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BOEKBESPREKINGEN 

Inge de Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. 
Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijkiuniver-
siteit Groningen 18/1-i^ig, Groninger Historische 
Reeks nr. 16 (Assen: Van Gorcum & Comp. 1998) 
XII + 376 pp., ill., ƒ49,50, ISBN 90-232-3369. 

Deze dissertatie brengt wat de titel belooft, name
lijk het wedervaren van de vrouwelijke studenten 
en docenten aan 's lands meest noordelijke acade
mie tussen 1871 en 1919. In 1871 begon Aletta Jacobs 
als eerste vrouwelijke student in Nederland aan een 
academische studie. In 1919 verscheen de eerste 
(buitengewone) hoogleraar aan de Groning.se uni
versiteit. Inge de Wilde betoogt dat van de Neder
landse academies de Groningse universiteit, in de 
behandelde periode, de meest welwillende houding 
ten aanzien van vrouwen aannam. De Groningse 
universiteit kon bogen op een traditie die Verlich
tingsidealen hoog in haar vaandel voerde. De na
tuurrechtsgeleerde F.A. van der Marck bepleitte 
reeds in 1798 universitair onderwijs voor vrouwen. 
In de eerste decennia van de negentiende eeuw stond 
het Groningse 'Natuur- en Scheikundig Genoot
schap', met Th. van Swinderen en J.A. Uilkens als 
prominente leden, gedeeltelijk open voor vrouwen. 
Nog weer later bleek Groningen nogal wat hervor
mingsgezinde liberalen en een progressieve Joodse 
elite te herbergen. Daaronder waren lieden die oog 
hadden voor internationale ontwikkelingen. Filo
soof B. van der Wijck en jurist B. Teilegen meng
den zich als enige Nederlandse hoogleraren rond 
1870 in het debat over de vrouwenemancipatie 
waaraan John Stuart Mill met zijn The Subjection of 
Women (1869) ook een steentje bijdroeg. De 
Groninger jurist Sam van Houten liet steevast een 
krachtig en kritisch liberaal geluid horen, terwijl de 
hygiënist L. Ali Cohen en de iS'sioloog S.S. Rosen-
stein ijverden voor een hervorming van de gezond
heidszorg en de medische opleiding. Het is, zo De 
Wilde, dan ook geen toeval dat de Groningse uni
versiteit de eerste Nederlandse vrouwelijke student, 
en wel in de geneeskunde, mocht begroeten. Zowel 
Ali Cohen als Rosenstein hadden daar directe be
moeienis mee. Rosenstein verwelkomde Aletta 
Jacobs in 1871 als Rector met de woorden waaraan 
dit proefschrift zijn titel ontleent. De Wilde merkt 
op dat Aletta Jacobs later in haar Herinneringen 
(1924) een onjuist en te negatief beeld schetste van 
de tegenstand die ze als studente ontmoette. Een 
verklaring voor die donker gekleurde terugblik 
geeft De Wilde niet. Ze laat het erbij Herinneringen 
'een weinig betrouwbare bron' te noemen, 'waar ik 

met voorzichtigheid en scepsis gebruik van heb 
gemaakt' (p. 40). 

De rc/(ifi>/welwillende houding ten aanzien van 
vrouwen is kenmerkend voor de Groninger univer
siteit. De Wilde laat dat zien door in afzonderlijke 
hoofdstukken in te gaan op de radicale, hervor
mingsgezinde Groningse traditie (hoofdstuk 1), de 
studies van Aletta en Charlotte Jacobs (2), het lec
toraat (1907) in de Nieuwe Franse taal- en letter
kunde van Marie Elise Loke (4), Heymans' ge-
.schrift (uit 1912) Psychologie der Vrouwen (5) en het 
buitengewoon hoogleraarschap in de erfeliikheids-
leer van Tine Tammes (6). Het laatste hoofdstuk 
(7) is gewijd aan (de relatie tussen) studentenleven 
en vrouwenbeweging. Hoofdstuk drie "'Hun ga het 
wel!' Vrouwelijke studenten en docenten tussen 
1878 en 1919" bevat de crux van De Wildes betoog. 
Alvorens daarnaar over te stappen, nog een op
merking over de structuur. De Wildes proefschrift 
heeft niet een spanningsboog die zeven hoofdstuk
ken omspant, maar wel een centrale these waarin 
diverse deelstudies passen. Dat is op zich geen pro
bleem, maar maakt wel het verschil tussen een 
spannend boek en een well-researched studie. 

Hoofdstuk drie bevat zoals gezegd in mijn ogen 
de crux van het betoog. Daar wordt duidelijk welke 
studies bij de vrouwelijke studenten populair 
waren. De pioniers studeerden vooral geneeskunde 
en farmacie, waarvoor De Wilde (in tegenstelling 
tot anderen) niet zozeer een ideologische (gender) 
verklaring aandraagt als wel overtuigend verwijst 
naar wettelijke beperkingen en wettelijke mogelijk
heden. Deze studies kon men namelijk volgen zon
der een gymnasiumdiploma op zak te hebben. 
Later trok ook biologie, een vak zonder gevestigde 
traditie. Rechten en theologie bleven mannenbol-
werken. Verder wordt duidelijk dat met name de 
moderne talen snel een grote populariteit verwier
ven. Dat waren vakken die men aanvankelijk, 
sedert 1876, alleen aan de Groningse universiteit 
kon studeren. Maar die (tot 1921) niet met een doc
toraal examen konden worden afgesloten! Men stu
deerde voor een MO-examen dat toegang verschaf
te tot het leraarsambt aan middelbare scholen. Zo 
ontstonden drie van elkaar te onderscheiden groe
pen vrouwelijke studenten: een groep die een aca
demische opleiding wenste, de MO-ers, en een 
groep die het vooral om algemene ontwikkeling te 
doen was. Er schreven zich bijvoorbeeld nogal wat 
vrouwen van hoogleraren in als student aan de 
universiteit van Groningen. Die achtergrond is van 
belang om de vanaf 1910 aanzwellende kritiek op 
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(een deel) van de vrouwelijke studenten te begrij
pen. Terwijl de pioniersgeneratie een gelijkheids
ideologie beleed, kwam toen weer meer belangstel
ling voor het eigen vrouwelijke. Wat mij betreft 
had De Wilde deze uitsplitsing van vrouwelijke 
studenten in aparte doelgroepen wat systemati
scher en uitgebreider mogen hanteren, zeker in het 
laatste hoofdstuk dat aan het verenigingsleven en 
de maatschappelijke betrokkenheid van de vrou
welijke studenten is gewijd. De door haar gevolgde 
(biografische) aanpak lijkt een scherpe historische 
analyse van ideologische verschuivingen gerela
teerd aan sociaal-culturele veranderingen enigszins 
in de weg te staan. Er is bij mij geen levendig beeld 
ontstaan van de Groningse samenleving. Nu kan 
men niet alles in een boek willen. De Wilde geeft 
in haar slotwoord helder aan hoe comparatief 
vervolgonderzoek haar bevindingen zou kunnen 
verdiepen. Toch had ze zelf, binnen het door haar 
gekozen kader, haar these meer reliëf kunnen ge
ven door deze expliciet met andere benaderingen 
te contrasteren. Mineke Bosch had in haar Het 
geslacht van de wetenschap met name oog voor uit
sluitingsmechanismen in maatschappij en weten
schap. De Wildes conclusie luidt dat de universiteit 
van Groningen vrouwen rc/afief welwillend bena
derde. Om dat relatief meer inhoud te geven had 
ze langer stil kunnen staan bij de uitsluitingsme
chanismen in haar 'succesverhalen'. Maar dat zijn 
niet meer dan kanttekeningen bij een interessant, 
gedegen proefschrift. 

Joseph Wachelder 

N.B. Goudswaard, Gezondheidszorg als kunde en 
kunst. Genezen, verplegen en geestelijk verzorgen van 
de zieke als 'totale mens' op de weg naar samenhang 
en samenwerking (Rotterdam: Erasmus Publishing 
1998) 334 pp-, ƒ 47.50, ISBN 90-5235-127-9. 

Aan de totstandkoming van dit boek lagen vier 
vragen ten grondslag. 1. Wat was in het verleden te 
verstaan onder geneeskunst, verpleegkunst en 
geestelijke (pastorale) verzorging? 2. Hebben die 
disciplines elkaar tijdens hun ontwikkeling positief 
en/of negatief beïnvloed? 3. Zijn ze toegegroeid 
naar samenhang en samenwerking? 4. Welke maat
schappelijke en politieke krachten, en welke motie
ven hebben daarbij een rol gespeeld? 

In vier hoofdstukken heeft de auteur veel we-
tenswaardigs aangereikt. De voorgeschiedenis tot 
omstreeks 1500 vormt een inleiding naar de ge
zondheidszorg tot 1865 in respectievelijk Nederland, 
in het leger, op zee en overzee. Het laatste hoofdstuk 
omvat de gezondheid.szorg na 1865 in en buiten 

moderne instellingen. Wat betreft dit laatste tijdperk 
belicht de schrijver de veranderingen in opleiding, 
techniek en organisatie in de geneeskundige sector 
en vermeldt hij talloze gezondheidsinstituten. Dat 
de verpleegkundige beroepsgroep een heel ander 
ontwikkelingsproces doormaakte wordt daarna 
uiteengezet. Zij - veelal vrouwen - moesten door 
hard werken en gelijktijdig genieten van een oplei
ding volgens het leerlingstelsel onderwijl zelf 
opkomen voor waardering, identiteit, erkenning, 
taakomschrijving, goede opleiding en salariëring, 
aanvaardbare werktijden en een hogere beroeps
status. Hun opleiding was lange tijd versnipperd 
maar nieuwe tijden zijn volgens de auteur aange
broken dankzij de BIG-wet. In de loop van ander
halve eeuw heeft zich, aldus Goudswaard, tussen 
de medische en verpleegkundige disciplines een 
onderlinge samenhang ontwikkeld. Ten slotte wordt 
het ontstaan van de huidige pastorale zorg in de 
ziekeninrichtingen behandeld. De geestelijke ver
zorging in algemene en psychiatrische ziekenhui
zen, zwakzinnigen- en justitiële inrichtingen, krijgt 
in dit boek ruime aandacht. Ook deze sector heeft 
inmiddels een officiële status verworven. Gouds
waard noemt bruggenbouwers die hebben getracht 
samenhang te brengen in de voornoemde discipli
nes, vooral op het gebied der opleiding. Wanneer 
met name aan hun pleiten voor verandering in het 
onderwijssysteem der verpleegkundigen was tege
moetgekomen, zou voor dezen de weg naar de 
gewenste status korter en gemakkelijker begaan
baar zijn geweest. Voor het door vernieuwingen 
bewerkstelligen van de volgens de auteur nog ont
brekende samenhang der drie disciplines zal naar 
zijn mening historisch bewustzijn de toekomstige 
hervormer helpen. 

Bij de uitwerking van dit omvangrijke onder
werp is de grote hoeveelheid aangedragen feiten en 
schetsen de overzichtelijkheid niet ten goede ge
komen. Het is mij bijvoorbeeld niet duidelijk ge
worden waarom voor leger, zeevaart en overzee de 
keus 'tot 1865' is gemaakt, terwijl de auteur over de 
periode erna nog veel wist toe te voegen en leger, 
zeevaart en overzee nog steeds bestaan en zelfs in de 
luchtvaart een uitbreiding ondergingen. De tekst is 
niet vrij van onvolkomenheden. Om er enkele te 
noemen: de afkorting van Koninklijke Nederlandse 
Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose 
is niet KNCVT maar KNCV (p. 155); de naam 
tuberculose voor de ziekte ftisis offering stamt uit 
1839 - J.L. Schönlein (1793-1864) voerde hem in 
(M.A. Bleiker, Leerboek der tuberculosebestrijding 
('s-Gravenhage: KNCV 1968) 4, 14); vooral pas-
teurisatie van melk maakte dit voedsel betrouw
baarder, méér dan toezicht op kwaliteit en koeling 
(p. 157). Bij de literatuurverwijzingen mis ik als 
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bron het interessante artikel van Nanny Wiegman 
'"Gij completeert zijn arbeid": Over de professio
nalisering van het verpleegkundig beroep (1880-
1925)', Gewina 19 (1996) 296-312. Afgaand op de 
verwijzingen in voetnoten is van de primaire litera
tuur een spaarzaam gebruik gemaakt. 

Als naslagwerk kan dit boek dienstig zijn. 

B. Abbo-Tilstra 

W. Klever ed.. Die Schwere der Luft in der Diskus-
sion des 17. Jahrhunderts, Wolfenbütteler Arbeiten 
zur Barockforschung 29 (Wiesbaden 1997) 211 pp., 
ill., ISBN 3-447-03988-4. 

De zeventiende eeuw was de grote tijd van barome
ter en luchtpomp. De proeven met deze instru
menten leverden een belangrijke bijdrage aan de 
totstandkoming van het nieuwe wereldbeeld. In 
hun bekende boek Leviathan and the air-pump 
hebben Shapin en Schaffer deze episode gebruikt 
om hun nieuwe, constructivistische benadering 
van de wetenschapsgeschiedenis te demonstreren. 
Zuiver ideeënhistorisch bezien echter geldt dit 
onderwerp als een grotendeels afgegraasd en daar
om niet erg interessant terrein. 

De hier besproken bundel behandelt het thema 
echter vanuit een puur ideeënhistorische invals
hoek. Die Schwere der Luft bevat de resultaten van 
een symposium aan de Herzog-August-Bibliothek. 
De verschillende bijdragen stellen elk het werk van 
een 'grote denker' centraal: Galilei, Descartes, Pas
cal, Hobbes, Boyle, Guericke, Fatio de Duillier, en 
Johann Bernoulli. Het is niet altijd eenvoudig om 
daar nog iets nieuws over te zeggen en in veel 
gevallen bieden de auteurs ook vooral een herha
ling van wat elders al uitvoeriger is gezegd. Wel 
worden interessante nieuwe details opgediept. Zo is 
voor de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis de 
bijdrage van David Speiser over Bernoulli interes
sant, daar hij hier kort ingaat op enkele disputaties 
uit Bernoulli's tijd in Groningen. Maar de reden 
om een heel boek aan dit thema te wijden is niet op 
het eerste gezicht duidelijk. Temeer daar het hier 
kennelijk gaat om een bijdrage tot de vakliteratuur, 
niet om een overzicht voor een groot publiek. De 
bundel bevat bijdragen in drie talen (Duits, Frans, 
en Engels) en de lezer moet bovendien niet bang 
zijn voor flinke lappen tekst in het Latijn of Itali
aans. 

Blijkens de inleiding lijkt Klever te denken aan 
een vooral filosofisch geïnteresseerd publiek. De 
thematiek zou niet zozeer historisch interessant 
zijn, als wel van belang voor moderne ideeën over 
natuurverklaring. In elk geval lijkt zijn eigen bij

drage vanuit dit gezichtspunt geschreven. Klever 
behandelt hier een thema dat hem de laatste jaren 
steeds meer bezig is gaan houden, namelijk de 
natuurkundige ideeën van Spinoza en zijn volge
lingen. In tegenstelling tot Descartes, op wiens 
ideeën zij voortbouwden, meenden dezen dat ook 
voor verschijnselen als rust en traagheid een uit
wendige oorzaak nodig was, in de vorm van pressie 
van de omringende materie. Klever kan dergelijke 
opvattingen aanwijzen bij Spinoza, Cuffeler, Over-
kamp, Tschirnhaus en De Volder. Het gaat hier om 
een interessante ontwikkeling in de (post)cartesiaan-
se fysica en het is Klevers verdienste deze in kaart te 
hebben gebracht. Wel is de door hem gepostuleerde 
oorsprong van deze 'school' in de filosofie van Spi
noza wat mij betreft onvoldoende aangetoond; er 
kan ook invloed van elders, bijvoorbeeld uit de aca
demische filosofie, zijn geweest. Klevers mening 
dat het hier om een belangrijk filosofisch en 
natuurkundig inzicht zou gaan kan ik bovendien 
niet delen. De relevantie van dit soort beschowin-
gen voor de moderne fysica is nul. Voor de histori
cus zijn zulke kronkelingen en doodlopende paden 
echter niet zonder betekenis. Zij laten zien dat 
wetenschappelijke ontwikkeling in veel gevallen 
geen zaak was van lineaire vooruitgang. 

Rienk Vermij 

A.M.G. Rutten, Ondergang in bedwelming. Drugs 
en giften in het West-Romeinse Rijk (Rotterdam: 
Erasmus Publishing 1997) 119 pp., ill., ƒ 42,50, ISBN 
90-5235-118-X. 

De farmaceut Rutten geeft in zijn Ondergang in 
bedwelming een studie van het gebruik van giften 
en drugs in het West-Romeinse Rijk. Het is geen 
zuiver farmaceutische studie, en dat is het verras
sende van zijn benadering, want zijn onderwerp 
benadert hij vanuit een cultuurhistorische invals
hoek. Rutten poogt de relatie aan te geven tussen 
het gebruik van drugs en vergiften en de ineenstor
ting van het West-Romeinse Rijk. Is hij daarin 
geslaagd? Zelf zegt hij: 'Ik kan niet beweren in mijn 
opzet volledig te zijn geslaagd' en daarmee geeft hij 
heel goed de indruk weer die het boek op mij 
gemaakt heeft. Maar is hem dat kwalijk te nemen? 
Is het mogelijk om in slechts 72 bladzijden een beeld 
te schetsen van de relatie tussen geneesmiddelen-
gebruik en ondergang van genoemd wereldrijk? 
Temeer daar, en ik volg weer de gedachtengang van 
de auteur, er van betrouwbare kwantificering geen 
sprake kan zijn en het geneesmiddelengebruik één 
van de vele facetten is geweest die bij de ondergang 
een rol hebben gespeeld. 
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Waar hij wel in is geslaagd, is om een duidelijk beeld 
te schetsen van het gebruik van drugs en giften in 
het West-Romeinse Rijk. Na een inleiding met een 
omschrijving van het doel en de verantwoording, 
worden in vier hoofdstukken de oorsprong en de 
werking van vergiften uiteengezet, waarbij wordt 
aangegeven waarom men deze in de oudheid ge
bruikte. De titels van deze hoofdstukken zijn: 
'Vlucht uit het bewustzijn', 'Op zoek naar extase', 
'Dwaas en stuurloos' en 'Kruiden als zwaarden'. Ze 
vertellen ons de redenen waarom men toen drugs 
gebruikte: om het bewustzijn te ontvluchten, om in 
extase te komen en te bedwelmen, en om te moor
den. 

Een keur aan farmaceutische gewassen trekt aan 
ons oog voorbij, waarbij de auteur gebruik maakt 
van een keur aan primaire en secundaire bronnen. 
Hij schetst ons dan ook een zeer gedetailleerd beeld 
van het gebruik van drugs en giften in het Romeinse 
Rijk. Fraaie illustraties verluchtigen zijn betoog en 
zorgen er mede voor dat niet alleen een gedegen 
maar ook fraai overzicht ontstaat. Probleem bij een 
dergelijke benadering is wel dat de lezer temidden 
van dit encyclopedisch geweld niet altijd even ge
makkelijk zijn aandacht bij het hem gebodene kan 
houden. 

Tenslotte zijn nog twee korte hoofdstukken 
gewijd aan de handel in kruiden en de implicaties 
van het voorafgaande voor de ondergang van het 
West-Romeinse Rijk. In dat laatste hoofdstuk komt 
de auteur tot de conclusie dat het gebruik van 
drugs één van de oorzaken van het verval van het 
West-Romeinse Rijk is geweest. 

Dr. Rutten is er in geslaagd een gedetailleerd 
overzicht te schetsen van het gebruik van giften en 
drugs in de oudheid. Bijlagen, register en een in
drukwekkende literatuurlijst zijn hierbij een welko
me aanvulling. 

T.J. Rinsema 

G.J. Somsen: 'Wetenschappelijk onderzoek en alge
meen belang': de chemie van H.R. Kruyt (i882-ig5<)) 
(Proefschrift Utrecht, Delft: Delft University Press, 
1998) 237 pp., ill., ƒ100,00, ISBN 90-407-1551-3. 

Hugo Rudolf Kruyt (1882-1959) was tussen 1916 en 
1946 hoogleraar f)'sische chemie in Utrecht, en 
daarna zeven jaar voorzitter van TNO. Zijn carrière 
viel in een periode waarin de maatschappelijke 
inbedding van de wetenschap ingrijpend verander
de. Toepassing van wetenschap werd steeds belang
rijker gevonden, zowel in de industrie als in de 
landbouw, de gezondheidszorg en het militaire ap
paraat. Het beroepsperspectief van studenten veran

derde door het toenemend aantal wetenschappelijke 
banen buiten het onderwijs. Universitaire weten
schappers stonden voor de uitdaging hun positie 
opnieuw te definiëren in de veranderende omstan
digheden. 

Kruyt was geen buitenstaander in dit proces. 
Zowel in zijn werk als in zijn publieke optreden 
probeerde hij vorm te geven aan een nieuwe oriën
tering van de wetenschap. De academische weten
schap diende volgens hem bij te dragen aan de 
oplossing van maatschappelijke problemen en 
moest daarom in de samenleving staan, in plaats 
van zich in een ivoren toren van geleerdheid op te 
sluiten. Wetenschappers moesten zich bijvoorbeeld 
bemoeien met de opleiding van ondernemers, ver
pleegsters, technici en journalisten om de kloof 
tussen wetenschap en maatschappij te dichten. Toen 
Kruyt dit standpunt in 1931 naar voren bracht in zijn 
rede 'Hooge School en Maatschappij', leverde hem 
dat zelfs bekendheid op buiten academische kringen. 

Tegen deze achtergrond bezien is het opmerke
lijk dat het grootste deel van Geert Somsens proef
schrift over Kruyt niet gaat over zijn ideeën over de 
plaats van de wetenschap, of over de manier waar
op wetenschap dienstbaar kan zijn aan de maat
schappij, maar over zijn onderzoek, dat zeer funda
menteel van aard was. Toch zijn er twee goede 
redenen voor Somsens keuze. Ten eerste was voor 
Kruyt zelf het onderzoek zijn hoofdtaak, en om 
hem recht te doen moet er ruim aandacht aan wor
den besteed. Ten tweede, en dat is belangrijker, was 
Kruyts onderzoek, hoe ver verwijderd van enige 
toepassing ook, juist het type onderzoek dat vol
gens hem op universiteiten moest worden gedaan, 
en droeg het wel degelijk bij aan de oplossing van 
maatschappelijke problemen. 

Kruyt was voorstander van een duidelijke ar
beidsdeling tussen universitaire en industriële 
laboratoria. Universitair onderzoek diende gericht 
te zijn op het vinden van een algemene theorie, 
waarmee zoveel mogelijk verschijnselen verklaard 
konden worden. De taak van de industriële labs 
was vervolgens om met behulp van de inzichten die 
de algemene theorie bood, oplossingen te vinden 
voor specifieke problemen. 

Zelf hield Kruyt zich bezig met colloïdchemie, 
de bestudering van het gedrag van deeltjes ter 
grootte van enkele honderden tot duizenden ato
men in oplossing. Dergelijke systemen vertonen 
eigenschappen die oplossingen van enkelvoudige 
moleculen of van ionen niet hebben. Hij zocht 
naar een verklaring voor hun gedrag, die de vorm 
moest hebben van een algemene theorie van de 
oplosbaarheid van verschillende soorten colloïden. 

Een dergelijke theorie zou volgens Kruyt van 
belang zijn voor de industrie, net als iedere andere 
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algemene wetenschappelijke theorie. Hij zette dit 
uiteen voor een gehoor van suikerfabrikanten, die 
hij voorhield dat zij bij het oplossen van hun prakti
sche problemen 'doelmatige wegwijzing [konden] 
ontkenen aan de wetenschap, welke die gevallen in 
algemeenen vorm heeft leeren beheerschen, die U 
in specialen, misschien toevallig in zeer gecompli-
ceerden vorm, bij Uw bedrijf tegemoet treden' (p. 
185). Ook bij andere gelegenheden bepleitte KruNl 
deze arbeidsdeling tussen wetenschap en industrie. 

De theorie waar Kruyt naar zocht werd in twee 
fasen opgesteld, en het is opvallend dat de belang
rijkste bijdragen niet van Kruyt zelf kwamen, maar 
van zijn leerlingen. Hij had weliswaar een groot 
aandeel in het opstellen van de eerste versie uit 
1925, maar de theorie was gebaseerd op het uit
muntend experimenteel werk van twee van zijn 
promovendi. De tweede versie uit 1944 was niet 
eens meer in Utrecht opgesteld, maar in het Natlab 
van Philips, waar enkele leerlingen van Kruyt 
samen met een paar fysici erin slaagden om het 
gedrag van alle soorten colloïden onder te brengen 
in een consistente theorie. Kruyt zelf was eerder 
een goede onderzoeksleider dan een briljant on
derzoeker, zo lijkt het. Hij was zeer vaardig in het 
kiezen van de juiste modelsystemen, goed in het 
blootleggen van zwaktes in de bestaande theorie en 
bekwaam in het samenvatten en doorgeven van 
nieuwe ideeën. Waarschijnlijk was hij ook een 
goede docent, al schrijft Somsen daar niet over. 

Somsen laat zich er niet over uit in hoeverre 
Kruyts ideeën over de maatschappelijke rol van de 
wetenschap invloed hebben gehad. Was er bijvoor
beeld een verband tussen Kruyts voorzitterschap 
van TNO en de nogal academische oriëntatie van 
dit instituut in de eerste decennia na de Tweede 
Wereldoorlog, bijvoorbeeld omdat hij vond dat 
iedere theorie praktisch nut had? Evenmin be
steedt Somsen veel aandacht aan de wetenschaps
filosofische ideeën van Kruyt over de zuivere en 
toegepaste wetenschap en technologie, en dat is 
jammer, want zijn denkbeelden hebben zonder 
twijfel invloed gehad op de organisatie van TNO 
en ZWO. Somsens sterkste punt is de beschrijving 
van het onderzoek dat Kruyt liet doen in zijn labo
ratorium. Hij slaagt erin de colloïdchemie, die 
tegenwoordig geen plaats meer heeft in het curri
culum, helder te presenteren; hij slaagt erin het 
onderzoek van Kruyt en zijn leerlingen te verkla
ren, en laat zien welke problemen met de uitkom
sten werden opgelost, en welke nieuwe problemen 
werden geschapen. Een mooi stuk chemische ken
nis komt zo weer tot leven. 

Jasper Faber 

Bastiaan Willink, De Tweede Gouden Eeuw: Neder
land en de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen 
18/0-1940 (Amsterdam: Bert Bakker 1998) 259 pp., 
ill., ISBN 90-351-1942-8. 

Het is verheugend te mogen constateren dat, na 
jarenlange afwezigheid, Nederlands grotere uitge
verijen weer wetenschapshistorische boeken, be
doeld voor een breed publiek, op de markt bren
gen. De Walburg Pers is zeer actief op het gebied 
van de techniekgeschiedenis. Meulenhoff heeft een 
geschiedenis van de biologie (Theunissen en Visser) 
uitgegeven en een verzamelbundel verzorgd met 
nieuwe visies op de 'helden van de wetenschap' 
(TheunLssen en Hakfoort). Bert Bakker nam de 
biografieën van Bolland (Otterspeer) en Dijster-
huis (Van Berkel) voor zijn rekening. Laatstge
noemde uitgever tekende ook voor De Tweede 
Gouden Eeuw: Nederland en de Nobelprijzen voor 
natuurwetenschappen 1870-1940, een thema dat de 
auteur, Bastiaan Willink, al lange tijd bezighoudt. 
In 1988 promoveerde hij op dit onderwerp. De 
these die Willink uitdraagt is dan ook niet nieuw. 
De bloeiperiode die de Nederlandse natuurweten
schappen rond 1900 doormaakten is volgens de 
auteur vooral te danken aan Thorbeckes initiatief 
in 1863 een HBS op te richten en de investeringen 
door de overheid in het Hoger Onderwijs na de 
wetswijziging van 1876. Anders dan de traditionele 
geleerdenschool, de Latijnse School of gymnasium, 
had de HBS veel aandacht voor natuurweten
schappelijke vakken. 

De Tweede Gouden Eeuw is een boek van een 
bevlogen auteur. Willink houdt van de natuurwe
tenschappen (en doet geen moeite zijn misprijzen 
over de zachte wetenschappen te verbergen), hij 
bewondert de geniale wetenschapper (en heeft 
weinig op met middelmatige docenten), en zou 
graag willen dat Nederland weer meetelt in de top 
van het wetenschappelijk natuuronderzoek (zon
der veel argumenten te geven voor dat onverholen 
nationalisme en de prioritering van toponderzoek). 
Willink is op zijn best wanneer hij met enthousias
me over de grote Nederlandse natuurwetenschap
pers spreekt. Wanneer hij op pelgrimage gaat en 
moet consitateren dat het uit 1931 daterende Lo-
rentz-monument in Park Sonsbeek danig in verval 
is geraakt. Verontwaardigd spreekt hij over geleer
de koppen die niet boven het Nederlandse maai
veld mogen uitsteken. Nederland heeft in zijn ogen 
te weinig oog voor de wetenschappelijke top. Nu 
niet, en de Nederlandse coryfeeën uit het verleden 
hebben evenmin de lof gekregen die zij verdienen. 
Dat motiveerde Willink tot dit 'mini-Pantheon van 
de Nederlandse wetenschap rond 1900' - een recent 
overzicht dat bovendien speciale aandacht schenkt 
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aan oorzaken en gevolgen van bloei' (p. 9). Willink 
plaatst zich in een traditie wier aanvang en bloei 
kort voor en na de Tweede Wereldoorlog te situeren 
valt, met boeken als T.P. Sevensma's Nederlandsche 
helden van de wetenschap. Levensschetsen van negen 
Nobelprijswinnaars (1946) en G.C. Gerrits' Grote 
Nederlanders bij de opbouw der natuurwetenschappen 
(1948). Willink heeft een unzeitgemajS boek geschre
ven. Thans zien wetenschapshistorici hun vak veel
al als een onderdeel van de cultuurgeschiedenis. In 
dat kader passen lokale, sterk contextuele geschie
denissen beter dan een overzicht van bijdragen aan 
de stand van het weten. Echter, in contextuele 
geschiedenissen verdwijnen algemene, sociale fac
toren achter wetenschappelijke groei vaak achter 
de co-evolutie van wetenschap en maatschappij. 
Willink is echter juist in die factoren geïnteres
seerd. Op zich bewonder ik het tegendraadse dat 
Willink uitdraagt. Dat neemt niet weg dat ik nogal 
wat kanttekeningen bij zijn aanpak zou willen 
plaatsen. 

Mijn belangrijkste punt van kritiek is dat Wil-
links bevlogenheid geen meeslepend boek heeft 
opgeleverd. Om zijn these over de sociale factoren 
achter de natuurwetenschappelijke bloei rond 1900 
kracht bij te zetten passeren de biografieën van 
twintig grote geleerden en een samenvatting van 
hun wetenschappelijke prestaties. Leven en werk 
worden behandeld in 4 a 5 pagina's. Het boek is 
daardoor erg versnipperd geworden. Het belang
rijkste dat de besproken natuurwetenschappers 
verbindt is hun succes. Bovendien, wie al niet veel 
weet van de theorieën die worden behandeld steekt 
er, vrees ik, niet al te veel van op. Alhoewel Willink 
moeite doet veel uit te leggen, gaat het allemaal erg 
snel. Het beeld dat bij de lezer postvat is er een van 
bewondering. Ku was dat ook Willinks bedoeling. 
Willink portretteert immers genieën. De natuur
wetenschappen en hun beoefenaars gaan boven de 
wereld zweven. Voor culturele inbedding heeft hij 
weinig oog. Hij reduceert bovendien, welbewust, 
culturele context tot eenrichtingverkeer: 'Het was 
mogelijk geweest te speculeren over de invloed van 
Van Goghs hbs-tijd op diens werk of over de invloed 
van de ideeën van de wiskundige Brouwer op Mon
driaan, maar het leek zinvoller om alle aandacht te 
schenken aan de bloei van de wetenschap en de 
onderliggende sociale en hLstorische factoren. Wel 

ga ik in op de invloed die de bloei had op andere 
gebieden, zoals het optreden van kunstzinnige 
broers en zusters, en zijn er de portretten van 
onderzoekers van de hand van belangrijke schil
ders als Jan Veth en Jan Slu>ters' (p. 14-15). Willink 
is niet bovenmatig geïnteresseerd in wetenschap 
als cultuurhistorisch verschijnsel. 

Maar zelfs als we zijn aanpak respecteren en 
focussen op de sociale factoren verantwoordelijk 
voor natuurwetenschappelijke bloei, dan nog rijzen 
vragen. Willink is zo overtuigd van zijn gelijk dat 
hij vooral op zoek is naar voorbeelden die zijn stel
ling onderbouwen. Iets vergelijkbaars geldt voor 
Willinks waardering voor Thorbecke. Thorbecke is 
een held omdat hij de HBS in het leven riep, een 
onderwijsinstituut dat echter een geheel andere 
wending nam dan door Thorbecke gewild en voor
zien. Tal van zaken hadden methodisch zorgvuldi
ger gekund, zoals de redenen waarom en de inten
ties waarmee men de HBS bezocht, de selectie van 
de behandelde wetenschappers, de effecten van 
studentenaantallen op de mogelijkheden voor on
derzoek, vergelijkingen tussen disciplines, etc. Nu 
kan men tegenwerpen dat dit boek een algemeen 
en niet een academisch publiek voor ogen staat. 
Maar ook voor een algemeen publiek zou het boek 
aan kracht hebben gewonnen wanneer Willink zijn 
argumentatie zorgvuldiger had uitgewerkt en on
derbouwd. 

Willink eindigt zijn betoog met een oproep tot 
grotere concurrentie, meer selectie, meer geld en 
vrijheid voor de uitmuntenden. Dat alles om het 
Nederlandse natuurwetenschappelijk onderzoek 
op te stuwen in de vaart der volkeren. Het aardige 
van dit deel van Willinks betoog is dat hij hier wel 
een relativerende waarschuwing op laat volgen. De 
wetenschappelijke groei van het vorige fin-de-siè-
cle werd gedragen door opkomende middengroe
pen, voor wie wetenschap een onderdeel vormde 
van hun ideologie. 'Het is', aldus Willink, 'niet 
gemakkelijk om heden ten dage invloedrijke socia
le groepen te vinden die zich met wetenschap op 
het hoogste niveau identificeren of willen identifi
ceren' (p. 237). Pleit dat niet voor een meer cul
tuurhistorische benadering van de natuurweten
schappen? 

Joseph Wachelder 
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