici misschien wel zouden willen', l^it is een 
eerlijk en openhartig standpunt, maar het plaatst 
tegelijk een ernstig vraagteken bij het gebruik van 
abstracte, paradigmatische labels. Een en ander 
had kunnen verholpen worden door meer concrete 
theorieën of verklaringen tegenover elkaar te plaat-
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sen en onderling te vergelijken. Dat gebeurt af en 
toe wel binnen een hoofdstuk, maar tussen de 
hoofdstukken is het vergelijkend perspectief soms 
moeilijk terug te vinden. 

Het boek lijkt mij op een ander punt meer 
wezenlijk te kort te schieten. De auteurs kiezen 
bewust voor een di.sciplinegerichte invalshoek. Zij 
besteden daarom vooral aandacht aan de ideeën-
historische en vakinhoudelijke aspecten. De socia
le, culturele, politieke en religieuze dimensies ko
men bewust niet of nauwelijks aan bod. Deze 
keuze wordt verdedigd doordat hun boek is 
bedoeld voor 'wie zich primair vanuit een biologi
sche interesse' in de geschiedenis van het vakge
bied wil verdiepen. 'Wie vooral door historische 
belangstelling wordt gedreven, zal hiermee niet 
willen volstaan', zo menen de auteurs terecht, maar 
daarvoor wordt naar andere literatuur verwezen. 
Zij gaan daarbij echter de vraag uit de weg of het 
verhaal van de inhoudelijke ontwikkeling van een 
wetenschapsgebied wel los kan gezien worden van 
die andere, niet besproken dimensies (bijvoor
beeld het ontstaan van een onderzoeksethos, de 
professionalisering van het wetenschappelijk on
derzoek, de publieke belangstelling voor de natuur, 
de economische of industriële context van bepaal
de onderzoekstradities, enz.). Wel besteden zij 
enige aandacht aan filosofische invloeden (Kant, 
Schelling, Mach) maar ook daar is de band soms 
heel dun. Zodra zelfs invloedrijke figuren als Hae-
ckel en Driesch zich op filosofisch terrein wagen, 
lijken ze prompt uit de geschiedenis te verdwijnen. 
Daardoor verliest het boek mijns inziens aan wer
kelijk historische dimensie, en blijft het nog iets te 
veel op het niveau van een chronologische op
somming van de 'hkstorische grondslagen van de 
[moderne] biologie'. Maar precies daarom is het 
wellicht zo'n handig studie- en referentieboek ge
worden dat menig biologiestudent op weg zal hel
pen naar een verantwoorde historische beschouwing 
van zijn vakgebied. 

Geert Vanpaemel 

Frank Zeiss, Natmnlijke historiën: gesciiietlcnis van 
de biologie van Aristoteles tot Darwin (Amsterdam: 
Boom 1995) 271 pp., ill., ƒ39,50, ISBN 90-5352-232-
8. 

Dürers neushoorn siert het omslag van deze Na
tuurlijke historiën, als symbool van de weerbarstige 
materie van de geschiedenis van de biologie waar 
Frank Zeiss heeft getracht lijn in te brengen. Nu 
kun je op Dürers neushoorn heel veel terechte aan

merkingen maken, maar het is onmiskenbaar een 
neushoorn. Om met eenzelfde overtuigingskracht 
een beeld te geven van de geschiedenis van de 
wetenschap van het leven is ongetwijfeld een grote 
opgave. 

Nu hoefje geen Dürer te zijn om een draaglijke 
neushoorn op papier te zetten. Toch lijkt het me 
dat ook de auteur zelf niet geheel tevreden is met 
dit overzicht van de geschiedenis van de biologie. 
Het blijft inderdaad beperkt tot - zoals ook de 
auteur in de epiloog met een ondertoon van spijt 
erkent - een 'overzicht' van namen, jaartallen en 
theorieën; als geschiedschrijving is het daardoor 
minder overtuigend. Mijns inziens ligt dat vooral 
aan twee dingen. 

In de eerste plaats ontbreekt een zeker even
wicht; het boek doet wat overladen aan. Het dui
delijkst is dat aan het einde van veel paragrafen of 
hoofdstukken, waar een stortvloed van namen en 
jaartallen de indruk wekt dat de hele kaartenbak 
perse verwerkt moest worden. De overladenheid 
was zeker minder geworden wanneer de auteur 
had vastgehouden aan de ondertitel van zijn boek: 
het eerste hoofdstuk (vóór .Aristoteles) had hij 
immers zonder veel problemen kunnen laten ver
vallen en in de laatste twee (over de negentiende 
eeuw) had hij flink kunnen snoeien in het aantal 
onderwerpen. Of gewoon stoppen bij Darwin. 

Belangrijker is echter de relatieve aandacht die 
Frank Zeiss aan verschillende ontwikkelingen 
schenkt. Dit raakt het doel van het boek: is het de 
bedoeling te verklaren hoe en waarom de biologie 
geworden is zoals ze is (en was zoals ze was) en 
hedendaagse biologen wat histori.sch besef bij te 
brengen, ot wil je alle onderwerpen die op de mid
delbare school aan de orde komen, van wat jaartal
len, namen en anekdotes voorzien? In het eerste 
geval zal het accent op de laatste twee of drie eeu
wen komen te liggen (inclusief de twintigste!) en 
zal bijvoorbeeld Aristoteles niet twee keer zoveel 
bladzijden krijgen als Darwin. 

Daarmee zijn we bij het tweede punt aange
land. Natuurlijke historiën heeft een uitstekende 
literatuurlijst met de belangrijkste, voor de doel
groep (studenten, docenten) ook toegankelijke 
literatuur. Zeiss is zich kennelijk bewust dat de 
wetenschapsgeschiedenis zich andere vragen stelt 
dan pakweg vijftig jaar terug, en benadrukt her
haaldelijk dat het niet gaat om het schiften van 
'goede' en 'foute' theorieën uit het verleden. Goed 
bedoeld en terecht, maar vervolgens ontbreekt de 
verwachte uitwerking. Van de plaats van de bio
logie in de negentiende eeuwse samenleving ver
nemen we bijvoorbeeld vrijwel niets. Toch zou 
juist dat soort vragen ruime aandacht moeten krij-
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gen, om wat te kunnen zeggen over de wijze waar
op de biologie zich in een historische context ont
wikkelde. Uit de epiloog blijkt overduidelijk dat 
Zei.ss nieuwere vraagstellingen incidenteel wel wil 
volgen, maar overigens een meer natuurweten
schappelijke dan historische instelling heeft. 

Los van alle beperkingen getuigt dit hoek echter 
van een prijzenswaardig enthousiasme voor de ge
schiedenis van de levenswetenschappen. De kracht 
van Natuurlijke historiën ligt in die gedeelten waar 
zich de didacticus verraadt (de auteur is verbon
den aan de Faculteit Educatieve Opleidingen van 
de Hogeschool van Utrecht en redacteur van het 
Bulletin voor het onderwijs in de biologie). Het is 
eigenlijk vooral een uitgelezen verzameling anek
dotes rond onderwerpen uit de schoolbiologie, 
waar biologiedocenten ongetwijfeld een dankbaar 
gebruik van zullen maken in hun lessen. De wat 
keuvelachtige titel past er uitstekend bij. Of zo'n 
'nattchis van de geschiedenis' de beste manier is 
om de wetenschapsgeschiedenis in het onderwijs 
te introduceren is een andere vraag. De vraag is 
echter wel actueler dan ooit, nu in het middelbaar 
onderwijs onderwerpen uit de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen een plaats kunnen krijgen 
in het nieuw te ontwikkelen vak Algemene Na
tuurwetenschappen. 

Wim van der Schoor 

K. Vandorpe & H. Vereeth, Grieken en Romeinen 
bewegen hemel en aarde; voorspellen in de Oudheid 
(Leuven: Kleio 1996) 159 pp., ill., BEF 495 off 25,00. 

Dit boekje is het tweede in de reeks AULOS, studies 
owr oude talen en antieke cullnur, die in 1995 bij de 
viifentwintigste verjaardag van het tijdschrift Kleio 
werd opgericht. In dit boekje wordt een aantal 
artikelen gebundeld die betrekking hebben op 
voorspellingen in de Oudheid en dit naar aanlei
ding van de activiteiten die het departement klas
sieke filologie tijdens de Vlaam.se wetenschapsweek 
in 1995 organiseerde. Hoewel de behandelde .stof 
op de rand van de interessesfeer van dit tijdschrift 
ligt, is ze toch niet onbelangrijk, zoals ook de 
auteurs weten. Gedeeltelijk liggen toekomstvoor
spellingen aan de basis van een stuk astronomie 
en, meer nog, van de kansrekening. Deze onder
werpen komen dan ook aan bod in de bijdragen 
van K. Vandorpe over onder andere dobbelstenen 
en van T. Van Houdt over handeldrijven. 

Vandorpe schetst hoe met bikkels en dobbelste
nen (soms met meer dan zes vlakken) toekomst
voorspellingen gedaan werden en ze geeft er ook 

de verschillende mogelijke combinaties. Toch lijkt 
het mij dat hier fouten in haar betoog geslopen 
zijn. Volgens haar zou het aantal combinatiemoge
lijkheden van vijf bikkels met vier zijden 56 zijn, 
mijns inziens is dit 4', wat iets groter is. Het voor
beeld is slecht gekozen, want onmiddellijk daarop 
staat een grafiek met de mogelijke uitkomsten 
voor dobbelstenen met zes zijden. Hier wordt dan 
duidelijk wat bedoeld wordt. Als de dobbelstenen 
(of de bikkels) gegooid zijn, worden de getallen in 
stijgende volgorde genoteerd (bijvoorbeeld 11235). 
Ook blijkt dan dat niet de combinatie van belang 
is, maar wel de som van de geworpen cijfers. Een 
conclusie die de auteur niet trekt, is dat daardoor 
sommige orakelspreuken waarschijnlijker worden 
dan andere. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn 
om te zien of er een verband bestaat tu.ssen de 
waarschijnlijkheid van de spreuk en de inhoud. 
Zijn de minder waarschijnlijke bijvoorbeeld on
heilspellender? 

T. Van Houdt behandelt de koopman in zijn 
dagelijkse praktijk, met name hoe het voor de 
koopman interessant was om de toekomst te ken
nen. Het bezorgde de sterrenwichelaars een zekere 
klantenbinding. Toch mis ik hier het idee van bij
voorbeeld Herman Pleij, die ervan uitgaat dat 
sommige op grote schaal verspreide astrologische 
voorspellingen niets anders waren dan een vorm 
van propaganda, die erop gericht was het volk 
kalm te houden, Van Houdt duidt aan dat de 
astrologen geleidelijk meer terrein verloren aan de 
zich ontwikkelende kanstheorie (zoals in het ver
zekeringswezen). 

Dit boek is zeker het lezen waard en we kunnen 
alleen maar hopen dat de auteurs de artikelen die ze 
hier gepubliceerd hebben, verder kunnen uitwerken. 

Ad Meskens 

Christiaan Huygens 161)5-1995 (Leiden: Museum 
Boerhaave 1996) ƒ 35,00 -1- ƒ 10,00 verzendko.sten 
(losse delen ƒ 10,00). Bevat: A.C. van Helden & R. 
van Gent, De Huygenscollectie. Mededeling 262 
(Leiden: Museum Boerhaave 1995) V 4- 32 pp., ill., 
ISBN 90-6292-105-I; R. van Gent & A.C. van Hel
den, Een vernuftig geleerde. De teehnische vondsten 
van Christiaan Huygens. Mededeling 263 (Leiden: 
Museum Boerhaave 1995) 32 pp., ill, ISBN 90-
6292-106-X; H.F. Cohen, Christiaan Huygens en de 
Wetenschapsrevolutie van de ijde eeuw. Mededeling 
267 (Leiden: Mu.seum Boerhaave 1996) 19 pp., 
ISBN 90-6292-110-8; z.a., Christiaan Huygens, 1629-
1695. Mededeling 224 (Leiden: Museum Boerhaave 
1988) 40 pp., ill, ISBN 90-6292-073-X. 
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Het Museum Boerhaave heeft de driehonderdste 
sterfdag van Christiaan Huygens aangegrepen voor 
een drietal publicaties die op zijn werk en persoon 
betrekking hebben. De publicaties (Mededelingen 
262, 263, 267 en (als extraatje?) 224) worden geza
menlijk in een handzaam mapje aangeboden, sa
men met een oude mededeling uit 1988 waaraan ik 
verder voorbij ga. 

Het betreft hier gelukkig niet wat obligaat gele-
genheidswerk, maar nuttige en boeiende lectuur. 
Dat de eigen collectie bijzondere aandacht krijgt, 
kan men het museum niet kwalijk nemen, te meer 
daar het inderdaad een belangrijke collectie 'Htiy-
gensiana' bezit. Het grootste deel daarvan bestaat 
uit door Christiaan samen met zijn broer Constan-
tijn jr. geslepen lenzen. In mededeling 262 doen 
Rob van Gent en Anne van Helden de geschiedenis 
van deze collectie goed gedocumenteerd uit de 
doeken. Zij beschrijven tevens een aantal van de 
afzonderlijke stukken (helaas niet allemaal). In
teressant is dat van een aantal lenzen de authenti
citeit kon worden vastgesteld door vergelijking van 
de kromtestralen met die van lenzen waarvan de 
herkomst vaststaat. Daarbij bleek dat in sommige 
gevallen dezelfde slijpschaal moest ziin gebruikt. 

Voor de serieuze Huygensvorser is dit overzicht 
zonder meer onniLsbaar. Hij zal het hooguit be
treuren dat de samenstellers op sommige punten 
niet wat uitvoeriger zijn geweest. De gewone geïn
teresseerde leek daarentegen zal dit detailwerk 
allicht wat droog vinden. Zo iemand komt echter 
volledig aan zijn trekken in de tweede mededeling 
(nr. 263), van dezelfde auteurs. Een vernuftig geleer
de bevat een bloemlezing van Huygens' uitvindin
gen en bedenksels. Zowel bekende staaltjes van 
Huygens' vernuft (kijkers, klokken) als enkele 
minder bekende passeren de revue. Het geheel 
wordt zonder veel pretenties en op een luchtige 
toon (soms wel wat erg luchtig) gepresenteerd. 
Uiteraard is het aldus gepresenteerde Huygens-
beeld eenzijdig: het zuiver wiskundige en theoreti
sche werk blijft links liggen. Deze eenzijdigheid 
levert echter een verfrissende kijk op. De zeven-
tiende-eeuwse wetenschap was niet alleen theorie 
maar had (niet alleen bij Huygens trouwens) ook 
een praktische kant die serieus aandacht verdient. 

lén slotte bevat het pakket de tekst van de 
lezing door H. Floris Cohen op 6 juli 1995 ter her
denking van Huygens in het Museum Boerhaave 
gehouden, met als onderwerp 'Christiaan Huygens 
en de wetenschapsrevolutie van de zeventiende 
eeuw'. Hier komen zowel de kenners als de lieflieb-
bers aan hun trekken. Cohen probeert tot een 
totaalbeeld van Huygens' werk en persoon te ko
men, en, zoals eigenlijk iedereen die zich serieus 

met Huygens heeft beziggehouden, hij heeft het 
daar moeilijk mee. Door nu juist deze problemen 
in zijn betoog centraal to stellen, weet hij de figuur 
Huygens echter van een onverwachte kant te bena
deren. Huygens' verhouding tot de wetenschapsre
volutie heeft volgens Cohen iets paradoxaals. Zijn 
werk laat de indruk na van 'een gedrevenheid die 
hij niettemin niet werkelijk bezat'. Hij voelde zich 
volledig op zijn gemak in de nieuwe mechanische 
wereld zoals die vooral door Descartes was gescha
pen. luist dat belette hem echter om een werkelijke 
doorbraak te bewerken. Iemand als Newton, die 
juist zeer ambivalent stond tegenover het nieuwe 
wereldbeeld, was eerder bereid geheel nieuwe 
wegen in te slaan. Huygens was eigenlijk de enige 
onderzoeker die volmaakt genoeg had aan de 
mechanische wereld en toch belangrijke resultaten 
wist te boeken, eenvoudigweg door dat wat voor
handen was verder op te poetsen. Hij was - en hier 
sluit het verhaal goed aan bij het beeld zoals dat uit 
'een vernuftig geleerde' oprijst - toch vooral een 
superieure knutselaar. Huygens was nu eenmaal 
een wonderkind. Hij is mis.schien gewoon nooit 
volwassen geworden. 

Rienk Vermij 

Peter R. de Clerq, At the sign of the Oriental Lamp. 
The Mussehenbroek workshop in Leiden, 1660-1750. 
Nieuwe Nederland.se Bijdragen tot de Geschiedenis 
der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen nr. 
53 (Rotterdam: Erasmus Publishing 1997) 328 pp., 
ill., ƒ 69,50, ISBN 90-5235-103-1 (proefschrift L'ni-
versiteit Twente). 

Op bovenstaand werk promoveerde GeWiNa-
bestuurslid Peter de Clercq op 9 januari van dit 
jaar aan de Universiteit Twente. Het is een boek 
waar ruim tien jaar aan gewerkt is met als tastbare 
inspiratiebron de groep bewaard gebleven instru
menten van de Van Musschenbroeks in Museum 
Boerhaave, de werkplek van de auteur. Tegelij
kertijd werd gewerkt aan een beschrijvende catalo
gus van alle 17de- en i8de-eeuwse instrumenten uit 
het Natuurkundig Laboratorium van de Leidse 
universiteit zoals die sinds circa 1930 in Museum 
Boerhaave berusten, te beschouwen als de twee
lingbroer van de dissertatie. (Het resultaat, The 
Leiden Cabinet of Physics, moet ook dit jaar het 
licht zien als eerste deel van een .serie nieuwe cata
logi van het Museum.) 

Het boek onder beschouwing is opgezet in drie 
delen die de werkplaats, de instrumenten en de 
afzet behandelen. Deze trits wordt geflankeerd 
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door een inleiding, waarin de stand van zaken met 
betrekking tot de geschiedschrijving over Neder
landse instrumentmakers wordt geschetst en wordt 
aangegeven wat deze studie te bieden heeft, en een 
slothoofdstuk met concluderende opmerkingen 
over alle behandelde aspecten van de Van Mus-
schenbroek-werkplaats. Voorts zijn in extenso de 
acht prijscatalogi opgenomen, waarop De Clercq 
in de loop van zijn onderzoek de hand heeft weten 
te leggen. 

De instrumentmakers waar het hier om gaat 
zijn achtereenvolgens Samuel van Mussehenbroek 
(1639-1681), zijn broer lohan (1660-1707) en diens 
oudste zoon ]an (1687-1748). Hun werkplaats was 
een van de bekendste Europese wetenschappelijke 
instrumentmakerijen en gezien deze faam acht de 
auteur van deze 'biography of a workshop" zijn 
werk dan ook veel te laat komen. Gaandeweg het 
boek wordt steeds duidelijker dat de voornaamste 
reden voor het zo lang uitblijven van een mono
grafie over de Van Musschenbroeks gelegen is in de 
schaarsheid van het bronnenmateriaal: er is bij
voorbeeld geen bedrijfsarchief Nu zijn er welis
waar historici die vuistdikke boeken schrijven met 
slechts een flinterdunne hoeveelheid historisch 
materiaal tot hun beschikking, maar erg uitnodi
gend is een dergelijke situatie voor de meesten 
toch niet. De Clercq kan daarom heel weinig met 
zekerheid zeggen over de organisatie van de werk
plaats, de persoonlijkheden van Samuel en )ohan 
en de gang van zaken na de dood van )an (de 
werkplaats bleef nog tot 1765 in bedrijf); hetzelfde 
geldt helaas ook voor wezenlijke aspecten als de 
samenwerking tussen de Van Musschenbroeks en 
de Leidse professoren De Volder, Senguerd en 's 
Gravesande, en de eigen bijdrage aan de instru
menten die in de werkplaats gefabriceerd werden. 

Gelukkig zijn er ook zaken waarvoor de gege
vens rijkelijker voorhanden zijn. ]an van Mus
sehenbroek wordt aan de hand van zijn boekerij en 
handschriften neergezet als instrumentmaker
geleerde, de evenknie van zijn vijf jaar jongere 
broer Petrus die leerstoelen bekleedde in Duis-
burg, Utrecht en vanaf 1740 in Leiden. De prijsca
talogi staan toe het aanbod van instrumenten, de 
groei en veranderingen daarin, de ontwikkeling 
van het prijspeil enz. vrijwel op de voet te volgen. 
De catalogus van ca. 1730 - waarvan het enige 
bekende exemplaar zich bevindt in het L^eutschcs 
Museum te München - bevat met 238 items het 
ruimste aanbod, verdeeld over natuurkundige/ opti
sche (165), mathematische (17) en anatomische/ 
chirurgische (56) instrumenten. Gezichtsbepalend 
waren de reeks toestellen voor 's Gravesandes de
monstratie-experimenten en de verschillende ty

pen luchtpompen, het enige instrument dat conse
quent werd gesigneerd. 

Vooral over de afzet van de werkplaats heeft de 
auteur veel gegevens boven water gehaald. .Vlet de 
bespreking van de binnen- en buitenlandse markt 
levert hij de mijns inziens interessantste prestatie 
van dit boek, na al eerder in dit verband uitvoerige 
artikelen te hebben gepubliceerd over de verzame
ling wetenschappelijke instrumenten van stadhou
der Willem IV en over de leveranties aan de Mar-
burgse hoogleraar J.J. Dorstenius. Over deze twee 
relaties is het proefschrift dan ook - helaas -
beknopt; daarnaast komen aan de orde de leveran
ties aan de universiteiten van Leiden, Utrecht, 
Groningen, Padua en Bologna, aan landgraaf Ĉ arl 
van Hessen-Kassel en aan tsaar Peter de Grote. 
Aangezien een bedrijfsarchief zoals gezegd ont
breekt moesten alle gegevens voor deze partiële 
reconstructie bij de mogelijke kopers gezocht 
worden. Een zware opgave, die volledigheid bij 
voorbaat uitsluit, alleen al omdat in de particuliere 
sector de schriftelijke gegevens omtrent aankopen 
amper nog bestaan of niet meer te achterhalen 
zijn. Deze disclaimer van de auteur gaat overigens 
samen met de verzekering dat anderen in de toe
komst zijn impressie van de verkoop nog zullen 
kunnen aanvullen. De betekenis van het door De 
Clercq gebodene is dat in ieder geval de voor
naamste afnemers, te weten 's Gravesande als par
ticulier en het Thcatrum Physicuni van de Leidse 
universiteit, zo goed mogelijk zijn geboekstaafd, en 
dat het voor zover bekend enige geheel van trans
acties, dat goed gedocumenteerd bewaard is geble
ven, namelijk die tussen )ohan en Dorstenius van 
1694 tot 1696, adequaat is beschreven; een beschrij
ving waaraan, in verband met het ontbreken van 
de schriftelijke neerslag voor het gros van de afzet, 
noodgedwongen ook tot op zekere hoogte een 
exemplarische functie zou kunnen worden toege
kend. 

Behalve de prijscatalogi bevat het boek nog een 
tweetal nuttige lijsten: een overzicht van alle door 
de Van Musschenbroeks vervaardigde luchtpom
pen waarvan op een of andere wijze het bestaan 
bekend is en een voorlopige lijst van bewaard 
gebleven instrumenten. Zeer toepasselijk voor een 
boek waarin door het ontbreken van bronnen 
zoveel vragen open blijven, eindigt het met een 
problematisch geval betreffende de luchtpompen: 
er zijn enkele indirecte aanwijzingen dat Johan 
reeds omstreeks 1703, tegelijk met Francis Hauks-
bee sr., een nieuw type heeft geconstrueerd en 
daarvoor ook een handleiding heeft laten drukken. 
Nadere gegevens ontbreken. Is dit de 'dubbelde 
antlia om de lugt radder als met de andere zoorten 
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uyt te halen' uit de prijscatalogus van 1714, waar
mee het aantal leverbare typen op vijf kwam? 

De noeste arbeid van Peter de Clercq heeft 
geresulteerd in een proefschrift dat recht doet aan 
het Europese belang van het instrumentmakersbe-
drijf van de Van Musschenbroeks. Het 'plaatje' is 
zeker niet af, maar biedt ruim voldoende houvast 
voor zowel de geschiedenis van de werkplaats zelf 
als de context waarin deze opereerde. Zeker als 
later dit jaar de tweeling compleet zal zijn, is er een 
internationaal belangrijke en voorbeeldige bijdra
ge geleverd aan de instrumentgeschiedenis. 

.Vlarijn van Hoorn 

H.A. Bosman-Ielgersma ed., Pieter van Foreest. De 
Hollandse Hippocrates (Krommenie: Drukkerij 
Knijnenberg 1996) 184 pp., ill., ƒ 40,00, ISBN 90-
700353-06-7. 

Pieter van Foreest (1521-1597) studeerde genees
kunde in Leuven en Bologna, waar hij in 1543 pro
moveerde tot 'doctor medicinae'. Tijdens zijn ver
blijf in Bologna bezocht hij in Padua Andreas 
Vesalius. Na zijn promotie maakte hij een voetreis 
naar Rome en kwam via Parijs in 1546 weer terug 
in zijn geboortestad Alkmaar. Hier oefende hij 
gedurende twaalf jaar de geneeskundige praktijk 
uit. In 1557 werd hij benoemd tot stadsgeneesheer 
in Delft, waar hij ruim 37 jaar werkte. In 1595 keer
de hij - 74 jaar oud - als stadsgeneesheer terug 
naar Alkmaar waar hij anderhalf jaar later over
leed. Hij is bekend door de sectie die hij op 10 juli 
1584 met zijn Delftse collega Cornelius Busennius 
verrichtte op het stoffelijk overschot van de ver
moorde Willem van Oranje. Voor de geschiedenis 
van de geneeskunde is hij vooral interessant door
dat hij gedurende zijn praktijk in Alkmaar en Delft 
aantekeningen maakte van de kwalen van zijn 
patiënten en de wijze waarop hij deze behandelde. 
Hij kreeg 20 ruim 3500 'Observationes', die hij alle 
voorzag van een 'Scholia', een les. Tussen 1584 en 
1606 kwamen ze gebundeld uit als Observationes et 
ciwationes ntedicinales en Observationes et euratio-
nes chirurgicae. In 1589 publiceerde hij een verhan
deling over de onzekerheid en het misbruik van 
het 'pLskijken' [De iiuerto, fallaci urinarum iudi-
cio). 

Aan Pieter van Foreest heeft H.A. Bosman-Iel
gersma in 1984 een studie gewijd, terwijl er onder 
redactie van H.L. Houtzager in 1989 een bundel 
artikelen over Pieter \'an Foreest: een Hollands nw-
dicus in de zestiende eeuw verscheen. Thans is ter 
gelegenheid van het feit dat Van Foreest vier eeu-

'Petrus Forestus med.' Kopergrax'iirc, gesigneerd D.v.L. 
uit een Frans werk. 

wen geleden is overleden, een bundel van 24 arti
kelen verschenen, waarin alle aspecten van leven 
en werk van Forestus aan de orde komen. In een 
aantal bijdragen wordt een schets gegeven van de 
tijd (A.l.H. Rozemond) en de steden (Alkmaar: 
J.N.M. Vis; Delft: H.W. van Leeuwen) waarin Van 
Foreest leefde en werkte, zijn opleiding in Italië en 
zijn verblijf in Frankrijk (Houtzager) en de stich
ting van de Leidse Universiteit (Bosman-Ielgers
ma). .Andere bijdragen behandelen de stand van de 
geneeskunde in de zestiende eeuw (H. Beukers) en 
de stadsgeneeskunde in Delft (Houtzager). 

Forestus komt aan de orde in een aantal -
meest gespecialiseerde artikelen: zijn levensloop 
(Bosman-Ielgersma), zijn familie (Bosman-Jel-
gersma) en zijn grafzerk (C. Rogge) krijgen aan
dacht, naast zijn medische praktijkvoering (G. van 
der Waa) en zijn relaties tot de artsenijbereidkunde 
(Bosman-Jelgersma), de astrologie (R. Vos), de 
tandheelkunst (J.D. van Foreest), de lepra (H.J. 
Schneider), de prins van Oranje (Houtzager), enz. 

Het boek bevat een groot aantal observationes, 
vertaald door Van der Waa, die de lezer een boei
end beeld geven van de wijze waarop Forestus 
ziektegeschiedenissen beschreef en de les die hij er 
uit trok. Van Leeuwen heeft uit het werk van Van 
Foreest een lijst samengesteld van diens Alkmaarse 
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en Delftse patiënten en relaties. Professor Luyendijk-
Elshout geeft in haar bijzonder boeiende artikel 'een 
humanistisch arts temidden van zijn tijdgenoten', 
een belangrijke analyse van de samenstelling van 
het patiëntenbestand van Fore.stus, hoe zij zich 
gedroegen en hoe hij zijn patiënten tegemoet trad. 
Zij toont aan dat Pieter van Foreest 'tot de geleerde 
humanistische artsen van zijn tijd" gerekend mag 
worden, een man die alle toenmalige verklaringen 
die van het bovennatuurlijke gebruik maakten, 
krachtig bestreed en die geheel werkte in de tradi
tie van 'de geschriften van de Renaissance-artsen 
die hij in Italië had leren kennen' (p. 56). Forestus 
was een geneesheer die niet werd geleid door voor
opgezette theoretische standpunten en zijn obser
vationes zijn 'niet zozeer wegwijzers naar nieuwe 
ideeën als wel steunpilaren van de bestaande theo
rie' (Beukers, p. 26). 

Interessant is voorts de bijdrage van |.K. van der 
Korst, 'Van gevierd hippokraat tot vergeten galenist', 
waarin een boeiend overzicht wordt gegeven van het 
veranderende waardeoordeel over de betekenis van 
Pieter van Foreest door medisch-historici in de loop 
van de tijd. 

Het buitengewoon fraai geïllustreerde boek zal 
menigeen enige uren van prettig leesgenot ver
schaffen. 

H.A.M. Snelders 

Hilary Marland and Margaret Pelling eds., The task 
of healing. Medicine, religion and gender in England 
and the Netherlands 1450-itioo (Rotterdam: Eras
mus Publishing 1996) 317 pp., ill., ƒ 84,50, ISBN 90-
5235-096-5. 

Erasmus Publishing is to be congratulated for this 
elegantly produced volume which is copiously illu
strated. Unfortunately the content does not do full 
justice to the high standards set by the lay-out and 
overall production qualit)'. Like the conference held 
in Rotterdam in 1992, entitled 'Medical Practice and 
Medical Practitioners in early Modern England and 
the Netherlands', on which this volume is based, this 
work lacks coherence and stringency, covering, as it 
does, a wide range of different topics within a very 
long timeframe - close to 500 years. 

Excluding the introduction, only three of the 
books eleven chapters deal with England while no 
less than seven are dedicated to the Netherlands. 
More significantly, however, only one, Harold 
Cook's excellent chapter on the role of natural his
tory in medicine in England and Holland provides 
a truly comparative approach, with its comparison 

of the education and interests of the Dutch and 
English physicians Gerardus Blasius and Thomas 
Willis on one hand and their successors Jan Swam-
merdam and .Martin Lister on the other. Apart 
from this chapter only the occasional brief refer
ence to the situation in England can be found in 
one or two of the other chapters, as can be seen 
from the interesting essay on clerical, medical 
practitioners by Hans de Waardt. This is so much 
more serious since it directly contradicts the editors 
stated aim in the introduction to promote a com
parative perspective with the present volume. 

This criticism, however, should not detract from 
the fact that this volume contains a number of well-
written and interesting essays. .Among them a fine 
example of anthropological history by Fred Berg
man about the medical treatment of lepro.sy in fif
teenth century Kampen. Likewise Peter Jones's 
piece on lay medical culture ot medicine in Tudor 
(."ambridge provides a fascinating and detailed pic
ture of the ownership of medical books among 
non-medical academics in sixteenth century Cam
bridge, which appears to have mirrored that of 
their medical colleagues. 

The book also contains a thoughtful contri
bution by Andrew Wear on religious beliefs and 
medicine in early modern England, which points 
to the signitlcance ot Calvinism for the secularis
ation ot medicine which, in his opinion, took place 
in seventeenth century England. This was based on 
the fact that Calvinists considered the age of mir
aculous healing to be long gone and their rejection 
of the 'pastorphysiciaii' due to the Calvinist doctrine 
of calling. 

Apart from these chapters the book also includes 
contributions by Frank Huisman on the relation
ship between surgeons and civic government in 
Groningen between 1550 and 1800, by Hilary Mar-
land on midwifery in the Netherlands in the eight
eenth century, and two shorter pieces on religion 
and medical practice and medical education in the 
Netherlands by Mart van Lieburg and Willem 
Frijhoff respectively. 

Finally, this volume also incorporates two 
chapters by Margaret Peiling on gender, medical 
practice and healing, which strike me as being 
deeply problematic examples of present centered 
history. That the early modern English physician 
should have been 'compromised by gender' and seen 
to have been part of the 'female world' as claimed by 
Pelling I find far from convincing even on her own 
evidence and accepting the many social constructs 
she brings into play, similar to the ones quoted 
above. Furthermore, her use of Dutch seventeenth 
century paintings and prints in her second chapter 
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interpreting the significance of feet and the foot-
operation as deeply sexual and relating to venereal 
diseases while the female figures in the pictures 
should be seen as blameworthy temptresses strikes 
me as bordering on the absurd. A view which is 
quickly confirmed by the two paintings by David 
Teniers the younger she has included, and which 
clearly portrays either a concerned wife or daughter! 

Ole Peter Grell 

A. Kerkhoven, Beeld van de psychiatrie 1800-1970. 
Historisch bezit van de psychiatrische ziekenhuizen 
in Nederland (Zwolle: Waanders 1996) 280 pp., ill., 
ƒ75,00, ISBN 90-400-9750-X. 

Dit is een zeer fraai verzorgde en schitterend geïl
lustreerde catalogus van een tentoonstelling die 
echter nooit is gehouden. In het boek worden de 
belangrijLste afbeeldingen en voorwerpen uit de 
historische collecties van de Nederlandse psychia
trische ziekenhuizen beschreven. Door fusieperi
kelen zijn enkele verzamelingen in hun bestaan 
bedreigd en met dit boek wil Kerkhoven het histo
rische belang van deze objecten nog eens onder-
.st repen. 

Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken die de 
geschiedenis van de psychiatrie chronologisch be
handelen. Het eerste betreft de periode 1400-1800, 
een tijdperk waarin de patiënten hoogstens werden 
opgeborgen. Er was nog vrijwel geen behandeling 
en in die zin dus ook geen p.sychiatrie. Na 1800 zijn 
verschillende therapieën ontwikkeld. Deze worden 
beschreven in hoofdstuk twee, dat loopt tot onge
veer 1880. Hoofdstuk drie betreft de tijd van 1880 
tot 1914, in welk tijdvak de inrichtingspsychiatrie 
een enorme groei doormaakte; het aantal patiën
ten steeg sterk en verpleegkundigen en artsen kre
gen betere opleidingsmogelijkheden. De volgende 
periode, onderwerp van hoofdstuk vier, loopt van 
1914 tot 1945; een tijd van therapeutische vernieu
wingen, waarvan de invoering van de actievere 
therapie de belangrijkste was. Hoofdstuk vijf be
schrijft de periode na 1945, tot 1970. Introductie 
van psychofarmaca en van het 'sociale model' in 
de behandeling leidde tot enorme veranderingen 
in de inrichtingspsychiatrie. Er was meer aandacht 
voor de invloed van maatschappelijke factoren op 
ontstaan en verloop van zenuw- en geestesziekten. 
De grote onrust na 1970 blijft buiten beschouwing, 
er zijn geen afbeeldingen van Dennendal in oproer 
of van de Gekkenkrant. 

Elk hoofdstuk begint met een historische inlei
ding, gevolgd door foto's — in zwart-wit en deels in 

L̂ e laars van lunod ca. 1850 

kleur - van de historische voorwerpen. De teksten 
zijn vooral geschreven op basis van secundaire 
bronnen en elke inleiding begint met een historio
grafische opmerking. De afbeeldingen worden in 
een historisch kader geplaatst en zijn thematisch 
geordend. De onderwerpen zijn doorgaans: ge
bouw en interieur, personeel, patiënt, dwang, dia-
gno.stiek en therapie. Door deze opzet is soms 
sprake van herhaling; het historische kader van de 
foto's is dan ook al in de historische inleiding van 
dat hoofdstuk genoemd. 

Een mooi voorbeeld van een therapie was de 
laars van Junod uit ongeveer 1850. Deze kon, met 
behulp van een kanvaskraag, het been luchtdicht 
afsluiten, waarna de lucht uit de laars werd wegge-
zogen. Zo stroomde het 'overtollige' bloed weg uit 
de hersenen en het ruggenmerg. De Franse arts 
Junod meende op deze wijze vooral manische 
krankzinnigen te kunnen helpen. Het instrument 
is in Nederland alleen in Meerenberg en in het 
Krankzinnigengesticht Utrecht toegepa.st. 

De colofon geeft aan dat, hoewel .Annemarie 
Kerkhoven het merendeel van het boek geschreven 
heeft, zij enkele mede-auteurs had. De belangrijk
sten daarvan zijn Annemieke Klijn en loost Vijse
laar. Klijn schreef de inleidingen en het merendeel 
van de catalogusbeschrijvingen van de hoofdstuk
ken een en vier, terwijl Vijselaar vooral negentien-
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de eeuwse objecten beschreven heeft. Kerkhoven 
en Vijselaar werken bij het Nederlands Centrum 
Geestelijke Volksgezondheid in Utrecht. 

Het is jammer dat het boek geen vlottere tekst 
heeft meegekregen. Ook hebben de auteurs helaas 
weinig aandacht voor de kleine anekdote, zoals bij
voorbeeld de badtherapie. Voor de patiënt was het 
veelal een kwelling, wanneer hij of zij langdurig -
dagen of weken - in een lauw^varm bad moest ver
blijven. Er zijn zelfs gevallen van suïcide bij deze 
Ju-handeling bekend: de patiënt verdronk zichzelf 
L^aartegenover kon deze therapie vermakelijke ta
ferelen opleveren, zoals geneesheer-directeur W.M. 
van der Scheer van Meerenberg in 1933 beschreef 
in zijn boekje Nieuwere inzichten in de behandeling 
van geesteszieken. Arheidstherapie. Actievere thera
pie volgens dr. H. Simon (CSroningen: WoJters 1933). 
Naast de tragiek van de patiënt had hij oog voor 
het geestig effect van een zaaltje waar de patiënten 
met het badwater spatten. Zo'n schrijnende tegen
stelling geeft meer leven aan een historische tekst. 

Ondanks deze stilistische kritiek biedt de cata
logus een degelijke tekst en een mooi beeld van de 
geschiedenis van de inrichtingspsychiatrie in Ne
derland. 

leroen de Jong 

M.J.G.W. van Daal en .A. de Knecht-van Eekelen (met 
medewerking van profdr. M.J. van Lieburg), Johan
nes Juda Groen (i90_^-i99o). Een arts op zoek naar het 
ware welzijn (Rotterdam: Erasmus Publishing 1994) 
240 pp., ill., ƒ 52,50, ISBN 90-5235-065-5. 

Op 16 juni 1990 overleed in zijn woonplaats Epe de 
Nederlandse internist J.J. Groen. Welke betekenis 
moet men in Nederland voor de medLsche pro
fessie hebben gehad om vier jaren later met een 
biografie te worden herdacht? Was het ooit gebrui
kelijk om grote artsen die stormachtige ontwik
kelingen in hun vak nog met eigen ogen hadden 
aanschouwd, met een uitgebreid levensbericht te 
eren, na de Tweede Wereldoorlog werd dit toch 
een zeldzaam verschijnsel. Ildelheid, toch al slecht 
passend in ons volkskarakter, werd kennelijk niet 
meer zo op prijs gesteld. Restten er voor de ruim 
dertigcJuizend NederlancLse art.sen nog twee kan
sen: 'zich meer dan gemiddeld voor een of ander 
ideaal te hebben ingezet', dan wel 'controversieel te 
zijn'. Aan beicie voorwaarden heeft Groen ten volle 
beantwoord! Zijn biografie werd geschreven in 
opdracht van de Stichting voor Interdksciplinair 
Gedragsweten.schappelijk Onderzoek (SIGO), op
gericht in 1973 door G.P. Baerends (hoogleraar 
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Bewijs van toegang voor joodse artsen (1941) 

dier-ethologie, Groningen), .A.D. de Groot (hoog
leraar toegepaste psychologie, Amsterdam) en 
Groen, die er tot zijn dood voorzitter van was. De 
doelstelling van de stichting, "... het exploreren 
van vruchtbare, doch onvoldoende ontgonnen 
grensgebieden en de onderlinge ontvlechting van 
de diverse disciplines binnen het gebied van de ge
dragswetenschap ... ter bevordering van menselijk 
welzijn verklaart dan ook de subtitel van deze fas
cinerende levensbeschrijving. 

Op systematische wijze wordt Groens ontwik
keling geschetst van medisch student in Amster
dam, zijn tijd als huisarts te Losser, de vorming tot 
internist onder de legendarische I. Snapper, de 
praktijk in Amsterdam, zijn hoogleraarsbenoe
ming in Jeruzalem in 1958 en dito in Leiden, nog 
na zijn pensionering in 1968. Alleen al uit deze 
onorthodoxe levensloop lilijkt hoe controversieel 
Groen óók in hoge mate is geweest. .Maar men zal 
de hier gepresenteerde veelheid van gegevens zelf 
moeten lezen om onder de indruk te komen van 
deze erudiete, al even onorthodoxe geest uit de 
beste jood.se traditie, niet alleen verknocht aan zijn 
professie, maar al evenzeer belangstellend in Spi
noza, Bach, of Napoleon. Dat in Nederland een 
'schoenmaker zich beter bij zijn leest kan houden' 
zal mede hebben bijgedragen tot de soms pola
riserende scepsis die velen van zijn directe vakge
noten jegens hem hebben aangenomen (een hou
ding die hem dikwijls, op het paranoïde af blijkt te 
hebben gestoord). Ten onrechte, zoals blijkt uit het 
hier weergegeven overzicht van het vele onderzoek 
(meer dan 600 artikelen, tientallen boeken, ontel
bare lezingen) dat hij verrichtte ten faveure van de 
pi)ii/;v;s(i5c/;e geneeskunde. Het blijft dan ook merk
waardig dat het uitgerekend deze man is geweest die 
gaarne vraagtekens plaatste bij 'het eenzijdige, 
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overwegend natuurwetenschappelijke technolo
gische paradigma van onze moderne geneeskunde'. 
Daarom, ongetwijfeld, zal Groen ook in Nederland 
nog altijd eerst wordt geassocieerd met psychoso
matische geneeskunde, een begrip dat bij hem 
beperkter was, dan door zijn opponenten werd 
aangenomen. Beschreven wordt hoe hij door mid
del van de zogenoemde biografische anamnese op 
het spoor trachtte te komen van veronderstelde 
psychosociale etiologie bij aandoeningen als colitis 
ulcerosa. Morbus Crohn, ulcuslijden en hartin
farct. Dat enige overdrijving bij het uitdragen van 
deze visie hem soms niet vreemd is geweest, valt te 
begrijpen. Echter, in het erkennen daarvan blijkt 
hij doorgaans loyaler dan zijn tegenstanders in 
hun inschatting van zijn integriteit. In de Tweede 
Interne Kliniek van het Wilhelmina Gasthuis (Pa
viljoen 7) wist hij zich gerespecteerd door een 
groot aantal assistenten en studenten, niet in de 
laatste plaats door de wijze waarop hij dezen in 
hun vaak nog prille waarden liet, zelfs wanneer 
zijn inzichten niet werden gedeeld. Door zijn ver
trek naar Israël ebde de discussie over de holisti
sche benadering van de mens en diens ziekten 
spoedig af Toch heeft het Groen op hogere leeftijd 
aan collegiaal en maatschappelijk eerbetoon zeker 
niet ontbroken, ondanks het feit dat ook nu, 
slechts weinige jaren na zijn dood, zijn geestelijke 
erfenis het pleit nog alles behalve heeft gewonnen. 

.Aan welke kant vim Groen men ook staat, ieder 
hoofdstuk van dit boek is het lezen waard. Spe
cifieke items daarbij zijn in aparte kaders geplaatst 
met een eigen annotatie. Het aanhangsel geeft een 
uitgebreid notenapparaat, vermelding van geraad
pleegde literatuur, indrukwekkende bibliografie 
van de hoofdpersoon en een zeer verzorgd per
soonsregister. De SIGO heeft er goed aan gedaan 
de totstandkoming van dit boek in handen te 
geven van medewerkers van de Sectie Medische 
Geschiedenis van de vakgroep Metamedica der 
Vrije Universiteit te Amsterdam, zodat een verant
woorde aanpak van de opdracht bij voorliaat was 
gegarandeerd. Het resultaat mag er dan ook zijn. 
Van harte aanbevolen! 

W. Veltheer 

Lidy Schoon, In de schaduw van de lust. Vijfentwin
tig jaar Rutgers Stichting (1969-1994) (.Amsterdam: 
Babylon-De Geus 1996) 207 pp., ill., ƒ 44,90, ISBN 
90-6222-326-5. 

Het schrijven over de afgelopen decennia is niet 
eenvoudig. Een groot aantal betrokkenen leeft nog, 

zodat historici met nog grotere zorgvuldigheid dan 
anders het bronnenmateriaal moeten verifiëren en 
bedacht moeten zijn op historische vertekening 
door het selectieve geheugen van de actoren en 
door hun eenzijdige keuzes bij het bewaren van 
gegevens. Maar niet alleen het materiaal, dat vaak 
zeer omvangrijk en daardoor moeilijk te bewerken 
is, stelt onderzoekers voor prolilemen, ook de 
eigen herinneringen spelen hen parten. De periode 
1969-1994 is immers voor velen van ons, evenals 
voor de auteur van het voorliggende boek, een deel 
van onze eigen geschiedenis. Schoon zegt daarover 
in haar nawoord onder meer: 

...| de onderzoeksperiode 1969-1994 |had| voor mij 
een extra \'errassing in petto. Deze periode viel name
lijk .samen met de periode dat ik zelf erg actief was in 
do vroiiwcnbcwoging. t^aardoor werd ik geeontVon-
teerd met mijn eigen standpunten uit die periode, (p. 
1-1) . • . • . . • • 

Wat voor Schoon geldt, gaat ook op voor de lezers 
van dit boek, voorzover zij zich gedurende de laat-
.ste dertig jaar actief en maatschappelijk geënga
geerd hebben opgesteld. Deze lezers zullen dus 
extra kritisch zijn, want zij denken dat ze het alle
maal wel weten omdat ze het zelf hebben meege
maakt. Wat biedt Schoon voor nieuws aan de 
generatie van vernieuwers uit de jaren zestig? Daar 
kan ik duideliik over zijn: zii heeft een zeer tioei-
end, goed opgebouwd overzicht van de sexuele 
revolutie in Nederland samengesteld aan de hand 
van de wederwaardigheden van de Rutgers Stich
ting. Naar mijn mening heeft zij heel knap de ver
anderingen in de Nederlandse samenleving met 
het daarbij behorende vrijere denken over sexuali-
teit beschreven, terwijl zij toch ook de lotgevallen 
van de Rutgers Stichting behandeh zonder dat ze 
in saaie institutionele geschied.schrijving vervalt. 

Het is haast niet meer voor te stellen dat de 
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 
(NVSH) in de jaren zestig meer dan tweehonderd
duizend leden had, omdat de vrije verkoop van 
voorbehoedmiddelen (condooms en pessaria) 
strafbaar was, hetgeen pas in 1969 uit het Wetboek 
van Strafrecht werd gehaald. En wat te denken van 
het standpunt van huisart.sen die zich lange tijd 
distantieerden van anticonceptie en die in 1965 
door een vooruitstrevende collega werden op
geroepen de contraceptie te zien 'als een nood-
zakeliik kwaad, dat geaccepteerd dient te worden' 
(p. 15). Het waren de voorbodes van een proces 
van liberalisering dat in de jaren zeventig in een 
stroomversnelling kwam waardoor de NVSH, die 
toen alleen nog een 'hervormende' taak had, steeds 
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minder werk en leden kreeg. In 1969 was namelijk 
- ondanks sterke oppositie van een groep leden -
de 'hulpverlenende' taak van de NVSH ontkoppeld 
en ondergebracht in een aparte stichting, de Rut
gers Stichting. In deze stichting werd het consul-
tatiebureauwerk ondergebracht. 

In het werk van de consultatiebureaus, die zich 
richtten op 'geboortenregeling en seksualiteitsvra-
gen', is een verschuiving te zien van louter medi
sche hulpverlening naar seksuologische hulpverle
ning, terwijl de Rutgers Stichting zich bovendien 
ging toeleggen op voorlichting en preventiewerk. 
Interessant is te zien dat de doelgroep voor de 
voorlichting steeds jonger wordt: de laatste jaren 
richt men zich ook op kinderen beneden de twaalf 
jaar. Dat Nederland een multiculturele samen
leving is geworden, weerspiegelt zich eveneens in 
de projecten van de Rutgers Stichting voor alloch
tonen. In het motto van de eerste voorlichtings
campagne uit 1976 - hoe doen twee egeltjes het? -
kwam het woord seksualiteit nog niet eens voor, 
anno nu afficheert de Rutgers Stichting zich als 
'expert in sexualiteit'. 

De medicus Johannes Rutgers (1850-1924), de 
propagandist van het Neo-Malthusianisme, naar 
wie de Stichting is genoemd, beschouwde de onbe
perkte voortplanting een sociaal onrecht. In het 
begin van de jaren zeventig was het werk van 
Stichting nog steeds gericht op het voorkómen van 
zwangerschap en werden de bureaus vooral door 
vrouwen voor anticonceptieconsulten bezocht. 
Hoe dat is veranderd naar een streven om seksuali
teit een plaats te geven 'als een bij het dagelijks 
leven horend verschijnsel' (p. 162) wordt op voor
beeldige wijze door Lidy Schoon uiteengezet. 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

A.E. Kersten, Beu organisatie van en voor onder
zoekers. De Nederlandse Organisatie voor Zuiver-
Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.) 1947-19S8 
(Assen: Van Gorcum 1996) VI -H 470 pp., ill., 
ƒ 95,00 (geb.). ISBN 90-232-3051-5. 

In 1987 werd de als verouderd beschouwde Neder
landse Organisatie voor Zuiver-Weten.schappelijk 
Onderzoek (ZWO) opgevolgd door de Neder
landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder
zoek (NWO). Het feit dat deze ontwikkeling niet 
door iedereen als noodzakelijk en door sommigen 
zelfs als ongewenst werd gezien, was één van de 
redenen voor het algemeen bestuur van NWO om 
profdr. Albert Kersten te vragen een studie naar de 
geschiedenis van ZWO te ondernemen. Een ver
zoek dat zou resulteren in een onderzoeksproject 

met een looptijd van rtiini vier jaren en een zeer 
lijvig boekwerk, 

In zijn bundel richt Kersten zich met name op 
ZWO als in,stelling voor de stimulering van het 
wetenschappelijk onderzoek en op het onder
zoeksbeleid, Vragen die hij in dit kader wil beant
woorden zijn: hoe vatte ZWO haar taak op, welke 
waren haar ambities, wat verwachtte de omgeving 
van ZWO, had ZWO voldoende antenne voor de 
veranderende omgeving en de nieuwe behoeften 
die ontstonden door ontwikkelingen in de ver
schillende wetenschapsgebieden en de maatschap
pelijke veranderingen zelf? Om een zo goed moge
lijk antwoord op deze vragen te geven, maakte de 
auteur onder andere gebruik van interviews met 
personen die een rol hebben gespeeld binnen het 
bestuurlijke en/of administratieve apparaat van 
ZWO en enkele 'relatieve buitenstaanders' onder 
wie oud-minister Deetman. 

Wat het boek interes.sant maakt, zowel voor 're
latieve buitenstaanders' als voor ingewijden, is de 
aandacht voor het spanningsveld tussen de rol van 
de universiteiten in het wetenschappelijk onderzoek 
en de randvoorwaarden voor kwalitatief hoog
waardig onderzoek enerzijds en de betrokkenheid 
van de overheid anderzijds. Het feit dat deze relatie 
aan belangrijke veranderingen onderhevig is ge
weest, was aanleiding voor Kersten een, binnen de 
geschiedschrijving momenteel herontdekte, chro
nologische benadering te kiezen. Hij onderscheid
de daarbinnen een drietal perioden. 

In 1950 werd, gedreven door de vrees dat de 
Nederlandse wetenschapsbeoefenaren na de Twee
de Wereldoorlog hun vooraanstaande plaats in de 
onderzoekswereld zouden verliezen, de Neder
landse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk 
Onderzoek (ZWO) als tijdelijke constructie opge
zet. Door middel van een extra stimulering van het 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek via 
ZWO hoopte men dit probleem het hoofd te bie
den. In de periode 1950-1962 was volgens Kersten 
dan ook sprake van een verkenning van het nieuwe 
terrein; de stimulering van wetenschappelijk on
derzoek buiten de fiestaande kaders van univer
siteiten, hogescholen en rijksinstituten om. 

Echter, tussen 1962 en 1975 werd, onder druk 
van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, 
de roep om een nationaal wetenschaps- en onder
zoeksbeleid groter. In combinatie met een toene
mend geloof in de bestuurbaarheid van ontwikke
lingsprocessen en de rol die wetenschappelijk 
onderzoek hierbij zou kunnen spelen, kwam de 
vraag op naar een meer duidelijke planning van 
het onderzoek en de financiering van dat onder
zoek. Intern gaf dit bij ZWO aanleiding tot discus-
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sies aangaande het bepalen van de eigen positie 
binnen de tweede geldstroom en haar rol tnet 
betrekking tot de mens- en geesteswetenschappen 
die in de jaren zestig enorm in opkomst waren. 

Wanneer in de periode 1975-1988 ten .slotte 
stappen gezet worden om te komen tot het concre
tiseren van deze gedachten, blijkt dat ZWO niet 
aan de bij het ministerie levende behoeften tege
moet kan (en wil) komen. In eerste instantie resul
teert dit in het opzetten van een aantal grootschali
ge stimuleringsprogramma's buiten ZWO om met 
aanzienlijke financiële ondersteuning van het 
ministerie van O&W. De persisterende weigering 
van ZWO, de 'organisatie van en voor onderzoe
kers', om externe sturing van de onderzoeksvelden 
met behulp van het top-down principe mogelijk te 
maken, zorgde er voor dat ZWO in de ogen van 
het ministerie tot de belichaming van een verou
derde benadering van de relatie tussen overheid en 
wetenschappelijk onderzoek verwerd. De spanning 
tussen enerzijds de wil om het eigen stimulerings
beleid aan te passen, maar anderzijds de als onge
zond ervaren sturingsbehoefte van de overheid 
betekent ten slotte het einde van ZWO. 

Hoewel het boek door zijn omvang en blad
spiegel de geïnteresseerde lezer in eerste instantie 
afschrikt, blijkt het vooral voor de volhardende 
geïnformeerden een bron van (vermakelijke) her
kenning, Daarnaast zorgt de wijze waarop de pro
cessen, waarvan ZWO deel uitmaakte en die zich 
binnen de ZWO-kaders voltrokken, haarscherp in 
beeld worden gebracht er voor dat het voor ieder 
een belangrijke en dankbare bron is bij de studie 
van de verschillende facetten van het naoorlogse 
wetenschapsbeleid. 

Elles Bulder 

Nol Freijsen, Weevers' Duin als Occologisch Insti
tuut. De Geschiedenis van een Onderzoeksafdeling 
(1957-1990) (Heteren: Nederlands Instituut voor 
Oecologisch Onderzoek / Centrum voor Terres-
trische Oecologie 1996) 72 pp., ill., ƒ 13,00, ISBN 
90-6984-149-5. 

Het heeft iets melancholisch wanneer de geschiede
nis van een verdwenen instelling wordt beschreven. 
Het is de vraag wat de betekenis kan zijn van het 
ophalen van herinneringen aan voorbije jaren en 
wie nog belang stelt in de grote en kleine strubbe
lingen die zich in ieder instituut voordoen. De 
samensteller van de geschiedenis van het Biologisch 

Station Weevers' Duin, opgericht in 1957 en al weer 
gesloten in 1990, heeft zich ongetwijfeld deze vra
gen gesteld. Hij verantwoordt zijn publicatie door 
te stellen dat Weevers' Duin 'model |kan| staan 
voor veel in het algemene ontwikkelingspatroon 
van de Nederlandse (botanische oecologie'. (p. 1) 

Terwijl vandaag de dag de oecologie een vaste, 
eigen plaats in de biologie inneemt, maakte men 
zich in de jaren vijftig zorgen over de geringe verte
genwoordiging van het vak aan de universiteiten, 
hetgeen leidde tot het samenstellen van een Com
missie voor Oecologie van de KN.AW. Deze com
missie adviseerde tot oprichting van een specifiek 
instituut, het Instituut voor Oecologisch Onder
zoek (lOO) en samenwerking met de reeds be
staande particuliere instelling Stichting Weten
schappelijk Duinonderzoek (SWD). De SWD had 
al sinds 1952 de beschikking over een veldbiologisch 
station in de duinen van Oostvoorne, Weevers' 
Duin genoemd, naar de eerste voorzitter van de 
SWD, de hoogleraar Th. Weevers. Hier werd een 
afdeling voor botanische oecologie gevestigd, die -
geheel volgens de opvattingen uit die tijd - sterk 
terreingebonden was, zodat de onderzoekers en 
studenten zich voor kortere of langere tijd op 
Oostvoorne vestigden. Per definitie was dit onder
zoek dus gedecentraliseerd, een nadeel dat in 1990 
mede tot opheffing van het veldstation leidde. 

Het wetenschappelijk onderzoek heeft een aan
tal hoogtepunten gekend. De eerste in 1964 in kleu
rendruk gepubliceerde vegetatiekaart in Nederland 
van de hand E. van der Maarel is daarvan een voor
beeld. Zelfs tijdens de perikelen rond de reorgani
saties in de jaren tachtig die alle gericht waren op 
fusies, werd het zwaartepuntonderzoek - de oeco-
logische vergelijking van alle Nederlandse soorten 
Weegbree - {weliswaar met enige inperking van de 
onderzoeksvraag) op Weevers' Duin met succes 
voortgezet. 

De geschiedenis van het Biologisch Station Wee
vers' Duin is relatief kort, maar toch wel interes
sant. Het is een voorbeeld van de wijze waarop zo 
dikwijls bestuurlijke organisatie en wetenschapsbe
oefening met elkaar op gespannen voet staan, en 
hoe onderzoekers zich in een dergelijke situatie 
staande proberen te houden. De idealen uit de jaren 
zestig en zeventig, de invloed van de milieubewe
ging, de veranderende opvattingen over oecolo
gisch onderzoek: het is goed dat hiervan iets is vast
gelegd. 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 
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