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BOEKBESPREKINGEN 

M. Gijswijt-Hofstra, G.M. van Heteren en E.M. 
Tansey ed., Biographies of remedies. Drugs, medi
cines and contraceptives in Dutch and Anglo-
American healing cultures (Amsterdam: Rodopi 
2002) (Clio Medica 66). iv + 295 pp., ISBN 90 420 
1587 2. € 30,00 (gebonden: € 70,00). 

This volume originated in an .Anglo-Dutch 
Workshop on 'Remedies and Healing Cultures in 
Britain and the Netherlands in the Twentieth 
Century', held at the Wellcome Institute for the 
History of Medicine in the summer of 1998. 
Those who attended and commented on sessions 
will remember this as a site of lively scholarly 
interchange. However, one is rather less persuad
ed, away from the buzz of interaction, that the 
combination of papers presented here works as a 
coherent volume, rather than a collection of 
essays, though most of these are of considerable 
individual merit. Also, the focus seems to have 
expanded somewhat to include the nineteenth 
century and North America, thus losing what 
might have been a useful comparison of two rela
tively similar North Western European countries 
in a delimited time span. 

The papers fall into three distinct groups, with 
a couple of outliers. Virginia Berridge's opening 
piece on 'Changing places: Illicit drugs, medi
cines, tobacco and nicotine in the nineteenth and 
twentieth centuries' makes one wish for perhaps 
more studies here of the changing image of par
ticular substances and the variations in policing 
their dissemination and use. This is followed by a 
relatively coherent group of three papers on 
pharmacists and druggists. Frank Huisman's 
'Pharmacists, druggists and the spirit of Thor-
becke: The shaping of the Dutch Pharmacy, 1865-
C.1920' and Rein Vos's 'The "Dutch drugstore" as 
an attempt to reshape pharmaceutical practice: 
the conflict between ethical and commercial 
pharmacy in Dutch cultures of medicine' look at 
the situation in the Netherlands, while Stuart 
.Anderson considers 'Community pharmacy in 
Great Britain: Mediation at the boundary 
between professional and lay care 1920-1955'. 
These papers work nicely together addressing 
similar issues across comparable timespans. 
Marijke Gijswijt-Hofstra's 'Homeopathy and its 
concern for purity: The Dutch case in the early 
twentieth century', though perhaps connected to 
the above three papers, is something of another 
outlier. .As with Berridge's essay, this makes one 
wish that there were further, more cross-culturally 

comparative, material on the theme, in this case, 
alternative health systems. 

This is followed by a group of four excellent 
papers specifically on issues to do with contra
ception, reflecting the current historiographical 
vibrancy of this topic. Nelly Oudshoorn discusses 
the differently gendered dynamics of creating 
female and male hormonal contraceptives in 
'Drugs for healthy people: The culture of testing 
hormonal contraceptives for women and men'. 
Kate Fisher, using oral history interviews, explores 
'Contrasting cultures of contraception: Birth 
control clinics and the working classes in Britain 
between the wars'. The active involvement of the 
'test subjects' in the UK during the development 
of the Pill is illuminated by Lara Marks's 
'"Public-spirited and enterprising volunteers": 
The Council for the Investigation of Fertility 
Control and the British clinical trials of the con
traceptive pill, 1959-1973'. Moving back to an ear
lier chronological period and different spatial 
site, Willem de Blécourt investigates '"Hygienic 
articles, patent medicines and rubber goods": 
markets and meanings in early twentieth century 
Netherlands'. 

The final group deals with the high-tech and 
commercially cut-throat world of later twentieth 
century 'wonder drugs' (actual or potential). 
Streptomycin, a one-time miracle drug, comes 
under Alan Yoshioka's scrutiny in his 'cultural 
history' of this antibiotic. Toine Pieters examines 
the interferon story through the lens of 'media, 
audiences and marketing medicines', while Vivien 
Walsh and lordan Goodman provide a 'historical 
and theoretical perspective' on 'the billion-dollar 
molecule', Taxol. 

The organising trope of 'biographies of reme
dies', which is analysed more extensively in the 
Afterword by Godelieve van Heteren: 'Who cares: 
Remedies, care and cultures of healing', works 
better in some of these instances than in others. 
It is not entirely clear that this is an altogether 
functional means whereby a common connecting 
thread between these rather diverse articles 
emerging from a variety of disciplinary positions 
might be elicited. Overall one does rather wish 
for a selection that might draw out more rigor
ously specific comparative themes. 

Although these papers worked well in the less 
formal setting of face-to-face exchange, generat
ing much stimulating discussion and provoking 
subsequent thought, in printed form, the dia
logues that occurred in that previous setting 
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between the various themes and approaches, are 
far from transparent. While the individual 
papers, and the specific sub-groupings, can be 
recommended to those interested in the develop
ment of pharmacy, or in the cultures of contra
ception and the questions raised by the necessity 
for testing hormonal 'drugs for healthy people', 
or in the post-World War II (or, perhaps, more 
appropriately post-penicillin) era of wonder 
drugs promising therapeutic miracles, the whole 
volume is rather too diverse in the topics it cov
ers to generate any very general appeal. 

Lesley A. Hall 

Ida H. Stamhuis, Teun Koetsier, Cornells de Pater 
en Albert van Helden ed.. The changing image of 
the sciences (Dordrecht enz.: Kluwer Academic 
Publishers 2002). 226 pp., ill. ISBN 1 4020 0847 3. 
€ 70,00. 

In juni 2000 organiseerde de Vrije Universiteit te 
Amsterdam een conferentie naar aanleiding van 
de bezorgdheid om de wereldwijd afnemende 
belangstelling voor de bètavakken. De natuurwe
tenschappen lijden onder de reputatie saai, niet 
inspirerend, mannelijk, milieuonvriendelijk en 
technisch te zijn. Dat beeld behoeft nuancering 
en met deze bundel proberen de redacteuren 
voor een breed publiek, bestaande uit weten
schappers, studenten en 'algemeen publiek' de 
natuurwetenschappen in een historische context 
te plaatsen. 

Hoe vergaat het dit sombere imago in de diver
se artikelen? Als we naar de beschreven ontwik
kelingen in de wetenschappen kijken, is saaiheid 
niet het dominante beeld. De diverse disciplines 
blijken onlosmakelijk met maatschappelijke 
ontwikkelingen verbonden te zijn. Saaiheid en 
ontbreken van inspiratie zijn imagoproblemen 
die moeilijk te verhelpen zijn, omdat ze primair 
afhankelijk zijn van de perceptie van het indi
vidu. Alle artikelen in deze bundel laten zien dat 
het mogelijk is om de wetenschappen als inspi
ratiebron te gebruiken. 

In het artikel van Kohlstedt en Opitz over 
vrouwen in de wetenschap wordt het beeld 
bevestigd dat wetenschap een primair mannelijke 
activiteit is. Alle besproken vrouwen moesten 
hun wetenschappelijke belangstelling verdedigen 
en hun erkenning als wetenschapper bevechten. 
Al deze vrouwen slaagden hierin, hetzij door hun 
vrouwelijkheid te benadrukken, hetzij door zich 
als een man te gedragen. In geen enkel geval was 
hun vrouwzijn een irrelevant gegeven. Maar het 
simpele gegeven dat de wetenschap - en vooral 

haar geschiedenis - een mannenbolwerk is, zou 
geen reden tot diskwalificatie moeten zijn. De ver
meende milieuonvriendelijkheid van de natuurwe
tenschap komt eigenlijk alleen in het artikel over 
de scheikunde naar voren. Bensaude-Vincent, die 
zich als een van de weinige auteurs echt door de 
centrale vraagstelling heeft laten leiden, laat ech
ter zien dat dit maar een van de vele aspecten van 
de scheikunde is en dat de positieve effecten op 
de samenleving overheersen. Het beeld dat 
wetenschap erg technisch (en saai) is wordt 
opvallend genoeg bevestigd in Aliens artikel over 
de biologie. Juist daar blijkt de verandering in het 
beeld heel sterk: biologie gaat helemaal niet over 
planten en dieren, zoals het publieke beeld dic
teert. Biologie gaat over de biochemie, de aller
kleinste onderdeeltjes en de chemische processen 
binnenin levende organismen. Voor het artikel 
van Pais over de natuurkunde gelden de meeste 
kwalificaties niet. Hij schetst natuurkunde als een 
filosofische aangelegenheid, waarin de denkrich
ting van individuen - mannen - van doorslagge
vende betekenis is geweest. De artikelen van 
Christian over 'big history' en van Fuller over de 
eenheid van de wetenschappen lijken een beetje 
buiten het aangegeven kader te staan. In beide 
artikelen gaat het over debatten die binnen de 
wetenschapshistorische en wetenschapsfilosofi
sche wereld spelen en die op het publieke weten
schapsbeeld weinig invloed zullen hebben. 

Al met al vraag ik me af of het doel dat de 
samenstellers met deze bundel hebben gehad -
de belangstelling voor natuurwetenschap te sti
muleren door te laten zien dat natuurwetenschap 
niet saai, technisch enzovoort is - gerealiseerd is. 
Veel artikelen in het boek vereisen toch een rede
lijke bekendheid met het wetenschappelijke jar
gon en een stevig doorzettingsvermogen. Voor 
wetenschappers en (bevlogen) bètastudenten is 
dit wellicht haalbaar, maar of een 'algemeen 
publiek' of de toekomstige student door deze 
bundel geïnspireerd zal raken en met meer inte
resse naar wetenschappelijke ontwikkelingen zal 
kijken, waag ik te betwijfelen. Het imago van de 
natuurwetenschappen onder het grote publiek is 
een gevolg van beeldvorming waarop een bundel 
als deze per saldo weinig invloed zal hebben. Wie 
de jeugd een positieve houding ten opzichte van 
de natuurwetenschap wil bijbrengen, zal andere 
kanalen moeten gebruiken. Promotie van weten
schap via internet, MTV en soaps ligt dan meer 
voor de hand. De tweede doelstelling - het in een 
historische context plaatsen van wetenschap
pelijke ontwikkelingen - is mijns inziens beter 
gerealiseerd. Uit de artikelen blijkt dat wat 
wetenschap is en zou moeten zijn door tijd en 
plaats bepaald wordt. En in die zin is men er 
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zeker in geslaagd te laten zien dat wetenschap in 
elk geval niet saai is. Ten slotte wil ik nog opmer
ken dat ik het zonde vind dat er in een boek dat 
er van buiten zo fraai uitziet, bezuinigd is op de 
kwaliteit van de illustraties (met pagina 68 als 
tragisch dieptepunt). 

Barbara Allart 

Herman van Bekkum en Jan Reedijk ed., Simon 
Rozendaal eindredactie. Chemie achter de dijken. 
Uitvindingen en uitvinders in de eeuw na Van 
't Hoff (Amsterdam: Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen en Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereniging 2001) vil -H 
168 pp., ill. ISBN 90 6984 332 3. € 16,00. 

Nederlandse chemici zijn altijd goed georgani
seerd geweest en sterk in het behartigen van hun 
belangen. Het feit dat zij een eigen NWO-gebied 
hebben weten te bemachtigen kan daarvan als 
recent voorbeeld gelden. De laatste jaren is ook 
de geschiedschrijving van het vak herhaaldelijk 
voor PR-doeleinden ingezet. Soms, zoals in het 
geval van Snelders' tweedelige De g,eschiedenis 
van de scheikunde in Nederland (waarvan in
middels ook het vervolg is verschenen), waren 
die doeleinden slechts de beweegreden tot overi
gens onafliankelijk en serieus historisch werk. Bij 
Chemie achter de dijken dringt de PR door tot de 
inhoud van het gebodene. 

Scheikundevoorlichting staat tegenwoordig in 
het teken van de 'chemofobie'-bestrijding. Het 
publiek, zo schijnt het, vindt chemische voeding 
eng, chemische industrie vies en chemische 
wetenschap saai, en moet van het tegendeel over
tuigd worden. Chemie achter de dijken doet dat 
met verve. Zestig korte en rijk geïllustreerde 
hoofdstukken (zo opgezet voor gebruik in het stu
diehuis) behandelen een scala aan chemische ont
dekkingen en uitvindingen, die sinds |.H. van 't 
Hoff door Nederlanders zijn gedaan. Het gaat om 
de meest uiteenlopende zaken: van de ontdekking 
van vitaminen door Eijkman en de ozongatspecu
laties van Crutzen tot de vezeloorlog van Akzo en 
de survival of the fitfest-synthesemethode uit 
Lelystad. Chemie komt naar voren als een boeiend 
en veelzijdig vak, dat overal in onze leefwereld 
opduikt, en dat bedreven wordt door kleurrijke, 
echte mensen - allesbehalve eng, vies en saai dus. 

Als PR-onderneming mag het boek zeker 
geslaagd worden genoemd, maar de vraag hier is 
of het ook als geschiedschrijving een succes is. 
Op dat gebied mag men natuurlijk niet teveel 
verwachten: in artikelen die nauwelijks een pagi
na tekst beslaan kan geen onderwerp diepgaand 

behandeld worden. Toch is het ook de veelzijdig
heid die iets bijdraagt dat juist in de serieuzere 
geschiedschrijving vaak onderbelicht blijft: de 
enorme verspreidheid van scheikundige activitei
ten. Chemische doorbraken werden niet alleen 
bereikt in academische laboratoria maar ook in 
de schuur van een hobbyende bedrijfsleider, niet 
alleen door Nobelprijswinnaars maar ook door 
freewheelende laboranten, niet alleen met regeer-
buizen en erlenmeyers maar ook via gesprekken 
aan de bar. Bovendien blijken vele beoefenaren 
veel meer dan chemicus te zijn. H.I. Prins schreef 
filosofische verhandelingen, LH. Katz was 
Jungiaans psychiater, Hans Weinberg Joods 
vluchteling, Amerikaans soldaat en geëmeriteerd 
ondernemer. Chemie achter de dijken geeft zo een 
indruk van de bonte stoet die Nederlandse schei
kundigen in de twintigste eeuw vormden - en dat 
is een onverwachte openbaring. 

Geert Somsen 

W. Vande Walle en Kazuhiko Kasaya ed., Dodo-
naeus in Japan. Translation and the scientific mind 
in the Tokugawn period (Leuven: University Press 
en Kyoto: International Research Center for 
Japanese Studies 2001) 383 pp., ill. ISBN 90 
5867179 8, € 81,15. 

Dil prachtig vormgegeven boek met zijn grote 
aantal illustraties in kleur doet enigszins denken 
aan een rijke, gevoerde Japanse kimono: donker-
grijsbruin aan de buitenkant, met direct aan de 
binnenkant een felrode tegenkleur. De letterkleu-
ren volgen ditzelfde patroon: zwart, koppen in 
rood, en Japanse trefwoorden in een vager bruin 
in de brede marges. Die rijke vormgeving corres
pondeert met de rijke inhoud van deze breed 
opgezette bundel, die het resultaat is van een 
internationaal symposium georganiseerd in 1998 
door het International Research Center for 
Japanese Studies, Kyoto, en de sectie Japanstudies 
van de Katholieke Universiteit Leuven. Centraal 
thema was Translation of culture, culture of trans
lation en in de introductie maakt de Leuvense 
hoofdredacteur R. Vande Walle duidelijk dat het 
bij culturele vertaling niet alleen gaat om verta
len in letterlijke, talige zin, maar vooral om het 
overbrengen van concepten, taal en beeld tussen 
culturen die in taal, visuele representatievormen 
of filosofische en theologische uitgangspunten 
niet noodzakelijk veel gemeen hebben. Dat geldt 
zeker voor Japan en de Nederlanden. Het brede 
thema van vertaling vormt ook de leidraad door 
de zestien zeer diverse hoofdstukken, geschreven 
door specialisten uit Japan, België, Nederland, 
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Italië, Zweden en Frankrijk. De centrale figuur is 
de i6e-eeuwse botanicus Rembertus Dodonaeus 
(ook wel bekend als Rembert Dodoens) met zijn 
beroemdste werk, het Cruydthoeck (1554), en de 
meeste bijdragen aan deze bundel verkennen de 
relatie van Japan met deze man en zijn werk in 
een hele serie contexten. 

De bijdragen zijn gegroepeerd rond vier 
hoofdthema's met elk vier hoofdstukken. Binnen 
de eerste groep presenteren Vande Walle, Robert 
Visser, Helena Wille en Mauro Ambrosoli in hun 
respectieve bijdragen een prima overzicht van 
Dodonaeus' werk en leven in de context van de 
i6e-eeuwse Europese botanie en (natura]ia-)ver-
zamelingen. Visser plaatst Dodonaeus' werk in de 
traditie van botanische overzichten, maar geeft 
ook aan dat Dodonaeus misschien wel iets te veel 
is gezien als een vernieuwer op het terrein van de 
botanische classificaties en ordeningen. In het 
tweede deel staat de Japanse context centraal. 
Shigemi Inaga schreef een fascinerende bijdrage 
over de herinterpretatie van westers lineair 
perspectief in het 18e- en i9e-eeuwse Japan. 
Kazuhiko Kasaya's essay geeft een goed overzicht 
van de handel in en productie van plantaardige 
medicijnen (onder meer ginseng) in Japan gedu
rende de late 17e en de 18e eeuw, en de betekenis 
die Dodonaeus' Cruydthoek daarvoor had. In het 
derde deel gaat het vooral om de receptie en ver
spreiding van Dodonaeus' Cruydthoek in Japan, 
die in de 18e eeuw een hoogtepunt bereikte. Nog 
beschikbare exemplaren van Dodonaeus' werk in 
Japanse bibliotheken en collecties worden be
sproken, terwijl Timon Screech in een interessan
te bijdrage ingaat op de wijze waarop diens 
visuele nalatenschap - de plantenatbeeldingen -
in Japan ontvangen en 'verwerkt' werd. Terwijl 
voor veel Japanners de tekst onleesbaar was, gin
gen de afbeeldingen een eigen leven leiden, soms 
letterlijk omdat de beeldbladzijden losgehaald 
werden uit de band. Belangrijk is ook dat in de 
receptie in Japan het medische nut van planten 
en daarmee de medische waarde van Dodonaeus' 
werk in dit tijdperk centraal bleven staan, terwijl 
ten tijde van Dodonaeus en Carolus Clusius 
planten in West-Europa in toenemende mate 
bestudeerd werden omwille van zichzelL 

Het slotdeel behandelt de 'Rangaku Context', 
waarbij Rangaku staat voor Nederlandstudies in 
het Japan van destijds. Harmen Beukers' essay 
snijdt daarbij een cruciaal thema aan: de culture
le bemiddelaars of mediators, van wie vooral de 
artsen-chirurgijns in dienst van de VOC op 
Deshima belangrijk waren. Hij voert daar de 
minder bekende Willem Ketelaar, Willem Wage-
mans en Philip Pieter Musculus ten tonele en laat 
zien dat de noodzaak tot agrarische hervorming 

in het i8e-eeuwse Japan leidde tot een groeiende 
behoefte aan kennis van planten. Een van die 
VOC-artsen, de Zweed Carl Peter Thunberg, een 
leerling van Linnaeus, vormt het onderwerp van 
een essay door Catharina Blomberg, terwijl 
Gabor Lukacs een prima bijdrage schreef over 
vroege Franse (medisch-)wetenschappelijke ken
nis in de Japanse samenleving en de betekenis 
van Dodonaeus' tijdgenoot, de Franse arts Am-
broise Pare. Over culturele vertaling van medische 
kennis gaat ook de laatste bijdrage, van Frederik 
Cryns, die zich richt op Boerhaaves mechanische 
opvatting van het menselijk lichaam. Hoe vertaal 
je zoiets als 'natuur' naar het i8e-eeuws Japans? 
En wat te doen als de opvattingen van wat een 
lichaam is en hoe dat 'werkt' zo uiteenlopen dat 
de begrippen ontbreken om het uit te leggen? 

Op een enkele, wel wat heel technische bij
drage na zijn de essays goed leesbaar en juist 
door hun verschillende invalshoeken openen ze 
perspectieven die in een monodisciplinair boek 
nooit aan bod hadden kunnen komen. Diversiteit 
is een voordeel gebleken en de middelpuntvlie
dende krachten hebben in deze prachtige bundel 
niet de overhand gekregen. 

Florike Egmond 

Danny Beckers en Harm Jan Smid ed.. Grond
beginselen der Rekenkunde. Een rekenboek uit 
182S, uitgegeven door het wiskundig genootschap 
'Mathesis Scientiarum Genitrix' te Leiden (Hilver
sum: Uitgeverij Verloren 2003) (Rekenmeesters, 
i). 184 pp., ill. ISBN 90-6550-744-2. € 16,00. 

Dit boekje is het eerste deel van een beoogde 
serie facsimile-uitgaven van historksche Neder
landse lesboeken voor het reken- en wiskundeon
derwijs. Het idee voor de serie haakt aan bij het 
proefschrift van Marjolein Kool uit 1999, Die con-
ste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige 
rekenhoeken uit de vijftiende en zestiende eeuw 
(gerecenseerd in Gewina 23 (2000) 301-302). De 
redactie, waarvan naast de redacteuren annex 
inleiders van dit deel ook Marjolein Kool deel 
uitmaakt, stelt zich hiermee ten doel dit onder
wijs voor een breed publiek opnieuw tot leven te 
brengen. Nevendoel is het gebruik van de boekjes 
in het huidige onderwijs. Om deze doelstellingen 
te kunnen verwezenlijken zullen de bronnen 
worden voorzien van een uitvoerige inleiding, die 
het historische werk in de nodige opzichten situ
eert. Voor het onderhavige rekenboekje uit 1828 
betekent dit dat achtereenvolgens wordt ingegaan 
op de politieke, economische en sociaal-culturele 
toestand, op het onderwijssysteem als geheel, op 
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het schoolvak wiskunde, op het recentelijk inge
voerde metrieke, decimale stelsel en tenslotte op 
Grondbeginselen der Rekenkunde zelf. De facsimi
le-uitgave bevat overigens alleen het tweede deel 
van dit vierdelige lesboek. 

In kort bestek lezen we iets over de transitietijd 
rond 1800, waarin de Republiek der Verenigde 
Nederlanden plaats maakt voor het Koninkrijk der 
Nederlanden. Als karakteristieke aspecten van de 
ruimere periode 1700-1850 worden genoemd: de 
opkomst van een christelijk Verlichtingsdenken 
en een economische achteruitgang die aanleiding 
geeft tot een nostalgisch teruggrijpen op de 
Gouden Eeuw. Vervolgens komen de veranderin
gen in het onderwijsstelsel aan de orde, zoals die 
hun beslag kregen in de wetten van 1815. Funda
mentele zaken zijn het begin van de slechting van 
de muren van de standenmaatschappij en het 
einde van de benadering van het kind als kleine 
volwassene. Het schoolvak wiskunde onderging 
een complete metamorfose. Het kreeg een hogere 
status, werd een verplicht vak voor alle leerlin
gen, naast rekenen kwamen ook meetkunde en 
algebra op het rooster en de didactiek van het 
vak werd veelzijdiger. De Grondbeginselen kwam 
uit in het kielzog van de invoering van het 
metrieke stelsel (1820) en het boek diende dus 
met name om de leerling vertrouwd te maken 
met de nieuwigheden van dit stelsel, te weten de 
nieuwe eenheden en het decimale systeem. Meer 
dan de helft van het tweede deel is daar dan ook 
aan gewijd. De inleiders schetsen in vogelvlucht 
de achtergrond, problemen en gevolgen van deze 
ingrijpende verandering, die nog de hele negen
tiende eeuw nasudderde. (Zie J.M.A. Maenen, De 
invoering van het metrieke stelsel in Nederland, 
Nijmegen 2002.) 

Dit rekenboek kwam voort uit een initiatief 
van het Leidse Mathesis Scientiarum Genitrix. 
Dit genootschap, opgericht in 1785, verzorgde in 
een eigen school wiskunde-onderwijs aan kinde
ren van de leden en aan een selecte groep wees
kinderen. Voordat de invoering van het metrieke 
stelsel tot het vervaardigen van nieuwe lesboeken 
noopte had men zich decennialang bediend van de 
rekenboekjes die door mede-oprichter en eerste 
voorzitter Pieter van Campen waren geschreven. 
Nu werden Genitrix' hoofdonderwijzers M.l.S. 
Bevel en P.E. Rijk door het bestuur belast met het 
schrijven van een nieuwe methode. Tussen 1826 
en 1831 verschenen drie deeltjes. In 1833 overleden 
beide auteurs. Een vierde en laatste deeltje ver
scheen nog in de jaren 1840. De inleiders plaatsen 
deze serie in een nieuwe didaktische aanpak, 
waarin het tonen van de interne logische samen
hang van wiskundige waarheden voorop stond, 
zonder daarin roomser dan de paus te zijn als de 

lespraktijk dat vroeg. Conform de nieuwe les
praktijk waren de boekjes bedoeld voor klassikale 
lessen. Ook met de opzet van de opgaven beant
woordde dit rekenmateriaal aan de nieuwe situa
tie. Het bevatte, in de woorden van de auteurs 
'een genoegzaam aantal voorstellen (...), niet 
alleen uit den Koophandel, maar ook vooral uit 
Ambachten, Fabrieken, Kunsten en Wetenschap
pen en [is] dus een Rekenboek, geschikt voor 
Leerlingen uit den middenstand.' Voor de facsi
mile is gekozen voor het tweede deeltje als zijnde 
het meest interessant, aangezien hierin de breu
ken worden behandeld met als nieuwe aspecten 
de decimale breuk en het gebruik van de breuk in 
het metrieke stelsel. 

De heruitgave van dit rekenboekje in combina
tie met de toelichting acht ik een waardevol initi
atief, waarvoor stellig een publiek is. Wat de 
inleiders zich precies voorstellen bij het gebruik 
in het hedendaagse onderwijs weet ik niet maar 
het boekje lijkt me in ieder geval goed inzetbaar 
bij een geschiedenis-special in het voortgezet 
onderwijs. Tenslotte, merkwaardig is wel dat ons 
een hele reeks van historische rekenboeken in het 
vooruitzicht wordt gesteld zonder dat er met een 
woord over andere titels of een planning wordt 
gerept. Waarom de lezer in het ongewisse gela
ten? Onzekerheid over keuzes of financiën? Hoe 
dan ook, het is jammer dat hierdoor de opzet in 
de lucht blijft hangen. 

Marijn van Hoorn 

Paul M.M. Klep en Ida H. Stamhuis ed., The statis
tical mind in a pre-statistical era: the Netherlands 
j/J0-)cS50 (Amsterdam: Aksant 2002) (NEHA-
series III). 374 pp., ill. ISBN 90 5742 034 1. € 27,20. 

Statistiek is tegenwoordig een vak waarin vele 
disciplines elkaar ontmoeten, zo blijkt uit de hier 
besproken bundel. Naast wetenschapshistorici en 
economisch- en sociaal historici, die het gros van 
de artikelen schreven, hebben ook rechtshistorici, 
een politiek-historicus, een demograaf en een 
medicus er een bijdrage aan geleverd. Eendrach
tig hebben ze zich gebogen over de ontwikkeling 
van het statistisch denken in Nederland in de 
periode tussen omstreeks 1750 en 1850. Kenmer
kend voor deze tijd was dat statistiek nog alles
behalve een homogeen vakgebied vormde. Wat 
we nu "statistiek' noemen was toen in feite een 
eilandenrijk van ideeën en praktijken, waar
binnen vrij weinig onderlinge communicatie 
bestond. Er was niet één statistiek, maar er 
bestonden vele soorten naast elkaar. 
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Het is de verdienste van deze bundel, die tot 
stand kwam op initiatief van Paul Klep en Ida 
Stamhuis, dat dit eilandenrijk nu uitgebreider en 
exacter in kaart is gebracht dan ooit tevoren. 
Overzichtsartikelen van de twee redacteuren en 
Nico Randeraad laten overtuigend zien dat de 
statistiek in Nederland gedurende de achttiende 
en vroege negentiende eeuw een dubbele seg
mentatie vertoonde. Niet alleen bestond er een 
kloof tussen statistiek die aan universiteiten werd 
onderwezen en de statistische praktijk van de 
centrale overheid, maar ook was er een scherp 
onderscheid tussen de historisch-beschrijvende 
benadering (Staats-kunde), die in het hoger 
onderwijs domineerde, en de empirisch-kwanti-
tatieve aanpak, die zich buiten de academische 
wereld ontwikkelde. Helemaal statisch was deze 
verdeling niet. Zo nam het belang van de staat als 
'producent' van statistisch materiaal in deze perio
de aanzienlijk toe. Eén van de meest opmerkelijke 
ontwikkelingen was namelijk de enorme groei in 
de verzameling van statistisch materiaal door de 
centrale overheid in de Bataafs-Franse tijd, zoals 
Paul Klep in een fraai stuk (geschreven samen 
met Astrid Verheusen) duidelijk aantoont - een 
ontwikkeling die tot voor kort bijna volkomen 
onbekend was omdat de resultaten van deze over
heidsinspanningen destijds zorgvuldig geheim 
gehouden werden. De communicatie tussen de 
verschillende segmenten breidde zich in de eerste 
helft van de negentiende eeuw bovendien gelei
delijk uit, zij het niet zo sterk dat er omstreeks 
1850 al van een samenhangend vakgebied kan 
worden gesproken. De eenwording van de sta
tistiek in Nederland voltrok zich in wezen pas 
aan het eind van de negentiende en het begin van 
de twintigste eeuw. 

Het algemene beeld dat in deze overzichts
artikelen naar voren komt wordt voor de ver
schillende segmenten uitgewerkt in een aantal 
case-studies. Wat de theorie-sector betreft levert 
Huib Zuidervaart een gedetailleerde beschrijving 
van de werkwijze van een vroege verzamelaar van 
statistische gegevens die buiten de academische 
wereld opereerde, te weten Nicolaas Struyck, ter
wijl Corjo Janssen en Ida Stamhuis hun bJik rich
ten op de inhoud, achtergrond en empirische 
basis van het statistiekonderwijs dat aan univer
siteiten werd gegeven. Wat de praktijk-kant aan
gaat, bevat de bundel naast de studie van Klep en 
Verheusen over de 'statistische revolutie' bij de 
centrale overheid in de Bataafs-Franse tijd nog 
solide bijdragen over het begin van de medische 
statistiek (van Frans van Poppel en Jitse van 
Dijk), de opkomst van de gerechtelijke statistiek 
(van Sjoerd Faber en Sibo van Ruller) en het 
groeiend gebruik van statistiek als instrument in 

de strijd tegen het water (van Charles Jeurgens). 
Ik heb slechts twee kritische opmerkingen bij 

dit prachtboek. De eerste is, dat in het overzichts
artikel van Klep over de periode 1750-1850 wel 
een erg donkere voorstelling wordt gegeven van 
het onderzoek aan Nederlandse universiteiten in 
de achttiende eeuw. Ze zouden 'reluctant' zijn 
geweest om 'the new experimental spirit of New
tonian science' te aanvaarden. Universiteitsbe
stuurders 'failed to invest in professors oriented 
towards empirical research', meent Klep (p.6o-6i, 
66-69). Is de opmars van bet Newtonianisme na 's 
Gravesande en Van Musschenbroek echt gestopt? 
Is de interesse in empirisch onderzoek daarna 
werkelijk zo sterk afgenomen? Arme Lulofs, 
AUamand, Van Beeck Calkoen, Martens, Steen
stra, Van Swinden, Hennert, Camper, Van Doe
veren, Driessen, Baart de la Faille, Uilkens en 
Nicolaas en Adolf Ypey (om maar een paar hoog
leraren en lectoren te noemen die tussen om
streeks 1750 en 1813 aan Nederlandse instellingen 
voor hoger onderwijs werkzaam waren): hun 
werk is kennelijk spoorloos uit het historisch 
geheugen verdwenen. 

De tweede kanttekening is, dat de koloniale 
dimensie ontbreekt. Het 'Nederland' in dit boek 
is een Nederland zonder VOC en Indische archi
pel. Er is op praktische gronden best iets voor 
deze begrenzing te zeggen. Merkwaardig is echter, 
dat de redacteuren zelf de beperking in het 
geheel niet signaleren, laat staan verdedigen. Ze 
zijn zich er kennelijk gewoon niet van bewust 
geweest. Ze hebben zich dus ook niet de vraag 
gesteld, in hoeverre de ontwikkeling van de 
'Nederlandse' statistiek tussen 1750 en 1850 mede 
is bepaald door ervaringen en inzichten opge
daan in het besturen van bezittingen overzee (en 
het onderhouden van verbindingen daarmee) of, 
omgekeerd, in hoeverre de uitoefening van macht 
overzee zelf mede is mogelijk gemaakt door de 
ontwikkeling van statistische instrumenten. Dat 
bewindhebbers van de VOC al vroeg van sta
tistiek gebruik maakten om bij voorbeeld de rela
tie tussen sterfte aan boord en het gebruik van 
ontziltingsmachines te onderzoeken, is een 
bekend feit, evenals de bezetenheid van bestuur
ders overzee om steeds maar weer alle mogelijke 
gegevens over hun onderhorigheden te laten ver
zamelen en te registreren, zoals onder meer uit de 
Dagregisters van Batavia duidelijk blijkt. Statis
tisch materiaal van de Compagnie was overigens 
net zo min als dat van de centrale overheid in de 
Bataafs-Franse Tijd openbaar toegankeliik. Dat 
neemt niet weg dat de Compagnie - juist omdat 
ze als relatief gecentraliseerde organisatie in het 
Nederlandse politieke en economische bestel zo 
lang een unieke positie innam — een belangrijke 
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invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse 
statistical mind kan hebben uitgeoefend. Een bij
drage over die koloniale dimensie zou een welko
me aanvulling zijn geweest op dit voor de rest 
bijzonder waardevolle boek. 

Karel Davids 

Herman Kattenberg, Maupertuis. Een i8e-eeuwse 
filosoof tussen waan en wetenschap (Rotterdam: 
uitgeverij Ad. Donker 2003). 173 pp., ill. ISBN 90 
6100 534 5. € 14,90. 

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) 
was een gedreven en scherpzinnig Frans onder
zoeker uit de tijd van de Verlichting. Beschei
denheid was niet zijn forte, hij was wantrouwend 
van aard, autoritair en op het eind van zijn leven 
had hij met bijna iedereen ruzie. Het bekendst is 
Maupertuis van het 'principe van de kleinste wer
king', dat hij in 1746 opstelde en vier jaar later in 
Essay de Cosmohgie publiceerde. Hij zag er een 
metafysich principe in waarop alle bewegings
wetten waren terug te voeren - niets minder dan 
een bouwplan van de Schepper. Maar Maupertuis 
bewoog zich op velerlei terrein, waaronder wis
kunde, geografie, biologie, moraalfilosofie en 
kosmologie. Met Vénus physique (1745) poneerde 
hij een allesomvattende theorie over voortplan
ting en erfelijkheid, met epigenese in plaats van 
preformatie, alles gelardeerd met provocerende 
en erotische opmerkingen. 

Over het leven en werk van Maupertuis schreef 
Herman Kattenberg een kleine, onderhoudende 
biografie: Maupertuis. Een iSe-eeuwse filosoof tus
sen waan en wetenschap. Het omslag vermeldt 
over de auteur slechts dat hij 'van oorsprong 
bètawetenschapper' was en in 1999 Hef kleine 
commentaar van Copernicus publiceerde. Omdat 
Kattenberg ook in NVOX, tijdschrift voor na
tuurwetenschap op school, over Maupertuis en 
Copernicus schreef, lijkt het om een docent met 
historische belangstelling te gaan. Maupertuis 
bestaat uit twee delen. Het eerste deel draait om 
Maupertuis' reis naar Lapland, van april 1736 tot 
augustus 1737 en bedoeld om te beslissen of de 
aarde de vorm had van een citroen of een manda
rijn. Jacques Cassini van de Parijse sterrenwacht 
was op basis van (gecorrigeerde) berekeningen 
van zijn vader de eerste opvatting toegedaan, 
maar in 1732 sprak Maupertuis zich in zijn 
Discours sur les differentes figures des astres op 
basis van newtoniaanse argumenten uit voor een 
afgeplatte aarde. De beslissing moest komen van 
twee metingen; de afstand tussen twee breedte
graden ter plekke van de evenaar en de pool. 

Koning Lodewijk gaat akkoord en in 1735 vertrekt 
de eerste expeditie (geleid door Godin) naar 
Peru, terwijl Maupertuis een jaar later aan het 
hoofd staat van een missie naar de Botnische 
Golf. Kattenbergs beschrijving van deze expeditie 
rust voor een belangrijk deel op het Journal van 
Maupertuis' reisgenoot abbé Outhier. Het is 
heerlijke lectuur, vol ontberingen, problemen om 
de benodigde locaties voor driehoekmetingen 
van bakens te voorzien, en Lapse couleur locale. 
Een peillood voor hoogtemetingen met een kwa
drant hangt in de brandewijn vanwege de koude, 
de afstandsmeting van de heptagoon geschiedt 
met boomstammen en op de terugweg naar 
Frankrijk neemt Maupertuis twee Lapse meisjes 
mee. Resultaat: de afstand tussen twee breedte
graden bedraagt 111,9 kilometer, groter dan ooit 
was gemeten. Inderdaad was de aarde een man
darijn. Overigens is de werkelijke afstand tussen 
twee paralellen op de breedte van Lapland 111,5 
kilometer, en de 400 meter die Maupertuis er
naast zat was net zoveel als het verschilbedrag dat 
hij wilde aantonen. 

In deel twee van de biografie komen Mauper
tuis' activiteiten na terugkeer uit Lapland aan de 
orde, culminerend in zijn val aan het hof van 
Frederik de Grote in Berlijn. De vorst had hem in 
1740 op voorspraak van Voltaire uitgenodigd. Die 
had Maupertuis altijd gesteund, maar rond 1750 
raakte ook de latere auteur van Candide met de 
man van de afgeplatte aarde gebrouilleerd. Hij 
noemde het principe van de kleinste werking, 
voor Maupertuis de belangrijkste vondst van zijn 
leven, een toverformule. ledere afleiding ontbrak 
en het principe zoals Maupertuis het formuleerde 
resulteerde in weinig meer dan de hefboomwet -
pas in de klassieke mechanica van Lagrange en 
Hamilton zou het zijn kracht bewijzen. De zaak 
ontspoorde toen Samuel König, hoogleraar aan 
de universiteit van Franeker en bibliothecaris aan 
het hof van Stadhouder Willem IV, in 1751 in een 
artikel in Nova Acta Eruditorium het principe van 
de kleinste werking een vondst van de filosoof 
Leibniz noemde. Basis voor Königs bewering was 
(een kopie van) een brief van Leibniz waarover 
hij zei te beschikken. Een woedende Maupertuis 
riep de leden van de Berlijnse academie bijeen en 
betitelde König in een soort rechtbankzitting tot 
vervalser. Voltaire kiest Königs kant en in een 
diatribe uit hij scherpe kritiek op zijn vroegere 
vriend en medenewtoniaan Maupertuis. Ook de 
Lapse meisjes worden er bijgehaald. Voornaamste 
mikpunt is Maupertuis' in 1752 verschenen Lettre 
sur Ie Progrès des Sciences, waarin hij vorsten 
opriep zijn wetenschappelijke suggesties (bij
voorbeeld een geofysisch programma om tot de 
kern van de aarde door te dringen) met geld-
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middelen te steunen. Op verzoek van Maupertuis 
laat Frederik de Grote Voltaires Diatribe verbran
den, maar vanaf dit moment is het gedaan met zijn 
reputatie. Geplaagd door een longziekte vertrekt 
hij in 1759 naar Italië om op te knappen. Maar hij 
komt niet verder dan Basel, waar hij in het huis 
van zijn vriend Johann Bernoulli overlijdt. 

Kattenberg gebruikt Maupertuis' leven als 
decor voor controversiële thema's uit de 18de-
eeuwse wetenschapsgeschiedenis. Voor het twee
de deel van zijn biografie zegt hij de brieven van 
tijdgenoten als bron te hebben gebruikt, zonder 
die correspondenties nader te specificeren. De 
wetenschapshistoricus zal zo'n verantwoording 
van bronnen weinig bevredigend vinden. Katten
bergs biografie richt zich op een breed publiek. 
De vlotte schrijfstijl smaakt naar meer. Het boek 
van David Beeson (Maupertuis, an intellectual 
biography, Oxford 1992) kan in die behoefte 
voorzien. 

Dirk van Delft 

Leo Molenaar, De rok van het universum. Marcel 
Minnaert, astrofysicus 1S93-1970 (Amsterdam: 
Balans en Leuven: Van Halewijck 2003). 602 pp., 
ill. ISBN 90 5018 603 3. € 35,00. 

De uit de Angelsaksische wereld overgewaaide 
gewoonte om universitaire gebouwen te vernoe
men naar personen heeft er in Utrecht toe geleid 
dat een van de gebouwen van de faculteit natuur
en sterrenkunde is genoemd naar de astrofysicus 
Marcel Minnaert. Het is een nogal buitenissig 
gebouw dat van buiten monumentaal is en dat 
van binnen de suggestie van menselijkheid en 
geborgenheid moet wekken met kleine treincou-
pé-achtige ruimten. In feite is het echter een vrij 
kil en wereldvreemd gebouw. Kortom, er is iets 
aan de hand met dat gebouw. Datzelfde geldt 
voor de naamgever, maar daarover later meer. 

Wie was deze Marcel Minnaert? Hij werd in 
1893 geboren in Brugge, in een tijd en een streek 
waarin zoveel politieke kwesties door elkaar 
speelden dat engagement onontkoombaar was. 
Katholieken tegen liberalen, franskiljons tegen 
flaminganten, burgers tegen arbeiders, de ene 
strijd beïnvloedde de andere. Minnaerts ouders 
hadden zich opgewerkt tot docent aan de normaal-
school en kozen positie tégen de verstikkende 
invloed van de katholieke kerk, vóór een Vlaamse 
identiteit en vóór een actieve houding in de sociale 
kwestie. Van al deze opvattingen kreeg het enigst 
kind Marcel voldoende mee om er een leven lang 
uit te kunnen putten. Hoewel de jeugd niet alles
bepalend is, is het in het geval Minnaert duidelijk 

dat zijn opvoeding van groot gewicht is geweest 
voor zijn latere ontwikkeling. Van meet af aan pro
jecteerden beide ouders al hun hoop en ambities 
op het kind. Het werd beschermd, in de watten 
gelegd en al vroeg voorzien van een wetenschappe
lijk instrumentarium en een eigen timmerwerk
plaats. En inderdaad, er groeide een bijzondere 
jongeman uit dit kind. Op school behoorde hij 
tot de besten en hij ontwikkelde een zeer hechte 
relatie met zijn moeder. Vooral na de dood van 
zijn vader in 1903 werd deze buitengewoon innig 
en hij kwam er zijn hele leven niet meer van af. 

Al vroeg raakte Minnaert betrokken bij de 
Vlaamse beweging, waarbij hij steeds radicaler 
werd. Dat ging samen met een toenemende 
belangstelling voor de Duitse cultuur en mytho
logie (en Wagner). Die combinatie werd na 1914 
een brisant mengsel, ook al is hij nooit zo pro-
Duits geweest als veel van zijn mede-flamingan
ten. Wel werd hij aan de vernederlandste Gentse 
universiteit lector in de fysica (twee jaar na zijn 
promotie summa cum laude in de biologie). 
Kenmerkend voor Minnaert is dat hij het hele 
onderwijs reorganiseerde, de zelfwerkzaamheid 
van zijn studenten bevorderde waar hij kon en 
zonodig zelf de instrumenten ontwierp die hij 
nodig had. Zijn onvoorstelbare werkkracht en het 
zich vastbijten in zijn opvattingen werden het 
weerkerende patroon in zijn verdere leven. Het 
waren de karaktertrekken waarvoor zijn vader 
hem in een afscheidsbrief had gewaarschuwd: 
driften en neigingen waren deel van de familie, 
hij stamde uit een 'oplopend' geslacht. 

In 1918 vluchtten moeder en zoon naar Neder
land, waar Minnaert terecht kwam op het labora
torium van de fysicus W.H. Julius in Utrecht. 
Daar herhaalde zich het .stramien van zijn Gentse 
leven: hij stortte zich vol overgave op de verdedi
ging van de toen al omstreden theorieën van 
Julius over bepaalde brekingsverschijnselen van 
het zonlicht. Daarnaast bouwde Minnaert in het 
laboratorium van Julius en Ornstein ook aan zijn 
eigen opvattingen over het zonlicht. Mede met 
behulp van de ingenieuze apparatuur van de ten 
onrechte vaak op de achtergrond gebleven W.J.H. 
MoU verrichte hij zodanige metingen aan het 
zonnespectrum, dat hij daarmee een methode 
ontwikkelde om de chemische samenstelling van 
de zon (en andere hemellichamen) vast te stellen. 
Nog steeds gebruikte termen als 'equivalente 
breedte' en 'groeikromme' komen uit Minnaerts 
koker. Uiteindelijk werd hij als astrofysicus zo 
bekend dat men in 1937 in Utrecht niet meer om 
een hoogleraarsbenoeming heen kon. 

Zonder zijn vasthoudendheid en gevoel voor 
apparatuur zou Minnaert nooit zo ver zijn ge
komen. Zijn praktische zin leidde er ook toe dat 
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hij zich inzette voor een vernieuwing van het 
natuurkundeonderwijs waarbij zelfwerkzaam
heid een belangrijke rol speelde. Hij kreeg het 
echter niet voor elkaar om bij de 'conservatieve 
massa' van natuurkundeleraren - zoals hij hen 
noemde - een omslag te bewerken. Wel verwierf 
hij grote roem met zijn driedelige Natuurkunde 
van het vrije veld, waarin hij door middel van 
eenvoudige proefjes kinderen belangstelling 
probeerde bij te brengen voor natuurverschijnse
len. In de Tweede Wereldoorlog werd hij in St. 
Michielsgestel gegijzeld, mede omdat hij in 1932 
bij de begrafenis van zijn vroegere flamingante 
leraar René de Clerck een gebalde vuist had ge
heven tegen de door anderen gebrachte fascis-
tengroet. Communist is Minnaert nooit echt 
geweest, maar wel heeft hij zich regelmatig geuit 
over de verdiensten van het Sovjetregime en kan 
hij toch op z'n minst een /f//owfrHi'e//er genoemd 
worden. Dat heeft hem in 1957 het rectoraat van 
de Utrechtse universiteit gekost: een aantal van 
zijn collega's heeft hem toen min of meer ge
dwongen zich terug te trekken. Vanuit eenzelfde 
linkse neiging heeft hij een belangrijke rol 
gespeeld in het Verbond van Wetenschappelijke 
Onderzoekers (VWO) en in de vredesbeweging. 
Tot op hoge leeftijd was hij politiek actief, zoals 
bij het inzamelen van boeken voor (Noord-) 
Vietnam. 

Minnaert was een groot geleerde (winnaar van 
de twee grootste prijzen op zijn vakgebied, de 
Bruce medal en de Gold medal), een belangrijk 
popularisator en volgens zijn leerlingen een 
voortreffelijk docent. Misschien ook dat hij in 
Nederland lange tijd niet op zijn werkelijke 
waarde is geschat. Het zou de moeite lonen eens 
een samenvattende studie te schrijven over de 
bloeiperiode van de Utrechtse natuurweten
schappen in het interbellum, waarin Minnaert 
een belangrijke rol speelde. Toch blijft er na het 
lezen van de indrukwekkende, maar soms wat 
overvolle, biografie van Leo Molenaar ook een 
ambivalent gevoel achter. In een aanvulling op de 
bespreking van het boek in NRC-Handelsblad 
gaven twee van zijn leerlingen (E.P.J. van den 
Heuvel en M. Kuperus, NRC-Handelsblad 3 mei 
2003, bijvoegsel Wetenschap en Onderwijs, p. 36) 
wat toelichting op de wetenschappelijke beteke
nis van Minnaert (die in het boek inderdaad niet 
overal even helder wordt neergezet). Zij noemen 
Minnaert een groot wetenschapsman, maar ze 
schrijven eveneens: 'Ook als mens was Minnaert 
groot.' Daar wringt iets. Voor zijn werkomgeving 
en zijn leerlingen kon Minnaert - zo lijkt het -
warmte en begrip opbrengen. In zijn directe 
persoonlijke omgeving was dat blijkbaar toch 
minder het geval. Zo lijken ook de psychische 

problemen van zijn echtgenote en de zelfmoord 
van een van zijn zoons te maken te hebben met 
iets rigides in Minnaerts karakter. Dat Minnaert 
na het verdwijnen van deze zoon alleen op 
wereldreis ging zegt toch wel iets. Frappant is ook 
dat hij steeds weer in staat was politieke keuzes te 
maken waarbij het abstracte ideaal belangrijker 
was dan mensen van vlees en bloed. In die zin 
lijkt het gebouw dat zijn naam draagt inderdaad 
perfect bij hem te passen: markant van buiten, 
maar ambivalent van binnen. 

Leen Dorsman 

Kees Boersma, Inventing structures for industrial 
research. A history of the Philips Nat.Lab. 1914-
1946 (Amsterdam: Aksant 2002) (NEHA-series 
III). 300 pp., ill. ISBN 90 5260 033 3. € 26,50. 

Dit proefschrift behandelt het Natuurkundig 
Laboratorium (NatLab) van de N.V. Philips' 
gloeilampenfabrieken te Eindhoven. De periodi
sering is afgeleid van de aanstelling en het vertrek 
van de eerste man van het Natlab, Gilles Holst. 
Het boek bestaat uit drie delen plus twee inleiden
de hoofdstukken en een epiloog over de ontwikke
lingen na 1946. Deel 1 beschrijft de activiteiten 
zoals die zich binnen de muren van het Natlab 
ontwikkelden. Het omvat een algemeen hoofd
stuk met de belangrijkste ontwikkelingen en ver
anderingen in het Natlab en twee hoofdstukken 
waarin dit meer specifiek wordt uitgediept aan de 
hand van het onderzoek naar de radio en de 
röntgentechnologie. Deel II, eveneens in drieën, 
beschrijft de externe contacten van het Natlab. 
Het beschrijft achtereenvolgens de commissies 
waarin Holst actief was, de relatie tussen het 
NatLab en de TH Delft en de ontwikkeling van 
lampen voor de glastuinbouw. Het derde deel 
omvat de conclusies, voorafgegaan door een ver
gelijking tussen het Natlab en het onderzoeksla
boratorium van het Amerikaanse bedrijf General 
Electric. De delen I en II vormen de empirische 
hoofdmoot van het proefschrift en bieden een 
gedetaflleerd en boeiend overzicht van zowel de 
technische als de menselijke kant van het onder
zoek in het Natlab. 

Het inleidende hoofdstuk presenteert de 
oprichting van het NatLab middels een korte 
voorgeschiedenis. Die begon in de jaren zestig 
van de negentiende eeuw, toen verbeterde versies 
van de stroomgenerator en de vacuümpomp wer
den ontwikkeld. Dit maakte de weg vrij voor een 
zuurstofloze glasbol waarin een dunne draad 
onder elektrische spanning licht afgeeft: de gloei
lamp. Een grote stap vooruit was een gepaten-
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teerde vinding van General Electric. Door een 
gloeidraad van wolfraam te gebruiken en de glas
bol te vullen met gas werd het stroomverbruik 
met de helft gereduceerd. De Amerikaanse vin
ding liet Philips weinig andere keus dan zelf ook 
onderzoek te doen, aldus Boersma, die, hierop 
voortbordurend, de oprichting van het NatLab 
relateert aan het belang van patenten en de 
Nederlandse patentwetgeving van 1912. Die rede
natie is tamelijk kort door de bocht, maar het 
betreft dan ook een korte voorgeschiedenis. Het 
echte werk begint in hoofdstuk 2, het theoretisch 
raamwerk, voornamelijk gebaseerd op geschiede
nissen van bedrijfslaboratoria in de Verenigde 
Staten. Hieruit blijkt dat onderzoek en uitvindin
gen in bedrijven historisch het best zijn te begrij
pen indien er veel aandacht wordt besteed aan de 
organisatiestructuren en netwerken waarin de 
onderzoekers functioneerden. Dit perspectief 
neemt Boersma over, wat ook de titel van zijn 
boek verklaart. Om het groeiend aantal onder
zoekers en hun activiteiten in goede banen te 
leiden, moest de directie van het NatLab een pas
sende organisatievorm (uit)vinden. In deel I 
blijkt dat die organisatie veel weg had van die van 
een (natuurkundig) universiteitslaboratorium. Er 
is geen vergelijkende studie gedaan, maar met tal 
van verwijzingen, feiten en suggesties wordt de 
lezer duidelijk gemaakt dat Holst een academi
sche cultuur nastreefde. Dat beeld is redelijk 
overtuigend, vooral in hoofdstuk 3 waarin het 
onderzoek naar metalen en gassen onder elektri
sche spanning centraal staat. De twee aansluiten
de hoofdstukken over radio en röntgen maken 
echter duidelijk dat de onderzoeksagenda en de 
organisatie van het NatLab toch ook sterk werden 
beïnvloed door commerciële belangen. Kennis over 
de juiste combinatie van metaal, gas en spanning, 
gecombineerd met glasbuizen, moest radio's en 
röntgenapparatuur opleveren. Integratie van 
materiaalconstructies in een verkoopbaar pro
duct, gebaseerd op zakelijke afwegingen, was het 
gezamenlijke resultaat van het NatLab en de pro
ductdivisies. Pas in hoofdstuk 6 wordt de orga
nisatorische kant hiervan geïntroduceerd, de 
Oriënterings Commissie (sic), Orco in bedrijfs-
jargon. De beschrijving van status en rol van de 
Orco suggereert dat hier een groot aantal beslis
singen werd genomen die bepalend waren voor 
het onderzoek in het NatLab, maar onduidelijk 
blijft of en hoe dit gebeurde. De Orco wordt 
beschreven als één van de vele commissies waarin 
Holst zitting had. De belangrijkste bevinding van 
dit hoofdstuk is dat er veel externe contacten 
waren. Ook hoofdstuk 7 is een interessant, maar 
tegelijkertijd wat onbevredigend verhaal. Het 
beschrijft de contacten met de Technische 

Hogeschool Delft, waaruit blijkt dat Philips, net 
als enkele andere ondernemingen in Nederland, 
het curriculum wist te beïnvloeden. Dat dit gun
stig was voor Philips als bedrijf is aannemelijk, 
maar onduidelijk blijft of het NatLab er meer aan 
over heeft gehouden dan contacten. Hoofdstuk 8 
biedt wel een voorbeeld hoe externe contacten de 
onderzoeksagenda van het NatLab konden beïn
vloeden. Concreet: een persoonlijke kennis van 
de Philipsdirecteur vormde een brug tussen het 
NatLab en de Nederlandse tuinbouwsector. De 
zoektocht naar een lichtbron die kasplanten opti
maal deed groeien is een mooi voorbeeld van de 
wijdere betekenis van het NatLab. 

De vergelijking, in deel III, tussen het NatLab en 
het onderzoekslaboratorium van General Electric 
laat zien dat onder andere (Amerikaanse) om
standigheden een andere organisatiestructuur 
ontstaat. Het laboratorium van General Electric 
is niet gelijk aan het NatLab. De eindconclusie is 
dan ook dat het NatLab gedurende de beschreven 
periode een eigen stabiele organisatiestructuur 
ontwikkelde. Alle delen overziend kunnen we 
besluiten dat deze voornamelijk werd ontwikkeld 
in de Nederlandse context. Dat roept de vraag op 
wat de meerwaarde is van de vergelijking met de 
Verenigde Staten. Die vraag is niet alleen relevant 
voor hoofdstuk 9, maar vooral ook voor het 
historiografische hoofdstuk aan het begin. Meer 
aandacht voor de Nederlandse ontwikkelingen op 
het gebied van industrialisering, onderzoekslabo
ratoria, technisch onderwijs en universiteiten is 
hoogstwaarschijnlijk een betere basis voor een 
contextuele geschiedenis van het NatLab dan een 
spiegeling aan de VS. 

Harro Maat 

J.K. van der Korst, Een dokter van formaat. Gerard 
van Swieten, lijfarts van keizerin Maria Theresia 
(Amsterdam: Bert Bakker 2003) 354 pp., ill. ISBN 
90 313 4108 8 (geb.) en 90 351 2619 X (ingen.). 
€ 39,50 / 22,50. 

Het leven van de Nederlandse geneesheer Gerard 
van Swieten (1700-1772) is al herhaaldelijk be
schreven. Afgezien van een niet onaanzienlijk 
aantal artikelen zijn er ook drie biografieën over 
hem verschenen. Toch is Van der Korst er met 
deze levensbeschrijving in geslaagd het bestaande 
beeld van deze medicus in belangrijke mate 
scherper te stellen, vooral omdat hij Van Swieten 
voortdurend plaatst binnen de sociaal-culturele 
en politieke context van zijn tijd. Tot het moment 
waarop het hof in Wenen hem in 1743 de positie 
van eerste lijfarts van de keizerlijke familie aan-
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bood, wees eigenlijk niets er op dat deze genees
heer zo'n vooraanstaande rol zou gaan spelen. Als 
lid van een niet onbemiddelde maar katholieke 
familie had hij weinig kans een rol te spelen in 
het bestuurlijke leven in de Nederlandse Repu
bliek. 

Van Swieten bleef Boerhaave altijd zien als zijn 
geëerbiedigde leermeester en zijn belangrijkste 
werk, Commentarii in Herinanni Boerhaave apho-
rismos, waarvan het zesde deel pas na Van 
Swietens dood verscheen, was zoals de titel al 
aangeeft direct geïnspireerd door een van de 
belangrijkste werken van de vereerde mentor. 
Maar een epigoon was Van Swieten zeker niet. 
Juist rond het midden van de achttiende eeuw 
kwamen fysiologische visies zoals Boerhaaves 
iatromechanisme, waarin ziekte werd gezien als 
een signaal dat het menselijk lichaam in disba
lans was, onder druk te staan. Van der Korst laat 
op overtuigende wijze zien hoe in Van Swietens 
commentaren op Boerhaaves aforismen het nieuwe 
vitalisme meer en meer doorklonk. Een derge
lijke persoonlijke ontwikkeling als afspiegeling 
van bredere wetenschappelijke veranderingen is 
natuurlijk op zich al uitermate interessant. 

Maar het historische belang van Van Swieten 
ligt toch op de eerste plaats in zijn functie van 
keizerlijk lijfarts. Misschien zou het beter zijn om 
een meervoud te gebruiken en te spreken van de 
functies die hij in Wenen uitoefende. Vanaf het 
begin was hij niet alleen de eerste lijfarts van de 
keizerlijke familie, maar ook directeur van de kei
zerlijke bibliotheek. De laatste functie was zeker 
geen sinecure. De bibliotheek werd door de kei
zerin duidelijk gezien als een mogelijkheid om 
haar bewind te profileren en regelmatig werden 
boeken en handschriften aangekocht die vervol
gens toegankelijk moesten worden gemaakt. Dat 
gebeurde weliswaar vooral door medewerkers 
van Van Swieten, maar deze hield van zeer nabij 
toezicht op dat werk. Nadat de hofarts had vast
gesteld dat de kwaliteit van het onderwijs van de 
medische faculteit van de universiteit van Wenen 
ver onder de maat was, ging hij in deze biblio
theek colleges geneeskunde geven. Vervolgens 
kreeg hij van Maria Theresia de opdracht om de 
medische faculteit te hervormen en daarna ook 
de andere faculteiten. Dat gaf hem de gelegen
heid in Wenen het onderwijs aan het ziekbed te 
introduceren zoals hij dat in Leiden had leren 
kennen, al liet hij de uitwerking daarvan deels 
over aan anderen, zoals zijn landgenoot De Haen. 
Zo begon de periode van bloei die bekend staat 
als de eerste Weense medische school. 

Maria Theresia zag Van Swieten duidelijk als 
een bekwame medewerker bij haar pogingen het 
bestuur over haar gebieden te centraliseren en te 

moderniseren. Al gauw werd ook het toezicht op 
de medische verzorging in het algemeen aan de 
lijfarts toegewezen, eerst alleen in Wenen, daarna 
in steeds meer delen van de politieke lappendeken 
die het Habsburgse rijk vormde. Bij het begin van 
de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) kreeg Van 
Swieten de taak in rap tempo de medische ver
zorging van de soldaten op peil te brengen. Ook 
werd het zijn taak om te bepalen of nieuwe thera
pieën zoals de variolatie wel of niet konden wor
den toegelaten. Naast al die taken was hij ook nog 
lid en later zelfs voorzitter van de commissie voor 
de boekencensuur in het Habsburgse rijk. Zowel 
in deze functie als in die van toezichthouder op 
de universiteit deed hij wat hij kon om de macht 
van de jezuïeten en de kerk in het algemeen in te 
perken. Van der Korst vraagt zich in dat verband 
af of dit wel in overeenstemming was met Van 
Swietens katholicisme en lijkt zich niet te realise
ren dat antiklerikalisme bepaald niet hetzelfde is 
als antireligiositeit. Er zijn bepaald wel meer voor
beelden van vrome katholieken die een afkeer heb
ben van ultramontaanse machtspolitiek. 

Van der Korst heeft een biografie van formaat 
geschreven. Wel wordt het boek ontsierd door 
enkele slordigheden, met name waar het gaat om 
jaartallen. Zo wordt op pagina 186 gesteld dat een 
brief van Van Swieten geschreven is in 1750 ter
wijl uit de bijbehorende noot blijkt dat dit 
gebeurd is in 1760. Op pagina 248 wordt geme
moreerd dat de keizerin in 1769 liet merken liefst 
met pensioen te willen gaan, maar dat zij nog tot 
haar overlijden in 1780, 'vijftien lange jaren later', 
zou aanblijven. .Afgezien van deze merkwaardig
heden kan eigenlijk alleen positieve kritiek wor
den geuit. De lectuur van dit boek smaakt naar 
meer. Zo had ik graag vernomen of Van Swietens 
positie structureel afweek van wat gebruikelijk 
was bij andere hoven. Ook had ik wat meer wil
len horen over of het door hem opgezette beleid 
op de langere termijn wel of geen succes heeft 
gehad. 

Hans de Waardt 
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