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BOEKBESPREKINGEN 

Patricia Faasse, Experiments in growth (proefschrift 
Universiteit van Amsterdam, 1994) ISBN: 90-900-
7279-9,196 p., ill. 

Experimenten zijn in bij wetenschapshistorici, -fi
losofen en -sociologen. Sinds een jaar of tien 
wordt in het wetenschapsonderzoek terecht en 
met succes betoogd dat je nu eenmaal niet kunt 
voorbijgaan aan datgene, waar veel natuurweten
schappers misschien wel het belangrijkste deel van 
hun tijd en aandacht in investeren. Bovendien, 
wordt het bijzondere prestige van de moderne 
natuurwetenschappen niet dikwijls verdedigd door 
te wijzen op het experimentele karakter ervan? 
Aandacht voor experimenten, niet alleen de zoge
naamde 'sleutelexperimenten' uit de geschiedenis 
maar het hele alledaagse 'laboratoriumleven' met 
ook zijn materiële en sociale aspecten (in heden en 
verleden), zou ons beeld van wat wetenschap is en 
vooral hoe ze werkt en waarop ze haar gezagsaan
spraken grondt, zeker kunnen verrijken. 
Een belangrijk gevolg hiervan is dat 'het experi
ment' wordt gehistoriseerd: het is niet meer een 
vanzelfsprekend gegeven in de wetenschappen, 
maar behoeft zelf een verklaring. Dat experimen
ten niet zonder meer neutrale scherprechters van 
h)'pothesen zijn, is al min of meer gemeengoed; de 
winst van nieuwere studies is vooral het inzicht in 
de creatieve en sturende rol van experimenten in 
de produktie van wetenschappelijke kennis. Re
cent heeft de wetenschapshistoricus R.E. Kohier 
met zijn mooie Lords of the fly: Drosophila genetics 
and the experimental life (1994) dit laten zien aan 
de hand van het fruitvUegje Drosophila als 'experi
mental system' waarvan de voordelen én beper
kingen van ingrijpende betekenis waren voor de 
inhoudelijke en disciplinaire ontwikkeling van de 
genetica. Kohlers boek is er overigens een fraai 
voorbeeld van, hoe een grondige historisering 
recht kan doen aan het verleden zonder dat de 
historicus zich volledig hoeft over te geven aan 
sociaal-constructivistische leerstellingen of ver
gaand relativisme. 

Patricia Faasse is in het hier te bespreken Experi
ments in growth, het proefschrift waarop ze in de 
zomer van 1994 promoveerde aan de Universiteit 
van Amsterdam, wat strenger in de leer. Centraal 
staat het 'experimental system' waarmee van onge
veer 1900 tot 1940 het Utrechtse Botanisch Labo
ratorium zich internationale wetenschappelijke 

faam verwierf: het Avena safiva-coleoptiel (haver-
kiemplantje) en de daarin ontdekte 'groeistoffen', 
mét alle apparatuur, ervaring en vaardigheden die 
van het laboratorium een goedgeoliede 'factor)' of 
facts' maakten. Tot 1908 deed de willekeurige on
derzoeker bij het 'Botlab' die zich interesseerde 
voor groeiverschijnselen bij planten wat goed was 
in zijn ogen. Vergelijking tussen proeven was dik
wijls onmogelijk door verschillen in vraagstelling, 
opzet en uitvoering. Daarin kwam verandering 
toen Blaauw onderzoek aan Avena publiceerde, 
waaruit een kwantitatief verband tussen de hoe
veelheid licht en de kromming van een kiemplan-
tje bleek. 'Blaauws theorie' gaf de volgende twee 
decennia eenheid en samenhang aan een bijzonder 
vruchtbare Utrechtse traditie van onderzoek naar 
'lichtgroeireacties'. 

Een nieuwe doorbraak kwam in 1926, toen Frits 
'de jonge' Went (zoon van de leider van het labo
ratorium professor F.A.F.C. Went) aantoonde dat 
een chemische substantie verantwoordelijk was 
voor de groeiverschijnselen bij Avena. Planten
groei werd 'gehormonaliseerd' en tal van nieuwe 
perspectieven voor het onderzoek werden ge
opend. Nog meer dan voorheen ging het leven in 
het laboratorium draaien om Avena. De door 
Went jr ontwikkelde biologische 'Avenatest' ver
loor al snel haar experimentele status en werd tot 
'standaardgereedschap' voor groeistofonderzoek, 
nu ook internationaal, ondanks gemor van colle
ga's dat wie niet met Avena werkte eigenlijk niet 
meer meetelde. Op overtuigende wijze schetst 
Faasse hoe de Utrechtse onderzoekers gezamenlijk 
een historisch, theoretisch en materieel referentie
kader definieerden waarbinnen hun experimenten 
legitiem en zinvol waren en hun wetenschappelijke 
claims betekenis kregen. 

Maar ook de autonomiegrenzen moesten worden 
afgebakend. Er ontstond namelijk samenwerking 
met de Utrechtse chemici, die al spoedig enkele 
'phytohormonen' isoleerden en de structuur ervan 
ophelderden; de groeistoffen werden als het ware 
'bevrijd' van hun fundamenteel-botanische con
text van de Avenatest (al vrij snel kwamen ook 
gesynthetiseerde 'groeistoffen' op de markt). Het 
terrein van het groeistofonderzoek werd in de vol
gende jaren in hoog tempo opgedeeld in meerdere 
gebieden, zowel zuiver als toegepast met het oog 
op de landbouw , waarop de onderzoekers (aardig 
getypeerd met 'fundamentalists' en 'appliers') 
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wederzijds eikaars autoriteit erkenden. Voor het 
Utrechtse 'Botlab', in 1927 nog de plaats waar alles 
gebeurde, was die autonomie eind jaren dertig in
geperkt tot het fundamentele onderzoek aan plan
ten met 'natuurlijke' groeistoffen in 'normale' 
doses. 
Faasse presenteert haar onderzoek als een histori
sche case study in een constructivistisch kader. Het 
boek is compact geschreven, prettig leesbaar en lo
gisch en overzichtelijk opgebouwd; na een heldere 
uiteenzetting van doel en methode volgen vier his
torische hoofdstukken en één met conclusies. Haar 
historische analyse verricht zij aan de hand van 
drie concepten: hoe bakenden de Utrechtse bota-
nici hun onderzoeksveld en daarmee hun autono
mie af (demarcatie) (1), welke experimentele 
methoden (2) en standaarden (3) hanteerden zij? 
Haar doelstelling is tweeledig: ten eerste een nuan
cering van het gangbare historische beeld van het 
groeistofonderzoek, in de tweede plaats het aldus 
verworven inzicht in het functioneren van experi
menten in de natuurwetenschappen toepassen op 
actuele discussies. 

De tweede doelstelling en het feit dat Faasse haar 
onderzoek verrichte bij de Amsterdamse vakgroep 
Wetenschapsdynamica belet geenszins dat hier 
mijns inziens in de eerste plaats een wetenschaps
historisch boek op tafel ligt. Het laat zich lezen als 
een geschiedenis van het 'Botlab' en het nader
hand internationaal uitwaaierende onderzoek naar 
plantengroei in de eerste helft van deze eeuw. Als 
zodanig geeft het een soms gedetailleerd en vaak 
levendig beeld van de dagelijkse gang van zaken in 
een wetenschappelijk laboratorium. De soms ori
ginele VTagen die Faasse vanuit haar theoretisch 
kader stelt, leveren een verhaal op met een duide
lijke meerwaarde boven de door haar als 'presen-
tistisch' aangeduide benadering, die overigens nog 
springlevend is. Het toont vooral aan, dat (en hoe) 
wetenschappers voortdurend bezig zijn met sociaal 
en intellectueel demarcatiewerk (en niet alleen in 
geval van wetenschappelijke conflicten); wat uit
eindelijk telt als 'echte wetenschap' is het resultaat 
van tal van grotere en kleinere keuzes en in hoge 
mate contingent: het had ook anders kunnen gaan. 
In de kracht van dit onderzoek, de strakke concep
tuele opzet, ligt ook meteen de beperking. Experi
ments in growth is natuurlijk geen omvattende 
geschiedenis van de Utrechtse botanie of het groei-
onderzoek en pretendeert dat ook niet; typerend 
hiervoor is het (helaas) ontbreken van een index. 
Desondanks kunnen er vragen worden gesteld. Zo 
valt het wat je zou kunnen noemen interne karak
ter van het historische deel op. Het heeft er de 
.schijn van, dat buiten de muren van het laborato
rium de wereld ophield; de historische context 

daar'buiten' ontbreekt grotendeels. Wellicht dat de 
onderzoekers elkaar dat ook graag deden geloven, 
maar het was natuurlijk niet helemaal zo. De be
langen, overtuigingen en idealen, die mede rich
ting gaven aan het handelen van de botanici, reik
ten ongetwijfeld verder dan de muren van het 
Botlab en zouden ook moeten worden meegeno
men in een nieuw historisch beeld, dat immers 
recht moet doen aan het verleden. In die zin heeft 
Faasse, door alleen te kijken naar het leven binnen 
de laboratoriummuren (ofschoon op heel knappe 
en indringende wijze), de botanici nog rustig in 
hun ivoren torens laten zitten. Waarschijnlijk is 
het de wetenschapsdynamische context die in het 
laatste hoofdstuk en in de Nederlandstalige sa
menvatting resulteert in een soort moraal. De 'toe
passing' is nogal beknopt. Is er niet op z'n minst 
een flinke spanning tussen enerzijds de radicale 
constructivistische nadruk op het 'historisch gesi
tueerd-zijn' van de wetenschap en anderzijds het 
onbekommerd trekken van lessen uit de geschie
denis aan het einde? Het lijkt mij trouwens dat je 
ook zonder Faasses ver doorgevoerde constructi
visme te belijden, tot het inzicht kunt komen dat 
'wetenschappelijke' experimenten daarom nog 
niet automatisch gerechtvaardigd zijn. 
Ten slotte. Experiments in growth is over het geheel 
genomen een geslaagd en fraai boek geworden 
waarvan ook de buitenkant (inclusief layout en 
typografie) er mag wezen; het omslagontwerp is 
bijzonder stijlvol. 

Wim van der Schoor 

F.E.R. de Maar, Vijf eeuwen tandheelkunde in de 
Nederlandse en Vlaamse kunst (Nieuwegein: Neder
landse Maatschappij ter bevordering der Tandheel
kunde, 1993; ISBN 90-12-08066-5) 304 p., iU., fl. 250,00. 

Vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en 
Vlaamse kunst is geschreven om fondsen te wer
ven voor het Nederlands Tandheelkundig Mu
seum. Het is uitsluitend bedoeld voor verspreiding 
onder de tandheelkundige professie - 300 exem
plaren bestemd voor kunsthistorici en de handel 
uitgezonderd - en de opbrengsten ervan zullen ten 
goede komen aan de renovatie van de toekomstige 
huisvesting van het Tandheelkundig Museum. Een 
uitgave met zo'n ideële doelstelling moet wellicht 
met andere criteria beoordeeld worden als een 
kunst- of wetenschapshistorische studie. Toch zou 
ik graag een paar kritiekpunten op het boek wiUen 
loslaten. 
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De Nederlandse schilderkunst uit de zestiende en 
zeventiende eeuw doet bij uitstek realistisch aan. 
Meer dan in andere cultuurgebieden legden de 
Nederlandse kunstenaars zich toe op het uitbeel
den van de zichtbare wereld om hen heen. Daarbij 
gingen ze minder verheven onderwerpen niet uit 
de weg, de genreschilderkunst uit de lage landen 
kent vele bordeel- en herbergscenes, boerenmaal-
tijden, kermissen enzovoorts. Bij deze genrevoor
stellingen behoort ook het thema van het bezoek 
aan de chirurgijn of de rondreizende operateur, 
waarvan het onderwerp van de tanden- of kiezen
trekker op zijn beurt weer onderdeel uitmaakt. 
Bij dit soort schilderijen en prenten moet de toe
schouwer overigens wel in de gaten houden dat 
het zelden om voorstellingen uit het dagelijks le
ven zonder meer gaat. De personages uit de voor
stellingen kunnen bijvoorbeeld als karikaturen be
doeld zijn, ontleend aan kluchtige toneelstukken. 
De uitgebeelde attributen hebben soms een allego
rische betekenis, ontleend aan emblematabundels. 
Kortom, de meeste genrevoorstellingen bergen wel 
een moralistische levensles in zich, aangenaam of 
humoristisch verpakt. De schilderijen en prenten 
zijn dus geënsceneerde taferelen, en geen toevallige 
'snapshots' uit het alledaagse leven van de Gouden 
Eeuw. 

In Vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en 
Vlaamse kunst heeft F.E.R. de Maar een enorme 
schat aan afbeeldingen van tanden- en kiezentrek
kers en hun patiënten bijeen gegaard. De bedoe
ling van het boekwerk is, aldus de auteur, 'om een 
zo juist mogelijk inzicht te geven in de behande
ling van de tandentrekker en tandmeester, voorzo
ver deze door het oog van de kunstenaar tot ons is 
gekomen in de voorbije vijf eeuwen.' En hoewel 
De Maar hier en daar refereert aan de zinnebeel
dige inhoud van veel zeventiende-eeuwse voorstel
lingen, lijkt hij de prenten en schilderijen toch 
voornamelijk als wetenschapshistorisch bronnen
materiaal te zien. 
Nauwkeurig beschrijft De Maar wat er op elke 
voorstelling te zien is. Hoeveel mensen er om de 
tandentrekker en zijn patiënt heenstaan, op wat 
voor meubelstuk de laatstgenoemde heeft plaats
genomen, hoeveel potten en flesjes er op de tafel 
naast de tandentrekker staan enzovoorts. Veel wij
zer over de nadere functie of betekenis van het af
gebeelde worden we echter niet. Wat zou er in de 
medicijnflesjes zitten? Is de houding van de tan
dentrekker en zijn slachtoffer realistisch of karika
turaal uitgebeeld? Hebben we te maken met een 
charlatan of met een bonafide tandmeester? 
Vragen die we graag aan de wetenschapshistoricus 
zouden stellen, maar die in dit boek grotendeels 
onbeantwoord blijven. Ook over de beroepsgroep 

van de tanden- en kiezentrekkers komen we maar 
zeer schetsmatig iets te weten. Waren zij chirur
gijns voor wie het tandentrekken één der voorko
mende handelingen in hun dagelijkse praktijk was, 
of gespecialiseerde tanden- en kiezentrekkers, die 
alleen deze ene ingreep beoefenden? En wat was de 
sociale status van de zeventiende-eeuwse tandart
sen? Waren ze georganiseerd in een gilde of was 
het een vrij beroep? Daarenboven lijkt De Maar 
alle voorstellingen letterlijk te nemen, hij vat ze op 
als realistische afbeeldingen. Eventuele emblemati
sche of allegorische bijbedoelingen van de kunste
naar blijven in het boek zo goed als onbesproken. 
Pas in het zesde hoofdstuk krijgen we wat meer 
geordende technische informatie over het tanden
trekken en de instrumenten die daarbij gebruikt 
werden, gerelateerd aan schilderijen en prenten. 
Medische leerboeken met de daarin afgebeelde 
tangen en tandsleutels worden vergeleken met de 
instrumenten en behandelwijzen zoals ze in de 
beeldende kunst zijn voorgesteld. Mijns inziens 
ligt hier de waarde van de bestudering van de 
schilderijen en prenten door een medisch histori
cus. Een dergelijke aanpak, die wat analytischer 
van aard is dan alleen het beschrijven van wat er 
op een schilderij, tekening of prent te zien is, levert 
immers zowel voor de wetenschaps- als voor de 
kunstgeschiedenis interessante gegevens op: hoe 
realistisch zijn de zeventiende-eeuwse voorstellin
gen en daaruitvolgend de vraag: hoe legitiem zijn 
deze schilderijen en prenten als visueel bronnen 
materiaal voor historische .studies. 
Na dit te hebben gezegd blijft er natuurlijk nog 
veel te genieten over. Het boek biedt een enorme 
hoeveelheid uitbeeldingen van tanden- en kiezen
trekkers, voornamelijk uit de zeventiende eeuw, 
maar ook eerdere en latere voorstellingen worden 
behandeld. Er staan afbeeldingen van bekende 
schilderijen en prenten in, zoals de tandmeesters 
uitgebeeld door Theodoor Rombouts, David 
Teniers de Jongere, Adriaen Brouwer, Frans Hals 
of Gerard Dou, maar ook werken van minder 
bekende navolgers van deze meesters. Vaak heeft 
De Maar van één werk meerdere versies en ko
pieën door verschillende kunstenaars weten op te 
sporen. En in deze zin voldoet Vijf eeuwen tand
heelkunde in de Nederlandse en Vlaamse kunst 
natuurlijk uitstekend aan haar bedoeling. Het is 
een uitvoerig en kleurrijk geïllustreerd werk, dat 
niet misstaat in de boekenkast, op de koffietafel of 
inderdaad in de wachtkamer van de tandarts. 

Tim Huisman 
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Marcel van der Voort, Van serpenten met venine. 
Jacob van Maerlant's boek over slangen hertaald en 
van herpetologisch commentaar voorzien (Hilver
sum: Verloren, 1993; Middeleeuwse studies en 
bronnen XXXIV), 192 p., ill., fl. 40,00, ISBN 90-
6550-014-6. 

Omstreeks 1266 schreef Jacob van Maerlant (ca. 
1220-ca. 1300) zijn Der Naturen Bloeme, een soort 
encyclopedie over de natuur waarin hij probeerde 
een samenvatting te geven van wat er in zijn tijd 
bekend was over de levende en de dode natuur. 
Van Maerlant bewerkte hiervoor Thomas van 
Cantimpré's De Naturis Rerum. Beide auteurs 
staan in een lange traditie van bestiaria, compila
ties van (pseudo-)wetenschappelijke gegevens over 
een aantal diersoorten, die uiteindelijk teruggaat 
tot de verzamelwerken uit de klassieke Oudheid. 
Het zesde boek van Der Naturen B/oeme bestaat uit 
een algemeen gedeelte over 'serpenten' (dat zijn 
niet alleen slangen, maar ook hagedissen en kame
leons) met een vervolg waarin de afzonderlijke 
soorten besproken worden. Het is dit onderdeel 
van Van Maerlants werk dat Van der Voort toe
gankelijk wil maken, allereerst voor herpetologen, 
maar ook voor mediëvisten en literatuurhistorici. 
De werkwijze van Van der Voort bestaat uit het 
presenteren van Van Maerlants tekst (waarbij hij 
de al meer dan een eeuw oude uitgave van het 
Leidse handschrift door Eelco Verwijs gebruikt), 
een 'hertaling' in modern Nederlands en een vers-

gewijs commentaar. Dit laatste bestaat uit wat fei
telijke informatie over genoemde personen en uit
gebreide analyses van de herpetologische gedeeltes. 
De illustraties bestaan uit reprodukties van de 
figuren uit het handschrift en foto's van de betref
fende slangen. 
Wetenschapshistorisch word je van dit boek eigen
lijk niet veel wijzer, integendeel: de auteur schrijft 
bij voorbeeld rustig over de 'toenmalige herpetolo
gische classificatie' (p. 31) als het over de kennis 
van reptielen gaat in Van Maerlants tijd, en hij 
kent op p. 36 slechts een 'zekere Bauhin'. Maar het 
is erg leuk om te lezen. Met zijn grondige kennis 
van zaken heeft Van der Voort veel van Van 
Maerlants herpetologische teksten tot leven ge
bracht waarbij hij de grens van het speculatieve 
zorgvuldig in het oog heeft gehouden. Je komt en 
passant ook heel wat te weten over verschillende 
slangesoorten en hun eigenaardigheden. Het blijft 
bovendien boeiend om te zien hoe op waarne
mingen gebaseerde informatie in de loop van de 
eeuwen door het vele kopiëren rudimentair wordt, 
maar bij deskundige analyse toch nog toegankelijk 
is. Aan het Maerlant-beeld zal deze studie, zoals de 
auteur zelf constateert, niet veel toevoegen, maar 
het is een sympathieke manier om een zolang ver
foeide, soms angstaanjagende, thans zo sterk be
dreigde diergroep op een historische manier onder 
de aandacht te brengen. 

Lodewijk Palm 
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