
BOEKBESPREKINGEN 

Sven Ortoli en Jean Klein, De uitzonderlijke geschiedenis van de supergelei
ding. Vertaling uit het Frans door Riet Rutten-Vonk (Amsterdam: Van 
Gennep, 1990; ISBN 90-6012-828-1) 168 p.,/32,50. 

Supergeleiding (het wegvallen van de elektrische weerstand bij extreem lage 
temperaturen) werd in 1911 ontdekt door Gilles Hoist in Leiden. Bardeen, 
Cooper en Schrieffer formuleerden in 1957 een afgeronde theorie voor dit 
verschijnsel. In de tussenliggende periode hebben velen geprobeerd verkla-
ringen op te stellen terwijl anderen met nieuwe experimentele gegevens aan 
kwamen dragen. Deze interessante geschiedenis wordt door Ortoli en Klein 
in een vlotte stijl behandeld. Daarnaast besteden ze een slordige 65% van 
hun boek aan onderwerpen, die slechts zijdelings lets met supergeleiding te 
maken hebben. Zo worden de lezers onder andere geconfronteerd met een 
poging de duivel te ontmoeten in een vat vloeibaar helium. 
In de inleiding vermelden de auteurs dat ze de aard van supergeleiding willen 
uitleggen terwijl ze de geschiedenis ervan vertellen. Daarvoor maken ze 
gebruik van allerlei analogieen. Helaas is de uitleg niet altijd verhelderend en 
soms zelfs natuurkundig onjuist. Bovendien wekt de selectie van wat uitleg 
behoeft en wat niet verwondering. Zo wordt de wet van Boyle uitgebreid 
verduidelijkt terwijl het begrip diamagnetisme bekend verondersteld wordt. 
Het is dan ook niet duidelijk wie Ortoli en Klein denken te bereiken met dit 
boek. 

Is deze uitgave mislukt als popularisering van het verschijnsel super
geleiding, ook als geschiedkundig werk is het geen succes. In feite betreft het 
niet meer dan een geordende reeks anekdotes. Bovendien wordt de lezer 
nauwelijks de mogelijkheid geboden te controleren of het waar is wat er 
staat. Een totaal van 9 noten op meer dan 100 citaten is wel erg mager. Een 
vervelend gevolg van dit geringe aantal verwijzingen is bovendien, dat de 
vertaalster de citaten niet kon opzoeken in de oorspronkelijke publikatie. 
Nederlandse citaten zien we dus terug in een vertaling uit het Frans, met alle 
gevolgen van dien. 
Al met al is het een teleurstellend boek. Wellicht had de vertaalster er wijs 
aan gedaan de Franse titel (Histoire et legendes de la supraconduction) 
letterlijk te vertalen. Dan zou de lezer althans gewaarschuwd zijn. 

Anne C. van Helden 
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A. de Knecht-van Eekelen en G. Vanpaemel ed.. Met zicht op zee. 

Zeewetenschappelijk onderzoek in de Lage Landen na 1800 (Amster
dam/Atlanta, GA.: Rodopi, 1990; ISBN 90-5183-190-0); Themanummer 
van het TGGNWT 13 (1990) nr. 1, 125 p., ill.,/35,00. 

Deze bundel bevat de bijdragen aan het in 1989 te Brugge gehouden l ie 
Beneluxcongres voor de geschiedenis der wetenschappen. Met het congres, 
dat de titel 'Geschiedenis van Zeevaart en Mariene wetenschappen' kreeg, 
beoogde men een aanzet te geven om de geschiedenis van zeeweten
schappelijk onderzoek in de Lage Landen na 1800 in beeld te brengen. Het 
bevat bijdragen van C.A. Davids over de relatie tussen wetenschap en 
zeewezen in Nederland in de 19e en vroeg 20e eeuw, van E. Dekker over de 
pogingen van Frederik Kaiser tot hervorming van het sterrenkundige deel 
van de zeevaart, van G. Houvenaghel over de maritieme conferentie van 
1853 in Brussel, van H. Postma over honderd jaar zeeonderzoek in 
Nederland, van Jean Godeaux een kort overzicht over de mariene biologie 
aan de Universiteit van Luik in het laatste kwart van de 19e eeuw, van W. 
Decleir, N. Podoor en G. Vanpaemel over twee eeuwen mariene biologie in 
Belgie, van K.J.M. Kramer over een Nederlands bewijs voor leven in de 
diepzee, van L.C. Palm over achtergronden van het paalwormonderzoek in 
de periode 1730-1870, van P. Hovart over visserijbeheer in de Belgische 
kustwateren in de periode 1850-1880 en van J. Strubbe over de ontwikkeling 
van de Belgische zeehavens. 

De redacteuren geven in hun inleiding aan dat met bovengenoemde 
bijdragen geen voUedig beeld van het zeewetenschappelijk onderzoek wordt 
gegeven. Verschillende onderwerpen, zoals Arctisch en Antarctisch onder
zoek, geologic, meteorologie en getijdenonderzoek komen niet aan de orde. 
De redacteuren geven een viertal lijnen aan die naar hun mening naar voren 
zijn gekomen. Het zijn de relatie tussen de opkomst van zeewetenschappelijk 
onderzoek en maatschappelijke behoeften zoals visserij en havenaanleg, de 
invloed van buitenlandse activiteiten op die in de Lage Landen, de institu-
tionalisering en Internationale samenwerking en de invloed van de mariene 
wetenschappen op de algemene wetenschapsbeoefening in de Lage Landen. 
De redacteuren en overige organisatoren van het congres zijn er mijns 
inziens in geslaagd het beoogde doel, het geven van een aanzet om de 
geschiedenis van zweewetenschappelijk onderzoek in beeld te brengen, te 
bereiken. Alle bijdragen zijn deelstudies binnen het thema. Sommige 
daarvan, zoals van Davids en Decleir, Podoor en Vanpaemel, beslaan een 
groot tijdvak. Andere, zoals van Houvenaghel en Kramer, gaan over een 
enkel jaar of slechts een waarneming. Het is te betreuren dat niet alle 
bijdragen hetzelfde niveau hebben. Naast diepgravende bijdragen zijn er ook 
die de indruk geven de letterlijke voordracht te zijn geweest. Postma 
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bijvoorbeeld verwijst geheel niet naar onderzoek of literatuur, Strubbe naar 
slechts een publikatie. Het is de vraag of deze bijdragen wel als aanzet 
kunnen worden beschouwd voor verder onderzoek in het betreffende 
onderwerp. De suggestie van Jeremy Black in zijn bespreking van de 
congresbundel Navies and Armies. The Anglo-Dutch Relationship in War and 
Peace 1688-1988 (The Mariner's Mirror 76 (1990) nr. 3, p. 297) dat redacties 
in bijdragen zouden moeten 'wieden' alvorens te publiceren, kan ook hier 
worden toegepast. Ondanks deze kritiek is mijn eindoordeel over de bundel 
positief. Niet alleen door de kwaliteit van het merendeel der bijdragen maar 
ook is het toe te juichen dat over dit onderwerp een congres werd 
georganiseerd en dat de voordrachten werden uitgegeven. Het is te hopen 
dat het initiatief navolging vindt. Verschillende onderwerpen in de ge
schiedenis van zeewetenschappelijk onderzoek zouden verder kunnen wor
den uitgediept en ontbrekende onderwerpen, zoals door de redactie ge-
signaleerd, verdienen aandacht. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat 
het boekje aantrekkelijk is gei'Uustreerd en uitgevoerd. 

W.F.J. Morzer Bruyns 

Christiaan Huygens, Verhandeling over het licht. Vertaald door Dieuwke 
Eringa. Voorzien van een artikel over leven en werk van Huygens 
door prof. dr. H.J.M. Bos (Utrecht: Epsilon Uitgaven, 1990; ISBN 
90-5041-022-7) 296 p., ill.,/39,50. 

In 1690 verscheen in Leiden de Traite de la lumiere van Christiaan Huygens 
(1629-1695). De ondertitel geeft de inhoud van het boek kort aan: "Oii sont 
expliquees les causes de ce qui luy arrive Dans la Reflexion, et dans 
la Refraction. Et particulierement Dans I'etrange Refraction du Cristal 
d'Islande." In de Traite, die zoals Huygens schrijft, "geschreven [is] tijdens 
mijn verblijf in Frankrijk, twaalf jaar geleden; in het jaar 1678 heb ik hem ter 
kennis gebracht van de geleerde heren die destijds de Koninklijke Academic 
van Wetenschappen vormden," vinden we zijn lichttheorie: de snel be-
wegende deeltjes van een lichtgevend lichaam botsen tegen de deeltjes van de 
gehele wereldruimte vuUende Hchtether, die hierdoor in trilling raken. leder 
trillend etherdeeltje zendt in alle richtingen pulsen uit, zodat door samen-
stelling van de talloze kleine golffronten een bolvormig golffront ontstaat. 
Met deze pulstheorie was Huygens in staat een verklaring te geven van de in 
1669 ontdekte dubbele breking in het kalkspaatkristal. De later aan 
polarisatie toegeschreven verschijnselen kon hij niet verklaren, evenmin als 
de verschijnselen van de bulging en kleurschifting. 
De Traite is nu, twee eeuwen na zijn verschijnen, in het Nederlands vertaald. 
De vertaalster, mevrouw Eringa, is er in geslaagd een buitengewoon prettig 
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leesbare vertaling te maken, zonder de elegante stijl van het origineel van 
Huygens geweld aan te doen. De toegevoegde noten beperken zich groten-
deels tot korte mededelingen over de in de tekst genoemde personen als 
Descartes en Newton. De oorspronkelijke tekst is in facsimile op de 
linkerpagina's afgedrukt; op de rechterbladzijden vinden we de vertaling. 
Een ding is jammer: de titelpagina van de Traite vermeldt: "Avec un 
Discours de la Cause de la Pesanteur." In het origineel vinde we op de 
bladzijden 125-180 Huygens' opvattingen over de zwaarte, een op Descartes 
gebaseerde theorie, die uit 1669 stamt en hier met latere toevoegingen is 
opgenomen. Tevens geeft hij in een "addition" zijn kritiek op de gravitatie-
leer van Newton uit de Principia van 1687. Nu de moeite is genomen de 
Traite te vertalen, is het te betreuren dat dat ook met de Discours niet is 
gedaan. 

Aan deze belangrijke uitgave is een artikel van H.J.M. Bos over de 
persoonlijkheid van Huygens en een karakterisering van zijn wetenschappe-
lijk werk opgenomen, een herdruk van een artikel uit De Gids uit 1979. 

H.A.M. Snelders 

P.D. 't Hart, Utrecht en de cholera 1832-1910 (Zutphen: De Walburg Pers: 
1990; Stichtse Historische Reeks nr. 15; ISBN 90-6011-699-2) 308 p., ill., 

/ 49,50. 

De vlag zou wellicht de lading beter dekken indien de titel "Utrecht ten tijde 
van de cholera" geluid had. De historicus 't Hart heeft namelijk primair een 
zeer gedetailleerde socio-economische beschrijving gegeven van de stad met 
haar bevolkingsopbouw, haar hygienische voorzieningen en de vaak bittere 
armoede die er heerste achter de deftige fafade. 
Net zoals de andere steden in den lande, werd Utrecht in 1832/33, 1848/49, 
1853/55, 1859/60,1866 en tenslotte 1875 en 1892 getroffen door epidemieen 
van cholera waartegen men niet opgewassen was. De ziekte werd veelal als 
een straf van God gezien, maar hoe viel dan te verklaren dat de "drie 
grootste dronkaards van het land" gespaard bleven in de stad terwijl er vele 
onschuldige kinderen stierven? Langzaam groeide echter de overtuiging dat 
de ziekte vooral aan slechte hygiene toe te schrijven was, bijvoorbeeld aan de 
privaten die dikwijls uitkwamen op een mestkuil die voUedig open was of 
waar direct ernaast een pomp geslagen was. Veel meer dan dit alles 
constateren deed men echter niet, hetgeen op de vele gereproduceerde foto's 
uit het Utrechtse Gemeente Archief van het begin van deze eeuw duidelijk 
tot uiting komt. In 1832 werd reeds wel in de deftige Breedstraat een 
cholerahospitaal ingericht dat in de jaren zestig huisvesting zou bieden voor 
de Kliniek tot Herkenning en Genezing van Tand-, Oor-, Huid-, Keel- en 



110 

Kinderziekten. Op de belevenissen van dit cholerahospitaal wordt uitvoerig 
ingegaan, evenals op de hulpverlening door behulpzame burgers en de 
artsen en studenten. 
Pas na de ontdekkingen van Pasteur en het aantonen van de cholerabacil 
door Robert Koch (1883), kon de preventie van de ziekte meer gericht en 
wetenschappelijk worden aangepakt — onder andere door een betere 
watervoorziening van de stad — maar toen schreef men reeds de jaren 
tachtig. 
Bij het lezen van dit boek over Utrecht en de cholera doemen tal van vragen 
op. Waren de toestanden in de Domstad representatief voor het gehele land 
en heeft de cholera werkelijk bijgedragen tot maatschappelijke en hygieni
sche veranderingen die plaatsvonden in de 19e eeuw? 't Hart maakt duidelijk 
dat dit inderdaad zo is geweest. Op de vragen waarom juist de cholera-
epidemie van 1848/49 zo ernstig was en waarom de ziekte tegen de 
eeuwwisseling weer uit ons land verdwenen is, liet hij verstek gaan en 
terecht. Dat er van virulentiewisselingen der bacillen sprake was, ligt niet 
voor de hand; evenmin dat aan de betere stadshygiene de oorzaak van het 
verdwijnen toe te schrijven is. 
Hoewel 't Hart veel informatie gaf, kwamen de zuiver medische aspecten er 
soms wat karig af. Zo vond ik niet vermeld dat de Utrechtse hoogleraar 
Spronck zich in 1892/93 intensief met het aantonen van de cholerabacillen 
bezighield en hij voor zijn werk zelfs de Orde van de Nederlandse Leeuw 
ontving. Ook miste ik diverse zuiver medische publikaties ten tijde van de 
cholera, maar gezien des schrijvers achtergrond als historicus, mogen wij 
hem dat vergeven. Onvergeeflijk is echter dat aan het boek geen uitvoeriger 
inhoudsopgave meegegeven werd; een zaak- of personenindex evenmin. Wie 
dus wil controleren in hoeverre recensent het bovenstaande op de juiste 
wijze weergegeven heeft, zal het boek moeten lezen van A tot Z. Maar zo erg 
is dat ook weer niet omdat het boek goed leesbaar is geschreven. 

G.T. Haneveld 

Richard P. Feynman, Laat ze maar praten (Bloemendaal; Aramith Uit-
gevers, 1990; ISBN 90-6834-0638) 195 p.,/39,50. 

Richard Feynman (1918-1988) was niet alleen een van de beste, maar ook 
een van de origineelste natuurkundigen van deze eeuw. Voor zijn bijdrage 
aan de quantumtheorie van het elektromagnetisme, de quantumelektro-
dynamica, ontving hij de Nobelprijs. In brede natuurkundige kring is hij 
echter misschien nog bekender door de "Feynman Lectures in Physics," een 
reeks van onorthodoxe leerboeken, gebaseerd op zijn colleges; door de 
artikelen waarin hij werkte met causale invloeden in achterwaartse tijdrich-
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ting, zodat gevolgen aan oorzaken kunnen voorafgaan; en vooral door de 
'Feynman-plaatjes," waarmee elemcntaire quantumproccssen worden voor-
gesteld. 
Feynman was niet bang zijn stem ook te laten horen over niet-fysische 
onderwerpen. Kort geleden verscheen het autobiografische Heel geestig, 
meneer Feynman, waarin hij van leer trok tegen allerlei conventies, ver-
waandheid en schijngeleerdheid. Het hier besproken, posthuum verschenen 
boek is een vervolg daarop. 
Hoewel alleen Feynmans naam op de omslag staat, heeft hij de tekst niet zelf 
geschreven — zijn vertrouwcling Ralph Leighton heeft hem vertelde ver-
halen opgetekend. Maar aan de authenticiteit hoeft niet te worden getwij-
feld; vanaf de eerste pagina's treedt ons de Feynman tegemoet die we kennen 
uit interviews, lezingen en eerder werk. Het boek begint met jeugdherinne-
ringen en anekdotes, waarin Feynman als vanouds luchtballonen doorprikt 
("laat ze maar praten") en recht-door-zee zegt waar het op staat. Af en toe 
zijn zijn standpunten, hoewel altijd integer, aan de simplistische kant; een 
enkele keer op het irritante af. Zo beschouwt hij het gezag van kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders als uitsluitend gebaseerd op het dragen van 
indrukwekkende habijten; andere maatschappelijke verhoudingen kritiseert 
hij op dcrgelijke wijze. Het gezag van wetenschapsmensen als hij zelf vindt 
hij daarentegen vanzclfsprekend. 

Het best komt mijns inziens Feynmans kritische bonding tot haar recht in 
het tweede deel van het boek. Daarin wordt verslag gedaan van zijn 
werkzaamheden voor de commissie die de ramp met het ruimtevcer 
Challenger moest onderzoeken. Op meedogenloze wijze worden de denk-
fouten en het 'wishful thinking' aan de kaak gesteld die vooral in de hogcre 
NASA-regionen de sfeer bepaalden. Feynman stelt dc diagnose dat het 
management zich bijna geheel liet leiden door politieke overwegingen, en het 
contact met het eigenlijke werk — en de mensen onderin de hierarchic —had 
verloren. Dat leidde tot een atmosfeer waarin de hand werd geHcht met 
simpele common-sense principes van de risico-analyse, wanneer de resul-
taten van juiste toepassing daarvan een te ongunstig beeld naar buiten 
zouden opleveren. Zo ontstond de situatie dat de officiele schattingen van de 
kans op ongelukken, afkomstig van het management, ordes van grootte 
lager lagen dan de schattingen van degenen die direct bij het technische werk 
waren betrokken. 
In de marge van de inhoudelijke mededelingen over zijn onderzoek deelt 
Fynman steken uit aan de NASA-bureaucratie, die naar zijn mening meer 
geinteresseerd was in het redden van de eigen reputatie dan in het aan het 
licht brengen van de waarheid. 
Het eerste gedeelte van het boek is onderhoudend, geeft biografische 
informatie en biedt een goede blik op Feynmans persoonlijkheid. Het 
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tweede deel is het interessantst voor wie Feynmans intellect en doordringend 
kritisch vermogen aan het werk wil zien. Doordat wordt ingegaan op 
technische details van de constructie van de Challenger, stelt de tekst hier 
meer eisen aan de lezer. Daar staat tegenover dat hier een ook voor de 
toekomst belangrijke analyse wordt gegeven van een karakteristieke episode 
uit de moderne geschiedenis van wetenschap en techniek. 

D. Dieks 

R. van Hee ed.. In de voetsporen van Yperman. Heelkunde in Vlaanderen door 
de eeuwen heen (Gent: Snoeck-Ducaju en Zoon, 1990; uitgave door Ge-
meentekrediet te Brussel) 390 pp. ill. 

Er zijn verscheidene mogelijkheden om het begrip 'kloek' te hanteren. Zoals 
een kloek besluit, een kloek gebaar, en een kloek boekwerk. Op dit boek is 
dit begrip inderdaad drievoudig van toepassing. De redactie-verantwoorde-
lijke, Robrecht van Hee, heeft een kloek besluit genomen om samen met 
tweeentwintig andere auteurs het onderwerp 'Heelkunde in Vlaanderen 
door de eeuwen heen' te beschrijven, voorwaar geen geringe onderneming! 
Het Belgisch Gemeentekrediet heeft een brede opzet van het rijk geil-
lustreerde werk financieel mogelijk gemaakt, een kloek gebaar, en het 
resultaat is een kloek boek, zowel qua omvang als gewicht. Het boek 
verscheen tijdens het van 2-8 September 1990 in Antwerpen gehouden 
XXXIIe Internationale Congres voor de Geschiedenis der Geneeskunde, 
een onmiddellijke blikvanger voor de deelnemers. 
Zonder twijfel zijn er een aantal boeken waaraan deze uitgave qua vorm en 
opzet doet denken. Bijvoorbeeld Lyons en Petrucelli's fraaie werk over de 
geschiedenis der geneeskunde, verscheidene uitgaven over medische illu-
straties, in het bijzonder anatomische secties, (Wolf-Heidegger en Cetto) en, 
op kleinere schaal, L.J. van der Wiele's Geschiedenis van de pharmacie in 
Belgie. De geneeskunde is een bont vak, waardoor heel wat kunstenaars zijn 
geinspireerd, zeker ook door het heelkundig handelen. Vandaar dat de lezer 
onmiddellijk onder de indruk komt van het bijeen gegaarde beeldmateriaal 
in dit boek. Hier past ook een woord van lof aan de ontwerpers van de 
lay-out en aan de drukker, die voor een goede kwaliteit papier en een 
duidelijk lettertype koos. 
De drieentwintig auteurs zijn geen gelegenheidsschrijvers, maar hebben hun 
sporen reeds verdiend in het historisch onderzoek. De lezer mag dan ook 
verwachten, dat de bijdragen van goed gehalte zuUen zijn. 
Helaas mist het boek een inhoudsopgave; het vereist enige tijd om een 
indruk te krijgen van de door de redactie gevolgde beleidslijn bij de keuze 
van de onderwerpen. Via de prehistoric, de Oudheid, de vroege en de late 



113 

Middeleeuwen komen we goed in Vlaanderen terecht. Dan komt de vader 
van de Vlaamse heelkunde, Jehan Yperman, ruim aan bod. Via de Renais
sance komen we even met uitgeweken Vlaamse chirurgen in Nederland, om 
terug te keren in de 17e en 18e eeuw, waar stil wordt gestaan bij Jan Palfijn 
en zijn tijdgcnoten. Ook de chirurgijnsapotheek is niet vergeten. Via de 
Vlaamse chirurgen ten tijde van Napoleon wordt de lezer ingewijd in de 
professionalisering van de chirurgie gedurende de 19e eeuw. Daarna worden 
de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum besproken. 
De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan deelspecialismen: verloskunde, 
oogheelkunde, keel-, neus- en oorheelkunde, neurochirurgie en cardiovascu-
laire chirurgie, alles uiteraard in Vlaanderen. Een goede literatuurlijst plus 
een index geven, naast de referenties per hoofdstuk, de bezegeling van 
historisch onderzoek van kwaliteit. 
Dit boek is dus zeker meer dan een overigens welkom relatiegeschenk. De 
auteurs documenteren en informeren, niet uitputtend, maar overzichtelijk. 
Een Engelse en/of Franse vertaling lijkt mij daarom van belang. Ook in de 
geschiedenis der geneeskunde komt de Europesc geschiedschrijving meer 
aan de orde. Op dit terrein zijn dcrgelijke bijdragen zeker gewenst, maar die 
komen gewoonlijk niet in zo'n prachtkleed als dit boek op de markt. 

A.M. Luyendijk-Elshout 

Ed Regis, Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieen en zonderlingen in een 
ivoren toren. Vertaald door F. van Heerde (Amsterdam: Contact, 1989; 
ISBN 90-254-6709-1) 319 p., index. . ^ ^^-

Dit boek vertclt het verhaal van het Institute for Advanced Study in 
Princeton, opgericht in 1933 met de bedoeling om dc beste gelcerden van de 
wereld de beste kansen te verschaffen om fundamenteel onderzoek te doen, 
zonder hen daarbij de minste verplichting op te leggen van welke aard ook. 
Het eerste lid van het Instituut, en tcgelijk het mcest bcrocmdc, was Albert 
Einstein, die er zou blijven werken tot aan zijn dood. Voor Einstein, die in 
zijn merkwaardige loopbaan eigenlijk nooit in het rcgulicre academische 
leven heeft gefunctioneerd, was zijn benoeming in dit luxeparadijs voor 
gelcerden een op maat gesneden opdracht. Niet minder prachtig was het 
voor de wereldvreemde Kurt Godel, voor wie Princeton (het Instituut, niet 
de universiteit) wel de best mogelijke aardse versie was van de Platonische 
hemel waar hij altijd al naar toe wilde. Maar ondanks deze gedroomde en 
door anderen benijde werkomstandigheden, is het Instituut in de ogcn van 
vele gelcerden steeds meer verworden tot een pick om te mijden. De lijst van 
beroemde namen die een pcrmanente benoeming in Princeton hebben 
geweigerd is veel indrukwekkender dan de verwezenlijkingen waartoc het 
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Instituut heeft bijgedragen. Dit boek tracht te vatten wat er zoal mis is met 
het prestigieuze Instituut, of is het met de Einsteins van onze tijd? 
Maar het boek is geen historische studie. Het is een verhaal op drie niveau's. 
De eerste hoofdstukken gaan hoofdzakelijk over de grote kopstukken die er 
langere tijd werkten: Einstein, Godel, Oppenheimer en Von Neumann. Het 
zijn heroische verhalen, over de 'Zonen uit de Gouden Tijd'. Daarna gaat 
het boek over op een tweede niveau, dat van de beschrijving van de 
dagelijkse gang van zaken in steeds reccntere tijden, de grapjes in dc 
koffiekamer, de ambities van de jonge wetenschappers, dc ups en downs van 
het wetenschappelijke leven. In deze verhalen verschilt het Instituut eigenlijk 
niet zoveel van talloze andere werkplaatsen der wetenschap, maar dc ver
halen zijn wel besteed aan wie met die typischc sfeer niet (meer) vertrouwd 
is. Tussen de regels duikt hier ook de beklemmende nervositcit op die 
ontstaat in het isolement van het zuiver onderzoeksinstituut, waar je niet 
hoeft te presteren, maar waar jeje precies om die reden niet kan veroorloven 
niets te presteren. 

Het derde niveau van het boek is het relaas van de wetenschap zelf die aan 
het Instituut wordt bedreven en die denschapsfilosofie en -geschiedenis 
naar aanlciding van het verblijf van Thomas Kuhn en Dudley Shapere in 
Princeton. 
Het boek leest gemakkelijk, in kleine afgeronde stukjes vol anekdotes en 
wetenswaardigheden. De Nederlandse vertaling is behoorlijk, ook in het 
weergeven van de Engelse spreektaal en woordspelingen. Niettemin valt hier 
en daar al eens een zinnetje weg en zijn de details niet altijd even nauwkeung 
weergegeven. Zo wandclt Einstein in Oxford "over het grasveld voor dc 
kerk" (p. 33), terwijl in het Engels staat "across the Christ Church lawn," 
doelcnd op het college waar Einstein als research student was ingeschreven. 
Een formule als E = hy (sic) getuigt ook al van weinig nauwgezetheid (in de 
tekst wordt dc golflengte bovendien als v aangeduid). Najaar (fall) wordt op 
p. 67 als "voorjaar" vertaald, een fout die al uit de tekst zelf duidelijk wordt 
(nl. later dan mei). De kroon op deze onnauwkeurigheden zijn de data voor 
het anti-Einstein pamflet uit 1931 (dc Nederlandse vertaling vermeldt 1939) 
en Einsteins daaropvolgend vertrek naar Oxford in 1932 (Ned. vert.: 1930). 
Het is uiteraard onmogclijk het helc boek op een dcrgelijke wijze met het 
origineel te vergelijken, maar deze in het oog springende fouten ondermijnen 
toch wel de betrouwbaarhcid van dc vertaling. 

G. Vanpaemel 


