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BOEKBESPREKINGEN 

J.A.E.F. van Dongen, Einstein's Unification: Gene
ral Relativity and the Quest for Mathematical 
Naturalness (proefschrift Universiteit van Am
sterdam, 17 december 2002); promotores: A.J. Kox 
(UvA) en E. Verlinde (Princeton). 153 pp. 

Nadat wetenschapsbeoefenaren een paar flinke 
prijzen in de wacht hebben gesleept, blijven ze in 
de regel geestdriftig in het peloton nieefietsen. 
Albert Einstein (1897-1955) stapte na zijn grootste 
succes, de creatie van de algemene relativiteits
theorie, weliswaar niet af, maar ging op 36-jarige 
leeftijd een parcours volgen dat niemand reed. 
Met een aan obsessie grenzende passie die genie-
en kenmerkt, zette Einstein zijn wetenschappe
lijke onderzoekingen voort tot op de dag van zijn 
overlijden. Van free-wheelen (om nog even door 
te trappen op de wielrenmetafoor) was absoluut 
geen sprake. Het beoogde doel is echter niet 
bereikt, zelfs nooit in zicht geweest. Het doel van 
Einstein's onderzoekingen was wat uiteindelijk 
zou uitgroeien tot de Heilige Graal van de 20 "̂̂ -
eeuwse theoretische fysica: een enkele theorie 
opstellen die alle bekende materie en hun wissel
werkingen in beginsel omval. 

In de tijd dat Einstein zijn meesterstuk voltooi
de, te weten de algemene relativiteitstheorie (ART) 
in 1915, waren zwaarte en elektromagnetisme de 
enige twee algemeen aanvaarde fundamentele 
wisselwerkingen in de natuurkunde. Rond de 
eeuwwende sprak men in de natuurkunde nog van 
het 'het electromagnetische wereldbeeld', waaruit 
de hoop opklonk om zwaarte te interpreteren als 
een electromagnetisch verschijnsel. Dat zou niet 
lukken. Voor Einstein was de volgende taak van de 
theoretische fysica, anno 1915, het zoeken naar een 
theorie die beide krachten zou omvatten, dus een 
theorie die de algemene relativiteitstheorie en de 
klassieke elektrodynamica aaneen zou smeden tot 
een zinderend geheel. Over de jacht van Einstein 
op een dergelijke 'geünificeerde veldentheorie' 
handelt de wetenschaps-historische dissertatie 
van J.A.E.F. van Dongen. Einstein's Unification 
bevat een boeiend overzicht van de gehele jacht. 
Naast voornamelijk uit verschenen artikelen 
heeft Van Dongen ook geput uit brieven, hoofd
zakelijk de reeds lang beschikbare bundels brief
wisselingen met Michel Besso (uit 1972), met 
Max Born (uit 1969) en zijn brieven aan Maurice 
Solovine (uit 1956). 

Met Walther Mayer (1929-1933), Peter Gabriel 
Bergmann (1937-1940), die in zijn Introduction to 
the Theory of Relativity uit 1942 twee hoofdstuk
ken zou wijden aan zijn Graal-arbeid met Ein
stein, en Valentine Bargmann (1937-1943), een 
eminent mathematisch fysicus, heeft Einstein 
samengewerkt tijdens zijn speurtocht naar de 
Heilige Graal (gedurende de jaren tussen haak
jes). Bergmann is de enige medewerker die thans 
nog in leven is. Zonder twijfel zijn de hoofdstuk
ken 3, 4 en 5, waarin Van Dongen de drie hoofd
onderwerpen van Einstein's jacht beschrijft, de 
beste van het proefschrift. Zij behandelen de 
opkomst en ondergang van respectievelijk (a) de 
teleparallelle meetkunde, (b) de semi-vectoren, 
en (c) de uitbouw van de Kaluza-theorie. Deze 
onderwerpen laat ik rusten. 

Wat mij opviel bij Van Dongen's beschrijvin
gen is dat hij soms, uiteraard met de wijsheid 
achteraf in pacht, oordelen velt op een manier die 
sinds Herbert Butterfield's The Whig Interpretation 
of History (1931) onder geschiedkundigen geen 
opgeld meer doet: 'as a true Don Quichote [Ein
stein], with his very own Sancho Panza |Walther 
Mayer], he was galloping to uncover one of the 
great big mysteries in physics, only to find himself 
battling with a windmill.' (biz. 89) Wat een gein. 

De tragiek van Einsteins jacht is niet dat hij 
een indrukwekkende verzameling bokken heeft 
geschoten (wie nooit bokken schiet is geen fysi
cus), maar dat de reden waarom door Einstein 
zelf in de wereld is geholpen en waarvoor hij 
nota bene in 1922 de Nobel-trofee zou ontvan
gen, te weten de quantumfysica. Daarbovenop 
komt dat Einstein wist dat zijn afkeer van de quan
tumfysica hem wetenschappelijk noodlottig kon 
worden en tegelijkertijd wist dat hij niet om zichzelf 
heen kon. Hij schreef goed te begrijpen dat zijn 
collegae hem zagen als een struisvogel die zijn kop 
in het zand heeft gestoken, en vond dit beeld toe
passelijk, om er onmiddellijk aan toe te voegen dat 
hij, in tegenstelling tot zijn dwalende collegae, wel 
de diepte onder het oppervlak wilde onderzoeken. 
Dit schreef Einstein nog in Februari 1954 aan Louis 
de Broglie, een jaar voor zijn overlijden. 

Van Dongen brengt geen verandering in dit 
standaard-antwoord, namelijk dat Einstein's wei
gering een quantum-harnas te dragen op zijn 
jacht op de Heilige Graal hem noodlottig is gewor
den. Hij betoogt overtuigend dat Einstein in zijn 
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speurtocht naar de algemene relativiteitstheorie 
in de jaren 1907-1915 drastisch van werkwijze ver
anderde (Van Dongens 'main thesis', blz. 8) en 
suggereert zodoende dat deze veranderde werk
wijze van Einstein ook heeft bijgedragen aan de 
mislukking van zijn jacht op de Graal. In een 
brief uit Mei 1952 aan zijn vriend Maurice Solo
vine illustreerde Einstein de methode waarmee 
hij in 1913 uit een impasse geraakte en vervolgens 
de ART ontdekte: niet door dicht bij de resulta
ten van experimenten en bij waargenomen feiten 
te blijven, of daar iets uit proberen af te leiden 
(inductie), maar door een algemene theorie te 
bedenken die zowel wiskundig natuurlijk als logisch 
eenvoudig is, daar vergelijkingen uit af te leiden, 
en daar weer feiten uit proberen af te leiden door 
de vergelijkingen op te lossen (deductie). (Zie de 
figuur.) Het afwijzen van een inductieve en het 
omarmen van een deductieve methode deed 
Einstein reeds expliciet in December 1919 in een 
kort artikel in de veelgelezen dagkrant Berliner 
Tagehlatt. Ook heeft Einstein zijn methodo
logische denkbeelden uiteengezet in zijn Hcr-
bert-Spencer-lezing 'Over de Methode van de 
Theoretische Fysica' te Oxford in 1933, en in zijn 
Autobiographisches (1949). Kortom, hetgeen Van 
Dongen betoogt is hetzelfde als door J.D. Norton 
is betoogd in zijn (zoveelste) indringende artikel 
'Nature is the Realisation of the Simplest Con
ceivable Mathematical Ideas: Einstein and the 
Canon of Mathematical Simplicity', Studies in the 
History and Philosophy of Modern Physics 31 
(2000) blz. 135-170. 

Had Einstein eigenlijk wel een andere methode 
kunnen volgen bij zijn jacht op een geünificeerde 
veldentheorie? (Van Dongen vraagt zich dit ner
gens af.) Er waren immers geen bijzondere waar
genomen verschijnselen die deze theorie zou 
moeten redden dan wel ondubbelzinnig in de 
richting van een bepaald soort van unificatie 
wezen; wat men hier had waren twee theorieën 
die Einstein wilde unificeren. De methode die 
Einstein volgde lijkt de enig mogelijke. Ze wijkt 
heel weinig af van de methode die alle heden
daagse theoretische natuurkundigen volgen die 
in de snaartheorie de Heilige Graal herkennen. 
De mislukking van Einstein ligt in de soort van 
unificatietheorie die hij wilde, te weten een klas
sieke continue veldentheorie, niet in de manier 
waarop hij zijn doel trachtte te bereiken. Dit 
betekent dat onderzoek naar de door Einstein 
gevolgde methode niets kan bijdragen aan de 
verklaring van zijn feilen. Indien Van Dongen 
methodologische beschouwingen wil aanwenden 
als verklarende factor voor Einsteins feilen, dan 
schiet hij naar mijn oordeel een bok. Indien hij 

dat niet wil, waarom heeft hij dan zulke beschou
wingen betrokken in zijn beschrijving van 
Einsteins jacht op de Graal? 

Af en toe onderbrak Einstein zijn jacht met 
een bijdrage aan zijn ART of met krachtige, kriti
sche beschouwingen over de quantummechanica, 
die in de jaren 1924-1932 haar definitieve beslag 
had gekregen. Zijn overbekende artikel 'Can 
quantum-mechanical description of physical 
reality be considered complete?'. Physical Review 
47 (1935) 777-780, geschreven met Podolsky en 
Rosen, is daarvan verreweg het bekendste en 
bovendien Einsteins meest geciteerde artikel. De 
quantummechanica was onvolledig (sommige ele
menten van de fysische werkelijkheid waar deze 
theorie over hoorde te gaan hadden geen tegen
hangers in de theorie), en niet-locaal (herbergte 
een 'spookachtige werking op afstand' die in de 
ruimte-tijd waarin wij wonen en wenen niet 
bepaald een natuurlijk tehuis heeft). In een brief 
aan Schrödinger uit 1935 beschreef Einstein een 
gedachte-experiment waarin een bom zich in een 
superpositie van een ontplofte en niet-ontplofte 
toestand bevindt zolang niemand iets meet. Kan 
het nog gekker? Schrödinger verving de bom 
door een kat en maakte zichzelf daardoor ook ver 
buiten de fysica onsterfelijk. Het lijkt of Einstein 
zichzelf moest blijven overtuigen dat hij op de 
goede weg was door de quantummechanica zo 
hevig mogelijk te bekritiseren. En hoe zit het hier 
met de 'wiskundige natuurlijkheid'? Er is veel 
voor te zeggen dat zowel de quantummechanica 
volgens Dirac als die volgens Von Neumann, bij 
voorkeur voorzien van de groepen-theoretische 
rijkdom van Weyl en Wigner, een weergaloze 'wis
kundige natuurlijkheid' bezitten. Het kon Einstein 
niet veel schelen. Voor hem was 'wiskundige 
natuurlijkheid' als meta-theoretische eigenschap 
volmaakt ondergeschikt aan volledigheid, localiteit 
en wat men 'begrijpelijkheid' zou kunnen noemen. 

Aan het begrip van Einsteins bezwaren tegen 
de quantummechanica, dat in de vakliteratuur 
grondig ontgonnen terrein is, wil Van Dongen 
iets bijdragen. Maar het hoofdstuk dat Van Don
gen aan Einstein en de quantummechanica wijdt, 
is ronduit zwak. Een systematische uiteenzetting 
van Einsteins bezwaren, die niet meer dan enkele 
bladzijden hoeft te beslaan, ontbreekt bijvoor
beeld, en de opmerkingen over de historische 
ontwikkeling van de quantummechanica zijn 
gemankeerd. De mythe dat Schrödinger de 'equi
valentie' van de matrixmechanica en zijn golfme-
chanica zou hebben bewezen wordt door Van 
Dongen geprolongeerd (blz. 117). Van Dongen ein
digt met te verklaren dat Einstein de quantumme
chanica ook zou hebben verworpen indien deze 
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Tekening van Einstein uit een brief dd. 7 Mei 1952 aan Maurice Solovine, die zijn werkwijze illustreert: de 
cirkel A is 'het systeem van axioma's' (de basis van iedere theorie), waaruit men beweringen S en S' dedu
ceert, aangegeven met kleine cirkeltjes, die men vervolgens deductief in contact moet brengen met 'de 
menigvuldigheid van de onmiddellijke zintuiglijke ervaring', voorgesteld door de horizontale lijn. De 
kromme pijl stelt de scheppende denksprong naar de axioma's voor, die inductief noch deductief is. 
Volgens Einstein waren theorieën 'vrije scheppingen van de menselijke geest'; het Boek der Natuur is niet 
in de taal der wiskunde geschreven (door Iemand anders), zoals Galilei meende, vvi; verzinnen en schrij
ven het Boek der Natuur in de taal der wiskunde. Bron: Albert Einstein, Lettres è Maurice Solovine, (Parijs: 
Gauthier-Villars 1956) blz. 120. 

theorie wel via zijn deductieve methode was 
gevonden (blz. 121). De methode is blijkbaar ook 
hier irrelevant. Van Dongen geeft het zelf toe en 
schiet zodoende volgens mij opnieuw een bok. 
Want waarom een methode uitgebreid in een be
schouwing over Einstein's kritiek op de quantum
mechanica betrekken wanneer zij irrelevant is? 
Samengevat, een onderhoudend proefschrift met 
enkele onnodige smetten. 

Fred Muller 

Johan van Bennekom, Geschiedenis van het 
Zoölogisch Station en het Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee. Het Zoölogisch Station 
der Nederlandse Dierkundige Vereniging (1876-
1960) en het NIOZ (vanaf i960) als nationale 
instituten voor zeeonderzoek. (Den Burg: NIOZ 
2001). Publicatie nr. 3638 van het Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee, Postbus 59, 
1790 AB Den Burg-Texel, uitgegeven bij het 125-
jarig bestaan van het Instituut. 127 pp., ill. 

De auteur van dit gedenkboek, Johan van Ben
nekom, heeft sinds 1967 gewerkt als chemicus bij 
het Nederlands Instituut voor Onderzoek der 
Zee. Hij onderzocht toen de relaties tussen zee
water, plankton en sediment in verschillende 
kustgebieden en oceanen. Nu heeft hij zijn hori
zon verlegd: op zijn initiatief verscheen in 1988 

eerst de door - eveneens oud-medewerker - Ab 
Dral geschreven geschiedenis van het Zoölogisch 
Station tussen 1876 en 1945. Deze publicatie was 
volgens de huidige directeur van het NIOZ een 
van de belangrijkste bouwstenen voor een ge
schiedschrijving van het NIOZ in bredere zin, en 
aan die geschiedenis heeft Van Bennekom zich nu 
zelf gewaagd. Het resultaat is een uiterlijk heel 
fraai boekwerk, dat de geschiedenis behandelt 
van het NIOZ en zijn voorloper tussen 1876 en 
1990, het jaar waarin het NIOZ ging opereren 
onder de NWO-paraplu. 

Zijn doelgroep was in de eerste plaats het 
NlOZ-personeel, schrijft Van Bennekom, en ook 
de commissies en besturen die het NIOZ begelei
den. Die keuze bepaalt inderdaad het karakter 
van het boek. Dit is niet een doorlopende vertel
ling die een buitenstaander wil onderhouden 
over de inhoud en betekenis van zee-onderzoek, 
maar een recapitulatie van de organisatie van dit 
onderzoek in Nederland. Wie het verschil tussen 
marien-biologisch, hydrobiologisch, visserij-bio
logisch, oeconomisch-biologisch, hydrografisch 
en oceanografisch onderzoek niet precies kent, 
zal het door lezing van dit boek niet te weten 
komen. Dat hoeft ook niet. Ingewijden weten 
immers waarover het gaat. 

De auteur behandelt eerst de oprichting van 
het Zoölogisch Station als verplaatsbare barak in 
1876. Vervolgens komen aan bod de omzetting 
hiervan in een permanent Station, de relatie met 
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het visserij-onderzoek en de gevolgen van de 
opsplitsing hiervan voor het Station, en de nieu
we oriëntatie van het Station op fundamenteel 
marien-biologisch onderzoek. Na de Tweede 
Wereldoorlog groeit het Station eerst vrij geleide
lijk, en na 1957 plotseling explosief. Met die groei 
ontstaat ook de nieuwe naam, als uiting van de uit
breiding van zoölogisch georiënteerd naar zee
onderzoek. Daarna volgt een reconstructie van de 
verhuizing van het instituut naar Texel, een korte 
opsomming van de verschillende onderzoeksafde
lingen en hun onderzoeksvragen, en ten slotte 
behandelt de auteur chronologisch de verschillen
de expedities die onder NlOZ-vlag uitgevaren zijn, 
Een fraaie fotoreportage van de verschillende on
derzoeksschepen van vroeger en nu sluit het boek 
af NlOZ-personeel zal ongetwijfeld veel In het 
boek herkennen, De foto's zijn mooi, en de infor
matie is ter zake. Het eerder genoemde boek van 
Dral zat in 1988 in het NlOZ-kerstpakket - daar 
zou ook dit boek prima tot zijn recht komen. 

Patricia Faasse. 

K.P. Companje, Convergerende belangen. Belangen
behartiging van de zorgverzekeraars in historisch 
perspectief 1900-2001 (Zeist: Zorgverzekeraars Ne
derland in samenwerking met de Stichting 
Historisch Ziekenfondswezen 2001). 352 pp., ISBN 
90-75149-013-X. 

Het valt te waarderen dat maatschappelijke organi
saties als Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hun 
geschiedenis op schrift laten stellen. ZN, in 1995 
ontstaan als overkoepelende organisatie van zie
kenfondsen en particuliere zorgverzekeraars, heeft 
veel voorgangers, met name in de sfeer van de 
ziekenfondsen. De auteur beschrijft hoe de belan
genbehartiging zich in al zijn facetten heeft ont
wikkeld. De term belangenbehartiging is ruim 
opgevat, zodat het onderzoek inzicht geeft in de 
opkomst en verbreiding van het ziekenfondswezen, 
de ontwikkeling van het overheidsbeleid met 
betrekking tot ziekenfondsen en volksgezondheid, 
de opkomst van de particuliere verzekering en hoe 
ook deze tenslotte in het overheidsbeleid betrok
ken wordt. De auteur heeft veel tot nog toe nauwe
lijks geraadpleegde bronnen bestudeerd. Vanuit 
wetenschappelijk oogpunt is het te betreuren dat 
volstaan wordt met een lijst van archieven terwijl 
een notenappaat ontbreekt. Dat vermindert de 
waarde voor toekomstig onderzoek en doet 
onvoldoende recht aan het vele werk dat er in 
gestoken is. 

De belangenorganisaties ontstonden in reactie op 
het overheidsbeleid en op elkaar. Het voortouw 
werd genomen door de Nederlandse Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunst (NMG). Mede in 
reactie op plannen van de overheid de zieken
fondsen te betrekken bij de verplichte sociale 
verzekeringen, ontwikkelde de NMG een actief 
ziekenfondsbeleid. De vooroorlogse ontwikkeling 
had een sterke ideologische component, waarbij 
het tot tal van onderlinge confrontaties kwam tus
sen fondsen, die zich op hun beurt verenigden, en 
de NMG, die met een netwerk van eigen fondsen 
de markt poogde te beheersen en via bindende 
besluiten haar wil aan de overige fondsen probeer
de op te leggen. Dat riep op den duur zoveel span
ningen op dat de overheid zich gedwongen zag een 
bemiddelende rol op zich te nemen. 

Een neveneffect van een door de NMG afge
dwongen invoering van een welstandsgrens was 
dat de markt voor commerciële verzekeraars ge
leidelijk tot ontwikkeling kwam. Noch de NMG 
noch de overheid had daarmee enige bemoeienis. 
Dat mag voor de artsenorganisatie, voor wie in 
de negentiende eeuw de commerciële verzekeraar 
dè grote vijand was geweest, op zijn minst ver
wonderlijk heten. Het grote verschil was, dat de 
schadeverzekeraars zich verre van de natura-ver-
zekering hielden en de verzekerde een financiële 
tegemoetkoming gaven in de kosten. Voor de 
grote risico's - het ziekenhuis en sanatorium -
ontstonden nieuwe verenigingen, die geen wel
standsgrens hanteerden. Deze organisaties verloren 
met het Ziekenfondsenbesluit een groot deel van 
hun werkgebied en zijn in die zin dus weinig suc
cesvol geweest bij de behartiging van hun belan
gen. 

Op korte termijn betekende het Besluit een 
sterke groei van het aantal belangenorganisaties. 
Anderzijds bracht de groeiende overheidsbe
moeienis de noodzaak met zich mee als zieken
fondsen de krachten te bundelen. Dit resulteerde 
in een steeds verdere concentratie, tot in 1976 nog 
slechts één organisatie over was. Inmiddels had
den ook de ziektekostenverzekeraars zich in 1961 
in een belangenorganisatie verenigd. Deze bun
deling was noodzakelijk, omdat het overheidsbe
leid ook steeds meer het werkterrein van de 
particuliere ziektekostenverzekering beïnvloedde 
door wijziging van de ziekenfondsgrens en door 
de introductie van de publiekrechtelijke ambte-
narenverzekering. De invoering van de verplichte 
verzekering veranderde de markt grondig. Ener
zijds verloren commerciële verzekeraars een 
groot deel van hun verzekerdenbestand, maar 
anderzijds schiep de invoering van de zieken
fondsgrens nieuwe mogelijkheden. Door de ont-

181 



Boekbesprekingen 

wikkeling van de bovenbouwverzekering werd 
deze leemte voor een groot deel door non-profit 
organisaties ingevuld. De inperking van de ver
plichte verzekering tot de loontrekkenden liet de 
ziekenfondsen nog een relatief grote markt met 
in theorie eigen beleidsruimte. Probleem was 
echter, dat de vrijwillige verzekering en de in 1957 
ingevoerde bejaardenverzekering verliesgevend 
waren. Toen particuliere verzekeraars bovendien 
die markt afroomden door de goede risico's een 
goedkope verzekering aan te bieden werd de situa
tie onhoudbaar. De gekozen oplossing, opheffing 
van de vrijwillige en de bejaardenverzekering, en 
financiering van een alternatief door een toeslag 
op de particuliere verzekering, trok de particulie
re verzekeraars in de overheidssfeer. In dat debat 
dook opnieuw het idee van een volksverzekering 
op om tot de dag van vandaag op de politieke 
agenda te blijven. 

De zeer gecompliceerde problematiek van het 
overheidsbeleid op het terrein van de gezond
heidszorg na 1945 wordt minutieus uiteengezet. 
Zo ook de reacties van de verschillende belange
norganisaties. De gewoonte om wetgeving, ad
viescommissies en organisaties aan te duiden met 
een afkorting is weliswaar algemeen geaccep
teerd, maar werkt waar het gaat om het verkrij
gen van inzicht in de lange-termijnontwikkeling 
niet verhelderend. Blijkens de lijst met afkortin
gen telt het boek er meer dan honderd. Dit is een 
algemeen probleem bij beleidsgeschiedenis. Mijns 
inziens zal de historicus dan een keuze moeten 
maken en de standpunten opdelen in bredere 
categorieën, zodat de lezer niet door de bomen 
het zicht op het bos verliest. Overigens biedt de 
evaluatie, waarmee ieder hoofdstuk afsluit, de 
mogelijkheid de draad weer op te pakken en het 
overzicht te herstellen. 

Deze kritiek laat onverlet, dat met Converge
rende Belangen een diepgaande studie over de 
geschiedenis van de Nederlandse gezondheids
zorg is verschenen, die tot verder onderzoek 
inspireert. Voor de politiek, die blijkens de plan
nen voor een verplichte eigen bijdrage nog steeds 
over een zeer kort geheugen beschikt, zijn met 
name de hoofdstukken over de ontwikkeling 
sinds 1968 verplichte kost. 

Loes van der Valk 

Roy Porter, Waanzin. Een korte geschiedenis (Am
sterdam: Nieuwezijds 2003) 231 pp., ill. ISBN: 90 
5712 150 6. 

Met dit kleine boekje bewijst de onlangs overleden 

Roy Porter nogmaals hoezeer hij in medisch-histo-
rische kringen gemist zal worden. Met een zin van 
Polonius, 'de pedante grijsaard' uit Shakespeares 
Handet, als leidraad - 'Om een definitie te geven 
van echte waanzin: wat is het anders dan volstrekt 
waanzinnig te zijn' - leidt Porter de lezer door de 
wonderlijke wereld der (anti)psychiatrie, of 
beter: door de wondere wereld van het denken 
over waanzin, merendeels van psychiaters of 
neurologen of lieden die zich zo noemden dan 
wel achteraf als voorlopers gezien kunnen wor
den, maar ook van hun zich veelal - al dan niet 
terecht - onbegrepen en mishandeld voelende 
patiënten. Hij verklaart kort en helder hoe die 
denkwijze ontstond uit en/of leidde tot verande
ringen in de psychiatrische praktijk; noemt en 
verklaart de ideeën der 'groten' (Kraepelin, Char
cot, Freud en vele anderen); constateert en ver
klaart nationale overeenkomsten en verschillen 
en gaat in op de aan cultuur en tijd vastzittende 
ziekten en diagnoses, waarbij hij met name de 
niet alleen almaar veranderende, maar toch voor
al almaar uitdijende Diagnostic Statistical Ma
nual (DSM) even mild als dodelijk op de korrel 
neemt. Het geheel met veel vreugde en plezier 
lezend moest ik sterk denken aan een poster uit 
de jaren zeventig gesierd met de woorden 'Ooit 
een normaal mens ontmoet?', alleen dan veran
derd in 'Ooit een normaal psychiater ontmoet?' 
Maar misschien bewijst dit wel dat psychiaters 
ook maar mensen zijn. 

Dat Porter dit wijde beeld in luttele 200 (klei
ne, en niet eens druk beletterde) pagina's wist 
neer te zetten, mag met Oliver Sacks best 'haast 
een wonder' worden genoemd. 

Leo van Bergen 

W.C.H. Staring, Specimen inaugurale de geologia 
patriae. Academisch proefschrift over de geologie 
des vaderlands. Proefschrift Leiden 1833. Tweeta
lige uitgave, Latijn en Nederlands, vertaald door 
CL. Caspers, met een inleiding en een samenvat
ting in de Engelse taal onder redactie van prof dr. 
A. Brouwer. Hengelo: Nederlandse Geologische 
Vereniging, 2001 (Staringia, 10) (Grondboor en 
hamer 55 (2001) 5a). 176 pp., ill. ISBN 90-806769-
1-8. Prijs 16 Euro. Verkrijgbaar door overschrij
ving van 19,30 Euro (incl. verzendkosten) op 
rekening 1182107 t.n.v. penningmeester Neder
landse Geologische Vereniging, B. Oostendorp, A. 
Cuypstraat 6, 7141 XA Groenlo. 

In 1833 voltooide de Nederlandse geoloog-land-
bouwkundige W.C.H. Staring de dissertatie, 
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waarmee hij op 6 december van dat jaar de doc
torsgraad in de natuurwetenschappen in Leiden 
verwierf Nu, in 2001, verschijnt de Nederlandse 
vertaling van dit oorspronkelijk in het Latijn 
gestelde proefschrift. Het academisch proefschrift 
Over de geologie des vaderlands is volgens de 
redactie in meer dan één opzicht een historisch 
document. In de eerste plaats door het onder
werp: de geologie van Nederland. Tot aan Staring 
hadden slechts enkele buitenlandse auteurs een 
blik geworpen op de Nederlandse bodem en 
hierover mededelingen gepubliceerd. Een samen
hangend verhaal ontbrak. Staring maakte dat ver
haal. In de tweede plaats, aldus de redactie, is het 
jaar van verschijnen opmerkelijk. In 1833 ver
scheen immers eveneens het derde en laatste deel 
van The principles of geology van Charles Lyell, 
een werk dat door sommigen beschouwd wordt 
als het begin van de geologie als een natuurwe
tenschap in de moderne zin van het woord. 
Staring beheerste de Engelse taal niet. Hij kende de 
inhoud van The principles uitsluitend via de Duitse 
vertaling - en daarvan was in 1833 slechts het eerste 
deel verschenen. Pas na zijn promotie verscheen 
deel drie in vertaling. Desalniettemin, schrijft de 
redactie, sprak Staring met veel waardering over 
Lyells uniformiteitsleer, die ervan uitgaat dat de 
geologische processen die vroeger plaatsvonden, 
dezelfde zijn als de processen die heden ten dage 
nog werkzaam zijn. Staring was, met andere woor
den, uitstekend op de hoogte van de nieuwste 
geologische literatuur. In zekere zin heeft hij die 
kennis na zijn promotie weten te verzilveren door 
de geschiedenis in te gaan als de grondlegger van 
het onderzoek en de kennis van de geologie van 
Nederland, voornamelijk door de eerste geo
logische kaart van Nederland te maken. Dat was 
volgens de redactie een derde reden om zijn proef
schrift na meer dan anderhalve eeuw voor de 
hedendaagse lezer beter toegankelijk te maken. 

Het resultaat is een zeer fraai boekwerk, dat 
behalve een adequate inleiding op Staring en zijn 
werk, tevens de oorspronkelijke tekst in het 
Latijn heeft gehandhaafd. Naast de Latijnse tekst 
staat de Nederlandse vertaling. Conclusies, afkor
tingen noch stellingen ontbreken in Latijn en 
Nederlands. Een Engelstalige samenvatting ver
groot de toegankelijkheid van het proefschrift 
nog verder. Of Staring, en in het bijzonder zijn 
proefschrift, inderdaad zoveel eer verdienen zou 
een vraag voor historici kunnen zijn. Deze vraag 
is nu immers onderzoekbaar. De geschiedenis 
van de geologische wetenschap blijkt echter een 
bijster onontgonnen terrein, zeker als het de 
geologie van Nederland betreft. Misschien volgen 
Nederlandse wetenschapshistorici dezelfde rede

nering als de voorlopers van Staring. Nederland 
is plat, winderig, en vol modder en zand. Geo
logisch niet bijzonder interessant, dus - en bijge
volg wetenschapshistorisch evenmin. Misschien 
kan het lezen van Starings proefschrift hierin ver
andering brengen. Want dat heeft Staring naar 
mijn mening inderdaad overtuigend aangetoond: 
de Nederlandse gronden zijn misschien plat, maar 
dat betekent nog niet dat er geen interessant ver
haal achter schuilgaat. Integendeel. 

Patricia Faasse. 

Margreet van der Burg en Marian Bos-Boers, 
Vrouwen, Wageningen en de Wereld. Wetenschap, 
studie en loopbaan, 1918-200} (Hilversum: Verloren 
2003). 255 blzn., ill. ISBN 90-6550-739-6. Prijs 15,00 
euro. 

De doelstelling van dit 'gedenkboek' is beschei
den: ophalen van herinneringen, aanzet tot ver
dere discussie en analyse van een groot aantal 
verzamelde gegevens over vrouwen aan de Land
bouw Hogeschool (sinds 1918), Landbouwuniver
siteit (vanaf 1986) en Wageningen Universiteit 
(sinds 1998) tussen 1918 en 2003. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van elektronische enquêtes, per
soonlijke interviews en archiefonderzoek. Het 
resultaat is een fraaie bundeling van persoonlijke 
verhalen, veel beeldmateriaal en een historisch 
overzicht van het leven van vrouwelijke studen
ten en wetenschappelijk medewerksters aan de 
Wageningse universiteit. 

Als neerslag van onderzoeksgegevens is dit 
boek een interessant document. De onderzoek
sters - inderdaad, allen vrouwen - hebben zich 
kosten noch moeite bespaard om een zo volledig 
mogelijk beeld te verkrijgen van de Wageningse 
vrouwen. Hiermee hebben zij een gedegen invul
ling gegeven van een hiaat in de informatie. Het 
boek is doorspekt met een groot aantal persoon
lijke verhalen over het leven aan de Wageningse 
Universiteit. Het onderzoek levert een aantal 
aardige historische wetenswaardigheden op: Zo 
werd het aannemen van vrouwelijke werknemers 
in hogere functies aan de LH voor de Tweede 
Wereldoorlog niet zozeer tegengewerkt door het 
wetenschappelijk corps, maar vooral door de 
curatoren. Ook blijkt dat het beeld van het vrou
welijke aandeel aan de Nederlandse universiteiten 
flink vertekend kan worden door statistische 
onzuiverheden: medewerkers die uit andere geld
stromen dan de eerste worden betaald, die een 
tijdelijke aanstelling hebben of niet direct onder 
contract staan bij de universiteit, worden niet 
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meegenomen in de statistieken. De onderzoek
sters hebben ook een enorme hoeveelheid cijfers 
geproduceerd: bijvoorbeeld over de herkomst 
van de vrouwelijke studenten, hun motivatie om 
in Wageningen te gaan studeren en hun keuze 
voor een specifieke studierichting. Mijn persoon
lijke ervaring is echter dat de - soms jaren 
achteraf - in enquêtes gegeven antwoorden op 
dergelijke vragen meer suggereren dan er oor
spronkelijk aan ten grondslag lag. Desalniettemin 
is het leuk als vergelijkingsmateriaal. 

Vanuit Gewina-perspectief zou het interessant 
zijn geweest de vraag te stellen in hoeverre vrou
wen actief of passief invloed hebben uitgeoefend 
op de veranderingen in het curriculum of de 
wetenschapsbeoefening binnen de Wageningse 
universiteit. In dit boek is duidelijk gekozen voor 
het perspectief van de vrouw en niet het perspec
tief van de (landbouw-)wetenschap. Hierdoor is 
de rol van de vrouw in de wetenschap helaas 
vooral een opsomming van namen, functies en 
jaartallen geworden. Misschien is dat een gevolg 
van het type onderzoek: de enquêtes en inter
views geven vooral een beeld van de individuele 
beleving, niet zozeer van het grotere plaatje en de 
onderlinge verbanden. Toch wordt in de inleiding 
de vraag gesteld welke opvattingen over 'vrouw 
en wetenschap' schuil gingen achter debatten 
over toegang tot, deelname aan en selectie van 
vrouwen voor een studie of werkkring aan de 
LH/LUW/WU. Opvallend is dat de interessantste 
conclusies die op dit punt getrokken worden 
betrekking hebben op de periode voor 1918. 

Mijn algemene conclusie luidt dat dit boek 
zeker het lezen waard is voor lezers met belang
stelling voor gendervraagstukken of universiteits
geschiedenis en dat het veel materiaal bevat dat 
toekomstige onderzoek(st)ers naar vrouwen in de 
(landbouw-)wetenschap veel werk zal besparen. 

Barbara Allart 

K. Horstman, Public Bodies Private Lives. The 
historical constructions of life insurance, health 
risks, and citizenship in the Netherlands 1889-1920 
(Rotterdam: Erasmus Publishing 2000) 211 pp., 
ISBN 90-5235-156-2, € 27. 

Public Bodies Private Lives is de Engelstalige edi
tie van Horstmans dissertatie Verzekerd leven, 
artsen en verzekeringsmaatschappijen 1880-1920 
(Amsterdam 1996). De maatschappelijke rol van 
de geneeskunde wordt steeds belangrijker, zoals 
blijkt uit debatten over het Human Genome Pro
ject en de gevolgen van de toepassing van gene-

tisch-medische technologie voor risicoselectie 
voor verzekeringen. Horstman wil aan een analy
se van deze maatschappelijke betekenis bijdragen 
door het leveren van een nieuw perspectief op de 
geneeskunde. Zij koos als onderzoeksinstrument 
de relatie artsen-levensverzekeringen in histo
risch perspectief Public Bodies Private Lives is een 
institutionele, medisch-historische studie gewor
den over de ontwikkeling van de relatie artsen
levensverzekeringsmaatschappijen in Nederland, 
de vorming van het artsenberoep van verzeke-
ringsgeneeskundige als medisch adviseur en 
medisch controleur, en de ontwikkeling en accep
tatie van geneeskundig onderzoek door de verze
keringsmaatschappijen zelf de medische stand en 
het publiek in de periode 1880-1920. 

In deel I, 'The making of a medical practice', 
gaat Horstman in op de institutionalisering van 
medische selectie en geneeskundige keuringen bij 
levensverzekeringen vanaf 1850. Er ontstond een 
netwerk van verzekeringsmaatschappijen, poten
tiële verzekerden, medisch controleurs, huisart
sen en medisch adviseurs. De verhouding tussen 
de maatschappijdirecties en de artsenstand bin
nen deze figuratie was ongelijk. De artsen bleken 
niet in staat om een collectief standpunt in te 
nemen over hun rol bij en de betekenis van 
medische controles als instrument voor voorspel
lende geneeskunde. De maatschappijdirecteuren 
bepaalden het beleid. In deel II, 'The medical 
examination: constructing reliability', maakt 
Horstman duidelijk dat de ontwikkeling van het 
instituut 'medische adviseur' voor levensverzeke
ringsmaatschappijen niet alleen de vorming van 
een nieuwe praktijk van medische keuringen 
betekende, maar ook van nieuwe standaarden, 
nieuwe vaardigheden en inzichten. Deze bureau
cratisering versterkte de macht van de maat
schappijdirecteuren tegenover de artsen nog 
meer. Deel III, 'Public and private spheres: redefi
ning boundaries', beschrijft hoe de artsen in hun 
NMG met de discussie over het medisch geheim 
en het afgeven van overlijdensverklaringen voor 
de levensverzekeringen uiteindelijk stelling 
moesten nemen over de scheiding tussen publiek 
en privaat belang. Oude discussiepunten als de 
morele exclusiviteit van het medisch beroep, het 
paternalistische en persoonlijke karakter van de 
arts-patiëntrelatie en de autonomie van de me
dische praktijk werden vervangen door de 
complexere maatschappelijke integratie van het 
medisch beroep, een meer gelijke maar tegelijk 
formelere verhouding met de patiënt en sterkere 
collegiale controle. Deel IV, 'Healthy and unheal
thy risks', behandelt de discussie over de verze
kerbaarheid van goede risico's en minderwaardige 
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levens van mensen met een verhoogd risico. De 
kracht van de medische stand om de spanning 
tussen moraal en commercie te overbruggen bleek 
te verzwakken. Voor de gevestigde levensverzeke
ringsmaatschappijen woog het economisch belang 
sterker dan de algemeen maatschappelijke en 
medische belangen. In deel V, 'Insured lives', trekt 
Horstman conclusies over het einde van de medi
sche professionele autonomie, de verhouding 
tussen levensverzekering en medische expertise, 
het menselijk lichaam als public body en maat
schappelijk besef in een risicocultuur. Zij pleit er 
voor om de geneeskunde niet uitsluitend als 
wetenschappelijk of professioneel, maar als deel 
van het publieke en politieke domein te beschou
wen waarbij de relatie geneeskunde-bevolking 
centraal staat, niet de verhouding arts-patiënt. 
Horstmans onderzoek bestaat uit twee niveaus: 
de analyse van het historisch onderzoek naar de 
relatie artsen-levensverzekeringen voor uitspra
ken over de maatschappelijke betekenis van 
geneeskunde en het historisch onderzoek zelf 
Haar pleidooi om nieuwe perspectieven op de 
geneeskunde als deel van het publiek domein te 
ontwikkelen is helder. Zij schetst duidelijk hoe 
binnen de geneeskunde onder invloed van de 
zich ontwikkelende commerciële levensverzeke
ring een omslag ontstond van therapeutische 
naar preventieve en voorspellende geneeskunde. 

De auteur koos bij haar onderzoek voor een 
institutionele benadering. Dat heeft voor- en 
nadelen. Abstractie van de betrokken partijen tot 
het algemene niveau van de artsen met de NMG 
en de directeuren van levensverzekeringsmaat
schappijen maakt haar conclusies en aanbevelin
gen over de maatschappelijke betekenis van 
geneeskunde transparant en dat is een voordeel. 
Maar de historische praktijk is toch wat weerbar
stiger en het lezen van Public Bodies Private Lives 
roept veel vragen op. Het is mogelijk om de the
matiek institutioneel te bezien, maar mensen en 
hun onderlinge relaties bepalen de ontwikkeling 
in de verhouding geneeskunde-Ievensverzeke-
ring. Horstman noemt in deel I het netwerk van 
artsen, directeuren en potentiële verzekerdencli-
èntele als focus van haar onderzoek, maar de ver
zekerden zelf komen als partij niet aan bod. De 
hoofdrolspelers zijn verzekeringsdirecteuren en 
artsen. Horstman beschrijft ze als vrij homogene 
groepen, terwijl zowel bij de directeuren als bij de 
artsen de persoonlijke verschillen praktisch en 
ideologisch groot waren. Directeuren als vader en 
zoon Schevichaven, de ideologen van de Neder
landse levensverzekering, zetten zich in voor de 
ontwikkeling van de verzekeringsgeneeskunde 
terwijl anderen de artsen maar als klerken en 

medische keuringen als minder belangrijk 
beschouwden. Horstman gaat ook onvoldoende 
in op de verschillen bij de artsenstand en de ont
wikkeling van de NMG als beroepsorganisatie, 
aspecten die van grote invloed waren op de ver
houding artsen-levensverzekeraars. Bij de NMG 
waren er liberale en conservatieve stromingen, 
maar het onderscheid was niet altijd even dui
delijk. Hoe lagen de verhoudingen tussen de 
medisch adviseurs en de medisch controleurs? 
Wie waren de medisch adviseurs? Waren dit spe
cialisten en/of huisartsen? Speelde de controverse 
tussen de huisartsen en specialisten als beroeps
groepen bij de ontwikkeling van het controleur
en adviseurschap een rol? Horstman beperkt zich 
bij haar onderzoek naar de rol van de NMG tot de 
relatie met de levensverzekering, maar de belan
genbehartiging van de artsenorganisatie speelde in 
deze periode in veel breder verband zoals de belan
genbehartiging van de afzonderlijke beroepsgroe
pen, de ziekenfondskwestie en de relatie met de 
overheid. Het blijkt dat de Nederlandse levensver-
zekeringsstatistici gebruik maakten van buiten
landse tabellen, zoals Scandinavisch materiaal. De 
auteur trekt echter geen vergelijkingen tussen het 
Nederlandse en het buitenlandse levensverzeke
ringsbedrijf Was de verhouding tussen de artsen 
en maatschappijen in Nederland uniek, of ontwik
kelde deze zich onder invloed van of parallel aan 
die in de omringende landen? Het antwoord op 
deze vraag kan consequenties hebben voor de uit
komst van het onderzoek. 

Ondanks deze kritische opmerkingen ben ik 
van mening dat Horstman met Public Bodies 
Private Lives een gedegen studie heeft gepubli
ceerd. Zij werpt daarmee een nieuw licht op de 
maatschappelijke betekenis van de geneeskunde, 
de vorming van de verzekeringsgeneeskunde en 
risicobeoordeling en de dynamiek tussen profes
sie en commercie, zoals die zich tussen artsen en 
maatschappijdirecteuren ontwikkelde. Hopelijk 
zal deze institutionele studie worden aangevuld 
met een sociaal-historisch onderzoek, want het 
thema smaakt naar meer. 

Karel-Peter Companje 

H. van Zon, Geschiedenis en Duurzame ontwik
keling. Duurzame ontwikkeling in historisch per
spectief: enkele verkenningen (Nijmegen 2002) 
(vakreviews duurzame ontwikkeling, 5). 135 pp. 
ISBN 90 77004 04 1, prijs € 7. 

Bij presentaties over de geschiedenis van duur
zame energie in Nederland kreeg ik van Henk 

185 



Boekbesprekingen 

van Zon regelmatig de vraag voorgelegd of de 
geschiedenis van duurzame energie, en meer 
algemeen aandacht voor milieuvraagstukken, niet 
veel ouder is dan de Energiecrisis en de Club van 
Rome. Volgens Van Zon was er in veel opzichten 
weinig nieuws onder de zon. Met deze publicatie 
heeft hij deze (retorische) vraag zelf beantwoord. 
De inzet van dit boek is om te laten zien dat de 
historische discipline een relevante bijdrage kan 
leveren aan het werken aan een meer duurzame 
samenleving. De publicatie is met name gericht 
op het onderwijs en maakt deel uit van een reeks 
publicaties die beoogt docenten in de verschillende 
disciplines van onderwijsmateriaal te voorzien. 

Aan de hand van drie thema's, - mijnbouw, het 
gebruik van hout en bosbouw, het bevolkings
vraagstuk - laat Van Zon zien dat op verschillen
de momenten in de geschiedenis de mensheid is 
geconfronteerd met het probleem van de (be
perkte) draagkracht van het milieu. Het verhaal 
begint bij de vroegste agrarische gemeenschap
pen, omspant de Klassieke Oudheid en focust 
vooral op de ontwikkelingen in de laatste drie, 
vier eeuwen. Duidelijk wordt dat ideeën over uit
putting absoluut niet nieuw zijn en dat een invul
ling van het concept duurzame ontwikkeling in 
termen van verantwoordelijkheid ook voor toe
komstige generaties een geschiedenis heeft die 
zeer ver terug gaat. De reacties van de mensen op 
de verschillende (gepercipieerde) problemen var
ieerden. Het meest hoopvolle voorbeeld is de 
'Siegerlandische Haubergwirtschaft', waar al vroeg 
een vorm van duurzame bosbouw werd toegepast 
voor de lokale metaalindustrie. De essentie van 
dit systeem van hakhoutbossen (Hauberge) was 
de beheersing van de productie van hout, de 
energiebron voor de ijzerbereiding. Het systeem 
kon zich lange tijd handhaven, tot de streek in 
het midden van de 19'̂  eeuw door de aanleg van 
een spoorlijn werd ontsloten en goedkope steen
kool de taak van hout overnam. In andere landen, 
vooral in Engeland, was het brandstofprobleem al 
eerder'opgelost' (of verschoven) door de overgang 
op steenkool. Vanaf hoofdstuk 7 komt de nadruk 
in het boek meer te liggen op de visies van een 
aantal geselecteerde auteurs. Dat hoofdstuk behan
delt het debat over het bevolkingsvraagstuk in de 
18' en 19"̂  eeuw. De pessimist Malthus is hier het 
best bekend. In de volgende hoofdstukken ver
schuift de aandacht naar de visie op de natuur in 
de geschriften van economen en (vroege) natuur
beschermers. Ook in de 20^ eeuw - voor 1970 - zijn 
er verschillende profeten geweest die gewezen heb
ben op de gevaren van uitputting van grondstoffen 
en aantasting van het natuurlijk leefmilieu. Relatief 
onbekend is het werk van twee Nederlandse che

mici, namelijk G.A. Brender a Brandis en F.M. 
Jaeger, die vooral wezen op de eindigheid van 
grondstoffen en energiebronnen. 

Het doel van het boek, het verkennen van de 
mogelijkheid die het thema van duurzame ont
wikkeling voor historisch onderzoek en onder
wijs biedt, is zonder meer bereikt. Van Zon heeft 
een waardevolle en bruikbare inleiding op het 
thema geschreven, die als een goed startpunt kan 
dienen voor een verdere uitwerking. Tegelijker
tijd illustreert hij ook de relevantie van een histo
risch perspectief Ondanks dit lovende oordeel 
zijn er toch ook enkele kritiekpunten. De op
bouw en de structuur zijn niet erg helder. Hoewel 
in het begin duidelijk voor een thematische 
insteek is gekozen, volgen de laatste hoofdstuk
ken een chronologische lijn. Voor het beoogde 
doel is dit vermoedelijk geen probleem. De laat
ste hoofdstukken zijn bovendien nogal fragmen
tarisch. De lezer vraagt zich af wat nu de impact 
van al deze visionaire schrijvers is geweest. 
Hoewel er enkele verwijzigen zijn naar de invloed 
van sommige ideeën (bijvoorbeeld als voorlopers 
van natuurbeschermingsorganisaties) blijven deze 
erg summier — waarschijnlijk ook omdat die 
invloed, ondanks het feit dat dergelijke geschrif
ten wel de nodige aandacht kregen, erg gering 
was. Een andere meer fundamentele vraag is in 
hoeverre de situaties in de verschillende perioden 
vergelijkbaar zijn; een tweede wat de rol van de 
techniek is geweest. Dat een aantal doemscenari
o's niet is uitgekomen komt o.a. door onvoorzie
ne technologische ontwikkelingen (die op hun 
beurt overigens weer nieuwe problemen creëer
den). Tot slot roept annex 1 over windenergie om 
een reactie van mijn zijde. In tegenstelling tot wat 
Van Zon beweert is er inmiddels het nodige 
bekend over de ontwikkeling van windenergie in 
de periode voor 1970 (bijvoorbeeld in de VS en 
Denemarken). Bovendien verdienen de plannen 
van Herman Honnef, die Duitsland in de jaren 
'30 en '40 autarkisch wilde maken door het bou
wen van zeer grote windturbines, een wat kriti
schere benadering. Vanuit technisch oogpunt was 
dit grotendeels luchtfietserij. Ook het Hamburgse 
windenergie-initiatief komt in een ander per
spectief te staan als de 500 kW door 500 MW 
wordt vervangen, maar dit is een slechts een kleine 
smet op een prikkelende publicatie. 

G. Verbong 
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