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BOEKBESPREKINGEN 

W. Otterspeer en J. Schuller tot Peursum-Meijer, 
Wetenschap en wereldvrede. De Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen en het herstel van de interna
tionale wetenschap tijdens het Interbellum (Amster
dam: Koninklijke Nederlandse Akademie van We
tenschappen 1997) 253 pp., ill., ƒ 59,00, ISBN 
9069841-55X. 

De geschiedschrijving leert ons dat wetenschap
pers na de Eerste Wereldoorlog fanatiek zijn door
gegaan met een 'koude' versie van de loopgraven
oorlog. Pas ver na het verdrag van Locarno hebben 
internationale wetenschappelijke organisaties hun 
naoorlogse boycot van de centrale machten op
geheven. In dit boek zetten Otterspeer en Schuller 
voor het eerst de schijnwerper op de intensieve in
spanningen van de Koninklijke Akademie van We
tenschappen de internationale verhoudingen in de 
wetenschap te herstellen en de boycot ongedaan te 
maken. 

In hun onderhoudend en spannend relaas vol
gen de auteurs de talloze Nederlandse pogingen 
hiertoe op de voet, inclusief conflicten binnens- en 
buitenshuis, frustraties, nederlagen, successen en 
paradoxale uitkomsten. De uiterst gedetailleerde 
behandeling, met rijkelijke citaties uit de archie
ven, heeft het voordeel dat de lezer er volop van 
overtuigd raakt dat de enorme inzet van de Akade
mie een ereplaats verdient in de geschiedenis van 
het wetenschappelijk internationalisme in het In
terbellum. 

Dat het in de oorlog neutrale Nederland hierin 
een vooraanstaande rol kon spelen lag niet voor de 
hand. Aan beide zijden stond men wantrouwend 
tegenover de neutrale naties, die aanvankelijk ook 
werden geweerd uit nieuwe naoorlogse organisa
ties als het door de geallieerden opgerichte Conseil 
International de Recherches. De Nederlandse ini
tiatieven tot herstel der wetenschappelijke betrek
kingen tussen de vijandige machten, onmiddellijk 
na de wapenstilstand, maken dan ook een enigs
zins naïeve indruk, alsof men de diepe wederzijdse 
grieven sterk onderschatte. Dat de initiatieven van 
de Akademie wel serieus behandeld werden, on
danks heftige tegenstand van vooral Belgische en 
Franse zijde, was voor een groot deel te danken 
aan de diplomatieke opstelling en volhardendheid 
van alom gerespecteerde grootheden als Lorentz. 

Wat de boycot betreft was de uitkomst van de 
grote inspanningen tegenstrijdig: toen de centrale 
machten weer mochten meedoen, wilden ze niet 
meer. Het is wel bijzonder navrant voor het Neder

landse fatsoensgevoel dat Duitsland uiteindelijk 
weer tot internationale wetenschappelijke organi
saties toetrad toen de nationaal-socialisten al aan 
de macht waren en hard bezig waren het Duitse 
wetenschapsbedrijf grondig te perverteren. 

Volgens de auteurs was de opheffing van de 
boycot echter niet de centrale drijft'eer voor de 
Akademie. Waar het vooral om ging was de weten
schappelijke banden van Nederland op internatio
naal terrein te vermenigvuldigen, met de bedoeling 
zich te bevrijden van de traditioneel sterke Duitse 
invloed op de Nederlandse cultuur en wetenschap: 
door zich in de voorhoede van het wetenschap
pelijk internationalisme te plaatsen zou Nederland 
zich sterker met andere landen kunnen alliëren, 
met name de Verenigde Staten, en tegelijkertijd de 
banden met Duitsland verzwakken. 

Dit is een prachtige stelling, die jammer genoeg 
in dit boek voor het Interbellum niet hard gemaakt 
wordt. Er wordt bewijs aangevoerd dat deze strate
gie voor de decennia rond de eeuwwisseling opging, 
en ook dat de rechtsgeleerde Van Vollenhoven zich 
zowel voor als na de oorlog expliciet in die trant 
uitsprak. Maar hoe representatief was Van Vol
lenhoven in dit opzicht? De auteurs voeren zelf 
meerdere wetenschappers ten tonele die zich na de 
oorlog oprecht weer sterk op Duitsland richtten, 
en zich fel tegen de boycot van de Duits/Oosten
rijkse as keerden. Inderdaad werd de VS door in
ternationalistische wetenschappers als Hugo Kruyt 
in het Interbellum meer en meer als wetenschappe
lijk model gehanteerd. Maar was de grotere onaf
hankelijkheid van Duitsland, tevens heroriëntatie 
op de VS, een bewuste doelstelling van de Akade
mie, of was het een bijkomstig gevolg van de dras
tisch veranderde machtsverhoudingen teweegge
bracht door de 'war to end all wars'? 

Juist door deelname aan de oorlog had de VS 
zijn zeer recente status als wereldmacht bekrach
tigd, terwijl Duitsland door de nederlaag enorm 
aan politieke invloed had ingeboet. Daarbij komt 
nog dat wetenschappers qualitate qua meer dan 
ooit tevoren bij het oorlogsbedrijf betrokken 
waren geweest, met onder andere de totaal nieuwe 
categorie van chemische wapens als gevolg. Dit 
betekende nog niet dat men erkende dat de weten
schap met deze oorlog haar vermeende politieke 
onschuld verloren had, maar men kon er niet 
onderuit dat wetenschappers op grote schaal 
bereid waren geweest nationaal-politieke belangen 
te dienen. Ook voor de wetenschap zag de wereld 
er na de oorlog heel anders uit, en men moest zich 
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op internationaal terrein wel anders opstellen. Het 
is nog maar de vraag of alle gevolgen daarvan 
bewust waren te overzien. 

De indruk van continuïteit in doelstellingen die 
de auteurs wekken is het gevolg van de verhalende 
stijl waarvoor ze hebben gekozen. Die maakt het 
boek aangenaam leesbaar, maar gaat ten koste van 
de historische analyse. Het continuïteitsbezwaar 
geldt ook voor de nogal summiere behandeling 
van initiatieven in de jaren dertig, toen de alarme
rende politieke ontwikkelingen in Europa geheel 
nieuwe vormen van internationalisme voortbrach
ten. Maar dat het nieuwe vormen in een nieuwe 
context waren blijkt niet uit het boek, dat de 
beschuldiging van irreëel idealisme soms te ge
makkelijk hanteert. De oproep van Kruyt en Bur
gers aan de 'Brotherhood of Scientists' stelUng te 
nemen tegen de nieuwe totalitaire regimes werd 
bijvoorbeeld wel degelijk aux sérieux genomen. 
Hun initiatief kreeg onder meer enthousiaste steun 
van linkse wetenschappers in Engeland die de 
wetenschap ook als universeel instrument voor de 
wereldvrede propageerden. 

Dit alles neemt niet weg dat dit een belangrijk 
boek is. De uitzonderlijk actieve rol die de Aka
demie inderdaad heeft gespeeld, biedt een geheel 
nieuw perspectief op de internationale weten
schappelijke verhoudingen in het Interbellum. Het 
thema op zich is al bij uitstek geschikt voor een 
internationaal lezersschap, maar vooral dit nieuwe 
beeld verdient internationaal de aandacht. Ik zou 
de auteurs en de Akademie daarom ten sterkste 
aanraden een Engelse versie uit te geven, daarbij 
wel rekening houdend met de punten van kritiek 
die ik hier aan de orde heb gesteld. Het is dan ook 
nodig de Fran,se wetenschapshistoricus f)ominique 
Pestre 'he', en niet 'she', te noemen. 

Harmke Kamminga 

Inge Mans, Zin der zotheid. Vijf eeuwen cultuurge
schiedenis van zotten, onnozclen en zwakzinnigen 
(Amsterdam: Bakker 1998) 415 pp., ill., ISBN 90-
351-1977-0. 

In haar inleiding bakent Inge Mans het onderwerp 
van haar studie af. Uitgangspunt is het twintigste-
eeuwse onderscheid tussen psychiatrische patiën
ten en zwakzinnigen (thans meestal 'mensen met 
een verstandelijke handicap' genoemd, maar die 
term wil ze niet hanteren). In dat onderscheid lijkt 
de mate van duurzaamheid het belangrijkste crite
rium. Wie depressief is geworden of door een trau
ma in de war is, kan daarvan af komen. Met zwak

zinnigheid word je geboren en, hoewel het in het 
verleden niet ontbrak aan pogingen tot opheffing 
of vermindering ervan, blijft die doorgaans het 
gehele leven je deel. Van dit chronisch gebrek wil 
Mans de geschiedenis traceren. De zwakzin werd 
tijdens de Verlichting voor het eerst gedefinieerd in 
termen van benedengemiddelde intelligentie. Dat 
roept de vraag op of we vóór die tijd zwakzinnigen 
kunnen ontwaren, wellicht in een andere gedaante. 
Deze vraag bracht Mans bij de dwazen en innocen-
ten uit vroeger eeuwen en de prominente culturele 
rol die de zotheid tot in de zeventiende eeuw speel
de. In het laatste geval gaat het mede om de geac
teerde zotheid van bijvoorbeeld hofnarren of, op 
speciale dagen, door dwaze gezelschappen of kin
derbisschoppen. 

Blijkens de achterflap is de auteur zelf in de 
zwakzinnigenzorg werkzaam geweest, hetgeen haar 
betrokkenheid bij het onderwerp verklaart. Ze 
schrijft met een sympathie voor zwakzinnigen, die 
nergens afbreuk doet aan de wetenschappelijke 
distantie van haar analyse. Aangenaam ook is de 
volstrekte afivezigheid van een op een hedendaags 
psychiatrisch of medisch jargon gebaseerd ana
chronistisch perspectief Een boek als ciit moest, 
gezien het chronologksch bereik, noodzakelijker
wijs een literatuurstudie zijn. Alleen al uit de uit
voerige bibliografie blijkt dat de auteur hierbij 
gedegen te werk is gegaan. Om een kleine kritische 
noot te plaatsen: de weergave van de culturele rol 
van de zotheid is voornamelijk gebaseerd op 
Zijderveld en Pleij; ik mis belangrijke buitenlandse 
studies van Natalie Davis, Jacques Heers en Julio 
Caro Baroja. Maar dat is een detailpunt. Mans' 
boek is zeker ook als naslagwerk uitermate bruik
baar. Zo lijken in het eerste hoofdstuk, over gebo
ren zotten in preïndustrieel Europa, welhaast alle 
vindbare casussen bij elkaar te .staan. Om te lezen 
is het zelfs een beetje repetitief Informatief en zeer 
leesbaar vond ik met name het hoofdstuk over 
Itards pogingen de W^lde van Aveyron op te voe
den (begin negentiende eeuw) en dat waarin de 
eugenetische beweging (eind negentiende en eerste 
helft twintigste eeuw) wordt besproken. 

Mans concludeert dat vijf eeuwen zwakzin 
zowel continuïteit als verandering laten zien. Ver
andering was er bijvoorbeeld met betrekking tot 
de bovennatuurlijke betekenisgeving: ooit konden 
dwazen heilig of juist duivels zijn, waarmee ze een 
venster op een andere wereld openden. Als mensen 
met een verstandelijke handicap daarentegen zijn 
ze in min of meer rationele termen gedefinieerd en 
als groep gecategoriseerd. Toch overweegt bij de 
auteur het idee van continuïteit. Op het eind con
cludeert ze dat vier beelden of benaderingen van 
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zwakzin, weliswaar in wisselende gedaantes, van de 
vijftiende eeuw tot nu steeds aanwezig zijn gebleven: 
de zwakzinnige als onze gelijke, de zwakzinnige als 
onze mindere, de zwakzinnige als de voorbeeldige 
ander en de zwakzinnige als de afschrikwekkende 
ander. 

Laat ik daartegenover nog een element van ver
andering benadrukken: iets dat Mans zelf ook con
stateert, maar dat geprononceerder naar voren had 
kunnen komen. Juist in het verdwijnen van de tra
ditionele zotheid ligt mijns inziens de cruciale 
omslag. Tot in de zeventiende eeuw was er in de 
ogen der tijdgenoten een glijdende schaal van de 
geboren zot naar de hofnar, het dwaze genoot
schap en de carnavalsvierder. De zotheid zat in alle 
mensen. Ook de geboren nar, hoe gebocheld en 
mank ook, hield uiteindelijk zijn omgeving een 
spiegel (een lachspiegel in meerdere betekenissen) 
voor. Hij liet in uitvergrote vorm zien wat alle 
mensen een beetje eigen is. Na de zeventiende 
eeuw wordt het onderscheid tussen zwakzin en 
humor steeds scherper. De humorist is niet zozeer 
komisch maar doet komisch. We mogen lachen 
om de gekke bekken die André van Duin trekt, 
maar als we hem op een receptie tegenkomen ver
wachten we dat hij een normaal gesprek voert. Om 
zwakzinnigen daarentegen mogen we niet meer 
lachen (wat ook Mans stelt; zie echter het t.v.-pro
gramma Taxi waarin het 'slachtoffer' vaak een ver
standelijk minder begaafd persoon is). In een 
zwakzinnige zien we niet langer een uitvergroting 
van onze eigen dwaasheid. Hoe we hem of haar ook 
tegemoet treden, het is zonder meer een ander. 

Wellicht heeft deze omslag met een proces van 
individualisering te maken. Zo liggen er meer aan
knopingspunten voor een sociologisch-historische 
analyse, die de auteur zelf niet als primaire doel 
had. Maar laat ik herhalen dat Mans een leesbaar 
en goed gedocumenteerd boek heeft geschreven 
met een rijkdom aan ideeën. 

Pieter Spierenburg 

Hugo de Vries, O Wies! 't Is hier zo mooi. Reizen in 
Amerika. Gekozen en ingeleid door Erik Zevenhuizen 
(Amsterdam-Antwerpen: Atlas 1998) 368 pp., ill., 
ƒ 49,50, ISBN 90-2542-370-1. 

In het najaar van 1900 verscheen het eerste deel 
van het magnum opus van Hugo de Vries, Die Mu-
talionstheorie. De Amsterdamse botanicus stond 
op het toppunt van zijn roem en ook in het verre 
Amerika werden zijn ideeën over de sprongsgewij
ze evolutie zeer positief ontvangen. In 1903 leidde 

dat tot een uitnodiging van de University of 
California in Berkeley om in de summer session 
van het jaar daarop een cursus over de mutatie
theorie te geven. Na enig onderhandelen aanvaard
de De Vries de uitnodiging. Niet alleen vanwege de 
riante vergoeding, maar ook omdat dit hem de 
gelegenheid bood de oorspronkelijke groeiplaatsen 
te bezoeken van de Oenothera latnarckiana, de grote 
teunisbloem, waarmee hij ten behoeve van zijn 
erfelijkheidstheorieën zoveel geëxperimenteerd had. 
Hij wilde weten of de plant op de plekken waar 
deze indertijd vandaan was gekomen al het vermo
gen tot het produceren van mutanten had gehad of 
dat die eigenschap pas na de introductie in Europa 
was ont.staan. Bovendien wilde De Vries graag in 
Amerika kwekers van nieuwe variëteiten van 
vruchten bezoeken, zoals de bekende Luther Bur-
bank in Santa Rosa (Cal.). Toen bekend werd dat 
De Vries de uitnodiging aanvaard had, richtten 
ook andere instellingen een verzoek aan hem om 
hun stad aan te doen. De universiteit van Chicago 
vroeg hem enkele gastcolleges te geven, Columbia 
bood een eredoctoraat aan, in St. Louis mocht De 
Vries spreken op het internationale congres aldaar 
en in Cold Spring Harbor bij New York wilde zijn 
collega Charles Davenport hem het nieuwe Station 
for Experimental Evolution, geïnspireerd op de 
ideeën van De Vries, officieel laten openen. Zo 
ontvouwde zich een reisschema dat hem tussen 
mei en oktober 1904 voerde van New York naar 
Los Angeles en San Francisco en vandaar weer via 
Yellowstone, Chicago, Kansas en Washington naar 
New York en Nederland. 

Het was in die tijd nog iets bijzonders om zo'n 
grote reis door de Verenigde Staten te maken en 
toen het reisverslag verscheen {Naar Californië, 
1905) vond het boek gerede aftrek. Dat gebeurde 
ook met het verslag van de reis die De Vries in 
1906 naar Amerika maakte en die hem weer naar 
Berkeley voerde {Naar Californië II, 1907). Tijdens 
deze reis deed hij onder andere de Grand Canyon 
en Salt Lake City aan, terwijl hij ook berichtte over 
de gevolgen van de aardbeving en de brand die een 
paar maanden voor zijn komst San Francisco ver
woest hadden. Ten slotte herhaalde het patroon 
zich in 1912, toen De Vries naar de zuidoostelijke 
staten van de VS reisde om in Houston de opening 
van een nieuwe universiteit, het Rice Institute, op 
te luisteren en in Alabama weer naar de Oenothera 
lamarckiana te speuren. Ook van deze reis ver
scheen een verslag {Van Texas naar Florida, 1913). 

De drie reisverslagen zijn zoals gezegd niet aan 
de aandacht van het publiek ontsnapt, maar het 
was toch een goed idee van Erik Zevenhuizen om 
er een selectie uit te maken, deze aan te vullen met 
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gedeelten van de brieven die De Vries aan zijn 
vrouw en aan zijn moeder schreef en zo weer meer 
belangstelling voor de botanicus en zijn werk te 
wekken. Hij heeft er een goed verzorgde uitgave 
van gemaakt, met een adequate inleiding, welgeko
zen fragmenten, duidelijke noten en een nuttig 
personenoverzicht. Terwijl de reisboeken zelf door 
de eindeloze botanische opsommingen soms nogal 
saai zijn, heeft dit boek vooral door het invoegen 
van de brieftvisseling een levendig karakter gekregen 
(al is het jammer dat de oorspronkelijke illustraties 
vrijwel allemaal weggelaten zijn). Men neemt het 
graag ter hand en leest het achter elkaar uit. 

Toch, een groot schrijver is De Vries ook nu 
nog altijd niet. Het proza van de reisverslagen blijft 
stijf, in de brieven keuvelt de auteur er soms maar 
wat op los. Dat laatste heeft natuurlijk ook zijn 
positieve kanten. In de dagelijkse omgang blijkt hij 
niet de bullebak te zijn die hij in zijn professorale 
optreden soms leek, de barse, ongenaakbare, 
hooghartige paus der botanici. Hij speelt krijgertje 
met de kinderen van zijn gastheren, bouwt gedul
dig mee aan torens van houten blokken en ver
stopt met plezier paaseieren. Ook laat hij zich in 
zijn brieven van zijn gewoon-menselijke kant zien: 
hij maakt zich voortdurend zorgen over de nabij
heid van een toilet (in verband met zijn gebrekkig 
•gestel'), is zenuwachtig als hij zijn eerste lezingen 
moet geven en deelt zijn vrouw zijn zorgen mee 
over een mug in zijn kamer. Al spoedig vraagt men 
zich af of dit nu de 'echte' Hugo de Vries was en de 
potentaat van de hortus botanicus 'maar' een pose, 
en zo ja, wat dat dan zegt over de publieke zijde 
van de wetenschap in de vroege twintigste eeuw. 
Maar De Vries slaagt er nooit werkelijk in een 
beeld van de plaatsen op te roepen als je er niet zelf 
bent geweest. Omdat ik toevallig in Kansas City 
ben geweest kan ik me nog voorstellen wat De 
Vries heeft gezien, maar dat geldt niet voor Salt 
Lake City en omgeving, daar ben ik nu eenmaal 
niet geweest. Als het criterium voor goede reis
verslagen is dat de auteur ook een heldere voorstel
ling weet op te roepen van streken waar de lezer 
niet is geweest, dan heeft De Vries geen goede 
reisliteratuur geschreven. 

Wat op een gegeven moment ook tegen begint 
te vallen is dat De Vries nergens zijn ervaringen in 
de Verenigde Staten gebruikt om eens kritisch naar 
Europese of Nederlandse toestanden te kijken. 
(Alleen de grotere nadruk op de praktische vakken 
in Amerika vindt hij iets wat Europa zich ter harte 
zou kunnen nemen.) De betere boeken van Euro
peanen over Amerika zijn altijd ook boeken over 
Europa, maar de boeken van De Vries vallen niet 
in die categorie. Hij noteert niet veel meer dan de 

gangbare kritiek op de oppervlakkigheid van de 
Amerikanen, hun gebrek aan tafelmanieren (kin
deren die hun haar nog kammen als ze aan het 
ontbijt komen) en hun ongevoeligheid voor ran
gen en standen, zoals hij aan de andere kant ook 
hun spreekwoordelijke energie, hun praktische 
gezindheid en hun gastvrijheid prijst. Echt door
dringen in de Amerikaanse cultuur doet hij niet. 
Nergens toont hij bijvoorbeeld iets begrepen te 
hebben van de betekenis die de natuur en speciaal 
de wilde natuur voor de Amerikaanse nationale 
identiteit heeft. Hij reisde door de VS in een tijd 
dat president Theodore Roosevelt - die hij in 
Washington de hand mocht schudden - grote are
alen woeste natuur in parken en reservaten veilig
stelde, om zo iets te bewaren van datgene waarte
gen de Amerikaanse pioniers zich altijd te weer 
hadden moeten stellen en waardoor de Ameri
kanen geworden waren wat ze begin twintigste 
eeuw waren. Maar over het hele idee van 'the wil
derness' en de vormende waarde van de 'frontier' 
in de Amerikaanse geschiedenis horen we niets. 
Hebben zijn gasten daar niet over gesproken? 
Gezien de weerstanden die de politiek van Roose
velt speciaal in het verre westen opriep lijkt dat 
onwaarschijnlijk. 

Ueberhaupt blijkt het hele idee van 'natuur' dat 
De Vries op zijn reis meenam een ongereflecteerd, 
tamelijk ouderwets concept te zijn, dat ook in 
Nederland niet meer 'en vogue' was. De liefde van 
De Vries voor de natuur was groot, zoals Zeven
huizen in zijn inleiding opmerkt, maar het was wel 
een bepaalde natuur die zijn voorkeur had. Niet de 
aan zichzelf overgelaten, vrije natuur, maar de ge
noeglijke, geordende, getemde, aan de menselijke 
beschaving dienstbaar gemaakte natuur. Yellowstone 
en de Grand Canyon, plaatsen waar de natuur de 
ervaring van het sublieme oproept, kunnen hem 
maar matig boeien, maar de lieflijke heuvels van 
Long Island en een in cultuur gebrachte woestijn 
staan hem wel aan. De Vries bekijkt de natuur met 
de ogen van een landbouwer. Hij maakt zonder re
serve onderscheid tussen schadelijke en nuttige 
planten, doet leuke stukjes braakland af als nutte
loze gronden en juicht het kappen van grote stuk
ken oorspronkelijk bos toe als teken van vooruit
gang. Van de poëzie van Heimans en Thijsse, die 
zelfs van de gewoonste planten en dieren bijzonde
re natuurverschijnselen wisten te maken, is bij De 
Vries niets te merken. Als hij bij het bestijgen van 
Mount Hamilton (waar een sterrenwacht bezocht 
werd. Lick Observatory) een beschrijving geeft van 
de opeenvolgende zones van begroeiing, doet zijn 
verslag vooral denken aan de verkoopcatalogus 
van een bollenkweker. Wie dit leest, begrijpt waar-
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om het Album der natuur, waarop De Vries zijn 
stempel drukte, in 1909 ter ziele ging, terwijl De 
Levende Natidur, waarin Heimans en Thijsse hun 
energie staken, groeide en bloeide. 

Wat is ten slotte het wetenschappelijk belang 
van de reizen van De Vries geweest? De Amster
damse hoogleraar publiceerde tot twee keer toe 
zijn Berkeley-colleges in een voor een breder 
publiek bestemd boek en dat zal zeker tot een rui
mere bekendheid met zijn theorieën hebben bijge
dragen. Maar de zoektocht naar de Oenothera 
lamarckiana draaide op een mislukking uit; De 
Vries vond in Kansas en Alabama allerlei variëtei
ten en ondersoorten, maar niet de 'oerplant'. Uit
eindelijk kwam hij ook zelf voorzichtig tot de con
clusie dat het materiaal waarmee hij in Amsterdam 
had gewerkt oorspronkelijk misschien niet uit 
Noord-Amerika afkomstig was maar uit het moei
lijk toegankelijke Zuid-Amerika, dat de teunis
bloem al voor haar komst naar Noord-Amerika 
allerlei kruisingen had ondergaan en dat ze in het 
algemeen onbetrouwbaar materiaal voor studie 
opleverde. Natuurlijk hoefde, zoals Zevenhuizen 
betoogt, met het wegvallen van het bewijsmateri
aal de mutatietheorie zelf nog niet te sneuvelen, 
maar gerede twijfel aan de houdbaarheid ervan 
was wel op zijn plaats. Tegelijkertijd werden in het 
Station for Experimental Evolution in Cold Spring 
Harbor, dat toch bedoeld was om de ideeën van 
De Vries verder uit te werken en dat nota bene 
door hemzelf geopend was, bij onderzoek aan teu-
nisbloemen resultaten geboekt die in strijd waren 
met de denkbeelden van De Vries. Dat levert een 
merkwaardige situatie op: terwijl De Vries zich in 
de Verenigde Staten uitgebreid liet fêteren als de 
grote botanicus uit Europa, droegen hijzelf en zijn 
Amerikaanse vakgenoten allerlei argumenten aan 
om zijn mutatietheorie onderuit te halen. 

K. van Berkel 

Rolf ter Sluis, Kunstmatige gevoelloosheid, uitgave 
Museumproject Academisch Ziekenhuis Groningen 
(Groningen 1998) 80 pp., ill., ISBN 90-5028-099-4 

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de 
afdeling anesthesiologie van het Academisch Zie
kenhuis te Groningen heeft de afdeling in decem
ber 1998 een .symposium georganiseerd en Rolf ter 
Sluis, historicus verbonden aan het Museumpro
ject AZG, verzocht een overzicht van de gehele 
Groningse anesthesiologie te schrijven. Het is een 
fraai uitgegeven boekje van 80 pagina's met vele 

illustraties geworden. De schrijver heeft de unieke 
mogelijkheid gehad de bronnen van zijn studie in 
eigen beheer te hebben. 

De eerste honderd jaar narcose, van 1847 tot 
1947, worden in de eerste twee hoofdstukken be
schreven; zij vormen een unieke bron van inzicht 
in de gang van zaken in een vooraanstaande kli
niek in de negentiende en het begin van de twin
tigste eeuw. Dissertaties van Van Toorenbergen 
(1880) en Meijer (1895) verschaffen goed inzicht in 
de gebruikte narcosetechnieken. Van Toorenber
gen beschreef de ervaringen met chloroform, ook 
als er morfine vooraf gegeven was. Meijer deed 
verslag van zijn onderzoek naar narcose met 
broomethyl, door de sterke geur en het heftige 
excitatiestadium bij patiënten noch bij operateurs 
populair. Deze hoofdstukken bevatten een paar 
prachtige foto's van de operatiezalen in het zieken
huis aan de Munnekeholm en later aan de Ooster
singel. De eerste honderd jaar was de verantwoor-
deliikheid voor de narcose geheel voor rekening 
van de chirurg. Herland, de in 1938 benoemde 
hoogleraar heelkunde, nam initiatieven om de 
operatieve mogelijkheden te vergroten. Er werden 
in die tijd per jaar ongeveer 2200 operaties uitge
voerd in de heelkundige kliniek. De helft met 
ether, de rest met lokale anesthesie of andere tech
nieken. In 1945 promoveerde A. Wildschut op Over 
het voorkomen van hypoxaemie tijdens narcose dank 
zij de haemoxymeter, een vinding van zijn promo
tor Prof Brinkman. Hij beschrijft ook de techniek 
van de cyclopropaan narcose. De afdeling anesthe
siologie ontstaat in 1947, met de aanstelling van 
CR. Ritsema van Eek als anesthesist. Hij had tien 
jaar in Indil als militair chirurg gewerkt, en was na 
drie jaar krijgsgevangenschap gerepatrieerd. Hij 
had steeds een interesse in de narcose gehad en 
bekwaamde zich snel verder in de Verenigde Staten 
en Engeland. 

In een volgend hoofdstuk wordt er uitgebreid 
aandacht besteed aan de uniek Groningse ontwik
kelingen: eigen meetapparatuur voor zuurstof en 
koolstofdioxide; noodzakelijk voor de uitbreiden
de en ingrijpender (thorax)chirurgische ingrepen. 
Interessant is hoofdstuk 4, waarin de naoorlogse 
ontwikkelingen, met name de integratie van de 
nieuw verkregen fysiologische inzichten in de kli
nische praktijk, uitvoerig behandeld worden. 
Duidelijk blijkt dat in het Groningse ziekenhuis 
een aantal originele, moedige en hardwerkende cli
nici met elkaar belangrijke vorderingen gemaakt 
hebben, die de (thorax)chirurgische mogelijkhe
den enorm vergroot hebben. 

Het laatste hoofdstuk beschrijft de jongste 
periode en is minder interessant in wetenschappe-
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lijke zin; het bevat vooral informatie over de per
soneelsbezetting. Enigszins treurig is het na het 
lezen vast te moeten stellen dat de afdeling anest
hesiologie vanaf haar ontstaan te kampen heeft 
gehad met ernstige tekorten aan menskracht, 
ruimte, en mogelijkheden. Meerdere goedbedoe
lende, overwerkte anesthesiologen hielden het na 
enige jaren voor gezien of vertrokken. Desondanks 
heeft men de patiëntenzorg, het onderwijs en het 
wetenschappelijk onderzoek steeds maximaal ge
diend. Het bevat geen index, wel een nuttige lijst 
referenties. Kunstmatige gevoelloosheid is goed lees
baar, aanbevolen voor een ieder die interesse heeft 
voor de ontwikkelingen van de operatieve genees
kunde en anesthesie in de Nederlandse ziekenhui
zen. 

Marten van Wijhe 

100 Jaar Amsterdamse Vrouwenklinick, een foto
boek onder redactie van CD. Bor, B.W. Ketting, 
F.B. Lammes en I. Roodt-Pel (Amsterdam 1998) 
beperkte oplage, ƒ 37,50 bij Scheltema, Holkema & 
Vermeulen Amsterdam, ISBN 90-804314-1-9. 

Van de vele ziekenhuizen en afdelingen die een 
jubileum vieren met een gedenkboek dezer jaren, 
is de Amsterdamse vrouwenkliniek er bijzonder in 
geslaagd om een boek te maken dat niet alleen 
aantrekkelijk is voor degenen die herinneringen 
hebben aan de mensen en gebouwen, maar ook voor 
hen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van 
de geneeskunde in de twintigste eeuw. Achtereen
volgens worden beelden uit de kliniek getoond en 
beschreven uit de tijd van H. Treub (1896-1920), 
A.H.M.J. van Rooy (1920-1937), M.A. van Bouwdijk 
Bastiaanse (1934-1957), G.J. Kloosterman (1957-
1983), P.E. Treffers (1978-1993) en F.B. Lammes 
(1982-1995). Het boek sluit af met de huidige hoog
leraren: O.P. Bleker, M.P.M. Burger en F. van der 
Veen. 100 jaar in 100 foto's: plechtige en spontane 
momenten, formele en informele gebeurtenissen. 
Sommige zijn schokkend, zoals die van de promo
tie van Swaab in 1942 waarbij de promovendus en 
zijn paranimfen een Davidsster op het rokkostuuni 

(moeten) dragen. Tus.sen de fraaie fotois door is er 
voldoende explicerende tekst om het voor de niet-
Amsterdammer aardig te houden. Achterin het 
boek volgt een uitleg bij iedere foto. Dit fotoboek 
zal vooral diegenen aanspreken die een deel van 
hun opleidingstijd in de Amsterdamse Vrouwen
kliniek doorgebracht hebben. Het is echter ook een 
waardevolle bron voor hen die interesse hebben 
voor de ontwikkelingen van de geneeskunde in de 
twintigste eeuw. 

Marten van Wijhe 

Ter attentie: 

Jacques van Gerwen en Marco H.D. van Leeuwen, 
Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risi-
cohestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf 
de Middeleeuwen (Amsterdam/Den Haag: NEHA/ 
Verbond van Verzekeraars 1998) 1059 pp., ƒ 69,90, 
ISBN 90-5742-016-3 

Deze mammoetbundel is voortgekomen uit een 
opdracht van het Verbond van Verzekeraars aan 
het Nederlands Economisch-Historisch Archief 
Hij bestrijkt, zoals de titel weergeeft, vijf eeuwen 
zekerheidsarrangementen in Nederland. Enkele 
van de veertig bijdragen kunnen mede worden 
gezien als bijdragen tot de (sociale) geschiedenis 
van de wiskunde, de techniek of de geneeskunde. 
Reden om die bijdragen hier te vermelden: 
- 'De ontwikkeling van de actuariële theorie tot de 

zeventiende en achttiende eeuw", pp. 157-174, 
door Ida Stamhuis. 

- 'Zekerheidsregelingen in de scheepvaart en het 
landtransport, 1500-1800', pp. 183-202, door Karel 
Davids. 

- 'Fabrieks-en bedrijfstakfondsen 1890-1950', pp. 
349-370, door Joost van Genabeek. 

- 'De actuariële theorie en de ontwikkeling van het 
beroep van actuaris in de negentiende eeuw', pp. 
403-423, door Ida Stamhuis. 

- 'Zeker van zorg I (1890-1941)', pp. 605-624, door 
Henk van der Velden. 

- 'Zeker van zorg II (1941-2000)', pp. 854-882, door 
Erik Schut en Henk van der Velden. 
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