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J.J. de Lange, M. Mauve, L.D.J. Reeser, J. Rupreht, B. Smalhout en J.M. 
Bongertman-Diek e.a., Van aether naar beter. Veertig jaar Nederlandse 
Vereniging voor Anaesthesiologie 1948-1988 (Utrecht: Wetenschappelijke 
Uitgeverij Bunge, 1988) 344 p., ill. 

Dit fraai verzorgde gedenkboek, rijkelijk voorzien van vaak onbekende 
illustraties, geeft uitstekende informatie over een opzienbarende techniek in 
de geneeskunde: de ontwikkeling van de narcose. Het is thans ondenkbaar dat 
een chirurg zou opereren zonder de hulp van een anaesthesist. Het is ook niet 
meer voor te stellen dat deze specialist de verzorging van narcose of 
gedeeltelijke anaesthesie op zich zou nemen zonder een goede vooropleiding 
te hebben genoten. Toch leert de historische ontwikkeling van dit vak dat de 
risico's van de anaesthesiologie pas laat zijn onderkend. In Nederland heeft de 
Utrechtse hoogleraar B. Smalhout nog in 1972 met zijn geruchtmakende 
inaugurele rede: "De Dood op Tafel" zijn gehoor opgeschrikt met indruk-
wekkende cijfers van sterfgevallen ten gevolge van narcose. 
Vierentwintig auteurs kunnen gelukkig de lezer overtuigen, dat dit leed thans 
tot het verleden behoort. Degenen, die de narcose nog steeds vrezen, dienen te 
bedenken dat voor 1846 het succes van de chirurg afhing van de snelheid van 
opereren, opdat de patient zo min mogelijk pijn zou lijden tijdens de ingreep; 
meestal een amputatie of de verwijdering van blaasstenen. Buikoperaties 
waren beperkt tot het reponeren van breuken, pas aan het einde van de eeuw 
waagde de chirurg zich aan de blinde darm en andere ingrepen in de 
buikholte. Toen verving de 'stadsbedwelmer van Amsterdam', Theodoor 
Hammes, de gevaarlijke chloroformnarcose door de zoveel betere ether-
narcose. Dit garandeerde overigens niet, dat de patient geen risico liep. 
Bovendien werden de meeste narcoses, vanaf 'roesjes' tijdens het aanleggen 
van een tang bij een bevalling tot ingrijpende galblaasoperaties, door 
verpleegsters of co-assistenten gegeven. Desondanks verliep een groot deel 
van deze narcoses goed. De schrik kwam er pas in toen wetenschappelijk 
onderzoek aantoonde welke schade kon worden toegebracht aan de patient 
door de gebrekkige kennis van de inwerking van de narcotica op de hersenen 
en de overige organen. 

De verfijning van de techniek en de vervanging van de narcotica door steeds 
minder schadelijke stoffen hebben er toe bijgedragen dat de anaesthesist van 
1988 een hooggekwalificeerd deskundige is geworden, die via computer-
bewaking optimale veiligheid van de narcose voor de patient kan garanderen. 
De patient kan zich dus in alle rust aan deze dienaren van Morpheus 
toevertrouwen. 
Dit alles kan men uitgebreid lezen in de vlot geschreven bijdragen aan dit 
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gedenkboek. Maar er is meer. Ook de opleidingseisen, de rapporten van de 
Gezondheidsraad, het wel en wee van de Nederlandse Anaesthesisten 
Vereniging, de tarieven, de internationale betrekkingen, de apparatuur en 
persoonlijke herinneringen komen aan de orde. Voorts is het boek voorzien 
van bijlagen met biografische en bibliografische informatie. Ook de promo-
ties worden vermeld. De artikelen zijn goed gedocumenteerd en gerefereerd in 
een literatuurlijst. Een naamregister volgt aan het slot. 
Een gedenkboek, dat het lezen waard is. Een 'must' voor medische 
bibliotheken en uiterst nuttig voor die lezers, die niet geloven in de heilzame 
ontwikkeling van de geneeskunde. 

A.M. Luyendijk-Elshout. 

Jacob Campo Weyerman, Het vermakelijk wagenpraatje. Opnieuw uit-
gegeven en van een inleiding en commentaar voorzien door Geraldine 
Marechal (Populaire teksten uit de late Republiek nr. 2; Muiderberg: Dick 
Coutinho, 1985; ISBN 90-6283-634-8) 141 p., ill., /27,50. 

De auteur heeft talrijke geestige en kritische schetsen van het doen en laten in 
de Republiek van de 18e eeuw het licht doen zien. Geraldine Marechal heeft 
de uitgave van Het vermakelijk wagenpraatje opnieuw ter hand genomen om 
te pogen de satire sprekend te maken voor de lezer van nu. Het is een keurig 
verzorgd boekje geworden, met verklarende voetnoten en commentaar van de 
vaak moeilijk te begrijpen tekst. 
In de postkoets wordt het gesprek voornamelijk gevoerd over de officiele 
geneeskunde en de kwakzalverij. Eigenlijk komen geen van beide er goed af en 
worden ook beide gebruikt als middel voor kritiek op de samenleving en 
verbonden met de rol van de boekhandel. Artsen, kwakzalvers en boek-
handelaren zijn stereotiepe personen voor de combinatie van eerzucht, 
corruptie en hebzucht. In de tekst, een 'zamenspraak' tussen twee heren en 
een juffrouw, worden verschillende bekende medici en een groot aantal 
populaire geneesmiddelen ten tonele gevoerd. Naast Hippocrates en Para
celsus worden John Woodward, Richard Mead en Jean Louis Petit bij de 
roddels betrokken, mogelijk ook met bedekte toespelingen op Herman 
Boerhaave. 
18e-eeuwse satire is geen dagelijkse stof voor wetenschapshistorici, maar het 
is wel leerzaam voor een beter begrip van de alledaagse opvattingen van de 
gemiddelde burger over het reilen en zeilen van de gebeurtenissen in de 
samenleving. Bovendien blijkt uit de 'zamenspraak' dat Weyerman een brede 
kennis bezat over tal van onderwerpen, zeker ook van de geneeskunde en de 
geneesmiddelenleer. Het commentaar van Geraldine Marechal is uitvoerig en 
duidelijk. De medisch-historische annotaties zijn correct. Ik laat het over aan 
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de literaire specialisten om een aantal dubbelzinnigheden, die deze satire 
zeker nog verbergt, alsnog op te sporen. Weyermans tijdgenoten zijn ze niet 
ontgaan. In 1739 werd hij veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, 
vanwege afpersing en beledigingen. Mogelijk heeft dit werkje, dat gedrukt 
werd "in 't Jaar toen de maat vol waar" (ten aanzien van Weyerman, merkt 
Marechal op) daar nog toe bijgedragen. 

A.M. Luyendijk-Elshout. 

J. Mooij, Instrumenten, wetenschap en samenleving. Geschiedenis van de 
instrumentenfabricage en -handel in Nederland 1840-1940 (z.p., uitgegeven 
door de Cooperatieve Vereniging 'Het Instrument', 1988) 241 p., ill.; niet 
in de handel. 

In de Cooperatieve Vereniging 'Het Instrument' zijn zo'n 500 Nederlandse 
bedrijven vertegenwoordigd, die instrumenten fabriceren, leveren of impor-
teren op het gebied van elektronica, industriele automatisering, laboratoria 
en medische technologic. Op initiatief van enkele historisch geinteresseerde 
leden heeft deze branche-organisaiie geld beschikbaar gesteld voor het laten 
schrijven van een wetenschappelijk verantwoord boek over de periode 
waarin, zoals de voorzitter in het voorwoord stelt, "de basis is gelegd voor de 
bedrijfstak." In overleg met de economisch-historici Joh. de Vries en E.J. 
Fischer werd de opdracht in 1985 verstrekt aan de economisch-historica J. 
Mooij, die al eerder een geschiedenis publiceerde over een andere bedrijfstak, 
de baksteenindustrie. Zij heeft zich in hoog tempo van haar niet eenvoudige 
taak gekweten: na nauwelijks meer dan de twee haar gegunde jaren ligt het 
boek er, fors en fraai verzorgd. Het is niet in de handel verkrijgbaar; kennelijk 
vond de vereniging het voldoende de distributie tot de eigen leden te 
beperken. Wel zijn present-exemplaren te raadplegen in de vele archieven en 
bibliotheken, die Mooij voor haar onderzoek bezocht. Bovendien verscheen 
er een proefschrift-versie, want zij is er en passant ook nog op gepromoveerd 
aan de Katholieke Universiteit Brabant. 

Ik stel me voor dat Mooij tijdens het verzamelen en ordenen van haar 
gegevens wel eens heeft terugverlangd naar de simpele bakstenen van haar 
eerste boek. Wat een oase van overzichtelijkheid moet dat zijn geweest 
vergeleken bij de overstelpende veelsoortigheid van wat er binnen de 
instrumentenbranche omgaat! Het onderzoek, verzucht zij zelf, "was een 
grote legpuzzel." Een beetje boosaardig kun je datzelfde ook van het 
eindresultaat zeggen. Maar kan het anders, wanneer zoveel uiteenlopende 
produkten, bestemd voor zoveel verschillende gebruikers, onder een noemer 
gebracht moeten worden? 
De noemer waaronder dit alles is gebracht is instrumentalisatie, hier 
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gedefinieerd als "het proces waarin mensen in toenemende mate zich gaan 
bedienen om waarnemingen te verbeteren of iiberhaupt mogelijk te maken" 
(p. 10). "Het ging gepaard met een toename van het technisch en wetenschap
pelijk kunnen en denken en een toegenomen controle van de mens over zijn 
omgeving ... De verwantschap met de industrialisatie is sterk, maar waar de 
industrialisatie het 'doen' betrof, had instrumentalisatie te maken met het 
'weten' en eventueel het 'sturen'. Geen van deze ontwikkelingen kon zonder 
de andere en samen beinvloedden zij het leven sterk" (p. 181). 
Wil deze definitie geldigheid hebben, dan dient het begrip instrumenten ruim 
opgevat te worden, zoals hier — in overeenstemming met het werkterrein van 
de opdrachtgeefster — ook gebeurt. Naast wetenschappelijke en medische 
benodigdheden worden vooral talloze meet- en regelmechanieken uitvoerig 
besproken, tot wat we in de benzinepompen langs de weg en in de meterkasten 
in onze woning aantreffen toe. In het omvangrijke derde hoofdstuk 'Instru
menten en hun gebruikers' (p. 44-103), een ware lappendeken, passeren 
laatstgenoemde — verdeeld over 29 categorieen — de revue. Ik noem diverse 
takken van Industrie, nutsbedrijven, het transportwezen, onderwijs en 
onderzoek, gezondheidszorg, ijkwezen en keuringsdiensten van waren. 
In het volgende hoofdstuk 'Bedrijven en hun produkten' (p. 104-175) worden 
de ontwikkelingen beschreven aan de kant van de aanbieders, die deze zich 
verbredende markt voorzagen van de benodigde instrumenten. In de 
behandelde periode voltrok zich de overgang van de vervaardiging van 
instrumenten uitsluitend gericht op de specifieke gebruiker naar bedrijven, 
die voornamelijk voor de markt gingen produceren: schaalvergroting dus, 
Hierbij trad een verlenging van de verkoopkanalen op, waarin handelshuizen 
en agenturen een rol kregen. Voor de instrumentgeschiedenis is dit een 
waardevol hoofdstuk, omdat ontstaansgeschiedenissen en verdere lotge-
vallen van een groot aantal bedrijven in detail uit de doeken gedaan worden. 
Dat het geen zelf-gekozen thema was, maar een aanvaarde opdracht, bood 
Mooij de gelegenheid te putten uit schriftelijke en mondelinge herinneringen 
bij de bestaande bedrijven zelf. En dat heeft ze met grote precisie, inclusief 
allerlei genealogische wetenswaardigheden, opgeschreven. Naarmate ook 
deze instrumenten meer en meer in musea en veilinghuizen als historisch 
erf goed zullen gaan gelden, zullen deze bedrijfskronieken alleen maar aan 
waarde winnen. De drie registers (op persoonsnamen, bedrijfsnamen en 
zaken) verhogen de naslagwaarde. 

Na 1940 is het proces van instrumentalisatie natuurlijk bepaald niet tot 
stilstand gekomen. Dat Mooij hier afsluit heeft vooral een praktische reden. 
Na de Tweede Wereldoorlog zorgden de ontwikkelingen in procestechniek en 
elektronica voor een ware omwenteling op instrumentengebied. En ik wil 
graag geloven dat die op zich stof biedt voor een heel boek. Wat wel, summier, 
wordt behandeld is de aanloopperiode tot 1840. Hier vallen enkele stellige 
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uitspraken uit de toon, die ik zou willen rangschikken onder de categoric 
'voor jou een weet, voor mij een vraag'. Voorzover mij bekend biedt de 
bestaande literatuur — waarin Roosebooms bijna klassieke Bijdrage tot de 
geschiedenis der instrumentmakerskunst in de Noordelijke Nederlanden tot 
omstreeks 1840 (Leiden, 1950) nog steeds vrijwel alleen staat! — eenvoudig 
geen basis voor sweeping statements als "Was het maken van instrumenten in 
voorgaande eeuwen hoofdzakelijk een nevenarbeid van andere handwerks-
lieden, aan het einde van de regeringsperiode van Koning Willem I werd 
instrumentmaken een beroep" (p. 23), of "Tot ver in de negentiende eeuw 
waren de aanstaande instrumentmakers veelal zonen van instrument-, 
balans- of uurwerkmakers" (p. 106). Mooij zelf geeft de argumenten in elk 
geval niet. Ik kan begrijpen dat je in een soort gedenkboek als dit niet al te 
angstvallig wilt zijn, maar in een academisch proefschrift — en dat is dit 
tenslotte ook — mag men zorgvuldigheid over de hele linie verwachten. 

Peter de Clercq 

Hans van Maanen, De wet van ... (Amsterdam: Boom Meppel, 1988; ISBN 
90-6009-865-X) 128 p., ill., /19,90. 

Wie De wet van... geschreven door Hans van Maanen leest, komt er al vrij snel 
achter dat het op naam hebben van een wet een tamelijk willekeurig criterium 
is om de ontwikkeling van de wetenschap te volgen. Hoe valt het anders te 
verklaren dat mannen als Newton en Einstein moeten wedijveren om de 
kopijruimte met mannen als Benford of Cyril Parkinson. Ongetwijfeld zijn 
alle 28 naar wie een wet vernoemd is en die in dit boekje aandacht krijgen, 
geleerden van formaat, maar formaten kunnen nu eenmaal verschillen van 
Small tot XXL. 
Hoe valt het anders ook te verklaren dat de wet van Lamarck — ik wist niet 
dat die bestond — drie pagina's aandacht krijgt terwijl over de 'grote' Darwin 
met geen woord wordt gerept. Gelukkig heeft die een ...isme achter zijn naam, 
zodat Van Maanen met een volgend boekje 'Het ...isme achter' dit wat scheve 
beeld nog kan rechtzetten. Duidelijk is wel dat dit boekje niet tot de parels der 
wetenschapshistorische literatuur zal gaan behoren. 
Die pretentie heeft het gelukkig ook niet en bovendien is dat geen reden om 
het niet te lezen. Want het is een aardig boekje en de afzonderlijke stukjes 
hadden alleen de bedoeling om de kolommen van het Haarlemsch Dagblad 
niet op de meest onbenullige manier te vullen. Dat moet gelukt zijn; de stukjes 
getuigen van grote originaliteit zowel door onderwerpskeuze als door inhoud. 
Van Archimedes' badgeploeter maakt de schrijver een sprong van bijna 18 
wetteloze eeuwen naar de perkenwet van Kepler en staat hij vervolgens 
uitgebreid stil bij de 17e, 18e en 19e-eeuwse wetten van de natuurwetenschap. 
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De wetten van Snellius, Boyle, Gay-Lussac en Joule, om er een paar te 
noemen, weet hij op doeltreffende wijze voor een groot publiek aanschouwe-
lijk te maken, aangevuld met aardige anecdotes over hun bedenkers. Het is 
toch een vondst te noemen om de wet van Bernoulli (1738) over de 
dynamische en statische druk van vloeistoffen aan de man te brengen met de 
beweging van het douchegordijn. Kennelijk levert de badkamer vaker 
inspirerende ideeen op. 
Uit de 20e eeuw plukt Van Maanen vervolgens de wetten van Planck, Einstein 
en die van Benford. De laatste verklaart waarom bijna de helft van de getallen 
die bijvoorbeeld op de voorpagina van uw krant staan met een 1 of een 2 
begint, terwijl slechts tien procent met een 8 of een 9 begint. Dat is een van de 
zeldzame empirische wetten van de wiskunde, zo vindt de schrijver. Verder 
minder serieus, maar wel boeiend is de wet van Ed Murphy: 'wat mis kan 
gaan, gaat ook mis'. 
Een aardig boekje dus dat uit wetenschapshistorisch oogpunt hoogstens 
interessant is omdat het de vraag oproept hoe en waarom de ene weten-
schapper wel en de andere niet een wet op zijn naam krijgt en daarmee 
onsterfelijkheid verdient. Is het vooral een kwestie van zelf-promotie of is het 
vaak eerder een postuum eerbetoon aan een groot man? Wie weet rolt uit deze 
vraag nog eens de eerste wetenschapshistorische wet. 

Rene Roell 


