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BOEKBESPREKINGEN 

Toon Bosch, Om de macht over het water. De natio
nale waterslaatsilienst tussen staat en samenleving 
i79<S'-i84j) (Zaltbommel 2000), 247 pp., ill., ISBN 
90 288 1542 2. 

Het proetschrift van Toon Bosch over de vroege 
geschiedenis van Rijkswaterstaat in de periode 
1798-1849 is een prachtig geïllustreerd boek. In 
1798 werd de nationale waterstaatsdienst opgericht 
in het kader van de nieuwe, centraal bestuurde 
eenheidsstaat volgens de idealen van de Bataafse 
Republiek. Het boek sluit af bij de reorganistie 
van de dienst in 1849 die volgde op de bekende 
grondwetsherziening van 1848. Het boek is ont
staan als deel van een groots project, waarvan 
Bosch de doelstelling voor zichzelf als volgt formu
leert: 'het schrijven van een overzichtsgeschiedenis 
van 200 jaar Rijkswaterstaat en een daarvan af
geleide dissertatie' (p. 9I. Bosch' boek is het eerste 
deel van een driedelige reeks: R. E. Berkers teken
de voor deel 2, handelend over de periode 1850-
1930, en W. van der Ham nam deel 3 voor zijn 
rekening, betreffende de periode vanaf 1930. Naast 
deze drie dissertaties is er bovendien een jubi
leumboek verschenen, dat Bosch en Van der Ham 
ook nog op hun schouders namen. Twee eeuwen 
Rijkswaterstaat 179S-199S (Zaltbommel 1998). 

Centraal in Bosch' dissertatie staat de vraag 
naar de achtergronden van de oprichting van de 
nationale waterstaatsdienst, naar zijn maatschap
pelijke rol, zijn organisatorische ontwikkeling en 
naar de uitvoeringspraktijk. L êze vraagstelling 
moet gezien worden in het licht van het gekozen 
theoretisch kader van de zogenaamde contex-
tualistische techniekgeschiedenis. Nieuw ten op
zichte van de oude techniekgeschiedenis is dat 
niet langer een overzicht van (civiel)technische 
ontwikkelingen wordt gegeven, met noodzakelijk 
veel technische atlieeldingen, maar dat de tech
niekgeschiedenis in haar maatschappelijke context 
wordt geplaatst. De beantwoording van de vraag
stelling vindt daarom plaats met aandacht voor de 
wisselwerking met de ontwikkelingen op het ge
bied van staats- en natievorming in het algemeen 
en centraal waterstaatsbeeer in het bijzonder, de 
veranderende maatschappelijke eisen op waters
taatkundig en infrastructureel gebied, het so-
ciotechnisch landschap waarin de dienst zich 
bewoog, zijn raakpimten met en oriëntatie op de 
civiele techniek en zijn rol inzake de beleidsvor

ming en de uitvoeringspraktijk. Met maatschap
pelijke context wordt dus zowel (intern) de or
ganisatie van de dienst bedoeld (zie als uiting 
hiervan bijvoorbeeld de organisatiemodellen en 
budgetoverzichten op p. 64, 71-81, 114 en 138), als 
(extern) de interactie met maatschappelijke krach
ten zoals concurrerende diensten en commissies, 
maar ook de economische conjunctuur en het 
politieke beleid. Om zoveel factoren en actoren 
onder een noemer te brengen, vooral onder de 
derde poot, is niet sterk. De ogenschijnlijke drie
deling ligt bepaald niet ver van de klassieke twee
deling: techniek versus rest van de wereld, c.q. 
ingenieur versus maatschappij. 

Het boek is in twee perioden verdeeld: 1798-
1813, de opbouwfase, en 1813-1849, de periode van 
consolidatie en uitbouw. De drie hoofvragen 
betreffende maatschappelijke rol, organisatie en 
uitvoeringspraktiik worden voor beide perioden 
in twee keer drie hoofdstukken behandeld, na een 
inleiding op de geschiedenis van de waterstaatsge
schiedenis vanaf de Middeleeuwen en op de poli
tieke geschiedenis van het eind van de achttiende 
eeuw. 

Als afgeleide van het grotere Rijkswaterstaat-
proiect, het streven naar een overzichtsgeschiede
nis, is het boek een succes. Allerlei interessante 
ontwikkelingen komen ruim aan bod die de diver
se aspecten van de schaalvergroting en profes
sionalisering van de dienst illustreren. De dienst 
kende afvvisselend perioden van grote zelfstandig
heid en atliankelijkheid, het laatste met name 
tijdens de inlijving in het 'Corps de Service des 
Ponts en Chaussées' in 1811-1813. Beroemde droog-
makingsprojecten passeren de revue, zoals die van 
de Nieuwkoopse en Zevenhovense Plassen, de 
Zuidpias en het Haarlemmermeer, waarbij onder
meer de invloed van Rijkswaterstaat op de invoe
ring van nieuwe technieken zoals het hellend 
scheprad en de stoombemaling wordt besproken. 
De belangrijke bijdragen aan de infrastructuur 
worden uitgebreid beschreven, zoals de aanleg van 
het Noord-Hollands Kanaal, het eerste rijkswe-
gennet en de spoorwegen. Natuurlijk krijgt de 
grote vooruitgang in de rivierbeheersing veel aan
dacht, een taak die door sommigen wordt gezien 
als de oorspronkelijke reden voor het ontstaan 
van de waterstaatsdienst. Moderne communicatie 
(telegraaf) en nieuwe meetsy.stemen speelden hier 
een belangrijke rol. Naast grote gebeurtenissen 
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worden de persoonlijke inzet en het genie van 
bepaalde ingenieurs niet vergeten, onder wie 
Blanken, Goudriaan, Von Wiebekring, Krayenhoff 
en Delprat, die vooral ten aanzien van innovatie 
van belang waren. Opvallend is ook de ruime aan
dacht die geschonken wordt aan scholing en ken
nisontwikkeling, met name de stichting en rol van 
speciale opleidingen, deels naar Frans voorbeeld, 
zoals aan de militaire academies, de Koninklijke 
Academie te Delft - de voorloper van de huidige 
universiteit - en het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs. 

Om te bepalen welk karakter de waterstaats
dienst in de eerste vijftig jaar van zijn bestaan had, 
stelt Bosch een genuanceerde conclusie op. De 
hoofdvragen zijn hier weer anders geformuleerd 
dan in de inleiding, namelijk als toetsing van de 
idealen van de hervormers van 1798. Dit is niet 
alleen verassend, maar ook enigszins verwarrend. 
Is dit een spoor van de meningsverschillen ten 
aanzien van de opzet van het onderzoeksproject die 
Bosch op p. 9 memoreert? In ieder geval maakt 
Bosch hiermee het belang van zijn standpunt dui
delijk in de bestaande discussie over de vraag in 
hoeverre de oprichting van de Rijkswaterstaats
dienst gezien moet worden als een uitvloeisel van 
eerdere initiatieven in de achttiende eeuw of als 
iets geheel nieuws (p. 15-16, 29-31, 36-38). Bosch 
kiest voor het laatste. De vernieuwing van de poli
tieke cultuur door de patriotten is de eigenlijke 
bakermat geweest. Een indirect bewijs is de affi
niteit die het patriottisch gezinde Bataafsch 
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbe
geerte toonde voor experimenten met stoomge
malen. Een direct bewijs is dat in twee schetsen 
van grondslagen voor de Republiek van 1792 en 
1793 uit de kring rond de Amsterdamse balling 
B.E. .Abbema, gepleit werd voor opheffing van de 
bijzondere regionale overheidsorganen en privi
leges, in het bijzonder voor afschaffing van de 
hoogheemraadschappen waarvoor in de plaats 
een 'Gemeenebest' moest komen (p. 37); een abs
tract idee, dat kort daarna tot de Rijkswaterstaat 
leidde. 

De eerste stelling van Bosch in zijn conclusie is 
dat de waterstaat er goed in slaagde een vak
bekwame nationale organisatie te worden. Een 
belangrijke rol vervulde hierbij de enorme kennis
ontwikkeling, mogelijk gemaakt door enerzijds de 
oprichting van nieuwe opleidingen en anderzijds 
door de opbouw van ervaringskennis in de praktijk. 
Ten tweede stelt Bosch dat de waterstaatsdienst er 
ook goed in slaagde de uitvoeringspraktijk te uni
formeren, ondermeer door de opzet van gestan
daardiseerde meetsystemen, maar het innovatief 

potentieel beperkte zich tot enkele individuele 
ingenieurs. Volgens Bosch leidde dit echter niet 
tot een betere beheersing van de waterstaatspro-
blemem, in het bijzonder de rivieren, het water
peil, en de bouw van kunstwerken. Er ontstond 
dus geen nieuwe (op wetenschappelijke modellen 
en experimenten (PvD)) gebaseerde weg- en 
waterbouwkunde. Men bleef de voorkeur geven 
aan ervaringskennis boven formele, theoretische 
kennis. De derde concluderende stelling van 
Bosch is dat de waterstaatsdienst in de periode 
1813-1849 manifest aanwezig was. Op nationaal 
niveau speelde de dienst een hoofdrol als adviseur, 
beleidsvoorbereider, toezichthouder, ontwerper 
en uitvoerder. Een bijrol was weggelegd op regio
naal en locaal niveau wanneer andere overheids
organen met rijkssubsisdies aan het werk togen. 
De positie van de waterstaatsdienst was in tijden 
van grote financiële armslag en grote opdrachten 
krachtiger, zoals in de jaren twintig onder Koning 
Willem I en eind jaren dertig toen het Haarlem
mermeer aangevat werd, dan in jaren van be
zuiniging, vooral in de jaren dertig, toen na de 
afscheiding van het Zuiden, de rijksoverheid in 
ernstige financiële problemen verkeerde. Het is 
wellicht aan de oude, achterliggende tweedeling te 
danken, dat de auteur zijn periode in de inleiding 
en op enkele andere plaatsen (p. 16), karakteri
seert met de term 'aristocratische-ambachtelijke 
periode', hoewel hij hierop in zijn conclusie niet 
terugkomt en het ook niet zijn doelstelling is zijn 
periode met andere perioden van de geschiedenis 
van Rijkswaterstaat te vergelijken. Hij neemt deze 
term over van Lintsen die ook de algemene 
projectleider van het Rijkswaterstaatprojcct was. 
Laten we dit opvatten als het perspectief van het 
groepsproject op Bosch' mooie .synthese. 

Dit boek is een zeer degelijk geschiedwerk 
waarvoor een hoop grond is verzet. Het is ook 
goed geschreven en mooi verzorgd. Toch is het 
moeilijk toegankelijk en dat is jammer. Ik ver
moed dat dit komt doordat het opgezet is vanuit 
een tamelijk enge taakomschrijving, de geschiede
nis van één rijksdienst. Op deze manier kun je de 
geschiedenis schrijven van elk willekeurig ander 
ministerie, waarbij de techniek dan wellicht wat 
minder ruimte krijgt. Van een moderne techniek
geschiedenis verwacht ik meer, juist omdat de 
onderwerpen zo ontzettend actueel en modern 
zijn. De problematiek rond verkeer, vernatting en 
verdroging van gronden, de beheersing van de 
rivieren, het zijn onderwerpen waarvan de ge
schiedenis enorm interessant is, mede door het 
nieuwe belang van landinrichting en het milieu
belang. Een boek over hoe de maatschappij met 

170 



Boekbesprekingen 

deze problemen omging aan het begin van de 
negentiende eeuw in een periode van schaalver
groting en centralisering zou ook een heel andere 
opbouw kunnen hebben. Eerst een inventarisatie 
van de problemen per gebied, dan van de bestaan
de technieken, de vernieuwingen, de bestaande 
belangen en organisaties en tenslotte de gekozen 
oplossingen. Zo'n boek zou voor een breder pu
bliek toegankelijk zijn dan het hier gepresenteer
de. Maar waarschijnlijk is het hiervoor nog te 
vroeg. Deze en de andere twee dissertaties over 
Rijkswaterstaat vormen wellicht de bouwstenen 
voor zo'n project. 

Petra van Dam 

I.VV. Schol ed.. Techniek in Nederland in de twin-
tipte eeuw, deel 2: Delfstoffen, energie en chemie 
(Zutphen: Walburg Pers 2000) 487 pp., ill., ƒ 89,50, 
ISBN 90-5730-064-8. 

Deel twee in de zevendelige serie over de geschie
denis van de techniek in Nederland in de twintig
ste eeuw (TIN20) heeft drie basisactiviteiten als 
onderwerp: delfstoffen, energie en chemie. Wat 
blijft hangen na lezing van dit tweede deel is dat 
de drie stukken elk een heel eigen karakter heb
ben. Een samenvattende bespreking is daarom 
tamelijk lastig te maken. 

In het gedeelte over Delfstoffen wordt een pro
zaïsch beeld gegeven van een klein, vlak land aan 
de Noordzee waar getreurd werd om het gebrek 
aan essentiële grondstoffen. Bedoeld werden 
steenkolen en ijzererts, de dragers van de Britse 
Industriële Revolutie. Het beeld van Nederland als 
grondstoffenarm land veranderde in de periode 
1870-1970. Onder onze voeten borrelde en bruiste 
het zelfs. De bodem was rijk aan belangrijke 
grondstoffen voor de Tweede Industriële Revo
lutie: aardolie, aardgas en zout. Een terloopse 
opmerking dat 'de concurrentiekracht van onder
nemingen wellicht meer te maken heeft met de 
wijze waarop men techniek en andere productie
factoren omging, alsmede de organisatorische ca
paciteiten en het vermogen te leren', is interessant 
(blz. 24). Hoe de auteurs hiermee vervolgens zijn 
omgegaan en wat de consequenties zijn geweest 
voor hun bijdrage blijft evenwel gissen. Ook in de 
rest van het boek komt dit niet meer ter sprake. 

Het daaropvolgende deel over Energie neemt de 
schaalvergroting in de energieproductie, distribu
tie en -consumptie als uitgangspunt. Het, door de 
werken van Th. P. Hughes geïnspireerde, centrale 
concept is dat van grote technische systemen en 

de institutionele inbedding daarvan. Beschreven 
wordt hoe de energievoorziening in de periode van 
onderzoek op een steeds centraler niveau werd 
georganiseerd: particulieren, gemeenten, provin
cies, landelijke netwerken. Uitgebreid wordt daar
bij het institutionele kader, in het bijzonder de 
wetgeving en de vele organisaties, besproken. 
Duidelijk blijkt hoc instituties kunnen veranderen 
van stimulans in obstakel, zoals bij de aanleg van 
landelijke hoogspanningskabels. Het deel eindigt 
met een behandeling van de Nederlandse avontu
ren op het gebied van de kernenergie; een belofte 
die door milieuproblemen (nog?) niet is ingelost. 

Het laatste deel over chemie werkt niet met een 
bepaalde aanpak, zoals het gedeelte over Energie, 
maar heeft veel verschillende thema's: het ontstaan 
van chemische industrie, de schaalvergroting en 
concentratie in de basischemie, kennisverwerving 
en de diffusie van kennis via netwerken, de over
gang van carbo- naar petrochemie, de verschuiving 
van basisgrondstoffen naar consumentenproducten 
en tenslotte het ontstaan van petrochemische 
complexen (Rotterdam en Geleen). Door de veel
heid aan thema's krijgt de lezer hiervan geen chro
nologisch overzicht. Zoals in de inleiding bij dit 
deel wordt opgemerkt was dit ook niet de bedoe
ling. Verwezen wordt naar andere publicaties over 
dit onderwerp. Interessant in dit gedeelte is vooral 
de zoektocht van grote industrieën naar steeds 
nieuwe afzetmarkten voor hun producten. Ook is 
opvallend dat af\'alpro-ducten van chemi.sche pro
cessen opeens kunnen veranderen in essentiële 
toevoegingen bij het verwerken van andere grond
stoffen. Hierbij valt vooral de sterke verwevenheid 
van de chemische sector op, zowel nationaal als 
internationaal, waarbij bedrijven aan elkaar leveren 
en stoffen van anderen betrekken. 

rezanicn geven deze drie bijdragen een gede
tailleerd historisch overzicht van de ontwikkeling 
van .sectoren die zich meestal aan het oog van de 
Nederlander onttrekken, behalve als ze negatief in 
het nieuws komen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
als de elektriciteit uitvalt of er problemen ontstaan 
met het milieu: lucht-, bodem- en waterverontrei
niging. Zowel in het energie- als het chemiedeel 
wordt hierover gesproken, maar niet bij de delf
stoffenwinning. Over het algemeen valt op dat de 
auteurs wel naar hoofdstukken uit het 'eigen' deel 
verwijzen, maar nauwelijks naar de hoofdstukken 
over de andere basisactiviteiten. Hierdoor wordt 
de samenhang en wisselwerking tussen delfstof
fen, energie en chemie volgens mij niet voldoende 
benut. 

De techniekgeschiedenis als benadering is zeker 
herkenbaar gebleven, maar ook wordt duidelijk 
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dat de auteurs veel steunen op economisch-histo-
rische studies en vooral bedrijfsgeschiedenissen. 
Onvermijdelijk is dat er verschillen zijn tussen de 
hoofdstukken. Bij sommige onderwerpen is veel 
gebruik gemaakt van nieuw archiefonderzoek, ter
wijl andere hoofdstukken hoofdzakelijk op litera
tuurstudie zijn gebaseerd. Bepaalde hoofdstukken 
hebben ook een wat plichtmatig karakter en weten 
niet echt te boeien, bijvoorbeeld 'olie en gas' en 
'zout'. Daarnaast ziin er hoofdstukken die de lezer 
overladen met details en meer een encyclopedisch 
karakter hebben, zoals 'grootschalig produceren' 
en 'chemici, hun kennis en industrie'. Er staan ook 
zeer boeiende en verrassende hoofdstukken in. 
Voorbeelden zijn de innovaties van Staatsmijncn 
(de schudgoot), de aanleg van het gasnet na 
Slochteren, de kernenergie en de verovering van 
de consumentenmarkt met kunststoffen (plastics). 
In elk hoofdstuk staan zinnen en alinea's die meer 
vragen oproepen dan antwoorden geven. Een 
voorbeeld. Regelmatig wordt genoemd welke 
bedrijven betrokken zijn geweest bij de bouw van 
installaties, zonder dat de lezer duidelijk wordt 
gemaakt waarom het belangrijk is dat te weten. 
Bovendien wordt meestal niet dieper ingegaan op 
de keuze voor bepaalde installateurs. Waren het 
economische overwegingen, technische of sociale 
(werkgelegenheid)? 

Het voorgaande heeft wellicht te maken met het 
techniekhistorische concept van de serie. TIN20 
werkt met een nieuw concept: contextualistische 
lechniekgeschiedenis. Hierbij horen begrippen als 
innovatie, regimes en technische landschappen. 
Het duurt evenwel 118 bladzijden voordat het 
begrip 'landschap' wordt genoemd. Ook daarna 
komt het concept nergens expliciet aan bod. 
Onduidelijk blijft dus hoe de auteurs hiermee zijn 
omgesprongen. Nu was het niet de bedoeling van 
het concept om iedereen in een keurslijf te dwin
gen. Wat meer regie zou de interne consistentie 
van dit tweede deel wel ten goede zijn gekomen. 
Nu blijven het toch grotendeels zelfstandige ver
halen met heel verschillende gezichtspunten en 
met uiteenlopende selectie van thema's. Het eind
oordeel kan natuurlijk pas worden gegeven als alle 
delen verschenen zijn. 

Ferry de Goey 

Richard Mankiewicz, Het verhaal van de wiskunde. 
Oorspronkelijke titel: The story of mathematics 
(Amsterdam: Uitgeverij Uniepers Abcoude i.s.m. 
Natuur & Techniek 2000) 191 pp. ill., / 59,50, 1190 
Bfr, ISBN 90-6825-259-3. 

Het verhaal van de wiskunde vertelt in 24 hoofd
stukken de geschiedenis van de wiskunde. Het 
begint in Swaziland met een opgegraven kuitbeen 
met 29 duidelijk zichtbare inkepingen aflcomstig 
van een baviaan uit 35.000 v. Chr. Het eindigt in 
de jaren tachtig van de twintigste eeuw met chaos
theorie, fractaalmeetkunde, complexe-functie-
theorie en de dominante rol van computers. Zoals 
te verwachten is van een boek dat door Natuur & 
Techniek wordt uitgegeven, is het prachtig geïllu
streerd; zeker 25% van de beschikbare ruimte 
wordt door afbeeldingen in beslag genomen. Ook 
is er plaats gemaakt voor commentaren van de 
behandelde wiskundigen op ontwikkelingen uit 
hun tijd. De illustraties en commentaren worden 
verbonden door schetsen van de betreffende perio
de en de behandeling van cruciale momenten. 

De auteur wil laten zien hoe nauw de weten
schap van de wiskunde verbonden was met de 
belangen en ambities van de beschavingen waarin 
ze bloeide. Volgens hem is de ontwikkeling van 
wetenschappen, filosofie en wiskunde veel belang
rijker voor de geschiedenis van de mensheid dan 
de tenia's van traditionele geschiedschrijving: 'een 
parade van heren en een processie van oorlogen', 
waarin de aandacht naar koningen, politici en mili
tairen uitgaat. Het boek is bestemd voor iedereen 
en wil het beeld corrigeren dat wiskunde iets is 
waar je alleen op school mee te maken krijgt. 

Velerlei onderwerpen uit de geschiedenis van de 
wiskunde passeren de revue; de meer zuiver-wis
kundige ontwikkelingen, maar nog meer de ont
wikkelingen in de toegepa,ste wiskunde. Het boek 
behandelt astrologie en astronomie in de Oudheid 
en de ideologische rol van wiskunde daarbij; ver
der de stelling van Pythagoras en de Elementen 
van Euclides. .•\an de orde komen Chinese, Indiase 
en Arabische wiskunde. Verder laat het zien hoe de 
beoefening van wiskunde aan de religie kan raken; 
kalcndcrberekeningen werden nodig geacht, omdat 
bepaalde dagen een religieuze betekenis hebben. 

De blijvende vernieuwing van de wiskunde in 
de Renaissance wordt beschreven: uit die tijd stam
men mooie studies over het perspectief, onder 
meer van Delia Fransesca. De nadruk lag toen op 
praktische wiskunde; behalve perspectief ook op 
landmeetkunde, rekenkunde, en navigatie. Deci
male breuken kwamen in zwang. De Nederlander 
Simon Stevin wordt in dit kader niet behandeld. 
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Het uit het Engels vertaalde boek is op Engeland 
georiënteerd. Het bevat een hoofdstuk over wis
kunde in het Britse rijk. 

Aan de orde komen verder de belangrijke ont
wikkelingen uit de zeventiende eeuw, zoals de 
analytische meetkunde van Descartes, en de ont
wikkeling van de differentiaalrekening door zowel 
Isaac Newton als Gottfried Leibniz. Ook voor deze 
periode gaat de belangstelling van de auteur uit 
naar de praktische wiskunde: de ontwikkeling van 
landkaarten, de bepaling van vorm en afmeting 
van de aarde, en de vaststelling van de positie op 
zee. 

Vanaf het vijftiende hoofdstuk, wanneer het 
boek in de negentiende eeuw is aangeland, doet de 
behandelde wiskunde veel moderner aan. Er zijn 
wiskundige hoogstandjes voor nodig om zinvolle 
bijdragen aan het oplossen van vergelijkingen van 
de vijfde graad te leveren. Meerdere knappe wis
kundigen hebben aan dit probleem gewerkt. De 
bolmeetkunde wordt ontwikkeld, evenals allerlei 
'vreemdere' maar wel consistente vormen van 
meetkunde; vreemd vanuit het perspectief van de 
dagelijkse ervaring. Het oneindige begint de wis
kundigen steeds meer te intrigeren; er blijken 
meerdere soorten van oneindig te kunnen worden 
onderscheiden. Mathematische fysica, speltheorie, 
mathematische statistiek en complexe-functie-
theorie ontwikkelen zich. Ook voor deze periode 
besteedt de auteur aandacht aan toepassingen; 
onder meer in genetica, oorlogvoering en kunst. 
In de loop van de twintigste eeuw gaat de compu
ter een rol spelen. De computer is uit de meeste 
delen van de wiskunde niet meer weg te denken. 

De betekenis van het boek ligt voor het grootste 
deel in de prachtige illustraties. Deze zijn mooi 
om naar te kijken. Ze verbeelden wiskundige 
structuren of laten iets zien van de rol van de wis
kunde in de samenleving. Over de verbindende 
tekst ben ik minder positief Deze is soms lezens
waardig, maar regelmatig zijn de zinnen lelijk of 
onduidelijk. Dat zal vermoedelijk voor een groot 
deel liggen aan de kwaliteit van de vertaling. 
Verder bevestigde dit boek me in mijn vermoeden 
dat het niet mogelijk is wiskunde voor iedereen 
begrijpelijk te behandelen; zeker niet de wiskunde 
zoals die zich vanaf de negentiende eeuw heeft 
ontwikkeld. In het boek worden weinig formules 
gebruikt, maar dat maakt de behandelde wiskun
de niet begrijpelijk. Het resultaat van een dergelij
ke benadering kan niet anders zijn dan een 
oppervlakkige of een onbegrijpelijke tekst. 

Deze kritiek wil niet zeggen dat ik U afraad om 
van dit boek kennis te nemen. De prachtige illus
traties, de getuigenissen van de betrokkenen en de 

verbindende tekst brengen een gevoel over dat 
wiskunde een intrigerend vak is, en dat de wis
kunde zijn invloed op velerlei gebied heeft laten 
gelden en nog steeds doet gelden. U zult er ook 
wel wat van opsteken, echter uw verwachtingen 
hieromtrent moeten niet te hooggespannen zijn. 

Het is opvallend dat Naliiiir é- Tcciniick, na in 
1997 een eveneens uit het Engels vertaald boek 
over de geschiedenis van de wetenschap (Jack 
Meadows, Gescliiedenis van de wetenschap samen
gevat in de spectaculaire tevens van twaalf geleer
den; dit boek is uitgebreid besproken door Rienk 
Verniij in Gewina 22 (1999) 91-93) te hebben uit
gebracht, nu ook dit boek over de wiskunde 
publiceert. Samen bestrijken ze de geschiedenis 
van de bètavakken. Als ik beide boeken naast 
elkaar leg dan valt de vergelijking uit in het voor
deel van het boek over de geschiedenis van de 
wetenschap. Dat bock is veel toegankelijker voor 
een breed geïnteresseerd publiek en het is boven
dien inhoudelijk van behoorlijk goede kwaliteit. 
Het boek over de wiskunde zou ik om reeds ge
noemde redenen niet zonder meer een succes wil
len noemen. 

Ida H. Stamhuis 

I. Steendijk-Kuypers, Vrouwen-beweging. Medische 
en culturele aspecten van vrouwen in de sport, 
gezien in het kader van de sporthistorie, 1880-1928 
(Rotterdam: Erasmus Publishing 1999) 232 pp., 
ill., ƒ59,50, ISBN 90-5235-133-3. 

Sport heeft in ons land een hoge vlucht genomen 
en dat geldt zowel voor de topsport als de breedte
sport. Recente prestaties tijdens de Olympische 
Winter- en Zomerspelen laten duidelijk zien dat 
Nederland op internationaal niveau meetelt. Ook 
de breedtesport mag zich in een grote populariteit 
verheugen, want geschat wordt dat meer dan de 
helft van de bevolking er op de een of andere 
manier bij betrokken is. Graadmeter voor de 
maatschappelijke betekenis is verder de sterk toe
genomen belangstelling in de politiek en bij de 
media. Waar de sport thans zo'n belangrijke rol 
speelt, komt als vanzelf de vraag op hoe deze bloei 
te verklaren is. Afkeer van 'de cultus van het 
lichaam', het bedrijven van sport op zondag en in 
het algemeen van 'sportverdwazing', hadden lange 
tijd diepe wortels in de samenleving. Wel kende 
Nederland door de jaren heen een stevig aantal 
topsporters, zoals Jaap Eden, Beb Bakhuis, Fanny 
Blankers-Koen, Sjoukje Dijkstra of Anton Geesink, 
maar zij waren uitschieters, uitzonderlijke figuren 
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die in eigen land weinig concurrentie kenden. 
In feite duurde het tot het doorbreken van de 
massaal bedreven breedtesport, voordat er een 
reservoir van potentiële cracks ontstond waaruit 
telkens weer geput kon worden. Een goed voor
beeld hiervan vormen de successen bij schaatsen, 
tennis en volleybal: sporten die dankzij goede 
voorzieningen als kunstijsbanen en sportbanen 
veel jong talent aantrekken en verder ontwikkelen. 
Het is opvallend dat de wetenschappelijke bestu
dering van de sport als maatschappelijk verschijn
sel in ons land eveneens pas laat tot ontwikkeling 
is gekomen. Net zoals bij de sport zelf, maar veel 
later dan in het buitenland, bleef de aandacht van 
sociale wetenschappers en historici beperkt. Mier-
mans (1955), Stokvis (1979), Dona (1981), Derks en 
Budel (1990), Swijtink (1992) en Van Bottenburg 
(1994) verrijkten de literatuur weliswaar met enige 
interessante monografieën, maar tot een duidelij
ke follow-up daarvan is het in de geschiedschrij
ving van de sport nog niet gekomen. Wel is de 
belangstelling groeiende en ook om die reden kan 
de studie van mevr. Steendijk-Kuypers over de 
vroegste fase van de moderne sport in ons land 
gezien worden als een belangrijk moment in deze 
histori.sche subdiscipline. 

Zoals de titel al aangeeft is het de auteur niet te 
doen om de eerste halve eeuw van de sportbeoefe
ning volledig in kaart te brengen, maar gebruikt 
zij die periode als achtergrond waartegen de bij
zondere positie van vrouwen wordt onderzocht. 
Zij houdt daarbij vooral het oog gericht op de 
medische en culturele aspecten van de vrouw in 
de sport, een benadering die aan het boek een 
brede horizon geeft. In een drietal hoofdstukken 
wordt achtereenvolgens aandacht geschonken aan 
de ontwikkeling van spel tot sport, het begin van 
de sportparticipatie van vrouwen in het algemeen 
en tenslotte van het fietsen in het bijzonder. Het 
verhaal wordt sterk verlevendigd door een aantal 
illustraties, vooral prentbrietT^aarten uit het bezit 
van de auteur. Een uitgebreid bibliografisch over
zicht besluit het boek. 

Kort na het verschijnen is er van feministische 
zijde op gewezen dat 'Vrouwen-beweging' buiten 
de hedendaagse vrouwen- en genderstudies valt 
en ook anderszins een theoretisch kader mist. Wat 
dat eerste betreft kunnen we de auteur alleen 
maar dankbaar zijn, want het is juist de brede 
visie die aannemelijk maakt waarom de ontwikke
ling van de sport door vrouwen zo verlopen is. 
Anderzijds is het, gezien het hiervoor genoemde 
gebrek aan empirisch onderzoek, alleen maar ver
standig te noemen voorlopig af te zien van beper
kende theoretische kaders. 

De auteur is door haar achtergrond op haar best 
in de behandeling van de medische aspecten van 
de vrouwensport. Daarbij moet wel bedacht wor
den dat het hier steeds om figuren uh het hogere 
sociale milieu gaat, want arbeidersvrouwen zou
den door hun dagelijkse fysieke inspanningen 
geen behoefte aan sport hebben. In een tijd dat 
vrouwen uit de bovenlaag veelal als ziek, zwak of 
misselijk werden beschouwd en de functie van het 
vrouwenlichaam primair op de voortplanting 
gericht diende te zijn. was het beoefenen van 
sport wel het laatste waartoe zij geschikt leken. 
Maar er breekt langzamerhand een nieuwe ziens
wijze door, een die sportbeoefening juist aanmoe
digt omdat een gezonde constitutie juist in het 
voordcel van de kinderenbarende vrouw werd 
beschouwd. Kortom, wat eerst niet was toegestaan 
werd later en om dezelfde redenen juist door de 
medici gestimuleerd. Cultureel bepaald was ook 
de kleding die vrouwen bij hun sportbeoefening 
dienden te dragen en waarbij het zedelijkheidsar-
gument en niet de doeltreffendheid domineerde. 
Wij zien de lange rok als het ware langs het been 
opkruipen. Niet vergeten mag worden dat het tonen 
van de enkel al als een vergrijp tegen de goede 
zeden werd gezien. Ook aan de wederwaardigheden 
van het korset besteedt de auteur ruime en soms 
humoristische aandacht, terwijl ook het fietszadel 
niet onbesproken blijft. Vrouwen werden, toen zij 
eenmaal toegang tot het masculiene domein ver
worven hadden, geacht zich vooral 'ladylike' te 
gedragen en dat hield in dat het in de eerste plaats 
om een fraai uitgevoerde beweging moest gaan. 
'Stijlroeien' en niet als eerste aankomen, daar draai
de het nog lang in deze sport om. Een gebogen 
houding op de fiets werd eveneens afgekeurd. 

Het is begrijpelijk dat de auteur niet de hele 
periode van de geschiedenis van de vrouwensport 
heeft willen behandelen. De Olympische Spelen van 
1928 in .Amsterdam vormen dan ook een te verdedi
gen afsluiting. In Amsterdam vond een doorbraak 
in de vrouwenatletiek plaats, met als hoogtepunt de 
veelbesproken 800 nieter. lOat dit onderdeel niet het 
beoogde succes had, kwam volgens Steendijk-
Kuypers meer door gebrek aan ervaring en tekort
schietende voorbereidingen dan door iets anders. 
Toch zou het nog veertig jaar duren voordat de 800 
meter weer in het Olympisch programma werd 
opgenomen. Later, zo zou men kunnen opmerken, 
heeft zich iets soortgelijks bij de marathonloop 
voorgedaan. In Sydney 2000 won de Japanse Taka-
hashi op deze afstand in een tijd waar mannen zich 
niet voor zouden hoeven te schamen. 

Th. Stevens 
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Greta Noordenbos, Vrouwen in de Academies van 
Wetenschappen. Van uitsluiting tot uitzondering 
(Zutphen: Walburg Pers 2000) 264 pp., ISBN 90-
5730-089-3. 

.Aan Vrouwen in de Academies van Wetenschappen 
deugt helaas weinig. Het boek is een vertoon van 
onwetendheid, onnadenkendheid en onbehol
penheid, dat ritselt van de hele en halve fouten, 
slordigheden, inconsequenties, overbodige herha
lingen, tegenstrijdigheden en knulligheden. Het 
zijn er zo veel, dat ze ook de niet-deskundige lezer 
in het oog moeten springen en het al te simpel 
prijsschieten wordt om er enkele te noemen. Dat 
laat ik maar achterwege. Is er dan helemaal niets 
positiefs over het boek te schrijven? Ja, soms heeft 
de schrijfster de leeftijd van een van haar heldin
nen goed uitgerekend. Bovendien geeft zij als het 
ware lussen de regels door enkele lijnen waarlangs 
een cultuur-historische studie naar de vraag waar
om er zo weinig vrouwen zijn doorgedrongen tot 
de wetenschappelijke genootschappen en acade
mies en dus tot de erkende top van de geleerde 
wereld ook zou kunnen lopen. 

Voor het handjevol geleerde vrouwen in het 
vroegmoderne Europa zag het er helemaal niet zo 
somber uit. In de salons waar de nieuwste ontwik
kelingen in de natuurwetenschappen werden 
besproken, debatteerden zij in de zestiende en 
zeventiende eeuw volop mee. Sommigen van hen 
gaven als 'salonnières' zelfs gelegenheid tot derge
lijke discussies in min of meer geregelde vorm. 
Maar in de loop van de zeventiende eeuw verlegde 
zich volgens Greta Noordenbos het zwaartepunt 
van de bespreking van nieuwe ontdekkingen van de 
salons naar de nieuwbakken nationale of koninklij
ke academies als de Académie des Sciences in Parijs 
en de Royal .Academy in Londen. Spaarzame uit
zonderingen daargelaten kregen vrouwen tot ver 
in de twintigste eeuw geen toegang tot deze 
geleerde genootschappen. 

De auteur schrijft deze uitsluiting toe aan de 
professionalisering van het wetenschappeliik be
drijf en aan de invloed van de achttiende-eeuwse 
filosofen Jean-Jacques Rousseau en Immanuel 
Kant. Dat klinkt gewichtig genoeg om niet hele
maal onjuist te zijn. Maar is het ook een afdoende 
verklaring? Lag het dan aan een gebrek aan pro
fessionaliteit dat vrouwen niet werden uitgeno
digd voor een lidmaatschap van de verschillende 
academies van wetenschappen? Uit de in het boek 
aangehaalde voorbeelden blijkt dat sommige 
vrouwen die op een hoog niveau wetenschappelijk 
actief waren, in deze kunst waren ingewijd door 
hun vader of door hun broers, met wie zij thuis 

samen hadcJcn gestudeerd en geëxperimenteerd. 
Voorzover deze vaders of broers lid waren van een 
geleerd genootschap, was dit voor hen een medium 
om hun ontdekkingen wereldkundig te maken. 
Weliswaar was het via de acacJemies mogelijk 
posities te verwerven waaraan een inkomen ver
bonden was, maar dat maakte professionele beoe
fening van de wetenschap mijns inziens nog niet 
tot voorwaarde voor lidmaatschap en dus een 
grond voor uitsluiting van vrouwen. Tot ver in de 
negentiende eeuw bleven ambteloze burgers im
mers een vooraanstaande rol spelen in de ontwik
keling van de wetenschap. 

Hoe dramatisch hun uitsluiting voor de betrok
kenen ook was, het lijkt mij twijfelachtig of het 
voor de participatie van vrouwen in de weten
schap wel zo veel had uitgemaakt als zij wel tot de 
academies waren toegelaten. Zonder andere vor
men van erkenning voor de betekenis van hun 
werk bleven zij in de meeste gevallen niet. En in 
landen waar wel een enkele vrouw tot het uitgele
zen gezelschap 'acadéniiciens' doordrong, zoals in 
Italië en het tsaristische Rusland, leidde dat even
min tot een geleidelijk breder wordende stroom 
vrouwelijke geleerden. Lichtende voorbeelden 
werden zij niet. Zij bleven eenzame bakens. 

Greta Noordenbos gaat vrijwel geheel voorbij 
aan het eigenlijke probleem: het onderwiis voor 
meisjes, of liever gezegd, het gebrek daaraan. Al 
lang vtiór Kant en Rousseau (en ook nog heel lang 
daarna) bleven het voorbereidend hoger en het 
hoger onderwijs voor meisjes gesloten. Anna 
Maria van Schurraan mocht van achter een gor
dijn een college bijwonen. Zij was in de Republiek 
de enige niet die zoiets wilde. Een vriendin van 
prof. Barlaeus nam zich eens voor van onder een 
open raam op het binnenplaatsje van de Agnie-
tenkapel in Amsterdam een openbare les van de 
door haar bewonderde geleerde te beluisteren. 
Maar zij bleven uitzonderlijk. Een meisje moest in 
een geleerd gezin geboren zijn of (beter nog: en) 
een uitzonderlijk doorzettingsvermogen paren 
aan enorme leergierigheid om tot de geleerde 
wereld door te dringen. I^at lileet zo tot in de 
twintigste eeuw. Wetenschappelijk onderzoek werd 
toen vooral verricht aan de universiteiten en die 
stonden inmiddels open voor vrouwen — al verliep 
dat proces van openstelling in het ene land wat 
.soepeler en gelijkmatiger dan in het andere. Maar 
vervolgens dienden zich andere hinderpalen aan 
die een succesvolle integratie van vrouwen in de 
wetenschappelijke wereld belemmerden. In het 
ene land waren dat sociale vormen, in het andere 
— zoals Nederland - werd het gehuwde vrouwen 
vrijwel onmogelijk gemaakt ambtenares te wor-
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den of te blijven. En ongehuwde vrouwen hadden 
tijdens de crisisjaren niet veel meer kans, omdat 
het erop lijkt dat mannen die een gezin te onder
houden hadden de voorkeur kregen. 

Dat laatste valt natuurlijk moeilijk hard te 
maken, omdat aan de Nederlandse universiteiten 
en hogescholen tot ongeveer 1970 nauwelijks werd 
gesolliciteerd. Hoogleraren pikten hun assistenten 
en bij voorkeur ook hun opvolgers zelf uit, zoals 
opnieuw blijkt uit de in het boek weergegeven 
interviews met enkele vrouwelijke Nederlandse 
academieleden. Dit droeg ertoe bij dat de univer
sitaire wereld lang een gesloten circuit en een 
mannenbolwerk bleef. Zo bezien waren eerst de 
geslotenheid en later de geringe carrièremogelijk
heden voor vrouwen aan de universiteiten het 
obstakel voor een grotere participatie van vrou
wen in de academies van wetenschappen. 

Peter Jan Knegtmans 

Huib Zuidervaart, Van 'konstgenoten en liemelse 
fenomenen: Nederlandse sterrenkunde in de aclit-
tiende eeuw. Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de 
geschiedenis der geneeskunde en der natuurwe
tenschappen 58 (Rotterdam: Erasmus Publishing 
1999) 663 pp. ill., 90-5235-143-0. 

Stel u voor: een van uw kennissen is op uw rom-
melzolder in wat oude kisten en dozen gedoken, 
en brengt onverwacht een hele tak van uw voor
ouders aan de dag, van wier bestaan u zich tot dan 
toe geheel onbewust was. Precies zo heeft Huib 
Zuidervaart de rommelzolder van de Nederlandse 
sterrenkunde bestegen en heeft hij een eeuw aan 
de geschiedenis van het vak toegevoegd. Waren we 
er tot nu toe van overtuigd dat in de achttiende 
eeuw geen Nederlandse sterrenkunde van enige 
betekenis werd bedreven, voorlaan kennen we -
dankzij Zuidervaart - Struyck, Klinkenberg, Hen-
nert en de Munck. 

Het boek waarin Zuidervaart zijn onderzoek 
beschrijft, bestaat uit vier delen, die de periode 
1715 tot 1769 omvatten. Na een inleidende schets 
van de algemene wetenschappelijke en sociale 
achtergrond bespreekt Zuidervaart de Neder
landse inspanningen op het gebied van waarne
ming en wiskundige baanbepaling van kometen, 
en betreffende de afstandsbepaling tot de zon uit 
de passages van Mercurius en Venus voor de zon 
langs. In het vierde deel van het boek wordt de 
status van de achttiende-eeuwse Nederlandse ster
renkunde herijkt met het nieuwe materiaal. 

In het achttiende-eeuwse Nederland kon men 

wel sterrenkunde studeren, aan universiteit of- in 
het Nederlands - aan Illustere Scholen, maar de 
universiteiten beschouwden onderzoek als niet tot 
hun taak behorend en een koninklijk observatori
um als in Parijs of Londen was er hier ook niet. 
Deze omstandigheden leidden in de negentiende 
eeuw tot de mening dat er in Nederland in de 
achttiende eeuw geen sterrenkunde van betekenis 
was uitgeoefend, een opvatting die sindsdien is 
gebleven. Zuidervaart beschrijft de bloei van acht
tiende-eeuwse amateurgenootschappen - onder 
meer in Middelburg en .Amsterdam, waar 'konst-
genoten' zich met de studie van de natuur bezig
hielden. 

De voornaamste Nederlandse komeetonderzoe
ker uit de achttiende eeuw was Nicolaas Struyck 
(1686-1769). Struyck publiceerde over verzeke-
ringswiskunde, aardrijkskunde, en over kometen. 
Over zijn opleiding is niets bekend. Zijn bijdrage 
aan de kennis van kometen is drieledig. Meerdere 
sterrenkundigen, onder wie Newton en Halley, 
hadden als parabool benaderde banen van kome
ten afgeleid uit waarnemingen, maar de daarbij 
gevolgde methoden niet expliciet uitgelegd. Struyck 
voorzag in deze lacune, door een voorbeeld stap 
voor stap door te rekenen in zijn Inleiding tot de 
algcmcene kennis der comeeten of staartsterren. 

De tweede bijdrage van Struyck bestond uit het 
verzamelen van historische gegevens over kome
ten, en uit zijn pogingen hierin kometen op te 
sporen die periodiek terugkeren. Halley had zulks 
gedaan door de banen van kometen te bepalen. 
Hij had gevonden dat de kometen van 1531, 1607 
en 1682 vrijwel dezelfde baan hadden gevolgd, en 
hieruit geconcludeerd dat ze verschijningen van 
een en dezelfde komeet waren, die in 1758 zou 
wederkeren. Struyck ging minder secuur te werk, 
door niet naar de banen maar alleen naar de jaren 
van verschijning te kijken. De voordelen van het 
mindere rekenwerk en de toepasbaarheid op slecht 
waargenomen kometen, worden teniet gedaan 
door de onbetrouwbaarheid van identificatie op 
periode alleen. Van de drie zekere, drie waarschijn
lijke, en drie mogelijke teruggekeerde kometen door 
Struyck genoemd in zijn Korte hesclnyving van alle 
de comeeten of staartsterren, die ik in de geschiede
nissen heb kunnen vinden, is er niet één correct, 
ook niet de al door Halley voorzichtig gesugge
reerde kometen van 1532 en 1662. Struyck meende 
niet minder dan 11 eerdere passages van deze 
'Halley-II' te hebben opgespoord. Struycks in het 
Nederlands geschreven boek - beide verhandelin
gen over kometen waren opgenomen in zijn In
leiding tot de atgemecne geographic uit 1740 - bleef 
in het buitenland onopgemerkt. Pas toen Struyck 
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in 1749 de Viae Comctarum (Wegen der kometen) 
publiceerde, een lijst met de baanelementen van 
negentien nieuwe kometen (waarvan er vijf door 
Struyck, vier door zijn vriend Cornells Douwes, 
en één door Klinkenberg berekend waren), werd 
hij internationaal bekend. In 1753 kwam het 
Vervolg van de bcschryvinge der Staartsterren uit, 
met alle 42 op dat moment bekende kometenbanen. 

Een derde bijdrage aan de komeetkunde leverde 
Struyck door zijn bouw in 1741 van een cometari-
um: een driedimensionaal model van het zonne
stelsel met de banen van verschillende kometen 
uitgevoerd in koper. Dit model - in twee stukken 
voor de zuidelijke en de noordelijke hemel apart -
was niet alleen fraai ter illustratie, maar ook nut
tig omdat hoeken erin direct konden worden 
gemeten, hetgeen veel rekenwerk bespaarde. 

De tweede belangrijke Nederlandse komeeton-
derzoeker uit de 18e eeuw was Dirk Klinkenberg 
(1709-1799). Deze was als landmeter opgeleid, 
leerde het kometenvak van Struyck, uit diens 
Inleiding tot de atgemeene kennis der comeeten of 
staartsterren, en hield daarna nauw contact met 
hem. Klinkenberg is de ontdekker van vijf kome
ten (1743-II, 1744, 1748-II, waargenomen op het 
waarenniingsplat van het gebouw van het Natuur
en Sterrenkundig Collegie in Haarlem, en 1762 en 
1764, waargenomen vanaf het stadhouderlijk 
observatorium in het Binnenhof te Den Haag), 
nam verschillende andere waar, en paste de van 
Struyck verworven kennis toe door van vele 
kometen de baan te berekenen. Daarmee werd hij 
een internationaal geziene onderzoeker. 

Anders is dit met de derde komeetonderzoeker, 
lan de Munck (1687-1768). Deze self-made zaken
man te Middelburg had in zijn eigen huis een 
observatorium laten inrichten, en gebruikte dit 
om kometen waar te nemen. Pas na het bekend 
worden van de komeet uit 1744, publiceerde de 
Munck het boekje Sterrekundige waarneemingen 
op de comeet of staartsterre, waarin hij beweerde 
deze komeet eerder te hebben waargenomen dan 
alle anderen, inclusief de als ontdekker geboek
staafde Klinkenberg. Door zijn tijdgenoten werd 
dit als een kras staaltje prioriteitsvervalsing gezien, 
en het gevolg is dat de Munck nationaal en inter
nationaal volledig is genegeerd. Dat gebeurde zelfs 
toen hij in 1748 wel degelijk een der eersten was 
die de komeet van dat jaar waarnam. 

Struyck en Klinkenberg waren klaar voor de 
verwachte terugkeer van de komeet van Halley, 
eind 1758, maar zelfs nadat de komeet in het bui
tenland was gevonden, zou het tot april 1759 
duren voor het weer waarnemingen in Nederland 
toeliet. Mede als gevolg hiervan hebben Struyck 

en Klinkenberg feitelijk niet bijgedragen aan het 
onderzoek van deze komeet. De terugkeer van de 
komeet van Halley leidde in heel Europa tot be
langstelling voor de berekening van de storing op 
de komeetbaan door Jupiter. In Nederland publi
ceerden lan Schim (1727-1783), een koopman uit 
Maassluis, en Johann Friedrich Hennert (1733-
1813), hoogleraar Sterrenkunde te Utrecht, hun 
rekenwerk aan dit probleem. De laatste stuurde 
zijn werk op naar de Pruissische .Academie in 
Berlijn, die er gunstig over oordeelde; in de praktijk 
bleken de rekenmethoden van Hennert overigens 
onbruikbaar. 

Tegen het einde van zijn leven besefte Struyck 
dat zijn gebruik van jaartallen alleen om terug
kerende kometen te vinden als mislukt moest 
worden beschouwd; hij handhaafde alleen zijn 
identificatie van de komeet van 1532 en 1662, 
'Halley-II'. Hij mopperde nog wat op onnauwkeu
righeden van De la Caille en Euler, en maakte 
ruzie met Klinkenberg over diens baan voor de 
komeet van 1762 - die niet bleek te kloppen met 
de bepaling door Messier. Het uitblijven van de 
voor 1788-1790 voorspelde terugkeer van 'Halley-
II' heeft hij niet meer meegemaakt. 

Halley had laten zien dat waarneming van de 
passages van Mercurius en liever nog Venus voor 
de zon langs in principe de afstand tot de zon zou 
leveren. In het derde deel van het boek bespreekt 
Zuidervaart de Nederlandse inspanningen op dit 
gebied. Die kunnen kort worden samengevat: 
noch bij de Mercurius-overgangen van 1736, 1743 
en 1753, noch bij de Venus-overgangen van 1761 en 
1769 zijn in Nederland bruikbare waarnemingen 
verricht. Deels lag dit aan het slechte weer, voor
namelijk echter aan het gebrek aan apparatuur 
(met name klokken) van voldoende kwaliteit om 
wetenschappelijke waarnemingen te verrichten. 
Klinkenberg probeerde de Venus-overgang van 
1761 nauwkeurig te klokken, om na afloop te ont
dekken dat zijn uurwerk 'een rechte prul' was. 
Ook internationaal vielen de resultaten overigens 
nogal tegen. 

In het vierde deel van het boek trekt Zuider
vaart zijn conclusies: de Nederlandse sterrenkunde 
in de 18e eeuw was heel behoorlijk. Slechts een 
vijftal mensen - Hennert, Klinkenberg, Lulofs, 
Schim en Struyck - verrichten scheppend theo
retisch werk, maar qua waarnemingen telden de 
Nederlanders internationaal mee: van de 34 ko
meten uit het tijdvak 1715-1770 zijn er 11 door een 
Nederlander ontdekt (zes door Klinkenberg, één 
ieder door de Munck, Moorland en Lop, twee 
door onbekende waarnemers op Kaap de Goede 
Hoop) en nog eens zeven waargenomen voordat 
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buitenlandse berichten over de ontdekking Neder
land bereikten. Er bevond zich in Nederland een 
aanzienlijke groep sterrenkundig op niveau geïn
teresseerden, getuige bijvoorbeeld de intekening 
door 423 mensen op de Nederlandse vertaling van 
Lalandes Astronomie. Door afwezigheid van over
heidssteun was er echter geen continuïteit in de 
Nederlandse inspanningen. 

De eerste twee delen van het boek, de Jieschrij-
ving van de 'konstgenootschappen' en van het 
komeetonderzoek, zijn heide zeer interessant, en 
bevatten veel nieuw materiaal. Deze delen staan 
tamelijk los van elkaar: het belang van de genoot
schappen voor de komeetonderzoekers wordt niet 
expliciet besproken. De afwezigheid van enige 
serieuze bijdrage van Nederlanders aan de bepa
ling van de zonneparallax maakt dat het derde 
deel van het boek minder nieuws brengt. 

Hier en daar wreekt zich enigszins dat Zuider
vaart niet zelf een aktief sterrenkundige is. Als 
Klinkenberg en Messier het niet eens zijn over de 
baan van de komeet van 1762 rekent hij niet na 
wie van de twee gelijk had. Hij lijkt het werkelijke 
belang van de zonneparallax niet echt te begrij
pen. En als onderbouwing van zijn stelling dat het 
begrip van de zonne-cyclus anno 1998 niet beter is 
dan ten tijde van de ontdekking ervan door Wolf 
citeert hij (de Engelse vertaling van) een boek uit 
1951. 

Het boek is zeer leesbaar, niet het minst door 
Zuidervaarts gevoel voor een pakkende anekdote 
of humoristisch citaat: 'Indien nu de verwagte 
comeet verschijnen moge, dan wensche ik harte
lijk, dat hy zich met een lange glinsterende staart 
vertoone: anders zal men roepen: 'Professor! Is 
dat de Comeet? Is het anders niet! Dan had gij 
zoveel tijds voor dien kleinen Comeet niet hoeven 
verspillen.' 

De gangbare opvatting dat de achttiende-eeuw
se sterrenkunde niet veel voorstelde beperkt zich 
mijns inziens niet tot Nederland. Als we Panne-
koeks bekende geschiedenis De groei van ons 
wereldbeeld er op naslaan, vinden we dat er na het 
werk van Newton en Halley een hiaat valt, dat 
vrijwel samenvalt met de door Zuidervaart behan
delde periode. Op het gebied van de waarnemin
gen was feitelijk alleen het werk van Bradley in 
deze periode interessant, met de ontdekkingen 
van de aberratie (in 1728) en van de notatie (1748). 
(Bradley's zeer nauwkeurige positiemetingen van 
3000 sterren werden pas veel later door Bessell 
verwerkt tot een in 1818 uitgegeven catalogus.) Op 
het gebied van de theorie is er wiskundige ontwik
keling door Laplace en Lagrange, maar sterren
kundig leverde dit vooralsnog weinig op: alleen de 

onderlinge storingen van Jupiter en Saturnus wer
den begrepen. (Pannekoek roemt het werk van 
Laplace aan de baan van de maan, en blijkt zich 
niet te hebben gerealiseerd dat dit fout was.) Pas 
na 1775 zou de sterrenkunde weer op gang komen, 
met de waarnemingen van William Herschell en 
het theoretisch werk van Gauss. 

De internationale luwte in de ontwikkeling van 
de sterrenkunde verklaart de schijnbare paradox 
dat de conclusie van Zuidervaart dat de Neder
landse sterrenkunde van de achttiende eeuw inter
nationaal behoorlijk meetelde, gerechtvaardigd is, 
ook al moet men op grond van het door hem 
bovengehaalde materiaal tot de conclusie komen 
dat de Nederlandse sterrenkunde in de achttiende 
eeuw op een absolute schaal niet bijster veel voor
stelt. 

Zuidervaart heeft een enorme hoeveelheid werk 
verzet, en dit capabel samengevat. Zijn boek zal 
een onmisbare klassieker worden voor de geschie
denis van de sterrenkunde in ons land. Het is 
bovendien een genoegen om te lezen. 

Frank Verbunt 

Patricia Faasse, Zuiver om de wetenschap. De .Aka
demie en haar levenswetenschappelijke instituten. 
Bijdragen tot de Geschiedenis van de Koninklijke 
Nederland.se Akademie van Wetenschappen dl. 4 
(Amsterdam: Koninklijke Nederlandse .•\kadeinie 
van Wetenschappen 1999) 281 pp., ill., ISBN 90-
6984-243-2 

De Akademie, zoals betrokkenen de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW) meestal noemen, heeft een aantal onder
zoeksinstituten onder zich. Op dit moment zes op 
het gebied van de levenswetenschappen en zeven 
op het gellied van de geesteswetenschappen -
waaronder het sinds Het Bureau ons alle bekende 
P.J. Meertens Instituut. Een centraal historisch 
punt in Patricia Faasses studie is dat het in eerste 
instantie een samenloop van omstandigheden is 
dat de Akademie juist deze onderzoeksinstituten 
beheert. 

Het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek 
werd in 1909 geopend na uitgebreide discussie 
waarbij een verzoek van een internationale asso
ciatie voor hersenonderzoek om tot een netwerk 
van zulke instituten te komen aanleiding was en 
dankzij acties van Akademieleden de doorslag gaf 
Een ander instituut, eveneens op collectievorming 
gericht maar nu van schimmels, kwam in een aan
tal stappen onder de hoede van de Akademie. Een 
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door F.A.F.C. Went in 1896 uit Indië meegenomen 
verzameling schimmels, mede gebruikt om cultu
res te verkopen, verhuisde op den duur als het 
Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS) 
naar het op privé-kapitaal gebaseerde Phyto-
pathologisch Laboratorium Willie Commelin 
Scholten in Amsterdam. Toen in en na de Eerste 
Wereldoorlog de .\ssociation Internationale des 
Botanistes en de steun die zij aan CBS leverde 
wegvielen, vroeg Went in 1918 de Akademie bij de 
minister een vergelijkliare steun te vragen. Dat 
gebeurde enige jaren later, met de Akademie als 
kanaal, en verder vertegenwoordigd in het toe
zicht van CBS. (Pas vanaf 1968 zou CBS een volle
dig Akademie-instituut worden.) 

Op eigen termen waren de instituten van de 
Akademie redelijk succesvol, dat wil zeggen 
dienstverlening op basis van collectievorming - en 
wel van hersenen, schimmels en embryo's (het 
derde instituut dat uit het begin van de twintigste 
eeuw dateerde, het Hubrecht Laboratorium). Met 
de algemene sterke groei van wetenschappelijk 
onderzoek na 1950, en een aantal personele ver
anderingen in de leiding van de instituten, ont
wikkelden zij zich tot instituten voor zuiver 
wetenschappelijk onderzoek. In diezelfde tijd wer
den nieuwe instituten opgericht op het gebied van 
de oecologie, welke uiteindelijk (in 1992) fuseer
den tot het Nederlands Instituut voor Occologisch 
Onderzoek (NIOO) - het vierde instituut dat 
door Patricia Faasse in detail onderzocht werd. 

Inmiddels waren er overigens in de wereld van 
de wetenschap verdere veranderingen opgetreden, 
kort samen te vatten als de opkomst van onder
zoek- en wetenschapsbeleid, de noodzaak van ver
antwoording, en meer professionele organisatie. 
Voor de Akademie-instituten betekende dit dat zij 
vanaf 1989 onder eenzelfde regime vielen, en 
regelmatig extern geëvalueerd werden. De ad-hoc 
collectie van .Akademie-instituten werd gesyste
matiseerd. 

De KNAW wil nu haar geschiedenis op schrift 
te stellen. In dat kader werkte Patricia Faasse als 
free-lance onderzoeker een aantal jaren aan de 
geschiedenis van de vier bovengenoemde Akade
mie-instituten op het gebied van de levensweten
schappen. Een deel van haar data en inzichten zijn 
samengenomen in het hier besproken boek. 

Dat levert fascinerende portretten van een aan
tal hoofd- en bijfiguren in deze geschiedenis. 
Zoals van L^aniel de Lange (van 1917 tot 1946 
directeur/collectiebeheerder van het Hubrecht 
Laboratorium, maar ook actief in het socialisme), 
van Cornells Ubbo Ariëns Kappers (van 1922 tot 
1946 directeur van het Herseninstituut, internatio

naal befaamd en gevraagd vanwege zijn verge
lijkende anatomie van het centrale zenuwstelsel, 
maar pas in 1929 eindelijk hoogleraar, aan de Uni
versiteit van Amsterdam), en van Johanna Wester-
dijk (van 1917 tot 1957 directeur van het CBS, 
buitengewoon hoogleraar in de fytopathologie (in 
Utrecht) sinds 1917, daadkrachtig, en met een 
sleutelrol in het onderzoek naar de iepenziekte in 
de jaren twintigen later). 

En het levert vignetten van episodes, zoals de 
strijd tussen Westerdijk en Ritzema Bos over fun
damenteel versus praktisch gericht onderzoek in 
de fytopathologie; het verschil bleef, maar de 
'zieke iepen jdeden] wat geen mens vermocht', 
namelijk, de respectieve instituten laten samen
werken. Of de wederwaardigheden van de KNAW-
Commissie voor Oecologie, ingesteld in 1950 
(vanwege het rapport van een studiereis van 
Mörzer Bruijns van Staatsbo.sbehecr in 1949, dat 
meer verspreiding kreeg dan verwacht), gevraagd 
om aan te geven wat voor extra stimulering nodig 
zou zijn, verbaasd over de positieve ontvangst van 
haar rapport in 1952, en vervolgens in staat gesteld 
0111 instituten te helpen oprichten (1954: Instituut 
voor Oecologisch Onderzoek; 1957: Hydrobio-
logisch Instituut). En de controverses over rich
ting van en medezeggenschap over het onderzoek 
in het Limnologisch Instituut (de nieuwe naam 
van het Hydrobiologisch Instituut) in 1969 en het 
Hubrecht Laboratorium in 1974, waarin inhoude-
lijk-wetenschappeliike, organisatorisch-besluurlijke 
en persoonlijke kwesties tegelijkertijd aan de orde 
waren, en met moeite werkbare oplossingen gere
aliseerd werden. Het leven van de instituten, en 
van hun relatie met de .Akademie, was niet rim
pelloos. 

De auteur van deze portretten en vignetten 
vindt bredere vragen belangrijk. Met name moet 
deze geschiedenis 'van binnenuit' van de relaties 
tu.ssen de instituten en de Akademie iets laten zien 
over de identiteit van de Akademie wanneer ze in 
het begin van deze eeuw instituten onder haar 
hoede neemt, dit Ix'schermvrouwschap continu
eert en moet verdedigen in de jaren vijftig en de 
jaren zeventig en later, en zo ook haar eigen rol 
articuleert. 

Als we de slotzin van het boek mogen geloven 
heeft de Akademie uiteindelijk, maar 'haars on
danks' instituten geschapen die iets voor elkaar 
kregen (namelijk lange-terniijn multidisciplinair 
onderzoek) al voordat dat tot algemeen erkend 
ideaal werd verheven. De ironie die de auteur sig
naleert moet te maken hebben met de combinatie 
van de terughoudendheid van de Akademie om te 
interveniëren in de wetenschap, gekoppeld aan de 
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brede, en dus niet disciplinair georiënteerde inzet 
van de Akademie. Het hangt dan van omstandig
heden en historische ontwikkelingen af welke van 
deze twee componenten (en in welke volgorde) 
aan de orde komen. Het netto-effect lijkt positief 
- al kan het dus niet zonder meer op het conto 
van de Akademie geschreven worden. 

Er spelen wel meer zaken in de ontwikkeling die 
Patricia Faasse beschrijft. Vóór de Tweede Wereld
oorlog lijkt wetenschap een zaak van individuen die 
zich in een internationale context bewegen. Be
stuurlijke arrangementen worden ad-hoc vorm 
gegeven. Sponsors spelen weliswaar een belangrij
ke rol, maar zij identificeren zich met de dan 
dominante wetenschappelijke cultuur. 

Na de Tweede Wereldoorlog is de Akademie niet 
meer alleen: ZWO wordt opgericht als een organi
satie ter bevordering van zuiver wetenschappelijk 
onderzoek, met voor die tijd aanmerkelijke finan
ciële middelen, en met een bureaucratische verant
woordelijkheid naar de geldgever (het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) toe. 
De wederzijdse positionering van ZWO en KNAW 
wordt bepaald door de gedeelde interesse in 'zui
vere' wetenschap, en de strijd om dat gedeelde 
domein. In Patricia Faasses geschiedenis wordt 
niet genoemd dat er al nieuwe organisaties werden 
opgericht voordat ZWO formeel van start ging 
(FOM met z'n latere instituten, het Mathematisch 
Centrum), wat een bruid.schat inhield die toen en 
later tot verdere concurrentie niet de .akademie en 
haar instituten leidde. 

Patricia Faasse benadrukt het verschil tussen de 
bureaucratische regelingen voor ZWO-instituten, 
en de lossere manier waarop de .Akademie met 
commissies van beheer of toezicht werkte, en waar 
de productiviteit van wetenschappelijk onderzoek 
en dienstverlening voorop stond. Omdat er in het 
boek geen data gegeven worden voor de ZWO-
instituten blijft het contrast overigens in de lucht 
hangen. 

De activiteiten van de Akademie in de jaren 
vijftig op het gebied van de oecologie lijken niet te 
lijden te hebben gehad van concurrentie met 
ZWO. De ZWO-stichting voor biologische weten
schappen wordt pas eind jaren zestig en begin 
jaren zeventig actief. De Akademie is (naast de 
universiteiten) aanvankelijk de enige speler op het 
gebied van bevordering van zuiver-wetenschappe
lijk oecologisch onderzoek. 

Later, in de jaren zeventig, is de context waarin 
Akademie en ZWO opereren veranderd. Dit is bij
zonder duidelijk als staatssecretaris Klein, in 1975, 
zonder voorafgaand overleg met betrokkenen, 
aankondigt dat het Instituut voor Hersenonderz

oek gesloten moet worden. Kleins aankondiging 
leidt tot reacties van alle betrokkenen, en het netto 
effect is dat het Instituut niet gesloten wordt, maar 
wel serieus moet reorganiseren, tot en met het 
afstoten van projecten en onderzoekers die niet 
passen in het nieuwe programma. 

'Disciplinering van de groei' is de titel van het 
hoofdstuk waarin Patricia Faasse deze en andere 
recente ontwikkelingen beschrijft. Opnieuw zijn 
er fascinerende doorkijkjes op de combinatie van 
interne problemen en externe druk die tot reorga
nisaties leiden, en inmiddels instituten voor mul
tidisciplinair onderzoek opgeleverd hebben die 
een nieuwe bloei tegemoet lijken te gaan. 

Waartoe telt het boek op? De portretten en vig
netten zijn fascinerend, ook al zijn de contexten 
waarin ze ingebed zijn niet altijd voldoende uitge
werkt. L ât betekent ook dat de relatie tussen de 
historische reconstructies en de algemene be
schouwingen niet altijd duidelijk zijn. Het boek 
geeft 'gemengde' geschiedschrijving, en dat leidt 
dan ook tot gemengde gevoelens. Het is niet een 
geschiedenis van de instituten zelf, hun werk en 
hun externe relaties (al worden elementen daar
van wel zichtbaar gemaakt), maar van hun orga
nisatie en leiding in relatie tot de Akademie. 
Tegelijkertijd wordt de Akademie zelf niet be
schreven, alleen haar relaties met de instituten. 
Dat past weliswaar in de centrale vraagstelling 
naar de relaties tussen instituten en Akademie, 
maar creëert ook schimmigheid over wat de .Aka
demie is en doet. Of er inderdaad zoiets is als een 
Akademie-instituut met typerende kenmerken is 
dan ook de vraag. 

Een verdere beperking is dat data en analyses 
beperkt zijn tot Nederland. Voor geschiedschrij
ving is dat geen probleem, maar Patricia Faasse 
wil ook algemene claims over wetenschapsbeoefe
ning en wetenschapsbeleid maken. .Met haar vlotte 
pen kan ze haar indrukken op dit punt (en trou
wens ook op andere punten) goed op de lezer 
overdragen, maar of ze gelijk heeft is een tweede. 

Arie Rip 

Martijn Eickhoff, Barbara Henkes en Frank van 
Vree ed.. Volkseigen. Ras, cultuur en wetenschap in 
Nederland 1900-19SO (Zutphen: Walburg Pers 
2000) 254 pp,, ill., ƒ39,50, ISBN 90-5730-135-0. 

Deze elfde editie van het Jaarboek Oorlogsdocu
mentatie '40-'45 weerspiegelt de verbreding die 
het werkterrein van het NIOD hij de aanvang van 
het nieuwe millennnium heeft ondergaan. Voor-
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taan zal het instituut zich niet meer beperken tot 
de geschiedenis van Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog, maar die geschiedenis in het brede
re perpectief van de maatschappelijke verande
ringen in de twintigste eeuw onderzoeken. De 
bedoeling van deze bundel, aldus Frank van Vree 
in zijn inleiding, is aan de hand van case-studies 
te laten zien wat de betekenis is geweest van het 
essentialistische denken over ras en volk in de 
sociale en culturele wetenschappen in de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Hiermee verbonden 
vragen zijn liijvoorbeeld of er connecties bestaan 
tussen iemands weten,schappelijke opvattingen en 
zijn houding tegenover het nationaal-socialisme, 
en of er gesproken kan worden van goede en foute 
wetenschap. De bundel is grotendeels voortge
komen uit een sessie op de Third European Social 
Science History Conference, die in 1999 in .Am
sterdam plaat.svond. 

Enkele voorbeelden van wat deze aanpak ople
vert. Martijn Eijckhoffs bijdrage behandelt de 
situatie in de Nederlandse pre- en protohistorie 
aan de hand van een dubbelportret van de student 
P. Felix en de hoogleraar A.E. van Giffen. Felix 
sloot zich aan bij de SS en studeerde tijdens de 
oorlog in Duitsland. Van Giffens houding tegen
over de Duitsers, met wie hij voor en tijdens de 
oorlog wetenschappelijke contacten onderhield, 
wis ambivalent. Waar Felix bijvoorbeeld een bij
drage leverde aan een tentoonstelling over hune
bedbouwers die appelleerde aan het nationale 
rasbewustzijn en gecamoufleerde propaganda 
maakte voor het nationaal-socialisme, probeerde 
Van Giffen zich op 'zuiver wetenschappelijk' werk 
te concentreren en afstand te houden tot politiek 
en propaganda. Er waren wel nuanceverschillen 
tussen hun wetenschappelijke opvattingen over 
het rasbegrip, maar fundamenteel waren die niet. 
Zowel voor Felix als Van Giffen vertegenwoordig
den bijvoorbeeld de hunebedbouwers een etni
sche essentie van het Nederlandse volk. In hun 
wcten,schap, betoogt Eickhoff, is dan ook niet de 
verklaring te vinden voor het verschil in opstelling 
tegenover de L^uitsers. Eerder is het zo dat hun 
wetenschappelijke visie in beider gevallen in over
eenstemming kon worden gebracht met hun per
soonlijke voorkeuren en omstandigheden. 

Barbara Henkes presenteert eveneens een dub
belportret, van de volkskundigen P.J. Meertens en 
Jan de Vries. Meertens was een christelijk socialist 
met pacifistische sympathieën. De Vries, Leids 
hoogleraar oud-germanistiek, had anti-democra
tische opvattingen. Dit verschil stond overeen
komsten in hun visie op volk en ras niet in de 
weg. Beiden dachten zij essentialistisch en waren 

zij vertegenwoordigers van het eenheidsdenken in 
de jaren 1930 dat versterking van de Nederlandse 
volksgemeenschap beoogde. Na de inval manifes
teerde zich andere verschillen. De Vries bepleitte 
samenwerking met de Duitsers en propageerde de 
Groot-Germaanse gedachte. Meertens was terug
houdender en keerde zich uiteindelijk tegen anti
semitisme en nationaal-socialistische politiek, 
maar zeker niet tegen de Duitse cultuur als zodanig. 
Wetenschap en politiek waren voor hem aparte 
werelden. De Vries toonde zich als volkskundige 
een 'uitsluiter' met een fixatie op de bodemgebon
den boerenstand, Meertens als een 'insluiter' die 
oog had voor de diversiteit en dynamiek van 
bevolking.sgroepen. Maar ook hier is de relatie 
tussen wetenschap en ideologie niet eenduidig; 
binnen de volkskunde was voor beider opvattin
gen ruimte. 

Ineke Moks bijdrage heeft het raciale vertoog in 
de sociale weten.schappen tot onderwerp maar 
beschrijft ook de visie op ras,sen van enkele biolo
gen. Ze laat zien dat principiële afwijzing van het 
essentialistische rasdenken een zeldzaamheid was. 
Zelfs door onderzoekers als Barge, die het ras-
begrip fysisch-antropologisch opvatten, werd een 
evaluatie van de geestelijke verschillen tussen ras
sen niet strikt gemeden. Eugenetische denkbeel
den zijn ook na de Tweede Wereldoorlog nog aan 
te treffen en evenmin maakte de oorlog een einde 
aan het rasdenken; in schoolboeken werd het idi
oom tot in de jaren zeventig gehanteerd. 

De bundel bevat een mooie bijdrage van Mar-
nix Beyen over de consequenties van opvattingen 
over de tribale herkomst van Nederlanders ('ger-
manen') en Belgen ('germanen' en 'kelten') voor 
de nationale geschiedschrijving in beide landen. 
Renico Ensel beschrijft de totstandkoming van de 
volkskundige portretfotografie van Willem van 
Malsen. En de Britse historicus Richard Johnson 
maakt een paar verstandige opmerkingen in een 
'zelf-reflexief', in ongenietbaar cultural-studiesidi-
ooin geschreven commentaar op de bundel. Het 
slothoofdstuk biedt een nuttige bespreking, met 
bibliografie, van de literatuur over nationaal-
socialisme en rassenhygiëne door Dick van Galen 
Last. 

Bij elkaar genomen geven de bijdragen een 
goede indruk van de complexe relaties tussen per
soonlijke, politieke en wetenschappelijke visies op 
volk en ras. Het is te simplistisch om van goede en 
foute wetenschap te spreken, en in de opstelling 
tegenover nazistische ideeën over ras valt meer 
griis te bespeuren dan zwart of wit. Wetenschaps
historici zullen daar niet verbaasd over zijn. Ver
bazing is er nog wel bij een van de auteurs, Ineke 
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Mok, die hoofdschuddend constateert dat Blu-
menbach de subjectiviteit van zijn ra.ssenindeling 
blijkbaar niet inzag en dat wetenschappers zelfs na 
de oorlog nog niet begrepen dat het rasbegrip 
niets anders is dan een 'politieke en sociale con
structie', waarmee ze lijkt te doelen op iets dat 
geen enkele empirische basis heeft. Lastig vindt ze 
bovendien dat veel wetenschappers zo ambivalent 
zijn in hun opvattingen over het rasbegrip. Maar 
dat is natuurliik juist de kern van de zaak: in die 
ambivalentie, in de onduidelijkheid of 'ras ' zich 
alleen in lichamelijke of ook in geestelijke eigen
schappen manifesteert, ligt de oorzaak van de 
elasticiteit van het begrip en van de vele doelein
deinden waarvoor het kon worden aangewend. 
Van de politieke correctheid die momenteel het 
spreken over rassen (ook in fysisch-antropologische 
zin) precair maakt, hadden Moks wetenschappers 
nog geen last; ze gaven van hun ambivalentie open
lijk blijk. 

L̂ e andere auteurs van de bundel vermijden 
zorgvuldig elke uitspraak over wat je met begrip
pen als ras en stam aanmoet, en hoewel je dat van 
historici kunt verwachten, vraag ik me af of het 
effect niet averechts is, namelijk dat de historise
ring die men probeert te bewerkstelligen juist aan 
de gemiddelde lezer voorbij gaat, net als aan .Mok. 
Dit klemt temeer omdat de bundel aanknopings
punten wil bieden voor de discussie over de relatie 

tussen wetenschap en politiek in het algemeen, 
dus ook vandaag de dag. Een van [ohnsons ver
standige opmerkingen is dat tegenwoordig welis
waar niet meer over raciale eigenschappen wordt 
gesproken, maar dat referenties aan etniciteit -
lijnrecht tegen de bedoelingen van de term in - in 
de praktijk vaak een raciale connotatie behouden 
en op dezelfde wijze functioneren als het eertijdse 
vertoog over 'volk'. Mok signaleert bovendien dat 
het tribale en raciale denken nog tot zeer recent in 
leerboeken werd gereproduceerd. Het had denk ik 
geholpen als de auteurs de twintigste-eeuwse ont
wikkelingen in het biologische gezichtpunt meer 
aandacht hadden gegeven; niet om de mist te 
laten optrekken, maar om duidelijk te maken 
waarom het zo mistig is. De vermijdingsretlex van 
de auteurs op dit punt blijkt ook nog eens uit het 
gegeven dat niet alleen in de afzonderlijke bijdra
gen, maar zelfs in de bibliografie van Van Galen 
Last geen melding wordt gemaakt van Vissers 
werk over de eugenetische opvattingen van Neder
landse medici en biologen in de eerste helft van de 
twintigste eeuw (in H. Schellekens en R.P.W. Visser, 
De genetische numipulalie, Meulenhoff 1987). 

De bundel vraagt om een vervolg: Ras, cultuur 
en wetenschap 19^0-2000. Wie durft? 

Bert Theunissen 
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