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H, Floris Cohen, The Scientific Revolutioit: A Histo-
riographical Inquiry (Chicago: University of Chicago 
Press 1994) 662 pp., doth $ 75.00, paper $ 26.95, 
ISBN 0-226-11280-2 paper 

In 1951, the Regius Professor of Divinity at the 
University of Cambridge, Charles E. Raven, deliv
ered the Giffard Lectures at New College, Edin
burgh, on the subject of science and religion. 
Raven had just brought out his important study of 
John Ray, the seventeenth-century British natural
ist. Like many others of the time, Raven had been 
encouraged to take up studies in the history of 
science both because of the importance of the sub
ject and because of the personal support of scien
tists, other learned 'amateurs', and those few people 
who made the history of science their special sub
ject, such as Charles and Dorothea Singer. They 
generally shared a loosely 'positivist' view, in 
which the progress of science and civilization 
occurred through the accumulation of facts and 
the shedding of metaphysics and superstition. But 
by the time of his lectures. Raven felt dismayed by 
the establishment of a new professional orthodoxy 
about a subject increasingly called 'The Scientific 
Revolution'. In this newer view, the history of 
physics, mechanics, and computational astronomy 
held center stage because they represented a fun
damental conceptual and metaphysical change in 
the outlook of Europeans. Feeling on the defensive, 
Raven complained that 

To represent the history of science, as is done in 
almost all the text-books, as a papal succession, 
Copernicus, Kepler, Galileo, Newton, with Boyle 
and Hooke and a few others wedged into the 
series, is only possible on the assumption that the 
important contributions are those which led up to 
the dominant mechanism and determinism of the 
late nineteenth century, and that the astonishing 
achievements of zoologists and botanists in the 
sixteenth and seventeenth centuries can be ignored.' 

In the new history of science, as he feared, Raven's 
heroes did come to be largely ignored. Indeed, 
after about 19S0 it is apparent that books on the 
subject of 16th- and 17th-century natural history 
virtually ceased in the English-speaking world, for 
such work did not easily tit the new views that 
Floris Cohen calls 'the Great Tradition'. Led by 

Alexandre Koyré, E.A. Burtt, E.J. Dijksterhuis, 
Herbert Butterfield, and others, the Great Tradition 
einphasized a conceptual transformation called 
The Scientific Revolution; it therefore tended to 
make many of the great discoveries about the 
world in the 16th- and 17th-centuries into merely 
descriptive, relatively minor developments. The 
advocates of the Great Tradition also fought to free 
their subject from anything that smacked of 
applied science, such as technology and medicine. 
The result was a history of science that established 
the foundation for the great mathematical and 
conceptual breakthroughs of twentieth-century 
physics, without the consequences of the atomic 
bomb. To scholars such as Butterfield (the Master of 
very conservative Peterhouse College, Cambridge), 
Koyré (one of De Gaulle's representatives to the 
U.S. during World War Two), and Charles Gillispie 
(who had fought his way across bloody France as 
an artillery officer in the U.S. Army), the history of 
such a pure and intellectually challenging science 
seemed to be the one place where one could find a 
story of progress that rose above the horrors of the 
modern world. Supported by the anti-authori
tarian (and anti-communist) views of emigre 
philosophers of science such as Karl Popper and 
Michael Polanyi, the history of physics and 
mechanics became the core subject of the Great 
Tradition. (It is said that Margaret Thatcher later 
consulted with Popper, and used his views in her 
arguments with Gorbachev, helping to bring down 
the Berlin Wall; it is apparent that Polanyi's 
'Society for Freedom in Science', which persuaded 
British scientists to give up their honorary mem
berships in the Soviet Academy of Science, re
ceived funding from the CIA.- Thomas Kuhn, for 
instance, was stimulated to work in the history of 
science by the 'liberal anti-Communist' President 
of Harvard University, chemist James B. Conant, 
who had helped to develop the atomic bomb and 
who soon became Eisenhower's High Commissioner 
to Germany. Influential proponents of the history of 
science at Harvard included members of the 'Pareto 
Circle', most importantly L.J. Henderson.' 

When Dirk Struik was being hounded for his 
political views in the early 1950s, positivist and 
socialist George Sarton led the campaign to help 
with Struik's defense; few of the advocates of the 
Great Tradition publicly supported him. In the 
U.S. and Britain, and throughout much of Western 
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Europe, the Great Tradition helped anti-commu-
ni.st liberalism establish its claims to truth, open 
discussion, and cooperative enterprise. During the 
Cold War, the most powerful arguments for doing 
the history of science were not Raven's natural 
theology but Koyre's idealist physics. 

Cohen's book carefully describes the intellectual 
positions of the major exponents of the Great 
Tradition. Since they promoted the phrase 'the 
scientific revolution', Cohen is right to title his 
book an historiographical inquiry into it. His book 
is not a complete history of the concept, however, 
since Cohen wishes to save much of the Great 
Tradition. He likes the idea of The Scientific Revol
ution, and wishes to rescue it from its critics. In his 
self-confessional style, Cohen writes about how his 
own views were shaped by his teacher, the anti-
totalitarian politician lacques de Kadt. As a foreig
ner and someone unfamiliar with De Kadt, I will 
not pretend to judge Cohen's clearly heart-felt 
views; and as a U.S. citizen, I will certainly not 
condemn him for advocating an historical outlook 
that so many of my colleagues and predecessors 
have made their own. 

Cohen writes with purpose, carefully weighing 
points of view in order to ascertain what he thinks 
is correct about them and what he thinks is wrong, 
ending with a chapter that advocates his own view 
of The Scientific Revolution. His analysis of his
torians' writings are often useful and sometimes 
insightful. He notes that one of the key points 
which awaits investigation is a shift in historical 
thinking in the 1920s and 1930s that assumed that 
there must be a consistency and unity in scientific 
minds. His discussions of Anneliese Meier, Dijk
sterhuis, Hooykaas, and Leonardo Olschki are 
important. His view that precision of description 
became central in the Scientific Revolution is one 
that I share. And best of all, Cohen's interest in the 
process of scientific 'Westernization' causes him to 
discuss the many important comparative historians 
(Joseph Needham most significantly) who are often 
unfortunately left out of analyses of writing on The 
Scientific Revolution. 

Cohen's book is nevertheless a partisan account for 
his own views. The reader will not find Raven or 
other historians of early modern natural history, 
technology, or medicine mentioned in his thorough 
index. Nor will one find Cohen weighing the pos
itions of philosophers of science (the only mention 
of Popper is that Dijksterhuis fundamentally 
changed his views after reading him). Nor will 
people find out about Singer, Sarton, and other 
early 20th-century 'positivist' historians of science, 

nor about modern authors who have attacked the 
Great Tradition and even the very idea of a Scien
tific Revolution. Authors such as Struik, Alan 
Debus, Betty Jo Teeter Dobbs, Ludovico Gey-
monat, Michael Hunter, James and Margaret 
Jacob, Otto Mayr, Barbara Shapiro, Walter Pagel, 
and many others sometimes get a mention, but 
not an analysis of their views because they did not 
fully share the outlook of the Great Tradition. 
Cohen uses words like 'onslaught' and 'primitive' 
to describe positivism, and he has angry words for 
Comte, Mach, and others against whom the gener
ation of the 1940s and 1950s reacted. He expresses 
disappointment that after being otherwise so 
sensible, the 19th-century historian and philos
opher William Whevvell 'rejected in advance' the 
mathematization of nature as the key feature of 
early modern science. He is not afraid to be 
Wliiggish, portraying Pierre Duhem, for example, 
as taking 'a major step on the path leading to 
mature historiography of science'. 

Cohen also seems to think that it is possible to 
add 'external' explanations to the internal ones of 
the Great Tradition, despite the strong rejection of 
such explanations by Koyré et al. Many modern 
authors have tried to get beyond the internalist/ 
externalist divide l̂ y side-stepping the Great 
Tradition altogether, but Cohen believes it is 
possible both to save the Great Tradition and to 
incorporate wider-ranging explanations. Conse
quently, he passes lightly over the 'Galileo debate' 
- which pitted those who argued that Galileo really 
did acquire essential knowledge from experimen
tation and the craft traditions, against those (like 
Koyré) who argued that Galileo was more like a 
modern theoretical physicist who discovered truth 
through 'thought experiments'. The Galileo debate 
is one of the many places where one can clearly see 
the often irreconcilable personal and political 
clashes among historians over philosophical and 
ideological issues. But since Cohen prefers to see 
historians as working toward an ever better 
account of what happened, he would apparently 
see such debates as a kind of classroom discussion 
in which the skilful teacher can bring all the points 
of view together in the end. We will have wait to 
see if, in his projected next volume, he can live up 
to this promise of a synthetic description of The 
Scientific Revolution that will allow all sides their 
due. But perhaps now that the Soviet Union has 
collapsed, the best defense against totalitarianism 
lies beyond the Great Tradition. 

Harold J. Cook 
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1 Charles E. Raven, Natural Religion and Christian 
Tfceo/o )̂'(Cambridge 1953) 7. 

2 Peter Novick, T/?(it Noble Dream: Tlie 'Olfiectivity 
Question' and tlie American Historical Profession (Cam
bridge 1988), 294-295. 

3 See lames G. Hershberg, James B. Connant: Harvard to 
Hiroshifna aiui the Making of the Nuclear Age (1994). 

Gianfranco Mormino, Penetralia motus. Lafonda-
zionc relativistica della meccanica in Christiaan 
Huygcns, con I'cdizione del Codex Hugenionwt jA. 
Pubblicazioni della facolta di lettere e fllosofia 
dell'universita di Milano, 153; Sezioni a cura del 
dipartimento di filosofia, 21 (Firenze: La Nuova 
Italia 1993) 355 pp., ill., 52.000 Lire, ISBN 88-221-
1374-8. 

Codex Htigeniorimi 7A is een collectie van een aan
tal kladnotities van Christiaan Huvgens over het 
probleem van de beweging. Huygens zelf heeft 
deze aantekeningen zeker niet als een samenhan
gend betoog bedoeld. Het gaat om losse fragmen
ten, die pas in onze eeuw door de redacteuren van 
Huygens' Ociirrcs completes zijn samengebracht. 
Het oogpunt van de moderne fysica stond hierbij 
voorop. Ten gevolge van het werk van Einstein 
bestond er aan het begin van deze eeuw veel be
langstelling voor het probleem van relatieve bewe
ging. Toen de redacteuren ontdekten dat Huygens 
hierover interessante dingen had te zeggen, brach
ten zij Huygens' losse aantekeningen over dit 
onderwerp bijeen in een afzonderlijke codex. Een 
groot deel hiervan werd, voorzien van commen
taar, in de Oeuvres gepubliceerd. (Zie deel XVI p. 
187-233 en deel XXI p. 501-508.) 

Gianfranco Mormino heeft nu een nieuwe 
uitgave van de betreffende fragmenten verzorgd, 
voorzien van een Italiaanse vertaling. (De oor
spronkelijke teksten zijn Frans of Latijn.) Daar
naast laat Mormino zijn uitgave voorafgaan door 
een uitvoerig essay, waarin hij ingaat op de ont
wikkeling van Huygens ideeën over de relativiteit 
van beweging. Huygens was van meet af aan er van 
overtuigd dat beweging en rust van een lichaam 
niet in absolute termen gedefinieerd kunnen wor
den, maar slechts in relatie tot andere lichamen, 
een opvatting die in die tijd zeker niet vanzelfspre
kend was. Zijn afleiding van de botsingswetten 
gaat voor een deel terug op dit beginsel. Het begin
sel leidt echter tot problemen wanneer men in 
plaats van eenvoudige rechtlijnige bewegingen ook 
rotaties in de beschouwing betrekt. Een lichaam 
dat een cirkelvormige beweging beschrijft, ken
merkt zich doordat het (volgens Huygens' eigen 
theorie; als bekend heeft Huygens hier fundamen

teel werk geleverd) een centrifugale kracht uitoe
fent. Huygens meende op die grond aanvankelijk 
in de waarneming van centrifugale krachten een 
criterium voor ware (absolute) beweging te bezit
ten. Dit was bijvoorbeeld van betekenis voor de 
discussie over het copernicaanse stelsel. Toen hij 
zich later, na zijn kennismaking met Newtons 
Principia, nogmaals diepgaand met het probleem 
bezighield, herzag hij zijn mening echter. In tegen
stelling tot zijn eerdere mening (en ook tot wat 
Newton verdedigde) kwam hij nu tot de conclusie 
dat ook cirkelvormige beweging slechts relatief kan 
worden opgevat. 

De notities die zijn samengebracht in Codex 
Hugenicrum 7A stammen op één uitzondering na 
allemaal uit deze laatste periode van Huygens' 
leven en documenteren deze overgang naar een 
nieuwe dynamische theorie. Op een Italiaanse 
vertaling van de fragmenten zit de Nederlandse 
lezer waarschijnlijk niet te wachten, maar de tekst
editie zelf is zeker welkom. In tegenstelling tot de 
Oeuvrcs is deze uitgave integraal en voorzien van 
een uitvoerig tekstkritisch apparaat. Nu valt het 
eerlijk gezegd niet te verwachten dat bestudering 
van deze teksten nog grote verrassingen zal opleve
ren. Daarvoor is dit onderwerp inmiddels toch te 
veel uitgekauwd. Ook Mormino's inleiding bevat, 
na alles wat er al over Huygens' opvattingen is 
geschreven, niet veel nieuws meer; het is vooral 
een verdienstelijk overzicht. Het is echter zonder 
meer winst dat een en ander nu volgens de regelen 
der kunst is gedocumenteerd. Het boek besluit met 
een in principe volledige lijst van de secundaire 
literatuur over Huygens gepubliceerd in de periode 
1800-1993. 

Rienk Vermij 

David Arnold, ed., V^arm climates and W'estertt 
Medicine: The emergence of tropical medicine, 1500-
igoo. Clio Medica 35. The Wellcome Institute 
Series in the History of Medicine (Amsterdam/ 
Atlanta: Rodopi 1996) 240 pp., ill., ƒ 55,00, S 36.50, 
ISBN 90-5183-911-1. 
Peter Boomgaard, Rosalia Sciortino and Ines Smyth, 
eds., Health care in Java past and present. Proceed
ings 3 (Leiden: KITLV Press 1996) 197 pp., ƒ45,00, 
ISBN 90-6718-104-8. 

De eerste bundel bevat uitgewerkte stukken van 
voordrachten die werden gehouden op het Well
come Symposium 'Tropical Medicine Before Man-
son: Warm Climates and Western Medicine, c.1500-
1900' (Londen 25-26 maart 1993). De thema's die 
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worden aangesneden zijn divers, zoals dat bij een 
symposium over zo'n breed onderwerp verwacht 
kan worden. De lezer maakt een reis door de tijd 
en door de tropische gewesten; van de eerste 
contacten tussen westerse en niet-westerse genees
kunst in Goa, via het achttiende-eeuwse Caribi
sche gebied, naar negentiende-eeuws Brazilië en 
weer terug naar India en de cholera in de negen
tiende eeuw met en passant een uitstapje naar 
Koord-Afrika. Daarnaast is er een aantal studies 
over verschillende aspecten van de geneeskunde en 
de beoefening van het medisch beroep in de 
Engelse koloniën. Er is één Nederlandse bijdrage, 
die van Peter Boomgaard, getiteld 'Dutch Medi
cine in Asia, 1600-1900'. 

In zijn inleiding wijst David Arnold op mogelijk 
verschillende benaderingswijzen van de geschiedenis 
van de geneeskunde in de tropen. Wanneer men 
zich richt op de ontdelddng van bacteriën en para
sieten als oorzaken van tropische ziekten, dan is 
het de periode 1890-1910 waarop het onderzoek 
zich vooral zou moeten richten. Wanneer men 
echter de invloed van het klimaat op de gezond
heid als kernprobleem van geneeskunde in de tro
pische gewesten kiest, dan loopt de geschiedenis 
terug tot de eerste contacten van de westerling met 
de vreemde gebieden tussen de keerkringen. Voor 
de Europeaan waren de tropen 'anders', niet alleen 
omdat ze ergens anders op de wereldbol zijn gele
gen dan Europa, maar vooral omdat ze in niets 
leken op Europa: het klimaat, de natuurlijke om
geving, de politiek-sociale structuur, de cultuur, 
alles was anders. Dat bracht een sterk gevoel voor 
lokalisme met zich mee, daar men de plaatselijke 
condities in deze zo andere wereld als bepalend zag 
voor ziekte en gezondheid. 

Aangezien Gewina zich beperkt tot het Neder
landse aandeel aan geschiedenis van de Gewina-
vakken wordt hier alleen ingegaan op het artikel 
van Boomgaard, hetgeen niet betekent dat andere 
bijdragen niet de moeite van het lezen waard zijn, 
integendeel. Boomgaard geeft in vogelvlucht een 
overzicht van het werk van de medici in dienst van 
de Vereenigde Oost-Indische Compagnie die niet 
alleen in Nederlandsch-Indië, maar ook in de diver
se factorijen in Perzië, India en Ceylon, op het vaste
land van Zuidoost-Azië en in Japan (Deshima) 
werkzaam waren. Volgens Boomgaard verleenden 
deze VOC-dienaars regelmatig hun diensten aan 
inheemse vorsten, dit in tegenstelling tot een oudere 
opvatting van Arnold dat dit zelden gebeurde. 

Diverse geneeskundigen in dienst van de VOC 
hadden grote belangstelling voor inheemse planten 
en geneeskrachtige kruiden en stuurden belangrij
ke botanische collecties naar Nederland. Inheemse 

behandelwijzen zoals acupunctuur werden echter 
zonder succes in Europa geïntroduceerd. Om
gekeerd brachten de Europese medici naar Azië 
een aantal verworvenheden van de westerse 
geneeskunst, zoals kennis van anatomie en fysiolo
gie, regels voor hygiëne, organisatie van hospita
len, andere therapieën en medicaties. In de negen
tiende eeuw had de introductie van de vaccinatie 
een belangrijke aandeel aan de verbetering van de 
volksgezondheid in Nederlandsch-Indië. 

Bij zijn discussie van gegevens over de onder
linge beïnvloeding van Nederlandse en inheemse 
geneeswijzen merkt Boomgaard terecht op dat er 
behoefte is aan een nieuw overzichtswerk be
treffende de Nederlanders en hun bijdragen aan 
geneeskunde en gezondheidszorg in de tropen. De 
literatuurlijst die hij aan zijn artikel heeft toege
voegd, laat - voor wie dat nog niet wist - deze 
lacune pijnlijk zien. 

Boomgaard, directeur van het Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden, is in 
ieder geval geen gebrek aan activiteit op het gebied 
van de beschrijving van de gezondheidszorg in 
Indonesië te verwijten. Reeds een jaar eerder dan 
bovengenoemd symposium, namelijk op 7 en 8 
mei 1992, was er een bijeenkomst in Leiden over 
het thema 'Health Care in Java, Past en Present'. 
Tien van de zeventien voordrachten zijn door 
Boomgaard en zijn medesamenstellers verzameld 
in de gelijknamige bundel die eind 1996 is versche
nen. De teksten zijn gerangschikt onder drie 
thema's: 'Colonial background', 'Traditional' con
ceptions' en 'Present-day health and care', waarvan 
het eerste thema drie historische stukken bevat van 
de hand van respectievelijk G. van Heteren, R. 
Sciortino en H. Mesters. Hun vraagstelling en 
onderwerpen zijn van zeer verschillende aard, 
maar daarom ieder niet minder interessant. 

Van Heteren toont aan de hand van uitspraken 
van de medici Van der Burg, Vorderman en Stok
vis hoe aan het einde van de negentiende eeuw een 
discussie werd gevoerd over de fysiologie van de 
mens in de tropen. Terecht stelt zij ciat de medi
sche praktijk in Indië 'a wide spectrum of hete
rogeneous practical perspectives and experiences' 
(p. 6) kende. Medici ontwikkelden hun visie op 
ziekte en gezondheid in de tropen vanuit een eigen 
specifieke achtergrond, aftiankelijk van leeftijd, 
opleiding, werkkring enz. Bovendien waren er men
sen, zoals Stokvis, die nooit in de tropen waren 
geweest, maar daarover wel standpunten innamen. 
Hun argumenten, maar wellicht meer nog hun ach
terliggende motieven, kunnen de medisch-histori-
cus inzicht geven in de complexe problematiek van 
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de koloniale en van de tropische geneeskunde. Van 
Heteren geeft daarvoor een mooie voorzet. 

Het opzetten van een organisatie van verpleeg
kundigen op Java vormt het onderwerp van 
Sciortino. Zij laat duidelijk zien hoe pas in de 
twintigste eeuw de opleiding van diverse soorten 
inheemse verplegenden met enige voortvarend
heid ter hand is genomen. De Europese verpleeg
sters die vanaf rond 1900 in de Archipel werkzaam 
waren, namen daarbij een hogere plaats in de hiër
archie in dan haar inheemse broeders en zusters. 
De geschoolde Nederlandse verpleegster moest lei
ding geven aan inheemse zusters, inantri's, vroed
vrouwen enz.; de mantrïs moesten de schakel vor
men tussen de artsen en de bevolking. Sciortino 
wijst op het gemis aan concrete gegevens over 
Nederlandse verpleegsters in Indië; hier ligt nog 
een terrein braak voor de geschiedenis van de ver
pleegkunde. 

In een korte bijdrage behandelt Mesters stukken 
uit de correspondentie van de Amerikaan John L. 
Hvdrick die in 1924 door de Rockefeller Foundation 
naar Nederlandsch-Indië was gestuurd om daar 
voor de inheemse bevolking een programma op te 
zetten gericht op preventieve geneeskunde, ge
zondheidsopvoeding en voorlichting over hygiëne. 
Het is uitermate boeiend te lezen welke problemen 
Hydrick ondervond met de Nederlandse medici 
van de Dienst der Volksgezondheid. De Neder
landers hadden weinig op met de Amerikaanse 
bemoeienis, terwijl naar Hydricks mening Neder
landse artsen veel te weinig kennis van en aandacht 
voor volksgezondheidsproblemen hadden. Toen 
Hydrick in 1939 Java verliet, was de situatie wel 
veranderd en was meer waardering voor zijn werk 
ontstaan. 

Door de aard van zijn bron, de Rockefeller 
.Archives, bespreekt Mesters de kwestie voornamelijk 
vanuit de optiek van Hydrick. Interessant zou zijn 
om daarnaast de Nederlandse visie op Hydricks 
aanpak nog eens verder uit te werken. Hydricks 
modelorganisatie in het regentschap Poerwokerto 
is in diverse Nederlandse publicaties rond de jaren 
veertig besproken. Verdoorn (1941) behandelde bij
voorbeeld de verschillen van mening over de organi
satie van de verloskundige hulp. Hydrick organi
seerde hygiënische voorlichting aan vrouwelijke 
doekoens die als vroedvrouw optraden, anderen 
wilden hulpvroedvrouwen opleiden, terwijl een 
derde groep alleen volledig bevoegde vroedvrou
wen wilde accepteren.' 

Met de artikelen die onderwerpen uit de meer 
recente tijd behandelen, zoals family planning, is 
Health care in Java een boeiende bundel die voor 
velen wat wils bevat. 

1 I.A. Verdoorn, Verloskundige hulp mor de inheemse be
volking van Nedcrlandsch-huiic ('s-Gravenhage: Boek-
centrum N.V. 1941) 232-236, 267-273. 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

P. Bos en B. Theunissen ed., Beijcrinck and the 
Delft School of Microbiology (Delft: Delft University 
Press 1995) XXXV + 220 pp., ill., ƒ 63,60, ISBN 90-
407-1212-3 (paperback). 
Lesley Robertson, The Family Tree of the Delft 
School of Microbiology; ƒ 25,00; aan te vragen bij 
Dr. Lesley Robertson, Kiuyver Laboratorium voor 
Biotechnologie, Julianalaan 67; 2628 BC Delft; tel.: 
015-2782421. 

Het boek van Bos en Theunissen is een amalgaam 
van wetenschapshistorische bijdragen. Het bevat 
onder meer de derde druk van G. van Iterson Jr., 
L. E. den Dooren de Jong en A.J. Kluyver, Martiniis 
Willem Beijerinck, His Life and Work. Deze oor
spronkelijk in 1940 bij Martinus Kijhoff uitgegeven 
biografie was al eens in 1983 herdrukt door de Ame
rikaanse bacterioloog/historicus Thomas D. Broek. 
De tweede editie opende met een herdruk van 
Cornells B. van Niels artikel 'The "Delft School" 
and the Rise of General Microbiology' {Bacterio
logical Reviews 13 (1949) 161-74). Onderhavige bun
del borduurt voort op het thema van de 'Delftse 
school' in de microbiologie welke met Beijerinck 
een aanvang zou hebben genomen. 

De bundel is uitgegeven ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van het Laboratorium voor Micro
biologie van de Technische Universiteit Delft. Deze 
'Centennial' werd ook herdacht met het congres 
'Microbial Physiology and Gene Regulation: 
Emerging Principles and Applications' (december 
1995, zie ook Gewina 19 (1996) 122-123). Martinus 
Willem Beijerinck, zijn opvolger Albert Jan Kluyver 
en diens pupil C. B. van Niel worden gezien als de 
grondleggers van de 'Delftse school' van de micro
biologie. Naast de Beijerinck biografie en de publi
catie van Van Niel bevat het boek bijdragen van de 
wetenschapshistorici Bert Theunissen over Beije
rinck, Olga .Anisterdamska over Kluyver en Susan 
Spath over Van Niel. 

In de wetenschap en wetenschapsgeschiedenis kent 
het concept 'school' tal van invullingen.' De term 
school wordt gewoonlijk gebruikt voor het duiden 
van groepen leermeesters/leerlingen die zijn ver
enigd door een gemeenschappelijke doctrine, 
werkwijze of stijl. Wetenschappers zelf gebruiken 
het vaak in kritische zin: wanneer een wetenschap
per wordt gekarakteriseerd als behorend tot een 
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bepaalde school dan wordt vaak daarmee bedoeld 
dat diens standpunt of visie wordt beperkt door 
die institutionele inbedding. Het tot een school 
behoren zou iemands kritische instelling nadelig 
beïnvloeden hetgeen botst met de eis van objecti
viteit binnen de wetenschap. 

Vanaf de jaren 1970 kregen wetenschapshisto
rici grote belangstelling voor scholen omdat dit 
analytische concept de mogelijkheid bood om 
wetenschapsinhoudelijke, internalistische geschied
schrijving te combineren met aandacht voor insti
tutionele en sociologische aspecten. Een school 
kan ontstaan door invloedrijke, leidinggevende 
wetenschappers die zorgen voor een regelmatige 
instroom van nieuwe studenten, de formulering 
van onderzoeksproblenten welke met voorhanden 
ziinde middelen opgelost kunnen worden en welke 
resulteren in dissertaties en publicaties. 

In zijn bijdrage uit 1949 stelde Van Niel dat in 
1921 met de pensionering van de dan 70-jarige 
Beijerinck een 'Delftse school' op het gebied van 
de microbiologie was gestart. Beijerincks opvolger 
Kluwer zou bekend worden omdat hij het concept 
van de vergelijkende biochemie ontwikkelde. Elk 
biochemisch proces - of het nu om een oxidatie, 
fermentatie of synthetische reactie gaat - kon vol
gens Kluyver opgevat worden als een keten van 
reacties. Dit vormde de rationale voor het vergelij
ken van biochemische processen in uiteenlopende 
(micro)organismen. De leidraad voor het onder
zoek in Kluyvers laboratorium was dan ook het zoe
ken naar een algemene theorie met betrekking tot 
het intermediaire metabolisme. In zijn biografie -
met Kluyver als medeauteur die het microbiolo
gische deel bediscussieerde - wordt Beijerinck opge
voerd als grondlegger van de microbicle fysiologie 
die in de jaren 1930 en 1940 in Delft zo succesvol 
werd bestudeerd. 

Maar de overdracht van de leerstoel van Beije
rinck naar Kluyver kan ook als een breuk worden 
opgevat. Beijerinck was een veelzijdig bioloog die 
de microbiële ecologie als onderzoeksterrein had 
gekozen. Een speerpunt in zijn onderzoek was de 
wisselwerking tussen microben en hun omgeving, 
dat wil zeggen hun natuurlijke habitat of juist de 
kunstmatige laboratoriumomgeving. Beijerinck 
werd beroemd vanwege zijn verrijkingstechniek 
voor het isoleren van microben ('enrichment cul
tures'). Deze techniek kan opgevat worden als het 
eerste rechtstreekse, experimentele onderzoek naar 
Darwins principe van natuurlijke selectie. 

Kluyver was gepromoveerd - niet bij Beijerinck 
overigens — op een biochemische bepaling van sui
kers en zijn kennis van de microbiologie reikte niet 
verder dan de micro-organismen die hij daarbij 

had gebruikt. Kluyvers opleiding, interesses en de 
door hem ontwikkelde theoretische onderzoeks
strategie pasten echter veel beter binnen de institu
tionele inbedding van Beijerincks leerstoel dan het 
onderzoek van de leermeester zelf Deze leerstoel 
viel namelijk onder de faculteit chemische techno
logie. Uit de bijdragen van Theunissen en Amster-
damska blijkt echter wel dat zowel Beijerinck als 
Kluyver een overeenkomstige mening hadden om
trent de relatie tussen hun wetenschappelijk onder
zoek en de mogelijke praktische problemen die de 
toepassing van bacteriën in de industrie met zich 
meebrachten. Beiden stonden een onafhankelijk 
verloop van het wetenschappelijke onderzoek voor. 

Kluyvers leerling C. B. van Niel werd in 1928 
gevraagd om op het Hopkins Marine Station aan 
de Monterey Bay (Californië) van de Stanford 
Universiteit een microbiologisch onderzoeks
programma op te starten. In 1930 begon hij een 
nieuwe cursus 'algemene microbiologie' die klaar
blijkelijk een grote aantrekkingskracht uitoefende 
op tal van jonge onderzoekers. Veel van hen, onder 
wie Robert Hungate, H. A. Barker, Hermann 
Kalckar, Max Delbrück, William McElroy en Roger 
Stanier, zouden later invloedrijke posities innemen. 

In haar bijdrage stelt Spath dat Van Kiel bezorgd 
was dat de bijdragen van Kluy^'er en Beijerinck 
onzichtbaar werden omdat deze werden opgeno
men in de algemeen aanvaarde praktijk van de 
microbiologie. In zijn bijdrage gaf Van Niel aan 
dat de wortels van de belangrijkste werkwijze voor 
het isoleren van bacteriën uit de natuur, het prin
cipe van de eenheid in de biochemie, de microbië
le genetica in het algemeen en zelfs de zogeheten 
één gen/één enzym-hypothese in de Delftse micro
biologische school lagen. 

Dat de verbondenheid met Delft door microbio
logen over de hele wereld wordt gevoeld, blijkt uit 
de Fatnily Tree van de Delftse School van microbio
logen die door Lesley Robertson is opgesteld. In 
totaal zijn er 2500 personen in ondergebracht. Uit 
de hoge respons op haar oproep tot aanmelding 
blijkt dat de familieband sterk wordt gevoeld — 
waarbij het fenomeen Internet natuurlijk ook zijn 
bijdrage heeft geleverd. 

Op welke manier en in boeverre M. W. Beije
rinck als geestelijke voorvader moet worden be
schouwd blijft echter omstreden. In zijn bijdrage 
stelt Theunissen dat de reïficatie van Beijerinck als 
een voorloper op het gebied van de microbiële 
fysiologie een 'constructie' van zijn collega's en 
opvolgers is. Als een belangrijk argument voor 
deze opvatting voert deze wetenschapshistoricus 
aan dat de drie biografen van Beijerinck een cen
traal thema in diens onderzoek negeren, namelijk: 
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erfelijkheid (constantheid) en variabiliteit. Daarbij 
werd de erfelijke variabiliteit opgevat als functie 
van het biologische verschijnsel groei. Wanneer dit 
thema als leidraad was gekozen, dan zou het uit
eenvallen van de biografie in de delen II (bota
nisch werk) en III (microbiologische bijdragen) 
niet nodig zijn geweest. Deze opdeling speelt een 
rol bij hef duidelijker naar voren laten komen van 
Beijerincks bijdragen aan de microbiële f>'siologie. 

Theunissen stelt dat Beijerincks ideeën een dui
delijk voorbeeld vormen van het denken over erfe
lijkheid en evolutie vanuit het oogpunt van om
wikkeling, een opvatting die sterk was verankerd in 
de negentiende-eeuwse opvattingen daaromtrent; 
hij verwijst daarbij naar P. J. Bowler, The Mende-
lian Revolution: The Emergence of Hereditarian 
Concepts in Modern Science and Society (London: 
Athlone 1989). Maar deze hernieuwde interpreta
tie van Beijerincks werk is natuurlijk evengoed een 
constructie! De aandacht voor ontwikkeling als 
biologisch fenomeen in de geschiedenis van de 
erfelijkheidsleer wordt mijns inziens ingegeven 
door de grote vlucht die de ontwikkelingsbiologie 
op dit moment doormaakt. 

Ongetwijfeld zal het mogelijk zijn om een lijn 
te ontdekken van Beijerincks erfelijkheidsopvattin-
gen naar Kluy\'ers microbiële ft-siologie tot aan de 
hedendaagse opvattingen over genregulering. Deze 
plooibaarheid en variabiliteit in geschiedschrijving 
doet niets af aan het feit dat wanneer wetenschap
pers stellen dat ze tot een school behoren, dit een 
interessant aangrijpingspunt vormt voor het analy
seren van de historische ontwikkeling van die tak 
van wetenschap. Daarmee vormt de 'Delftse school' 
in de microbiologie voer voor wetenschapshistorici. 

Ton van Helvoort 

1 Zie G. L. Geison en F. L. Holmes ed., 'Research Schools: 
Historical Reappraisals', Osiris8 (1993) 1-248. 

Arie van Loon e.a.. De eeuw van Thijsse. 100 jaar 
natuurbeleving en natuurbescherming (Amsterdam: 
Heimans en Thijsse Stichting 1996) 64 pp., ill., ƒ 
17,50, ISBN 90-9009204-8. Te bestellen door over
making van ƒ 17,50 op girorekening 3831069 van de 
Heimans en Thijsse Stichting te Amsterdam. 

Naar aanleiding van het vijftigste sterfjaar van 
Jac.P. Thijsse organiseerde de Heimans en Thijsse 
Stichting in 1995 een symposium met als thema 
'honderd jaar natuurbeleving en natuurbescher
ming'. Aan het aantal van driehonderd deelnemers 
is af te lezen dat dit symposium vanuit organisato

risch oogpunt een succes is geweest. Het is verheu
gend te constateren dat de geschiedenis van de 
natuurbescherming en de natuurbeleving zoveel 
belangstelling trekt. De bundel naar aanleiding van 
dit symposium is wat teleurstellend. De bijdragen 
van de verschillende auteurs lopen teveel uiteen 
om aan hun bundeling enige toegevoegde waarde te 
verschaffen. Het boek moet daarom vooral gezien 
worden als een introductie op enkele thema's uit 
het onderzoeksveld. 

Een van die thema's is de persoon van lac.P. 
Thijsse, tezamen met E. Heimans de grondlegger 
van de natuurbeweging in Nederland. Aan Thijsse 
zijn vele herdenkingsgeschriften gewijd, maar die
per gravend historisch onderzoek naar deze per
soon is zeldzaam. Het is daarom jammer dat Van 
Loon in zijn bijdragen zich beperkt heeft tot het 
herbalen van de bekende feiten uit het leven van de 
man. Een biografie van Thijsse zal nog wel jaren op 
zich laten wachten, maar deelaspecten van zijn leven 
en werk zouden wel alvast dieper uitgespit kunnen 
worden. Het voorbereidend werk (bibliografie) is 
gedaan; het materiaal ligt klaar in de bibliotheek van 
de Heimans en Thijsse Stichting. 

Verhelderend is de bijdrage van Coesèl die het 
werk van Heimans en Thijsse in de context plaatst 
van het Amsterdam van rond de eeuwwisseling. In 
het verleden is vaak gewezen op verbanden tussen 
het werk van Heimans en Thijsse enerzijds en dat 
van Tachtigers literatuur en parallelle, impressio
nistische stromingen in de schilderkunst ander
zijds. Coesèl concretiseert deze bewering door te 
laten zien hoe de uitgever Willem Versluys en zijn 
vrouw, en de kunstenaar-mecenas Willem Witsen 
als schakel fungeerden tussen diverse in Amster
dam werkende schrijvers, kunstenaars, onderwij
zers en wetenschappers. 

Een tweetal bijdragen behandelt de geschiedenis 
van de natuurbescherming. Cramer laat zien hoe de 
doelstelling van deze beweging zich mettertijd wij
zigde. Stond de oprichters van Natuurmonumenten 
vooral het behoud van enkele waardevolle natuurge
bieden voor ogen, latere natuurbeschermers richtten 
zich op de gehele groene ruimte en kwamen daar
mee tegenover de ontginnende en ruilverkavelende 
landbouw te staan. Wie zich realiseert hoe Neder
land er rond de vorige eeuwwisseling uitzag, kan 
niet anders dan tot de conclusie komen dan dat de 
natuurbescherming ernstig gefaald heeft. Het is 
dan ook vreemd dat de vraag naar het waarom van 
dit feilen niet duidelijker voorop wordt gesteld. 
'Economische belangen' is een te simpel antwoord. 

Enig licht op bovengenoemde vraag werpt 
Luiten van Zanden. Natuurbeschermers waren nau
welijks in de politiek vertegenwoordigd. Slechts twee 
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poHtici in de naoorlogse periode lieten hun stem 
horen over de natuurbescherming. Dit waren de 
sociaaldemocraten Henri Polak en Marinus van 
der Goes van Naters; bep>aald geen back-benchers, 
maar ze konden weinig uitrichten. 

De kentering voor de natuurbescherming 
kwam in de jaren zestig met de opkomst van de 
milieubeweging. Tegenwoordig stelt de natuurbe
scherming zich actief op en maakt plannen voor 
het ontwikkelen van nieuwe natuur. De vraag die 
in dit verband gaat spelen, is welke nieuwe natuur 
men wenst. Moeten Amerikaanse eiken eruit 
omdat ze niet inheems zijn, en de zeearend erin 
omdat deze vogel hier wel eens gebroed heeft? 
Kockelkoren schetst in een prachtig verhaal de 
alternatieven en pleit voor een minder geforceerde 
scheiding tussen cultuur en natuur. Duidelijk is 
dat er veel creativiteit nodig is om het begrip 
natuur nieuw leven in te blazen. Historici kunnen 
daarbij behulpzaam zijn door het idee 'natuur in 
Nederland' in een historisch perspectief te plaat
sen. De Heimans en Thijsse Stichting zou in dit 
proces van gedachtevorming een centrale rol kun
nen spelen als intermediair tussen natuurliefheb
bers, historici en filosofen. 

René Röell 

Patricia Faasse, Between Seasons and Science. Com
missioned by the Royal Botanical Society of The 
Netherlands to commemorate the 150-year jubilee 
(Amsterdam: SPB Academic Publishing 1995) viii 
+ 124 pp., ill., ƒ 50,00, ISBN 90-5103-100-9. 

Tijdens de negentiende eeuw deed een nieuw type 
wetenschappelijk genootschap zijn intrede. In 
tegenstelling tot de algemene genootschappen van 
de achttiende eeuw, waarin naast natuurweten
schap ook letteren, kunsten en burgerlijk vermaak 
aan bod kwamen, richtten de negentiende-eeuwse 
genootschappen hun aandacht op een duidelijk 
afgebakend vakgebied. Op een ogenblik dat het 
wetenschappelijk onderzoek nog niet vanzelfspre
kend aan een universiteit plaatsvond, leverden deze 
amateurgenootschappen vaak heel zinvol werk. In 
de geschiedenis van deze genootschappen treedt 
dan ook als in een spiegelbeeld het verhaal van de 
professionalisering van de natuurwetenschap naar 
voor, want naarmate de wetenschap meer door 
beroepsonderzoekers werd overgenomen, dienden 
de genootschappen hun activiteiten hieraan aan te 
passen. 

Precies deze spanning tussen amateurs en pro
fessionals komt aan bod in dit jubelboek dat Patricia 

Faasse schreef in opdracht van de Koninklijke 
Nederlandse Botanische Vereniging ter gelegen
heid van het 150-jarig bestaan. In 1846 werd de 
Vereeniging voor de Nederlandsche Flora opge
richt in Leiden door een groep botanici, die zich 
volledig buiten het academische leven bevonden. 
Het doel was de beschrijvende studie van de 
Nederlandse flora. Van academische zijde was de 
belangstelling eerder lauw. Ofschoon verschillende 
hoogleraren lid werden, waren ze zelden op verga
deringen te zien. Langzamerhand gingen de acade
mici echter zwaarder wegen op bet werk van de 
vereniging. Van floristiek werd het werkgebied uit
gebreid naar de gehele botanie. Dat dit leidde tot 
een conflict met de oorspronkelijke harde kern van 
de vereniging, komt tot uiting in het steeds sterke
re onderscheid tussen de zomer- en de winter
bijeenkomsten, de floristische en de wetenschap
pelijke vergaderingen waarnaar in de titel wordt 
verwezen. De eerste werden gebruikt voor veld
werk, met excursies en bespreking van opmerke
lijke vondsten. De wintervergaderingen vonden 
plaats in Amsterdam of Leiden en werden besteed 
aan discussies of demonstraties over plantenfysio-
logie of laboratoriumwerk. Niet alleen de aard van 
de bijeenkomsten was erg verschillend; tegelijker
tijd verraden zij de divergerende belangstellings
sferen binnen de vereniging. 

Patricia Faasse vertelt het verhaal van deze essen
tiële spanning op een zeer doordachte en daardoor 
verhelderende manier. Soms gaat haar analytische 
benadering iets te ver, en krijgt de lezer niet alle 
informatie netjes gepresenteerd. Zo vindt men de 
oorspronkelijke benaming van het genootschap 
slechts terug in voetnoot 8 op blz. 99, hoewel precies 
in deze benaming (en de latere wijzigingen) het doel 
van het genootschap duidelijk wordt. Dergelijke 
omissies zijn echter eerder uitzondering. Integen
deel, ondanks het kleine formaat is het jubelboek 
over het algemeen zeer goed gedocumenteerd en 
bruikbaar voor andere historici. Het is wel jammer 
dat de twintigste-eeuwse geschiedenis van het ge
nootschap niet met dezelfde scherpe blik werd ont
leed als de daarvoor liggende periode. De bemoeie
nissen met de natuurbeweging, de banden met de 
academische laboratoria en de opdeling van de ver
eniging in een groot aantal secties worden goed 
beschreven, maar daarbij had meer aandacht be
steed kunnen worden aan de aan de oppervlakte ko
mende tendensen (specialisatie, overheidsbemoeie
nis, schaalvergroting, internationale verschuivingen 
...) en de reacties daarop in de vereniging. 

Hedendaagse (wetenschaps)geschiedenis is en 
blijft vooralsnog een weinig ontgonnen terrein. Dit 
boek is een aanrader voor een beter inzicht in de 
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sociale aspecten van de negentiende-eeuwse weten
schap en een goed begin als voorbereidende studie 
voor wat de wetenschapsgeschiedenis van de twin
tigste eeuw moet worden. 

Geert Vanpaemel 

D.R. Röell, De wereld vim instinct. Niko Tinbergen 
en het ontstaan van de ethologie in Nederland (i<)20-
1950) (Rotterdam: Erasmus Publishing 1996) 289 
pp., ilk, ƒ 59,50, ISBN 90-5235-100-7 

Is een uitgesproken belangstelling voor nafuurstudie 
op te vatten als 'een aangeboren afvvijking van de 
norm', zoals de bioloog Niko Tinbergen meende? 
Tinbergen, die zelf al op 5- a 6-jarige leeftijd opval
lende interesse toonde voor de natuur, beschouwde 
zichzelf in ieder geval als een uitzondering in het 
gezin van de taalkundige D.C. Tinbergen, waarvan 
de oudste zoon, lan, als econoom wereldberoemd 
werd. Niko was een vrijbuiter en enigszins een bui
tenbeentje in de familie, maar toch ook niet weer 
zó'n grote uitzondering, want zijn jongste broer 
Luuk werd eveneens een bekend bioloog. Niko 
Tinbergen beeft echter niet zijn uitspraak wel gelijk 
dat de belangstelling voor de natuur bijna altijd pas
sief is en dat slechts weinig mensen zich actief met 
veldbiologie bezighouden, meestal degenen die al 
op jeugdige leeftijd met schepnetjes en dergelijke 
op stap gingen. 

Niko Tinbergen is de hoofdpersoon in De wereld 
van instinct, een boeiende studie waarop D.R. 
Röell vorig jaar in Utrecht promoveerde. Om mis
verstanden te voorkomen: het boek, dat als han
delseditie verscheen, is geen biografie. Het doel 
van de studie was een beschrijving te geven van het 
ontstaan en de ontwikkeling van de ethologie, de 
studie van het diergedrag, in Nederland. Röell 
richtte zich vooral op het werk van een aantal 
onderzoekers die zich diepgaand met de psyche of 
het gedrag van dieren hebben beziggehouden. 
Hoewel de meeste aandacht in het boek uitgaat 
naar Niko Tinbergen, die samen met de Oosten
rijker K. Lorenz wordt beschouwd als de grondleg
ger van de ethologie, spelen ook andere bekende 
personen een rol in De wereld van instinct, zoals J. 
Verwey, A.F.J. Portielje en A. Kortlandt. Meer nog 
dan de aaneenrijging van de 'ideeën' over het vak
gebied die Röell zelf als de rode draad door het 
verbaal beschouwt, vormen de feiten over bet 
optreden en werk van deze personen die leidraad. 

Belangstelling voor hef gedrag van dieren be
stond reeds in de oudheid, maar het onderzoek in 
deze richting kreeg een sterke impuls door Darwin 

Niko Tinbergen 

en de evolutietheorie. Röell koos daarom het werk 
van Darwin als startpunt voor zijn onderzoek. In 
Nederland ontwikkelde de studie naar diergedrag 
zich aanvankelijk vooral als hobby. Dit was een 
gevolg van bet optreden van de beide onderwijzers 
en natuurkenners E. Heimans en lac.P. Thijsse dat 
de aanzet vormde tot het zogenoemde biologisch 
reveil, de plotselinge opbloei van de belangstelling 
voor de natuur in Nederland aan het eind van de 
vorige eeuw. Röell spreekt in zijn boek van 'veld-
biologisch reveil'. Heimans en Thijsse hielden zich 
immers bezig met veldbiologie. Vanuit het ge
zichtspunt van Heimans en Thijsse en hun tijdge
noten was er echter wel degelijk sprake van een 
'biologisch' reveil. In de tweede helft van de negen
tiende eeuw vond in Nederland een verschuiving 
plaats van de beschrijvende plant- en dierkunde 
naar de moderne biologie. De vertegenwoordigers 
van de nieuwe richting, die zich verdiepten in de 
levenswijze en het functioneren van levende wezens, 
werden de 'biologen' genoemd. Voor Heimans en 
Thijsse betekende de nieuwe richting een open
baring. Het nog vrijwel onbekende woord biologie 
had voor hen een magische betekenis: de 'biologi
sche' studie zou leiden tot ontsluiering van de raad
sels van het leven. Hun publicaties over levens
gemeenschappen en de levenswijze van planten en 
dieren droegen direct en indirect bij aan de ontwik
keling van de biologie. 

Heimans en Thijsse propageerden de natuur
studie niet als een saaie bezigheid voor binnens
huis, maar als een avontuurlijke buitensport, de 
natuursport. Voor de sportieve Niko Tinbergen, 
die een hekel aan school had, vormde de natuur
studie een legitieme reden om zoveel mogelijk vrij 
in de natuur rond te zwerven. Een grote stimulans 
om aan natuurstudie te doen ging uit van de in 
1920 opgerichte Nederlandse Jeugdbond voor 
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Natuurstudie (NJN), een organisatie van en voor 
jongeren tot 23 jaar met een gelijkgerichte belang
stelling voor de natuur; veelal begaafde jongens en 
meisjes die zich net als Tinbergen in aard en 
gedrag soms wat afwijkend voelden van leeftijdge
noten. De nog steeds bestaande NJN heeft altijd 
een kweekvijver gevormd van biologen en natuur
beschermers. NJNers en oud-NJNers speelden een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling van de planten-
sociologie in Nederland. De opkomst van de etho
logie in Nederland is eveneens sterk verbonden 
met de NJN. Ik ben het niet eens met Röells op
merking dat de 'hoog-morele' appreciatie van de 
natuur van NJNers dikwijls gepaard ging met een 
afkeer van kunst en cultuur. De wens om aan 
natuurstudie te doen hoeft niet altijd opgevat te 
worden als een vlucht uit de maatschappij. Thijsse, 
met zijn grote culturele en maatschappelijke be
langstelling, is daar reeds een overtuigend bewijs 
van. De NJN heeft, naast een aantal eenzijdige 
natuurfanatici, juist altijd veel leden gekend die 
hun liefde voor de natuur combineerden met inte
resse voor kunst en cultuur. 

Afgezien van de grote stimulans uitgaande van 
het gezamenlijk verrichten van veldbiologie, bood 
de NJN het voordeel dat de jonge onderzoekers 
reeds op de middelbare school ervaring kregen 
met publiceren. Talloze Nederlandse biologen be
gonnen hun carrière met een stukje in Amoeba, het 
orgaan van de NJN. Ook De Levende Natuur, het 
door Heimans en Thijsse en hun collega Jaspers 
opgerichte tijdschrift voor veldbiologie, vormde 
zo'n springplank voor deze aankomende biologen. 
Het is merkwaardig dat Röell dit nog steeds be
staande tijdschrift, waarin Tinbergen vanaf 1926 
met grote regelmaat publiceerde en waarvan hij na 
1946 redacteur was, alleen zijdelings noemt, terwijl 
het blad zo'n duidelijke rol speelde bij de opkomst 
van de ethologie. 

Tinbergen ging in 1925 biologie studeren aan de 
Universiteit van Leiden. Hij en andere NJNers 
introduceerden de sfeer en werkwijze van de NJN 
in de academische wereld. Mede door hun toedoen 
begon de universiteit zich open te stellen voor 
veldbiologisch onderzoek. Aan de Leidse universi
teit werd onder leiding van Tinbergen onderzoek 
verricht aan graafvvespen, zilvermeeuwen en ste
kelbaarzen. In 1936 ontmoette Tinbergen zijn col
lega Lorenz op een Leids symposium over instinct. 
Het klikte meteen tussen Lorenz en de vier jaar 
jongere Tinbergen: zij hadden dezelfde weten
schappelijke belangstelling en vulden elkaar uitste
kend aan. Tinbergen was een scherp waarnemer, 
vaardig in het maken van veldopstellingen, maar 
minder goed in theorievorming, het terrein waar

op Lorenz uitblonk. Door de samenwerking van 
Lorenz en Tinbergen kreeg de ethologie in 
Nederland na 1936 een duidelijke structuur en 
werd ze op wetenschappelijk niveau getild. In 1973 
ontving Tinbergen samen met Lorenz en Von 
Frisch de Nobelprijs voor medicijnen en fysiologie. 

Behalve aan ethologie wordt in het boek van 
Röell ruim aandacht besteed aan de studierichting 
dierpsychologie, die in Nederland sinds de eerste 
wereldoorlog achtereenvolgens werd beoefend 
door onderzoekers als Buytendijk, Bierens de Haan 
en Portielje. Dat ethologie als onderzoeksrichting 
in Nederland zoveel meer succes had dan dierpsy
chologie, wijt Röell onder meer aan het coherente 
karakter van de Nederlandse ethologie (de hechte 
groep veldbiologen) dat sterk contrasteerde met 
het diffuse karakter van de dierpsychologie in 
Nederland, welke richting beoefend werd door 
enkele geïsoleerd werkende onderzoekers die het 
minder goed met elkaar konden vinden. 

Het is storend dat De wereld van instinct nogal 
wat herhalingen bevat. Het gegeven dat Lorenz het 
theoretisch kader voor Tinbergen vormde waar
binnen het werk van Tinbergen grotere betekenis 
kreeg, had wat mij betreft niet zes a zeven keer 
herhaald behoeven te worden. Persoonlijk zou ik 
de ruimte die de doublures beslaan, liever gevuld 
zien met wat aanvullende informatie over Niko 
Tinbergen die bijvoorbeeld ook een zeer ver
dienstelijk popularisator was. De enkele kritische 
opmerkingen doen echter niets af aan het feit dat 
Röell een aantrekkelijk boek heeft geschreven over 
een onderwerp dat veel mensen zal aanspreken. 

Marga Coesèl 

F.R. van Veen, Willem van Waterschoot van der 
Gracht 1873-1943. Een biografie (Delft: Delft Uni
versity Press 1995) 98 pp., ilk, ƒ 29,95, ISBN 90-
407-1220-4. 

Grote wetenschap en een avontuurlijk leven: de 
lezer krijgt het allemaal in deze vlot geschreven 
biografie van één der belangrijkste Nederlandse 
geologen van deze eeuw. Willem van Waterschoot 
van der Gracht - een kranteartikel uit 1940 noem
de hem 'De Grote Zwerver', - bereisde alle conti
nenten en was nauw betrokken bij de ontginning 
van ertsen, steenkool en petroleum in Nederland, 
Nederlands-Indië, Oost-Europa en de Verenigde 
Staten. Van Waterschoot (in zijn Amerikaanse 
periode gebruikte hij de naam Van der Gracht) zou 
ook een rol spelen in het debat om Wegeners conti
nentendrift, als organisator van en spreker op het 
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belangrijke symposium 'Theories of Continental 
Drift' (New York 1926), één van de weinige gele
genheden waarbij de Amerikaanse geologen zich 
over dit vraagstuk - overigens in negatieve zin -
hebben uitgesproken. Deze theoretische belang
stelling tekent de figuur van Van Waterschoot; 
ondanks zijn faam als praktisch exploratie-geoloog 
in dienst van regeringen en oliebedrijven bleef hij 
toch steeds een fervent voorstander van zuiver 
wetenschappelijk geologisch onderzoek. Kennis 
van de diepe geologische lagen achtte hij van fun
damenteel belang in de exploratie van steenkool
aders of oliereservoirs. Het leidde hem in 1906 tot 
de ontdekking van de steenkoollagen in de Peel, 
een ontdekking die echter niet zou leiden tot ont
ginning. En reeds in 1934 sprak hij het vermoeden 
uit dat zich in de Nederlandse ondergrond olie- en 
aardgasaccumulaties zouden kunnen bevinden, 
een vermoeden dat dit maal wel zou leiden tot 
indrukwekkende resultaten. 

Het is uiteraard onmogelijk een enigszins vol
ledig overzicht van dit rijk gevulde leven in 98 
bladzijden neer te schrijven, maar de voorliggende 
biografie, waarin de wetenschappelijke analyse 
wordt afgewisseld met persoonlijke anekdotes, 
vaak geput uit het familiearchief zal ongetwijfeld 
bijdragen tot een vernieuwde belangstelling voor 
deze intrigerende figuur. 

Geert Vanpaemel 

Gerard L'E. Turner, The Practice of Science in the 
Nineteenth CetUtiry: Teaching and Research Appar
atus in the Teyler Museum (Haarlem: The Teyler 
Museum 1996) 360 pp., ilk, ƒ 150,00, ISBN 90-
71835-07-3. Bij toezending ƒ 160,00, te bestellen bij 
Teylers Museum, Spaarne i6, 2011 CH Haarlem. 

Van 1784 tot zijn dood in 1837 was Martinus van 
Marum directeur van het Museum en de Biblio
theek van Teylers Stichting, kort tevoren gesticht 
uit de nalatenschap van de Haarlemse textielhan
delaar Pieter Teyler van der Hulst. Een van zijn 
wapenfeiten was de opbouw van een verzameling 
natuurkundige instrumenten voor onderzoek en 
voor het verzorgen van openbare lessen. Zij kregen 
een plaats in de beroemde Ovale Zaal, een hoog
tepunt van achttiende-eeuwse architectuur. Zijn op
volgers in het Fysisch Kabinet breidden het instru
mentarium naar hun inzichten en behoeften verder 
uit. Jacob G.S. van Breda, in functie van 1839 tot 
1864, was vooral als paleontoloog actief De uit 
Deventer afkomstige Volkert S.M. van der Willigen 
(1864-1878) was de eerste full-time fysicus in Teyler 

Een opstelling van instrumenten in Teylers museum. 

en hij publiceerde tientallen artikelen in de reeks 
Archives du Musée Teyler, vooral de bepaling van 
de lengtestandaard had zijn belangstelling. Onder 
Elisa van der Ven (1878-1909) onderging Teylers 
Museum een grote uitbreiding, die ook voor de 
instrumenten de hoognodige extra ruimte schiep. 
De tien fraaie hoge kasten met hun glazen deuren 
en zijwanden in het 'Nieuwe Museum' stammen 
uit die periode. In onze eeuw hielden H.A. Lorentz 
(als Leids emeritus) en A.D. Fokker het laboratori
um op bescheiden schaal in bedrijf De laatste 
halve eeuw speelt Teylers geen rol meer in het 
moderne natuurkundige bedrijf en is de groei van 
het Fysisch Kabinet tot stilstand gekomen. 

Zoals hij graag aan zijn 'Dutch friends' mag vertel
len, kwam Gerard L'Estrange Turner voor het eerst 
in Teylers Museum in de vroege jaren zestig, toen 
hij als jong kristallograaf voor een congres in 
Nederland was. Hij raakte in de ban van deze on
vergelijkbare 'tijdmachine' aan het Spaarne, waar 
hij de achttiende- en negentiende-eeuwse instru
menten in opvallend complete staat bijeen vond. 
In 1973 - hij was inmiddels conservator geworden 
in het Museum of the History of Science in O.xford 
- publiceerde hij een beschrijvende catalogus van 
de door Van Marum verzamelde apparaten in de 
door de HoUandsche Maatschappij der Weten
schappen uitgebrachte zesdelige studie Martinus 
van Marum: Life é- Work. Turner, sinds 1988 Visi
ting Professor of the History of Scientific Instru
ments aan Imperial College, University of London, 
is nog steeds zeer actief en publiceerde onder meer 
ook catalogi van microscopencoUecties in Oxford en 
Florence. Het is zeer gelukkig dat Teylers Museum 
steun heeft weten te krijgen van NWO om Turner 
ook de latere instrumenten te laten beschrijven en 
het resultaat daarvan nu in eigen beheer heeft uit
gegeven. 

Net als zijn voorganger is deze catalogus geïllu
streerd met sobere, vrij klein afgedrukte zwart-wit 
foto's, door de auteur zelf gemaakt. Gelukkig is er 
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ditmaal een kleurenkatern met 16 pagina's kleuren
foto's, die de schoonheid van de stukken en hun 
omgeving beter op de lezer overbrengen. De ruim 
450 nummers zijn verdeeld over elf hoofdstukken; 
die over de geluidsleer, de optica en de elektriciteit 
zijn de meest omvangrijke. In een korte inleiding 
noemt Turner de in beide catalogi tezamen be
schreven instrumenten 'the finest reference collec
tion for late eighteenth- and nineteenth-century 
apparatus of physics'. Hoewel hij zelf een foto 'an 
essential support to the physical description' 
noemt, is lang niet elk stuk afgebeeld. Dat is soms 
een gemis, maar meestal gaat het om groepen sterk 
vergelijkbare stukken, die hij dan ook vaak onder 
één nummer samenvoegt, zoals hoefmagneten, 
orgelpijpjes of gasontladingsbuizen. 

Dat deze catalogus er is gekomen, is in hoge 
mate te danken aan de medewerking van de be
heerder van het Fysisch Kabinet, Marijn van Hoorn, 
die ook een nuttige bijlage toevoegde, te weten bio
grafische notities over ruim dertig Nederlandse 
instrumentmakers of -fabrieken, die in deze cata
logus vertegenwoordigd zijn. 

Peter de Clercq 

Eijt, José, Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster. 
Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongre
gaties, 1S20-1940 (Hilversum: Verloren 1995) 458 
pp., ill., ƒ 59,00, ISBN 90-6550-520-2 (proefschrift 
Katholieke Universiteit Nijmegen 19-10-1995). 

Deze dissertatie werd geschreven met de bedoeling 
de activiteiten van vrouwelijke religieuzen aan de 
vergetelheid te onttrekken. Centraal staan de ge
schiedenissen van twee rooms-katholieke vrou
wencongregaties, namelijk die van de zusters van 
de Choorstraat uit 's-Hertogenbosch en van de 
zusters Onder de Bogen uit Maastricht. Beide con
gregaties, respectievelijk gesticht in 1820 en 1837 en 
daarmee tot de oudste van Nederland behorend, 
combineerden het kloosterleven met het beoefe
nen van liefdadigheid en maatschappelijk zinvolle 
activiteiten. Waren de zusters van de Choorstraat 
vooral actief op het gebied van onderwijs, de zus
ters Onder de Bogen richtten hun pijlen op zieken
verpleging aan huis en in ziekenhuizen. 

José Eijt, die haar onderwerp gendergericht be
nadert, onderscheidt in de ontwikkeling van beide 
congregaties drie fasen, waarvan de eerste loopt van 
het ontstaan van de congregaties tot ongeveer 1850. 
In deze korte periode gaven de betrokken vrouwen, 
die dan nog eigenlijk geen religieuzen genoemd 
kunnen worden, actief inhoud aan hun geloofsge

meenschap. Gesteund door mannelijke priesters 
en met relatief veel bewegingsvrijheid konden ze 
hun diepste religieuze verlangen, namelijk dienst
baarheid aan God en aan de naaste, vorm geven 
door zich maatschappelijk nuttig te maken. 

De tweede fase die de auteur in haar boek be
handelt, loopt van 1850 tot aan de eeuwwisseling. 
In deze periode kregen de beide congregaties hun 
kerkelijke erkenning, maar onderwierpen ze zich 
tegelijkertijd aan strenge regelgeving, die het leven 
zowel binnen als buiten de kloostermuren in toe
nemende mate aan banden legde. Met name voor 
de maatschappelijk geëngageerde zusters was de 
combinatie van beide leefwerelden niet altijd 
gemakkelijk. Zo betekende het werken in zieken
huizen dat zusters noodgedwongen oogcontact 
hadden met mannelijke patiënten en doktoren. Op 
basis van de kloosterregels dienden zusters deze 
situaties echter tot het uiterste te vermijden. Ook 
in de thuisverpleging werd zusters voorgehouden 
zoveel mogelijk fysiek contact met de patiënt uit 
de weg te gaan. Om te voorkomen dat ze een te 
emotionele band met de zieke zouden krijgen, 
werden ze voortdurend overgeplaatst en vervan
gen. De zusters zelf hadden weinig zeggenschap hij 
het opstellen van de vele regels, die Eijt nauwkeu
rig uitwerkt en met elkaar vergelijkt. Dat de strenge 
leefregels de zusters zelf soms ook te zwaar werden, 
laat de auteur mooi zien aan de hand van het 
eigenzinnige optreden van Maria Thijssen (1858-
1929). Deze kapitaalkrachtige zuster, afkomstig uit 
het befaamde Amsterdamse artsengeslacht Thijs
sen, waarvan de mannelijke tak zowel bij de 
Klinische School, het Binnen- en Buitengasthuis 
als het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (O.L.V.G.) 
betrokken was, interpreteerde de kloosterregels 
ruim. Op 36-jarige leeftijd reeds moederoverste in 
de Maastrichtse congregatie zorgde ze door haar 
eigenzinnige optreden voor de nodige commotie 
(p. 143-154). Toch was Maria Thijssen een uitzon
dering. De meeste zusters vervulden hun plichten 
nauwgezet en met vreugde omdat ze vooral goede 
religieuzen wilden zijn. De aantrekkingskracht 
voor vrouwen om in te treden in de kloosterge
meenschap was in deze tweede fase dan ook onver
minderd groot. 

De laatste periode die aan de orde komt, loopt 
van 1900 tot 1940 en wordt gekenmerkt door een 
toenemende verantwoordelijkheid van de congrega
ties op maatschappelijk gebied. Til van ziekenhuizen 
on onderwijsinstellingen zagen het licht, ook buiten 
de grenzen van Nederland. In de ziekenhuizen 
moest echter steeds professioneler worden gewerkt 
met het gevolg dat de religieuze verpleegsters, 
gewend om uitsluitend op basis van praktijkervaring 
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te verplegen, steeds moeilijker in de moderne zie
kenhuisstructuur pasten. Een toonaangevende rol 
bij de modernisering van de katholieke ziekenver
pleging had het Amsterdamse O.L.V.G., waar 
geneesheer-directeur N.P. van Spanje rond de 
eeuwwisseling de theoretische opleiding van de 
zusters ter hand nam en de eerste religieuzen 
opleidde tot gediplomeerd verpleegster. 

Eijts studie is gebaseerd op veel onbekend bron
nenmateriaal. Met name voor de geschiedschrijving 
van de negentiende- en twintigste-eeuwse gezond
heidszorg levert het boek dan ook zeker nieuwe 
aanknopingspunten. Tegelijkertijd is merkbaar dat 
Eijt met haar proefschrift twee heren moest die
nen. Het boek is namelijk geschreven in opdracht 
van de onderzochte congregaties. Door teveel aan
dacht aan deze twee congregaties te besteden, heeft 
Eijt de kans gemist de ontwikkelingen in een bredere 
context te plaatsen door ze met andere congregaties 
of met protestantse religieuze geloofsgemeenschap
pen zoals bijvoorbeeld de diaconessenbeweging te 
vergelijken. Ook methodisch gezien valt er op de 
studie wel wat aan te merken. De chronologische 
indeling, afgewisseld met thema's, heeft helaas tot 
gevolg dat personen en gebeurtenissen meerdere 
malen worden geïntroduceerd zoals bijvoorbeeld 
in het geval van Maria Thijssen (p. 143 ev, 219, 223 
en 410) of bij de uitwerking van de leefregels (p. 93 
en 296). Tegelijkertijd was het interessant geweest 
de periode van het onderzoek niet in 1940, maar 
bijvoorbeeld in de jaren zeventig te laten eindigen, 
omdat het kloosterleven in die periode immers de 
meest ingrijpende veranderingen onderging. 

Dit neemt echter niet weg, dat Eijt met dit proef
schrift ruimschoots heeft bereikt dat een grote groep 
onbekende vrouwen in de schijnwerpers is komen te 
staan. Hiermee is dan ook in beeld gebracht dat 
vrouwelijke religieuzen een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de katholieke emancipatie. 
Dat tegelijkertijd inzichtelijk gemaakt wordt welke 
rol religieuze verpleegsters gespeeld hebben bij de 
modernisering van de ziekenhuis- en de thuisver
pleging maakt bet boek nu juist voor medisch- en 
verpleegkundig histori interessant. 

Nanny Wiegman 

D.J. Smit, Onder de vlaggen van Zweden en van het 
Rode Kruis. Een niedisch-historische studie naar 
aspecten van internationale bescherming, hulp- en 
zorgverlening aan Nederlandse militairen in Duitse 
krijgsgevangenschap van 1940 tot 1945 (Den Haag: 
D.J. Smit 1996) 226 pp., ilk, ISBN 9-9010026-1 

(proefschrift Erasmus Universiteit 2-1-1997). Te 
bestellen bij D.J. Smit, Van Alkemadelaan 159, 2597 
AE Den Haag. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden voor de op
vang van repatriërende ex-krijgsgevangenen van 
de Nederlandse landmacht ontvangstcentra in 
Weert en Zeist ingericht. Hier zouden de mannen 
geld en kleding hebben moeten ontvangen, maar 
'de bevolen verstrekking van kleding enz. kon niet 
geschieden, omdat letterlijk niets ter beschikking 
was' (p. 99). Wat wel kon gebeuren, was de admi
nistratieve afhandeling. Hiertoe moest elke ex-
krijgsgevangene een registratie- annex vragenlijst 
in drievoud invullen, een 'administratief werkje 
dat niet door iedereen even zorgvuldig is uitge
voerd' (p. 99), constateert Smit met enige spijt, 
want deze formulieren vormen de kern van zijn 
proefschrift Onder de vlaggen van Zweden en van 
het Rode Kruis. In het Centraal Medisch Archief 
van het Ministerie van Defensie bevinden zich 
7.792 van dergelijke repatriëringsformulieren die 
alle door Smit zijn geanalyseerd. Geschat werd dat 
er zo'n 11.000 krijgsgevangenen moeten zijn ge
weest, maar er zijn nooit gegevens verzameld over 
deze niet-geregistreerde manschappen. Van het 
respectabele aantal beschikbare formulieren - ze 
bestaan uit 25 vragen - verzamelde Smit de gege
vens zoals die werden ingevuld bij de volgende 
vragen (zie zijn bijlage 16, die met een loep kan 
worden ontcijferd); 

3. Geboorteplaats en -datum 
4. Beroeps, Reserve of Dienstplichtig 

10. Datum van aanvang van krijgsgevangenschap 
16. Was de verzorging gedurende de krijgsgevan

genschap: goed, middelmatig of slecht! 
17 Welke werkzaamheden werden aan U opgedra

gen? 
19, Zijn U gevallen van ernstige ziekten bekend en 

hoe was de behandeling? 
24. Zijn U gevallen bekend van oorlogsmisdaden en 

overtredingen van de Conventie van Geneve? 

Wat beoogde Smit met zijn bewerking van de ant
woorden op deze vragen? Volgens zijn inleiding 
wilde hij onderzoeken of de Duitsers zich hielden 
aan de Conventie van Geneve, of hulporganisaties 
zoals het Internationale Rode Kruis invloed had
den op de toestand van de krijgsgevangenen en of 
de gezondheidszorg in de kampen toereikend was, 
Wat betreft de Conventie van Geneve geven de for
mulieren nauwelijks inzicht: 92% van de respon
denten liet vraag 24 onbeantwoord. Ook op vraag 
19 (die volgens Smit luidt: 'Was de geneeskundige 
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Stalag IVB bij Mühlberg am Elbe; een kamp waar 
Nederlandse krijgsgevangenenen werden onderge
bracht; uit D.J. Smit, Onder de vlaggen van Zweden 
en van het Rode Kruis, 80. 

behandeling: goed, middelmatig of slecht?' (p. 104), 
hetgeen niet overeenkomt met het origineel in bij
lage 16), waarvan de antwoorden iets over de ge
zondheidszorg zouden kunnen zeggen, gaf 91% 
geen antwoord. 

Op grond van andere bronnen komt Smit tot de 
conclusies dat de Duitsers tot 1944 de Conventie van 
Geneve niet alleen naar de letter, maar ook naar de 
geest hebben uitgevoerd; dat de krijgsgevangenen 
tot in het laatste oorlogsjaar Rode-Kruispakketten 
ontvingen en dat de gezondheidszorg in de kampen 
redelijk heeft gefunctioneerd. Dit is een positief 
beeld dat contrasteert met bijvoorbeeld de volgende 
zinnen in De jong: 

Dat de Duitsers zich aan talrijke bepalingen van 
de Geneefse conventie niet gehouden hebben, is, 
menen wij, uit het voorafgaande evident. Ner
gens heeft de behandeling van de Nederlandse 
krijgsgevangenen een karakter gedragen dat 
men als menslievend mag aanduiden.' 

Smit gaat niet in op De longs visie; hij vermeldt 
(noot 20) alleen de deelnummers waarin De Jong 
over de krijgsgevangenen schrijft en wijst op daar 
onderbelichte aspecten 'zoals het internationale 
toezicht, de dwangarbeid, de geneeskundige en de 
geestelijke verzorging' (p. 22). Een medisch-histo-
ricus zoekt vervolgens naar Smits aanvullingen over 
de geneeskundige en de geestelijke verzorging van 
de krijgsgevangenen. Deze blijken zo'n vijftien pagi

na's te beslaan met daarbij de bijlagen 2,13,14 en 15. 
Vanaf mei 1942 is door de Rijks Geneeskundige 
Dienst Nederlands medisch personeel naar de 
kampen gestuurd; een deel van hun verslagen is 
bewaard gebleven en kon door Smit worden 
gebruikt. Bovendien zijn van één van de kampen 
ongeveer duizend polikliniekkaarten uit de perio
de mei 1942 - mei 1945 bewaard gebleven. Op 
grond van dit unieke bronnenmateriaal bespreekt 
Smit de gezondheidszorg in de kampen. Er zijn 
geen epidemieën opgetreden, maar door de slechte 
hygiënische omstandigheden, ontoereikende voe
ding, kleding en schoeisel, ongezonde en gevaarlij
ke werkomstandigheden werd er wel een aanslag 
op de gezondheid van de mannen gedaan. 

Dat Smits perceptie toch positief is, lijkt mij 
vooral te zijn gebaseerd op zijn oordeel dat de ver
schillende organisaties die bemoeienis hadden met 
de gezondheid van de krijgsgevangenen, hun werk 
redelijk hebben kunnen uitvoeren. Dat hij bij
voorbeeld een organisatie als het Nederlandse Rode 
Kruis wil rehabiliteren door de opvatting van L, van 
Bergen te weerleggen, blijkt uit zijn stelling (2): 

De conclusie in het proefschrift van L. van Ber
gen dat het Nederlandse Rode Kruis als humani
taire instelling tijdens de Tweede Wereldoorlog 
heeft gefaald, kan uit hoofde van mijn onderzoek 
- wat de Nederlandse militairen in Duitse krijgs
gevangenschap betreft - niet worden onder
schreven. L. van Bergen. De Zwaargewonden 
Eerst? Het Nederlandsche Roode Kruis en het 
vraagstuk van oorlog en vrede 1867-1945. Rotter
dam 1994. 

Mede door Smits vaak gebrekkige annotatie kan de 
lezer dit oordeel echter niet voldoende verifiëren. 
Ongetwijfeld heeft Smit veel werk verzet bij het 
doorwerken van de archieven, maar zijn materiaal 
komt weinig tot leven. Voor een inleiding op de 
lotgevallen van de Nederlandse krijgsgevangenen 
blijft het lezen van De Jong in ieder geval aanbevo-
len.-

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog, deel 8 eerste helft ('s-Gravenhage: 
Staatsuitgeverij 1978) 155. 
Zie vooral: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog, deel 4 eerste helft (1972) 
237-243, 283-303; deel 8 eerste helft (1978) 118-156 en 
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