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BOEKBESPREKINGEN 

A. Sariemijn en P. Kroes, eds.. Between Science ami 
Technology' (Amsterdam etc.: North-Holland Delta 
Series, 1990; ISBN 0-444-88659-1) viii + 214 p., ill., 
tl. 95,00. 

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van 
H.B.G. Casimir werd op 29 en 30 juni 1989 een inter
nationale conferentie georganiseerd aan de 
Technische Universiteit van Eindhoven; de 
'Proceedings' van deze conferentie zijn nu onder de 
titel Between Science and Technology verschenen. De 
uitgebreide verjaardagsviering was terecht: Casimir is 
een van de belangrijkste Nederlandse fysici van deze 
eeuw. Hij werkte bij Bohr in Kopenhagen en leverde 
belangrijke bijdragen aan de nieuwe quantumtheorie. 
Na de oorlog werd hij directeur van het Philips 
Natuurkundig Laboratorium en kreeg zo van zeer 
nabij te maken met vragen omtrent de relatie tussen 
zuivere wetenschap en technologie. Casimir heeft veel 
gepubliceerd, ook over historische en filosofische 
aspecten van de natuurkunde (denk b.v. aan zijn boek 
Het toeval van de werkelijkheid). Deze grote veelzijdig
heid wordt weerspiegeld in de verscheidenheid van 
thema's die op de conferentie door (zeer vooraan
staande) sprekers aan de orde werden gesteld. 
Between Science and Technology is onderverdeeld in 
vijf delen: 'Reflections on Science and Technology', 
'Fundamental Industrial Research', 'Foundations of 
Physics', 'New Pathways in Physics' en 'History of 
Industrial Research'. Deel I opent met een introductie 
van de artikelen in het boek en een historische uiteen
zetting over de relatie tussen zuivere wetenschap en 
techniek door A. Sariemijn, één van de organisatoren 
van de conferentie. Sariemijn onderscheidt vier 'filoso
fieën' met betrekking tot die relatie, verbonden met 
respectievelijk de ideeën van Galileo, die van Newton, 
met het rationalisme en tenslotte met het empirisme. 
L. van Hove (de inmiddels overletien oud-directeur 
van Cern) vervolgt met een korte bespiegeling waarin 
hij stelt dat de belangrijkste maatschappelijke bood
schap van de zuivere wetenschap is dat alle kennis 
voorlopig is. Hoe zou men kunnen denken dat politie
ke, religieuze, morele, enz. doctrines onbet%vijfelbaar 
zijn als wetenschappelijke kennis onzeker is? 
Ik vond de 'reflections' uit dit eerste deel niet goed uit 
de verf komen, hoewel interessante kwesties worden 
aangeroerd. 

In het tweede deel gaan achtereenvolgens M.F.H. 
Schuurmans en J.E. Demuth gedetailleerd in op 

recente vorderingen in de toegepaste fysische 
research. Schuurmans laat zien hoe het steeds beter 
mogelijk wordt de eigenschappen van materialen te 
voorspellen op grond van fundamentele quantumme-
chanische berekeningen; Demuth bespreekt revolu
tionaire ontwikkelingen in het 'grenslagenonderzoek' 
(surface science), die o.a. tot stand zijn gekomen door 
toepassing van de 'scanning tunneling microscope'. 
Beide stukken laten de lezer aan den lijve ervaren dat 
het in het toegepaste onderzoek niet gaat om het sim
pele gebruiksklaar maken van 'zuivere' resultaten, 
maar om werkelijk fundamenteel werk waarin een 
intensieve wisselwerking bestaat tussen praktische en 
theoretische overwegingen. 

In het zeer geslaagde derde deel probeert G. 't Hooft 
uit te leggen hoe hij hoopt een synthese tot stand te 
brengen tussen algemene relativiteitstheorie en quan-
tummechanica. De gedachtengang is zeer speculatief 
en zeker niet logisch dwingend; maar wie weet, mis
schien wel een schot in de roos. Voor degene die zich 
niet door formules laat afschrikken worden de creatieve 
aspecten van de theoretische natuurkunde hier mooi 
duidelijk. Dan volgt een fraai artikel van I.S. Bell, de 
onlangs (veel te vroeg) overleden fy-sicus die beroemd 
is geworden door zijn 'Bell-ongelijkheden'. Op zeer 
heldere wijze, en \Tijwel zonder formules, wordt uit
eengezet welke problemen er in de quantummechani-
ca zijn met de noties 'causaliteit' en 'lokaliteit'. 
Niemand minder dan M. Eigen en H. Haken laten in 
het vierde deel hun licht schijnen over nieuwe ont
wikkelingen in grensgebieden tussen de fysica en 
andere disciplines. Eigen gaat boeiend in op toepas
singen van natuurkundige technieken in de biologie, 
vooral in beschouwingen over de moleculair-geneti
sche achtergrond van de evolutietheorie. Deze bena
deringswijze heeft het mogelijk gemaakt enkele 
bezwaren tegen de evolutietheorie afdoende te beant
woorden. Het is jammer dat Eigen niet de moeite 
heeft genomen voor de gelegenheid een nieuw artikel 
te schrijven; zijn bijdrage is een letterlijke vertaling 
van een eerder in het Duits verschenen stuk. Haken 
zet de principes van de 'synergetica' uiteen (waarbij 
hij start met een stukje laserfysica) en toont aan hoe 
deze principes gebruikt kunnen worden In het prakti
sche probleem van het herkennen van patronen. 
Tenslotte doet L. Hoddeson verslag van twee uitvoerige 
historische case-studies (beide reeds gepubliceerd in 
1981) waaruit moet blijken hoe fundamentele research 
zich een plaats verworven heeft binnen de Bell 
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Telephone Laboratories. Zij plaatst dit proces in een 
'drle-fasenmodel': eerst ontstaat een technisch pro
bleem (o.a. door maatschappelijke en economische 
factoren), dan wordt de hulp van zuiver-wetenschap
pelijk onderzoek ingeroepen, en tenslotte versterkt 
het succes van dat onderzoek het idee dat zuivere 
research in een industriële context thuishoort. 
Het is duidelijk dat dit boek inderdaad aandacht 
besteedt aan veel van de onderwerpen waarmee 
Casimir zich heeft beziggehouden. Bij het lezen kreeg 
ik echter de indruk dat het makkelijker is iets interes
sants te zeggen vanuit het wetenschappelijk-lechnisch 
onderzoek zélf (delen II, III en IV), dan vanuit filoso
fische en historische beschouwingen over dat onder
zoek. De pogingen in delen I en V om 'filosofieën', 
'boodschappen' en 'ontwikkelingsmodellen' op te 
stellen maakten op mij een weinig overtuigende 
indruk. Misschien hangt dit ermee samen dat de filoso
fie en geschiedenis van de relatie wetenschap-techniek 
lang stiefmoederlijk zijn bedeeld en pas sinds kort 
serieus worden bestudeerd. 

D. Dieks 

M. Gijswijt-Hofstra, red.. Geloven in genezen. 
Bijdragen tot de sociaal-culturele geschiedenis van de 
geneeskunde in Nederland. (Themanummer van het 
Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse 
cultuurwetenschap 17, 2 (1991); ISBN 90-70389-29-0) 
104 p., fl 15,00. 

Pluriforme voorstellingen van ziekte en gezondheid, 
onderhandelen en wisselwerking, ruilrelaties en medi
sche markt: dit is een aantal niet onbekende sleutelbe
grippen waarmee in dit themanummer aandacht 
wordt gevraagd voor geloof en magie als aspecten van 
genezen. Hiervoor zou volgens de redactie tot op 
heden onder medisch historici in Nederland te weinig 
aandacht bestaan. De bundel wordt in M. Gijswijts 
openingsartikel ingezet met een bekend kritisch 
repertoire. Het vaker gehoorde verwijt, dat medische 
geschiedenis geschreven door en voor doctoren 
onvoldoende aandacht zou schenken aan definities en 
belevingen van ziekte en gezondheid van 'niet-officiele' 
genezers of patiënten wordt opnieuw te berde 
gebracht. Met klem wordt wederom de aandacht 
gevraagd voor de verschillende, eigen rationale van 
menselijk handelen gericht op genezing, en voor de 
eigen onderscheidingen die mensen hanteren ten aan
zien van geloof en magie als cruciale elementen van 
het helingsproces. En de overtuiging wordt uitgespro
ken dat geloof en magie daarbij niet als tegengesteld 
aan wetenschap moeten worden gezien. 
Gelukkig blijft het hier niet bij. Gijswijt biedt een 

genuanceerd overzicht van hoe men in cultuur-histo-
rische, volkskundige, antropologische en sociologische 
kringen in meer of mindere mate wel 'geloof of magie 
in relatie tot genezen' aan de orde heeft gesteld, zonder 
daarbij de hiaten te verdoezelen. De Inleidster is dui
delijk gedreven door het verlangen aan te geven hoe 
grotere vertrouwdheid met eikaars wetenschappelijke 
arbeid mogelijk tot betere bewerking van de nog talloze 
onontgonnen terreinen zou kunnen leiden. Haar 
goed gedocumenteerde inleiding zou zich daarom 
uitstekend lenen als interdisciplinair discussiestuk, zij 
het met twee kanttekeningen. Gijswijt verbindt een 
aantal van de wenselijke perspectieven aan een breed 
uitgemeten en van hoofdletters voorziene 'School of 
the Social History of Medicine'. Wat onder 'social 
history of medicine' in de internationale literatuur 
tegenwoordig wordt begrepen - verre van eenduidig -
is zeker geen 'school' en richt zich op tal van zaken, 
niet slechts 'patiëntenge.schiedenis' of 'history from 
below', alle Porteriana ten spijt. In verband hiermee 
blijkt uit Gijswijts wat globale verwijzingen naar 
ander sociaal-historisch en wetenschapssociologisch 
werk (veel verder dan Elias en De Swaan komen wij 
hier niet), mijns inziens een zeker gebrek aan ver
trouwdheid met de diverse strategieën die tegenwoor
dig onder 'sociaal constructivistisch' worden gepropa
geerd. Voor het thema van dit nummer hadden 
sommige smaakmakers uit deze laatste stromingen 
waardevolle aanvullingen kunnen bieden. 
Als algemeen overzicht staat de inleiding echter in 
goede verhouding tot drie erop volgende cases, 
Willem Frijhoffs boeiende analyse van de casuïstiek in 
de zeventiende-eeuwse pesttractaten van Van 
Diemerbroek, Willem de Blécourt's smeuïge beschrij
ving van de sociaal-culturele positie en de praktijken 
van de laat-negentiende-eeuwse wonderdokter, 
bekend als het 'Staphorster boertje', en Ineke van 
Weterings 'inside-stories' over de magie van de 
moderne winti-genezer. Deze cases, die in stijl en 
betoogtrant nogal uiteenlopen, hebben als gemeen
schappelijke verdienste, dat zij voldoende specifiek 
detail en 'couleur locale' paren aan interessante 
methodische en theoretische overwegingen, die het 
specifieke geval overstijgen. Alle auteurs demonstreren 
de meerwaarde van bepaalde bronnen, zoals van 
kranteberichten en rechtbankverslagen in De 
Blécourts verhaal, of van orale interviews in Van 
Weterings artikel. Frijhoff is hierin het meest expliciet, 
waar hij in een aantal behartigenswaardige paragrafen 
ingaat op verschillende analyse-mogeljjkheden van 
medische casuïstiek. Door hun gerichtheid op praktij
ken en daarmee verknoopte voorstellingen bieden alle 
auteurs tevens nuanceringen van al te dichotome 
begrip.sverdellngen als rationaliteit versus Irrationali
teit, zekerheid en onzekerheid, professionaliteit versus 
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kwakzalverij. En hoewel nog niet volmondig, is de 
genezing-zoekende in de artikelen in toenemende 
mate aanwezig. Vooral Van Wetering laat zien hoe
zeer genezende kracht een door de gemeenschap 
gegeven en daarmee op gemeenschap gestoeld feno
meen is. 
Hiermee hebben de auteurs niet alleen aangetoond, 
dat de in de inleiding voorgestane geschiedschrijving 
van gezondheidspraktijken mogelijk is, ze hebben er 
tevens een hoogst aantrekkelijk project van gemaakt. 

G. van Heteren 

A.H.H.M. Mathijsen en P.A. Koolmees, red.. De 
Relatie tussen Mens en Dier in Historisch Perspectief, 
speciale uitgave van Argos, Bulletin van het Veterinair 
Historisch Genootschap (Utrecht: Veterinair His
torisch Genootschap, 1991; ISSN 0923-3970) 103 p., ill., 
te verkrijgen door storfing van fl. 30,00 op giro 581045 
t.n.v. Veterinair Historisch Genootschap te 
Leidschendam. 

Het Veterinair Historisch Genootschap, opgericht 
april 1989, presenteert zich voor de eerste maal voor 
een groter publiek met een speciale uitgave van zijn 
bulletin Argos, uitgebracht ter nagedachtenis aan 
Henk Rozemond, 1931-1991. Rozemond was sinds 1987 
bijzonder hoogleraar in de relatie mens-dier aan de 
Universiteit van Utrecht en eerste voorzitter van het 
Veterinair Genootschap. A.H.H.M. Mathijsen, secre
taris en drijvende kracht van het Veterinair Historisch 
Genootschap en van Argos, heeft met hulp van P.A. 
Koolmees in korte tijd een bundel samengesteld die 
de lezer inleidt in een aantal historische facetten en 
gebeurtenissen betrekking hebbend op de verhouding 
van mensen met de door hen gebruikte dieren. 
De dertien opstellen omvatten zeer verschillende 
onderwerpen. Sommige onderwerpen betreffen een 
bepaalde korte periode, andere strekken zich uit over 
het gehele verleden van de relatie. De redactie heeft de 
onderwerpen niet gegroepeerd, maar heeft voor de 
plaatsing van de opstellen de alfabetische volgorde 
van de namen van de schrijvers aangehouden. De lezer 
geïnteresseerd in bepaalde facetten, kan zich oriënteren 
aan de hand van de inhoudsopgave. Uw recensent 
heeft niettemin een poging gewaagd om een indeling 
aan te brengen, omdat naar zijn mening een indeling 
de leesbaarheid en daardoor de aantrekkelijkheid ver
hoogt. Deze ziet er als volgt uit: 
I. Het dier 

In deze categorie vallen de bijdragen van H. Verhoog 
over 'Het dier als object van wetenschappelijk onder
zoek' en dat van W.J.I. van der Gulden over 
'Dierproeven: noodzaak of kwaad'. Beide artikelen 

bestrijken de periode van de Oudheid tot aan het 
heden. In de eerste bijdrage ligt de nadruk op het 
spanningsveld tussen de instrumentele en de intrin
sieke waarde van het dier, tussen het natuurlijke en 
het kunstmatige dier. De tweede bijdrage contrasteert 
onder andere het kwalitatieve proefdieronderzoek tot 
aan Claude Bernard met het latere kwantitatieve 
onderzoek. Na vele jaren van onbegrip groeide vanaf 
i960 een sfeer van wederzijds respect tussen samenle
ving, dierenbeschermers en onderzoekers. 

II. De dierenheschermingswettcn 
Hieronder vallen de artikelen van ).D. Blai.sdell, ('Een 
gewijd medelijden: de puriteinen van Nieuw 
Engeland en hun dierenbeschermingswetten'), waarin 
de auteur laat zien hoe de calvinistische houding 
tegenover dieren haar oorsprong vond in het Oude 
Testament; M.F. Brumme over 'Dierenartsen en die
renbeschermers in Duitsland in de eerste helft van de 
2oe eeuw', waarin de schrijver met name ingaat op de 
ideologie van de Nationaal Socialisten, die in 1933 
leidde tot een dierenbeschermingswet waarin het ritu
eel slachten en vivisectie verboden werden; en CA. 
Davids handelend over 'De Nederlandse dierenbe
schermingsbeweging in 1940-1945'. Centraal in deze 
laatste bijdrage staat het probleem van de 
Nederlandse dierenbeschermingsbewegingen om wel 
of niet profijt te trekken van die Nazi-ideologie. 

III. De dierenarts 
Onder deze noemer valt de bijdrage van A.H.H.M. 
Mathijsen over 'De oefenoperaties aan de 
Rijksveeartsenijschool als doelwit van de antivivisec-
tiebeweging, 1878-1888'. De oppositie tegen chirur
gische oefeningen op levende paarden aan de veeart-
senijkundige hogescholen op het Continent, 
overgewaaid vanuit het Verenigd Koninkrijk, leidde 
ondanks uitgebreid verzet van Nederlandse veeartsen 
tot beperkingen; P.A. Koolmees ('Bedwelmings-
methoden in Nederlandse slachterijen omstreeks 
1900') behandelt in detail de slachtmethoden vanaf de 
Egyptenaren tot in de huidige tijd, de technische ont
wikkeling van bedwelmingsapparatuur, de rol van de 
wetenschappers, van de dierenbeschermers, van de 
dierenartsen en van de wetgever bij het ontwikkelen 
van slachtmethoden. L.J.E. Rutgers ('Veterinaire 
ethiek in ontwikkeling; Van plichtenleer naar beroeps
ethiek') bespreekt achtereenvolgens de Codes voor 
Dierenartsen van 1940, van i960, van 1976 en van 
1984. 

IV. De dierenliefliebber 
Hiertoe behoren P.R. Wiepkema over het varken als 
een door de eeuwen heen gewaardeerd huisdier, 
M.Th. Frankenhuis over dierentuinen en J. Bouw 
over domesticatie. 
Tenslotte kunnen nog worden vermeld de bijdragen 
vam LM.E, Boor-van der Putten over 'De verhouding 
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tussen jager en gejaagd dier in de 14de eeuw', en van 
LB. Berns, getiteld: 'Bekellen of mooi praten tegen het 
paard: de verhouding mens-dier in dialecten'. 
De geschiedenis van de relatie mens-dier vertelt ons 
veel over de mens en over het dier. In Nederland wer
den in 1886 in het Wetboek van Strafrecht twee artike
len opgenomen ter bescherming van dieren; de 
grondslag van deze artikelen was niet de pijn, het let
sel of het leed van het dier, maar het medelijden, de 
kwetsing van de zedelijke gevoelens van de mens. In 
de Wet op de Dierenbescherming van 1961 stonden de 
artikelen van 1886 nog centraal. Pas in de 
Gezondheids- en Welzijnswet van Dieren van 1991 
werd de intrinsieke waarde van het dier erkend. Om 
de intrinsieke waarde van een dier of diersoort een 
objectieve Inhoud te geven zal nog veel ethologisch 
onderzoek moeten plaatsvinden. Inmiddels is de dis
cussie over bepaalde mens-dier relaties in volle gang; 
in ruime kring wordt het al of niet aanvaardbaar zijn 
van de turbokoe besproken; ook bij het bestrijden van 
schadelijk gedierte wordt nagedacht over methoden 
en middelen, die de dieren zo min mogelijk kwetsen. 
.Argos mag pronken met zijn speciale uitgave; aan de 
relatie mens-dier zal nog veel moeten worden gesleu
teld, maar deze speciale uitgave laat zien dat ook voor 
een dergelijk onderwerp het bestuderen van de histo
rie veel kan bijdragen aan bezinning over toekomstige 
verhoudingen. De vijf reeds eerder verschenen half
jaarlijkse Argos-bulletins bevatten eveneens materiaal 
regarderend de mens-dier relatie. Het terrein - De 
relatie tussen mens en dier in historisch perspectief-
is met deze speciale uitgave slechts gedeeltelijk open
gelegd; moge de redactie in de toekomst nog meerde
re malen het initiatief nemen voor de uitgave van spe
ciale Argosnummers, waarin historische akkers 
worden geploegd. De geschiedenis van de veeartsenij-
kunde is in verschillende perioden van belang geweest 
voor de sociale- en volksgezondheldsgeschledenls. 
De tekst en het plaatwerk zijn, als van alle 
.•\rgosnummers, uitstekend verzorgd. 

F.W. van der Kreek 

Piet de Rooy (met medewerking van Sierk Plantinga), 
Op zoek naar volmaaktheid. H.M. Bernelot Mocns en 
het mysterie van afkomst en toekomst (Houten: De 
Haan, 1991; ISBN 90-269-6449-8) 220 p., ill., fl. 29,90. 

Herman Bernelot Moens was een van die zonderlinge 
en kleurrijke figuren die in een onafgebroken stoet 
van verleden tot heden de marges van de 'officiële' 
wetenschap bevolken. De meesten verdwijnen even 
geruisloos als ze kwamen. Sommigen ontpoppen zich 
tot luis in de pels van het wetenschappelijk establish

ment. Maar een enkeling vindt goud en komt vanuit 
de schaduw in het volle daglicht. Tot de laatste cate
gorie behoort ongetwijfeld Eugene Dubois. Want wat 
zou er van hem geworden zijn als zijn 'mission 
impossible' - zijn zoektocht naar de missing link tus
sen aap en mens — was mislukt? Misschien was hij een 
even tragische figuur geworden als zijn vakbroeder 
baron Franz Nopsca, die zijn plaats in de geschiedenis 
van de paleontologie behalve aan een paar eigenzin
nige publlkatles vooral aan zijn extreme gedrag en 
dramatische levenseinde dankt. Was Nop,sca nog van 
het type luis in de pels, de meeste bewoners van het 
schemergebied tussen waan en wetenschap bereiken 
zelfs die status niet. Hen treft het meest effectieve 
wapen waarover academia beschikt: doodzwijgen. 
Moens valt ergens tussen de eerste en tweede catego
rie. Zijn ongehoorde voorstel om een aap met een 
mens te kruisen kreeg wel respons, maar uiteindelijk 
toch onvoldoende om de onderneming van de grond 
te krijgen. Zijn volgende project beoogde via mondia
le rasvermcnging tot internationale verbroedering te 
komen. Het zou nauwelijks aandacht hebben getrok
ken, ware het niet dat Moens zich hiermee ongewild 
in een opzienbarend juridisch windmolengevecht ver
strikte en bovendien, al even onbedoeld, ook nog eens 
de lont in het kruitvat van een al lang broeiende 
wetenschappelijke discussie stak. 
Genoeg stof voor een monografie biedt dit op zichzelf 
niet. Daarvoor bleef Moens te veel een randfiguur. 
Het grootste deel van Piet de Rooys Op zoek naar vol
maaktheid gaat dan ook eigenlijk niet over Moens. 
Het verhaal van de wat warrige maar bevlogen half
geleerde wordt door De Rooy ingebed in een breed 
uitwaaierende beschouwing over wetenschap, politiek 
en moraal in de decennia rond de eeuwwisseling. De 
positie van de mens en zijn (toekom.stlge) ontwikke
ling is daarbij het centrale thema, en dus gaat De 
Rooy In op evolutie, recapitulatie, mono- en polyge-
nisme en antropogenie, maar daarnaast ook op het 
sociaal-darwinisme, op de 'sociale quaestie' en het 
hervormingsdebat rond 1900, op het al even politiek 
geladen 'nature-nurture' debat, de rassenkwestie, 
enzovoort. Uit deze brede contextualisering komt 
treffend naar voren hoe de wetenschap in feite zelf de 
schimmige gebieden creëert waar figuren als Moens 
kunnen opschieten. Ie ziet het vooral in zich snel ont
wikkelende disciplines waarbinnen een veelheid aan 
over elkaar heen buitelende nieuwe ideeën en idealen 
het onmogelijk maakt de grens tussen fantasie en wer
kelijkheid te trekken. Maar ook wordt duidelijk hoe 
dun het koordje Is waarop figuren als Moens, die con
sequent die grens opzoeken, balanceren. Zonder een 
spoor van academische scepsis, dus met ongepast 
enthousiasme stomen ze op. Onbekommerd passeren 
ze daarbij de linies van elkaar bestrijdende academi-
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sche partijen, en dit zet het afweergeschut op scherp: 
wie er heelhuids doorheen komt en zijn doel bereikt 
is een genie, wie faalt is gek. 
Moens was geen genie. Laten we hem met retrospec
tieve mildheid een ongevaarlijke fantast noemen. 
Maar hij is er wel in geslaagd de gemoederen een paar 
keer flink in beroering te brengen. Vooral zijn avon
turen in .Amerika leveren een tragikomisch verhaal op 
dat door De Rooy met vaart en verve wordt verteld. 
Het is bijna een thriller, compleet met seks, spionage 
en FBI. Plot en ontknoping verklap ik dus niet. 
Maar ik zou De Rooy onrecht doen als ik het hierbij 
zou laten. Want het bovenstaande is in feite een im
pliciete bekrachtiging van de grens die de gevestigde 
wetenschap graag trekt tussen beproefde kennis en 
speculatie, tussen feiten en meningen, objectief en 
subjectief Of anders gezegd: Moens mag in een verwar
rende fase van disciplinevorming voor een vermakelijk 
intermezzo hebben gezorgd, uiteindelijk hernamen de 
erkende vorsers naar waarheid hun rechten en wezen 
zij Moens zijn plaats. Dit is natuurlijk een veel te sim
pele voorstelling. De Rooys schets van het denken 
over verleden en toekomst van de mens rond 1900 
laat zien dat we eigenlijk helemaal niet van grenzen 
tussen wetenschap, politiek en moraal moeten spreken. 
Veeleer is er sprake van glijdende schalen, van in 
elkaar overlopende categorieën en van kampen binnen 
kampen. Vaak hadden wetenschappelijke uitspraken 
over de mens een directe politieke strekking, werden 
politieke stellingnames met biologische gegevens 
geschraagd, en werd 'de menselijke natuur' opgevoerd 
als toetssteen voor de moraal. Omgekeerd kon verschil 
van Inzicht in politieke en morele zaken er even 
gemakkelijk toe leiden dat 'biologisch feit' A voor de 
één opvatting B bewees en voor de ander opvatting 
niet-B. 

Het geval Moens kunnen we tegen deze achtergrond 
in een beter licht zien. Zijn plannen waren extreem 
maar niet per definitie absurd, en menigeen zag er 
ook wel wat in. Wat hem als amateur door de mand 
deed vallen was vooral zijn presentatie: door de onbe
holpen manier waarop hij zijn plannen motiveerde en 
toelichtte schond hij de ongeschreven regels van het 
wetenschappelijke spel. (Het was dan ook niet toevallig 
dat zijn optreden in Amerika tot een polemiek tegen 
het amateurisme in de antropologie leidde.) Anders 
dan je zou denken werd Moens niet als outsider 
beschouwd omdat hij biologie en mensbeeld, weten
schap en wereldbeschouwing expliciet aan elkaar ver
bond. Dat was niet bijzonder, en men prees hem zelfs 
om zijn 'hoge idealen' in dit verband. Wat dit betreft 
schond hij eerder een vermeende regel van het heden
daagse wetenschappelijke spel, waaruit bij implicatie 
de tijd- en cultuurgebondenheid van dit soort regels 
blijkt. 

De Rooys boek laat zich dus op meer dan één niveau 
lezen, en dat verheft de zaak Moens van een incident 
tot een interessante wetenschapshistorische case. 
Links en rechts hoor ik dat je wel kunt zien dat De 
Rooy geen biologische of antropologische achtergrond 
heeft. (Hij schrijft 'taxonomie' waar 'fylogenie' wordt 
bedoeld; 'fy'sieke (sic) antropologie', en nog zo het 
een en ander). Het zal wel; wat mij betreft laat Op 
zoek naar volmaaktheid vooral zien dat je om boeien
de wetenschapsgeschiedenis te schrijven niet een gedi
plomeerd beoefenaar van de beschreven discipline 
moet zijn, maar een goed historicus. 

B. Theunissen 

Gerard Pley, Herman de Boer, Hids & Ziekenhuis. Een 
eeuw Nederlandse Hervormde Diakonesscn-Inrichting 
en Andreas Ziekenhuis te Amsterdam, iSgi-1991. 
(Amsterdam: Stichting Andreas Ziekenhuis, 1991; 
ISBN 90-9004161-3) 102 p.,ill., fl. 25,00. 

Gedreven door menslievendheid, maar vooral 
bezorgd over het oprukkend socialisme met zijn 
atheïstische denkbeelden en over de groeiende activi
teiten van de rooms-katholieken op het gebied van de 
wijkverpleging, richtte ds. A. Voorhoeve in 1891 met 
enkele protestantse voormannen de vereniging 
"Nederlandsche Hervormde Diakonessen-Inrichting" 
op. Het 100-jarig bestaan van deze gebeurtenis was de 
aanleiding van dit uiterlijk saaie maar inhoudelijk 
interessante boekje. Doel van deze vereniging was het 
opleiden van jonge vrouwen en kinderloze weduwen 
tot bijbelvaste diakonessen, die vervolgens het 'heerlijke 
werk der dienende liefde' op zich konden nemen, 
Men had niet de intentie om een ziekenhuis op te 
richten, maar uitsluitend om door middel van wijk
verpleging de zieken zowel lichamelijk als geestelijk bij 
te staan. Het plan sloeg aan. De diakonessengemeen-
schap groeide met als spil besturend zuster mejuffrouw 
C.H.C. Tack, spoedig Moeder Tack genoemd. Op 
haar schouders rustte niet alleen de huishoudelijke 
organisatie, maar vooral de taak om de proefzusters, 
na een zorgvuldige selectieprocedure in hun verdere 
geestelijke en zedelijke ontwikkeling te begeleiden. Als 
rechtgeaarde diakones weigerde zij voor haar werk 
betaald te worden. In een helder en levendig betoog 
laat Gerard Pley zien hoe Voorhoeve en Tack lange 
tijd het gezicht van het Diakonessenhuis bepaalden, 
hoe de selectie van de zusters tot stand kwam, hoe de 
theoretische en praktische opleiding geregeld was en 
langs welke hobbelige wegen men uiteindelijk de 
waardigheid van diakones verkreeg. Problemen met 
de praktijkstages van de zusters in andere ziekenhuizen 
leidden ertoe dat men besloot een eigen ziekenhuis te 
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bouwen. In 1898 was het nieuwe Diakonessenhuis aan 
de Keizersgracht, waar men ook klasse-patiënten 
hoopte te kunnen begroeten vanwege de broodnodige 
inkomsten, gereed. Xa een stroeve start weet de burger 
de weg naar het Diakonessenhuis steeds makkelijker 
te vinden en begint een patroon van bedden- en per
soneelstekort, uitbreidings- en nieuwbouwplannen 
zich af te tekenen. Vanaf 1912, weer een moment van 
nieuwbouw, neemt het aantal medische specialismen 
toe en komt de leiding van het ziekenhuis in handen 
van een medisch specialist. Voortdurend tekort aan 
personeel doet het ziekenhuis besluiten de opleiding 
tot verpleegster ook open te stellen voor meisjes, die 
niet direct diakones, maar wel gediplomeerd verpleeg
ster willen worden. Met de toetreding van lekenzusters 
tot de opleiding krijgen de diakonessen langzamerhand 
ook meer vrijheden in de vorm van kortere werktijden 
en meer zeggenschap in de organisatie. 
In het tweede hoofdstuk van dit boek wordt de pen 
overgedragen aan Herman de Boer, die het wel en wee 
van het ziekenhuis in deze eeuw onder de loep neemt. 
Een verschil in benadering is duidelijk merkbaar. 
Waarschijnlijk heeft dat te maken met de pijlsnelle, 
medische ontwikkelingen, die het Diakonessenhuis na 
de Tweede Wereldoorlog doormaakt. De auteur ont
komt daardoor niet aan een chronologische opsom
ming van de vele gebeurtenissen, dit in tegenstelling 
tot het eerste deel van het boek. De in 1944 al sluime
rende plannen voor een nieuw ziekenhuis worden 
uiteindelijk in 1968 verwezenlijkt. Bewust heeft men 
niet meer gekozen voor de benaming diakonessenhuis. 
Het diakonessenambt is immers zowel in de wijk als in 
het ziekenhuis langzamerhand verdwenen. Het 
.̂ Vudreasziekenhuis wordt opgericht als een oecumeni
sche instelling en de ingebruikneming in 1987 van een 
moskee binnen de muren van het ziekenhuis is wel 
een heel treffend voorbeeld daarvan. 
Huis & Ziekenhuis had een belangrijke aanvulling 
kunnen zijn op datgene wat tot nog toe bekend is over 
diakonessenhuizen en diakonessenverpleging. Het is 
kleurrijk geschreven, informatief en interessant. 
lammer Is het echter, dat in het hele boek geen noot 
te vinden is. Het gepresenteerde materiaal is daardoor 
niet te verifiëren en dat betekent voor de geïnteres
seerde onderzoeker een hoop dubbel werk. Het boek 
stijgt daardoor niet boven het niveau van een gemid
deld gedenkboek uit. Het zal dan ook nauwelijks bij 
kunnen dragen aan de wetenschappelijke discussie 
over het ziekenhuiswezen. En dat is een gemiste kans. 

N. Wiegman 

M.I. van Lieburg, Bronovo 186^-1990. Van 's-Graven-
haagsche Diakonessen-Inrichting tot Ziekenhuis 
Bronovo. (Kampen: J.H. Kok, 1990; ISBN 90-242-88-
6) 249 p., ill, fl. 95,00. 

Het 125-jarig bestaan van het Haagse Ziekenhuis 
Bronovo, de voormalige 's-Gravenhaagsche Diako
nessen-Inrichting, is aanleiding geweest voor de uit
gave van een fraai geïllustreerd gedenkboek. Globaal 
valt het betoog in drie perioden uiteen. Het eerste 
gedeelte loopt van 1865 tot 1940 en behandelt de vroege 
geschiedenis van de 's-Gravenhaagsche Diakonessen-
Inrichting in hoofdlijnen. Vervolgens komt het wel en 
wee van het ziekenhuis tijdens Wereldoorlog II aan de 
orde. De periode 1945-1990 vormt tenslotte de hoofd
moot van het boek. 
Ruim twintig jaar na de oprichting van het eerste 
diakones,senhuis in Nederland (Utrecht 1844) kwam 
in 1865 in Den Haag een ziekenhuis van de grond, dat 
spoedig het tweede in een lange reeks van diakonessen
huizen zou worden. Aan de hand van minutieus 
bronnenonderzoek laat Van Lieburg zien onder 
invloed van welke factoren het ziekenhuis tot stand 
kwam. Duidelijk wordt, dat het Haagse diakonessen
huis niet vanuit een denominatie werd gesticht. 
Veeleer werd de oprichting beïnvloed door de ideeën 
van het Rode Kruis, een organisatie waar\'Oor de 
Haagse chirurgijn-majoor, I.H.C. Basting, zich inzette. 
Middels een brochure, Ëene roepstem tot mijn 
Vaderland, pleitte Basting voor de oprichting van 
'hulpmaatschappijen' om in oorlogstijd zieken en 
gewonden doeltreffender te kunnen helpen. Een 
Haags damescomité vond Sara Katharina de Bronovo 
bereid dit iniüatief uit te werken. De 47-jarige, onge
huwde De Bronovo maakte een reis langs de voor
naamste ziekeninrichtingen in Europa om zich te 
oriënteren omtrent de ziekenverpleging. In het Duitse 
Kaiserswerth zag ze hoe het diakonessenwerk, Theodor 
Flledners geesteskind, bloeide. F,enmaal terug stond 
het voor De Bronovo vast dat vooral het opleiden van 
verpleegsters de prioriteit had. De exploitatie van een 
ziekenhuis vond ze absoluut niet noodzakelijk. 
Weliswaar kon er volgens haar een kleine ziekenka
mer aan het 'Opleidingshuls tot Ziekenverpleging' 
verbonden zijn, vooralsnog behoorde het verplegen 
van zieken thuis te gebeuren. Dat er toch vanaf 1866 al 
sprake is van ziekenzalen in de instelling (pag. 27), die 
vervolgens voortdurend met ruimtegebrek te kampen 
hebben, roept dan ook vragen op. Helaas wordt uit 
het verhaal niet duidelijk, waarom de plannen van de 
toch invloedrijke De Bronovo, namelijk de nadruk op 
thuisverpleging in plaats van op de stichting van een 
ziekenhuis, geen doorgang vonden. Het was interessant 
geweest na te gaan of er in deze periode al sprake was 
van een groeiende maatschappelijke vraag naar medl-
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sche voorzieningen In het ziekenhuis en dientengevolge 
naar beter opgeleide ziekenverpleegsters. 
Eenmaal in bedrijf klonken al spoedig de idealen van 
het Réveil en de diakonessengedachte in de organisatie 
door. Toen De Bronovo in 1872 dan ook een tweede 
bezoek aan Kaiserswerth had gebracht, werd de orga
nisatievorm van het ziekenhuis definitief die van een 
diakonessenhuis. Vergeleken met andere diakonessen
huizen had het 'Haagse Huis' echter een volstrekt 
eigen karakter. Vooral In bestuurlijk en kerkelijk 
opzicht week het ziekenhuis af van de structuur van 
andere diakonessenhuizen. Zo had een vrouwencomité 
- erfenis uit de Rode Kruis periode - lange tijd een 
vinger in de pap en kreeg het Diakonessenhuis pas in 
1909 zijn eerste predikant-directeur. Tenslotte werd het 
ziekenhuis vooral bestuurd door de Haagse aristocratie, 
waardoor het een overwegend deftig karakter had. 
Van het tijdvak tot 1940 geeft Van Lieburg een nauw
keurige beschrijving van de ontwikkeling van het 
Diakonessenhuis: de behuizing, de comité's en 
bestuursleden, de directrices, predikanten en diakones
sen, allen met name genoemd. Eveneens uitvoerig aan 
de orde komt het diakonessenwerk op de wijkposten in 
de stad en op de buitenposten elders in Nederland en 
in Nederlands-Indië. Het eerste deel wordt besloten 
met een beschrijving van de financiële perikelen en 
van het ziekenhuis als medische instelling. 
De tweede periode in het boek behandelt de jaren 
'40-'45. Het ziekenhuis werd al in een vroeg stadium 
gevorderd voor Duitse patiënten en veranderde in een 
'Ortslazarett'. Dit leverde de nodige spanningen op, 
omdat nogal wat zusters bezwaren hadden tegen 
gedwongen samenwerking met de Duitsers. Merk
waardig genoeg kwam in deze turbulente periode een 
discussie op gang over de identiteit van de gehele 
Nederlandse diakonessengemeenschap. Langzamerhand 
kwam er verandering in de starre structuur van het 
Diakonessenhuis. Sociale voorzieningen, kledingvoor
schriften en vrije tijd werden aangepast. Het waren de 
eerste tekenen van modernisering, een proces dat, 
eenmaal in gang gezet ervoor zou zorgen, dat de 
's-Gravenhaagsche Diakonesseninrichting zich zou 
ontwikkelen tot het moderne ziekenhuis Bronovo. 
Weliswaar bleef het diakonessenambt voorlopig nog de 
drijfveer van de zusters, allengs zouden in het zieken
huis meer eigentijdse idealen doorklinken. 
In het laatste gedeelte van het boek behandelt Van 
Lieburg de jaren 1945 tot 1990, het jubileumjaar van het 
ziekenhuis. Deze naoorlogse periode kenmerkt zich 
door een voortschrijdende aftakeling van het diako
nessenambt. Door toenemende overheidsbemoeienis 
wordt het immers voor particuliere en confessionele 
instellingen steeds moeilijker hun Identiteit te bewaren. 
De medische wetenschap en de technische ontwikke
lingen gaan in ras tempo verder en het moderne 

ziekenhuis wordt uiteindelijk een onmisbaar element 
In de samenleving. Door toenemende specialisatie, 
noodzakelijke regionale samenwerking en gedwongen 
beddenreductie worden kleinere ziekenhuizen 
steeds vaker genoodzaakt te fuseren. Ook het 
Diakonessenhuis ontkomt hier niet aan. In 1972, na 
langdurig overleg, ging men een fusie aan met het 
Haagse Ziekenhuis Nebo, een ziekenhuis op gerefor
meerde grondslag, dat zich na de fusie al snel ontwik
kelde tot een verpleeghuis. Uitvoerig doet Van Lieburg 
verslag van het ontstaan en de ontwikkelingen van 
alle medische specialismen die er In Bronovo zijn. 
Bronovo wordt een geavanceerd ziekenhuis, waarin 
voor de toegewijde diakones geen plaats meer is. 
Langzaam maar zeker zien wij haar dan ook van het 
toneel verdwijnen. 

Gaat in menig ziekenhuisgedenkboek de aandacht 
vooral uit naar de medische ontwikkelingen, in dit 
boek plaatst Van Lieburg, zonder de medische aspecten 
te verwaarlozen, de diakonessengemeenschap in de 
schijnwerpers. Door aan dit nagenoeg onbekende 
terrein zo uitvoerig aandacht te besteden, draagt Van 
Lieburg op niet te onderschatten wijze bij aan de 
geschiedenis van de verpleging in het algemeen en aan 
die van de diakonessenbeweging In het bijzonder. Tot 
in de kleinste details is het allemaal uitgezocht. Dat is 
soms wat overweldigend. Het aantal namen van diako
nessen, artsen en bestuursleden is zo groot, dat zelfs 
de meest fervente liefhebber af en toe moeite heeft de 
opsomming bij te houden. Het is jammer, dat de 
periode 1865-1940 slechts in hoofdlijnen kon worden 
behandeld. Het zijn immers de jaren waarin het 
ziekenhuis zich zijn onmisbare plaats in de samen
leving weet te verwerven. Van Lieburg kondigt in zijn 
inleiding gelukkig een uitgebreide studie over het 
diakonessenwezen aan. Hopelijk is daarin gelegenheid 
de diakonessenbeweging in een bredere maat.schappe-
lijke context te plaatsen. 

Er kleeft mijns inziens een fundamenteler bezwaar 
aan het boek. Van Lieburg kiest er in zijn opzet voor 
de ontwikkeling van de verschillende aspecten van het 
Diakonessenhuis afzonderlijk van elkaar en in chro
nologische volgorde te behandelen. Zo wordt bijvoor
beeld de identiteit van het DIaconessenhuis van 1865 
tot 1940 behandeld, daarna volgt de huisvesting, het 
bestuur, de diakonessenkring, de wijk- en buitenpos
ten, de medische zorg en tenslotte de financiën. .-Mie 
onderwerpen worden steeds opnieuw van 1865 tot 
1940 behandeld. Een dergelijke indeling komt de 
samenhang en de onderlinge relaties van de verschil
lende aspecten niet ten goede. Als lezer blijf je blade
ren om bijvoorbeeld vast te stellen of en hoe het beleid 
van het damescomité van invloed is geweest op de 
keuze van een bepaalde buitenpost of op de aanstelling 
van een predikant-directeur. Wellicht is een dergelijke 
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werkwijze inherent aan het verschijnsel gedenkboek, 
desalniettemin verlies je als lezer gemakkelijk het ver
band tussen de verschillende gebeurtenissen uit het oog. 
Niettemin biedt dit gedenkboek, vooral wat de ont
staansgeschiedenis van het ziekenhuis betreft, belang
rijke aanknopingspunten voor verder onderzoek naar 
de geschiedenis van het ziekenhuiswezen en van de 
ziekenverpleging. Het boek is zorgvuldig gedocumen
teerd, hoewel een literatuurlijst ontbreekt. Goedkoop 
is het niet. Daartegenover staat een schitterende hoe
veelheid fotomateriaal, die het bestuderen meer dan 
waard is. 

N. Wiegman 

los de Man, De schaduw van Thales. Over de geboorte 
van de wetenschap, (Amsterdam/Antwerpen Uitgeverij 
Veen: 1991; ISBK 90-204-2030-5) 140 p., fl. 29,50. 

'Het uitspansel bloost een beetje'. Dit is een dichterlijk 
boek. Toch is het een boek over de Griekse natuur
wetenschappen, geneeskunde en wiskunde. Formules, 
tabellen en tekeningen ontbreken echter. Dat hoeft 
geen bezwaar te zijn. Oude Griekse filosofen, zoals 
Empedocles, schreven zelf natuurwetenschappelijke 
verhandelingen in dichtvorm. De stijl past dus wel bij 
het onderwerp, al doen de vele germanismen ('reist 
af, 'wetenschapper', 'uitgebouwd" 'om gaan') daaraan 
afbreuk. Anderzijds: de auteur schrijft zo toegankelijk 
en met zo'n aanstekelijk enthousiasme, dat hij ook een 
groot publiek zonder specifieke voorkennis een intro
ductie kan bieden tot het ontwakende wetenschappelijk 
denken bij de Grieken. 
Het is ook een toeristisch boek. 'Ik ben er eens gaan 
kijken' is een zin die herhaaldelijk voorkomt, [os de 
Man ziet met Thales aan de Ionische kust bij Kusadasi 
de zon in de zee zakken (vandaar het blozende uit
spansel), zoekt de sporen van Pythagoras in Kroton 
en van Hippocrates op Kos. Dat is zo gek nog niet. 
Toerisme en archeologie zijn voor zeer veel mensen 
een eerste kennismaking met de Griekse Oudheid. 
Daar mag je best bij aansluiten. Dus bestudeert hij de 
'duistere' Heraclitus in Efeze, Empedocles in de Vallei 
der Tempels te Agrigento, de paradoxen van Zeno in 
Elea en Paestum, de krekels van Aristoteles op Lesbos, 
Fuclides' kegelsneden in Alexandrië en de wonderen 
van Archimedes in Syracuse. Alleen de atomen van 
Democritus hebben hem blijkbaar niet achter zijn 
schrijftafel kunnen weglokken. Of je er echt geweest 
moet zijn om erover te kunnen meepraten, mag wor
den betwijfeld. Autopsie van 'beeldjes van Crotoonse 
dames' in de vitrines van een museum in Crotone voegt 
niets toe aan de verklaring van de Pythagoreïsche getal-
lenmystiek. Het boek is duidelijk bedoeld voor een 

groot publiek. Enkele van de hoofdstukken verschenen 
eerder in verkorte vorm in het weekblad Intermediair. 
Wat leert het grote publiek dan uit dit boek? In de 
eerste plaats dat de Grieken, in tegenstelling tot de 
bewoners van Mesopotamië en Eg)'pte, die zich tevre
den stelden met het beoefenen van de wetenschap 
voor zover die een praktisch doel diende, theoretische 
belangstelling hadden en fundamentele vragen durfden 
te stellen. Sommige van die vragen spelen nog steeds 
een rol in de wetenschappelijke discussie. Op stout
moedige wijze brengt de auteur de chaostheorie van 
Heraclitus in verband met de quantummechanica, 
Einstein en Stephen Hawking en de speculaties over 
Liefde en Strijd van Empedocles met de opvattingen 
van de bioloog Jacques Monod. Het gevaar van 'hin-
eininterpretieren' Is hier levensgroot, zoals de auteur 
ruiterlijk toegeeft (p. 40). 

Nog afgezien van de bezwaren die men tegen deze 
actualiserende benadering kan hebben, het boek bevat 
nogal wat feitelijke onjuistheden, die misschien niet 
het uitspansel, maar wel de lezer doen blozen. Een 
kleine selectie. Zo worden bijvoorbeeld taal en schrift 
verward (p. 12). Het optreden van Hippocrates ten 
tijde van de grote epidemie in Athene (pp. 87-88) is 
volkomen apocrief. De auteur wekt ten onrechte de 
indruk (p. 89) dat de 'rationele' Hippocratische 
geneeskunde de tempelgeneeskunde in de Asklepieia 
zou hebben verdrongen, In werkelijkheid is de zaak 
echter gecompliceerder. Beide vormen van geneeskun
de hebhen rationele en irrationele trekken en bestaan 
tot aan het einde van de Oudheid onbelemmerd naast 
elkaar voort. De Hippocratische Eed is geenszins een 
'nuchtere tekst' (p. 99), maar juist een religieus geïn
spireerd document, waaraan slechts door een sektari
sche minderheid van de antieke artsen autoriteit werd 
toegekend. Dat theologie 'het eigenaardig tijdverdrijf 
zou zijn 'dat eruit bestaat de bevelen Gods kenbaar te 
maken' (p. 109) zullen weinigen beamen, allerminst 
de theologen zelf. Dat in het .Athene van de Gouden 
Eemv de burgers niet werden beoordeeld op hun macht 
of rijkdom, maar uitsluitend op hun intellectuele 
prestaties (p. 116) is aantoonbaar onzin. De auteur 
kent niet het verschil tussen aritmetische gelijkheid van 
mensen, die het uitgangspunt is van de antieke demo
cratie, en de geometrische, die de basis vormt voor 
het hiërarchische politieke denken van Plato (p. 124). 
De auteur is redelijk op de hoogte van algemene wer
ken op het terrein van de vroege Griekse filosofie en 
natuurwetenschappen, zoals uit de toegevoegde 
bibliografie blijkt. Merkwaardig is echter dat het werk 
van één van de belangrijkste hedendaagse geleerden 
op dit terrein, Geoffrey E.R. Lloyd, geheel ontbreekt. 
Hij weet als weinig anderen de antieke wetenschappen 
in hun cultuurhistorische context te plaatsen en zo de 
door De Man (pp. 57-58) terecht gevreesde Scylla van 
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de kritiekloze, anachronistische bewondering en de 
Char\'bdis van de even anachronistische hooghartige 
neerbuigendheid, die de antieke filosofen afschildert 
als charlatans en fantasten, te vermijden. Als De Mans 
boek lezers ertoe brengt om, bijvoorbeeld met Lloyd 
als gids, verder in de denkwereld van de beoefenaren 
van de antieke natuurwetenschappen door te dringen, 
heeft het een nuttige functie vervuld. Wie prijs stelt 
op een zeer toegankelijk boekje over het begin van het 
natuurwetenschappelijk denken bij de Grieken zal de 
genoemde bezwaren voor lief nemen. 

H.F.J. Horstmanshoff 

Elly Cockx-Indestege en Francine de Nave (red.), 
Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn 
tijd, tentoonstellingscatalogus (Brussel 1989; ISBN 
90-5066-049-5) 191 P-, BF 650. 
en 
Dr. Francine de Nave (red.), 'Exacte' wetenschappen 
rondom Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589), coUoqui-
umbundel (Antwerpen 1990: geen ISBN; Publikaties 
van het .Vluseum Plantin-.Vloretus en het Stedelijk 
Prentenkabinet nr. 17), 95 p., BF 295. 

Bij elk bezoek treft het Museum Plantin-Moretus In 
Antwerpen me als een oase van rust. Maar dat betekent 
natuurlijk niet dat men er stil zit. De vroegere, nu ere-
conservator van het museum, Leon Voet, heeft gedegen 
gepubliceerd over het befaamde drukkershuis, maar de 
archieven inspireren tot steeds nieuw onderzoek. 
Daarnaast zijn er tentoonstellingen voor een breed 
publiek. In het 'Plantijnjaar' 1989, vier eeuwen na zijn 
dood, werd op die wijze Plantijns betekenis als druk
ker en uitgever In de exacte wetenschappen belicht. 
Die betekenis was aanzienlijk. In deze stad zonder 
universiteit was zijn bedrijf aan de Vrijdagmarkt het 
feitelijke centrum van de wetenschappelijke contacten. 
Plantijns boekproduktie is fenomenaal geweest. In 
nog geen halve eeuw kwamen niet minder dan 2450 
verschillende edities van zijn persen. Weliswaar betrof 
het overgrote deel daarvan godsdienstige en humanis
tische werken: slechts 10% kan tot de exacte weten
schappen worden gerekend. Toch zijn die bijna twee
honderd titels indrukwekkend, gezien de geringe 
afzetmogelijkheden van zulke boeken. 
Dat deel van zijn produktie nu was te zien op een ten
toonstelling, die ruim 60.000 bezoekers trok, - niet 
gering voor een opeenhoping van ruim honderd boe
ken, koperplaten en houtblokken. De gedetailleerde 
catalogus is een waardevolle herinnering aan al het 
fraais dat er bijeenlag. 

Bij de opening was er een eendaags colloquium, waar 
acht Vlamingen voordrachten hielden rond ditzelfde 

thema. De bundel biedt weinig boven de catalogus; 
veel woorden gaan op aan lofzangen en opsommingen. 
Het meest lezenswaardig zijn de referaten van Verbiest-
biograaf Bondeau ('Wiskunde en astronomie ten tijde 
van Plantijn') en de uitgewerkte slotwoorden van Van-
paemel ('Over drukkers en geleerden. Wetenschaps
historische bemerkingen omtrent de rol van het druk-
kersbedrijf in de Renaissance'). 

P. de Clercq 

Kostas Gawoglu en Yorgos Goudaroulis (eds.), Heike 
Kamerlingh Onnes. Through Measurement to 
Knowledge. The selected papers of Heike Kamerlingh 
Onnes. 1833-1926 (Dordrecht, Boston, Londen: Kluwer 
Academic Publishers, 1991; ISBN 0-7923-0825-5; 
Boston Studies in the Philosophy of Science, 124) 686 
p., iU, fl. 260,00. 

Heike Kamerlingh Onnes geldt als een van de helden 
van de Nederlandse wetenschap. Met het vloeibaar 
maken van helium en de ontdekking van supergelei
ding heeft hij zich deze roem ver.schaft. Bovendien 
was hij nauw betrokken bij de opkomst van de 
moderne experimentele natuurkunde in Nederland. 
Alle reden dus om aandacht te besteden aan deze 
manager van wetenschap. Gavroglu en Goudaroulis 
doen dit door een aantal van Kamerlingh Onnes' arti
kelen te bundelen. Deze worden ingeleid met een essay 
over zijn werk en methodologie en een artikel van de 
hand van R. de Bruyn Ouboter over het Leldse cryo-
gene laboratorium. 
Het inleidende deel geeft een goed overzicht van het 
werk van Kamerlingh Onnes, maar de lezer moet 
daarvoor wel een aantal zaken voor lief nemen. Zo 
hanteren de redacteuren een weinig toegankelijke stijl 
van schrijven. Bovendien zijn delen van de inleiding 
moeilijk te begrijpen zonder kennis van eerder werk 
van de beide Grieken. 
Op de selectie van het materiaal valt weinig aan te 
merken. Voor alle opgenomen artikelen zijn goede 
argumenten te geven die de keuze rechtvaardigen, 
maar de redacteuren vertellen niet welk criterium zij 
feitelijk gehanteerd hebben. Dat is jammer, temeer 
omdat veel van het gepresenteerde experimentele 
werk pas tot zijn recht komt in de context van het 
totale werk van Kamerlingh Onnes en zijn assistenten. 
Het is dan ook niet altijd duidelijk wat de lezer met 
het gebodene aan moet. Lezen waarschijnlijk, maar ik 
vermoed dat slechts weinigen het geheel van kaft tot 
kaft zullen doorwerken. 

A.C. van Helden 
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