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Rene van Helden, Mensen zoals wij: hun speurtocht naar de oorsprong van het 
heelal. (Amsterdam: Annex, 1990; ISBN 90-5175-004-2) 175 p.,/28,50. 

'Mensen zoals wij' heeft geen werkelijke pretenties op wetenschapshistorisch 
gebied; het is een boekje in het populaire genre. Met een schets van de 
twintigste-eeuwse ontwikkelingen in de kosmogenie op de achtergrond, 
tracht de auteur zijn publiek ervan te overtuigen dat de verafgode kanjers van 
de moderne wetenschap ook maar gewone 'mensen zoals wij' waren. Dit heeft 
geleid tot een eindeloze aaneenschakeling van anekdotes, die ieder in het 
algemeen meer tot de verbijzondering van de geleerde dan tot diens 
vermenselijking kunnen bijdragen. 
In de eerste tien kortehoofdstukken dienende interessante ontwikkelingen in 
de moderne natuur- en sterrenkunde slechts als kapstok voor het verhalen van 
opgeklopte anekdotes over het Pauli-effect, Eddingtons fietstochten, Ga-
movs vlucht voor de terreur van Stalin enz., of voor het prediken van 
stichtelijke woorden over de verantwoordelijkheid van de natuurkundigen 
voor de bewapeningswedloop en over de achterstelling van vrouwelijke 
geleerden. Deze stukjes zijn samengesteld uit bekende biografieen en 
necrologieen, waarvan de auteur overigens een redelijke lijst heeft 
toegevoegd. 
In de volgende drie hoofdstukken volgt een alleszins begrijpelijke uitleg van 
het proces van ontstaan en vergaan van sterren, waarin de gerefereerde 
wetenschappelijke ontwikkelingen eindelijk op hun plaats vallen. Dit gedeelte 
vormt veruit het meest acceptabele deel van het werkje, maar is niet historisch 
van aard. Het laatste hoofdstuk tenslotte bevat een mijns inziens overbodige 
reeks van meer dan dertig korte biografische schetsen, waarbij van iedere 
geleerde een 'menselijke' eigenaardigheid vermeld wordt. Van Helden is tot 
het schrijven van dit werkje gekomen naar aanleiding van readies van 
studenten op zijn natuurkundecolleges aan het H.B.O. Qua stijl en inhoud 
lijkt hij zich echter vooral te richten tot een publiek van middelbare 
scholieren, voor wie dit werkje als eerste oppervlakkige, maar wellicht 
amusante kennismaking met de twintigste eeuwse (astro-)fysica niet onaardig 
lijkt. Helaas ontbreken de foto's die bij een dergelijk populair werkje wel op 
zijn plaats geweest zouden zijn. 

H.G. Heijmans 
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M. van Wijhe, From Stupefaction to Narcosis. A Study of the Development of 
Inhalation Anaesthesia in the Surgical Department of the Leiden Academic 
Hospital. (Alkmaar: Slinger, 1991; ISBN 90-9004038-2), 150 p., ill. 

Bedwelming (stupefaction) bij operaties — een Amerikaanse uitvinding in 
1846 — heeft zeer snel wereldwijd ingang gevonden. Het contrast met de 
verschrikkingen uit het tijdperk zonder verdoving moet zo groot zijn geweest, 
dat de vrij grote gevaren van de nieuwe methode op de koop toe warden 
genomen. Gebruikt werden ether en chloroform als monanestheticum, dat 
dus zowel pijn, bewustzijn als spierreflexen moest uitschakelen. 
Merkwaardig is dat deze primitieve vorm van narcose, op enkele uitzon-
deringen na, bijna overal onveranderd heeft stand gehouden gedurende 
ongeveer 100 jaren. Een van die uitzonderingen was de Leidse chirurgische 
universiteitskliniek. 
Het hier besproken proefschrift schetst de ontwikkelingen in de anesthesie 
aan deze kliniek gedurende de periode 1850 tot 1930. Op de achtergrond 
worden de mondiale ontwikkelingen op dit gebied besproken. 
Het bronnenmateriaal bestaat uit jaarverslagen van de chirurgische kliniek 
uit de jaren 1860 tot 1900, die in de vorm van dissertatiesverschenen. In 1925 
(W.C. Meiss) en in 1928 (T. Mansoer) zagen twee proefschriften in Leiden het 
licht, speciaal gewijd aan de anesthesie aldaar. In 1908 (M.J. Visser, 
Amsterdam) en in 1909 (A.L.M. Muskens, Utrecht) waren in ons land reeds 
twee dissertaties over narcose verschenen. Voorts werd veel buitenlandse 
literatuur bestudeerd en zijn noten en literatuurverwijzingen aan ieder 
hoofdstuk toegevoegd. 
Na een inleiding en uiteenzetting over de theoretische aspecten van de 
inhalatie-anesthesie worden hoofdstukken gewijd aan ether-, chloroform- en 
lachgasnarcose, problemen in de praktijk daarvan in de 19e eeuw, de effecten 
op ademhaling en bloedsomloop en het gebruik van lokale anesthesie. 
Centraal staat echter de beschrijving van de invoering van de lachgas-narcose 
als routinemethode in de Leidse kliniek door de chirurg-hoogleraar J.H. 
Zaaijer (1915-1932), die daarmee een voortrekkersrol in Nederland en ook 
wel op het vasteland van Europa vervulde. Hij werd echter niet begrepen en 
vond geen navolging. Ongenoegen met de gevaren van ether- en chloroform-
narcose en de wens in de thoraxholte te kunnen opereren brachten hem na 
uitvoerige proefnemingen sinds 1909 tot de overdruk-lachgasnarcose, waar-
voor hij een speciaal toestel ontwierp. 
Interessant is een hoofdstuk over (het gebrek aan) integratie van nieuwe 
fundamentele fysiologische en farmacologische kennis in de kliniek. Ondui-
delijkheid op het gebied van begrippen en definities (shock, collaps, syncope 
e.d.) droeg bij aan onbegrip en verwarring. 
De chirurgen, hun verantwoordelijkheid tegenover de patient niet willende 
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delen met anderen, hebben sterk remmend gewerkt op de ontwikkeling van 
verantwoorde anesthesie en op de vorming van het vak als specialisme. Dit 
betrof vooral de Duitstalige chirurgen op wie de Nederlandse chirurgen nog 
tot halverwege de 20e eeuw sterk waren georienteerd. Voor 1940 waren er in 
Nederland slechts vier anesthesisten. In Amerika en Engeland is de ontwikke
ling anders geweest. 
Aan het proefschrift is een nuttige appendix toegevoegd over oude anesthesie-
apparatuur. Bovendien wordt een uittreksel gegeven van een collegedictaat 
over anesthesie uit 1899 en wordt de rectorale rede over betekenis en 
behandeling van pijn afgedrukt die Zaaijer in 1932 had willen houden. 
Het proefschrift bevat 9 tabellen, 12 illustraties en een naams- en 
onderwerpsindex. 
Samenvattend: er wordt een beknopte, goed gedocumenteerde en kritische 
studie gepresenteerd over de vroege anesthesie speciaal in Leiden. Belang-
stellenden wijs ik nog op het gedenkboek van de Nederlandse Vereniging voor 
Anaesthesie: Van aether naar beter (Uitg. Bunge, 1988). 

P.J. Kuijjer 

Albert Einstein, Mijn kijk op het leven. Verzamelde teksten 1914-1933, deel I 
(Amsterdam: Annex, 1990; Corona, nr. 4; ISBN 90-5174-006-9) 208 p . , / 
34,50. 

Voor wie het nog niet wist: Albert Einstein was een bijzonder mens. Dat is een 
van de dingen die opvalt bij het lezen van de nieuwe Nederlandse vertaling van 
Einstein's Mein Weltbild. Wat vervolgens opvalt is hoe weinig zin het heeft om 
een onsamenhangendpak teksten van zo'n bijzonder mens zonder commen-
taar uit te geven. In 1934 (het jaar van de oorspronkelijke Duitse uitgave) lag 
dat anders. Einstein was toen net uit Duitsland vertrokken, en in de Duitse 
pers werd een verwrongen beeld van hem gegeven. Op aandringen van 
vrienden heeft hij toen ingestemd met de uitgave van deze compilatie van 
teksten over uiteenlopende onderwerpen. Bij wijze van verweer zou je kunnen 
zeggen. In de meer recente literatuur wordt Einstein echter nog maar zelden 
afgeschilderd als een Duitslandhater. Een bijstelling van het beeld van 
Einstein is in dat opzicht ook niet nodig. Daarom zit er ook niemand te 
wachten op een nieuwe vertaling van dit boek. En al zeker niet op een 
vertaling, waarbij het commentaar beperkt is tot een klein aantal (deels 
incorrecte) noten. Zelfs zo'n summier verhaal als ik hier boven heb gegeven is 
in deze uitgave achterwege gelaten. Einstein zou er dan ook vast niet blij mee 
geweest zijn. En de argeloze koper zal dat ook niet zijn. Niet kopen dus. 

Anne C. van Helden 
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W. Veltheer, Heelkunde te Utrecht op het breukvlak van twee eeuwen. Een 
onderzoek naar de lotgevallen van de Universitaire kliniek in de periode van 
1890 tot 1910. (Zeist: Kerkebosch, 1989; ISBN 90-6720-053-0) 285 p., ill.,/ 
74,50. 

In deze studie beschrijft de auteur de ontwikkelingen in de heelkunde in de 
universitaire kliniek in Utrecht, gedurende een periode van twintig jaar, op 
het 'breukvlak van twee eeuwen' (de term is ontleend aan een studie van Jan 
Romein). 
Niet alleen heeft de auteur een grondige archiefstudie voor dit doel verricht, 
maar ook heeft hij nog levende nazaten van de school opgezocht en 
geinterviewd. Het verkregen materiaai is zeer zorgvuldig op waarde en belang 
getoetst en gepresenteerd in een goed leesbaar en goed gedocumenteerd boek. 
Bovendien houdt dit werk veel meer in dan een overzicht van de ontwikke-
lingsgang van de heelkunde in de betroffen periode aan een universiteits
kliniek. 
Het bevat namelijk twee grote verrassingen voor de lezer. Allereerst de nauwe 
relatie met de Weense school, met name door de leerlingen van Theodor 
Billroth: de hoogleraren Salzer, Von Eiselsberg en Narath. De heelkundige 
inzichten en handelingen van deze drie markante persoonlijkheden worden 
besproken aan de hand van de medische documentatie van het Academisch 
Ziekenhuis. Ten tweede viel mij de geur van deftigheid op in dit proefschrift. 
De chirurgen waren opgenomen in de Utrechtse elite, hun culturele belang-
stelling en beschaving was van hoog niveau. Dat begon al met de muzikale 
relaties van Theodor Wilhelm Engelmann, hoogleraar in de fysiologie en 
schoonzoon van Donders. Evenals Billroth was hij een getalenteerd muziek-
amateur. Billroth onderhield een goede relatie met Engelmann en hij was 
bevriend met Brahms. Zo begon er behalve een wetenschappelijke ook een 
muzikale verbinding tussen Utrecht en Wenen te groeien. Friedrich Adalbert 
Salzer richtte met enkele dames uit de Utrechtse aristocratie de 'Petrus 
Camper Vereeniging' op. Ook Anton Freiherr von Eiselsberg bewoog zich 
met zijn echtgenote in de kringen van de Utrechtse hoge adel. 
Albert Narath werd door Engelmann voor Utrecht aanbevolen. Narath had 
de zieke Brahms in Wenen onderzocht op verzoek van Engelmann. Later zou 
hij met Engelmanns dochter trouwen en betrokken worden in het medisch-
muzikale Utrechtse circuit. De stelling van de auteur bij zijn als proefschrift 
verschenen werk luidt dan ook: "Bij de Utrechtse keuze, in 1890, voor een 
nieuwe chirurgie naar eigentijdse technische maatstaven, hebben niettemin 
overwegingen van muzikale aard een doorslaggevende rol gespeeld." Overi
gens zal de lezer zeker niet de indruk krijgen dat de cultuur in Utrecht de 
wetenschap heeft verdrongen. Integendeel. De auteur heeft met behulp van 
statistische gegevens en met een helder overzicht van de ingevoerde operatic-
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technieken aangetoond dat Utrecht via de Weense chirurgen zich heeft 
opgewerkt tot een heelkundige school van Europees niveau. In die tijd moest 
daaronder de Weens-Duitse benadering worden verstaan: autoritaire leiding, 
voortreffelijk, zij het 'schools' onderwijs en ijzeren discipline. 
Het boek herbergt foto's die gelukkig van een uitstekende kwaliteit zijn. 
Naast de groepsfoto's, portretten en tekeningen, de straatgezichten uit 
Utrecht omtrent de eeuwwisseling, trof mij op p. 149 een fraaie foto van het 
gezin Narath met huispersoneel vanuit de tuin genomen naar de achtergevel. 
De 'familie' zit voor de serre, de gedienstigen staan stijfjes voor de open ramen 
op de bovenverdieping. Inderdaad een geur van deftigheid! 

A.M. Luyendijk-Elshout 

Keith Thomas, Het verlangen naar de natuur. De veranderende houding 
tegenover planten en dieren, 1500-1800 (i\msterdam: Agon, 1990; ISBN 
90-5157-082-1)431 p., ill.,/49,50 (Vertaling van AfananJ Mfna/wra/MwW.-
changing attitudes in England 1500-1800 (London, 1983). Vertaald door 
Victor Verduin). 

Het verlangen naar de natuur is een meesterlijk boek. Wat mij betreft verdient 
het een plaats in elke boekenkast; ik weet zeker dat zelfs de meest kritische 
lezer de investering geen moment zal betreuren. Het onderwerp kan geen 
mens volledig Siberisch laten, en de reputatie van de auteur staat garant voor 
een erudiet, onderhoudend en vaak geestig betoog. De vertaling, een 
krachttoer van Victor Verduin, verdient bovendien alle lof, en zo ook de 
Nederlandse uitgever, die voor een smaakvol boekwerk heeft gezorgd. 
Thomas' these is dat er tussen ruwweg 1500 en 1800 een fundamentele 
verandering is opgetreden in de houding van de mens tegenover de natuur. In 
de zestiende eeuw overheerste een antropocentrische instelling, die naar men 
meende door de Bijbel werd gesanctioneerd. De mens was uniek en hij bezat 
een van God gegeven lecht de natuur te domineren en naar believen te 
exploiteren. Filosofische stromingen, zoals het Cartesiaans dualisme, onder-
steunden deze 'harteloze' instelling. De antropocentrische houding brokkelde 
langzaam af. Thomas schrijft dit deels toe aan de opbloei van de wetenschap. 
Waren alle sterren die de astronomen zichtbaar wisten te maken erecht alleen 
om ons bij te lichten? En wat was het nut van de myriaden beestjes die Van 
Leeuwenhoek in een druppel slootwater zag? Vooral de natuurlijke historic 
was belangrijk. Planten en dieren werden gaandeweg niet meer vanuit het 
oogpunt van hun nut voor de mens in categorieen verdeeld, maar op grond 
van hun intrinsieke eigenschappen. Het nieuwe streven werd het achterhalen 
van natuurlijke verwantschappen. Aldus werd planten en dieren een 
autonoom bestaan toegekend, onafhankelijk van de mens. Linnaeus dichtte 
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bovendien de eertijds onoverbrugbare kloof tussen de mens en de rest van de 
levende natuur door de mens in zijn systeem bij de primaten onder te brengen. 
Naast nieuwe wetenschappelijke gegevens leidden sociale en economische 
veranderingen tot een vervaging van het strikte onderscheid. Thomas wijst 
hierbij allereerst op de pluriformiteit van attitudes in elke periode. Het 
officiele standpunt over de unieke plaats van de mens was bijvoorbeeld niet 
absoluut maatgevend voor de houding ten opzichte van het dier in de 
praktijk. Tegenover de wrede volksvermaken als buUebijten en hane-
knuppelen en de soms beestachtige exploitatie van huisdieren, staat de nauwe 
band die velen met hond of kat voelden; het fenomeen gezelschaps- of 
troeteldier was trouwens al in de oudheid bekend. Toenemende economische 
welstand leidde ertoedat de eetbaarheidsfactor langzaam terrein verloor aan 
de aaibaarheidsfactor. In Engeland profiteerden in de 16e en I7e eeuw vooral 
kleine zangvogeltjes als het roodborstje van deze verschuiving. De 
persoonlijke omgang met dieren werkte het vervagen van de kloof in de hand. 
(Gezelschaps)dieren werden steeds meer vermenselijkt, en later voegde zich 
daarbij een verdierlijking van de mens door sceptici, vrijdenkers en 
materialisten. 

Wreedheid tegen dieren was in de I6e eeuw een wreedheid uit 
onverschilligheid. Protesten daartegen werden meestal vanuit menselijk 
standpunt geformuleerd: wie geen enkel oog heeft voor de nood van een dier, 
zal dat ook niet hebben voor de nood van een medemens. Meer en meer 
ontwikkelde zich echter een directe sensibiliteit: dieren hadden recht op een 
waardige behandeling. En ook hiervoor waren in de Bijbel de bewijsplaatsen 
te vinden; het menselijk stadhouderschap omvatte naast rechten ook plichten. 
Meer in het algemeen gold echter dat het veroordelen van wreedheid jegens 
dieren geen verwijzing naar God of de Bijbel meer behoefde; het was 
voldoende aan de gevoelens van het dier te refereren. 
Sociale invloeden die de verschuiving in de 18e eeuw bevorderden waren 
onder meer de groei van de steden en de industrialisering, waardoor dieren in 
het produktieproces een steeds geringere rol gingen spelen. De stedeling 
kwam ook steeds verder van het produktieproces af te staan. Een ander 
gegeven is dat voorvechters van dierenrechten vaak tevens tegen slavernij en 
voor sociale hervormingen ageerden. 
Thomas illustreert de veranderingen ook aan de hand van opvattingen over 
planten. In de 16e eeuw stonden bos en ongerepte natuur voor wild, woest en 
gevaarlijk. Ontginning en beschaving waren synoniem en men vond dat de 
kaarsrechte akker het grillige bos verre in schoonheid overtrof. De radicale 
omslag van deze opvatting die tegen het eind van de 18e eeuw zijn beslag had 
gekregen, vloeide onder meer voort uit de simpele noodzaak tot grondstof-
beheer: hout was onmisbaar als brandstof en bouwmateriaal. Daarnaast 
wilde men bos behouden voor de jacht; hiertoe hield de adel er particuliere 



170 

wildparken op na. Maar de belangrijkste verandering lag besloten in de 
reactie op ontginning en verstedelijking die na 1770 intrad. Verstedelijking 
bleek niet alleen meer beschaving voort te brengen, maar ook stank, lawaai en 
andere 'stedelijke ondeugden'. De reactie hierop was een verheerhjking en 
idealisering van het 'eenvoudige landleven' en de 'oorspronkelijke' (maar in 
werkelijkheid overal al verregaand gecultiveerde) natuur, eerst onder de adel, 
en later ook onder het volk. De wildparken van de aristocratie werden 
omgevormd tot de typische Engelse landschapsparken, temidden waarvan de 
stedelijke adel zich ging vestigen. Planten kregen in deze landschapsparken 
een hoofdzakelijk ornamenteel karakter en verwierven zo 'troeteldierstatus'. 
Onder de stedelingen deed zich op kleinere schaal hetzelfde voor: de obsessie 
voor tuinieren werd een van de meest kenmerkende eigenschappen van de 
Engelse (woon)cultuur. De toenemende welvaart speelde uiteraard ook bij 
deze tendens een belangrijke rol. 

Al deze ontwikkelingen overziend, constateert Thomas tot besluit dat er zich 
een dilemma openbaart. Enerzijds hebben we te maken met de nieuwe 
gevoelens en waarden die zich sinds de vroegmoderne tijd ten aanzien van de 
natuur hebben ontwikkeld — gevoelens die wij volgens Thomas in uitvergrote 
vorm in onze tijd terugvinden. Anderzijds zijn er de haaks daarop staande 
behoeften van de beschaving die diezelfde gevoelens heeft voortgebracht. 
Thomas heft meteen een waarschuwende vinger tegen sociologen en sociaal-
historici: "Al te vaak wordt aangenomen dat gevoeligheden en morele 
overwegingen niet meer dan een ideologic zijn: een handige rationaliscring 
van de wereld zoals die is. In de vroege nieuwe tijd was het echter bijna 
omgekeerd, want met onverbiddelijke logica was er geleidelijk een houding 
ten aanzien van de natuur ontwikkeld die in wezen strijdig was met de richting 
waarin de Engelse samenleving zich bewoog" (p. 317). Het gaat hier om 
"illusies waarin waarden worden gekoesterd waarnaar de maatschappij als 
geheel zich niet kan veroorloven te leven," en dit is "een van de 
tegenstellingen waarop de moderne beschaving is gcgrondvest." (p. 318-319). 
Het laat zich raden dat menigeen onder Thomas' critici, ondanks de lof die zij 
hem zonder uitzondering toezwaaien, over dit laatste punt is gevallcn. Een 
ideologic, stelt men, is niet alleen bruikbaar als bekrachtiging of rechtvaardi-
ging van een bestaande praktijk, zij kan ook maskcren, vcrdoezclen. 
Voorbeeld: een chemiegigant in Nederland geeft jaarlijks een oogverblindend 
mooie natuurkalender uit. Een paradox, jazeker, maar een die zo klaar als een 
klontje is. Een andere vraag is hoe het nu werkelijk met onze gevoeligheid is 
gesteld. Onze gezelschapsdieren leven als God in Frankrijk (voor zover ze niet 
doodgeknuffeld worden), maar onze exploitatiemethoden van kippen, var-
kens en kalveren doen qua riicksichtlose berekening toch niet voor die van de 
vroegmoderne Engelsman onder. Wij koesteren ons grasveld, maar voeren 
een chemische oorlog tegen elk andersoortig plantaardig wezen dat zich 
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tussen de sprietenslagorde durft te nestelen. De vraag is hier wat de 
verschuiving die Thomas in zijn bronnen signaleert nu eigenlijk te betekenen 
heeft. Leidde de toegenomen gevoeligheid ook tot een verandering in de 
praktijk? Hoe betrouwbaar zijn de talloze, sec opgetekende uitspraken, met 
welke motieven sprak men, en hoe representatief waren die uitspraken? 
Het zijn gerechtvaardigde klemmende vragen, en het is evident dat Thomas' 
methode van bronbewerking en presentatie ze niet kan beantwoorden. Maar 
hier zou ik toch tegenover willen stellen dat juist aan Thomas' methode de 
grote zeggingskracht van zijn werk te danken is. Hij ontleent zijn gegevens 
aan een fenomenaal breed spectrum van bronnen, van wetenschappelijke 
publikaties tot dagboeken, van correspondenties tot poeziebundels, van 
tuincatalogi tot romans, van dagbladen totschilderijen. En hij bestrijkt met 
zijn onderzoek een periode van drie eeuwen. Het is dan geen wonder dat hij de 
bronnen voor zichzelf wil laten spreken en probeert om over langere tijd 
verschuivingen in kaart te brengen. Het fascinerende, kaleidoscopische beeld 
dat deze aanpak oplevert, behoeft geen verdere rechtvaardiging. Men moet de 
beuk niet verwijten dat hij geen eik is; de genoemde meer specifieke vragen 
vergen een andere aanpak en zouden een totaal ander boek opleveren. 
Bovendien moet niet worden vergeten dat Thomas' studie die vragen ook nog 
eens mogelijk heeft gemaakt; zij bewijzen in feite de enorme vruchtbaarheid 
van het terrein dat hij als een van de eersten toegankelijk heeft gemaakt. 

Bert Theunissen 


