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BOEKBESPREKINGEN 

Frans van Lunteren, Bert Theunissen en Rienk 
Vermij (redactie). De opmars van deskundigen. 
Souffleurs van de samenleving (Amsterdam: 
Amsterdam University Press 2002). 220 pp., ISBN 
90 5356 507 8. 

Wie in het woordenboek deskundige opzoekt, kan 
het nauwelijks ontgaan dat de term ergens halver
wege desahoofd en desperado staat. Het toeval wil 
dus dat de zoeker meteen op de beperkingen 
wordt gewezen: de deskundige weet slechts iets 
over een klein gebied en zelfs daarover is hij/zij 
zelden zeker. Ooit is dat anders geweest. Toen 
waren er mensen die vrijwel alles wisten, met een 
beetje stevig doorlezen was dat toen nog te doen. 
Bovendien werden zij serieus genoeg genomen 
om zo nu en dan op de brandstapel te worden 
gezet of anderszins naar de Eeuwige Bibliotheek 
gezonden te worden. Maar ergens, ter hoogte van 
de wetenschappelijke revolutie, is het misgegaan. 
Niet langer viel alles wat er te weten valt in een 
mensenleven te vergaren, deskundigheid werd 
steeds frequenter te hulp geroepen en als het zo 
uitkwam even gemakkelijk terzijde gelegd. Daar
mee is 'deskundigheid' tegenwoordig een even 
veelvormig als vluchtig verschijnsel, alom aanwe
zig als de ochtendmist en even ongrijpbaar. In 
deze bundel wordt een poging gedaan om er wat 
vat op te krijgen: naast een foto van Dr. R. Clavan 
wordt door de redactie vastgesteld dat het gaat 
om iets dat gefundeerd moet zijn in 'theoretisch-
wetenschappelijke kennis en een hogere oplei
ding'. Dat laat erg veel toe. Door niet al te veel 
beperkingen geplaagd hebben de verschillende 
auteurs zich dan ook gezet aan een beschouwing 
over specifieke deskundigen dan wel de verande
rende vorm van deskundigheid (van Van Swinden 
tot de eisen die de televisie stelt aan deskundig
heid). Het zijn zonder uitzondering lezenswaardi
ge stukken, duidelijk met plezier geschreven. In 
hun bonte verscheidenheid geven ze zicht op de 
hoofdparadox die de gehele bundel doortrekt: we 
kunnen niet zonder, maar de afhankelijkheid gaat 
soms te ver. En daarnaast is er dan nog dat andere 
lastige inzicht: deskundigen bieden het beste wat 
een cultuur in huis heeft en wat blijken ze er vaak 
naast te zitten. 

Twee stukken verdienen speciale aandacht. Dat 
is ten eerste het stuk van Frank Huisman, die 
prachtig laat zien hoe de medische wetenschap
pen in de loop van de negentiende eeuw een 

hegemoniale positie hebben verworven over het 
weten van lijf en leden: de overheid ging kwak
zalverij min of meer tegen en het ziekenfonds 
betaalde het niet, ook al is er welbeschouwd wei
nig in te brengen tegen de gedachte dat de patient 
de baas is over de zorg die aan hem of haar ver
leend wordt. Dat blijkt ook wel, want tegelijker
tijd heeft zich op de markt van ziek en zielig een 
paranormale deskundigheid gevestigd, waar veel 
geld in omgaat, die inmiddels ook mondjesmaat 
vergoed wordt. De ontwikkeling van deze alter
natieve deskundigheid zou tot de gedachte kun
nen leiden dat de officiële deskundigheid ernstig 
aan charisma heeft ingeboet: de 'onttovering' van 
de wereld vergt zijn prijs. Het tweede stuk waarop 
de aandacht gevestigd moet worden is de zeer 
inspirerende bijdrage van Gerard Alberts over de 
'verwiskundigisering' van het wetenschappelijk 
denken, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Daar
in wordt begrijpelijk gemaakt hoe langzamerhand 
alle disciplines aan scherpe methodologische 
eisen werden onderworpen, modellenbouw op
rukte en graden van waarschijnlijkheid in de 
plaats traden van simpele causaliteit. Ook dat 
vergde overigens een hoge prijs (met name op het 
gebied van de reikwijdte van uitspraken), waar 
nog weinig zicht op is. 

Meer in het algemeen zou als kritiek op deze 
bundel kunnen gelden dat de opmars der deskun
digen wel enigszins ironisch wordt geschilderd, 
maar dat de prijs van deze opmars wat onder
belicht blijft. Dat neemt overigens niet weg dat het 
een inspirerende bundel is, die het eigen functio
neren van menig lezer van dit blad wat kan verdui
delijken. 

Piet de Rooy 

Machiel Keetstra ed.. Doorbraken in de Natuur
kunde (Amsterdam: Nieuwezijds 2001). 224 pp., 
ill. ISBN 90 5712 0704. € 18,95. 

Een studium generale aan de universiteit van 
Amsterdam heeft een zeer leesbaar overzicht 
opgeleverd van de ontwikkeling in het natuur
kundig denken in de laatste vier eeuwen. Daarbij 
is bewust gekozen voor een biografische benade
ring. Aan de hand van een aantal sleutelfiguren 
(waaronder Galileï, Huygens, Newton, Faraday, 
Maxwell, Boltzman en Bohr) wordt een beeld 
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geschetst van het denken over de fysica in de 
genoemde periode. De zes auteurs zijn allen ver
bonden (of verbonden geweest) aan diverse Neder
landse universiteiten. Het oogmerk was om voor 
een algemeen publiek de hoekstenen te schetsen 
van de moderne natuurkunde. Welnu, binnen een 
aantal hierna te noemen beperkingen is men daar 
goed in geslaagd, mede dankzij een strakke redactie 
door Machiel Keetstra, die er zorg voor droeg dat 
in de diverse bijdragen op relevante onderdelen 
naar de verschillende auteurs is verwezen. 

Na een inleiding door Keetstra wordt de bundel 
geopend met een essay over Galilei door Van 
Lunteren. In een heldere schrijftrant wordt kort 
geschetst hoe deze klassiek gevormde wetenschap
per baanbrekend werk verrichtte door een wis
kundige manier van redeneren toe te passen op 
het denken over bewegingen. Om het belang van 
Galilei's invloed naar waarde te kunnen schatten 
wordt de lezer eerst ingevoerd in de klassieke, 
aristotelische manier van denken over bewegin
gen. Duidelijk wordt ook hoe groot de invloed 
van Galilei's leermeester Ostilio Ricci moet zijn 
geweest, want diens introductie van Galilei in het 
werk van Archimedes (een klassieke auteur die 
merendeels technische problemen wiskundig 
benaderde), klinkt door in al het latere werk van 
Galileï. Via een persoonlijke ontwikkeling van 
jaren, waarbij Galileï uitgroeit van wiskundige tot 
natuurfilosoof, komt hij uiteindelijk tot een vol
strekt nieuwe benadering van de mechanica, op 
welk fundament nog door generaties kon worden 
voortgebouwd. Al met al een spannend verhaal 
waarin ook duidelijk wordt dat zelfs de grootste 
geesten niet volledig loskomen van de achtergron
den en denkbeelden waarmee ze zijn opgegroeid. 

In een volgend essay maakt Dijksterhuis met 
zijn bijdrage over de optica van Huygens een 
sprong naar de late 17e eeuw. Hoewel in deze bij
drage (en de volgende over Newton) de invloed 
van Descartes op het f\'sisch denken van de tweede 
helft van de 17e eeuw wel wordt aangestipt, zou 
een zelfstandige bijdrage over de indrukwekkende 
invloed van deze veelzijdige filosoof op het denken 
over de fysica niet hebben misstaan. Niettemin, 
Dijksterhuis schetst hoe de strikt mathematisch 
opererende Huygens min of meer ongezocht voor 
het eerst een verbinding weet te leggen tussen een 
correcte mathematische beschrijving van een 
fenomeen (de dubbele breking van een lichtstraal 
door een kristal van kalkspaat) en de fysische ver
klaring ervan. Hoezeer Huygens met zijn optica 
zijn tijd vooruit was mag duidelijk zijn uit het feit 
dat Huygens' optica pas in de 19e eeuw werkelijk 
doorbrak. 
Dat laatste werd vooral veroorzaakt door de wel

haast verpletterende invloed ('right or wrong') 
van een andere sleutelfiguur in de geschiedenis 
van de fysica: Isaac Newton. Diens visie op de 
optica liftte mee op het spectaculaire succes van 
Newtons gravitatietheorie, in deze bundel be
schreven door Cees de Pater, ingevoerd in deze 
materie als geen ander. De Pater beperkt zich 
voornamelijk tot Newtons meest invloedrijke 
werk: de ontwikkeling en receptie van zijn 
gravitatietheorie. Hoewel dit op zichzelf een las
tige materie is, weet De Pater helder en beknopt 
uiteen te zetten hoe Newton dit concept ontwik
kelde en mathematisch vorm gaf in de vertrouw
de meetkundige taal van Euclides, de Griekse 
filosoof wiens leerboek van de 4e eeuw tot ver in 
de 2oe eeuw (!) het inleidende onderwijs in de 
wiskunde bepaalde. Boeiend is ook de paragraaf 
waarin beargumenteerd wordt dat Newton de 
'algemene regels voor wetenschappelijk redene
ren' die hij opstelde achteraf geconstrueerd lijkt te 
hebben als rechtvaardiging van zijn eigen werk
wijze: een in de wetenschap overigens vaker te 
herkennen patroon. 

Aansluitend behandelt Snelders de ontwikke
ling van het elektromagnetisme. Wie de ontwik
kelingen in de hedendaagse wetenschap snel vindt 
gaan, mag zich spiegelen aan de eerste helft van 
de 19e eeuw. Het is verbluffend om te constateren 
in welk tempo de theorie van het elektromagne
tisme in de steigers is gezet. Nadat Volta in het 
jaar 1800 met een rudimentaire batterij het feno
meen van de stromende elektriciteit had ontdekt 
en nadat in 1820 door Oersted de relatie was aan
getoond tussen deze stromende elektriciteit en het 
magnetisme, duurde het slechts tot iets voorbij 
het midden van de eeuw alvorens door Maxwell 
een analytisch en mathematisch zeer doortim
merd theoretisch bouwwerk was neergezet, dat in 
beginsel ongewijzigd is gebleven tot op de huidige 
dag. Nodig was slechts de werkkracht van enkele 
begaafde experimentatoren, waarvan Snelders 
vooral het werk behandelt van de meest geniale 
onder hen, Michael Faraday. Op zijn beurt was 
Faraday onmiskenbaar wegbereider voor een 
geniaal theoreticus, de reeds genoemde lames 
Clerk Maxwell. 

Een ander hoogtepunt van de negentiende 
eeuwse fysica, de ontwikkeling van de warmteleer, 
wordt behandeld door Uffink. Evenals bij het 
elektromagnetisme vormt ook de thermodynamica 
een vakgebied waar een verregaande mathemati-
sering van de natuurkunde optrad. Het was dan 
ook slechts een handvol begenadigde fysici (waar
onder opnieuw de geniale Maxwell) die dit vak
gebied met elkaar - in soms verhitte discussies -
vormgaf. 
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De overgang naar de twintigste eeuw vormt een 
ware breuk met het verleden. Waar diverse laat-
negentiende-eeuwse natuurkundigen hun vak 
min of meer als 'af' hadden gekenschetst, bracht 
de nieuwe eeuw een volstrekt onvoorziene manier 
van denken. Begrippen als relativiteit en quantisa-
tie deden hun intrede, met grote gevolgen zowel 
voor de theoretische als voor de e.xperimentele 
natuurkunde. In twee verschillende bijdragen be
handelt Fransen het werk en de opvattingen van 
respectievelijk Einstein en Bohr. Net zoals bij de 
meeste middelbare-schoolboeken sluit deze bun
del de ontwikkeling van de fysica min of meer af 
met de Tweede Wereldoorlog. Jammer, want juist 
de notie dat de ontwikkeling van de fysica nog 
volop doorgaat, waarbij de geventileerde opvat
tingen soms doen denken aan zeventiende-eeuwse 
speculatieve theorieën, zou een eigen hoofdstuk, 
gewijd aan deze nieuwere, vaak nog niet volledig 
uitgekristalliseerde ontwikkelingen, zeker hebben 
gerechtvaardigd. Curieus is tenslotte dat van deze 
auteur, de enige die twee bijdragen aan de bundel 
heeft geleverd, het cv ontbreekt. 

Al met al is deze leesbare en niet te diepgraven
de bundel zeker de moeite waard als inleiding in 
een uiterst relevant stuk cultuurgeschiedenis. Het 
boek verdient zeker een plaats in iedere algemene 
(school- )bibliotheek. 

Huib J. Zuidervaart 

[Jan de Witt,] Elementa curvarum linearum. Liber 
secundus. Tekst, vertaling, inleiding en commen
taar door A.W. Grootendorst. (Amsterdam: Stich
ting Centrum voor Wiskunde en Informatica 
2003) 313 pp., ill., ISBN 90-6196-514-4. 

In Gewina 25-1 besprak ik de Engelse vertaling 
van Grootendorsts editie van het eerste boek van 
Jan de Witts Elementa curvarum linearum (1659). 
Mijn conclusie luidde toen dat dit een waardevol
le nieuwe bouwstof voor de geschiedschrijving 
van de (Nederlandse) wiskunde is. Nu is zijn edi
tie van het tweede boek verschenen, wederom 
eerst de Nederlandse, de Engelse volgt. En weder
om levert hij hiermee een waardevol stuk bouw
stof af Inleiding en toelichting zijn helder en 
terzake, de vertaling direct en een bruikbaar hulp
middel bij de tekst, waarvan het origineel inte
graal is bijgevoegd. Er is een andere typografie 
gekozen en de facsimile is - waarschijnlijk door 
het gebruik van een gecomprimeerd afbeeldings-
format - iets minder fraai, maar afgezien van 
dergelijke details is het geheel van even hoge kwa
liteit. 

Het Liber secundus is historisch het meest belang
wekkende. Het wordt gezien als het eerste leerboek 
van de analytische meetkunde, een systematische 
uiteenzetting van het gebruik van coördinaatverge
lijkingen bij het oplossen van meetkundige vraag
stukken. Het vormt samen met de Tractatus de 
sectionibus conicis (1655) van John Wallis de afron
ding van de aritmetisering van de kegelsneden, 
zoals die door René Descartes in gang gezet was. 
De Elementa van De Witt waren - ik fris even het 
geheugen op - onderdeel van de tweede editie van 
de Latijnse vertaling en bewerking door Frans van 
Schooten de jongere van Descartes' La Geometrie 
(1637). Deze uitgave van Van Schooten en zijn 
leerlingen vormde het voornaamste vehikel van 
de verspreiding van Descartes' nieuwe meetkunde, 
die in de oorspronkelijke uitgave, in het Frans en 
nogal programmatisch, tamelijk ontoegankelijk 
was. 

In zijn bijdrage paste De Witt de nieuwe meet
kunde, zoals gezegd, toe op het aloude vraagstuk 
van het onderzoek van kegelsneden. Het eerste 
boek is nog geheel synthetisch en doet niet meer 
dan de meetkundige definitie van de kegelsneden 
vastleggen en diverse eigenschappen aantonen. 
Het vormt het voorwerk van het tweede boek, in 
die zin dat de definitie van deze vlakke krommen 
geheel in het platte vlak geschiedt en niet via de 
klassieke - en in De Witts ogen onnatuurlijke -
omweg van het doorsnijden van een ruimtelijke 
figuur, de kegel. In het tweede boek transformeert 
De Witt de meetkundige aard en eigenschappen 
zoals die in het eerste zijn vastgelegd naar de alge
bra. Hij geeft de standaardvormen van de vergelij
kingen in X en y voor de kegelsneden ten opzichte 
van een vrij te kiezen, één-assig coördinaatstelsel, 
zoals toen te doen gebruikelijk. Anders dan zijn 
medeleerling Huygens is De Witt in zijn wiskun
dige uiteenzettingen weinig streng. Hij toont de 
relatie tussen kromme en vergelijking niet rigou
reus aan: hij laat alleen zien dat elk punt op een 
kromme aan de vergelijking voldoet, niet omge
keerd. De rest van het Liber secundus gaat, in de 
vorm van drie 'universele regels', over het herleiden 
van kwadratische vergelijkingen tot deze stan
daardvormen door kwadraatafsplitsen, substitutie 
en ontleding. Wederom zonder veel strengheid; 
hij bewijst niet dat elke vergelijking te herleiden 
is, maar laat alleen zien dat de gegeven herleidin
gen kegelsneden representeren. 

Dit alles wordt door Grootendorst helder uit
gelegd en toegelicht in inleiding, samenvatting, 
aantekeningen en appendices. Daarin wordt bo
vendien de achtergrond van de algebraïsche be
handeling van kegelsneden geschetst, te beginnen 
met de Collectio van Pappus - waarvan het naar 
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de samensteller vernoemde probleem een centrale 
rol in de ontwikkeling van de analytische meet
kunde speelt - en vervolgens langs Viète, Des
cartes, Fermat en (kort) Wallis. Grootendorst 
blijft daarbij dicht bij de wiskunde en daarin 
schuilt ook mijn voornaamste punt van kritiek op 
zijn commentaar. De Witt, Descartes, Fermat, ze 
verschijnen als de vertrouwde 'collega-wiskundige' 
van de éénentwintigste-eeuwse lezer. Overigens is 
het een genot om Descartes weer eens in de weer 
te zien als een bedreven mathemaat wanneer hij 
in 1631 door Golius het probleem van Pappus 
voorgeschoteld krijgt. Het commentaar ontbeert 
een meer historiserend perspectief, waarbij vragen 
gesteld worden als wat wiskunde in de zeven
tiende eeuw inhield, wat de richtinggevende the
ma's waren, en welke plaats de aritmetisering van 
de meetkunde daarin had. Ik denk daarbij aan het 
werk van Henk Bos, die in een reeks artikelen die 
recentelijk culmineerde in het indrukwekkende 
Redefining geometrical exactness (2001), het ont
staan en de historische betekenis van La Geo
metrie behandelt. 

Het gaat daarbij niet zozeer om de directe wis
kundige resultaten, maar om 'meta-wiskundige' 
kwesties als veranderende opvattingen over exact
heid en o\'er de vraag wat het wiskundig betekent 
om een meetkundig vraagstuk op te lossen. Deze 
vragen stonden centraal in La Geometrie, bepaalden 
de anderszins tamelijk ondoorgrondelijke struc
tuur, en vormden de richtinggevende thema's van 
de zeventiende-eeuwse wiskunde. De antwoorden 
van Descartes: constructies dienen te geschieden 
met algebraïsche krommen, oplossingen met een 
welgeordende set algebraïsche technieken, waren 
hoogst invloedrijk en daarmee zette La Geometrie 
een onuitwisbaar stempel op de wiskunde. Op dit 
meta-niveau begeeft De Witt zich echter niet, 
althans niet expliciet. Hij werkt, naar het zich laat 
aanzien, slechts de aanzet van Descartes systema
tisch uit. In die zin is het Liber secundus inderdaad 
te beschouwen als een leerboek voor de nieuwe, 
analytische meetkunde. Wat die meetkunde is, en 
wat men onder construeerbaarheid en exactheid 
dient te verstaan, neemt De Witt als vanzelfspre
kend aan. En ook Grootendorst maakt daar weinig 
woorden aan vuil. Zo is het opvallend dat hij bij de 
vergelijking van het werk van De Witt en Wallis 
slechts meldt wat de verschillen zijn, dat ieder zelf
standig tot zijn bijdrage kwam, en dat De Witt iets 
behoudender was. Over dat laatste valt echter wel 
wat meer te zeggen, want door coördinaten niet 
langer als lijnstukken maar als getallen te zien, en 
door zelfs verhoudingen rekenkundig op te vatten, 
ging Wallis een wezenlijke stap verder in de aritme
tisering van kegelsneden. 

Maar dit alles vertelt slechts wat deze uitgave niet 
is. Wat Grootendorsts editie van Jan de Witts 
Elementa curvarum linearum. Liber secundus wel 
is: een waardevolle nieuwe bouwstof voor de 
geschiedschrijving van de wiskunde. Het biedt in 
de eerste plaats een uitstekend instrument voor de 
historicus, niet alleen die van de wiskunde, die wil 
weten wat De Witt precies deed en daarbij de 
bron zelf erbij krijgt. In de tweede plaats kan het 
een startpunt vormen voor een fascinerende reis 
in de wiskunde, voor een scholier, een student, 
een anderszins betrokkene bij de wiskunde. 

Fokko Jan Dijksterhuis. 

Dennis E. Hesseling, Gnomes in the fog. The recep
tion of Brouwer's intuitionism in the 1920s (proef
schrift Universiteit Utrecht, Faculteit Wiskunde 
en Informatica 1999). xx -I- 409 pagina's, ISBN 90-
393-1720-8. 

Het is niet voor het eerst dat ik van Brouwer hoor. 
Maar niet eerder werd ik erop geattendeerd dat 
het constructivisme in cultuur en architectuur, 
zoals dat van 'Bauhaus', in verband gebracht kan 
worden met het streven van zowel de intuïtio-
nisten rond Brouwer als de formalisten rond 
Hilbert om zich de term 'constructivistische wis
kunde' toe te eigenen. 'Constructivisme' was 
namelijk in die jaren 1920 in de mode. De 'strijd' 
werd door de intuïtionisten gewonnen halverwege 
die jaren 20 - met enige rechtvaardiging, zou ik 
willen zeggen - , waarna men intuïtionisme en 
constructivisme min of meer met elkaar identifi
ceerde. Dit is een van curiosa die te lezen zijn in 
het in 1999 verschenen proefschrift Gnomes in the 
Fog van Dennis E. Hesseling, Dit proefschrift gaat 
over de publieke receptie van Brouwers intuïtio
nisme in de jaren 1920. De onderzoeker meldt 
ook, heel zorgvuldig, dat de gestipuleerde relatie 
over constructivisme onbewezen is: hij vond geen 
ondersteunende documentatie. Na lezing van dit 
proefschrift is mij wel duidelijk dat die documen
tatie dan waarschijnlijk ook niet bestaat. On
waarschijnlijk veel literatuuronderzoek is verricht 
voor het totstandkomen van het proefschrift, 
overduidelijk al een prestatie op zichzelf waar 
iedere wetenschapshistorische onderzoeker terecht 
respect voor zal hebben. 

Het proefschrift begint met een korte uiteen
zetting van de voorgeschiedenis van het construc
tivisme in de wiskunde en van het werk van 
Brouwer. De bekendste karakteristieken van het 
intuïtionisme van Brouwer zijn dat het zoge
naamde 'zuivere existentiebewijs' (waar geen con-
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structie voorhanden is om het 'bestaande' te 
maken) en het principe van de uitgesloten derde 
(en de niet-constructieve vorm van negatie) uit 
den boze zijn. Het intuïtionisme vond zijn beslag 
in en vrij snel na het verschijnen van Brouwers 
proefschrift uit 1907. Brouwers geschriften zijn 
niet eenvoudig toegankelijk en ten dele in het 
Nederlands. Het intuïtionisme werd pas openlijk 
de publieke ruimte ingeworpen door een propa
gandistische publicatie van Herman Weyl uit 1921. 
Deze schrijft, in een tijdvak kort na de Russische 
en Duitse revoluties: 'Brouwer, dafs ist die Revo
lution!' En hij zegt, in een tijdvak kort voor de 
hyperinflatie in Duitsland: klassieke wiskunde, 
dat is maar papiergeld waarvan de waarde niet 
door echte goederen gedekt wordt. Daarna, in de 
jaren twintig, vond in de internationale gemeen
schap een heftige en polariserende discussie plaats 
waarin het intuïtionisme tegenover het forma
lisme (van Hilbert) stond. De zeer gedetailleerde 
beschrijving van deze discussie vormt het leeuw
endeel van dit proefschrift. De auteur plaatst het 
einde van de heftige en publieke fase van de dis
cussie in 1928, en lijkt te suggereren dat Hilberts 
acties, die tot uitzetting van Brouwer uit de redactie 
van de Mathematische Annalen leidden, in 1928, 
eigenlijk op dat moment al enigszins achterhaald 
waren. In de 'publieke ruimte' was de discussie 
inmiddels zakelijker geworden en werd termino
logie als 'crisis' en 'revolutie' niet meer gebezigd. 
Met name blijkt dat ook uit verschillende bijdra
gen die rond 1930 publiek werden van de 'jongere' 
wiskundigen Heyting en Kolmogorov aan de 
axiomatisering van de intuïtionistische logica: 
zakelijkheid en nuchtere integratie komen weer 
bovendrijven. De auteur weet op verschillende 
plaatsen een fijnschakering in de geschiedenis 
naar voren te halen, en aannemelijk te maken dat 
de inhoudelijke tegenstelling tussen Brouwer en 
Hilbert deels gedurende de ontwikkeling van het 
conflict en achteraf de wereld ingeblazen is. Hij 
beschrijft nauwgezet de uiteenlopende perceptie 
van de discussie als 'crisis' - meer in Duitsland 
zelf - dan wel 'revolutie'. Een afzonderlijk hoofd
stuk bespreekt de relatie van het intuïtionisme tot 
niet-wetenschapsfilosofische stromingen waarin 
irrationaliteit een grote rol speelt: deze relatie is 
dus zwak. 

Een duidelijke methodologische keuze voor een 
thematische in plaats van een chronologische 
behandeling leidt tot herhalingen, en soms tot 
overvolledigheid. Bijvoorbeeld, de 'Dutch-born 
Arnold Dresden' wordt meermaals op die ex
pliciete wat cliché-achtige wijze opgevoerd. De 
scheiding tussen hoofdstuk 4, over 'existentie', en 
hoofdstuk 5, over 'uitgesloten derde', heeft ency

clopedische waarde maar komt de verhaallijn niet 
ten goede. De grotere nadruk op logica in hoofd
stuk 5 (ten opzichte van 4) is merkwaardig. Is dit 
omdat het zwaartepunt van Heytings en Kolmogo-
rovs resultaten de propositionele intuïtionistische 
logica betreft? Het werk van de onderzoekers 
Barzin en Errera, die de intuïtionistische logica als 
een soort driewaardige logica lijken te interprete
ren, had misschien wat korter afgedaan kunnen 
worden: zoiets is vanuit hedendaags standpunt 
toch weinig meer dan een curieuze misstap die 
ook toen, meteen al, door de betrokkenen kort 
afgedaan lijkt te zijn. Incidenteel hanteert Hesse
ling zijn terminologie op niet eenduidige wijze, of 
niet in dezelfde taal. De identificatie van de 
impredicatieve definitie met het 'vicious circle 
principle' blijkt alleen uit het verband. Zowel 
'logistics' als 'logicism' worden gehanteerd voor 
de onder meer door Russell gepropageerde weten
schapsfilosofie. Tussen zovele talen en concepten, 
en zorgvuldig gekozen uitvoerige citaten, kan men 
de auteur dergelijke onbelangrijke misstappen 
vergeven. Voor een nog te verschijnen handelseditie 
verdient het aanbeveling om het gemiddelde van 
zo'n spelfout per pagina wat naar beneden te krij
gen. De fraaie titel Gnomes in the fog is een com
binatie van een recent citaat van Kundera, aan het 
begin van het proefschrift, en een prachtige poëti
sche passage uit een brief van Brouwer aan zijn 
vriend Adama van Scheltema, waarmee het proef
schrift besluit: een treffend einde voor alweer een 
passende gedenksteen voor de grote Brouwer. 

Hans van Ditmarsch. 

Kees Andriesse, De republiek der kerngeleerden 
(Bergen: Beta Text 2000). 257 pp., ill. ISBN 90 
75541 05 8. €27,50. 

Kernenergie, een in i960 bijzonder hooggestemde 
en trotse tak van Nederlandse industrie en onder
zoek, waarin door de overheid door de jaren 
omvangijke investeringen zijn gedaan, bevindt 
zich nog geen vijfentwintig jaar later in een kwak
kelende toestand. De spil in het netwerk van instel
lingen en commissies betrokken bij het nucleair 
onderzoek was het Reactor Centrum Nederland 
(RCN) te Petten. Sinds de oprichting in 1955 richt
te het RCN zich uitsluitend op fundamenteel en 
toegepast onderzoek naar kernenergie. In 1976 
kreeg het echter een drastische taakwijziging 
opgelegd toen het onder druk van het kabinet 
werd omgevormd tot een algemeen energiecen
trum, waarin ook onderzoek zou worden gedaan 
naar nieuwe en alternatieve vormen van energie-
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opwekking als wind, zon en kolen. In het budget 
voor nucleair onderzoek werd in de jaren die 
volgden flink gesnoeid en het RCN werd omge
doopt tot Energieonderzoek Centrum Nederland 
(ECN). 

Het ECN gaf bij gelegenheid van haar 40-jarig 
bestaan de opdracht tot het schrijven van haar 
geschiedenis in de vorm van een drieluik. De 
Republiek der Kerngeleerden is het vervolg op Een 
kernreactor bouwen uit 1995, dat de periode tussen 
1945 en 1962 behandelt en geschreven is door Jaap 
Goedkoop. Goedkoop, kernfysicus en emeritus 
hoogleraar, speelt een prominente rol in dit twee
de deel, dat de periode bestrijkt waarin hij direc
teur was, tussen 1961 en 1984. Het derde deel over 
de episode na 1984 zal verschijnen bij het gouden 
jubileum in 2005. 

Kees Andriesse schreef een boek met een sug
gestieve titel over een bewogen episode in de 
Nederlandse technologiegeschiedenis. 'Dit boek 
beschrijft de niet geringe inspanningen van Ne
derland om, binnen een internationaal kader, 
kernenergie te ontwikkelen' belooft de achterflap. 
En ook: 'Hoe en waarom de nucleaire ontwikke
ling in wezen is mislukt wordt in dit boek zeer 
levendig en ook zeer grondig, op basis van vele 
interviews, artikelen en archiefstukken, beschreven.' 
Aan prikkelende vragen geen gebrek; ook de inlei
ding verleidt tot verder lezen wanneer Andriesse 
zich afvraagt 'hoe [in een context van toenemen
de bezorgdheid over veiligheid, MS| de onder
zoeksinstellingen intussen geleerd hebben met 
nucleaire technologie en met haar consequenties 
om te gaan' (p. 9). Hoe zou Andriesse het com
plexe krachtenspel dat achter deze metamorfosen 
schuilging uiteenrafelen en welke factoren zou hij 
als de meest dominante aanwijzen? En vooral, hoe 
zou hij als relatieve insider en als gelegenheids-
historicus de ontwikkelingen beoordelen? Andries
se, hoogleraar natuurkunde te Utrecht, is geen 
vakhistoricus, maar hij schreef al eerder een histo
risch werk met een biografie van Christiaan Huij-
gens. Ook is hij geen onbekende buitenstaander 
in de kernenergiewereld. Dit leerde een speur
tocht op het web. Want hoewel zijn stijl persoon
lijk is, maakt hij in het boek niet expliciet waaruit 
zijn betrokkenheid precies bestond. 

Andriesse heeft een imponerende hoeveelheid 
gegevens verzameld. Dit blijkt alleen al uit het 
notenapparaat van bijna 100 bladzijden. Hij dient 
de verhalen op in een eigenzinnige stijl, verha
lend, terloops beschouwend, met veel gevoel voor 
detail. We krijgen een beeld van de besluitvor
mingsprocessen binnen en rond het RCN, waarbij 
technologische en politieke overwegingen voort
durend naadloos in elkaar over lijken te gaan. We 

krijgen een indruk hoe er binnen RCN gedelibe
reerd werd over veiligheid. We vinden ook veel 
antwoorden op kleine vragen. Bijvoorbeeld waar
om RCN in 1965 een contract tekende voor het 
doen van onderzoek voor de snelle kweekreactor, 
terwijl er op dat moment nog geen onderzoeks
programma vaststond. Of bijvoorbeeld hoe 
Nederlands Eerste Reactor Ontwerp (NERO), dat 
bedoeld was als voortstuwingsmechanisme voor 
de scheepvaart, op een mislukking uitliep. Op de 
zinnige vragen van de achterflap blijft Andriesse 
ons echter het antwoord schuldig. Andriesse 
bespreekt hoofdstukgewijs successen en tegenval
lers binnen afzonderlijke grote projecten waarin 
RCN/ECN een hoofdrol speelde. Zo komen 
achtereenvolgens aan de orde de ontwikkeling van 
de hoge-fluxreactor, Nederlands Eerste Reactor 
Ontwerp (NERO), onderzoeksbijdragen aan de 
uraniumverrijking, en de snelle natriumreactor. 
Dan is er een hoofdstuk over het fundamentele 
(promotie-)onderzoek dat werd verricht in 
samenwerking met universiteiten en tot slot een 
hoofdstuk over de meest fundamentele wending 
in deze periode: de verbreding van het onderzoek 
naar alternatieve energiebronnen. 

Het gevoel voor detail speelt de auteur danig 
parten. De analyse wil maar niet of nauwelijks 
ontsnappen aan het niveau van anekdotes, uit
spraken en gekonkel van ingewijden. Daardoor 
krijgen we een vrij impressionistische, diffuse 
verzameling van inkijkjes en verwikkelingen op
gediend, zonder inzicht in de overkoepelende ver
haallijnen en sleutelfactoren van twintig jaar 
nucleaire geschiedenis met het ECN in de hoofd
rol. Her en der start Andriesse een betooglijn, 
maar die brokkelt steeds snel weer af. Een boek 
vol verhalen, maar zonder conclusies. 

Martijntje Smits 

Rina Knoeff, Herman Boerhaave (1668-1/^8): 
Calvinist chemist and physician. (Amsterdam: 
Edita KNAW 2002) (History of science and schol
arship in the Netherlands, 3). xvi + 237 pp. ISBN 
90-6984-342-0. € 35,-. 

Herman Boerhaave, professor of medicine, botany, 
and chemistry at the University of Leiden, was 
one of the most famous European savants in the 
first half of the eighteenth century. His medical 
and chemical teaching attracted students from all 
over Europe. The medical books he published, 
among them the Institutiones Medicae (1708), and 
his chemical textbook Elementa Chemiae (1732) 
belonged to the most celebrated scholarly treatises 
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at the time. In particular G.A. Lindeboom's biog
raphy of Boerhaave (1968) has shaped our present 
historical understanding of Boerhaave's contribu
tions to eighteenth-century medicine and chem
istry. Yet Lindeboom paid little attention to 
Boerhaave's alchemy, the religious stimulus for his 
work, his chemical philosophy of principles 
(taken from the French didactic chemical tradi
tion), the broad range of his chemical experimen
tal practice, the technological resources for his 
experiments, and his utilitarianism. Therefore a 
new monograph on Boerhaave is very welcome, 
and, indeed, Rina Knoeff's Herman Boerhaave fills 
some of the historigraphical gaps left open by 
Lindeboom and others. 

Knoeff's book is divided into four main chap
ters. Chapter one deals with Boerhaave's educa
tion and his attitude toward the theological and 
philosophical controversies about Cartesianism 
and Spinozism at the university of Leiden in the 
1680S, when Boerhaave studied theology and 
philosophy. Chapter two studies Dutch Calvinist 
theology and its relation with natural philosophy, 
and Boerhaave's personal commitment to Calvi
nism. This chapter prepares the ground for 
Knoeff's main thesis that Boerhaave was a 
'Calvinist chemist.' Chapter three discusses 
Boerhaave's natural philosophy, chemistry and 
alchemy from the perspective of its relation with 
Calvinism. The fourth chapter continues the dis
cussion of Boerhaave's natural philosophy with a 
focus on his Newtonianism. It further e.xamines 
the relation between Boerhaave's 'Calvinist chem
istry' and his medicine. 

Ever since the publication of Max Weber's Die 
protestantische Ethik (1920) and Robert Merton's 
Science, Technology and Society in Seventeenth-
Century England (1938) the assertion that the 
Protestant ethos spurred the emergence of mod
ern sciences has been debated and, more recently, 
broadly accepted among historians of science. 
Less accepted, however, is the claim that Protes
tantism provided not only an external stimulus 
for experimentation and other inquiries into 
nature, but also shaped the intellectual contents 
and methods of modern sciences. Knoeff endorses 
the latter, more radical claim. Right at the begin
ning of her book she states: 'This books is about 
Boerhaave's Calvinism and about the way his 
Calvinism determined his chemistry and chem
istry for medicine' (p. 1; my emphasis). 'Deter
mination' is causation in a strong sense that leaves 
little room for conditions and resources of 
Boerhaave's chemistry and medicine other than 
Calvinism, such as the Dutch technological, intel
lectual and social context and the French and 

German chemical culture and tradition. But even 
if the term is not applied in its strong meaning, 
Knoeff proposes quite unambiguously that 
Calvinism significantly shaped the way of know
ing and doing in Boerhaave's chemistry and med
icine. 

What arguments does she present for this the
sis? First, she argues that matter and motion were 
the 'two pillars of Boerhaave's chemistry,' and fur
ther that 'both aspects most clearly show the 
Calvinist nature of Boerhaave's chemistry' (p. 
117). Apart from the fact that it is questionable 
that matter and motion were indeed the back
bone of Boerhaave's chemistry (for example, it 
would be difficult to endorse this view with 
respect to most of his experiments), Knoeff's 
demonstration of the Calvinist meaning of 
Boerhaave's concepts of 'matter ' and 'motion' is 
far from being 'clear'. Having analysed Boer
haave's theory of cohesion and his integration of 
Newton's theory of attractive forces in that theo
ry, she goes on to state that Boerhaave accepted 
the latter theory since 'Newton presented a system 
that in outlook was in accordance with his own 
Calvinist beliefs' (p. 121; my emphasis). Knoeff is 
well aware that her re-definition of Newton's the
ory of attraction and repulsion as theology is 
somewhat unusual - therefore her talk about the 
'outlook' rather than the contents and the mathe
matics of Newton's theory. But more important 
here is that 'accordance' with Calvinist beliefs is 
something quite different from the claim that this 
theory was shaped by religious beliefs. The New
tonian theory of matter neither contradicted 
Calvinism (or any other religious belief) nor pro
vided any support for it, since attractive and 
repulsive forces were defined as natural agents 
rather than divine media. 

Knoeff's second argument for Boerhaave's 
'Calvinist chemistry' refers to a chapter in Boer
haave's Elementa Chemiae that deals with the 
'instruments of chemistry'. In this chapter Boer
haave presents the four Aristotelian elements fire, 
water, air, and earth, as well as chemical menstrua 
as agents of chemical transformation. Keeping 
with the long alchemical and chemical tradition 
he describes fire as the most active chemical 
instrument. However, nowhere in the chapter he 
asserts that the elements fire and air were 'divine 
tools through which God operates His creation' 
(p. 123). At the end of the section on fire he men
tions the view of the ancient alchemists that God 
resides in pure fire. Knoeff quotes this short pas
sage (p. 134) as support for her claim that Boer
haave himself believed that 'God may reside in the 
fire' (p. 137). Yet both from Boerhaave's own 
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wording which clearly ascribes this belief to 'the 
ancient alchemists,' and from the entire context of 
the chapter, which is concerned with the contem
porary natural philosophy on fire, it is quite obvi
ous that Boerhaave does not aim to evince 
Calvinism. 

A similar kind ot clum.sy, third argument refers 
to Boerhaave's experiments, in which, according 
to Knoeff, he 'carefully applied the Calvinist rules 
for obtaining true knowledge' (p. 108). In the 
practical part of his Elementa Chemiae Boerhaave 
presents descriptions and interpretations of 227 
experiments on several hundred pages. None of 
these experiments serves to support religious 
claims. Knoeff ignores most of these experiments 
and instead selects Boerhaave's alchemical experi
ments on mercury to evince her claim concerning 
'Calvinist rules'. Yet even this purposeful selection 
does not really do the job. At the end of the chap
ter Knoeff has good reasons to ask: 'What do 
Boerhaave's experiments on the metals tell us 
about the Calvinist nature of his chemistry?' (p. 
157). The answer she gives is not based on her 
analysis of the experiments but rather requires 
additional reference to a letter by Boerhaave to 
Mortimer. In this letter, Boerhaave reports about 
'the strange properties of mercury' and Finally 
states that 'the All Highest will never have created 
anything more wonderful in the nature of things' 
(ibid.). This statement merely refers to God as the 
creator of all things. But Knoeff presents it as evi
dence for her claim that Boerhaave implemented 
'Calvinist rules' in his experiments. 

Boerhaave's chemistry and medicine assembled 
various different traditions of knowledge and 
practice without attempting to integrate them 
into one coherent system. Knoeff's book provides 
valuable insights into some of these traditions, in 
particular the man's religious commitments, and 
his philosophical and alchemical resources. But 
her presupposition that Boerhaave founded a 
'Calvinist chemistry,' which shaped also his medi
cine, prompts her to a very selective arrangement 
of pieces of Boerhaave's work. 

Ursula Klein 

Bertien Broekhans, Hoe milieukunde geschiedenis 
werd. Demarcatie van een nuuttscluippeUik relevante 
wetenschap, 1970-2000 (Ede: Nijmegen University 
Press, 2003). 268 pp. ISBN 90 5710 155 6. € 17,50. 

In dit op 18 juni 2003 in Nijmegen verdedigde 
proefschrift pretendeert Bertien Broekhans een 
relatief onbevangen en niet-finalistische geschiede

nis van de milieukunde in Nederland te schrijven. 
De bestaande, al iets oudere geschiedschrijving 
over dit vakgebied, veelal geleverd door milieu
kundigen zelf, is in haar ogen vooringenomen, 
introvert, 'doelgericht' en 'presentistisch'. Deze 
suggereert een geleidelijke groei naar volwassen
heid en ondersteunt daarmee de wetenschappe
lijke ambities van de milieukundigen. Broekhans 
wil daar niets van weten. Opmerkelijk genoeg ziet 
zij er uitdrukkelijk van af een nadere omschrij
ving van het vakgebied te geven. Er bestaat onder 
milieukundigen (d.w.z, mensen die zichzelf 
'milieukundigen' noemen) geen eensluidende 
definitie over wat 'milieukunde' inhoudt en 
Broekhans voelt er kennelijk weinig voor om met 
een eigen definitie partij te kiezen. Bij wijze van 
alternatief kiest zij daarom voor een di.scoursana-
lytische benadering, waarbij 'milieukunde' wordt 
opgevat als een 'motief' in het spreken en hande
len van diverse actoren. Hoewel de betrokkenen 
aan het motief in de loop der tijd uiteenlopende 
'connotaties' verbinden, onthoudt de discoursana-
list zich welbewust van een nadere inhoudelijke 
invulling. Met het 'motief' wordt zoals dat heet 
'grenzenwerk' verricht, het dient voor onderlinge 
afbakening. De geschiedenis van de 'milieukunde' 
is dan ook vooral het verhaal over welke groepen 
onderzoekers door dit motief worden aangetrok
ken of juist buitengesloten. 

De geschiedenis kan globaal in drie perioden 
worden verdeeld. In de jaren zeventig is een 
'wetenschappelijk verantwoord milieubesef' de 
dominante connotatie van het motief milieukun
de. Het gaat er dan vooral om studenten en on
derzoekers bewust te maken van de ernst van 
milieuproblemen en hen aan te spreken op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid als (toe
komstige) wetenschappers. Milieukunde wordt 
echter niet als nieuwe discipline naar voren gescho
ven. Volgens het destijds heersende milieubesef 
was de disciplinaire organisatie van de academi
sche wetenschap immers mede debet aan de grote 
milieuproblemen. Eerst in de jaren tachtig maken 
milieukundigen zich sterk voor milieukunde als 
een zelfstandige wetenschap met alle kenmerken 
die daarbij horen (eigen leerstoelen, opleidingen, 
theorieën, methoden, vaktijdschriften). Omdat 
inmiddels ook milieuspecialismen als milieuche
mie en milieueconomie tot ontwikkeling zijn 
gekomen, stelt zich uiteraard de vraag hoe de 
milieukunde zich tot deze specialismen verhoudt. 
In het Basisboek Milieukunde uit 1984 wordt 
milieukunde omschreven als de interdisciplinaire 
wetenschap die alle kennis nodig voor de oplos
sing van milieuproblemen uit de verschillende 
disciplines bij elkaar brengt en integreert. Milieu-
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kunde staat zo als het ware een trapje boven de 
afzonderlijke milieuspecialismen. Als 'interdisci
pline' overbrugt zij idealiter ook de kloof tussen 
bèta- en gammawetenschappen. 

Wie gedacht had dat deze zegetocht van toene
mende professionalisering en verwetenschappe
lijking zich in de jaren negentig zou voortzetten, 
komt bedrogen uit. Het belang van het proef
schrift van Broekhans is vooral gelegen in de ana
lyse van deze derde periode, die tot nu toe nog 
nauwelijks beschreven was. Zij gaat daarbij ook in 
op de ontwikkelingen in het wetenschaps- en 
hogeronderwijsbeleid en in het milieubeleid, die 
een grote weerslag op de lotgevallen van de 
milieukunde blijken te hebben. De jaren negentig 
staan volgens Broekhans in het teken van de 
teloorgang van het motief milieukunde. De NWO 
gebruikt interdisciplinariteit als argument, niet 
om milieukunde als wetenschap verder uit te bou
wen, maar om de aansluiting ervan bij de andere 
milieuwetenschappen (de milieuspecialismen van 
de basisdisciplines) te verstevigen. Uiteindelijk 
verdwijnt de milieukunde echter geheel uit beeld 
en blijft in de onderzoeksprogrammering alleen 
de functionele samenwerking van verschillende 
milieuwetenschappen rondom bepaalde thema's 
(zoals stofstromen) over. Tenslotte wordt in 2000 
zelfs de naam 'milieukunde' in de universitaire 
beroepsopleidingen geschrapt (met uitzondering 
van die van Wageningen). 

Hoe erg is de teloorgang van de milieukunde? 
Is de mooie droom van een interdisciplinaire 
milieuwetenschap tenslotte uiteengespat op de al 
te rigide disciplinaire eisen van academische 
wetenschappelijkheid of instrumentele beleidsre
levantie? Of heeft zij nooit meer ingehouden dan 
een loze belofte en is er terecht een punt gezet 
achter dit hoofdstuk? Mogen we misschien blij 
zijn dat het milieubeleid nu wordt ondersteund 
door solide milieuwetenschappelijk onderzoek? 
De zogenaamd niet-finalistische geschiedschrij
ving van Broekhans laat ons bij de beantwoording 
van deze vragen met lege handen staan. Wel stelt 
zij aan het eind van haar proefschrift de vraag 
naar het 'eigentijdse' karakter van de milieukun
de, waarbij zij maatstaven voor 'conservatieve' en 
'progressieve' wetenschap hanteert. 'Conservatief' 
associeert zij ruwweg met 'normale wetenschap' 
die in de 'ivoren toren' plaatsvindt; 'progressief' is 
voor haar het model van postmoderne 'nieuwe 
wetenschap' dat kennisontwikkeling opvat als een 
co-productie van diverse onderzoekers en gebrui
kers. Naar die maatstaven gemeten zal het geen 
verbazing wekken dat de milieukunde volgens 
Broekhans dikwijls teruggreep op conservatieve 
ideeën over wetenschap. Ik meen echter dat haar 

maatstaven nogal willekeurig zijn en er bovendien 
op het laatst met de haren zijn bijgesleept. 
Ondanks de schat aan interessant materiaal die zij 
vooral over de jaren negentig boven water heeft 
gehaald, is haar analyse uiteindelijk teleurstellend. 
Een ouderwetse, degelijke geschiedschrijving zon
der koudwatervrees voor een 'doelgerichte' opzet 
had ons waarschijnlijk met minder onbeantwoor
de vragen laten zitten. 

Henk van den Belt 

Cor Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-dar-
winisme. Vroege sociale interpretaties van Charles 
Darwins theorie van natuurlijke selectie, 1859-1918 
(Amsterdam: Nieuwezijds 2003). 626 pp., ISBN 
90-5712-176-X. € 44,95. 

Vijftien jaar lang werkte de socioloog Cor 
Hermans aan zijn onderzoek naar de dwaaltocht 
van het sociaal-darwinisme. In maar liefst 626 
pagina's, inclusief noten en uitgebreide bibliogra
fie, doorkruist Hermans het doolhof van negen-
tiende-eeuwse denkers die met Darwins theorie 
van natuurlijke selectie in het achterhoofd een 
herinterpretatie gaven aan de sociale positie van 
de mens. 

Dat het verschijnsel 'sociaal-darwinisme' niet 
makkelijk onder een noemer is te brengen wordt 
direct duidelijk in het eerste hoofdstuk, waarin 
Hermans veertien mogelijke omschrijvingen van 
het begrip geeft. Zo werd in Engeland het idee 
van natuurlijke selectie al snel losgelaten op men
selijke populaties, wat een stimulans vormde voor 
de opkomst van de eugenetica, een beweging die 
onder leiding van Darwins neef Francis Galton 
(1822-1911) streefde naar het meten en verbeteren 
van de mens. Of het sociaal-darwinisme groeide 
uit tot een wereldbeschouwing, een positie die 
kenmerkend was voor Herbert Spencer (1820-
1903), die als 'huisfilosoof' de Engelse darwinisten 
van het eerste uur voorzag van een evolutionaire 
metaf)'sica. Die universalistische pretentie vinden 
we ook terug bij de Duitse bioloog en filosoof 
Ernst Haeckel (1834-1919), die een Weltanschau
ung ontwikkelde, waarin de 'oude' dualismen - de 
scheiding tussen wetenschap en religie, natuurwe
tenschap en filosofie of biologie en ethiek - als 
sneeuw voor de zon oplosten in de 'objectieve 
waarheid van het darwinistisch monisme'. Hermans 
doet in zijn boek recht aan deze 'veelkantigheid' 
van het sociaal-darwinisme. Naast de kopstukken 
Spencer, Haeckel en Alfred Wallace (1823-1913), 
die elk in een apart hoofdstuk worden behandeld, 
leidt hij ons langs een bonte stoet van sociaal-dar-
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winiaans filosoferende (amateur)wetenschappers 
die achteraf bezien niet altijd de makkelijkst ver
teerbare ideeën serveerden, zoals Gallons navolger 
Otto Ammon (184-1916), die de oorlog verheer
lijkte als 'werktuig van de natuurlijke selectie'. 

Biedt het lezen van dit proefschrift nu slechts 
een descriptief beeld van de evolutie en de vele 
vertakkingen van het sociaal-darwinisme? Neen. 
Nog steeds zijn historici het er namelijk niet over 
eens in welke mate Darwins theorie is te verbin
den met het sociaal-darwinisme. Hermans wil ons 
ervan overtuigen dat het darwinisme als biologi
sche theorie en het sociaal-darwinisme als sociale 
theorie niet van elkaar te scheiden zijn. Menig
maal wijst hij ons erop dat Darwin zelf'sociaal-
darwiniseerde' , met name in The Descent of Man 
(1871), en dat hij het op hoofdpunten eens was 
met de sociaal-politieke ideeën van de bekendste 
sociaal-darwinisten. Een tweede rode draad in het 
boek verraadt Hermans' achtergrond als socioloog 
wanneer hij schrijft over de invloed van sociaal
darwinisten op politieke besluitvormingsprocessen 
en op de net ontluikende sociologische weten
schap. Bijvoorbeeld in Frankrijk, waar men zich 
na de nederlaag van de oorlog met Duitsland 
(1870-1871) ernstig afvroeg of hiermee de biolo
gische superioriteit van het Duitse ras was aan
getoond en hoe dit ongunstige tij kon worden 
gekeerd. 

Het is Hermans' verdienste dat hij de kunstma
tige scheiding tussen Darwin, darwinisme, soci
aal-darwinisme, filosofie, sociologie en politiek 
opheft. Het nadeel is wel dat de auteur door het 
leggen van al die dwarsverbanden soms geen 
ruimte heeft om dieper op bepaalde kwesties in te 
gaan. Dat wreekt zich in het tweede hoofdstuk, 
waarin hij de natuurfilosofie en natuurweten
schap van de zeventiende en achttiende eeuw in 
krap honderd pagina's tracht samen te vatten en 
zich genoodzaakt ziet Leibniz' filosofie een 'zon
nig' karakter toe te dichten omdat hij onze wereld 
omschreef als 'de best mogelijke van alle werelden'. 
Maar dat deze wereld in Goddelijk perspectief 'de 
best mogelijke is' impliceerde voor Leibniz niet 
dat zij in menselijk perspectief 'de allerbeste is' en 
daarom 'zonnig' zou zijn. Het zou echter onte
recht zijn om deze struikelpartij als pars pro toto 
te stellen. Zodra Hermans het onderwerp van zijn 
boek, de dwaaltocht van het sociaal-darwinisme, 
aansnijdt, getuigt hij van eruditie en een vlotte 
pen, hetgeen het boek niet alleen inhoudelijk 
interessant, maar ook goed leesbaar maakt. 

Bart Leeuwenburgh 

J. Davidse, Spanning - geschiedenis van de Delftse 
opleiding tot elektrotechnisch ingenieur (Delft: 
faculteit informatietechnologie en systemen 1998). 
220 pp., ill. ISBN 90-407-1794-X/CIP. 

Stel je voor: je staat bij de boekhandel voor het 
schap moderne geschiedenis en ziet daar een boek 
dat Spanning heet. Zo'n titel zie je normaal alleen 
bij de afdeling thrillers dus je aandacht is meteen 
gegrepen. Dan zie je dat het gaat om een publicatie 
die de geschiedenis van de opleiding tot elektro
technicus behandelt. Inderdaad een spannend 
onderwerp want anders dan veel technische disci
plines is de elektrotechniek 'science driven' - zij 
kent geen ambachtelijke voorgeschiedenis. Boven
dien gaat het om een boek dat de ontwikkelingen 
in het vakgebied centraal wil stellen. In tegenstel
ling tot Baudets gedenkschrift van de TU uit 1992 
wil Spanning dus een inhoudelijke en geen insti
tutionele geschiedenis vertellen. De voorwaarden 
daarvoor lijken in elk geval gunstig. Spanning is 
namelijk geschreven door Jan Davidse, een emeri
tus in de elektrotechniek die eerder al publiceerde 
over het verleden van zijn vakgebied. 

Spanning belooft dus veel goeds. Je besluit het 
te kopen en wordt dan eigenaar van een rijk geïl
lustreerd boek dat negen hoofdstukken telt. Zes 
daarvan behandelen een episode in de geschiede
nis van de Delftse opleiding in de elektrotechniek. 
Die begint in 1905 en eindigt in 1998. Bij de 
beschrijving daarvan heeft de schrijver een strak 
stramien gevolgd. Hij opent elk hoofdstuk met 
een korte schets van de sociale, politieke en econo
mische context. Dan geeft hij een schets van het 
aanstellingsbeleid van de faculteit, gevolgd door 
een overzicht van de ontwikkelingen in het curri
culum. Al naar gelang de beschikbaarheid van 
bronnen wijdt hij nog enige pagina's aan de ver
houding tussen hoogleraren, ander personeel en 
studenten. Dit geheel wordt afgerond door een 
korte beschrijving van de stand van het onderzoek. 
En als klap op de vuurpijl maakt Davidse aan het 
eind van elk hoofdstuk de balans op. In een a twee 
alinea's vertelt hij de lezer welke aspecten van de 
Delftse elektrotechniek in een bepaalde periode 
positief te waarderen zijn en welke negatief 

Nu beschouwen professionele historici het vel
len van oordelen over de geschiedenis als een van 
de grootste zondes die men kan begaan. Zulke 
waarderingen zijn immers per definitie anachro
nistisch. Toch maakt dit Spanning niet meteen tot 
een slecht boek. Toegegeven, de oordelen die 
Davidse uitspreekt over de geschiedenis van zijn 
vakgebied voegen weinig tot aan de beschrijving, 
maar zij zijn wel illustratief. Zij laten immers zien 
hoe de huidige generatie zichzelf positioneert ten 
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opzichte van dat verleden. En dat is ook wat 
waard. Zeker als we in beschouwing nemen dat 
Davidse geen professioneel historicus is - even
min als zijn recensent trouwens. Als er al wat aan 
te merken valt op Spanning heeft dat betrekking op 
een heel ander aspect. Zoals gezegd, wil Davidse 
een inhoudelijke geschiedenis vertellen - wil hij 
het verleden van het elektrotechnisch onderwijs 
en onderzoek tot leven wekken. Maar deze ambi
tie wordt niet waargemaakt. Van de 220 pagina's 
die Spanning telt, gaan er hooguit 30 over onder
wijs en onderzoek. Voor het overige wordt de 
lezer getrakteerd op een berg feiten die voorna
melijk betrekking hebben op de institutionele 
ontwikkeling van de faculteit. Zeker naar het einde 
toe is de balans helemaal zoek. Dan wordt het ver
haal gedomineerd door kwesties als de nota 
Posthumus, de wet Veringa, de Wet Universitaire 
Bestuurshervorming, de Twee Fasen Structuur, de 
operatie Taakverdeling en Concentratie, de opera
tie Selectieve Krimp en Groei en dergelijke. Stuk 
voor stuk belangrijke kwesties, maar zeker geen 
kernactiviteiten van een faculteit elektrotechniek. 

Nu gaat Spanning niet alleen over de institutio
nele ontwikkeling van de Delftse elektrotechniek. 
Bij elk hoofdstuk is een bijlage gevoegd die een 
chronologische overzicht geeft van de belangrijk
ste ontwikkelingen in het vakgebied wereldwijd. 
Deze overzichten zijn kort, maar prikkelen de 
fantasie des te meer. En daarmee wordt helemaal 
onbegrijpelijk dat Davidse deze informatie heeft 
verbannen naar het eind van elk hoofdstuk. Waar
om hier niet mee begonnen? Dan had Davidse 
een sterk verhaal gehad waarin onderwijs en 
onderzoek als vanzelf de hoofdrol zouden spelen. 
Dan had hij ook een periodisering gehad die zou 
overtuigen. Want ook al beweert Davidse dat zijn 
indeling is ingegeven door inhoudelijke overwe
gingen, het tegendeel is het geval. Spanning volgt 
het traditionele ritme van gedenkboeken. Het 
verhaal begint in 1905, introduceert een cesuur in 
1930 en start opnieuw in 1945. Dan loopt het 'ancien 
regime' nog even door tot i960 om in 1970 defini
tief aan zijn einde te komen. De jaren die daarna 
volgen, zijn voor Davidse geen gelukkige geweest. 
Want pas in de jaren tachtig keert de Delftse 
elektrotechniek 'terug naar de werkelijkheid', getui
ge de titel van het laatste hoofdstuk. Al met al is 
Spanning geen groots boek geworden. Het belooft 
veel goeds, maar weet die beloftes niet in te lossen. 
Wie benieuwd is naar de inhoudelijke ontwikkeling 
van de Delftse elektrotechniek blijft teleurgesteld 
achter. Maar wie op zoek is naar een leuk boek voor 
op de koffietafel wordt op z'n wenken bediend. 

Peter Baggen 

Anne-Marie Kuijlaars, Het huis der getallen. De 
institutionele geschiedenis van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Commissie 
voor de Statistiek (CCS), 1899-1996 (Amsterdam: 
Stichting Beheer IISG 1999). 603 pp., ill., register, 
Engelse samenvatting. ISBN 90.6861.166.6. 

B. Erwich en J.G.S.J. van Maarseveen ed.. Een 
eeuw statistieken. Historisch-methodologische schet
sen van de Nederlandse officiële statistieken in de 
twintigste eeuw (Amsterdam: Stichting Beheer 
IISG 1999). 616 pp., ill. ISBN 90.6861.167.4. [Ook 
in Engelse versie: J.G.S.J. van Maarseveen and 
M.B.G. Gircour ed., A century of statistics. 
Counting, accounting and recounting in the 
Netherlands (Amsterdam: Stichting Beheer IISG 
1999)- 558 pp., ill. ISBN 90.6861.168.2. 

J.G.S.J. van Maarseveen en R. Schreijnders ed., 
Welgeteld een eeuw (Amsterdam: Stichting Beheer 
IISG 1999) 207 pp., ill. ISBN 90.6861.169.0. [Ook 
in Engelse versie: J.G.S.J. van Maarseveen, M.B.G. 
Gircour and R. Schreijnders ed., A century rounded 
up. Reflections on the history of the Central Bureau 
of Statistics in the Netherlands (Amsterdam: Stich
ting Beheer IISG 1999) 207 p., ill. ISBN 
90.6861.174.7. 

Ronald van der Bie en Pit Dehing ed., Natio
naal goed. Feiten en cijfers over onze samenleving 
(ca.) 1800-1999 (Amsterdam: Stichting Beheer 
IISG 1999). 272 pp., ill. ISBN 90.6861.170.4. 

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) werd 
opgericht bij Koninklijk Besluit van 9 januari 
1899. Honderd jaar later werd het eeuwfeest van het 
bureau bijzonder indrukwekkend luister bijgezet 
met de gelijktijdige publicatie van niet minder dan 
4 omvangrijke delen, waarin de geschiedenis en 
de activiteiten van de instelling worden be
schreven. Van twee van die delen werden boven
dien ook nog Engelse versies gemaakt. Het is een 
stortvloed van kortere en langere teksten waarbij 
elke recensent het hoofd wel moet kwijt raken. 
Onvermijdelijk duiken sommige verhalen ver
schillende keren op, zoals de vraag van de 
minister om, na een klacht van de Vereeniging 
tegen de Prostitutie, de categorie 'bordeelhouder' 
te schrappen in de Beroepstelling van 1909, omdat 
dit een min of meer wettige erkenning van dat 
beroep zou inhouden. Het CBS bleef echter bij 
haar standpunt en nam het beroep, weliswaar 
onder een enigszins gewijzigde benaming, wèl op. 
Het is een mooi verhaal, en het onderstreept 
bovendien de zo dierbare onafhankelijkheid die 
het CBS ten alle tijde wist te behouden ten 
opzichte van politieke invloeden. Dat het verhaal 
meermaals wordt opgevoerd wijst er op dat de 
boeken geschreven zijn voor verschillende doel-
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publieken en dat overlapping van informatie dus 
niet uit de weg werd gegaan. 

Het is onbegonnen werk deze 2.500 bladzijden 
in een korte recensie diepgaand te bespreken. 
Bovendien zijn ze niet alle even relevant voor de 
wetenschapgeschiedenis. Het is vanuit die optiek 
trouwens jammer dat slechts één deel een register 
heeft, want de ervaring leert dat dergelijke 
omvangrijke jubileumboeken voor onderzoekers 
vaak nuttig kunnen zijn bij het gericht opzoeken 
van detailinformatie. De enige monografie in het 
pak is het proefschrift van Anne-.Vlarie Kuijlaars 
over de institutionele geschiedenis van het CBS. 
Haar centrale vraagstelling betreft de vraag hoe 
de centralisatie van de ambtelijke statistieken in 
Nederland in de twintigste eeuw gestalte heeft 
gekregen. Daarmee levert ze een interessante bij
drage tot de politieke en administratieve geschiede
nis van Nederland, maar de wetenschapshistoricus 
heeft er minder boodschap aan. Het boek gaat op 
de eerste plaats over de verdeling van ambtelijke 
bevoegdheden, de moeilijkheden om politieke 
beïnvloeding buiten de deur te houden, de centra
lisatie van steeds meer officiële statistieken in het 
CBS en de veranderende politieke context als een 
gevolg van de eenmaking van Europa. Over 
bijvoorbeeld de verwetenschappelijking van de 
statistiek, over de wijze waarop informatie verza
meld werd of over de manier waarop die informa
tie een rol speelde in het politieke leven, vinden 
we hier weinig terug. Hoewel het argument van 
de wetenschappelijke onderbouw van de statistiek 
veelvuldig werd gebruikt om een centralisatie van 
alle overheidsstatistieken te bepleiten, vernemen 
we vrijwel niets over wat die wetenschappelijke 
onderbouw dan wel mag zijn. Het belangrijke 
keerpunt in de jaren dertig, wanneer onder 
invloed van de later Nobelprijswinnaar J. Tin
bergen een afzonderlijke afdeling voor conjunc-
tuuronderzoek en wiskundige statistiek tot stand 
komt, krijgt nauwelijks aandacht. Ook de intro
ductie van de steekproefmethode na de Tweede 
Wereldoorlog of de overschakeling op geautoma
tiseerde dataverwerking in de jaren zestig worden 
als gebeurtenis vermeld, maar niet verder onder
zocht naar hun gevolgen voor bijvoorbeeld de 
opleiding van personeelsleden. Niettemin geeft 
Kuijlaers een boeiend en goed gedocumenteerd 
relaas van de relaties tussen het CBS en de respec
tievelijke overheden (zowel op nationaal als op 
regionaal of gemeentelijk niveau) en belangen
groepen (vakverenigingen, bedrijfsleven) die hem 
soms steunden, maar vaker nog tegenwerkten. Zij 
wijst in het bijzonder op de belangrijke rol van de 
Centrale Commissie voor de Statistiek die, hoewel 
politiek benoemd, als een buffer kon fungeren 

tussen minister en CBS en zo de grootst mogelijke 
onafhankelijkheid van het bureau kon vrijwaren. 

Een korte historische schets van het CBS wordt 
ook gegeven door J.G.S.J. van Maarseveen in 
Welgeteld een eeuw. De tekst is luchtiger geschre
ven en bedoeld voor een ruimer publiek. Tussen 
de tekst werden blokjes geplaatst met kleine anek
dotes, zoals over de ponszaal in Apeldoorn of over 
terechtgestelde CBS-medewerkers in de Tweede 
Wereldoorlog. In een tweede bijdrage gaat Van 
Maarseveen dieper in op het verzamelen van sta
tistische gegevens en de vele problemen die daar
bij de kop opsteken, zoals de weigerachtigheid 
van bedrijven of gemeenten om hun medewer
king te verlenen, de werving van gemeentelijke 
tellers, of het garanderen van de geheimhouding. 
Frits Kellenbach bespreekt de verwerking van de 
gegevens, waarvoor reeds in 1916 het Amerikaanse 
HoUerith-systeem met ponskaarten werd inge
voerd. De verschillende publicaties van het CBS 
worden voorgesteld door Joris Nobel en Rudy 
Schreijnders, met ook aandacht voor de presen
tatie van statistische gegevens in de vorm van 
beeldgrafieken volgens de Weense methode. J. 
Atsma en CA. van Bochove behandelen dan res
pectievelijk de twee belangrijkste en wellicht 
meest 'gevoelige' producten van het CBS, de eco
nomische en sociale statistieken. De bijdragen 
zijn alle heel leesbaar en coherent geschreven, 
maar volgens de algemene opzet van de bundel 
zonder grote diepgang of historische kritiek. Van 
Maarseveen en W.F.M, de Vries sluiten af met een 
blik op de internationalisering en de toekomst 
van het CBS. Te vermelden is tot slot een plezieri
ge foto-reportage van honderd jaar CBS, met 
merkwaardig foto-materiaal, historische docu
menten en affiches. 

De bundel Nationaal goed levert een heel ande
re bijdrage tot het eeuwfeest van de Nederlandse 
overheidsstatistiek. In veertien hoofdstukken 
worden analyses gemaakt van een aantal econo
mische en sociale ontwikkelingen tijdens de laat
ste, of zelfs de laatste twee eeuwen. De bijdragen 
zijn oorspronkelijk in 1997 en 1998 verschenen in 
het CBS-blad Index, sommige in samenwerking 
met onderzoekers van het NWO-pionierproject 
'Reconstructie Nationale Rekeningen 1800-1940', 
waardoor voor sommige studies de ontwikkeling 
kon worden geschetst vanaf 1800. De weten
schaps- en techniekhistoricus vindt hier ook wel 
bijdragen over landbouw, economie en onderwijs 
die zijn vakgebied aanbelangen, maar de directe 
raakpunten zijn eerder schaars. 

Het eigenlijke wetenschappelijk werk van het 
CBS, 'het worstelen van de statistici met het sta
tistisch beschrijven van de werkelijkheid', komt 
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aan bod in Een eeuw statistieken. Dataverwerking, 
coördinatie van gegevens, het opzetten en uitvoe
ren van tellingen, het opstellen van statistische 
indicatoren, de wiskundige basis van de statistische 
verwerking en de integratie van de Nederlandse 
statistieken in de internationale statistieken wor
den uitgebreid door verschillende auteurs belicht. 
Niet alle artikelen besteden even veel aandacht 
aan de historische ontwikkeling of achtergron
den. Het artikel over de axiomatische theorie der 
prijsindices (Bert Balk) is een sterk wiskundige 
verhandeling over het werk van Jan van IJzeren 
(1914-1998), met nauwelijks enige biografische 
informatie. Ook de bijdrage van Jelke Bethlehem 
en Jos de Ree over de steekproefmethode gaat 
enkel in de aanloop van het artikel in op de histo
rische aspecten. Andere laten meer historische 
discussies en evoluerende visies aan het woord, 
zoals over de fijnmazigheid van de regionale dif
ferentiatie (Mathicu Vliegen) of over de bepalingen 
en discussies omtrent statistische geheimhouding 
(Joris Nobel). Het zijn zonder uitzondering lees
bare en leerzame bijdragen, die, nu steeds meer 
CBS-statistieken voor historisch onderzoek ter 
beschikking gesteld worden, een goede leidraad 
zijn voor de kritische historicus. 

Geert Vanpaeniel 

Juliette van den Eisen, Monsters, demonen en 
occulte krachten. De jourfudistieke perceptie van 
magische en wonderbaarlijke verschijselen in de 
vroege Verlichting 16S4-1727 (proefschrift Nijme
gen 2003). 201 pp., ill. 

De Nijmeegse letterenfaculteit heeft de afgelopen 
jaren een reputatie opgebouwd met de studie van 
de gelcerdentijdschriften uit de late zeventiende 
en vroege achttiende eeuw. Tot dusverre versche
nen vooral studies over afzonderlijke tijd,schriften 
of redacteuren. Het onderhavige werk echter stelt 
een inhoudelijk thema centraal, namelijk hoe er 
in deze tijdschriften werd gesproken over ver
schijnselen die van oudsher als buitennatuurlijk 
golden. De studie sluit daarmee aan bij een recen
te trend in het geschiedonderzoek om juist ook de 
'irrationele' elementen serieus te nemen als deel 
van 's mensen natuuropvatting. 

Van den Eisen is niet over een nacht ijs gegaan. 
Een twaalftal geleerde tijdschriften is nagevlooid 
op artikelen (veelal boekbesprekingen) over won
derbaarlijke zaken. Het gaat vooral om Franstalige 
tijdschriften, maar ook de Philosophical Trans
actions en de Boekzaal van Europe zijn present. Dat 
heeft geresulteerd in een enorme berg materiaal. 

Hieruit is een aantal thema's nader uitgewerkt: 
monsterlijke geboorten, sympathetische genees
kunde (d.w.z. genezing door middel van werking 
op afstand), de wichelroede, en demonologische 
kwesties. Daarnaast zijn er inleidende en afslui
tende hoofdstukken waarin de resultaten worden 
beschouwd tegen de achtergrond van de interna
tionale literatuur. Van den Eisen heeft hiermee 
een weinig bekende, maar boeiende episode op 
heldere en leesbare wijze in kaart gebracht. Het 
boek toont overduidelijk aan dat wonderbaarlijke 
verschijnselen voor al deze tijdschriften een 
belangrijk thema vormden. De rationele inslag 
van de journalisten betekende in het algemeen 
niet dat zij de veronderstelde magische werkingen 
ontkenden, maar dat zij er natuurlijke verklaringen 
voor zochten. Niet hel demonische of religieuze 
stond centraal, maar men wilde de fenomenen 
inpa.ssen in het nieuwe natuurwetenschappelijke 
wereldbeeld. Uiteraard wenste men daarbij geen 
afbreuk te doen aan de godsdienst, wat de zaak 
soms compliceerde. 

Het is een zuiver ideeënhistorische studie 
geworden, met meer aandacht voor de ideeën zelf 
dan voor hun dynamiek. Af en toe dreigt de 
behandeling te verzanden in een reeks illustraties 
bij wat in de literatuur al bekend is. Het meest 
geslaagd zijn de hoofdstukken over sympathie en 
de wichelroede. Daar gaat het om samenhangen
de discussies over indertijd fameuze kwesties. 
Schrijfster baseert zich daarbij niet enkel op de 
tijdschriften, maar ook op de boeken die in de 
discussie centraal stonden. Overigens voelt zij 
zich niet geroepen om de besproken casussen 
door aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld naar de 
sociale of politieke context, verder uit te diepen. 
In de gebruikte literatuur zijn dan ook opvallende 
lacunes te signaleren. Schrijfster is uitstekend op 
de hoogte van de recente internationale literatuur 
betreffende opvattingen over monsters, deniono-
logie, enzovoort. Maar studies als die van Pott, 
Aufklarung und .Abergtaube, of Burns, The great 
debate on miracles, schitteren door afwezigheid. 
En zij blijkt niet te weten dat over het debat over 
de wichelroede al in 1985 in (de voorganger van) 
Gewina een artikel is verschenen van de hand van 
L.C. Palm, met aanvullende informatie. Ook ver
wante kwesties, bijvoorbeeld de studie van Gerdes 
over de zaak Lena Wouters, worden niet genoemd. 
Daarentegen is er in de literatuurlijst een opvallen
de oververtegenwoordiging van Nijmeegse publica
ties. Daarnaast is het spijtig dat het boek niet wat 
specifieker is over het publiek voor de tijdschriften. 
'De geleerdenperiodieken verlenen de historicus 
toegang tot de belevingswereld van de geletter
den', stelt Van de Eisen (p. 8), maar dat geldt naar 
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ik aanneem toch slechts voor een deel van de 
geletterden. Of hun inhoud ook representatief is 
voor de ideeën van bijvoorbeeld conservatieve 
theologen valt te betwijfelen. Ook is het opvallend 
dat in de discussies zoals Van den Eisen ze weer
geeft vrijwel niets doorklinkt van de in deze tijd 
sterk opkomende fysico-theologie. Bestond hier

voor wellicht een eigen publiek? Kortom, Van den 
Eisen heeft een mooie terreinverkenning geschre
ven, maar die werpt, zoals dat hoort, vooral ook 
nieuwe vragen op. 

Rienk Vermij. 
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