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BOEKBESPREKINGEN 

Eric Jorink, Wetenschap en wereldbeeld in de Gou
den Eeuw, Zeven provinciënreeks 17 (Hilversum: 
Verloren 1999) 119 pp„ ill., ISBN 90-6550-166-5 

In dit vlot geschreven boek behandelt lorink voor 
een breed publiek een aantal facetten van de 
natuurwetenschap van de (eerste) Gouden Eeuw. 
De auteur wil met name duidelijk maken 'hoe de 
beoefening van "natuurwetenschap" in de periode 
1600-1700 verschoof van boekengeleerdheid naar 
zelfstandige waarnemingen en experimenten' 
(p. 8). Centraal daarbij staat wat de schrijver de 
verandering van het natuurbeeld noemt. Vandaar 
dat het eerste hoofdstuk van het boek over het 
natuurbeeld rond 1600 gaat en het laatste over het 
natuurbeeld rond 1700. De overige zes hoofdstuk
ken vormen de brug tussen deze twee werelden. 
Ze gaan over de universitaire natuurwetenschaps-
beoefening en over natuuronderzoek in de prak
tijk (vestingbouw, cartografie, ontdekkingsreizen, 
kometen etc). Ruime aandacht wordt geschonken 
aan Descartes en zijn mechanistisch wereldbeeld 
en de debatten daarover. Microscopic, exotische 
verzamelingen en rariteitenkabinetten krijgen een 
eigen hoofdstuk, evenals wiskunde, luchtpompen 
en experimenten, inclusief de fysicotheologie 
(hoofdstuk 7). Daarbij passeren heel wat namen de 
revue: Stevin, Plancius, Swammerdam, Leeuwen
hoek, Nieuwentijt en vele anderen 

Wat de indeling betreft, het derde hoofdstuk 
heet 'Natuuronderzoek in de praktijk', maar de 
helft ervan is gewijd aan Aristoteles en Coper
nicus, hemelse tekenen en de verhouding geloof-
natuurwetenschap. Deze onderwerpen hebben 
alles te maken met natuurwetenschap, maar wei
nig met natuuronderzoek in de praktijk. Het 
woord 'wiskunde' in de titel van hoofdstuk 7 is me 
niet helder geworden. De plaatsing van de fj'sico-
theologie in dit hoofdstuk vind ik onbevredigend. 
Wellicht was een apart hoofdstuk religie en na
tuurwetenschap zinvol geweest, waarin de hierbo
ven genoemde paragrafen uit hoofdstuk 3 samen 
met de fysicotheologie besproken worden. Ove
rigens horen de fysicotheologie en de bloei van 
het Nederlandse newtonianisme strikt genomen 
niet meer bij de Gouden Eeuw. De invloed van 
Bacon op het ontstaan van een empirische na
tuurwetenschap vind ik onderbelicht (p. 21), ter
wijl meerderen zich al vroeg op hem beroepen. 
Hetzelfde geldt voor de (maatschappelijke) bete

kenis van instrumenten en instrumentmakers. 
Voor mijn gevoel komt de 'boekengeleerdheid' 
wat meer aan zijn trekken dan de empirische 
wetenschap. 

In het voorwoord wordt gesproken over de 
'behoeften van de maatschappij'. Op p. 67 wordt 
gezegd dat Johan de Witt zich met verzekerings-
wiskunde bezighield, zonder de context van han
del en scheepvaart. De waterhuishouding van de 
Republiek (dijken, kanalen, havens, sluizen, 
droogmaking) en de betekenis van windmolens 
krijgen weinig aandacht. Ik denk aan het econo
mische belang van het droogmalen van de Haar
lemmermeer (Leeghwater). De auteur brengt 
uitdrukkelijk de relatie Stevin-Maurits ter sprake 
(p.io, 40), maar de betekenis van wetenschap en 
techniek voor de 80-jarige oorlog of de latere zee
oorlogen met Engeland komt niet echt uit de verf. 
Dat geldt ook voor de relatie tussen handel en 
rekenen. Jorink vermeldt weliswaar dat De Thien-
de van Stevin bedoeld was voor kooplieden, maar 
daar blijft het bij. Willem Bartjens ontbreekt. 

Sommige formuleringen in het boek vond ik 
wat kort door de bocht, onduidelijk of open deu
ren. Een wel erg open deur is (p. 22) 'Het zou 
onjuist zijn om te denken dat er van de ene dag op 
de andere een nieuw wereldbeeld zou zijn ont
staan.' Op p.14 schrijft Jorink - het gaat over 
.Aristoteles: 'Uit een kastanje groeide een boom, 
niet omdat er water, licht en voedingsstoffen op 
inwerkten, maar omdat een kastanje een boom-
in-potentie was.' De ene keer geeft 'omdat' een 
doeloorzaak en de andere keer een werkoorzaak. 
Aristoteles wist toch ook wel dat het zonder water 
en licht niet gaat? 'Kastanjeboom' is trouwens 
juist hier beter dan 'boom'. Carolus Clusius heet 
'wereldberoemd' (p. 29). Waarom alleen hij? 'Vol
gens Beeckman vielen objecten niet met een con
stante snelheid' (p. 52), maar volgens wie dan wel? 
Op p.64 wordt de suggestie gewekt dat 'iatroche-
misch' en 'iatromechanisch' synoniemen zijn, 
quod non. 

Ik vond een paar fouten en oneffenheden, "s-
Gravesande' (p. 101) dient streeploos geschreven te 
worden. Op p. 48, noot 31, citeert de auteur blijk
baar uit het boek De Nederlandse belijdenisge
schriften, en wel artikel 2 van de 'Nederlandse 
Geloofsbelijdenis'. Op p.ioi wordt in noten 15 en 
16 verwezen naar literatuur die ik in de bibliogra
fie niet heb kunnen vinden. Ik miste daar trou-
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wens ook Wetenschap in dienst van het gemenebest 
van R. Hooykaas. De spelling van de namen van 
klassieke auteurs is vaak een probleem. Ik vind 
zelf'Euclides' naast 'Ptolemaios' niet erg geslaagd. 
In de toelichting bij de omslag staat het jaartal 
1680, terwijl verderop in de tekst 1681 (p. 8) staat 
voor dezelfde komeetverschijning. Met de pagine
ring zoals die in de inhoudsopgave wordt ver
meld, gaat het vanaf p. 47 systematisch fout. 

De auteur wil zich bewust aansluiten bij de 
'nieuwe benaderingswijze' in de wetenschapsge
schiedenis die veel meer dan voorheen aandacht 
heeft voor de wetenschappelijke cultuur, 'de con
text waarin de beoefening van de wetenschap zich 
afspeelde' (p. 8). Daarom gaat hij bevvust in op 
astrologie, religie, ontdekkingsreizen, rariteitenka
binetten en discussies over kometen en een
hoorns. Tegen deze achtergrond rijst de vraag of 
hij meer te bieden heeft dan het bekende werk Het 
land van Stevin en Huygens van D.J. Struik. Jorink 
is er inderdaad beter dan Struik, die eigenlijk tien 
essays schrijft, in geslaagd zijn boekje als een een
heid te presenteren vanuit het thema van het ver
anderende natuurbeeld. Inhoudelijk biedt Jorink 
toch niet zo veel meer dan Struik, in sommige 
opzichten zelfs minder. Verder is uiteraard merk
baar dat Struiks boek al bijna een halve eeuw oud 
is. Jorink geeft wellicht het beste totaaloverzicht, 
maar ik heb mijn twijfels of hij uiteindelijk qua 
contextualisering zoveel meer aanreikt. Dat neemt 
niet weg dat hij er goed in geslaagd is voor een 
breder publiek een duidelijk beeld te schetsen van 
diverse facetten van de natuurwetenschap in de 
Gouden Eeuw. Ik hoop dat het zeer leesbare boek 
aan beide kanten van de kloof tussen alfa's en 
bèta's gelezen wordt. Ik denk daarbij concreet 
(ook) aan docenten in het \'~VVO. 

Kees de Pater 

Herman Kallenberg, Het Kleine Commentaar van 
Copernicus (Amsterdam: Arch Publishing/Babel 
Boeken 1999) 269 pp., ill., ISBN 90-75887-14-0 

Als Luther in 1517 zijn vijfennegentig stellingen 
aan de deur van de slotkkapel te Wittenberg aan
slaat en daarmee in korte tijd een kerkelijk-religi-
euze omwenteling veroorzaakt, circuleert er onder 
geleerden al een paar jaar een klein manuscript 
van Nicolaus Copernicus dat pas een eeuw later 
een revolutie te weeg zou brengen. Met deze 
Commentariolus als leidraad - vandaar de titel van 
het boek - schreef Herman Kattenberg een boek 

over alle ins en outs van en rond Copernicus en 
zijn heliocentrisch systeem. 

In dertien hoofdstukken behandelt de auteur 
Copernicus' leven en werk, de Griekse erfenis, de 
invloed van het neoplatonisme, de nieuw kosmo
logie, inclusief problemen als de verschillende 
bewegingen en de bolvorm van de aarde, de 
(bijna) centrale positie van de zon en de lengte 
van het jaar. Verder komen Tycho, Kepler en 
Galilei ter sprake, het acceptatieprobleem, inclu
sief de afwijzende houding van Luther, de Galilei-
affaire en discussies in de vroege achttiende eeuw. 
In de meeste hoofdstukken worden enkele frag
menten van de Commentariolus als leidraad 
gebruikt bij de behandeling van een bepaald 
thema. Aan het eind van het boek geeft de auteur 
een complete Nederlandse vertaling van de Com
mentariolus, een beknopte lijst van astronomische 
begrippen, noten, een bibliografie en een index. 

Op de vertaling van de Commentariolus (p. 224-
237; ik prefereer overigens de vertaling 'Korte 
schets' of 'Beknopt overzicht') is weinig aan te 
merken, al zou ik qua Nederlands soms andere 
keuzes maken. Zo vind ik de vertaling 'Aan meer 
wereldse zaken denkend' (p. 228) onhelder, omdat 
het andere associaties oproept dan 'dingen op 
aarde'. Het Latijn heeft hier trouwens 'Video equi-
dem in vilioribus rebus'. Het gaat dus om meer 
kleinschalige, minder spectaculaire dingen. Iets 
soortgelijks vond ik op p. 226, waar volgens mij 
'apparentia(e)' niet met 'schijn', maar met 'ver
schijnselen' vertaald moet worden. Bewijzen voor 
de onbeweeglijkheid van de aarde 'berusten', aldus 
de vertaling van Kattenberg, 'vaak op schijn. Al 
hun bewijzen verwerp ik, omdat ik hier zal aanto
nen dat de onbeweeglijkheid van de aarde slechts 
schijn is.' Het lijkt me beter te vertalen: '... steunen 
voornamelijk op verschijnselen. Dit alles verliest 
[echter] vooral daarom zijn kracht, omdat ik juist 
op basis van die[zelfde] verschijnselen de aarde 
laat bewegen,' (... apparentiis plerumque innitun-
tur; quae omnia hie in primis corruunt, cum 
etiam propter apparentiam versemus eandem [sc. 
stabilitatem terrae].' 

Het komt nog al eens voor dat in een voetnoot 
wel de bron van een citaat wordt vermeld, maar 
niet de precieze vindplaats. De bibliografie is 
gezien de grote hoeveelheid publicaties over en 
rond het thema tamelijk beknopt. Ik had er graag 
een paar dingen bij zien staan. Op p. 258 (punt 5) 
maakt de auteur melding van een gedeeltelijke 
vertaling van de Commentariolus in het Duits. Er 
is echter een complete Duitse vertaling, met het 
Latijnse origineel erbij, in het boekje van Fritz 
Rossmann ed., Nikolaus Kopernikus, 'Erstcr Ent-

292 



Boekbesprekingen 

wurf seines Weltsystems' sowie eine Auseinander-
setzung Johannes Keplers mit Aristoteles über die 
hewegung der Erde (Darmstadt 1986), Verder mis 
ik een of meer recente publicaties rond de Galilei-
affaire. 

Het goed leesbare boek is primair bedoeld voor 
een breder publiek, al zijn enkele onderdelen wat 
minder toegankelijk. Relevante informatie, uit
stapjes, pikante details, verzuchtingen, loftuitin
gen, historisch verantwoord en a-historisch getint 
commentaar, inclusief wiskundige toelichtingen 
in de voetnoten trekken in een bonte stoet aan de 
lezer voorbij in een soms wat eigengereid taalge
bruik. De originaliteit van het boek ligt niet in 
nieuwe inzichten, maar in het gebruik van de 
Commentariolus als leidraad, in de daarvan gege
ven vertaling en misschien ook in de grondige uit
eenzetting van alle mogelijke bewegingen die de 
aarde volgens Copernicus maakt. Overigens is de 
Commentariolus zo beknopt dat Kattenberg er 
niet altijd aan ontkomt om Copernicus' De Revo-
lutionibus orbiurn coelestium (1543) als exegeet te 
hulp te roepen. Dat Copernicus in zijn hoofdwerk 
nog heel wat aan zijn systeem moest vertimmeren 
om het bruikbaar te maken voor de astronomi
sche praktijk, komt in Kattenbergs boek te weinig 
uit de verf. Ik denk aan de opmerking dat epicy-
kels bij Copernicus een bescheiden rol spelen (p. 
70), terwijl op p. 124 zelfs staat dat in zijn systeem 
alle epicykeis overbodig blijken. 

Wat me een beetje tegenstaat is dat Copernicus 
voortdurend de heldenrol krijgt toebedeeld. Op p. 
91 komt Aristarchus ter sprake. Vraag van de au
teur: wat heeft Copernicus aan hem te danken? 
Hopelijk niet teveel: 'Het zou stellig een serieuze 
degradatie van zijn genie zijn als hij zou worden 
gepasseerd door een filosoof die 1800 jaar eerder 
leefde.' Wat verder (p. 95): '... Copernicus is geen 
navolger. Copernicus vormt 'in zijn eentje' een 
denktank in een uithoek van de toenmalige 
wereld.' Omgekeerd heeft Copernicus 'helaas' (p. 
173) ook dingen gedaan die onjuist gebleken zijn. 
Royale lof dus en aarzelende kritiek. Ptolemeüs en 
zijn 'onzalige erfenis' (p. 62) komen er slechter af 
We lezen op p. 70 dat hij 'allerlei (vervelende) 
oplossingen' kiest, die overigens in de Middel
eeuwen 'pas echt vervelend' worden (p. 73). Ge
durende diezelfde 'gehele Middeleeuwen' is er 
'kritiekloze bewondering' voor de astronomie van 
Ptolemeüs. Dat is me toch een beetje teveel van 
het goede, ook al staat er op p. 62 geruststellend 
dat de 'gedachte van onze verre voorouders' aan 
een centrale aarde 'helemaal niet dwaas' is. 

Zo af en toe komen we ook ahistorische uit
smijters tegen, bijvoorbeeld over een middelbare 

scholier anno nu die Ptolemeüs precies kan vertel
len hoe het zit met de (newtonse) mechanica (p. 
129) en een lussendraaiend kind in de zweefmolen 
dat zich ervan bevs'ust is dat het zelf draait, terwijl 
geen enkele astronoom voor Copernicus door had 
dat hij zelf met de aarde meedraaide (p. 66). Hier 
blijft totaal buiten beeld wat een geestelijke 
krachttoer de creatie van het newtonse traagheids-
begrip geweest is. Te veel worden Copernicus als 
de man van het nieuwe en Ptolemeüs als de man 
van het oude tegenover elkaar geplaatst. Olaf 
Pedersen is toch zeker niet de enige die stelt 'Co
pernicus must therefore be considered as the last 
of the old astronomers in that he took simply over 
all the mathematical apparatus of ptolemaic astro
nomy and merely rearranged its elements in an 
other way' (Early physics and astronomy (Cam
bridge 1993) 273). 

Deze kritiek neemt beslist niet weg dat het boek 
een goede inleiding biedt in de gedachtenwereld 
van Copernicus en de receptie van zijn helio
centrisch systeem. Het is als zodanig uniek in ons 
taalgebied. 

Kees de Pater 

Jan A.M. van Eijck, 150 Jaar in geneeskunst en 
vriendschap 1S49-J999. Van geneeskundige kring 
Tilburg tot KNMG afdeling Midden-Brabant (Til
burg: KNMG Midden-Brabant 1999) 96 pp., ill., 
ISBN 90-9013045-4 

De in Goirle wonende arts Jan van Eijck, die al 
eerder over de lokale medische geschiedenis pu
bliceerde en in Hilvarenbeek een medisch-his-
torisch museum runt, zocht de geschiedenis van 
de in 1849 opgerichte afdeling Tilburg van de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevor
dering der Geneeskunst uit en schreef daar een 
vlot geschreven boekje over dat voor een groot 
deel gebaseerd is op het archief van de afdeling en 
vooral bestemd is voor de eigen leden. Naast het 
verenigingsleven, dat de gebruikelijke vreugde en 
zorgen kende en waarbij diners een niet te onder
schatten rol speelden, komt ook de geschiedenis 
van de medische praktijk aan bod. Voor de behan
deling van de ziekenfondskwestie die tot ernstige 
vertraging in de totstandkoming van de Ziektewet 
leidde baseert Van Eijck zich, alsof er sedertdien 
niets nieuws meer verschenen is, op het 35 jaar 
oude en verouderde werk van Festen. Het boek 
heeft een hoog nostalgiegehalte en de schrijfstijl is 
af en toe wel erg kneuterig. De waarde voor de 
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wetenschappelijke geschiedschrijving acht ik daar
om, ook al wegens het ontbreken van een annota
tie, niet zo groot, Interessant als ego-documenten 
zijn de aantekeningen van de in Hilvarenbeek 
praktiserende huisarts H.J. Scheidelaar uit de 
periode 1884-1921, maar niet duidelijk is of deze in 
hun geheel of maar ten dele zijn afgedrukt. Deze 
niet uit de streek afkomstige arts verbaasde zich 
vooral over de gewoonten rond zwangerschap, 
bevalling en kinder- en zuigelingenzorg en over 
wat hij als bijgeloof beschouwde. Cesuren in de 
ontwikkeling waren verder het doordringen van 
de nieuwe medische praktijk in wat toen nog een 
perifeer gebied was, de komst van de eerste medisch 
specialisten en van de eerste vrouwelijke artsen. 

Ton Kappelhof 

Rob Wolf, Een doolhof van eeuwen. Zeven eeuwen 
ziekenzorg in 's-Hertogenbosch. Van Groot Zieken-
gasthuis tot Bosch Medicentrum 1274-1999 (Nijme
gen/'s-Hertogenbosch: SUN/Boekhandel Adr, 
Heinen 1999) i66pp., ill., ISBN-nr. 90-6168-581-8 

De historicus Rob Wolf (1952) heeft zich de afge
lopen jaren ontwikkeld tot een specialist in de 
geschiedenis van de gezondheidszorg. Reeds in 
1985 schreef hij samen met H. Binneveld (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) een boek over de geschie
denis van het Psychiatrisch Ziekenhuis Voorburg 
in Vught dat toen, evenals het in 's-Hertogen
bosch gevestigde Groot Ziekengasthuis, een alge
meen ziekenhuis, deel uitmaakte van een lokale 
koepelorganisatie. Godshuizen genaamd. In 1990 
stortte deze koepel ineen en fuseerde het Groot 
Ziekengasthuis met het Protestants Ziekenhuis 
Willem-Alexander tot het Bosch Medicentrum. 
De historische archieven van de Godshuizen wer
den toen in langdurig bruikleen gegeven aan het 
Stadsarchief en zijn daardoor veel beter bereikbaar 
geworden. 

Het bestuur van het fusieziekenhuis had be
hoefte aan een geschiedenis van de organisatie, 
maar schrok ervoor terug om de gehele geschiede
nis van het in 1274 voor het eerst in de schriftelijke 
bronnen vermelde gasthuis te laten beschrijven en 
gaf de voorkeur aan de periode 1940 tot heden. 
Achteraf bezien is dit geen slecht besluit, omdat de 
geschiedenis van de intramurale gezondheidszorg 
in de tweede helft van de twintigste eeuw een nog 
weinig verkend terrein is. 
Naast archiefonderzoek interviewde Wolf 26 
personen die als bestuurder, ambtenaar, arts, ver
pleegkundige of manager het hebben zien ge

beuren en vaak ook hebben doen gebeuren. 
Dankzij deze interviews wist hij te achterhalen, 
dat de religieuze zusters van Carolus Borromeus, 
die ten dele van Duitse komaf waren (!), in het 
ziekenhuis, dat voor een deel in gebruik was bij 
het Duitse leger, ruimte boden aan gijzelaars uit 
St. Michielsgestel om daar hun echtgenotes te ont
moeten en desgewenst te beminnen. Dit soort 
gegevens vind je vaak niet in archieven. Na de 
oorlog expandeerde het ziekenhuis krachtig, maar 
er mocht van de regering niet worden uitgebreid 
met als gevolg dat her en der op het terrein hou
ten noodgebouwen verschenen. Een apart hoofd
stuk is gewijd aan de periode dat het ziekenhuis 
geleid werd door de dominante F.H.J.M. van den 
Eerenbeemt (1945-1980), een van de laatste KVP-
regenten die vaak de indruk wekten hun gezag aan 
God alleen te ontlenen. Van den Eerenbeemt was 
een daadkrachtig bestuurder, die oog had voor 
nieuwe ontwikkelingen. Mede door zijn toedoen 
kreeg het ziekenhuis een affiliatiecontract met het 
Radboud Ziekenhuis in Nijmegen en kwam er een 
medisch fysicus die adviseerde met betrekking tot 
de aanschaf van steeds gecompliceerder wordende 
medische apparatuur en werd een poging gedaan 
aan het ziekenhuis een hartkliniek te verbinden. 
Dit laatste mislukte overigens; de kliniek ging naar 
De Klokkenberg bij Breda, De fusie met het Wil
lem-Alexander in 1990 betekende dat het bestuur 
terugtrad en het management binnen de soms 
knellende kaders van de Haagse regelgeving het 
beleid ging bepalen. Enerzijds trad bureaucratise
ring op, maar de patiënt werd ook ontdekt als een 
klant die kon gaan klagen over de dienstverlening 
en de behandeling, 

Veel ziekenhuisgeschiedenissen blijven in de 
regenten- of bestuurskamers hangen of zijn ge
schreven vanuit een verouderd, exclusief medisch 
standpunt. Deze vaak beroepsgebonden, geseg
menteerde aanpak doet geen recht aan de com
plexiteit van een ziekenhuis. De auteur heeft deze 
valkuil vermeden en is erin geslaagd om alle as
pecten van het functioneren van een ziekenhuis 
de ruimte te geven die zij verdienden. Het boek is 
geïllustreerd met goed afgedrukte zwart-wit foto's. 
Ik kan het aan iedere in het onderwerp geïnteres
seerde lezer aanbevelen, 

Ton Kappelhof 

Rob Wolf, Een gouden hart. Vijftig jaar hartteam 
St. Antonius Ziekenhuis J94S-199S (Nieuwegein: 
St. Antonius Ziekenhuis [1998]) 48 pp., ill., ISBN 
90-804656-1-5 
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In de jaren zeventig en tachtig was de hartkliniek 
van het Antonius in het hele land een begrip. Het 
was niet alleen verreweg de grootste kliniek, maar 
hij had ook een hele goede naam en speelde een 
voortrekkersrol op het gebied van de hart- en 
longchirurgie. Onder verantwoordelijkheid van de 
werkgroep geschiedschrijving van het St. Anto-
niusziekenhuis schreef Rob Wolf een korte studie 
over dit succesvolle team waarbij de vraag centraal 
stond waarom het hier zo goed lukte en een steen
worp verder, op de Utrechtse universiteitskliniek 
faliekant misliep. Hij putte zijn materiaal uit het 
archief, uit jaarverslagen en 15 interviews. Een 
belangrijke factor die de grondslag legde voor het 
succes was de samenstelling van het team van 
behandelende specialisten. Dit bestond, iets wat 
lang niet altijd het geval is, uit medisch specialis
ten die elkaar goed lagen, tevens deskundig waren 
in hun vak en steeds open stonden voor elders 
ontwikkelde innovaties. Dit begon reeds in 1942 
met de vorming van het longteam bestaande uit 
een chirurg, een longarts, een röntgenoloog en 
een keel-, neus- en oorarts die zich had gespeciali
seerd in de bronchoscopie. Vanuit de longchirur
gie werd in 1948 de overstap gewaagd naar de 
gesloten hartchirurgie. Teneinde in stijl te blijven 
kreeg het boekje een heirode omslag, terwijl deze 
met bloed te associëren kleur ook het binnenwerk 
bepaalt. Dat neemt niet weg dat het hier gaat om 
een belangrijk onderwerp dal nog eens in GeWiNa 
of het NEHA-Jaarboek verder kan worden uitge
diept, waarbij kan worden vergeleken met hartkli-
nieken in Nederland en omringende landen. De 
meer algemene vraag waarom de ene arts of kli
niek betere resultaten boekte dan de ander is bij 
mijn weten tot op heden nog maar weinig bestu
deerd. 

Ton Kappelhof 

Gijs Mom, Mare Dierikx, Adrienne van den 
Bogaard en Charley Werff (2000), Schiphol: haven, 
station, knooppunt sinds 1916 (Zuphen: Walburg 
Pers 2000) 127 pp., ill., ISBN 90-5730-084-2 

Schiphol, 'draaideur tussen land en lucht'. Met 
deze typering openen de auteurs hun boek waarin 
de geschiedenis van Schiphol, ondersteund door 
veel foto's, in vogelvlucht wordt geschetst. L̂ e 
auteurs verhalen daarbij hoe de luchthaven gedu
rende haar tachtigjarige bestaan heeft geworsteld 
met het dilemma: ontwikkeling van de knoop-
functie of van de plaatsfuuctie? Vanaf het ontstaan 
- in april 1916 - toen Schiphol niet meer was dan 

een grindweg, een zevental loodsen en een zompi
ge grasvlakte in de Haarlemmermeer, tot nu wor
stelt de luchthaven hiermee. Nu is Schiphol één 
van de modernste luchthavens ter wereld met een 
oppervlakte ter grootte van de stad Utrecht en 
met een energieverbruik van de gemeente Zaan
stad. Naast een fors volume aan passagiers, dat in 
de zomerpiek kan oplopen tot meer dan 100.000 
per dag, werken er tegelijkertijd 50.000 mensen op 
of rond de luchthaven. Na een aanvankelijk accent 
op de luchtvaartontwikkeling heeft de luchthaven 
er steeds meer voor gekozen om ook de landzijde 
te ontwikkelen, zo blijkt uit de beschrijving, 

In het voorwoord omschrijven de auteurs uit
voerig hun ambitie om de luchthavenontwikkke-
ling 'vanuit een techniek-historisch perspectief' te 
beschrijven. Zij weven eigenlijk twee verhalen door 
elkaar. Enerzijds bestaat het boek uit een techniek-
historisch verhaal: hoe innovaties in de techniek de 
luchthaven in staat stellen steeds beter de lucht
vaartmaatschappijen in hun kernactiviteit te 
ondersteunen. De innovaties hebben, bijvoor
beeld, betrekking op brandstofoverslag, maar ook 
op de ontwikkeling van flexibele passagiersbrug-
gen. .Anderzijds wordt in het boek ook een be
drijfseconomische geschiedenis weergegeven: het 
boek vertelt hoe Schiphol zich ontwikkelde van 
een 'ingenieursparadijs' tot een op marketing en 
rendement gerichte onderneming. 

Het boek verhaalt het avontuur van, zoals de 
auteurs het zelf formuleren: 'de "verknoping" van 
in eerste aanleg heterogene technologieën op één 
plaats tot wat men zou kunnen noemen een 
"luchthaventechnologie" ... waarin de nadruk ligt 
op de grond, op de infrastructuur en de techniek 
tussen landing en start.' De historie van de twee
zijdige ontwikkeling van Schiphol verveelt op 
geen enkel moment. Kwalitatief wordt ze onder
steund met vele afbeeldingen, die op hun beurt 
ook weer een eigen verhaal vertellen. Woord en 
beeld zijn complementair, maar vertegenwoordigen 
ook een zelfstandige waarde. Het wetenschappe
lijk karakter van het boek wordt ondersteund met 
146 noten, die veelal verwijzen naar bronnen en 
aanvullende informatie. .W met al resteert een 
lezenswaardig boek dat veel informatie verschaft. 

Zijn er dan geen kanttekeningen te maken bij 
dit boek? Zeker wel, en deze hebben betrekking op 
twee zaken. Ten eerste zal de lezer tevergeefs zoe
ken naar feitelijke informatie in de vorm van 
tabellen of cijfers die het betoog op een systemati
sche manier voeden. Zo her en der worden wel 
enkele grafiekjes gepresenteerd, maar de auteurs 
hebben er van afgezien om het informatieve ka
rakter van het boek op deze wijze te vergroten. De 
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empirisch georiënteerde wetenschappers onder de 
lezers zullen dit als een gemis beschouwen. Ten 
tweede wordt over luchthavenontwikkeling op dit 
moment erg veel geschreven, vooral interna
tionaal (bijvoorbeeld Denver Airport), maar ook 
nationaal. Eén van de auteurs (Mare Dierikx) nota 
bene heeft in 1996 samen met A. Bouwens een 
monumentaal boek geschreven over de historie 
van Schiphol. Het ontbreken van een bespreking 
van de (internationale) literatuur terzake zal door 
de echt geïnteresseerde lezer als een gemis ervaren 
worden. 

Ondanks deze kanttekeningen leest het boek -
over een haven voor vliegtuigen - als een trein. 
Het is zonder meer goed geschreven, mooi geïllus
treerd en verschaft veel informatie over de com
plexe relatie tussen technologie-ontwikkeling en 
luchthavenontwikkeling. Het boek eindigt met 
een hoofdstuk 'Knooppunt in beeld', waarin met 
afbeeldingen de innovatieve 'sprongen vooruit' 
van de luchthaven worden weergegeven. Door 
deze werkwijze krijgt de lezer een impressie van 
luchthavenontwikkeling voorgeschoteld. Indien 
de auteurs dit als einddoel van deze publicatie voor 
ogen hadden, dan zijn zij grandioos geslaagd. Het 
boek is in dat opzicht dan ook een absolute aan
rader voor eenieder die op een snelle en toeganke
lijke wijze kennis wil nemen van deze materie. 
Degenen die vakmatig op zoek zijn naar informa
tie en nieuwe inzichten komen in deze publicatie 
echter niet aan hun trekken en zullen toch op 
zoek moeten naar meer diepgravende publicaties 
over dit onderwerp. 

Tejo Spit 

Marga Coesèl, De NJN, een gemeenschap van indi
vidualisten: de geschiedenis van de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie (Leiden: Opulus Press 
1997) 221 pp., ill., ISBN 90-803988-1-0 
Karel H Voous, In de ban van vogels: geschiedenis 
van de beoefening van de ornithologie in Nederland 
in de twintigste eeuw, tevens ornithologisch biogra
fisch woorden boek (Utrecht: Scheffers 1995) 605 
pp., ill., ISBN 90-5546-013-3 

Veldbiologie wordt zowel door amateurs als door 
professionele biologen beoefend. Dit geldt met 
name voor de in de academische wereld als diere-
cologie, plantenecologie en ethologie aangeduide 
vakgebieden. Deze hybride situatie lijkt een inte
ressant gegeven voor wetenschapshistorici. Im
mers, wat betekent dit? Heeft deze deels uit 
liefhebberij ontstane wetenschap door haar con

text een bijzonder karakter en richt zij zich op een 
speciaal publiek? Of is het omgekeerde het geval: 
disciplineert de professionele kern van vakbio
logen de amateurs tot een systematisering van 
waarnemingen en interpretatie? En kent de 
veldbiologie door de vage grenzen tussen profes
sionele en amateurwetenschap andere processen 
van innovatie, andere rollen en andere communi
catiepatronen dan andere wetenschappen? Er zijn 
in de Nederlandse taal, en trouwens ook daarbui
ten, niet veel auteurs die op deze vragen ingaan. 
Een van hen is P.D. Lowe ('Amateurs and profes
sionals: the institutional emergence of British 
plant ecology', ƒ. Soc. Biblphy Nat. Hist. 7 (1976) 
517-535) die laat zien dat wetenschappelijke en 
niet-wetenschappelijke rollen veel meer door 
elkaar lopen bij de veldbiologie en dat professio
nele veldbiologen door hun nauwe contacten met 
amateurs een grote maar specifieke 'markt'voor 
kennis bedienen. 

De Nederlandse proefschriften van Röell (uit 
1996, over de ethologie) en Schulte Fischedick (uit 
1995, over de plantensociologie) lichten wat dit 
betreft hooguit een tipje van de sluier. Beide ge
noemde beïnvloedingsrichtingen komen voor: de 
ethologie en zeker de plantensociologie hebben 
moeite moeten doen om erkend te worden als 
'harde' natuurwetenschap. Wellicht is het de erfe
nis van hun amateurverleden waar subjectiviteit 
een rol speelt. Maar tegelijk zien we een steeds 
verdergaande systematisering van het amateur-
onderzoek, met name bij de plantensociologie. De 
methodieken van plantenbeschrijving zijn in hoge 
mate ontleend aan de professionele vakbroeders. 
Zonder veel overdrijving kan worden gesteld dat 
werkgroepen van amateurplantenkenners (met 
name de zogenaamde Sjocgroep) cruciaal zijn 
geweest voor de Nederlandse ontwikkeling van de 
plantenecologie en de plantensociologie in het 
bijzonder. Door hun leden werden methoden 
geïntroduceerd (overgenomen van buitenlandse 
vakbiologen), beproefd en ontwikkeld. 

De laatste jaren zijn twee boeken gepubliceerd 
die niet, zoals Röell en Schulte Fischedick, de pro
fessionele biologie als uitgangspunt kiezen, maar 
de amateurs evenveel recht doen of juist centraal 
stellen. In 1995 verscheen het werk In de ban van 
vogels van de ornitholoog Voous en in 1997 De 
NfN, een gemeenschap van individualisten, ge
schreven door de biologe Marga Coesèl. 

Het boek van Voous vindt zijn aanleiding in 
een vraag van de Club van Nederlandse Vogel-
kundigen om een historisch overzicht te schrijven 
van de ornithologie. Uiteindelijk is Voous nogal 
afgeweken van deze vraag. Niet de ornithologie 
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krijgt de nadruk, maar de ornithologen. Van de 
ruim 600 pagina's worden er 500 besteed aan 
korte beschrijvingen van 550 beoefenaren van de 
ornithologie, waarvan ruim de helft amateurs. 
Voor wie geïnteresseerd is in uiteenlopende bij
zonderheden als hobby's, ornithologische publica
ties, geestelijke gesteldheid, huwelijkse staat en 
beroep van de Nederlandse ornitholoog kan zijn 
voordeel doen met dit boek. Verwacht echter geen 
systematische behandeling van deze aspecten. 
Voous heeft om een 'dodelijk saaie opsomming van 
feiten' te voorkomen, bewust voor een persoonlijke 
tint en selectie gekozen, die per ornitholoog ver
schilt. Wie een goed gedocumenteerd overzicht 
zoekt van de ontwikkelingsgang van de ornitho
logie zal zeker worden teleurgesteld. 

Wat behandelt het boek wel? In vogelvlucht 
komen verschillende institutionele aspecten van 
de ornithologie aan de orde zoals de belangrijkste 
instituten, de tijdschriften en de verwante vakge
bieden. Ook laat Voous kort zien wat er allemaal 
onder ornithologie kan worden begrepen, bij
voorbeeld schilderkunst, duivenfokkerij, trek-
waarneming, natuurbescherming en die takken 
van de academische biologie die zich vooral met 
vogels bezighouden, doorgaans ecologie, maar 
ook ethologie en fysiologie. Dat amateurs een 
grote speelden bij de ontwikkeling van de orni
thologie is zeker. Tot de grondleggers van de orni
thologie moeten natuur- en vogelbeschermers als 
Thijsse worden gezien. Terecht noemt Voous ook 
geestelijken als Van Veldhuizen en De Stoppelaar 
en fotografen als Van der Kam. Mijns inziens ten 
onrechte laat hij de jagers buiten beschouwing, 
terwijl toch nota bene de oprichter van de Club 
van Nederlandse Vogelkundigen, Snouckaert van 
Schauburg, een verwoed jager was. 

Belangrijke professionele biologen die veel 
onderzoek aan vogels hebben verricht, zoals de 
hoogleraren Gerard Baerends, Niko Tinbergen en 
niet te vergeten Voous zelf, doorliepen voor hun 
studie biologie al een ornithologische carrière in 
een natuurhistorische vereniging. Ook nu is er 
nog steeds een intensief grensverkeer tussen de 
academische ornithologen en organisaties als de 
Nederlandse Ornithologische Unie en het SOVON 
(Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek 
Nederland). Hoe deze relatie precies is en welke 
grensversperringen er eventueel zijn is ondui
delijk. Ook de vraag waarom ornithologie wel of 
geen academische discipline is blijft jammer ge
noeg onbesproken. 

Het boek van de Coesèl heeft een andere ach
tergrond dan dat van Voous, Zij raakte gedurende 
het schrijven van de biografie van de bioloog 

Jacob Heimans zo geïnteresseerd in de Neder
landse Jeugdbond van Natuurstudie (NJN) dat ze 
er in 1988 een boekje over publiceerde. Daarvoor 
was zoveel belangstelling dat ze deze uitgebreidere 
versie schreef. Coesèl laat hierin talloze aspecten 
van deze curieuze natuurvereniging voor jongeren 
de revue passeren. Haar centrale vraag is hoe de 
NJN zich staande wist te houden in een steeds 
veranderende samenleving en op deze veranderin
gen reageerde. Coesèl geeft vanaf de oprichting in 
1920 ongeveer per decennium geordend aan wat 
de belangrijkste gebeurtenissen waren in de bond 
en schetst hier en daar de verbanden met ontwik
kelingen elders in het land, zoals de opkomst van 
de jeugdbeweging, de oorlog en de milieuproble
matiek. Haar voornaamste bronnen vormen de 
bondsbladen en gesprekken met oud-leden. Het 
archief van de NJN was ten tijde van haar onder
zoek ontoegankelijk. 

Al lezend ontstaat het beeld van een wat esote
rische en losse organisatie van eigengereide jonge
lui, die zich behalve met natuurstudie ook met 
gezelligheid en natuur- en milieubescherming 
bezighielden. De vereniging had duidelijk elitaire 
trekjes en men kende een eigen jargon en een 
informele hiërarchische structuur. Nieuwe leden 
werden met kluns aangesproken en dat was niet 
vleiend bedoeld. De interactie met de rest van de 
samenleving speelde zich in volgorde van belang
rijkheid af op drie vlakken af: natuurstudie, na
tuurbescherming en milieubescherming. 

Om met natuurbescherming te beginnen, hier 
heeft de kleine organisatie een wezenlijke rol 
gespeeld. In de discussie over de aard van natuur
bescherming en in het bijzonder over het beheer 
van natuurterreinen in de jaren dertig heeft de 
NJN een grote invloed gehad. Terecht merkt Coesèl 
op dat het wetenschappelijke beheer van natuur
terrein zoals het na de Tweede Wereldoorlog ge
stalte kreeg gebaseerd is op deze discussie en de 
bijdrage van de NJN hieraan. Een hoofdrol was 
weggelegd voor de latere journalist Wira Klinken
berg en de latere hoogleraar plantenecologie Victor 
Westhoff. Ook omstreeks 1970 kreeg natuurbe
scherming de aandacht van de NJN. Opvallend is 
dat Coesèl niet de zogenaamde milieukarterings-
discussie noemt. Deze discussie ging over de vraag 
of je natuur op grond van het voorkomen van 
bepaalde vogels, planten of andere organismen 
moest waarderen met punten, waardoor sommige 
gebieden door hun hoge getal als zeer waardevol 
en andere als waardeloos konden worden her
kend. Verscheidene biologen achtten deze be
nadering natuurwetenschappelijk en strategisch 
laakbaar. De NJN sprak zich als een van de eerste 

297 



Boekbesprekingen 

natuurorganisaties uit tegen deze puntentellerij en 
zorgde er daarmee voor dat deze discussie zeer 
serieus is genomen, 

Met de milieuproblematiek heeft de NJN zich 
veel minder beziggehouden, al besteedden som
mige afdelingen en individuen er zeker aandacht 
aan. De actie tegen de aanleg van Rijksweg 27 door 
Amelisweerd is een goed voorbeeld. De actieve 
betrokkenheid van NJN-ers bij het Aksiekomitee 
Leefbaarheid Vlaardingse Scholieren dat streed te
gen de milieuverontreiniging in Rijnmond een 
ander 

Maar natuurstudie was toch de hoofdmoot van 
het werk van de NJN, Het gebeurde op excursies, 
op kampen en in gespecialiseerde werkgroepen. 
De best draaiende werkgroepen waren de Vogel-
werkgroep en de Sjocgroep (planten). Maar er zijn 
ook bijvoorbeeld een Zoogdierwerkgroep, Strand-
werkgroep en een Geologiewerkgroep (geweest). 
Interessant is Coesèls constatering dat er een kloof 
ontstond tussen de serieuze natuuronderzoekers 
in de bond, die vaak goede contacten hadden met 
professionele biologen, en de rest van de leden. De 
serieuze vormen van veldbiologisch onderzoek 
vonden dan ook in de werkgroepen plaats, vooral 
in de eerder genoemde Sjocgroep en de Vogel-
werkgroep. Zoals eerder gemeld is de planteneco
logie voor een deel gegrondvest door de Sjocgroep 
van de NJN. Ook de ethologie is door toedoen 
van onder meer bondslid Niko Tinbergen ont
staan in de moederschoot van de NJN, zij het dat 
hij diergedrag meer wetenschappelijk ging bena
deren nadat hij verbonden was aan de afdeling 
biologie van de Leidse universiteit. Over inhoude
lijke consequenties van de wisselwerking tussen 
vakbiologie en NJN laat Coesèl zich helaas verder 
niet uit. Wel meldt ze dat vele NJN-ers als bioloog 
zijn afgestudeerd en het zelfs tot hoogleraar heb
ben geschopt. Naast de al genoemde Baerends, 
Westhoff en Tinbergen zijn dit bijvoorbeeld Dinge-
man Bakker, Frans Stafleu en Jan de Wilde. Het 
zou de moeite waard zijn om na te gaan in welke 
vakgebieden deze hoogleraren zijn benoemd en in 
hoeverre hun werk als hoogleraar de NIN beïn
vloedde of andersom, maar zoals gezegd heeft de 
auteur dit niet tot haar taak gerekend. 

Kortom, de relatie tussen de door amateurs en 
door professionals beoefende veldbiologie is nog 
niet opgehelderd. Hooguit kunnen we vaststellen 
dat deze niet eenduidig is. De ethologie is een aca
demische discipline met een academksch publiek, 
terwijl de ornithologie en de plantensociologie of 
vegetatiekunde hybride richtingen zijn. De beoe
fenaren zijn of waren niet per se academisch ge

schoold en er zijn instituties waarin academici en 
amateurs elkaar treffen. Systematisch opgezet on
derzoek wordt ook door beide categorieën veld
biologen beoefend, maar de standaarden lijken toch 
vooral aan academici te zijn ontleend. 

Henny van der Windt 

Edouard W. A. de Moor, Van vormleer naar realis
tische meetkunde. Een historisch-didactisch onder
zoek van het meetkundeonderwijs aan kinderen van 
vier tot veertien jaar in Nederland gedurende de 
negentiende en twintigste eeuw (Amersfoort: Wilco 
1999) CD-b wetenschappelijke bibliotheek, nr. 32, 
664 pp., ISBN 90-73346-40-1 

Sinds 1971 is Ed de Moor actief betrokken geweest 
bij zo ongeveer alle ontwikkelingen op het gebied 
van het wiskundeonderwijs op de lagere school. 
Met zijn proefschrift heeft hij zijn ervaringen op 
schrift gesteld tezamen met een geschiedenis van 
wat aan de ontwikkelingen van de laatste 30 jaar 
voorafging. De Moors omvangrijke proefschrift 
bestaat uit vier delen, In het eerste (deel A) be
handelt hij opkomst en ondergang van de zogehe
ten vormleer. Deel B is gewijd aan de zogenaamde 
'aanvankelijke' meetkunde - het begin van het 
meetkundeonderwijs. De laatste twee delen behan
delen onderwerpen waar de Moor zelfbij betrokken 
is geweest. Deel C gaat grotendeels over het WIS-
COBAS project (wiskunde in het basisonderwijs: 
1970-1980), terwijl het laatste deel de ontwikkeling 
van de zogenaamde realistische meetkunde schetst 
(basis- en begin middelbaar onderwijs: vanaf 1985). 
Voor de historicus zijn vooral de eerste twee delen 
van belang en in deze recensie zal ik mij groten
deels tot deze twee delen beperken. 

De vormleer die het onderwerp is van het eerste 
gedeelte van De Moors proefschrift vond haar 
oorsprong in het werk van de Zwitserse pedagoog 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1826). Het vak 
werd in Nederland geïntroduceerd door de onder
wijzer Dirk van Dapperen (1791-1822). Doel van de 
vormleer was niet zozeer het aanleren van meet
kundige vaardigheden, alswel het leren verwerven 
van een 'mentaal beeld' van simpele meetkundige 
objecten en hun relaties. Het oogmerk was daarbij 
vooral het 'denkvermogen' van de leerling te 
stimuleren, het netjes en systematisch werken te 
bevorderen, alsook een gevoel voor esthetiek te 
ontwikkelen. Mede door de nogal vage eerste doel
stelling had het vak aanvankelijk moeite voet aan 
de grond te krijgen. Uiteindelijk gaf echter de 
invloed van voorstanders als onderwijsinspecteur 
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Steijn Parvé de doorslag en in 1857 werd het vak 
voor de basisschool verplicht gesteld. De onduide
lijkheid omtrent de doelstelling van het vak bleef 
echter. Door sommigen werd het gezien als voor
bereiding op de klassieke meetkunde, terwijl an
deren het interpreteerden als een alternatief voor 
het tekenonderwijs. In 1889 werd het vak weer van 
het rooster afgevoerd ten gunste van het teken
onderwijs en wiskunde op de lagere school was 
weer teruggebracht tot vrijwel uitsluitend cijferen. 
De Moor zet dit vrijwel vergeten hoofdstuk uit de 
geschiedenis van het wiskundeonderwijs helder 
uiteen, al had zijn verhaal misschien in het kader 
van dit proefschrift wat beknopter gekund. 

Het verhaal van het aanvankelijk meetkun
deonderwijs komt aan bod in het tweede gedeelte 
van De Moors werk. In zekere zin complemen
teert dit verhaal het voorgaande gedeelte over de 
vormleer. Was de vormleer een vak in het basison
derwijs, bij de aanvankelijke meetkunde gaat het 
vooral om het kleuter- en middelbaar onderwijs. 

Voor wat betreft het kleuteronderwijs, besteedt 
De Moor uitvoerig aandacht aan het werk van de 
Duitse pedagoog Friedrich Fröbel (1782-1852). 
Anders dan bij de vormleer, die zich beperkt tot 
de vlakke meetkunde, staan in Fröbels werk ruim
telijke structuren van een aantal basisvormen cen
traal. Het zijn deze vormen die ten grondslag 
liggen aan zijn bekende speelleermaterialen, de 
zogenaamde 'Gaben'. Ofschoon het achterliggende 
natuurfilosofische gedachtengoed nogal achter
haald is ('der B-all, ein Bild vom All'), hebben 
deze Gaben en de bijbehorende activiteiten een 
onmiskenbare invloed uitgeoefend op het kleuter
onderwijs in de gehele wereld (getuige ook ons 
werkwoord 'fröbelen' en het Amerikaanse 'Kinder
garten' welke term door Fröbel gemunt is). Te
recht stelt De Moor echter dat de invloed van 
Fröbel op het vroege meetkundeonderwijs veel 
geringer is geweest. Voor de Nederlandse situatie 
lijkt daarbij het falen van de vormleer in het basis
onderwijs een rol te hebben gespeeld. Doordat er 
nauwelijks meetkunde op de basisschool werd 
onderwezen, moest het meetkundeonderwijs op 
de middelbare school eigenlijk weer van voren af 
aan beginnen. De Moor lijkt er zich enigszins over 
te verbazen dat dit alles niet ook voor tijdgenoten 
evident was en dat in feite de ontwikkelingen in 
het Fröbelonderwijs en die in de vormleer min of 
meer onafhankelijk verliepen. Voor De Moor is 
een en ander een bewijs dat de negentiende eeuw 
nog geen inzicht en interesse had in wat hij longi
tudinale lesmethoden noemt - lange leerlijnen die 
lopen over verscheidene jaren en verschillende 
schooltypen. Op zich is deze conclusie niet on

juist, maar historisch interessanter lijkt mij de 
vraag waarom het voor de negentiende eeuw hele
maal niet zo vanzelfsprekend was dat Fröbels werk 
ook een goede basis voor het meetkundig onder
wijs op de middelbare school zou kunnen zijn. 

Een mogelijk antwoord op deze vraag geeft De 
Moor eigenlijk al zelf in zijn verhaal over aanvan
kelijke meetkunde op de middelbare school. In dit 
gedeelte gaat het vooral om de discussie vanaf 
grofweg 1915 tussen diegenen die een meer intuï
tieve invoering in de meetkunde op de middelbare 
school voorstaan en diegenen die voorstander zijn 
van klassiek, logisch-deductief meetkundeonder
wijs in de stijl van Euclides' elementen. Hoogte
punt van dit verhaal is de discussie tussen Tatjana 
Ehrenfest (intuïtief) en Dijksterhuis (logisch-
deductief), met bijrollen voor Freudenthal en het 
echtpaar Van Hiele. Uit De Moors bespreking van 
deze dialoog blijkt dat er een tamelijk wijdverbreide 
weerstand tegen een meer intuïtieve aanpak van 
de meetkunde bestond. De Moor brengt deze 
weerstand in verband met de opkomst van de 
axiomatisch school in de wiskunde onder aanvoe
ring van David Hilbert, waardoor de academische 
wereld het roer min of meer zou hebben over
genomen van de opleiders die tot dan toe het 
gezicht van het wiskundeonderwijs bepaalden, 
Waarom dat dan precies gebeurd zou zijn blijft 
echter duister. Het lijkt mij dat De Moor hier een 
kans op een diepere analyse heeft laten liggen, 

Met de eerste twee delen van zijn proefschrift 
heeft De Moor een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de studie van het wiskundeonderwijs in Ne
derland. Over het algemeen is zijn werk daarbij 
redelijk vrij van gratuit onderwijskundig jargon. 
Wel jammer is het dat de opzet van het boek wat 
schools is gebleven en wel heel duidelijk de sporen 
van een proefschrift draagt (compleet met pro
bleemstellingen en veelvuldige samenvattingen). 

Over de resterende twee delen wil ik mijzelf op 
deze plaats geen oordeel aanmatigen. Zoals De 
Moor zelf ook al aanduidt, is er nog te weinig tijd 
verstreken om tot een afgewogen oordeel over de 
meer recente ontwikkelingen te komen. Daar staat 
tegenover dat de laatste twee delen een schat aan 
informatie bevatten waar latere historici wellicht 
hun voordeel mee kunnen doen. 

Eisso Atzema 
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L.J. Dorsman (red.) Beroep op de wetenschap. 
Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenle
ving 1850-1940 (Utrecht: Matrijs 1999) 176 pp. ill., 
ISBN 90-5345-143-9 

'Daarentegen heeft de redevoering van Brill mij 
niets bevallen. Ik vond ze zeer verward, en vol 
phantasie. Velen echter zijn er zalig mede, om den 
goeden moreelen geest, die er in was. Hoe veel 
prijs ik daarop stel, het komt mij niet voldoende 
voor.' Zo schrijft de Utrechtse filosoof Cornells 
Willem Opzoomer op 23 juni 1859 naar aanleiding 
van Willem Gerards Brills oratie Over den eisch 
des tijds en de wetenschap als geschikt om aan dien 
eisch te beantwoorden. Over de inhoud van Brills 
inaugurale rede leren we uit deze bundel met 
Utrechtse geleerdenportretten overigens niet veel, 
wat gelet op de ondertitel van het boek merk
waardig is. Gelukkig vernemen we wel hoe Op
zoomer Brill verder bejegende. 'Het stuk van 
dezen l=Brill) is ook door de studenten zeer slecht 
opgenomen. Ze zeiden er van: Brill heeft veel over 
den geest, maar zelf zonder geest gesproken. Ik 
vrees dat hij niet veel opgang zal maken. Er is iets 
zeer schoolmeesterachtigs in hem, iets ploerterigs 
Ikleinburgelijk), - net als Thijs [=de Leidse hoog
leraar Matthias de Vries].' Een jaar later stelt 
Opzoomer de Leidse historicus R, Fruin voor aan 
zijn bezoek aan Utrecht een wandelingetje met 
Brill te koppelen: 'We moeten niet verzuimen met 
Brill den singel af te wandelen - Welke gedachten 
van ligchamelijke kleinheid [Brill mat slechts 
anderhalve meter], maar tevens van zielegroot
heid roept de naam in mij wakker' (p. 42). Brill zal 
Opzoomer slechts met moeite hebben kunnen bij
benen. Maar ook voor Jacobus Antonie Fruin, de 
jongste broer van de Leidse historicus, waren de 
wandelingetjes met Opzoomer allesbehalve een 
uitje. Zo schrijft H.P.G. Quack in zijn Herinne
ringen aan zijn Utrechtse periode, dat met name 
de jurist J.A. Fruin soms vreselijk opzag tegen de 
omgang met Opzoomer: 'Vooral de dagelijksche 
wandelingen, op welke Opzoomer, druk bezig aan 
zijn commentaar over het Burgerlijk recht, den op 
dat vak aangewezen hoogleraar [Fruin dus], als 't 
ware bij wijze van gymnastiek voor zijn eigen 
denkvermogen, ondervroeg en uitpompte - Op
zoomer noemde dat een gedachtenwisseling -
waren voor Fruin allengs bijna een ergernis' (p. 7). 

Aandacht voor het persoonlijke kan de univer
siteitsgeschiedenis onomstotelijk verlevendigen. 
Wat de biografische aanpak verder oplevert, is het 
thema van de rest van deze bespreking. De voor
liggende bundel is het eerste product van de 
Commissie Geschiedschrijving van de Universiteit 

Utrecht, en wil aan de hand van negen geleerden-
portretten de 'vermaatschappelijking' van de uni
versiteit Utrecht in de loop van de negentiende en 
vroege twintigste eeuw in kaart brengen. Die 'ver
maatschappelijking' staat dan voor een complex 
verschijnsel dat langlopende processen als natie
vorming, de ontwikkeling van burgerschap, toene
mende overheidsbemoeienis, of de veranderende 
betekenis van kennis en wetenschap wil analyseren. 
Dat alles tegen de achtergrond van recente univer-
siteitshistorische studies die de betekenis van het 
Duitse model, periodisering, (dis)continuïteiten 
en de maatschappelijke betekenis van hoger on
derwijs, wetenschap en geleerdheid aan de Ne
derlandse universiteiten in de negentiende en 
twintigste eeuw ter discussie hebben gesteld. De 
inleiding van Dorsman zet de ambities van de 
Commissie Geschiedschrijving van de Universiteit 
Utrecht uiteen. Analytisch maakt het programma 
op mij geen sterke indruk. Het oogt allemaal nog
al reactief, op terminologisch en conceptueel ni
veau ambigu, terwijl het eigen plan van aanpak 
nog onduidelijk is. Een voorbeeld om de vaagheid 
te demonstreren. 'Vermaatschappelijking' is de 
term die sturing moet geven aan het Utrechtse 
onderzoeksprogramma, waaronder de wederzijdse 
doordringing van universiteit en maatschappij 
wordt begrepen. Maar Dorsman ontzenuwt de 
suggestie dat de universiteit tot 1876 een ivoren 
toren zou zijn geweest: 'De universitaire geleer
den, deze bundel laat dat zien, stonden midden in 
het leven. Zij waren lid van commissies, redacties 
en besturen. Ook deden zij aan politiek en meng
den zich in het openbaar debat' (p, 9). In mijn 
ogen mist de term 'vermaatschappelijking' de 
conceptuele helderheid die een groots opgezet 
onderzoeksproject nodig heeft. Maar laten we niet 
te vroeg oordelen: de commissie staat pas aan het 
begin en deze bundel is een eerste product, 

Voor deze bundel is een biografische aanpak 
gekozen. Meegespeeld zal zeker hebben dat zo'n 
bundel zich relatief makkelijk laat produceren. 
Nadeel is dat voor een goed ingevoerde lezer niet 
alle stukken evenveel nieuws brengen. Voor een 
algemeen publiek is dat echter veel minder be
zwaarlijk. Dorsman behandelt Kernkamp, de 
auteur van De Utrechtsche Universiteit 1636-1936, 
en Theunissen de medici Harting en Donders, 
waarvan de eerste naam maakte als natuuronder
zoeker en de tweede als oogarts. Somsen neemt 
Kruyt, groot voorstander van innige samenwer
king tussen universiteit en industrie voor zijn 
rekening en Van Lunteren bespreekt Buys Ballot, 
de oprichter van het KNMI. Koolmees verhaalt 
over de veearts Van Esveld, drijvende kracht ach-
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ter de vleeskeuringswet en Van den Bergh en 
Jansen bespreken Hamakers empirische benade
ring van het recht in een (sneller) veranderende 
maatschappij. Van Driels beschrijving van de 
levensloop van de theoloog en historicus Brill, en 
Van den Bergs en Nieuwenburgs behandeling van 
de staathuishoudkundige D'Aulnis de Bourouill 
brachten mij het meeste nieuws. Groot afwezige is 
Opzoomer, iemand waar men. Dorsman citerend, 
in zijn eigen tijd 'niet om heen kon' (p. 7). Het 
probleem van de selectie is daarmee aangegeven. 
Onder de geportretteerden valt evenmin een 
vrouw aan te treffen. Het feit dat het voor vrou
wen uiterst moeilijk was om wetenschappelijk car
rière te maken, blijft daardoor verhuld. Voor een 
boek dat vermaatschappelijking tot thema heeft is 
dat een ernstige omissie. 

Terug naar de hoofdvraag: Hoe werkt het bio
grafisch perspectief uit? Interessant is om zien hoe 
verschillend de diverse auteurs de levensloop van 
hun geleerde in hun betoog verwerken. Somsen 
vormt het ene uiterste. Bij hem moet men de 
noten raadplegen om te vernemen wanneer Kruyt 
geboren respectievelijk gestorven is. Kruyts le
vensloop is niet zozeer van belang als wel de so
ciale context waarin hij vertoefde. Kernkamps 
carrière was verweven met het hoger onderwijs. 
Zijn hoofdredacteurschap van De Groene Amster
dammer nodigde uit tot stellingname ten aanzien 
van actuele problemen. Hartings carrière is inte
ressant omdat Theunissen een relatie legt tussen 
Hartings veranderende natuuropvatting en zijn 
inschatting van de maatschappelijke omgeving. 
Harting illustreert als het ware een algemenere 
ontwikkeling. De levensbeschrijving van Brill 
maakt juist duidelijk hoezeer Brill tegen de maat
schappelijke ontwikkelingen inroeit. Van Driels 
beschrijving van Brills leven vond ik het meest 
liefdevolle en aansprekende portret uit de bundel. 
Het maakt duidelijk hoe individuele overtuiging 
en maatschappelijke ontwikkeling op elkaar kun
nen botsen. Tevens leert het hoe nuttig het kan 
zijn om niet alleen een progressieve elite te por
tretteren. Theunissens (innovatieve) bespreking 
van Donders carrière dient een ander doel: hij 
vestigt de aandacht op de complexe verhouding 
tussen natuurwetenschappelijke kennis en klini
sche praktijk in de negentiende eeuw. Kruyt, 
Hamaker en Van Esveld figureren als vertegen
woordigers van een voorhoede die bepaalde ont
wikkelingen of problemen signaleert en daar 
oplossingen voor aandraagt. Buys Ballot en D'Aul
nis de Bourouill zijn interessant door de interne 
spanningen in beider loopbanen. Buys Ballot 
combineerde een hoogleraarschap met het leiden 

van een metereologisch instituut en worstelde met 
de richting die de wetenschap in zijn tijd nam. 
D'Aulnis de Bourouill - waarover tot dusverre 
nog weinig is gepubliceerd - beoogde de staat
huishoudkunde als een zuivere wetenschap te 
beoefenen en te doceren, zonder een maatschap
pelijk standpunt in te nemen. In de praktijk echter 
bleek dat steeds moeilijker vol te houden. 

Wat de bundel Beroep op de wetenschap in ieder 
geval illustreert, is de verschillende betekenis die 
een biografische aanpak voor de universiteits- en 
wetenschapsgeschiedenis kan hebben. Eerder heb 
ik geconstateerd dat het onderzoeksproject dat de 
Commissie Geschiedschrijving Universiteit van 
Utrecht voor ogen staat gebaat zou zijn bij helder
der vraagstellingen. Een afsluitend hoofdstuk met 
een reflectie op de bundel had daaraan kunnen 
bijdragen, 

Joseph Wachelder 

Marjolein Kool, Die konste vanden getale. Een stu
die over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijf
tiende en zestiende eeuw, met een glossarimn van 
rekenkundige termen (Hilversum: Verloren 1999) 
403 pp., ill., ISBN 90-6550-950-2 

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. 
Marjolein Kools die konste vanden getale is een 
absolute aanrader voor iedereen die in de geschie
denis van het (Nederlandstalige) rekenonderwijs 
is geïnteresseerd. In haar boeiende werk schetst zij 
niet alleen de ontwikkeling van het onderwijs in 
het rekenen met het nieuwe hindo-arabische 
getalsysteem over de periode 1450 tot 1600, maar 
ook laat zij zien hoe het grootste deel van onze 
huidige rekenkundige woordenschat in die perio
de haar oorsprong vindt. 

Zoals Kool ook zelf in haar inleiding opmerkt 
gaat het in haar studie niet zozeer om de ontwik
keling van het rekenonderwijs in Europa in het 
algemeen, maar meer om de verbreiding van het 
nieuwe rekenen in het Nederlands taalgebied. 
Verstrekkende innovaties of wiskundige doorbra
ken zijn daarbij niet te verwachten. Het ging in de 
eerste plaats om het aanleren van een nieuwe 
techniek en anders dan bijvoorbeeld in Engeland 
en Duitsland wordt in een Nederlandstalig reken
boek zelden doorgestoten naar de 'regel van Cos' 
ofwel het rekenen in een of meer onbekenden 
(Kool noemt slechts drie gevallen). Het belang 
van een dergelijke studie is vooral te zien hoe het 
nieuwe rekenen doorsijpelt naar de gewone bur
gerij en in wat voor vorm het zijn plaats krijgt in 
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het standaardonderwijs. Om een zo goed mogelijk 
beeld van deze ontwikkeling te krijgen heeft Kool 
een onderzoekscorpus van in totaal 36 rekenboe
ken (sommige gedrukt, andere in handschrift) 
gebruikt. 

Na een beknopte uiteenzetting over het rekenen 
met het hindo-arabische getalsysteem in het alge
meen en de organisatie van het onderwijs in de 
periode 1450-1500, besteedt Kool het grootste 
gedeelte van haar werk aan een gedetailleerde 
beschrijving van de verschillende rekentechnieken 
die in het onderzoekcorpus aan bod komen. Op 
het puur technisch-wiskundige niveau zijn de 
meeste, zoniet alle, van deze technieken ontleend 
aan de buitenlandse en oudere literatuur (Frans, 
Duits, Italiaans, Arabisch - blijkbaar nauwelijks 
Engels). De notaties en de didactiek zijn echter 
dikwijls van eigen bodem. Haast onvermijdelijk is 
ook de ontwikkeling van de rekenkundige woor
denschat voor een groot deel onafhankelijk van 
die in andere taalgebieden. 

Sommige van de notaties zijn ons ook vandaag 
de dag nog vertrouwd, zoals de in Nederland 
gebruikelijke .staartdeling. Andere schrijfwijzen 
zijn minder bekend gebleven. Zo behandelen 
bijvoorbeeld verscheidene rekenboeken een de
lingstechniek waarbij de neergeschreven tussen-
berekeningen tezamen de vorm van een zeilschip 
aannemen. In hoeverre de didactiek echt afwijkt 
van wat in het buitenland gebruikelijk was is niet 
helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat er weinig 
eensgezindheid bestond onder de auteurs zelf hoe 
nu het beste het materiaal te behandelen, al zijn 
allen ervan doordrongen dat het voor hun veelal 
jeugdig publiek van belang is de technieken zo 
beknopt en praktijkgericht mogelijk uit de doeken 
te doen. Net als vandaag de dag ontaardt deze zorg 
in sommige gevallen in vruchteloos gekissebis, zoals 
over het uiterst gewichtige probleem of het woord 
'duizendduizend' niet te prefereren is boven het 
blijkbaar in de volksmond gebruikelijke 'miljoen'. 
Schoolmeesterij is duidelijk iets van alle tijden. 

De ontwikkeling van een rekenkundige woorden
schat heeft Kools bijzondere aandacht. Uiteindelijk 
is dit boek oorspronkelijk ook een proefschrift in 
de geschiedenis van de wiskunde én in de neerlan
distiek. In het laatste hoofdstuk geeft Kool een 
uitvoerige taalkundige analyse van het onder
zoekscorpus. Op grond van de door haar aange
haalde criteria kan niet echt gesproken worden 
van een rekenkundige 'vaktaal' voor de periode 
1450-1600 en gezien de periode valt dat eigenlijk 
ook nauwelijks te verwachten. De betekenis van 
veel termen is allerminst eenduidig en er bestaat 
voor vrijwel ieder begrip een scala aan termen. 

Niettemin, het is gedurende deze periode dat zich 
een basis-woordenschat ontwikkelt waar wij ook 
heden ten dage nog uit putten. Zo stammen de 
termen optellen, aftrekken en worteltrekken niet 
uit de koker van Stevin zoals wel wordt beweerd, 
maar zijn deze begrippen al regelmatig in de door 
Kool bestudeeerde rekenboeken te vinden. Om 
het zoeken naar de in het corpus gebruikte woor
den te vergemakkelijken is aan het boek een dis
kette met daarop alle gegevens uit het corpus 
alsmede een zoekprogramma toegevoegd. 

Al met al kan ik alleen maar hopen dat na de 
mijlpaal die dit boek is, de auteur niet alléén nog 
gedichten zal schrijven. Om de slotzin van haar 
voorwoord te parafraseren, het is hoog tijd voor 
meer onderzoek naar wis- en rekenkunde lesboe
ken. 

Eisso Atzema 

Maarten Derksen, Iedereen doet aan psychologie -
retorica en demarcatie in de Nederlandse psycho
logie 1892-1992 (Groningen: Historische uitgeverij 
1999) 189 pp., ill,, ƒ 42,50, ISBN 90-6554-499-2 

Psychologen maken zich regelmatig zorgen over 
hun identiteit en over wat anderen van ze vinden. 
Dat is niet zozeer omdat ze beroepsmatig gewend 
zijn aan zelfbespiegeling - het imago van navel
staarder en zieleknijper is juist iets waar ze vanaf 
willen. Ze maken zich zorgen omdat ze vinden dat 
het lekenpubliek een verkeerde voorstelling heeft 
van waar zij zich mee bezighouden, en een te ge
ringe erkenning voor hun bijzondere deskundig
heid. Die miskenning lijkt groter dan bij andere 
wetenschappen, vermoedelijk omdat het werk
terrein van de psychologie, de menselijke geest, 
zoveel toegankelijker is. Slechts weinig mensen 
kunnen beweren veel van kernspinresonantie of 
RNA-polymerase te weten, maar wie heeft er nu 
geen verstand van de wereld in zijn hoofd? In 
Iedereen doet aan psychologie analyseert Maarten 
Derksen een aantal manieren waarop psychologen 
deze kwestie in de loop van de twintigste eeuw 
tegemoet zijn getreden - strategieën waarmee ze 
hun expertise hebben verdedigd, hun vakgebied 
afgebakend en tegelijkertijd relevant gemaakt voor 
de rest van de samenleving. 

Derksen doet dat met een opmerkelijk tref
zekere pen. Zijn schrijfstijl is niet alleen prettig 
leesbaar maar toont ook een scherp analytisch 
vermogen: helder schrijven verraadt helder den
ken. Het eerste, methodologische hoofdstuk bij
voorbeeld, waarin hij zijn eigen benadering kiest, 
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"biedt een bespreking van de literatuur over de
marcatie die in zijn volledigheid, accuratesse en 
kritische weging misschien nog wel beter is dan 
het driemaal zo lange overzichtsartikel in het 
Handbook of Science and Technology Studies. Daar
na volgen vier hoofdstukken over episodes uit de 
Nederlandse psychologie waarin de grenzen van 
het vak in belangrijke mate bepaald werden. 

Het eerste hoofdstuk behandelt, hoe kan het 
ook anders, het optreden van Gerard Heymans, 
die aan de Groningse universiteit een 'laboratori
um voor de ziel' vestigde en de menselijke geest 
van onderwerp van wijsgerige reflectie tot object 
van experimenteel onderzoek maakte. Vroegere 
psychologiegeschiedenissen zullen deze ontwikke
ling vooral gezien hebben als een logische of in elk 
geval gelukkige stap in de wording van hun we
tenschap, maar Derksen vraagt zich vooral af hoe 
zij eigenlijk mogelijk was. Welke strategieën ge
bruikte Heymans om de curatoren grote sommen 
geld te laten betalen voor een vakgebied dat in 
feite nog niet bestond? En hoe wist hij dat vak ook 
buiten de universiteit te legitimeren? Derksen 
zoekt het antwoord voornamelijk in de manier 
waarop Heymans in vele redevoeringen en artike
len zijn publiek toesprak, en dan met name in zijn 
vernuftig gebruik van gemeenplaatsen, 'Wij allen 
weten', zo luidde Heymans' retoriek globaal, dat 
de mens zijn wereld nooit puur objectief kan ken
nen, en dus is onderzoek van het kennende sub
ject, de menselijke geest, van fundamenteel 
belang. 'Wij allen doen' - zo begon een volgend 
argument - in het dagelijks leven in feite allang 
psychologische experimenten (denk aan een truc 
om iemand een geheim te ontfutselen), en dus is 
er met een experimentele psychologie niets we
zenlijk nieuws onder de zon. 'Wij allen willen' -
zo zouden we een laatste punt van Heymans kun
nen samenvatten - ontkomen aan de mentale ver
warring die het moderne tijdsgewricht met zijn 
snelle veranderingen teweegbrengt. En waar onze 
materiële vooruitgang het product is van de na
tuurwetenschap, daar vraagt onze geestelijke ach
terstand om een geesteswetenschap: de psychologie. 

Met dergelijke redeneringen (en Derksen 
bespreekt er nog veel meer) wist Heymans steeds 
aan te sluiten bij de onder zijn publiek heersende 
opvattingen om die vervolgens op meesterlijke 
wijze om te buigen in steun voor iets nieuws: zijn 
eigen vakgebied. Zijn favoriete stijlfiguur was dan 
ook de 'wij'-constructie - die algemene toespreek-
toon, waarmee eenieder die zijn boodschap hoorde 
er direct medeplichtig aan werd. Ook de hoofdrol
spelers in Derksens tweede episode, de 'psycho-
technici' van het interbellum, maakten veelvuldig 

gebruik van gemeenplaatsen om hun speciale 
bekwaamheid, het rationaliseren van beroepskeu
zen, aan de man te brengen. 'De rechte man op de 
rechte plaats' was een door hen graag aangehaalde 
volkswijsheid om het doel van hun streven te 
omschrijven en er tegelijk op te wijzen hoe slecht 
dat doel bereikt werd in de heersende praktijk van 
volstrekte willekeur. Er waren experts nodig om 
beroepskeuzen te begeleiden, dat was duidelijk, 
maar de psychotechnici wezen er ook op dat niet 
iedere 'deskundige' zomaar te vertrouwen was. Zo 
hekelde Jacob Prak het reeds bestaande gilde van 
'beroepskeuzeadviseurs' die hun aanbevelingen 
niet baseerden op wetenschappelijk onderzoek 
maar op 'dilettantistisch geliefhebber met intuïtie
ve menschenkennis'. Praks oordeel was hard, maar 
toen bleek dat de psychotechnici zichzelf daarmee 
eerder isoleerden dan aanprezen, zocht zijn colle
ga Roels de weg van het compromis. Ook in de 
psychotechniek, zo stelde Roels, draait het om 
intuïtie en mensenkennis, alleen krijgen die 
begrippen een wetenschappelijke inhoud, waarvan 
niet-wetenschappers vervolgens kunnen leren. De 
grens die Prak onverbiddelijk had getrokken werd 
door Roels weer opengesteld, zij het voornamelijk 
voor eenrichtingsverkeer - een expertiseverdeling 
die weerspiegeld werd in het Nederlandsch Insti
tuut van Praktizeerende Psychologen (tegenwoor
dig NIP) dat hij hielp oprichten, 

Ook in de volgende hoofdstukken analyseert 
Derksen pogingen van invloedrijke psychologen 
om hun vak af te bakenen en aan te prijzen, al 
komt de nadruk gaandeweg steeds meer op het 
afbakenen te liggen, Johannes kinschoten bijvoor
beeld, die met Idolen van de psycholoog (1964) een 
bijzonder invloedrijk leerboek schreef, distan
tieerde zijn vak daarin vooral van het psycholo
gisch lekenoordeel, de sensus communis. Ook de 
niet-specialist probeerde immers menselijke ge
dragingen te begrijpen, maar de huis-tuin-en-keu-
kentheorietjes, hoe wijdverbreid ook, ontbeerden 
steevast logica, helderheid en een kritische grond
houding, Alleen afstandelijke analyse en strenge 
methodologie konden een wetenschappelijke psy
chologie voortbrengen, en met die voorwaarde 
verzette kinschoten zich niet alleen tegen leken, 
maar ook tegen de fenomenologische psychologen 
voor wie 'het gesprek' en 'de ontmoeting' de 
belangrijkste kenmethoden vormden. Piet Vroon, 
Derksens laatste hoofdfiguur, placht in zijn vele 
boekjes, columns en radiobijdragen iets soortge
lijks te betogen. Vroon bekritiseerde vooral het 
populaire idee dat menselijk gedrag zich door 
redelijke overwegingen laat leiden, en verwees 
daarbij onder andere naar het evolutionaire gege-
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ven dat onze hersenen voor een groot deel een 
reptielen- en zoogdierensamenstelling hebben, die 
instinctief en emotioneel gedrag in de hand wer
ken, De populaire misvatting beheerste volgens 
Vroon echter nog steeds vele overheidsmaatrege
len als triest gevolg van het systematisch negeren 
van wetenschappelijk-psycbologische inzichten -
een fout die hij door zijn eigen populariserend 
werk trachtte te herstellen. In dit laatste schuilt 
een ironie die de inspanningen van zowel Vroon 
als Linschoten kenmerkt: zij maakten scherp 
onderscheid tussen wetenschap en volksgeloof 
maar deden dat in een genre geschriften dat zelf tot 
geen van beide behoorde. Hun demarcatieretoriek 
vond plaats in een door hen zelf ontkende ruimte. 

Derksens boek (een uitgebreide versie van zijn 
proefschrift) is een rijke en scherpzinnige retori
sche analyse. Daarmee is de kracht ervan, maar 
tegelijk de zwakte aangegeven. Want doordat 
Derksen zich beperkt tot het onderzoek van beto
gende teksten verdwijnen andere factoren uit 
beeld, hoewel die een even grote rol gespeeld kun
nen hebben bij de demarcatie van de Nederlandse 
psychologie. Wat te zeggen bijvoorbeeld van de 
psychologische praktijk - de opleidingen, de di
ploma's - die het onderscheid van de ware weten
schapper gestalte hebben gegeven? Of wat te 
zeggen van de instituutsvorming? Zijn die alle tot 
retorica te reduceren? Een andere fascinerende 
dimensie stipt Derksen wel aan, maar laat die ver
volgens liggen, in de paragraaf met de veelzeggen
de titel 'De muren van het lab'. Is het niet zo dat 
het regelen van de toegang tot het laboratorium in 
feite op een heel directe manier bepaalde wie er 
voor ware psycholoog mocht doorgaan? Een ge
sloten deur deed wellicht meer dan tien gedragen 
volzinnen. 

Los nog van het negeren van zulke manieren 
van demarcatie (wat Derksen overigens zelf 
erkent) steekt er mijns inziens een tekortkoming 
in het feit dat het boek voornamelijk de zenders 

en hun boodschap analyseert, en relatief weinig 
aandacht besteedt aan de ontvangers. Zeker, in het 
geval van Heymans gaat Derksen in op diens 
debatten met Timmerman, Bolland en .Aalders, 
maar de redenen waarom de curatoren Heymans' 
verzoek honoreerden blijven onbelicht. De impli
ciete aanname is dat Heymans' betogen hen over
tuigden, maar zij zouden toch evengoed geheel 
eigen motieven gehad kunnen hebben. Iets derge
lijks geldt voor de vraag waarom de psychotechni
ci hun strijd tegen het beroepskeuze-dilettantisme 
eigenlijk wonnen: degenen die 'overtuigd werden', 
en hun drijf\'eren, komen niet in beeld. Meer aan
dacht voor de situatie van de ontvangers van de 
psychologische berichten zou niet alleen zulke 
vragen hebben kunnen beantwoorden maar ook 
de historische context beter tot zijn recht hebben 
laten komen, want die ontbreekt nu soms opmer
kelijk. Om een voorbeeld te geven: Derksen merkt 
ergens kort op dat de psychologie in het interbel
lum sterk verzuild was: katholieken, gereformeer
den en anderen bezaten allemaal een eigen versie 
van het vak. Ongetwijfeld heeft dit zijn weerslag 
gehad op de verschillende manieren waarop dat 
vak gedefinieerd en afgebakend werd; de retorici 
speelden immers in op bestaande opvattingen. 
Maar de verzuiling wordt nergens uitgebreid 
besproken, evenmin als haar teloorgang, of andere 
bredere ontwikkelingen die de wereld waarin de 
psychologie haar plaats zocht, bepaalden. De tek
sten die Derksen analyseert zweven soms in een 
historisch vacuüm. 

Er blijft altijd iets te wensen over - in dit geval 
met name op het punt van de breedte van de 
gekozen benadering. Niettemin vormt het boek 
door zijn diepgang en analytische scherpte een 
zeer waardevolle en welkome bijdrage aan de his
toriografie van de Nederlandse wetenschap. 

Geert Somsen 

304 


