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BOEKBESPREKINGEN 

I.F. Staring, Frederick Matthias Alexander 1869-195^: 
The origins of the Alexander technique. A medical 
history ofF.M. Alexander's life, work, technique, and 
writings (proefschrift Nijmegen, 24 oktober 2005). 
671 pp., geb., ill. ISBN-io: 9050920187; lSBN-13: 
9789050920186. 

Dit lijvige en gedetailleerde boek beoogt een 
medisch historische analyse van het leven, werk, 
techniek en van de geschriften van F.M. Alex
ander te geven. Alexander is interessant omdat 
hij in de huidige tijd wereldwijd nog volgelingen 
heeft die behandeling of les bieden aan kun
stenaars en patiënten met stem- of houding
problemen. De omslag van het boek belooft: 'De 
geschiedenis en de ontwikkeling van de Alex-
andertechniek te plaatsen in de context van het 
hedendaagse medische en maatschappelijk debat. 
Het geeft een beschrijving hoe de geschiedenis 
van de Alexandertechniek verbonden is met het 
leven en werk van de bedenker ervan. Een ver
haal dat een samenhangende, diachronische en 
individuele geschiedenis verbindt. Er wordt aan
nemelijk gemaakt dat de hedendaagse technieken 
afgeleid zijn van de inzichten en methoden die een 
eeuw geleden gebruikt werden. Aan de ontmytho
logisering van Alexander wordt bijgedragen door 
het blootleggen van theoretische fundamentele 
misinterpretaties en mystificaties die door con
temporaine Alexanderbeoefenaars uitgedragen 
worden. Er wordt een historiografisch exacte 
beschrijving gegeven van de basisprincipes van 
de Alexandertechniek. Door de wezenlijke delen 
van de theorie en praktijk van de Alexander
techniek te beschrijven draagt dit boek bij aan de 
professionalisering van de ontwikkeling van de 
techniek en van de lerarenopleiding.' 

Door deze inleiding zal het de lezer duidelijk 
zijn dat het hier een werk betreft voor ingewijden. 
De auteur is door eigen metafysische ervaring 
gefascineerd geraakt door de figuur F.M. Alexan
der. Een fascinatie die geleid heeft tot een proef
schrift dat de gebruikelijke omvang van een 
dergelijk werk ruimschoots overtreft; 685 bedrukte 
pagina's, waarvan 338 bibliografie, aantekeningen 
en index, een 1,6 kg fraai uitgegeven en gebon
den boek. In een mate van detail die niet te over
treffen valt wordt in de eerste drie hoofdstukken 
de geschiedenis van de voorouders en van de 
hoofdpersoon beschreven, inclusief de achter
gronden van al degenen waarmee hij van doen 
had. Ieder hoofdstuk wordt gevolgd door origi

nele foto's en replica's van relevante plaatsen, 
personen en geschriften. Dit eerste biografische 
gedeelte omvat 224 pagina's. De laatste drie 
hoofdstukken behandelen de plaats van de 
Alexandertechniek in zijn eigen tijd, de relatie 
met concurrerende stromingen en de hedendaag
se plaats van zijn inzichten in 68 pagina's. 

Frederick Matthias Alexander werd in 1869 
geboren in Wynyard, een klein plaatsje aan de 
kust van Tasmanië, waar zijn ouders en ooms de 
bomen van het land kapten, om er geiten, 
paarden en vee te houden. Zijn grootvader en 
oudooms waren als bannelingen uit Engeland in 
de straflvolonie tewerk gesteld. Na het uitdienen 
van hun straf verkozen zij er te blijven wonen. 
Hij was wat ziekelijk als kind, maar opvallend 
pienter, zodat de schoolmeester hem 's avonds 
bijles gaf. Tot verdriet van de schoolmeester 
besloot hij op zestienjarige leeftijd een baan aan 
te nemen als boekhouder bij een tinmijn op 
enige tientallen kilometers afstand. Zijn ouders 
konden de financiële steun goed gebruiken. Na 
drie jaar ging hij naar de grote stad, Melbourne, 
om carrière te maken bij het toneel. Hij werd 
succesvol als voordrachtskunstenaar en schreef 
gedichten die goed in de tijdgeest van het ont
wikkelende nieuwe land vielen. Ook in Nieuw 
Zeeland had hij groot succes met zijn voordrach
ten. De laatste jaren van de negentiende eeuw 
kon hij in Melbourne een praktijk als adem
halingsleraar opbouwen. Het verlangen correct, 
'echt' Engels te kunnen spreken bij het deel van 
de middenklasse dat probeerde hogerop te komen, 
zal hem daarbij geholpen hebben. 

In deze periode neemt hij ideeën van tijdgeno
ten-ademhalingsinstructeurs over en combineert 
ze met zijn eigen inzichten. Deze laatste had hij 
ontwikkeld toen hij zelf problemen met stotteren 
en uit zijn woorden komen had gehad. Het resul
taat noemt hij zijn 'methode'. Bevriende medici 
en de hype onder toneelspelers en andere kun
stenaars bezorgen hem voldoende pupillen om 
comfortabel te kunnen leven en zijn moeder, 
zusters en broers te onderhouden. Hij gelooft dat 
hij met zijn methode, door verbetering van ver
keerde ademhalingstechniek, tuberculose kan 
genezen. Advertenties uit de plaatselijke kranten 
uit die tijd zijn er de getuigen van. Om niet 
beschreven redenen, mogelijk vanwege zijn suc
ces als ademhalingsinstructeur, verhuist hij naar 
het centrum van de wereld: Londen. Daar slaagt 
hij er in korte tijd in om een bloeiende praktijk 
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op te bouwen. De rest van zijn arbeidzame leven 
bouwt hij zijn praktijk uit, leidt veel volgelingen 
op, kan er uitstekend van leven, maar raakt ook 
verwikkeld in bittere ruzies en rechtszaken die 
met de wetenschappelijkheid van zijn methode te 
maken hebben. Hij wordt niet geaccepteerd door 
het medische establishment, ondanks steun van 
vooraanstaande adellijke en medische vrienden. 

Dit boek is vooral geslaagd als biografie. In
zicht in de theoretische fundamenten van de 
Alexandertechniek heb ik er niet niet uit kunnen 
extraheren. Ook de beloofde plaatsbepaling in 
het hedendaagse wetenschappelijke debat blijft 
achterwege. De mens Alexander blijft mistig 
ondanks het bijzonder grote detail waarin zijn 
verrichtingen beschreven worden. De auteur ver
dient lof voor de grote mate van zorgvuldigheid 
waarmee hij F.M. Alexanders biografie geschreven 
heeft. Over de betekenis ervan voor de professio-
nalisatie van Alexanders volgelingen valt moeilijk 
te oordelen. Dit boek is van belang voor de lief
hebbers van een zorgvuldige biografie en voor de 
gelovigen. 

M. van Wijhe 

Peter Verhoef (eindredactie), laap M, van Leeuwen 
& Peter W. de Leeuw (redactie deel II), 'Strenge 
wetenschappelijkheid en practische zin'. Een eeuw 
Nederlands Centraal Veterinair Instituut 1904-
.2004 (Rotterdam: Erasmus Publishing 2005). 416 
pp., geb. ill. ISBN 90-5235-170-8. € 79,50. 

Dierziekten als mond- en klauwzeer (MKZ), run-
derpest, varkenspest, vogelgriep en blauwtong 
zijn van alle tijden en vormen - om een hardnek
kige mythe te ontzenuwen - geen uitwas van de 
moderne intensieve veehouderij. Eeuwenoud zijn 
ook de pogingen van de mens om dergelijke ziek
ten te voorkomen en te bestrijden. In een land 
waar veehouderij traditioneel een belangrijke rol 
heeft gespeeld, stelt ook de centrale overheid be
lang in het bevorderen van een gezonde veestapel 
ten behoeve van de economie en de volksgezond
heid. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van een overheidsinstituut met die specifieke taak
stelling, werd dan ook aan de minister van LKV 
een door zijn eigen ministerie mede gesponsord 
gedenkboek aangeboden. Het kloeke, rijk geïllu
streerde boek bevat de geschiedschrijving van een 
eeuw veterinair onderzoek naar infectieziekten 
bij landbouwhuisdieren dat in opdracht van de 
overheid is uitgevoerd in de Rijksseruminrichting 
(RSI) die in 1959 tezamen met het Staatsvee-
artsenijkundig Onderzoeksinstituut (SVOI) het 

Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) 
vormde. In 1994 ontstond hieruit het Instituut 
voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO 
Lelystad). Op veterinair wetenschappelijk gebied 
hebben deze instituten een vooraanstaande rol 
gespeeld. 

Het probleem bij de geschiedschrijving van 
specialistische onderzoeksinstituten is het vinden 
van de juiste balans tussen het weergeven van de 
wetenschappelijke ontwikkelingen en de maat
schappelijke context waarbinnen het onderzoek 
plaatsvindt. De historicus is geneigd zich te rich
ten op de context en lange- termijnontwikkelin
gen en stelt zich meestal terughoudend op ten 
aanzien van specialistisch onderzoek. Wanneer 
onderzoekers zelf als auteurs van gedenkboeken 
optreden, besteden ze bij voorkeur aandacht aan 
hun hypothesen, experimenten, resultaten en 
conclusies en tussen de regels door ook aan hun 
eigen verdiensten. De vakspecialisten zijn teleur
gesteld wanneer de wetenschappelijke diepgang 
in het eindresultaat ontbreekt, terwijl het brede 
publiek al snel afhaakt bij een overdaad aan vak
technische informatie, waarbij de maatschap
pelijke context ontbreekt. Voor dit probleem is in 
dit goed gedocumenteerde gedenkboek een ele
gante oplossing gevonden. In het eerste deel 
beschrijft medisch historicus én uitgever Peter 
Verhoef de oprichting en de ontwikkeling van het 
Nederlands Centraal Veterinair Instituut in de 
afgelopen eeuw. De hoofdlijnen worden ook voor 
de geïnteresseerde leek duidelijk uiteengezet en 
de verschillende actoren worden in een bredere 
sociaal-economische, politieke en wetenschappe
lijke context behandeld. Naast dit algemeen over
zicht bevat het tweede deel van het boek 29 capita 
selecta verdeeld in vijf clusters uit een eeuw 
onderzoek die door de verschillende medewer
kers van het Instituut zelf zijn geschreven. Niet 
alleen biomedische vakspecialisten kunnen daar
in hun hart ophalen, ook voor niet-ingewijden 
die nu wel eens het naadje van de kous willen 
weten over onder meer rabies, tuberculose, het 
MKZ-virus, botulisme of boviene spongiforme 
encefalopathie (BSE), biedt het tweede deel inte
ressante overzichten. 

De hoofdtitel van dit boek is ontleend aan het 
'In memoriam' dat Herman Klinkert schreef bij 
het overlijden van de grondlegger van de Rijks
seruminrichting, prof.dr. )an Poels. f)eze titel 
dekt de lading goed. Een belangrijk deel van het 
door de overheid opgedragen veterinair onder
zoek stond immers in het teken van praktische 
oplossingen bieden voor de preventie en bestrij
ding van dierziektes die de voor de Nederlandse 
economie belangrijke veehouderij belemmerden. 
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'Strenge wetenschappelijkheid' was Jan Poels op 
het lijf geschreven. Rond 1900 verrichtte hij pio
nierswerk in het Gemeentelijk Bacteriologisch 
Laboratorium in Rotterdam. Niet voor niets werd 
hij in 1904 benoemd tot directeur van de Rijks
seruminrichting: een periode waarin het bacteri
ologisch onderzoek aan de Rijksveeartsenijschool 
nog weinig voorstelde. In deze inrichting die 
diverse jonge promovendi aantrok, kwam het 
bacteriologisch, serologisch en immunologisch 
onderzoek verder tot ontwikkeling. In praktische 
zin kwam dit tot uitdrukking in de bereiding en 
distributie van sera en entstoffen tegen vlek-
ziekte, boutvuur, varkenspest, miltvuur en vogel-
cholera. De bereiding van tuberculine - een 
diagnostisch middel om tuberculose bij dieren 
vast te stellen - was lange tijd de 'core business' 
van het Instituut. In de periode 1948-1991 was dit 
de productie van een werkzaam MKZ-vaccin dat 
in veel landen gretig aftrek vond. Verhoef be
schrijft op boeiende wijze de pogingen van dr. 
Herman Frenkel, directeur van de in 1930 in 
Amsterdam opgerichte SVOI, om het MKZ virus 
in vitro te kweken en vervolgens een vaccin te 
ontwikkelen. De beschrijvingen van het onder
zoek uit de afgelopen decennia weerspiegelen de 
spectaculaire vooruitgang op het gebied van de 
moleculaire microbiologie. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het onderzoek van prof dr. Jan van 
Oirschot, die zich naar aanleiding van de recente 
grootschalige uitbraken van varkenspest en MKZ 
heeft beziggehouden met de ontwikkeling van 
markervaccins. Met dergelijke vaccins kan onder
scheid worden gemaakt tussen werkelijk geïnfec
teerde dieren en gevaccineerde dieren, waardoor 
het in principe mogelijk wordt om het door de 
Europese Unie opgelegde non-vaccinatie beleid 
te omzeilen. 

In het boek komt het wel en wee van de weten
schapsbeoefening in een overheidsinstelling goed 
naar voren. Niet alleen de successen en doorbraken 
komen aan bod, maar ook de kronkelwegen, mis
lukkingen en doodlopende zijpaden. Ook onder
linge ruzies en afgunst worden niet verzwegen en 
bieden een indringend inzicht in het wetenschap
pelijk onderzoek in dit biomedische specialisme. 
In dat opzicht kunnen deze hoofdstukken een 
nuttige functie vervullen als naslagwerk voor elke 
(beginnende) biomedische onderzoeker. De be
schrijving van het onderzoek vindt vooral binnen 
het nationale kader plaats. Het internationale 
prestige dat Poels en Frenkel genoten, komt uitge
breid aan bod, maar de internationale betekenis 
van het overige onderzoek blijft om redenen van 
beknoptheid helaas buiten beschouwing. Dat 
vraagt om aanvullend onderzoek. Bovendien ver

dienen Poels en Frenkel vanwege hun bijdragen 
aan het internationale biomedisch onderzoek 
afzonderlijk een uitgebreide biografie. 

Monografieën over de geschiedenis van de 
diergeneeskunde worden maar weinig gepubli
ceerd in Nederland. De gedegen studie Strenge 
wetenschappelijkheid en practische zin vormt in 
dit opzicht dan ook een welkome aanvulling. Het 
slagen van dit geschiedschrijvingproject kan voor 
een groot deel op conto worden geschreven van 
Jeroen Book Bij het 75-jarig bestaan van het CDI, 
waarvan hij op dat moment directeur was, pleitte 
hij voor het op schrift stellen van de geschiedenis 
ervan. Daarna heeft hij zich een kwart eeuw in
gespannen om de organisatie en de financiering 
van deze uitgave te bewerkstelligen. Moge dit 
initiatief een voorbeeld vormen voor directies 
van andere onderzoeksinstellingen waarvan de 
geschiedenis nog niet in kaart is gebracht. 

Peter Koolmees 

A.H.M. Kerkhoff, Nauwelijks een machtiger wapen. 
Schoolgezondheidszorg als een collectieve voorziening 
(1795-1990) (Amsterdam: Amsterdam University 
Press 2004). 400 pp. ISBN 90 5356 728 3. € 34,50. 

De auteur is hoogleraar bouw en werking van de 
gezondheidszorg aan de faculteit Bedrijf, Bestuur 
en Technologie van de Universiteit Twente. Het 
boek kwam uit ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van schoolartsen in Nederland in 2004. 
De titel is ontleend aan een uitspraak gedaan 
door L. Heijermans in 1919: 'Er is in de strijd voor 
de Volksgezondheid nauwelijks een machtiger 
wapen te vinden dan het geneeskundig en hy
giënisch schooltoezicht, omdat in de school de 
opgroeiende jeugd in haar geheel bijeen is, en tal 
van ziekelijke afwijkingen op dezen leeftijd nog 
geheel kunnen genezen, waardoor blijvende stoor
nis van de gezondheid of dreigende invaliditeit 
voorkomen kan worden.' 

Het boek behandelt de rol van de overheid, 
gezien door politieke, sociaal-economische bril, 
en de collectieve voorzieningen in de openbare 
gezondheidszorg en met name in de schoolge
zondheidszorg (als onderdeel dus van de verzor
gingsstaat) vanaf 1795. Drie vragen stelt de auteur 
zich: hoe ontstaan de collectieve voorzieningen, 
hoe worden ontluikende voorzieningen tot in
stituties en hoe past een institutie zich aan 
gedurende zijn bestaan? De rol van de overheid 
wordt op drie niveaus bekeken: van het Rijk, van 
de provincie en van de gemeente. Hiertoe is de 
periode van 1795 tot 1990 in een aantal perioden 
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uitgesplitst: het ontstaan van het Koninkrijk der 
Nederlanden (1795-1840), de periode rond 1850, 
de periode rond de voorlaatste eeuwwisseling 
(1880-1914), die tussen de wereldoorlogen, de 
Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna, de 
jaren zestig, en tot slot de jaren tachtig om te ein
digen bij het verkrijgen van de wettelijke status 
van de schoolgezondheidszorg in de WCPV (wet 
Collectieve Preventie Volksgezondheid). 

leder hoofdstuk is opgebouwd uit een politieke 
uiteenzetting aan de hand van de respectieve 
kabinetten en hun politieke kleur (socialistisch, 
liberaal en confessioneel) en van de economische 
situatie waarin Nederland zich bevond. Hierna 
volgt wat er gebeurde op gebied van de school
gezondheidszorg. Daarbij wordt ook gekeken 
naar de rol van medici in het proces, de artsen 
die de schoolgezondheidszorg leverden en de rol 
van koepelorganisaties. De afbakening van het 
werk van schoolartsen ten opzichte van andere be
roepsbeoefenaren, zoals verpleegkundigen, psy
chologen en pedagogen wordt in iedere periode 
nagegaan. Tot slot wordt iedere tijdsperiode afge
sloten met een samenvatting. In enkele hoofd
stukken wordt de gang van zaken in bepaalde 
gemeenten uitgebreid behandeld. 

Het allereerste begin van de schoolgezond
heidszorg was het bekijken van de hygiëne op 
scholen, zowel wat betreft het gebouw als de 
hygiëne van de leerlingen. Leerlingen die niet 
schoon waren of leden aan een besmettelijke 
ziekte konden naar huis worden gestuurd. In
enting tegen pokken was in bepaalde perioden 
van de 19'-' eeuw al een vereiste. Zo lijkt het eenvou
dig, maar dit was het geenszins. Hoe moest dit toe
zicht geregeld worden - door onderwijskrachten, 
vanuit de scholen zelf, door de gemeenten of door 
het Rijk, of vanuit particulier initiatief en met par
ticuliere middelen? Eigenlijk de gehele periode 
speelt dat men bang was dat de schoolarts zich 
zou mengen in de opvoeding door de ouders. 
Confessionele partijen waren hier sterk op tegen. 
Vreemd is dat bij de moederschap- en kinder-
hygiene (particulier initiatief) wel geaccepteerd 
werd dat wijkzusters huisbezoeken kwamen bren
gen. Mogelijk komt dit doordat de wijkzusters 
werkten vanuit kruisverenigingen, die 'verzuild' 
waren. Schoolartsen in dienst nemen van de 
gemeente bracht ook kosten met zich mee. Dit 
alles maakte dat pas in 1904 de eerste schoolarts 
in Zaandam werd aangesteld. Kerkhoff laat zien 
dat rond 1904 op veel plaatsen schoolartsen via 
verschillende wegen werden aangesteld. Hierbij 
speelde de confessionaliteit van de gemeente en 
de armoede in de gemeente een rol. Zeker bestaat 
er verband met de Leerplichtwet, maar het is niet 

een een-op-een relatie geweest. Ook de gelijkscha
keling van openbaar en bijzonder onderwijs is een 
belangrijke mijlpaal geweest. Conjuncturele aspec
ten spelen steeds een grote rol. 

Langzamerhand komt er een netwerk van 
schoolartsen, waarna getracht wordt tot professi
onalisering over te gaan. Navrant is dat in de 
Tweede Wereldoorlog er een wet op de schoolge-
zondheid komt die na de oorlog wordt terugge
draaid, hoewel men wel ongeveer zo blijft werken 
als in 1943 werd vastgesteld. Na de oorlog blijft 
het een moeizaam proces, waarbij meespeelt dat 
onderling geen eenstemmigheid bestond onder 
de schoolartsen (epidemiologie, periodiek ge
neeskundige onderzoeken, samenwerking en 
delegeren van taken naar anderen, dienstverband 
bij gemeente of toch ook taken voor kruisvereni
gingen). Maar als de nood het hoogst is komt in 
1990 de wettelijke verankering. Het boek sluit af 
met een algehele samenvatting. 

Het boek is in eerste instantie bestemd voor 
schoolartsen en andere artsen werkzaam in de 
jeugdgezondheidszorg. Zij moeten wel geïnteres
seerd zijn in de materie van de politieke geschie
denis. Voor de meesten zal het lezen van de 
samenvattingen per hoofdstuk of de algemene 
samenvatting een voldoende beeld geven. Voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in de politieke 
geschiedenis van Nederland wat betreft de collec
tieve medische voorzieningen is het boek zeker 
aan te raden. Jammer is dat de illustraties van 
matige kwaliteit zijn en dat je je na het lezen van 
het boek afvraagt welke keuze bij het opnemen 
van de illustraties gevolgd is. Voor de schoolge
zondheidszorg heeft in de onderzochte periode 
gegolden: 'Wie vooruit wil komen moet voortdu
rend zoeken naar het moment waarop iedereen 
zijn stoplicht op groen heeft staan.' (190) Het was 
niet gemakkelijk. 

Anneke Bulk 

M.1. van Lieburg, Negentig jaar OZ zorgverzekerin
gen. Een rondgang door de medische geschiedenis 
van de regio West-Brahant, Zeeuws-Vlaanderen en 
de Zuid-Hollandse eilanden (Rotterdam: Erasmus 
publishing 2005). 166 pp., geb., ill. ISBN 90 5235 
183 X. € 25,-. 

Zorgverzekeraars zijn zich van de waarde van 
hun verleden bewust. Regelmatig verschijnen 
jubileumboeken die de geschiedenis van zorg en 
verzekering belichten. Negentig jaar OZ zorgverze
keringen werd in 2005 uitgegeven naar aanleiding 
van het 90-jarig bestaan van de zorgverzekeraar 
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OZ, geschreven door prof dr. M.J. van Lieburg. 
OZ is een zorgverzekeraar met als werkgebieden 
West-Brabant, de Zuidhollandse eilanden en 
Zeeuws-Vlaanderen. Deze zorgverzekeraar is ont
staan als gevolg van een langdurig fusieproces 
van ziekenfondsen met verschillende achter
grond: fondsen opgericht door de katholieke 
arbeidersbeweging en Maatschappijfondsen ge
sticht door afdelingen van de Koninklijke Maat
schappij tot bevordering der Geneeskunst. 

Van Lieburg gaat in dit hoek in op de vorming 
van OZ vanaf 1900. Hij beschrijft de ontwikkeling 
van het ziekenfondswezen in de OZ-gebieden 
onder invloed van de katholieke vakbeweging en 
de belangenbehartiging door de in de KNMG 
georganiseerde huisartsen en specialisten. Met 
kennis van zaken en in geuren en kleuren wordt 
de ontwikkeling van de gezondheidszorg in het 
OZ-gebied vanaf 1900 geschetst: de hulpverle
ning door huisartsen en specialisten, de geschie
denis van de intramurale zorg met sanatoria en 
ziekenhuizen en het palet der extramurale zorg 
met kruisverenigingen, zuigelingenzorg, tbc-
bestrijding en gemeentelijke gezondheidsdien
sten. In de laatste hoofdstukken gaat Van Lieburg 
in op de positionering van OZ bij de wijzigingen 
in de verzekering van zorg vanaf 1974 volgens de 
Structuurnota van staatssecretaris |o Hendriks en 
de voorstellen van de commissie-Dekker voor de 
invoering van de basisverzekering curatieve zorg. 
De auteur zet de geschiedenis van OZ als zorg
verzekeraar neer in de context van ziekte en 
gezondheid, financiering en zorgverlening. Maat
schappijfondsen, katholieke arbeidersfondsen, 
artsen, ziekenhuizen en extramurale zorginstel
lingen vormen volgens Van Lieburg de medische 
markt in de OZ-gebieden. 

Ziekenfondsgeschiedenis is echter niet alleen 
medisch-historische geschiedenis. Het is ook de 
geschiedenis van een markt waarin ziekenfonds-
besturen, zorgaanbieders als artsen en apothekers 
en verzekerden operen in een sociale context. 
Ziekenfondsen waren op plaatselijk, regionaal en 
landelijk niveau voor en na de invoering van de 
landelijke ziekenfondsverzekering in 1941 een van 
de fundamenten voor de financiering van de ge
zondheidszorg. Zij verzorgden voor zorgverleners 
als artsen en apothekers een basisinkomen en 
maakten voor het grootste deel van de bevolking 
toegankelijkheid tot zorg mogelijk. De manier 
waarop ziekenfondsbesturen en zorgaanbieders 
in het OZ-gebied vorm gaven aan de medische 
markt door de vaststelling van premies, honoraria 
en verstrekkingenpakketten en door formele ver
houdingen, blijft in het boek helaas onderbelicht. 
Sloten mechanismen, strategieën en tactieken aan 

bij de in het land gebruikelijke methoden of 
weken ze in deze gebieden juist af? Dit zou een 
waardevolle aanvulling zijn geweest op de kennis 
die inmiddels over de regio .Amsterdam, Midden-
Nederland, Zaanland en Friesland is verzameld. 
Ook de rol van de ziekenfondsverzekerde als deel
nemer aan de medische markt, door zijn con
sumptie van zorg en als betaler van premie, komt 
helaas weinig aan bod. Ziekenfondsarchieven zijn 
rijke informatiebronnen voor medische én sociale 
geschiedenis, iuist en vooral ook voor kennis van 
de verzekerde zelf Van Lieburg beschrijft notulen 
van bestuursvergaderingen van ziekenfondsen als 
dorre lectuur, maar dat is een kwestie van per
spectief In deze stukken komen niet alleen de 
belangen van ziekenfondsen, artsen en apothe
kers aan de orde, maar komt ook de verzekerde 
met zijn behoeften, klachten en problemen aan 
bod. Uit verslagen en correspondentie wordt dui
delijk hoe verzekerdenvertegenwoordigers in de 
besturen van de Maatschappijfondsen en de 
onderlinge katholieke fondsen in het OZ-gebied 
invloed uitoefenden op de ontwikkeling van het 
fondsbeleid en de medische markt en hoe zij zich 
verhielden ten opzichte van artsen en apothekers 
als collegabestuurders. Ook bij een plattelands-
fonds als het Maatschappijfonds 'Zuid-HoUand-
sche eilanden', een van de rechtsvoorgangers van 
OZ, drukten verzekerden zo hun stempel op het 
beleid voor hun gezondheidszorg. 

Negentig jaar OZ zorgverzekeringen is niet 
geschreven als wetenschappelijk werk maar als 
een vlot leesbaar boek. Van Lieburg heeft zijn 
werk niet geannoteerd en dat is jammer. Hij 
schrijft aanstekelijk, waardoor de lezer nieuws
gierig wordt naar verwijzingen. Misschien kan de 
tekst met annotaties alsnog als PDF-bestand ter 
beschikking worden gesteld, zoals wel vaker met 
zulke jubileumboeken is gebeurd. Ondanks deze 
kanttekeningen blijft dit boek een waardevolle 
aanwinst voor de geschiedenis van zorg en verze
kering. 

K.P. Companje 

Sybe Izaak Rispens, Einstein in Nederland. Een 
intellectuele biograj'ic (Amsterdam: Ambo 2005) 
243 pp., ill. ISBN 90 263 1903 7. € 18,95. 

Voor zover het genre een dergelijke kwalificatie 
toelaat, is Einstein en Nederland. Een intellectuele 
biografie, niets minder dan een page-turner. De 
in Berlijn woonachtige auteur Sybe Isaac Rispens 
is erin geslaagd een goed geschreven boek te 
componeren waarin op heldere wijze de interac-

181 



Boekbesp rekingen 

tie tussen Einstein en een aantal Nederlandse 
geleerden wordt uitgewerkt. [5eze geleerden zijn de 
Leidse hoogleraar mathematische fysica Hendrik 
Antoon Lorentz, diens opvolger, de Oostenrijker 
Paul Ehrenfest, de astronoom Willem de Sitter en 
de Limburgse fysicus/chemicus Peter Debije. Aan 
de relaties van Einstein met deze hoofdpersonen 
is steeds een hoofdstuk gewijd, voorafgegaan 
door een levensschets van Einstein en afgesloten 
met een hoofdstuk waarin Einsteins technische 
en experimentele werk wordt belicht. 

In zijn inleiding verraadt Rispens zijn ambitie: 
hij wil niets minder dan 'Einsteins denken via een 
historische omweg in een nieuw betekeniskader 
... zetten. De route volgt tot dusver nauwelijks 
onderzochte zijpaadjes: de vriendschappen die 
Einstein in Nederland koesterde.' Met deze zinnen 
overspeelt Rispens zijn hand. Wat hij zijpaden 
noemt, behoren tot de platgetreden hoofdwegen 
van de wetenschapsgeschiedenis. Zeker de con
tacten met Lorentz en Ehrenfest zijn gesneden 
koek, niet alleen in de vakliteratuur, maar ook in 
de meer populariserende literatuur over Einstein 
en de Nederlandse fysica. Voor de Einstein-ken-
ner heeft het boek weinig nieuws te bieden. Voor 
de leek hoeft dit uiteraard geen probleem te zijn. 
Die zal, als het betoog na Einsteins levensschets 
daadwerkelijk aanvangt, een helder betoog aan
treffen over het onderscheid tussen Lorentz' 
elektronentheorie en de elektromagnetische the
orie van Ma.xwell, de illustere voorganger waarop 
Lorentz voortbouwde. Rispens laat zien hoe 
Lorentz al voor Einstein tot een theorie komt die 
vrijwel identiek is aan de speciale relativiteitsthe
orie - compleet met vertraagde klokken en krim
pende meetlatten. Beide grootheden voeren een 
fascinerend debat over de grondslagen van het 
fysisch onderzoek, over bijvoorbeeld hoe de 
bewijskracht van Einsteins gedachte-experimen
ten zich verhoudt tot de 'echte' natuurkundige 
experimenten waarop Lorentz liever voortbouwt. 
In een onderhoudend hoofdstuk zien we vervol
gens de scherpzinnige Ehrenfest, met zijn vermo
gen om fysische redeneringen tot op het bot te 
fileren, als de sparringpartner optreden op wie 
Einstein zijn ideeën uitprobeert. Met zijn ideeën 
over de structuur en de fysica van de ruimte 
levert Ehrenfest bovendien een essentiële bij
drage aan de ruimtetijd van Einsteins Algemene 
Relativiteitstheorie. Terecht besteedt Rispens 
vervolgens aandacht aan de rol die de wat onder
schatte De Sitter speelde in de verbreiding en uit
werking van de algemene relativiteitstheorie. 
Stoïcijns voert hij vinnige discussies met Einstein 
over de gevolgtrekkingen van de relativiteitstheo
rie voor de kosmologie. 

Ook Debije is een wat onderbelichte figuur in de 
Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Toegege
ven, hij vertoefde gedurende zijn carrière nog 
geen twee jaar in Nederland. Tussen 1912 en 1914 
verbleef Debije in Utrecht, in afwachting van een 
meer prestigieuze leerstoel - het werd Göttingen 
- en zonder veel sporen na te laten (het kortston
dige verblijf van de fervente jobhopper heeft de 
Utrechters overigens niet verhinderd om later 
een heel instituut naar hem te noemen). Het zou 
echter aardig zijn om eens kennis te nemen van 
de diepzinnigheid en veelzijdigheid van deze 
Limburger. Met wetenschappelijke interactie, 
die deze intellectuele vaardigheden zou kunnen 
belichten, heeft het hoofdstuk over Debije echter 
niets te maken. Waar de hoofdstukken over Lo
rentz, Ehrenfest en De Sitter voldoen aan wat je 
kunt verwachten van een intellectuele monogra
fie, handelt het hoofdstuk-Debije vrijwel geheel 
over ethiek en politiek, hetgeen aanleiding heeft 
gegeven tot de onzinnige hype over Debijes oor
logsverleden.' Ook het laatste hoofdstuk, 'Ein
stein als uitvinder', schiet het intellectuele doel 
grotendeels voorbij: we zien Einstein meer knut
selen dan van gedachten wisselen. Bovendien is 
er weinig Nederland te bespeuren, met uitzonde
ring van de paragraaf over de experimenten van 
Einstein met Wander Johannes de Haas (beide 
heren poogden een bewijs te leveren dat om 
atoomkernen cirkelende elektronen magnetisme 
veroorzaken). Hierdoor maakt het boek een 
merkwaardige evolutie door. Waar het boek aan
vankelijk de belofte van intellectuele interacties 
waarmaakt, biedt het niets nieuws, en waar het 
geleidelijk minder bekende feiten gaat opdissen, 
gaat het niet meer waarover het zou moeten 
gaan. Het boek eindigt met Einsteins weinig 
bekende activiteiten als uitvinder wanneer hij 
zijn nadagen in de Verenigde Staten slijt, en wan
neer zijn banden met Nederland volledig ver
broken zijn. De slotzinnen luiden: 'Met zijn 
voorliefde voor techniek had Einstein een passie 
waarop door andere natuurkundigen vaak wordt 
neergekeken. Einstein was niet alleen een groot 
theoreticus - hij schiep er zeker zoveel genoegen 
in zijn kennis met creatieve uitvindingen in prak
tijk te brengen.' Merkwaardig einde voor een 
intellectuele biografie. 

Helaas gaat Rispens voorbij aan Einsteins min
der bekende Nederlandse contacten. We horen 
niets over de opgetogenheid van Einstein over de 

1 Meer hierover in de met kennis van zaken ge
schreven essay-recensie: |. van Dongen, 'Einstein, 
Nederland en het oorlogsverleden van Peter Debye', 
Academische Boekengids Juli 2006, 9-12, 
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resultaten van Pieter Zeemans experimenten naar 
de lichtsnelheid in bewegende transparante 
media, we vernemen niets over Einsteins interac
tie met Kamerlingh Onnes en diens rechterhand 
Keesom over kritische opalescentie - wat minder 
bekende, maar niet onbelangrijke fysica. De licht 
excentrieke zonnetheorie van Willem Julius 
wordt nauwelijks genoemd - de korte typering 
die Rispens geeft slaat bovendien de plank mis - , 
en ook de grote indruk die het werk van de jong
gestorven zonderling Tetrode op Einstein maakte 
blijft onvermeld. Toegegeven, deze contacten zijn 
minder ingrijpend dan die met Lorentz, Ehren
fest en De Sitter, maar bevatten in elk geval wel 
de minder betreden zijpaden die Rispens ons had 
beloofd. En ze vallen beter binnen het intellec
tuele kader dan de twee slothoofdstukken. De 
Nederlandse fysica maakte in het begin van de 
twintigste eeuw haar Tweede Gouden Eeuw door, 
en was, zowel in de top als in de breedte, van een 
ongekend niveau. In het onvermijdelijke veelvul
dig met elkaar in contact treden van de geniaalste 
fysicus van zijn generatie en deze hoogwaardige 
gemeenschap zit mijns inziens het bijzondere aan 
de wetenschappelijke band van Einstein met 
Nederland. Einstein in Nederland blijft beperkt 
tot vier hoofdrolspelers die weliswaar in Neder
land zijn geboren of werken, of allebei, maar die 
net zo goed uit Zwitserland of Schotland afkom
stig hadden kunnen zijn. Einstein in Nederland 
gaat niet over Einstein in Nederland. En dat was 
toch waar we op hoopten. 

Ad Maas 

Simon Schaffer en Steven Shapin, Wetenschap is 
cultuur, bezorgd en ingeleid door Lissa Roberts 
(Amsterdam: Balans 2005). 304 pp. ISBN 90 5018 
709 9. € 25 , - . 

Inmiddels een kleine tien jaar geleden deed 
Simon Schaffer, samen met Steven Shapin win
naar van de Erasmus-prijs 2005, de BBC de sug
gestie aan de hand om een programma te wijden 
aan James Clerk Maxwell, in een serie gewijd aan 
de grootste wetenschappers van Archimedes tot 
Watson en Crick. Tot Schaffers ergernis koos de 
Britse kwaliteitsomroep echter voor Michael 
Faraday. Ze volgde hiermee het advies van een 
eveneens geraadpleegd beroemd natuurkundige, 
volgens wie Faraday meer Nobelprijzen zou heb
ben gewonnen dan Maxwell als die prijs in de 
negentiende eeuw al zou hebben bestaan. Faraday 
was dus 'beter'. Het ging Schaffer niet om rang
lijsten, maar hij laat zich met de bekentenis wie 

zijn voorkeur genoot op verrassende wijze in de 
kaart kijken van de historicus die hij is: de grillige 
carrière van Maxwell zou hem veel meer aankno
pingspunten bieden om de enorme gelaagdheid 
van de betrekkingen tussen wetenschap en cul
tuur uit te laten komen. Faraday daarentegen 
beantwoordt heter aan het beeld dat natuurkundi
gen van zichzelf hebben. Die stellen hun weten
schap het liefst voor als een eenvoudig mengsel 
van feiten en berekeningen, aldus Schaffer (p. 167). 

De stukken van Schaffer en Shapin in deze 
bundel verschenen eerder in de London Review of 
Books. Het zijn dus (uitgebreide) boekbesprekin
gen. Dat lijkt een beperking van thematiek op te 
moeten leveren, maar de periode waaruit de 
bezorgster van de bundel kon putten (1997-2005) 
was lang genoeg om een plezierig veelzijdig boek
werk op te kunnen leveren. Het omvat tamelijk 
evenwichtig de zeventiende tot en met de eenen
twintigste eeuw, en is bovendien mooi in balans 
tussen de grote namen en minder bekende weten
schappers. In het boven al aangehaalde stuk komen 
we heel wat te weten over de metafysica van 
Maxwell, een genre waaraan Britten zich nooit 
leken te hebben bezondigd, terwijl Shapin zijn 
fascinatie voor voedsel op leerrijke en vermake
lijke wijze uitleeft in een artikel over de dieet-
adviezen van de achttiende-eeuwse Londense arts 
George Cheyne, nu nagenoeg vergeten maar des
tijds geprezen door Samuel Johnson en andere 
grootheden. 

Lissa Roberts, de samenstelster van de bundel, 
heeft zich op voortreffelijke wijze van haar taak 
gekweten om de rijkdom van het werk van 
Schaffer en Shapin voor het voetlicht te brengen. 
Toch toont haar keuze een beperking tot 'echte 
wetenschap' waar met name Shapin zich niets 
van aantrekt. Diens essay over het moderne 'low-
carb' dieet, ook in de London Review of Books ver
schenen, heeft ze weggelaten, evenals dat over de 
in de Verenigde Staten en daarbuiten roemruchte 
'Parker points', een waarderingssysteem voor wijn 
dat van grote invloed is op de toenemende po
pulariteit van fruitige wijnen. Het verhaal van 
Shapin staat model voor veel van wat er in de 
wetenschap gebeurt (en altijd gebeurd is): de 
Parker-points brengen een smaakevolutie te weeg 
die zich zelfs uitstrekt tot nieuwe productieme
thoden van Bordeaux-wijnen, van oudsher nu 
juist niet fruitig. En wellicht gaat het hier om 
meer dan om een gelijkenis tussen wetenschap
pelijke kennis en een niet-geconsacreerde, nog 
maar sinds kort de ambachtelijkheid ontstegen 
technologie. Als de huidige trend van commer
cialisering van het universitaire onderzoek en 
onderwijs zich voortzet, zal het misschien niet 
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lang duren dat ook in Wageningen of Maastricht 
Master-opleidingen in vinificatie zullen worden 
aangeboden... Ook daar zou Shapin iets beharten-
waardigs over kunnen zeggen, getuige het wel in 
het boek opgenomen stuk over de Amerikaanse 
Bayh-Dole wet, die universiteiten min of meer ver
plicht technische vindingen te gelde te maken en 
licentieovereenkomsten met de industrie na te 
streven. De vertaling is betrouwbaar, maar scho
telt de lezer te vaak letterlijk vertaald Engels idi
oom voor. Ik vermoed dat dat vooral de uitgever 
valt aan te rekenen, die de vertaler kennelijk te 
weinig tijd of assistentie heeft gegund. 

Chunglin Kwa 

Ernst Homburg en Lodewijk Palm ed., De ge
schiedenis van de scheikunde in Nederland, III, De 
ontwikkehng van de chemie van 1945 tot het begin 
van de jaren tachtig. Delft: Delft University Press 
2004. 404 pp., geb., ill. ISBN 90 407 2410 5. € 60,-. 

Op pagina 42 werd het mij te bar. Nog maar net 
begonnen in het boek over de geschiedenis van 
de naoorlogse chemie in Nederland kom ik in 
een artikel over de ontwikkelingen in het onder
wijs de volgende zin tegen: 'Uit de basisstof 
[voor het VWO] waren [in het plan van de Com
missie Modernisering Leerplan Scheikunde) de 
volgende trefwoorden en onderwerpen verdwe
nen: isobaren, gramequivalent-titer-normaal-
oplossing, dampdichtheid, vriespuntsdaling en 
kookpuntsverhoging, colloïden, complexe zou
ten, de endotherme vorming van NO, C,H, en 
CS,, de amfoterie van Al en Zn, reacties van 
halogeenalkanen, carbonitrillen, de reductie en 
acetaalvorming van alkanalen en alkanonen, de 
bereiding van melkzuur en van ethoxyethaan, de 
wet van Guldberg en Waage, overlapping van orbi-
talen, hybridisatie, sigma- en pi-binding, tau
tomeric, reactiemechanismen in de organische 
chemie, reacties van aromatische verbindingen en 
de verklaring van eigenschappen in groepen en 
perioden uit de atoombouw.' Schrijvers die zo'n 
zin uit zijn pen laten vloeien en redacteuren die 
zo'n zin door hebben gelaten kunnen onmogelijk 
gedacht hebben dat ze een boek aan het maken 
waren dat ook nog gelezen zou worden. 

Het boek is als die ene zin: encyclopedisch en 
onleesbaar. Maar het is niet het probleem van dit 
boek alleen, het is eigenlijk al begonnen in het 
eerste deel van de serie waar het deel van uit
maakt. Snelders heeft in 1993 bij het negentigjarig 
bestaan van de Koninklijke Nederlandse Chemi
sche Vereniging de geschiedenis van de Neder

landse scheikunde tot 1900 beschreven. Degelijke 
informatieoverdracht en een streven naar volledig
heid kenmerkten dat deel en dat kon voor die 
vroege periode nog in een alleszins leesbaar boek 
resulteren, omdat het aantal te beschrijven che
mici nog overzichtelijk was. Het leeslint dat alle 
delen in de reeks hebben gekregen was toen nog 
enigszins functioneel. Voor het vervolg leverde 
het streven naar encyclopedische volledigheid 
echter steeds grotere problemen op. Het was de 
bedoeling dat in een vervolgdeel de geschiedenis 
van de scheikunde in de twintigste eeuw zou wor
den beschreven, maar met de eenmaal gekozen 
uitgangspunten was dit onmogelijk. Toen in 1998 
dit vervolgdeel verscheen, ging het niet verder 
dan 1950; er was teveel gebeurd om een eeuw 
scheikunde in één deel samen te vatten. Toen was 
nog de verwachting dat in het derde deel, dat bij 
het honderdjarig bestaan van de KNCV zou 
moeten verschijnen, alsnog de tweede eeuwhelft 
zou worden beschreven, maar ook dat bleek niet 
mogelijk. Het boek - nu geschreven door een 
heel team van specialisten onder leiding van twee 
redacteuren - verscheen een jaar te laat en de 
toegemeten 400 pagina's waren nog maar net 
genoeg om de periode tot het begin van de jaren 
tachtig af te dekken. Er is dus nog een vierde en 
misschien zelfs een vijfde deel nodig voordat de 
geschiedschrijving de geschiedenis heeft inge
haald - als Achilles al ooit de schildpad inhaalt. 

Als een historisch terrein onoverzichtelijk 
oogt, is het goed met enige ruwe getallen te 
beginnen en dat is precies wat de twee redacteu
ren in hun eerste, zeer nuttige bijdrage doen. Aan 
de hand van de aantallen hoogleraren, de aantal
len studenten en de budgetten weten zij enkele 
hoofdlijnen in de ontwikkeling van de naoorlog
se scheikunde in Nederland te trekken. Ze onder
scheiden daarbij drie fasen: een eerste fase tot 
1955 van gematigde groei, een tweede fase tot 
ongeveer 1970 van ongekende expansie en een 
derde fase na 1970 waarin de grenzen van de 
groei bereikt waren, er bezuindigd werd, maar 
waarin toch ook opmerkelijke ontwikkelingen te 
melden waren. Na dit nuttige overzicht volgt nog 
een zeer overzichtelijk relaas van de opkomst van 
het wetenschapsbeleid na de oorlog (door Hutter, 
oud-directeur van NWO) en een al wat meer 
overladen overzicht van de ontwikkelingen in het 
onderwijs (door de emeritus hoogleraar algemene 
chemie Nel Veldhorst). Maar daarna wordt over 
de lezer een stortvloed van informatie uitgestort 
— over procestechnologie, analytische chemie, 
kwantumchemie en spectroscopie, biochemie, 
kristallografie, fysische chemie, heterogene kata
lyse, anorganische chemie, polymeren, fysisch-
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organische chemie, organische synthese, farma-
cochemie en, als toetje, levensmiddelenchemie. 
In al die bijdragen worden heel veel namen en 
stoffen en gebeurtenissen vermeld, maar lang 
niet altijd slagen de auteurs er in voor anderen 
dan vakgenoten duidelijk te maken wat het be
lang van al die feitjes is. Sommige onderwerpen 
zijn kennelijk ook zo ingewikkeld, dat niet één 
auteur volstond, maar een heel legertje aan 
auteurs nodig was. Zo is het hoofdstuk over de 
geschiedenis van de Nederlandse biochemie 
geschreven door zes auteurs (van wie er overi
gens maar vijf op de eerste pagina als zodanig 
zijn vermeld). De bedoeling om vooral informa
tie bij elkaar te brengen spreekt ten slotte ook 
heel duidelijk uit het feit dat er drie forse bijlagen 
zijn opgenomen: namen van hoogleraren en 
lectoren in de scheikunde en aanverwante dis
ciplines, bekroonde chemische onderzoekers, en 
voorzitters, secretarissen en penningmeester van 
de KNCV 

Het is dus duidelijk een boek van, voor en 
door scheikundigen. Wie in bredere samenhan
gen geïnteresseerd is, blijft hier, zoals onze zui
derburen dat zeggen, op zijn honger zitten. 
Vooral de vergelijking tussen de ontwikkeling 
van de scheikunde en die van andere natuurwe
tenschappen, die het eigen profiel van de schei
kunde zo goed had kunnen aanscherpen, wordt 
node gemist. Wat moeten we er bijvoorbeeld van 
denken dat de scheikundigen veel later dan de 
natuurkundigen de zegeningen van de tweede 
geldstroom ontdekten? Terwijl al direkt na de 
oorlog FOM van start ging, werd een ZWO-stich-
ting voor de scheikunde pas in de loop van de 
jaren vijftig opgericht. Zegt het bijvoorbeeld iets 
over het verhoudingsgewijs nog kleinschalige 
onderzoek van de scheikundigen in vergelijking 
met dat van de natuurkundigen of waren er 
andere oorzaken? We zouden het graag horen, 
maar omdat dit boek vooral voor intern gebruik 
is, worden dergelijke vragen niet gesteld. We 
blijven dus zitten met een prachtig encyclope
disch overzicht van de naoorlogse scheikunde in 
Nederland dat we maar het beste meteen in de 
boekenkast kunnen zetten, bij de overige naslag
werken. Jammer voor het bijgeleverde leeslintje. 

Klaas van Berkel 

Helen Stout en Martin de Jong, Over spreektele-
graaf en beeldtelefoon. De rol van de overheid bij 
technologische transities in infrastructuurgebonden 
sectoren (Utrecht: Lemma 2005). 319 pp., ISBN 90 
5931 3720. € 35,-. 

De auteurs van dit boek hanteren een originele 
invalshoek op technologische transities. Ze kijken 
niet zozeer naar technologische transities op 
zich, maar specifiek naar de rol die overheden 
hebben gespeeld in deze processen. Het gaat de 
auteurs daarbij om de vraag in hoeverre over
heidsoptreden positief dan wel negatief heeft bij
gedragen aan deze transities. Om dat vast te 
kunnen stellen, hebben Stout en De Jong geana
lyseerd hoe de overheid zich juridisch gedraagt. 
Heeft de overheid het transitieproces gestimu
leerd dan wel gefrustreerd met de juridische 
middelen die op dat moment beschikbaar waren? 

Het boek kent een systematische, overzichte
lijke aanpak om dieper op de kwestie in te gaan. 
Zo worden een zestal casussen van technologische 
transities in infrastructuurgebonden sectoren 
bestudeerd waaruit duidelijk moet worden hoe 
de overheid heeft gehandeld. Deze casussen be
treffen: (1) van (elektromagnetische) telegraaf 
naar telefoon; (2) van (steenkool)gaslicht naar 
elektrisch licht; (3) van radiotelefonie naar radio-
omroep; (4) van ethertelevisie naar kabelgebonden 
televisie; (5) van analoge naar digitale ethertele
visie; en tot slot (6) van aardgaswarmte naar 
waterstofwarmte. In hoofdstuk één wordt uiteen
gezet hoe de auteurs de casussen in vijf stappen 
te lijf zijn gegaan. Ten eerste zijn binnen de 
casussen de relevante actorgroepen geïdentifi
ceerd. Ten tweede zijn de relevante doelen van 
deze actorgroepen bepaald, en ten derde hun 
relevante tactieken. Ten vierde zijn de relevante 
juridische relaties tussen de actorgroepen vast
gesteld en tot slot wordt de aard van de juridi
sche prikkel geduid. Om de inzet van de actoren 
en hun interactiepatronen te bepalen, zeggen 
Stout en De Jong gebruik te zullen maken van 
inzichten uit de speltheorie. Helaas wordt hier 
niet verder ingegaan op deze speltheorie of dan 
tenminste, om welke inzichten het dan zou gaan. 

Voor de niet-juristen onder ons is hoofdstuk 
twee onontbeerlijk, In dit hoofdstuk wijden de 
auteurs de lezer in in de juridische middelen die 
de overheid tot haar beschikking had gedurende 
de periode van de casussen. Het betreft een peri
ode van ruim anderhalve eeuw (grofweg van 1850 
tot 2000) waarin de Nederlandse maatschappij 
ook op juridisch gebied aan belangrijke verande
ringen onderhevig was. Zo hadden bijvoorbeeld 
de exploitanten van een elektromagnetische tele-
graafmaat,schappij in de eerste helft van de negen
tiende eeuw nog te maken met de persoonlijke 
opvattingen van de Koning. De bespreking van 
de casussen omvat hoofdstukken drie tot en met 
acht. De daadwerkelijke technologische transities 
worden niet heel diepgravend besproken maar 
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dat is voor dit boek ook niet nodig. Jammer is 
wel dat voor degenen die er meer over willen 
weten de annotatie van deze delen wel heel sum
mier is. Dit geldt vooral voor de transities die 
zich in een verder verleden hebben voorgedaan. 
Voor de meer recente transities, zoals de over
gang van analoge naar digitale ethertelevisie en 
de overgang van aardgaswarmte naar waterstof
warmte, geldt dat minder. Bij deze recentere 
overgangen hebben de auteurs meer gebruik ge
maakt van formeel-juridische stukken en notities 
van de overheid. Hiermee hebben zij duidelijk 
meer voeling dan met studies die een historisch 
fenomeen beschrijven. De vijf stappen waarmee 
de casussen zouden worden geanalyseerd, zijn in 
deze hoofdstukken impliciet aanwezig. Het boek 
had aan kracht kunnen winnen door deze hoofd
stukken af te sluiten met die vijf stappen. Nu ben 
je als lezer een beetje het spoor kwijt na het achtste 
hoofdstuk. 

De echte analyse van de casussen komt in 
hoofdstuk negen. In dit hoofdstuk worden op 
schematische wijze de relevante actorgroepen, de 
relevante doelen, de relevante tactieken en de 
relevante juridische relaties bepaald. Daarnaast 
geven de auteurs hier een kwalificatie (positief 
dan wel negatief) aan de aard van de juridische 
prikkel die vanuit de overheid wordt gegeven. In 
het afsluitende hoofdstuk tien komen de auteurs 
terug op de deelvragen en de centrale vraag zoals 
gesteld aan het begin van het boek. Mijn stille 
hoop was dat Stout en De long in dit gedeelte 
ook uit de doeken zouden doen hoe die 'inzich
ten uit de speltheorie' nu precies in de opgevoer
de casussen zijn verwerkt of dat er tenminste een 
evaluatie zou plaatsvinden over deze theorie in 
relatie tot hun onderzoek. Helaas, niks van dit al. 
Als we tot slot kijken naar de boodschap van dit 
boek, moet helaas geconstateerd worden dat de 
overheid meer negatieve dan positieve juridische 
prikkels heeft doen uitgaan om technologische 
transities te stimuleren. Bovendien is de rol van 
de overheid vaak een volgende. Particulieren 
nemen veelal het initiatief tot een technologische 
transitie en de overheid komt er pas later aan te 
pas om het geheel juridisch te regelen. Toch is 
daar de laatste twee decennia wel enigszins ver
andering in gekomen. Wat betreft de twee meest 
recente casussen (van analoge naar digitale ether
televisie en van aardgaswarmte naar waterstof
warmte) zijn de juridische prikkels vanuit de 
overheid als overwegend positief te duiden. En 
dat is maar goed ook, want anders zou, gezien de 
conclusies van dit boek, de wens van het huidige 
kabinet om de innovatiekracht van Nederland te 
doen toenemen nogal potsierlijk overkomen. 

Hier ligt dan ook de meerwaarde van dit boek. 
Een ieder die zich beleidsmatig bezighoudt met 
het stimuleren van Nederlandse innovaties, moet 
dit boek lezen. Wellicht dat overheden in de toe
komst dan zelfs proactief technologische transities 
tegemoet treden! 

Janneke Hermans 

Johan de Niet, Ziekentroosters op de pastorale 
nuirkt 1550-1S80 (Rotterdam: Erasmus publishing 
2006). 291 pp. ISBN 90 5235 184 8. € 27,50. 

Van alle kerkelijke functionarissen die de Repu
bliek kende is het type van de ziekentrooster een 
van de meest interessante. Zijn taak bestond uit 
stervensbegeleiding, waaronder men in de vroeg
moderne tijd verstond: de zieke verkwikken met 
het woord van God. Het geestelijk welzijn gold 
als een hoger goed dan de lichamelijke gezond
heid, zeker als het einde nabij was. Er werd wel 
degelijk waarde gehecht aan medische zorg, maar 
in de omgang met ziekte stond het geloof toch 
voorop. Zo had in tijden van pest het uitschrijven 
van een biddag een hogere prioriteit dan het bie
den van zorg op maat. 

Voortgekomen uit de gereformeerde kerk werk
ten ziekentroosters in dienst van de stad, hetgeen 
een potentieel spanningsveld met zich mee
bracht: zij werden aangesteld en betaald door de 
stedelijke overheid en waren als zodanig stede
lijke functionarissen met een publieke taak, maar 
tegelijk waren zij gebonden aan hun gerefor
meerde identiteit en hun kerk. Conflicten tussen 
stadsbestuur en kerkeraad over zeggenschap kwa
men dan ook regelmatig voor, waarbij laatstge
noemde meestal aan het kortste eind trok. De 
diensten van ziekentroosters beperkten zich niet 
tot geloofsgenoten maar strekten zich uit over de 
hele stad. Afhankelijk van de religieuze verschei
denheid ter plaatse gedoogden stedelijke overhe
den meestal ook ziekentroosters van andere 
denominaties, maar de gereformeerde bleven tot 
1809 (toen zij voor rekening van de kerk kwa
men) bevoorrecht. De Republiek kende geen 
algemene regeling voor kerkelijke functionaris
sen, zodat invulling en betekenis van het werk 
lokaal verschilde. In Ziekentroosters op de pastora
le markt behandelt De Niet uitgebreid de praktijk 
in de steden Amsterdam, Leiden en Deventer. 

De ziekentrooster was doorgaans een jaar of 
veertig oud en meestal van oorsprong een am
bachtsman, die met dit ambt het plafond van zijn 
kerkelijke loopbaan had bereikt. Predikant worden 
zat er niet in: daarvoor had hij een academische 
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opleiding moeten hebben, en als hij zich des
ondanks predikantallures aanmat dan tikte de 
kerkeraad hem wel op de vingers. Toch was een 
dergelijke promotie voor sommigen wel degelijk 
weggelegd, als de spoeling dun was. Dit gold bij
voorbeeld voor de Woerdense weesjongen Evert 
Willemsz. (in een gelijknamige monumentale 
studie vereeuwigd door Willem Frijhoff), die in 
1630 in dienst van de West-Indische Compagnie 
als ziekentrooster meeging naar Guinee en later 
predikant werd in Nieuw Amsterdam. Zeker in 
economisch slechte tijden was de functie van zie
kentrooster begerenswaardig, want vrij lucratief 
het traktement evenaarde dat van de best betaal
de schoolmeesters. Tegenover het prestige dat het 
ambt met zich meebracht stond echter wel het 
beroepsrisico van besmetting. Toch blijken de 
sterftecijfers nauwelijks af te wijken van de rest 
van de bevolking. 

Dit boek, een proefschrift van de Vrije Univer
siteit, draait vooral om de plaats en functie die 
ziekentroosters innamen op de pastorale markt, 
'het interactief geheel van de vraag naar en het 
aanbod van pastorale diensten' (p. 16). De aard 
van het werk lag zo dicht tegen dat van predi
kanten en catechisten aan, dat de sterke professi
onalisering die beide ambten in de achttiende 
eeuw doormaakten de functie van ziekentrooster 
onderuithaalde. Gelukkig is het eigene van de 
ziekentroosters toch vastgelegd in deze degelijke, 
informatieve en lezenswaardige studie. Gezegd 
moet worden dat het boek een uitnodigender 
vormgeving had verdiend en gewonnen zou 
hebben bij meer afbeeldingen dan de karige drie 
gravures uit Sceperus' Schat-bocck (het zeven-
tiende-eeuwse handboek voor ziekentroosters). 

Gabrielle Dorren 

Tim Huisman, Delft apothecary jars. A descriptive 
catalogiw (Leiden 2005) (Museum Boerhaave com
munication 310). 93 pp., ill. ISBN 90 6292 153 1. Te 
bestellen bij Museum Boerhaave, € 35,- (bij 
verzending € 5,- extra voor verzending en admi
nistratie). 

De status van de medicijnen die apothekers in het 
verleden bereidden laat zich nog altijd aflezen uit 
de rijk gedecoreerde potten, kannen, kruiken en 
flessen waarin deze bewaard werden en opgesteld 
stonden. Veelal was dit aardewerk bedekt met glan
zend wit tinglazuur met een heldere veelkleurige of 
blauwe beschildering. Het was het meest luxueuze 
aardewerk dat men in Europa kon maken, voor 
men hier zelfhef geheim van porselein ontdekte. 

.Museum Boerhaave bezit een rijke collectie apo
thekerspotten, een kleine 300 stuks, waarvan 149 
in Delft gemaakt zijn. Van deze laatste groep is nu 
een goed gedocumenteerde bestandscatalogus 
samengesteld door Tim Huisman, kunsthistoricus 
en wetenschappelijk medewerker van Museum 
Boerhaave. Het is een onderwerp waarin de ge
schiedenis van de farmacie en de kunstnijverheid 
elkaar raken. In 1954 is hierover gepubliceerd door 
D.A. Wittop Koning. Hij ordende het hem beken
de materiaal vooral op de geschilderde decors en 
betrok ook voorlopers en buitenlandse navolgingen 
in zijn verhaal. In zijn latere publicaties besteedde 
hij meer aandacht aan de Delftse plateelbakke-
rijen, maar ontbraken afbeeldingen van alle stuk
ken. In de nieuwe catalogus worden alle objecten 
afgebeeld en beschreven, met gebruikmaking van 
recente publicaties over de Delftse plateelbakke-
rijen. 

De apothekerspotten zijn geordend per plateel-
bakkerij, steeds met een korte inleiding over de 
algemene karakteristieken, de eigenaars en de 
fabrieksmerken. Daarna volgen de afbeeldingen en 
beschrijvingen van ieder object afzonderlijk. Na de 
formele informatie (inventarisnummer, hoogte en 
diameter, beschrijving signatuur, herkomst, litera
tuurverwijzing) gaat Huisman steeds kort in op de 
opschriften. De in opschriften genoemde medi
cijnen dragen ook bij aan de datering, naast het 
fabrieksmerk en de stijl van het decor. In voor
schriften voor apothekers is immers te achterhalen 
wanneer bepaalde namen voor het eerst opduiken 
of weer verdwijnen. In een apart hoofdstuk staan 
foto's van signaturen en onderschriften, cx:ik geor
dend per plateelbakkerij. In Delft gemaakt is overi
gens niet identiek aan Delfts aardewerk, onder die 
laatste noemer worden vaak ook de vele navol
gingen in binnen- en buitenland gerekend, inter
nationaal bekend als delftware. Deze navolgingen 
zijn hier buiten beschouwing gebleven. Binnen het 
Delftse tinglazuur-aardewerk is vervolgens alleen 
naar de faience (vanaf ca.1650) gekeken, en niet 
naar de voorlopers, de majolica. De vroegste voor
beelden in deze catalogus dateren dan ook uit het 
laatste kwart van de zeventiende eeuw. 

Een grote collectie gedocumenteerde apotheker
spotten kan een indruk geven welke medicijnen nu 
werkelijk gangbaar waren. Daarbij moet men zich 
realiseren dat het bewaarde en verzamelde mate
riaal geen 'representatieve steekproef' van alle ooit 
vervaardigde apothekerspotten is. Zo is bijvoor
beeld het grote percentage gemerkte producten 
opvallend. Slechts 26 van de 149 objecten zijn 
ingedeeld in het hoofdstuk 'Unmarked objects', 
terwijl het percentage gemerkte Delftse stukken in 
de regel veel kleiner is (in de collectie van het 
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Haags Gemeentemuseum - i.ioo stukken - is 
slechts 18 % gemerkt). Bij nadere beschouwing 
blijkt dat Huisman ook wel een zestal ongemerkte 
stukken op stilistische gronden bij enkele plateel-
bakkerijcn heeft ondergebracht (bijv. nr. 87), wat 
de groep 'ongemerkt' op 32 brengt. Deze onge
merkte objecten zijn ook vrijwel altijd de vroege 
stukken, van 1675 tot voor 1725/1750, een periode 
waarin vrijwel alle Delftse apothekerspotten het
zelfde decor met 'pauwen' hadden. Dit geeft wel 
een beeld van de verzamelgeschiedenis. Bij de 
opbouw van de collectie zal vooral gezocht zijn 
naar diversiteit van decors en fabrikanten en zijn 
er niet eindeloos ongemerkte 'pauwendecors' ver
worven. 

Goed gedocumenteerde en toegankelijke be-
standscatalogi zijn natuurlijk essentieel om muse
ale collecties voor verder onderzoek toegankelijk 
te maken. Daarom zijn dit initiatief en de degelijke 
uitwerking alleen toe te juichen. Maar in een tijd 
waarin steeds meer musea hun collecties vrijwel 
volledig via internet toegankelijk maken, zou men 
gebruikers een groot genoegen doen als dat ook 
voor deze collectie zou gebeuren, naast deze ver
zorgde, maar ook relatief dure uitgave, met louter 
foto's in zwart-wit. De betekenis van het overzicht 
zou erdoor toenemen. 

Johan Kamermans 

Sacha La Bastide-van Gemert,'Elke positieve actie 
begint met critiek'. Hans Freudenthal en de didactiek 
van de wiskunde (Hilversum: Verloren 2006). 381 
pp., ill. ISBN 90-6550-912-7. € 34,-. 

In discussies over het wiskundeonderwijs duikt 
vrijwel altijd de naam van Hans Freudenthal op. 
Als het al niet de persoon zelf betreft, dan gaat het 
wel om de invloed van het naar hem genoemde 
instituut. Freudenthal werd in 1905 in Lucken-
walde bij Berlijn geboren en studeerde wiskunde 
in Berlijn. In 1930 haalde L.E.J. Brouwer hem naar 
Amsterdam en in 1946 werd hij hoogleraar wis
kunde in Utrecht. Vanuit die basis zou hij de rest 
van zijn leven werkzaam blijven. Freudenthal 
overleed in 1990. 

Sacha La Bastide stelt zich in haar proefschrift 
de vraag: 'Wat was de rol van Freudenthal binnen 
het wiskundeonderwijs? Hoe terecht is het beeld 
van de sleutelrol die hij in de vernieuwingen zou 
spelen?' Zo ruim geformuleerd is die vraag echter 
nauwelijks te beantwoorden en een expliciet gefor
muleerd antwoord daarop is in het boek dan ook 
eigenlijk niet te vinden. Gelukkig formuleert de 
auteur ook de volgende, wat meer concrete deel

vragen: 'Wat waren zijn ideeën over wiskunde, 
onderwijs en didactiek? Hoe ontstonden ze, waar
door werden ze beïnvloed en hoe veranderden ze 
(of niet)? Op welke manier hadden ze invloed op 
de toen heersende opvattingen?' (blz.13). Op die 
vragen geeft het boek wel een duidelijk antwoord. 
Het accent ligt dus op Freudenthals ideeën, en 
minder op de uitwerking van die ideeën in de 
onderwijspraktijk. 

Na een korte karakteristiek van het Nederlandse 
wiskundeonderwijs in het interbellum en een 
beknopte biografrsche .schets van Freudenthal, vol
gen zes min of meer chronologische hoofdstukken 
waarin de grote lijnen van zijn didactische ont
wikkeling en de daarmee verbonden activiteiten 
worden gevolgd. Cruciaal bij die ontwikkeling van 
die didactische inzichten waren zijn activiteiten 
binnen de Wiskunde Werkgroep, een onderdeel 
van de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van 
Opvoeding en Onderwijs, en zijn kennismaking 
met het didactisch pionierswerk van Pierre en 
Dieke van Hiele. De internationale vernieuwings-
golf in het wiskundeonderwijs van begin jaren 
zestig die bekend staat als de New Math, bracht 
ook het wiskundeonderwijs in Nederland in bewe
ging. Freudenthal werd lid van de Commissie 
Modernisering Leerplan Wiskunde. Het werk van 
die commissie leidde uiteindelijk in 1971 tot de 
oprichting van het lOWO (Instituut Ontwikkeling 
Wiskunde Onderwijs), voorloper van het huidige 
Freudenthal Instituut. Dat instituut bood Freu
denthal als hoogleraar-directeur de mogelijkheid 
zijn didactische ideeën verder te ontwikkelen en in 
de praktijk te brengen. Dat deel van Freudenthals 
activiteiten komt echter nauwelijks meer aan de 
orde, want het boek eindigt zo ongeveer bij de 
start van het lOWO, wanneer volgens de auteur 'de 
opbouwfase van Freudenthals didactiek is afgeslo
ten.' (blz. 19) 

De (wellicht onbedoelde) suggestie die hieruit 
spreekt dat daarmee het belangrijkste over Freu
denthals didactisch werk zou zijn gezegd, lijkt mij 
niet juist. Freudenthal is nog bijna 20 jaar nauw 
bij het lOWO (later voortgezet als OW&OC) 
betrokken geweest. La Bastide constateert zelf dat 
het lOWO Freudenthal de gelegenheid bood 'zijn 
gedachtegoed razendsnel verder te ontwikkelen en 
uit te bouwen.' (blz. 295) Minstens zo belangrijk is 
dat zijn ideeën nu ook in de praktijk konden 
worden gebracht. Het 'realistisch wiskundeonder
wijs', waarmee de naam van Freudenthal nu vooral 
geassocieerd wordt, werd pas in de jaren zeventig 
in het lOWO ontwikkeld en verkreeg daarna grote 
invloed binnen het Nederlandse wiskundeonder
wijs. Met evenveel recht zou je de tijd tot 1971 dan 
ook als een essentiële, maar toch voorbereidende 
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periode in Freudenthals didactische carrière kun
nen zien. Zonder de lOWO-tijd zou Freudenthal 
wel een interessante, maar veel minder belangrijke 
figuur zijn gebleven. 

Dit proefschrift is vooral inventariserend en 
beschrijvend van karakter, aan een kritische 
beoordeling van Freudenthals werk komt het niet 
echt toe. Daarvoor is het misschien ook nog wel te 
vroeg. De poging in de epiloog om de kritiek op 
het realistisch wiskundeonderwijs af te doen met 
de opmerking dat er een groot verschil is tussen de 
theorie van het realistisch wiskundeonderwijs en 
de uitvoering in de praktijk (blz. 350) is niet sterk. 
Als Freudenthals ideeën werkelijk in de praktijk 
niet goed uitvoerbaar zouden zijn, is dat tamelijk 
dodelijk voor zijn didactische opvattingen. Maar 
voor die constatering is het nu nog veel te vroeg. 

Dit proefschrift is zeker nog niet de definitieve 
studie naar de betekenis van de didacticus Freuden
thal. Maar dat is niet als verwijt bedoeld. Er is ruim
te en noodzaak voor een kritische studie over de 
periode 1970-1990, waarin de rol van Freudenthal, 
het lOWO en bijvoorbeeld de Nederlandse 
Vereniging van Wiskundeleraren bij de totale 
omvorming van het wiskundeonderwijs in die 
periode wordt geanalyseerd. Het resultaat van dit 
promotieonderzoek is een goed geschreven studie, 
waarin een grote hoeveelheid materiaal, onder 
andere uit Freudenthals persoonlijk archief op 
overzichtelijke wijze is verwerkt. Behalve van 
Freudenthal zelf ontstaat daarmee ook een goed 
beeld van de geschiedenis van het Nederlandse 
wiskundeonderwijs tussen 1945-1970. Aan iedereen 
die interesse heeft in de relatief recente onderwijs-
geschiedenis, waarvan de gevolgen in de praktijk 
dagelijks te merken zijn, kan ik dit boek dan ook 
van harte aanbevelen. 

Harm Jan Smid 

G.J. Bremer, Huisarts zijn in het interbellum 
(Rotterdam: Erasmus publishing 2006), 164 pp., 
ill. ISBN 90 5235 181 3. € 21,50. 

Het is nauwelijks mogelijk een beeld te geven hoe 
dé Nederlandse huisarts gedurende het interbel
lum zijn praktijk heeft uitgevoerd. Dr. G.J. Bremer, 
hoogleraar in de huisartsgeneeskunde, heeft daar 
niettemin een uitstekende poging toe gedaan. Na 
het behalen van het artsexamen stond de gehele 
genees-, heel- en verloskunde voor de huisarts 
open. Hij was een solist die voor zijn patiënten de 
gehele dag bereikbaar was en die altijd kwam als 
hij geroepen werd. Lopend, op de fiets, te paard of 
in een koetsje, soms in een automobiel. Dit hing 

ervan af waar zijn praktijk gevestigd was: in de 
stad of ergens op het platteland. De 'plattelandici' 
beschikten ook over een eigen apotheek. Het la
boratoriumonderzoek werd door de huisarts uit
gevoerd. Door het ziekenfonds werd dat niet 
betaald. Als de huisarts een verlossing op zich 
nam, betekende dat dat hij in de periode waarin 
zijn patiënte 'uitgerekend' was, geen vakantie 
nemen kon. Wilde hij een vakantie genieten, dan 
moest een plaatsvervanger worden ingehuurd. 

In de benadering van zijn patiënten traden in 
het interbellum weinig veranderingen op. De 
handboeken van de huisarts bleven vrijwel gelijk, 
evenals zijn instrumentarium. In 1920 waren er 
2450 huisartsen in Nederland, in 1940 3164. Dit 
kwam op 2700 inwoners per huisarts neer. De 
huisarts had destijds een 'vrij beroep'. Hij hield 
spreekuren, behandelde alle kwalen, was er voor 
het hele gezin en kwam ook bij de patiënten thuis. 
De huisarts moest ook beoordelen of iemand spe
cialistische hulp nodig had. Het aantal specialisten 
van 707 in 1920 had zich twintig jaren later al ver
dubbeld. In het interbellum (1933) kondigden zich 
ook diverse specialisten aan die hun praktijk uit
oefenden in een ziekenhuis. Ook de psychiatrie 
kwam op. Stoornissen zonder een aanwijsbare licha
melijke oorzaak werden niet meer als'neurasthenie' 
beschouwd. Bremer gaat daar uitgebreid op in. 

Tijdens hun medische studie werden de studen
ten uitsluitend door specialisten opgeleid. Die had
den er belang bij dat de huisartsen veel afwisten van 
hun specialisme. Met de tandheelkundige proble
matiek werden zij echter amper geconfronteerd. 
Toch hoorde tandentrekken tot hun dagelijkse 
praktijk. Verloskunde werd aan de universiteit uit
sluitend aan aanstaande artsen onderwezen. De 
vroedvrouwen deden hun ervaringen in een der 
vroedvrouwenscholen op. Van een werkelijke pre
natale zorg was nog geen sprake. Bij te verwachten 
problemen werd de patiënte door de vroedvrouw 
naar de huisarts toegestuurd. Die besliste of hij de 
bevalling zelf zou doen of dat deze in een zieken
huis moest worden uitgevoerd. Van de huisartsen 
werd natuurlijk verwacht dat zij mee zouden gaan 
met de medische ontwikkelingen in hun tijd. 
Daartoe waren er artsencursussen die in zieken
huizen werden gegeven. Er kwamen enkele nieuwe 
medicijnen, zoals insuline, nieuwe hartmedicijnen 
en heel geleidelijk aan nieuwe antibiotica, met 
name van de sulfadiazine groep. Er bestond een 
zorgvuldig omschreven medische ethiek waaraan 
elke arts zich houden moest. .Aangezien de Neder-
landsche Maat,schappij voor Geneeskunde een eigen 
rechtspraak had ingesteld, en vrijwel alle artsen 
daar lid van waren, kwam onethisch gedrag slechts 
zeer sporadisch voor. 
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De bovengenoemde ontwikkelingen in het inter
bellum zouden al een goede medisch historische 
inleiding zijn geweest over de wijze waarop de 
huisartsgeneeskunde zich in ons land ontwikkeld 
heeft. Professor Bremer heeft op een verrassende 
wijze er meer van gemaakt. Juist omdat de huis
artsen destijds solisten waren, heeft hij enkelen 
afzonderlijk belicht. In de eerste plaats zijn vader 
H.W. Bremer (1889-1942). De auteur kent uit eigen 
ervaring dus wat dit beroep inhield voor het gezin. 
Na elk hoofdstukje wordt ook aan andere huis
artsen een kadertje gewijd. Bijvoorbeeld aan de 
bekende medisch-historicus dr. M.A. van Andel 
(1878-194I), de arts en schrijver dr. W.B. Huddle-
ston-Slater (1882-1954), die zich inzette voor de 
Rooms-Katholieke nonnen in het seksuele leven, 
en de legendarische arts, schilder en schrijver 
H.J.M.Wiegersma (1891-1969) die in Deurne prak
tiseerde. Maar er zijn er nog meer. 

De praktijk van de huisartsen zoals die in het 
interbellum werd gevoerd, werd na de Tweede 
Wereldoorlog geleidelijk aan Voltooid Verleden Tijd. 
De alleen werkende arts verdween. Er kwamen 
maatschappen, gezondheidscentra en vooral veel 
meer vrouwen in de praktijk. [)e moderne huisarts 
is nu ook een specialist die geregeld wordt getoetst, 

Gerhard T. Haneveld 

Toine Pieters, Stephen Snelders en Eddy Houwaart 
ed.. De mcdicijnrevolutie in de psychiatrie (1950-
1985) (Diemen: Veen magazines 2006). (Ooggetui
gen in de geneeskunde en de medische zorg van de 
2oe eeuw, 1). 174 pp., ISBN 90 85710 38 3. € 14,95. 

Psychiatrisch verpleegkundige |oke Leenders werkte 
begin jaren zestig in het katholieke psychiatrLsch 
ziekenhuis Voorburg. De vrouwelijke patiënten die 
zij moest verzorgen kregen antipsychotica, zoals 
Largactil. De vrouwen moffelden de pillen massaal 
weg. Ze vonden de effecten niet prettig en erger
den zich aan nare bijverschijnselen als baardgroei, 
melkproductie en allergische reacties. De pillen 
werden vervolgens door de verpleging fijngemalen 
en door hun eten gemengd - in hogere doseringen 
zelfs dan de arts voorschreef want de vrouwen 
werden er zo lekker rustig van. 

Een populair medicijn, volgens Leenders, was 
Paraldehyde. Elke avond kregen de vrouwen een 
'borrel' van deze kalmerende vloeistof, die een 
onprettig, knoflookachtig aroma verspreidde - een 
stank die tot ver in de jaren zestig het 'geurprofiel' 
van de inrichtingen bepaalde. Als de fles met 
Paraldehyde openging, aldus Leenders, kwamen de 
patiënten al aanlopen. Ze waren verslaafd. 

Leenders vertelde deze herinneringen op een wit
ness seminar'Medicijnen en psychiatrie', dat op 8 
juni 2001 gehouden werd aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Zo'n dertig psychiaters, verpleeg
kundigen, apothekers en internisten haalden hier 
herinneringen op aan de introductie van de mo
derne psychofarmaca begin jaren vijftig, en aan de 
omgang met deze middelen sindsdien. Gelukkig is 
er nu een verslag van dit .seminar: het door Toine 
Pieters, Stephen Snelders en Eddy Houwaart gere
digeerde boek De medicijnrevolutie in de psychia
trie (1950-1985). 

Het boek is interessant voor iedereen die eens 
iets wil lezen over de geschiedenis van medicijnen 
in de psychiatrie, maar vooral de moeite waard 
voor medisch-historici, precies om de redenen die 
Eddy Houwaart geeft in de inleiding. Het gepubli
ceerde verslag kan dienen als bronnenmateriaal 
voor historici, het biedt nieuwe invalshoeken voor 
vervolgonderzoek, en het is een aanvulling op het 
bestaande bronnenmateriaal. Medische literatuur 
en archieven zitten vaak vol hiaten en bieden 
bovendien beperkt zicht op de dagelijkse werk
praktijk van de psychiatrie. 'Oral history' biedt dat 
zicht veel meer. Interviews met beti^okkenen kun
nen - in de woorden van hoogleraar psychiatrie 
Willem van Tilburg, die het seminar mede vorm 
gaf - de 'officiële geschiedenis verbinden met een 
stuk persoonlijke geschiedenis.' Uiteraard hebben 
herinneringen achteraf hun nadelen. Ze zijn sub
jectief en het menselijk geheugen is niet honderd 
procent betrouwbaar. Het is echter de taak van 
historici om van alle bronnen, die ieder op hun 
manier een vertekend of gedeeltelijk beeld geven 
van de werkelijkheid, een synthese te maken. 

Uit De medicijnrevolutie blijkt ook, dat oral 
history zeer geschikt is om verborgen stukjes 
geschiedenis boven tafel te brengen. Het verhaal 
van Leenders over Paraldehyde en andere kalme
rende middelen is een 'case in point'. Over de grote 
rol die kalmerende middelen spelen in de psychia
trische praktijk van vroeger én nu, wordt niet veel 
gepubliceerd. Wel is het vaak een belangrijk thema 
in de herinneringen en verhalen van verpleegkundi
gen en patiënten. Het gedraaf naar de fles Paral
dehyde is momenteel vervangen door eindeloos 
gesteggel tussen verpleging en patiënt over de 'zo 
nodig- medicatie': kalmerende middelen (tegen
woordig benzodiazepines) die de verpleging 'zo 
nodig' aan de patiënt mag geven. Patiënten komen 
er regelmatig om bedelen. Ook tegenwoordig zijn 
veel patiënten aan kalmerende middelen verslaafd. 

Minpunt bij dit witness seminar is dat belangrijke 
getuigen van de medicijnrevolutie niet waren uit
genodigd: de patiënten zelf en hun familieleden. 
Het zou interessant zijn geweest om ook van deze 

l$ó 



Boekbesprekingen 

betrokkenen te horen hoe hun levens zijn beïn
vloed door de psychofarmaca. Hoe verging het 
gezinnen waarin vader of moeder dankzij de Lar
gactil plotseling weer thuiskwam, na een jarenlang 
verblijf in de inrichting? Werden familieleden 
ingeschakeld om de medicijnen door het eten van 
de patiënten te mengen? Welk effect had dit op de 
onderlinge relaties? En wat vonden patiënten en 
hun familieleden van de kritische jaren zeventig, 
toen sommige behandelaars vonden dat de patiënt 
zonder chemische demping zijn psychose of de
pressie moest doorleven? Misschien een idee voor 
een volgend witness seminar. Want hopehjk zal de 
VU de medisch-historicus nog lang blijven voeden 
met dit mooie bronnenmateriaal. 

Gemma Blok 

L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans ed.. Universitaire 
vormingsidealen. De Nederlandse universiteiten 
sedert 1876 (Hilversum: Verloren 2006) (Universi
teit en samenleving, 1). 112 pp., ill. ISBN 90 6550 
896 1. € 12,-. 

Bij de opening van het academisch jaar 2006/2007 
bleken de Nederlandse rectores en collegevoorzit
ters onlangs opmerkelijk eensgezind: er komt 
meer aandacht voor talentvolle studenten en de 
universiteiten gaan strenger selecteren. Twee dagen 
nadien ontzenuwde de methodoloog Denny Bors-
boom alle aangevoerde argumenten voor strengere 
selectie en wierp aan het einde van zijn ingezonden 
stuk in NRC Handelsblad (woensdag 6 september 
2006, p. 7) de vraag op hoe het kan dat alle colle
gevoorzitters op precies hetzelfde moment exact 
dezelfde onzin verkondigen? De bijdragen aan de 
bundel over universitaire vormingsidealen na 1876 
houden zich met een vergelijkbare problematiek 
bezig, maar dan in historisch perspectief Ze 
inventariseren welke universitaire vormingsidealen 
in de loop der tijd zijn komen bovendrijven, hoe 
breed die in de academie werden gedragen, en welke 
maatschappelijke, politieke of wetenschappelijke 
ontwikkelingen de hartekreten van universitaire 
bestuurders, politici en wetenschappers kunnen ver
klaren. 

Dat is geen eenvoudige opgave en na lezing van 
de bundel valt daar nog steeds geen simpel ant
woord op te geven. Wat de bundel in ieder geval 
duidelijk maakt, is dat de roep om algemene vor
ming in de hele twintigste eeuw heeft geklonken. 
Het zwaartepunt van het streven naar algemene 
vorming lijkt zich evenwel te concentreren na de 
Tweede Wereldoorlog, toen het Studium Generale 
en later de Centrale Interfaculteit werden inge

richt. Vanaf de jaren zeventig lijkt een ander, voor
al door het overheidsbeleid bepaald vertoog te 
gaan domineren. De argumenten ten faveure van 
die algemene vorming zijn divers: het is een ant
woord op de specialisering van de wetenschappen, 
het maakt onderscheid tussen universiteit en 
hogeschool, en draagt bij aan het maatschappe
lijke verantwoordelijkheidsbesef van de studenten. 
Maar wie oog heeft voor nuance, kan in de bijdra
gen ook lezen dat vakwetenschap de belangrijkste 
weg is tot vorming, dat aan het streven naar een 
centrale interfaculteit een verwetenschappelijking 
van de filosofie vooraf ging, en dat wetenschappen 
als sociologie en antropologie ook als vormend 
werden onthaald. De baaierd van verschillende 
interpretaties en motieven die achter het streven 
naar algemene vorming in de twintigste eeuw 
schuil gaat, maakt het moeilijk scherpe conclusies 
te trekken. 

De bijdrage van Jozef Vos vind ik er wat dat 
betreft uitspringen. Methodisch verschilt zijn aan
pak van de andere stukken, waardoor hij als het 
ware een hefboom creëert om de gevoerde debat
ten open te breken. Waar de overige auteurs uit
gaan van het debat waarin de universitaire 
vormingsidealen ter sprake komen, vertrekt Vos 
van een praktijk die daar ver van af lijkt te staan, 
namelijk de lerarenopleiding die deels aan aparte 
instituten, deels aan de universiteiten onderge
bracht was. Dat beroepsvoorbereidende element 
onderstreept, verrassenderwijze, het grote belang 
dat aan de universitaire, wetenschappelijke vor
ming gehecht werd. l^oor de MO-ers die opgingen 
voor de hoogste bevoegdheid aan de universiteit te 
koppelen konden die studenten, veelal van lagere 
komaf en zonder adequate vooropleiding, profite
ren van het wetenschappelijk klimaat dat de uni
versiteiten kenmerkte. Maar op zich genomen was 
de lerarenopleiding aan de universiteit natuurlijk 
een vreemde eend in de bijt. Hoewel, zo vreemd 
ook weer niet want het merendeel van de studen
ten in de letteren eindigde voor de klas. De ideolo
gie van de wetenschappelijke vorming bleek in de 
praktijk zeer rekkelijk. Spannend wordt Vos' 
analyse als de lerarenopleidingen in de jaren vijftig 
en zestig ter discussie komen te staan en er meer 
aandacht voor de affectieve, emotionele, en peda
gogische aspecten van het leraarsambt wordt 
gevraagd. Dan blijkt dat in de keuze voor een aan 
de universiteit verbonden lerarenopleiding een 
inhoudelijk standpunt (vakkennis boven al), een 
cultureel waardenpatroon (klassieke, intellectuele 
vorming) en een persoonlijk belang (maatschap
pelijke status) samen komen. De tegenstrevers 
daarentegen pleitten voor een actualisering van de 
vorming. Vanaf 1970 kwamen er Nieuwe Leraren 
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Opleidingen. Uiteindelijk zouden de MO-opleidin-
gen fuseren met de nlo's om in 1987 gezamenlijk op 
te gaan in de Educatieve Faculteiten van de hbo-
scholen. Anno 2006 kunnen we constateren waar 
dat toe heeft geleid. 

Joseph Wachelder 

Ton van Helvoort, De KNAW tussen wetenschap en 
politiek. De positie van de scheikunde in de Aka-
deniie in naoorlogs Nederland (Amsterdam: Edita 
KNAW 2005) (Bijdragen tot de geschiedenis van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten
schappen, 7). 241 pp., ill. ISBN 90 6984 454 o. 
€ 32,-. 

'Zuiver om de wetenschap' is sinds enige tijd de lijf
spreuk van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen. Volgens Ton van Helvoort ver
wijst de Akademie hiermee naar zowel het zuivere, 
objectieve karakter van wetenschap, als naar haar 
eigen missie: wetenschapsbevordering. In dit boek 
vraagt hij zich nu af hoe de Akademie de afge
lopen halve eeuw de wetenschap gestimuleerd 
heeft. Daartoe behandelt hij eerst de vraag wat 
wetenschap nu eigenlijk is. Het antwoord ontleent 
hij aan recent wetenschapstheoretksch en weten
schapssociologisch onderzoek: wetenschap kent 
geen inherente kenmerken die haar onderscheiden 
van non-science, maar is het resultaat van een 
actief proces van afbakening door sociale groepen 
zoals wetenschappers, beleidsmakers en politici. 
Het voor de wetenschap kenmerkende 'exceptio-
nalisme' wordt met andere woorden telkens weer 
gecreëerd. Eén van de consequenties hiervan is, 
stelt hij in navolging van T.F. Gieryn, dat bijvoor
beeld het concept 'zuivere wetenschap' slechts 
bestaat voorzover er personen zijn die beweren dat 
dit bestaat. 

De Akademie - volgens Van Helvoort te be
grijpen als een boundary-orginisatie - heeft door 
middel van afbakening, bruggen slaan, dammen 
opwerpen en bufferen de laatste halve eeuw haar 
missie (de zuivere wetenschap behoeden) vorm 
gegeven. Het waren turbulente tijden. Tot halverwe
ge de vorige eeuw vormde de Afdeling Natuurkunde 
in Van Helvoorts woorden een tamelijk harmonieus 
en sober, nuttig geheel. Akademieleden verzorgden 
de peer review van (Akademie-)tijdschriften, be
slisten over afvaardiging naar internationale 
conferenties, adviseerden de regering, kenden 
wetenschapsprijzen toe en verkozen nieuwe Aka-
demie-leden. Maar na de Tweede Wereldoorlog 
veranderde het 'wetenschapslandschap' in hoog 
tempo. Eerst was er de overheid, die de fundamen

tele wetenschap een nieuwe impuls wilde geven. 
Dat resulteerde in de oprichting van ZWO, de 
Stichting FOM en het Mathematisch Centrum. 
Daarna creëerde de overheid in i960 de Acade
mische Raad (vanuit een behoefte aan coördinatie 
van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs), en 
in 1963 de Raad van Advies voor het Wetenschaps
beleid. De Akademie, als oudste officiële advies
orgaan van de regering, werd hiermee links en 
rechts gepasseerd. Dit ondanks het feit dat veel 
van haar leden wel zitting in deze raden en stich
tingen hadden, en ook ondanks het feit dat de 
Akademie in de jaren vijftig en zestig haar coördi
nerende rol zélf al had willen versterken via de 
oprichting van een Sociaal-Wetenschappelijke 
Raad in 1959, een Biologische Raad (1959), een 
Geneeskundige Raad (1962), en een Commissie 
voor Biochemie en Biofysica (1963). 

Bezinning was geboden, en dat leidde tot de 
instelling van de zogenaamde commissie Gorter. 
Haar belangrijkste conclusie: de Akademie moest 
een centrum voor wetenschap en samenleving 
worden en haar organisatiestructuur professiona
liseren. .Maar nog voordat deze voornemens in 
concrete intitiatieven vertaald waren, was er al een 
nieuwe trendbreuk, die tot uitdrukking kwam in 
de Nota Wetenschapsbeleid in 1974. 'Het fenomeen 
wetenschapsbeleid was definitief gearriveerd', in 
Van Helvoorts woorden. Voortaan wilde de over
heid meer sturing geven aan het wetenschappelijk 
onderzoek - en dat resulteerde weer in tal van 
nieuwe overleg- en vergaderstructuren. Op dit 
punt van de geschiedenis aangekomen, wendt Van 
Helvoort zich tot de rol van raden en commissies 
in de chemie. Enerzijds omdat het KNAW-bestuur 
zich uitermate tevreden toonde over het coördine
rende werk van haar eigen Akademie Commissie 
voor de Chemie (dat was 'een voorbeeld van hoe 
de Akademie haar invloed op de wetenschapbeoe-
fening kon laten gelden'), anderzijds omdat de 
chemie zich volgens Van Helvoort op een aantal 
punten significant van andere disciplines onder
scheidt. Zo heeft de scheikunde zich in Nederland 
altijd zowel binnen de universiteiten als binnen de 
industrie sterk ontwikkeld (er is veel interactie 
tussen universiteit en bedrijfsleven), en kent de 
scheikunde in Nederland, in tegenstelling tot bij
voorbeeld de biologie, natuurkunde en astronomie, 
nauwelijks mega-instituten. Bovendien heeft de 
chemie, aldus Van Helvoort, sterk geleden aan een 
imago-probleem: in de woelige jaren zeventig was 
de chemie eerder deel van het probleem (milieu
problemen) dan van de oplossing. 

Door in te zoomen op dat coördinerende werk 
van de Akademie in de chemie (via de activiteiten 
van de Sectie Scheikunde van de KNAW, de Aka-
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demie Commissie voor de Chemie, de Verkennings
commissie Chemisch Onderzoek, de Verkennings
commissie Biochemie en de Commissie Biochemie 
en Biofysica) kan Van Helvoort zijn blik vervolgens 
scherp stellen op de nieuwste trend in het 'weten
schapslandschap': de toegepaste wending. Sinds de 
jaren tachtig, schrijft hij, streeft de overheid ernaar 
het toegepaste onderzoek en de ondernemende 
universiteit te bevorderen. En tegen het einde van 
de twintigste eeuw is 'toegepast onderzoek niet 
langer een vies woord op de universiteiten.' Ook 
dat heeft weer belangrijke consequenties. Eén 
ervan is dat de afstand tussen onderwijs en onder
zoek verder vergroot wordt, maar belangrijker nog 
lijkt dat door de introductie van 'mode 2-weten-
schap', of privflte science, uiteenlopende normen en 
waarden op het spel komen te .staan, die inherent 
lijken aan wetenschap voor het publieke domein 
('mode i-wetenschap'). Als voorbeelden van die 
laatste 'mode' noemt Van Helvoort academische 
vrijheid, autonomie, peer review en financiële 
belangeloosheid, terwijl dingen als geheimhou
ding, octrooien, contractonderzoek, merit review, 
kennistransfer, gebruikers, interdisciplinariteit en 
onderzoeksmanagement kenmerkend zouden zijn 
voor 'mode 2'. Dit alles vormt de opmaat tot de 
laatste vraag: leidt de opkomst van 'mode 2-weten-
schap' opnieuw tot een existentiële crisis voor de 
Akademie? Een belangrijke vraag, die gezien allerlei 
recente initiatieven van de Akademie (de oprich

ting van instituties zoals de Commissie voor de 
Vrijheid van de Wetenschapsbeoefening, de Advies 
Commissie Wetenschap en Ethiek, en het Lande
lijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit), 
door de Akademie zélf in ieder geval zeer serieus 
genomen wordt. 

Volgens Van Helvoort ligt het antwoord erop 
grotendeels besloten in de omschrijving van 
wetenschap waarmee hij het boek al begon: 'juist 
omdat we wetenschap niet kunnen definiëren op 
basis van alleen een methode of alleen normen en 
waarden valt er, aldus wetenschapssocioloog 1. 
Ziman, ook in Mode 2 nog wel degelijk weten
schap te onderkennen.' En daarmee is de cirkel 
rond. Wetenschap kent geen natuurlijke inte
griteit, en dus moet deze bewaakt worden. Dat 
vereist weer actieve inzet. Het blijft, aldus Van 
Helvoort vrij naar Tennessee Williams, dansen op 
een hete plaat. En passant heeft Van Helvoort een 
aantal bijzonder interessante thema's in de recente 
geschiedenis van het wetenschapsbeleid gesignali-
seerd, uitgefileerd en omschreven. Erg meeslepend 
of vlot leesbaar is het allemaal niet, en dat is niet 
altijd alleen aan de overstelpende hoeveelheid 
beleidsjargon en bijbehoren te wijten. Maar voor 
wie van wetenschapsbeleid en -management houdt, 
en niet schrikt van aflcortingen of een overdaad 
aan commissies, is dit boek verplichte kost. 

Patricia Faasse 
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