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BOEKBESPREKINGEN 

Barbara Allart, 'De wetenschap heeft 't uitgemaakt'. 
Wetenschapsbeelden in de Nederlandse publieks
tijdschriften 1S40-1900 (Utrecht 2003) 396 pp., ill., 
ISBN 90-393-3328-9. € 25,-, te bestellen bij de 
auteur of bij het Instituut voor Geschiedenis en 
Grondslagen van de Natuurwetenschappen van de 
Universiteit Utrecht. 

Barbara Allart beschrijft in haar proefschrift 'De 
wetenschap heeft 't uitgemaakt' de wijze waarop er 
in de tweede helft van de negentiende eeuw in 
Nederlandse algemeen-culturele tijdschriften over 
natuurwetenschap werd geschreven en welke 
wetenschapsbeelden er op die manier aan de lezers 
gepresenteerd werden. Onder wetenschapsbeelden 
verstaat Allart visies op wetenschap die niet alleen 
door waardevrije en interne factoren bepaald wor
den, maar met name door subjectieve en externe 
factoren, zoals de culturele, maatschappelijke, 
politieke, levensbeschouwelijke, professionele en 
persoonlijke contexten waarin de wetenschaps
beelden gevormd worden. Een onderzoek naar 
wetenschapsbeelden zegt iets over de waardering 
van wetenschap in een bepaalde periode en in 
bepaalde contexten. De wisselwerking tussen 
wetenschapsbeeld en maatschappijvisie staat in 
het boek centraal. 

Algemeen-culturele tijdschriften, die in de 
negentiende eeuw voor het eerst verschenen, vor
men de belangrijkste bron voor Allarts onderzoek. 
Deze publiekstijdschriften bereikten een zo groot 
mogelijke groep lezers en verzuilden snel, hetgeen 
Allart in staat stelde de beeldvorming van verschil
lende groepen te vergelijken. De vier traditionele 
zuilen (katholieken, protestanten, liberalen, socia
listen) fungeren dan ook als ordeningsprincipe in 
haar boek. Aan de hand van artikelen van natuur
wetenschappers en populariseerders in een aantal 
periodieken per zuil (Allart selecteerde per zuil 
een tijdschrift voor een hoger ontwikkeld lezers
publiek en een tijdschrift gericht op een breder 
publiek en daarnaast een radicaal en een meer 
gematigd tijdschrift) passeert een groot aantal 
wetenschapsbeelden uit de periode 1840 tot 1900 
de revue. 

Het raamwerk van 'De wetenschap heeft 't uitge
maakt' wordt gevormd door vijf hoofdstukken. De 
behandeling van wetenschappelijke onderwerpen 
werd in de door Allart geselecteerde tijdschriften 
vaak verbonden met de thema's prestige, emancipa
tie, strijd, eenheid en vooruitgang, die zij in afzon

derlijke hoofdstukken bespreekt. .Mlart beschrijft 
voor elk van de zuilen (en de 'subgroepen' daar
binnen) op welke manieren de wetenschap in hun 
tijdschriften werd gepresenteerd en gebruikt. Daar 
is de wetenschap als statussymbool en als middel 
om (sociaal, economisch, internationaal) prestige 
te verwerven, bijvoorbeeld door aan wereldten
toonstellingen deel te nemen. De wetenschap als 
instrument in het emancipatiestreven van de lage
re sociale klassen, religieuze groeperingen en 
vrouwen, hetgeen vaak vorm kreeg in de wens een 
'eigen' wetenschap te ontwikkelen. De moderne 
wetenschap als voorwerp van strijd, in het bijzon
der de theorieën over het ontstaan van het leven 
en de oorsprong van de mens, die de fundamenten 
van het christelijk geloof in gevaar brachten, o f -
in het geval van de vrijdenkers - als wapen in de 
strijd tegen de onderdrukking door kerkelijke en 
politieke autoriteiten. De wetenschap als voe
dingsbodem voor diverse — vooral filosofische — 
eenheidstheorieën, zoals het monisme (eenheid 
van stof en geest) en de fysico-theologie (eenheid 
van wetenschap en religie). De wetenschap als 
instrument ter rechtvaardiging van bepaalde 
maatschappijtheorieën en als symbool van voor
uitgang: praktische vooruitgang, sociale vooruit
gang of vooruitgang van de samenleving in haar 
geheel (beschaving, welvaart, volksgezondheid). 
Allart stelt in de inleiding dat het primair haar 
bedoeling is een beeld te creëren van de velschil
lende invalshoeken van waaruit de wetenschap in 
de algemene periodieke pers van de tweede helft 
van de negentiende eeuw beschreven werd. Zij is 
daar goed in geslaagd: de lezer maakt kennis met 
een grote verscheidenheid aan ideeën over weten
schap en de invloed van de wetenschap op de 
samenleving. De tijdschriften pasten de weten
schappelijke en technologische actualiteiten aan 
concrete situaties en aan hun eigen ideologieën en 
belangen aan, waardoor er 'gelegenheidsweten-
schapsbeelden', verzuilde wetenschapsbeelden en 
sociaal gedifferentieerde wetenschapsbeelden ont
stonden. 

Het waardevolle van Allarts boek is dat het een 
stem geeft aan groepen die in de wetenschapsge
schiedenis nog niet vaak gehoord werden. Zij 
besteedt aandacht aan wetenschapsbeelden die 
afwijken van de liberaal-protestantse wetenschaps
opvatting en vvetenschapswaardering, die in de 
historiografie overheerst. Daarnaast betoogt Allart 
dat de natuurwetenschap in de zogenaamde 'strijd 
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tussen geloof en wetenschap' meestal geen partij 
maar een instrument of wapen was en dat religieuze 
en filosofische debatten vaak gevoed werden door 
maatschappelijke veranderingen. Hiermee draagt zij 
bij aan de verdere ontmythologisering van deze 
'strijd'. En hoewel de periode 1840 tot 1900 in veel 
opzichten te vroeg is om van verzuiling te spreken, 
nuanceert het boek de rol van de verzuiling in de 
Nederlandse samenleving: de zuil waartoe men 
behoorde was niet altijd de enige of zelfs doorslag
gevende factor bij het bepalen van een standpunt 
in een maatschappelijk debat. 

Het klinkt misschien paradoxaal; het proef
schrift van Allart brengt nuances aan in de histori
ografie, maar blijft zelf tegelijkertijd een verhaal 
van uitersten. De wetenschapsbeelden die aan de 
verschillende zuilen en sociale groepen gepresen
teerd werden, verschillen in veel gevallen te funda
menteel om op een zinvolle manier vergeleken te 
kunnen worden. Verder worden bij de vijf thema's 
veelal dezelfde argumenten naar voren gebracht. 
Er is dus diversiteit, maar ook veel herhaling, 
vooral als het gaat om de katholieke en orthodox-
protestantse opvattingen over wetenschap. Per zuil 
waren er doorgaans slechts graduele verschillen in 
wetenschapsbeelden. 'De wetenschap heeft 't uitge
maakt' is geworden tot een waardevolle bron voor 
het negentiende-eeuwse denken over wetenschap 
en de rol van maatschappelijke contexten daarin. 
Over de wetenschap zelf zegt het echter niets 
nieuws, maar dat was ook niet direct de bedoeling 
van de auteur. 

Dat het niet eenvoudig was te komen tot een 
systematische vergelijking van de gepresenteerde 
wetenschapsbeelden komt, denk ik, ook voort uit 
het ontbreken van een systematische behandeling 
van de tijdschriften en het beleid en de ideeën van 
hun redacties. Hierdoor krijgt de lezer moeilijk 
een beeld van de mate van representativiteit van 
de door Allart besproken artikelen waarin me
ningen over wetenschap geventileerd worden. Je 
vraagt je voortdurend af of dit geen individuele en 
op zichzelf staande opinies zijn. Een groot deel 
van de aangehaalde artikelen is bovendien van de 
hand van anonymi; de lezer leert de mensen 
achter de opvattingen niet kennen. Het gevoel ver
banden te missen wordt versterkt doordat Allart 
de meeste van haar analyses en conclusies tot het 
laatste hoofdstuk heeft bewaard. De lezer had tij
dens het lezen wel iets meer houvast kunnen 
gebruiken. 

Verder dreigt het gevaar dat de gepresenteerde 
wetenschapsbeelden in de tijdschriften verward 
worden met wetenschapsbeelden van de lezers van 
die tijdschriften. Ik vraag me af of .'\llart zich hier
van steeds genoeg rekenschap heeft gegeven. Over 

de ideeën over wetenschap van de lezers komen we 
niets te weten, maar die hoeven niet per se overeen 
te komen met de ideeën die zij voorgeschoteld 
kregen. We moeten ons realiseren dat de tijd
schriftartikelen over wetenschap in veel gevallen 
werden geschreven door natuurwetenschappers en 
populariseerders. Dat zij, bijvoorbeeld, wezen op 
het prestige dat wetenschappelijke kennis met zich 
meebrengt kan ook een poging zijn het maat
schappelijk draagvlak voor het beoefenen van 
natuurwetenschap te verbreden. 

Wat is wetenschap bovendien in het boek van 
Allart? Net als het begrip 'cultuur' in de cultuurge
schiedenis dreigt het begrip 'wetenschap' in de 
wetenschapsgeschiedenis aan betekenis te verlie
zen. Allart gebruikt de term 'wetenschap' voor de 
natuurwetenschappen (de fysica, de biologie, de 
geologie, enzovoort), de wetenschapsbeoefening, 
de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, de 
toepassingen van wetenschappelijke kennis, maar 
het blijkt ook vaak te verwijzen naar de gevolgen 
van wetenschap voor de samenleving, de preten
ties van wetenschapsbeoefenaren, de verwachtin
gen die de maatschappij ten aanzien van de 
wetenschap koestert en de filosofische implicaties 
van de wetenschap. Deze begripsverbrokkeling is 
mede het gevolg van de manier waarop er in de 
negentiende eeuw over wetenschap gedacht en 
gesproken werd, maar het is volgens mij van 
belang dat de wetenschapshistoricus zich op het 
gebruik van de term en zijn connotaties herbezint. 

Tenslotte ontneemt de - overigens begrijpelijke 
- keuze voor een thematische structuur af en toe 
het zicht op de chronologie en gelijktijdigheid van 
bepaalde ontwikkelingen in de wetenschapsbeel
den en bevat het boek naar mijn smaak teveel 
slordigheden in spelling en stijl. Maar 'De weten
schap heeft 't uitgemaakt' is een informatief boek 
met een boeiend en vooral heel erg leuk onder
werp. Prachtige illustraties en spotprenten uit, bij
voorbeeld, Eigen haard en de Katholieke illustratie 
en vermakelijke hoofdstuktitels ontleend aan het 
gedicht 'Hulde van een dwarskijkertje aan den 
vooruitgang der XIXde eeuw' veraangenamen het 
lezen alleen maar. 

Dorien Daling 

Biografisches Lexikon der hervorragenden Arzte der 
letzten fünfzig Jahre von Isidor Fischer, Bande III-
IV: Nnchtrüge und Ergiinzungen, bearbeitet und 
herausgegeben von Peter Voswinckel, Dritter Band: 
Aga-Kojn (Hildesheim etc: Georg Olms Verlag 
2002) LXXIII + 882 pp. , ill., € 101,- , ISBN 3-478-
11659-6. 
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Zeventig jaar geleden, in 1932-1933, verscheen in 
twee banden het laatste, door Isidor Fischer 
samengestelde deel van dit beroemde Lexikon. 
Inmiddels zijn de personen die in dit deel werden 
opgenomen vermoedelijk allemaal overleden, 
zodat hun biografieën kunnen worden gecomple
teerd. De niedisch-historicus Peter Voswickel 
rondt met deze derde band de eerste helft van dit 
aanvullingsproject af. Dat er zo'n lange periode 
verstreken is tussen Fischers en Voswickels werk, 
vindt niet zijn primaire reden in het feit dat er 
gewacht werd op het overlijden van alle op
genomen artsen. Lange tijd werd de publicatie van 
aanvullingen eenvoudigweg niet overwogen. Een 
argument hiervoor was dat een aanzienlijk deel 
van de hervorragendc artsen uit de jaren dertig na 
de oorlog niet meer te traceren leek. Velen hadden 
Duitsland gedwongen verlaten en keerden na de 
oorlog niet meer terug. Maar veel belangrijker was 
waarschijnlijk een onuitgesproken probleem met 
betrekking tot degenen die niet vertrokken waren, 
Van hen hadden velen een oorlogsverleden - al 
was het alleen maar een 'fout' lidmaatschap -
waarmee ze na de oorlog niet te koop wilden 
lopen, en hoe moest daarmee in het Lexikon wor
den omgesprongen? Bovendien werden naspeu
ringen hieromtrent bemoeilijkt door het IJzeren 
Gordijn en de Muur. Hoe dan ook, 'vergeten' was 
het Leitmotiv van de Duitse omgang met het nazi
verleden, en completering van het Lexikon met 
gegevens over kampslachtoffers en verdrevenen 
strookte daar niet mee. 

Inmiddels is het tij - in elk geval in academisch 
Duitsland - gekeerd en is de noodzaak tot 'herin
neren' in de bejegening van het oorlogsverleden 
onderkend. Wat eerst niet gewenst leek moet nu: 
in detail dient te worden onderzocht en geboek
staafd wat er is gebeurd. Ka de Wende en de daar
uit voortvloeiende openstelling van archieven kan 
dat nu ook beter dan voorheen. Het voltooien van 
het laatste deel van het Lexikon is in deze context 
het inlossen van een ereschuld aan de oorlogsslacht
offers, zo kan uit de inleiding worden opgemaakt, 
die geheel in het teken staat van de problematiek 
van vergeten en herinneren. Voswinckel heeft zich 
naar vermogen van zijn Herculesstaak gekweten om 
alle 'verdwenen' geachte artsen te traceren. Los van 
dit alles krijgen medisch-historici door dit initia
tief de beschikking over een onmisbaar aanvullend 
naslagwerk, met in de twee voorziene banden 81 
Nederlandse artsen. 

Bert Theunissen 

Johan Braeckman, Darwins moordbekentenis. De 
ontwikkeling van het denken van Charles Darwin 
(Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds 2001) 239 pp. 
ill., ISBN 90 5712 125 5. € 21,95. 

De Darwin-industrie bevindt zich in het Engelse 
taalgebied nog steeds in een periode van hoogcon
junctuur, Terwijl professionele biologiehistorici de 
laatste vijftien jaar de twintigste eeuw ontdekt 
hebben, blijft de stroom publicaties over Darwin 
en zijn doorwerking onverminderd krachtig. De 
uitgave van de correspondentie gaat bijvoorbeeld 
nog steeds door, en wat er minder verschijnt 
aan vakmatige studies-op-de-vierkante-millimeter 
wordt ruimschoots gecompenseerd door populaire 
boeken. Het Nederlandse publiek wordt sinds een 
aantal jaren bediend door Uitgeverij Nieuwezijds, 
die onder meer vertalingen van de Origin en van 
Darwins autobiografie uitgaf En nu is er dus ook 
een boek óver Darwin, van de hand van de Gentse 
filosoof Braeckman. 

Het boek is bedoeld voor een algemeen publiek 
en concentreert zich op de conceptuele ontwikke
ling van Darwins evolutionaire denken; de achter
gronden en ontwikkeling van Darwins ideeën 
staan dus centraal. Ook de doorwerking ervan in 
de twintigste-eeuwse biologie komt aan bod, met 
name op de het terrein van de humane biologie; 
het slothoofdstuk behandelt onder meer de recente 
opkomst van de evolutionaire psychologie. De focus 
is steeds op de biologie gericht. Het sociaal-dar-
winisine bijvoorbeeld blijft buiten beschouwing. 

De auteur moet zich hebben voorgenomen de 
zaken niet eenvoudiger voor te stellen dan ze zijn. 
Hij put uit de vakhteratuur en schrikt niet terug 
voor gedetailleerde analyse of voor de weergave 
van discussies tussen Darwinexegeten. Dat ver
dient lof; hij maakt het zichzelf niet makkelijk en 
neemt zijn lezers serieus. Die lezers moeten op 
hun beurt serieuze belangstelling voor het onder
werp meebrengen en een over honderdvijftig pagi
na's uitgesponnen argument met aandacht blijven 
volgen. Wie dat volbrengt mag zich uitstekend 
geïnformeerd noemen. 

Er valt natuurlijk altijd wat aan te merken op 
overzichten als deze, maar gegeven de kwaliteit 
van het gebodene wil ik me niet aan obligaat 
gemekker bezondigen. Twee opmerkingen slechts 
over zaken die me wel belangrijk voorkomen. De 
auteur kiest in zijn uitleg voor conceptuele helder
heid boven puur historische weergave. Dat noopt 
hem er soms toe het hedendaagse inzicht in 
bepaalde biologische fenomenen ter verheldering 
te hulp te roepen. Als historicus vind ik dat een 
zwaktebod: ik had bijvoorbeeld liever meer gelezen 
over hoe Darwins 'foute' pangenesistheorie als 
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exponent van het negentiende-eeuwse erfelijk-
heidsdenken te begrijpen is, dan hoe die theorie 
zich verhoudt tot hoe het met die erfelijkheid 
'echt' zit (volgens ons). Mijn tweede opmerking 
betreft een omissie: de revisie van het Mendel-
beeld waarvoor Robert Olby de aanzet heeft gege
ven is door de auteur over het hoofd gezien dan 
wel ten onrechte buiten beschouwing gelaten. 
Alles bij elkaar niettemin een welkom boek dat 
waar biedt voor zijn geld. 

Bert Theunissen 

Science in the Provinces. A descriptive catalogue of the 
'Deventer' collection (Leiden: Museum Boerhaave 
2002). Geb., 214 pp. ISBN 90-6292-139-6. € 50,-. 

M. Fournier, Early microscopes. .4 descriptive cata
logue (Leiden: Museum Boerhaave 2003). Geb., 235 
pp. ISBN 90-6292-143-4. € 50,-. 

These two instrument catalogues from the Museum 
Boerhaave are physically very well produced, on 
good paper, in durable bindings. Excellent-quality 
monochrome photographs illustrate all the objects 
very satisfactorily. The Deventer catalogue is pub
lished anonymously, at the insistence of its author, 
Anne van Helden. This is stated to have come 
about because he could not finish a biographical 
register of instrument makers which was to have 
been an integral part of the work, as he left the 
employment of the Museum. I have to say that it 
was a pity to omit such a list, for such information 
on Dutch makers is difficult to come by; apparent
ly no one else could be spared to do the work, 
which I find mind-boggling, 

Be that as it may, the collection described is 
important as to its origins and composition. An 
introduction describes how some of the instru
ments came from the Deventer Athenaeum, 
founded in 1629 but collecting scientific instru
ments from 1777. Others came from the University 
of Harderwijk, its instruments being merged with 
those of the Athenaeum in 1817. In 1817 a local 
Physical and Chemical Society (NSG) was formed, 
working in symbiosis with the Athenaeum. In 1864 
a Higher Burger School (HBS) was set up in 
Deventer, using the existing instruments taken 
over from the Athenaeum, and buying others. This 
catalogue includes those instruments acquired up 
to 1914. Many of them are 18''' century, but signifi
cant 19''' century examples are also plentiful. The 
introduction includes some analysis of the typical
ity of the Deventer collection, as compared with 
those in Teyler's Museum in Haarlem (as a nation

al group), and those at the University of Urbino 
(for an international comparison). A picture of 
science teaching in the first half of the 19* century 
is drawn, and it is shown how this changed with 
the government's setting up of the Deventer HBS: 
quantitative instruments account for 25% of the 
total before 1864, and for 40% afterwards. The 
Museum Boerhaave contains another such collec
tion, of the HBS in Tilburg, founded at about the 
same time. The two are broadly similar. 

The entries are arranged in a standard form, 
which is clearly explained, and quite full references 
to manuscripts, contemporary publications, and 
secondary literature are included, and listed at the 
back of the book under the three headings. The 
groupings of the objects follow as closely as possible 
those in the Deventer HBS inventory book. They 
are: [1] Mechanics (items 1-37); I2] Hydromecha
nics (items 38-58); [3] Pneumatics (items 59-78); 
I4] Sound (items 79-129); [5] Optics (items 130-
212a, but no microscopes); |6] Heat (items 213-
247); [7] Magnetics (items 248-266); [8] Electricity 
(items 267-417); [9] Other apparatus (items 418-
428); and [10] Objects of minor importance 
(items 429-478, all incomplete). This summary 
provides some indication of the relative strengths 
of the sections, of course. I cannot quarrel with 
the accuracy of any of the descriptions, which 
between them describe a wide range of interesting 
instruments. 

Each section has a short introduction, and in 
general gives more space to some important 
objects than to lesser ones. I found the descrip
tions to be shorter than I would have thought 
helpful in some cases, and only a few dimensions 
are usually included, but the quality of the photo
graphs compensates to some extent. In addition to 
the bibliography, there are listings of NSG, of 
HBS, and of Museum Boerhaave inventory num
bers, a concordance, and an index of personal 
names. All of these combine to provide a thorough
ly practical volume of much interest to all those 
concerned with 18''' and 19''' century sciences. 

The volume by Marian Fournier contains descrip
tions of almost 325 microscopes, around one third 
of the total held by the Museum Boerhaave, and 
we are promised future catalogues to cover the 
rest. As the author says in her introduction, the 
catalogue deals mainly with chromatic micro
scopes dating from about 1675 to about 1835. She 
goes on to offer a survey of the development of 
the microscope during that period, and the 
circumstances which affected this. Dutch instru
ments are, of course, given particular attention in 
the collection, and their makers are discussed 
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against the background of their colleagues in 
other European countries. These few pages are a 
useful survey, and all I would criticise in this 
account is the implicit assumption that it was 
largely chromatic aberration which caused poor 
image-quality at high powers in such instruments: 
Deiman has conclusively proved that the actual 
reason was lack of aperture. 

The entries are arranged under eight chapters: 
[i] Dutch origins (items 1-56); (2] Early com
pound microscopes (items 57-101); [3] English 
microscopes (items 102-139); [4] Dutch and Con
tinental microscopes (items 140-187); [5] Simple 
microscopes (items 188-252); [6] Solar micro
scopes (items 253-279); [7I Dutch experiments 
with microscope optics (items 280-303); and [8] 
Microscopes from Nuremberg (items 304-323). 
Each chapter has a short introduction, and all the 
instruments are illustrated with exceptionally clear 
monochrome photographs. 

The first chapter will be of much interest to all 
concerned with microscope history, giving full 
details of the various Leeuwenhoek instruments 
held by the Boerhaave, and of others by such 
famous names as Depouilly, Musschenbroek, and 
Culpeper. This is far and away the largest collec
tion of Leeuwenhoek microscopes in one place, 
and all are illustrated very adequately. In that 
regard, I have again to say that quite a few of the 
descriptions are too short to convey as much 
information as could be required by a reader; very 
few measurements are given, and it is difficult to 
accept that instruments should be measured only 
to the nearest 10 mm, when most authors of simi
lar catalogues manage to measure to the nearest 1 
mm. Further, the provenances (called by Fournier 
'pedigree') are terse or non-existent. This is shown 
most clearly with item 4 (inventory 30337). Nowhere 
is it said that this is another Leeuwenhoek instru
ment accepted as genuine only quite recently! I 
would have thought that this brevity is not only 
surely unnecessary but actually damaging to the 
purpose of the catalogue. The instruments includ
ed, and now easily to be seen by most historians 
for the first time, are a very high-quality group, 
many of them being scarce or absent from the 
large collections in England. All seem to be in sur
prisingly good condition, and it would have been 
nice if some had been used to make observations 
of suitable preparations, to assess ease of handling. 

The chapter on Dutch experiments is an inter
esting compilation, telling inter alia the story of 
the Van Deijls and Dellebarre, in attempting to 
make achromatic objectives. The instruments 
described in this section are of much interest in 
the history of science as a whole. Of even greater 

interest are the biographical notes on Dutch 
instrument makers, whether or not they are repre
sented in the catalogue, and to a lesser extent on 
non-Dutch instrument makers. Lists of contem
porary publications, and of modern ones, seem 
quite adequate in extent, and the lists showing the 
concordance of old and new inventory numbers, 
the index of such numbers, and the index of per
sonal names, round off an excellent addition to 
the literature on historical microscopes. This cata
logue must be on the shelves of individuals and 
institutions with any concern for such matters. 

Brian Bracegirdle 

Patricia E. Faasse, De ontdekking van de ondergrond. 
Anderhalve eeuw toegepast geowetenschappelijk on
derzoek in Nederland. Utrecht: Nederlands Instituut 
voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, 2002. 
(Geologie van Nederland, 6.) 152 pp., ill. ISBN 90-
6743-942-8. € 18,02, verkrijgbaar via Naturalis. 

Bij de opening van het nieuwe gebouw van het 
Nederlands Instituut voor Toegepaste Geoweten
schappen op de Uithof te Utrecht is dit boek 
gepresenteerd. Genoemd Instituut ontstond in 
1997 uit de samenvoeging van de Rijks Geologi
sche Dienst te Haarlem en het TNO-instituut voor 
Grondwater en Geo-energie te Delft. Deeltaken 
van deze instellingen werden al sinds het midden 
van de negentiende eeuw vervuld door oudere 
organisaties. Het NITG onderstreepte de eigen 
doelstellingen en identiteit door de opdracht te 
geven om de geschiedenis te boek te stellen van 
vier werkgebieden die daarvoor van belang zijn, te 
weten de Rijksopsporing van Delfstoffen (steen
koolexploratie, in het begin van de 20e eeuw); de 
verkenning en uitgave van geologische kaarten 
(drie series, in de 19e en 20e eeuw); dienstverle
ning aan overheidsinstanties (gevolgen van het 
gebruik van de diepe ondergrond, in de tweede 
helft van de 20e eeuw); en het grondwateronder-
zoek (de context daarvan in de 20e eeuw). 

Aldus werd het grote en brede veld verkaveld tot 
bewerkbaar terrein; enige uitweidingen zijn als 
ingekaderd blok herkenbaar, van vaktechnische 
beschouwingen is afgezien. Illustraties geven het 
boek hier en daar een relatiegeschenk-cachet. De 
Siberische ijswig op de omslag, de omlijsting van 
de (verrassend verouderde) geologische tijdsin
deling op p. 55, de foto van een golf op p. 118 -
sfeermakers, geen informatiedragers. De vlot 
geschreven tekst echter heeft als grote verdienste 
dat de ambtelijke en politieke achtergrond van het 
onderzoek naar Nederlands gronden en onder-
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gronden veel aandacht heeft gekregen. De schrijf
ster heeft door haar archiefstudies het raamwerk 
geboden dat veelal aan eerdere studies over Neder
landse toegepaste aardwetenschappen ontbrak. 

Zoeken naar delfstoffen (het eerste hoofdstuk) 
staat sterk in het teken van Van Waterschoot van 
der Gracht: de diligente, scherpziende en veelzijdi
ge onderzoeker, directeur en entrepreneur. Een 
indrukwekkende figuur, wiens opvatting uit 1907 
'Mijnbouw is de Nederlander vreemd' door Faasse 
wellicht wat al te letterlijk is genomen. Zeker, in 
eigen vaderland was mijnbouw voor Nederlanders 
geen belangrijke zaak. Maar met de winsten uit 
bodemschatten, ontgonnen in de Oost (het tin van 
Billiton, de olie van Sumatra en Java) en de West 
(het goud van Suriname en Aruba) was de Neder
lander goed bekend. De merkwaardige 'onteigening' 
van rechten op concessies, en de opvallende staats-
aanpak van de risicovolle exploratie en exploitatie 
van Nederlandse steenkoollagen kunnen tegen deze 
ondergrond wellicht beter begrepen worden. 

De geologische kartering van Nederland (het 
tweede hoofdstuk) beschrijft de eenmansonderne-
ming van de bekende Staring (tot 1862), de ambte
lijke kartering onder leiding van Tesch (tot 1951) 
en de derde, eveneens ambtelijke kartering (vanaf 
1963). Algemene problemen spelen bij zulke opna
men overal ter wereld een rol; hoe gefundeerd zijn 
de te karteren eenheden, hoe sluiten kaartbladen 
aaneen, welke schaal dient gebruikers van de kaart 
het beste. De eenling Staring was de enige die zijn 
kaart wist te voltooien. Door het gezag, de grootte 
en de complexiteit van de latere karteringen bleven 
kritische beschouwingen (met als zeldzame uit
zondering die van Van der Lijn) over het resultaat 
zo goed als achterwege. Een specifiek Nederlands 
probleem is de door glaciale stuwing bijzonder 
complexe bouw van de hogere zandgronden in de 
noordhelft van Nederland. Deze valt alleen op een 
onpraktisch kleine kaartschaal weer te geven. De 
kartering van de Noordzeebodem, met Rijkswater
staat, is ongenoemd gebleven. 

Het derde hoofdstuk, inzake de gevolgen van 
menselijk ingrijpen, behandelt de nieuwste ge
schiedenis; veel namen van instanties, weinig van 
personen. Ik kreeg de indruk dat delen van het 
thema, zoals daling van de Wadden tengevolge van 
aardgaswinning en berging van radioactief afval in 
cavernes of in mijnen nog te zeer in discussie zijn 
om een afgewogen historische terugblik mogelijk 
te maken. Ondanks veel verhelderende paragrafen 
is met name de kwestie van lokale bodemdalingen 
en aardbevingen in relatie tot gaswinning niet 
helemaal uitgediept. De sussende uitspraken van 
de NAM-voorhchting bleken slecht gefundeerd. 
Binnen de geologenwereld sprak men zich hier

over aanvankelijk niet uit (met als uitzondering 
A.M. Winkelmolen, 1966). Maatschappij-kritische 
aardwetenschapppers waren niet oliemaatschap
pij-kritisch gericht. Zo bleef het aan het Drentse 
Statenlid de sociaalgeograaf dr. M. van der Sluis 
om zijn ongeruste maar niet bijzonder kundige 
kritiek in boek en pamflet en metterwoord te for
muleren. Uit deze onhelderheid kwam de huidige 
patstelling inzake problemen van daling en van 
berging voort. De conclusie van de schrijfster, dat 
nader geologisch onderzoek onontbeerlijk zal blij
ven, is dus wat mager. 

Het vierde hoofdstuk, over grondwaterbeheer-
sing en -winning bevat amusante passages over 
drinkwater met 'enge beestjes' zoals diatomeeën en 
watervlooien. In 1938 werd nog niet voorzien dat 
ook zulke wezens de geest konden geven in slecht 
oppervlaktewater. De vervuiling van het laatste 
drong tot het gebruik van bodemwater en ook 
daaruit resulteerden ongewenste effecten. Het 
hoofdstuk eindigt met de vaststelling dat techno
cratie niet meer de overhand heeft. In de epiloog 
wordt deze uitspraak, waarin we de moderne bele
venis-economie herkennen, weer wat gerelati
veerd. Het inzicht van geologen zou essentieel zijn 
in alle aspecten van duurzame ontwikkeling. 
Misschien als zulke geologen niet alleen geolo
gisch, maar ook maatschappelijk geschoold zijn, 
zoals Van Waterschoot van der Gracht ? 

Bert Boekschoten 

Benedino Gemelli, Isaac Beeckman, atomista e let-
tore critica di Lucrezio (Florence, Leo Olschki 
2002) (Le corrispondenze letterarie, scientifiche ed 
erudite dal Rinascimento all' eta moderna. Sub
sidia 1). XIII + 132 pp. 

Deze monografie is verschenen in een serie die 
zich richt op geleerdencorrespondenties vanaf de 
Renaissance tot de moderne tijd. De auteur is 
docent aan een liceum, naar ik vermoed in de 
klassieke talen. Deze zijn in elk geval voor hem 
geen obstakel, evenmin als Frans, Duits en Engels. 
De studie is gebaseerd op geschriften van Beeck
man, met name zijn Journael en de correspondentie 
met Gassendi en Mersenne. In hoofdstuk 1 worden 
de directe verwijzingen in deze geschriften naar 
Lucretius behandeld, in hoofdstuk 2 de kwestie 
van imago en imdgovorming, zo belangrijk in 
diens filosofie, in hoofdstuk 3 de verwijzingen bij 
Beeckman naar andere klassieke atomisten, in 
hoofdstuk 4 de atomistische en corpusculaire ter
minologie die Beeckman zelf hanteert met als slot 
een conclusie. 
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De vergelijkende analyse van al deze teksten levert 
zeker beter inzicht op met betrekking tot het den
ken van Beeckman en het klassieke atomisme in 
het algemeen. Ik denk dan speciaal aan hoofdstuk 
4 over de terminologie bij Beeckman. Vaak komt 
de betekenis daarvan overeen met wat klassieke 
atomisten als Galenus, Democritus en Epicurus 
bedoelden. Andere keren echter duidelijk niet. 
Gemelli signaleert die afwijkingen maar gaat er 
niet verder op in. Het lijkt erop dat zijn concentra
tie op teksten hem het zicht op de levende persoon 
erachter ontneemt. Alsof het eigene van Beeckman 
en diens atomisme voor hem niet van belang zijn. 

In de conclusie lijkt die interesse even naar 
boven te komen als Gemelli zich afvraagt hoe 
Beeckman in zijn Journael in één adem door naar 
Lucretius en Francis Bacon kon verwijzen alsof 
een antieke auteur op een zelfde lijn geplaatst zou 
kunnen worden als een moderne. Hij ontkomt 
dan niet aan de conclusie dat Beeckman allerminst 
dogmatisch of orthodox tegenover het klassieke 
atomisme stond en deze verschillende teksten han
teert niet wegens het gezag van hun auteur maar 
om eigen antwoorden op fundamentele kwesties 
te testen - vaak kwesties die zich aan Beeckman 
opdrongen vanuit zijn beroepsmatige en ambach
telijke betrokkenheid, meer dan vanuit filosofische 
overwegingen. Gemelli meent voor deze praktijk
gerichtheid een verklaring te kunnen vinden in 
het feit dat Beeckman gepromoveerd was in de 
medicijnen. Deze veronderstelling is niet onjuist 
maar mij lijkt dat Gemelli aan deze promotie een 
betekenis geeft die zij niet had. Misschien dat een 
passie voor de klassieke talen en een geringere ver
trouwdheid met het Nederlands hem hebben belet 
echt kennis te nemen van het prachtige boek van 
Klaas van Berkel over leven en werken van Beeck
man waarvan hij blijkens zijn voorwoord het 
bestaan wel kende. Hij zou dan bij voorbeeld aan 
die promotie een andere betekenis hebben gege
ven en niet alleen dat. Hij zou zich mogelijkerwijs 
gerealiseerd hebben dat Beeckman aan teksten, of 
die nu van Lucretius, Galenus of Bacon waren, 
kortom aan teksten in het algemeen, een andere 
betekenis en zin placht te geven dan Gemelli zelf 
lijkt te doen. Natuurlijk kende en respecteerde 
Beeckman als kind van zijn tijd de 'klassieken', 
maar hij ging er anders mee om dan velen vóór en 
ook nog na hem. Juist dat maakt Beeckman zo 
interessant en juist dat komt bij Gemelli niet naar 
voren. Zijn studie is desalniettemin een respecta
bele bijdrage als product van een grote eruditie en 
traditie en laat tevens zien, zij het indirect en 
onuitgesproken, hoe opmerkelijke de plaats is die 
Beeckman in de ontwikkeling van de natuur
wetenschappen inneemt door de onafhankelijk

heid die hij zich wist eigen te maken tegenover de 
autoriteit van die traditie, vastgelegd in een war
winkel van teksten waarin Gemelli ons met grote 
kennis van zaken wegwijs maakt. 

P.J. van Kessel 

Ton van Helvoort, Biochemie tussen nut en cultuur. 
De 'triple helix' van de Nederlandse biowetenschap-
pen. Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor 
Biochemie en Moleculaire Biologie ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan, (z.pl. 2002). 160 pp. ISBN 
90-9016007-8. € 10,- (plus € 3 , - verzendkosten). 
Te bestellen bij NVBMB. 

Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de 
Nederlandse Vereniging voor Biochemie en Mole
culaire Biologie (en in opdracht van deze vereni
ging) schreef Ton van Helvoort een geschiedenis 
van de biochemie in Nederland. Het ging hem 
echter minder om een geschiedenis in de gewone 
zin van het woord, dan om een aantal doorkijkjes 
op de ontwikkeling, 'verluchtigd met teksten en 
citaten', en gestructureerd door twee metaforen: 
die van de 'noodzakelijke spanning' (zijn eigen 
vertaling en eigen interpretatie van 'essential 
tension' van Thomas Kuhn) tussen nut en cultuur, 
en die van de 'triple helix' met de strengen van 
universiteit, overheid en bedrijfsleven welke in 
Ton van Helvoorts visie langzamerhand sterker 
worden en na 1980 het gezicht van de biochemie 
(versterkt met moleculaire biologie) gaan bepalen. 

Eén van de interessante doorkijkjes is het idee 
van de 'eenheid van de biochemie', benadrukt 
vanaf de jaren twintig: een 'universal science of 
life' is mogelijk en noodzakelijk omdat alle leven 
gebaseerd is op dezelfde biochemische processen. 
Dit cognitief imperialisme gaf richting aan de bio
chemie als fundamenteel onderzoek: studie van 
een model-organisme is voldoende om inzicht te 
krijgen in de basis-processen van het leven, en alle 
verschillen en verscheidenheid leveren dan extra 
inzichten. De eenheidstelling bracht ook eenheid 
in de interdiscipline, en dit werd versterkt door de 
ontdekking (en het idee) van DNA als basis-struc
tuur. De 'omni-relevantie' van de biochemie voor 
andere wetenschappen, met name geneeskunde en 
landbouwwetenschappen, werd feitelijk mogelijk 
gemaakt door de ontwikkeling van fysisch-chemi-
sche methoden en apparatuur in de jaren veertig 
en vijftig. Later, vanaf de recombinant-DNA tech
nieken van de jaren zeventig impliceert deze zelfde 
eenheid de 'omnirelevantie' van wat er dan aan 
biochemische en moleculair-biologische manipu
latie mogelijk wordt. Ton van Helvoort benadrukt 
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de problemen van de biochemie om een eigen 
plaats te krijgen tussen chemie en biologie (en ten 
opzichte van de aanvankelijke basis in de genees
kunde). Uit zijn geschiedschrijving blijkt dat in 
Nederland de biochemie ruim baan kreeg van de 
chemici, ook in de Stichting Scheikundig Onder
zoek Nederland opgericht in 1956. Het waren vooral 
de biologen die terughoudendheid toonden: voor 
hen was de breuk met traditionele benaderings
wijzen het grootst. Dat is ook zichtbaar in de 
samenstelling van de KNAW Commissie voor Bio
chemie en Biofv'sica (vanaf 1963), in de rapporten 
van de Verkenningscommissie biochemie (waar
aan Ton van Helvoort gegevens ontleende) en de 
Verkenningscommissie biologie in het begin van 
de jaren tachtig, en in hoe in diezelfde tijd de 
Programmacommissie lOP biotechnologie de bio
logen over de streep moest halen (gegevens uit 
onderzoek van Rip en Nederhof). 

Een tweede interessant doorkijkje is gebaseerd 
op Ton van Helvoorts studie van de Rockefeller 
Foundation archieven, en met name de dagboeken 
van Pomerat die als staflid verantwoordelijk was 
voor de contacten met Nederland. Niet alleen de 
gerichte tmanciering vanuit de Rockefeller Foun
dation (fellowships, apparatuur) was belangrijk 
voor de ontwikkeling (beginnend in de jaren der
tig en doorzettend na de Tweede Wereldoorlog), 
maar ook de manier van financieren ('flexible fun
ding, based on excellence') en de stimulans om na 
te denken over de eigen situatie. De citaten uit 
bedelbrieven aan de Rockefeller Foundation zijn 
fascinerend, en geven een idee van de patronage-
cultuur (mijn terminologie) uit die tijd. Een derde 
doorkijkje, op de ontwikkeling van het Neder
landse onderzoek- en wetenschapsbeleid in inter
nationale context, bevat interessante documentatie 
van de toenmalige discussies, o.a. gebaseerd op 
SON-, ZWO- en KNAW-archieven, maar is als 
geheel minder geslaagd. De verbindingen tussen 
de ontwikkeling van biochemie en later moleculaire 
biologie en de algemene ontwikkelingen (die in dit 
bestek niet voldoende behandeld konden worden) 
worden nu toch vooral via geselecteerde citaten 
gelegd. 

Als geheel is het boek interessanter als dossier 
dan als geschiedschrijving. De inzet om algemene 
patronen te laten zien is een kracht, maar nu ook 
een zwakte, omdat deze inzet niet waargemaakt 
wordt, onder andere omdat de meer wetenschaps
sociologische analyses nu leunen op metaforen. 
De latere hoofdstukken lijden het meest onder 
deze zwakte, en dat wordt nog versterkt door het 
accent dat op biotechnologie gelegd wordt, waar
door biochemie uit het gezichtsveld verdwijnt. Het 
is onduidelijk of deze verschuiving kenmerkend is 

voor de biochemie, of alleen het gevolg is van de 
keuze van Ton van Helvoort voor wat hij aan de 
orde wilde stellen. Deze puzzle is in feite al 
zichtbaar in de titel, waarin eerst over 'biochemie' 
gesproken wordt en vervolgens over 'biowe-
tenschappen'. Ton van Helvoort omschrijft 'bio-
wetenschappen' als 'in dit boek' hoofdzakelijk 
biochemie, moleculaire biologie en biotechnologie 
(al is er meer) (p. 13). Door de eenheidsthese van 
de biochemie kan de scope uitgebreid worden tot 
levenswetenschap, al gaat dit samen met een 
reductie van leven tot chemie en moleculaire 
genetica. Dat laatste is dan de bestaansgrond van 
de biowetenschappen (p. 143). Dat dit zo is, en dat 
de term 'biowetenschappen' nu gebruikt kan wor
den is echter een uitkomst van historische ontwik
kelingen, niet een uitgangspunt. In dit boek geeft 
Ton van Helvoort doorkijkjes op deze ontwikke
lingen, maar thematiseert deze niet. Misschien 
moet hij het echte boek nog schrijven. 

Arie Rip 

J.A.M. Frederiks, G.W. Bruyn en P. Eling ed., 
History of Neurology in the Netherlands (Amster
dam: Boom 2002) 408 pp., ISBN 90 5352 686 2. 

Het is op zijn minst opvallend te noemen: terwijl 
de Nederlandse psychiatrie op dit moment volop 
in de belangstelling staat van Nederlandse historici 
- zo wordt op dit moment door Oosterhuis en 
Gijswijt-Hofstra en andere leden van het NWO-
project 'De Gestoorde Psyche' een integrale 
geschiedschrijving van de Nederlandse geestelijke 
gezondheidszorg in de twintigste eeuw voorbereid 
- is het historische terrein van de Nederlandse 
neurologie nog nauwelijks ontgonnen. En dat is 
vreemd omdat de geschiedenis van beide vakge
bieden gedurende een groot deel van de twintigste 
eeuw als een Siamese tweeling met elkaar verbon
den is geweest. De ontwikkeling van de Neder
landse neurologie als wetenschappelijke discipline 
is namelijk niet los te zien van het ontstaan van de 
academische psychiatrie. Hun verstrengeling blijkt 
bovenal uit het feit dat de twee specialismen vanaf 
1896 werden vertegenwoordigd door dezelfde be
roepsvereniging: de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie en Neurologie. Pas in 1974 werd die 
professionele samenwerking officieel beëindigd 
met de totstandkoming van een aparte Neder
landse Vereniging voor Neurologie (NVvN). 

Op het gebied van de geschiedenis van de 
Nederlandse neurologie is door Nederlandse 
historici echter nauwelijks een bijdrage geleverd. 
Nederlandse medici hebben wel een paar pogin-
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gen gewaagd. Zo schreven Schulte & Endtz A Short 
History of Neurology in the Netherlands (1977) en 
publiceerde de hoogleraar farmacologie Keppel 
Hesselink Beelden in de mist. De geschiedenis van 
de tteurologie in capita selecta (1994), maar dit werk 
richtte zich niet specifiek op Nederland. Het initi
atief van de NVvN om een aanvang te maken met 
een overzicht van de geschiedenis van de Neder
landse neurologie is dan ook prijzenswaardig. Het 
resultaat is het omvangrijke History of Neurology 
in the Netherlands waaraan 22 medici, veelal neu
rologen, bijdragen leverden. Zij schreven in totaal 
30 bijdragen waarin de Nederlandse geschiedenis 
van de neurologie sinds het fin de siècle voor het 
voetlicht wordt gebracht. 

De bijdragen in de bundel hebben grofweg een 
tweeledig karakter. De vijftien eerste hoofdstukken 
behandelen diverse facetten van de ontwikkeling 
van het neurologisch vakgebied. Zo gaan de auteurs 
in op het gemeenschappelijk psychiatrisch-neuro-
logisch verleden in de jaren 1890-1920, de vorming 
van academische leerstoelen aan de diverse univer
siteiten, de verschillende buitenuniversitaire neu
rologische centra, het ontstaan en de ontwikkeling 
van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
vanaf 1974, de organisatie van het neurologisch 
onderwijs, een overzicht van neurologische publi
caties (vooral proefschriften en leerboeken) van 
Nederlandse bodem en de ontwikkeling van diver
se specialistische velden binnen de neurologie, 
zoals bijvoorbeeld de neuroanatomie, kinderneu
rologie en neuromusculaire ziekten. Het tweede 
deel van de bundel betreft vijftien biografische 
portretten van de eminences grises van de Neder
landse neurologie. In alfabetische volgorde worden 
neurowetenschappers gepresenteerd die, zo luiden 
de criteria van de redactie voor de keuze van de 
vijftien, een internationale reputatie genieten of 
genoten en niet meer tot het land der levenden 
behoren (p. 9). 

Mijn indruk van deze 'neurologische' verken
ning van het eigen verleden is dat het niet meer 
mag heten dan een eerste aanzet tot de geschied
schrijving van de Nederlandse neurologie. De 
bijdragen verstrekken nuttige en specifieke infor
matie over wie waar en wanneer werkte, maar ver
der zitten er nogal wat haken en ogen aan History 
of Neurology in the Netherlands. Deels worden die 
onderkend door de redacteuren zelf Zo erkennen 
zij het probleem van het gebrek aan systematisch 
bronnenonderzoek en het enigszins willekeurige, 
hybride en niet altijd even goed op elkaar afge
stemde karakter van de bijdragen. Zij schrijven 
deze lacunes toe aan tijdgebrek (zo was het ver
schijnen van de bundel eigenlijk gepland voor het 
loo-jarig bestaan van de NVvN in 1996), geldge

brek, de tijd die verspild is aan amateuristische 
pogingen tot archiefwerk, het overlijden van een 
van de redacteuren en de (hoog)bejaarde leeftijd 
van de auteurs (p. 9-10). 

Wat de auteurs wellicht niet beseffen - en dat 
valt hen niet kwalijk te nemen; zij zijn immers niet 
opgeleid tot historici - is dat het hen ontbreekt 
aan gedegen kritische historische reflectie. De 
geschiedenis die zij geschreven hebben bevat alle 
valkuilen waarin amateur-historici kunnen trap
pen. Behalve dat er niet consequent geannoteerd 
wordt en de bijdragen vooral een opsommend 
karakter hebben, ademt het hele boek een presen-
tistische en internalistische sfeer. De auteurs 
bezien hun verleden namelijk enkel vanuit de 
stand van zaken in hun vakgebied vandaag de dag, 
waarbij de nadruk ligt op de interne dynamiek van 
de neurologie als een zelfstandige, van sociaal-
culturele factoren onafhankelijke, vorm van ken
nisproductie. Dat zij de neurologie, maar ook 
andere wetenschappelijke disciplines als een soort 
'natuurlijke' soorten opvatten die als gevolg van 
groeiend wetenschappelijk inzicht en rationele 
kennis vooruitgaan, komt onder andere tot uit
drukking in de bijdrage van Van der Most van 
Spijk. Hij acht het veelzeggend voor de positie van 
de psychiatrie in het midden van de negentiende 
eeuw dat het een 'psychiater' was (de arts J.N. 
Ramaer) die de Nederlandsche Maatschappij ter 
Bevordering der Geneeskunst in 1849 oprichtte (p. 
54). Deze redenering ontbeert elke logica omdat 
de psychiatrie als afzonderlijk vakgebied toen nog 
niet eens bestond! De psychiatriebeoefenaar was 
een arts die in een krankzinnigengesticht werkte. 

Die a-historische presentistische invalshoek 
blijkt verder uit de 15 biografische schetsen die 
stuk voor stuk het karakter hebben van successto-
ries. Het zijn verhalen van mensen die hun vak 
verder op weg hielpen, pioniers waren en ieder, zij 
het op eigen wijze, hun steentje hebben bijgedra
gen aan een verbetering van de wetenschappelijke 
status en het imago van de Nederlandse neuro
logie. De Nederlandse neurologie, zo lijkt het in 
deze bundel, kent enkel winnaars, geen verliezers. 
Dat de geschiedschrijving van een vak door de 
betrokkenen zelf eigenlijk onmogelijk is, verraadt 
Jonkman in zijn bijdrage over de klinische neuro
fysiologie: hij acht het 'incorrect' om het werk van 
de auteurs in dat veld vanaf 1947 te beoordelen 
omdat het mogelijk is dat zij er nog in actief zijn 
(p. 211). 

Ten slotte. Dat dit boek niet enkel, zoals de 
achterflap vermeldt, de bedoeling heeft een bron 
van historische kennis te zijn voor neurologen, 
psychiaters en medisch historici, maar vooral de 
strategische missie heeft het bestaan van de neuro-
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logic blijvend op de kaart te zetten, wordt onom
wonden bevestigd door Bruyn en Koehler: 'Because 
of the extensiveness of our speciality's subject, the 
nervous system, as well as of the encompassing 
new techniques mentioned above, our natural ter
ritory tends to dissolve, and some parts have gone 
already. The actual and future leading neurologists 
in our country will have to be alert and resolute to 
avert further weakening oC their queen of special
ties' (p. 22-23, cursief JS). Kortom, de goede inten
ties van de auteurs ten spijt, is History of Neurology 
een antiquarisch toonbeeld van 'Whiggish' histori
ografie, zoals die in de medische geschiedenis tot 
aan het midden van de jaren zeventig in zwang 
was. In die zin kan het lezen van deze bundel een 
enorme stimulans zijn voor het doen van degelijk, 
contextualistisch historisch onderzoek naar de 
geschiedenis van de neurologie. De historicus of 
historica die zich daar aan wil zetten, kan de spade 
zetten in vrijwel onomgewoelde grond. 

Jessica Slijkhuis 

Ruth Oldenziel, Making Technology Masctdine. 
Men, Women and Modern Machines in America, 
1870-1945 (Amsterdam: Amsterdam University Press 
1999). 271 pp., ill. ISBN: 90-5356-381-4. € 25,-. 

De kernvraag van dit boek luidt hoe het te verklaren 
valt dat technologie toch altijd met mannelijkheid 
geassocieerd wordt. Waarom beschouwen we tech
nologie als het natuurlijke domein van mannen? 
En hoe komt het dat we bruggen automatisch onder 
het begrip technologie scharen, maar BH's en cor-
setten niet? Om deze vragen te beantwoorden 
maakt Ruth Oldenziel, universitair hoofddocent 
Gender Studies aan de Universiteit van Amster
dam, gebruik van verschillende wetenschappelijke 
disciplines; techniekgeschiedenis, gender studies en 
Amerikastudies. Ervan uitgaand dat technologie 
niet inherent masculien is, onderzoekt Oldenziel op 
verschillende manieren hoe de associatie van tech
nologie met mannelijkheid tot stand kwam in de 
Amerikaanse context in de periode 1870-1945. In 
de vijf hoofdstukken die dit boek telt, analyseert 
ze op boeiende wijze de veranderende definities 
van het begrip technologie, de transformaties die 
het beroep ingenieur onderging in deze periode, 
en de wijze waarop mannelijke en vrouwelijke 
ingenieurs gerepresenteerd werden in autobiogra
fieën en romans. Haar centrale argument is dat 
deze definities, symbolen en representaties verre 
van neutraal waren maar rhetorisch, dat ze strate
gisch werden gebruikt en dat ze consequenties 
hadden voor het uitsluiten van bepaalde groepen 

zoals vrouwen en arbeiders. Het boek is gebaseerd 
op een grote diversiteit aan bronnenmateriaal (van 
ingenieurstijdschriften tot gedichten en romans, 
encyclopedieën en woordenboeken) en is boven
dien rijk geïllustreerd. 

In het eerste hoofdstuk beschrijft Oldenziel hoe 
het begrip 'technology' in de loop van de tijd andere 
betekenissen en associaties kreeg. Hoewel über
haupt weinig gebruikt, kwam de term technologie 
aanvankelijk nog voor om de vaardigheden van 
boeren, bakkers en leraren aan te duiden. Voor 
1890 werden uitvindingen ook nog wel als 'niet-
mechanisch' geïnterpreteerd, waardoor bepaalde 
uitvindingen van vrouwen ook onder dit begrip 
geschaard konden worden. Daarna werden uitvin
dingen verbonden met machines en patenten die 
vooral aan mannen gekoppeld werden. Oldenziel 
geeft aan dat het Smithsonian Instituut tot de 
Eerste Wereldoorlog een grote invloed had op de 
discussie over technologie. Dit instituut droeg een 
meer anthropologische definitie van technologie 
uit waarbij het begrip ook sloeg op kleipotten, 
corsetten en auto's. Vanaf 1930 werd technologie 
vooral verbonden met industrialisatie, de mihtaire 
wereld en wetenschap. De Amerikaanse National 
Research Council kreeg een grotere vinger in de 
pap en legde veel nadruk op samenwerking tussen 
industrie, militaire sector en wetenschap. Oldenziel 
wijst op het ontstaan van een nieuw paradigma 
waarin technologie een product werd, ingenieurs 
mannen en producenten, en vrouwen, arbeiders 
en ethnische minderheden consumenten. 

Een andere centrale kwestie die Oldenziel ana
lyseert is het 'grenzenwerk' dat ingenieurs moesten 
verrichten om hun beroep af te bakenen (hoofd
stuk 2). Met name het onderscheid tussen het 
leren van het vak op de werkvloer of middels een 
formele opleiding stond lange tijd centraal in deze 
discussie. Ondanks de pogingen van ingenieurs 
om bepaalde groepen buiten te sluiten middels 
strikte exclusiecriteria, transformeerde het Ameri
kaanse ingenieursberoep van een eliteberoep in 
een beroep van de massa. In hoofdstuk 5 besteedt 
Oldenziel aandacht aan de positie van vrouwelijke 
ingenieurs in dit proces. Vanaf 1870 werden de 
eerste vrouwelijke ingenieurs opgeleid. Vrouwen 
hadden het hier niet makkelijk en hadden een 
hoger uitvalpercentage dan mannen. Volgens Ol
denziel lag een deel van de oorzaak hiervan in het 
feit dat vrouwen bepaalde verplichte vakken, zoals 
constructiewerk in het veld, niet mochten doen 
waardoor ze hun diploma niet konden halen. 
Rekenwerk, onderzoek, tekenen en analyse — het 
werk dat in de zogenaamde 'drafting offices' 
gebeurde - werd geschikt geacht voor vrouwen, 
maar 'sweat, dirt, and calluses, made the engineer 
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a real man', (p.158). Ook beroepsorganisaties voor 
ingenieurs probeerden vrouwelijke vakgenoten 
buiten de deur te houden. Oldenziel laat zien dat de 
organisatie voor chemici het beroep zodanig pro
beerde te definiëren dat vrouwen er buiten vielen. 

In twee interessante en (door het gebruikte 
materiaal) originele hoofdstukken (3 en 4) be
spreekt Oldenziel de wijze waarop ingenieurswerk 
gerepresenteerd werd in autobiografieën en ro
mans. Er zijn rond de 40 autobiografieën van 
mannelijke ingenieurs uitgegeven. Deze waren 
vaak in een afstandelijke en objectiverende stijl 
geschreven en bevatten veel details over de techni
sche projecten waaraan de auteur had meege
werkt. Vrouwen speelden nauwelijks een rol in 
deze autobiografieën terwijl ze in de praktijk van 
dergelijke ingenieursprojecten wel degelijk belang
rijke functies bekleedden. In tegenstelling tot de 
onzichtbaarheid van vrouwen in de autobiogra
fieën, speelden ze wel een rol in de populaire in
genieursromans - al werden vrouwen hierin 
voornamelijk opgevoerd om de mannelijkheid van 
de mannelijke personages te benadrukken, aldus 
Oldenziel. Kunst en ingenieurspraktijken raakten 
middels dergelijke romans en autobiografieën 
nauw met elkaar verweven, maar uiteindelijk wer
den ook in de kunst de man/vrouw-stereotyperin
gen eerder bevestigd dan onderuit gehaald. 

Dat er in de meer recente geschiedenis nog 
steeds sprake is van rhetorisch geladen definities 
van technologie die uitsluitende effecten hebben 
voor bijvoorbeeld vrouwen, laat Oldenziel in de 
Epiloog van haar boek zien aan de wijze waarop 
het begrip 'technology' beschreven werd in de uit
gave van 1978 van de Encyclopedia Brittannica. Het 
verleggen van de nadruk in deze definitie van 
textiel- en katoenindustrie (waar traditioneel veel 
vrouwen bij betrokken waren) naar ingenierswerk, 
zorgde ervoor dat vrouwen en arbeiders nog meer 
uit beeld verdwenen. 

Op deze manier probeert Oldenziel met haar 
boek vrouwen een plek te geven in de geschiedenis 
van techniek, industrialisatie en de professionali
sering van ingenieurs. Het verschil met een aantal 
andere studies op het terrein van feministisch 
techniekonderzoek is dat Oldenziel niet ingaat op 
de rol van de techniek, de ingenieurswerken, arte
facten en machines die gebouwd werden zelf Met 
haar nadruk op narratieven, plots, symbolen en 
associaties verdwijnt aandacht voor de ontwerpen 
en ontwerpprocessen van de technologie zelf De 
vraag hoe de arbeidsverdeling tussen de seksen 
wordt gereflecteerd in de vorm van technologie en 
hoe technologie bepaalde genderrelaties besten
digt, wordt door Oldenziel niet beantwoord. 
Omdat juist in technische ontwerpen ingebedde 

genderpatronen en -stereotypen erg hardnekkig 
kunnen zijn, had meer aandacht hiervoor dit boek 
sterker kunnen maken. 

Anique Hommels 

Peter van Overbeeke, Kachels, geisers en fornuizen. 
Keuzeprocessen en energieverbruik in Nederlandse 
huishoudens, 1920-197.5 (Hilversum: Verloren 2001) 
346 pp., ISBN 90-6550-647-0. € 30,-. 

In de twintigste eeuw streden aanbieders van nieu
we energiedragers om de gunst van de consument. 
Investeringen van gemeentelijke overheden in gas
fabrieken en elektriciteitscentrales, aanvankelijk 
vooral voor (straat)verlichting gebruikt, bleken na 
verloop van tijd slechts rendabel indien meer 
afnemers genegen zouden zijn om gedurende de 
hele dag energie af te nemen. De ontdekking van 
enorme hoeveelheden aardgas aan het eind van de 
jaren '50 leidde bij de overheid tot de bezorgde 
vraag hoe men die te gelde kon maken voordat het 
gas helemaal achterhaald zou zijn door de opko
mende kernenergie. Hoe kon men de huishoudens 
verleiden tot een groter energieverbruik en had
den de huishoudens hierbij zelf ook iets in te 
brengen? In het kader van het onderzoekspro
gramma TIN-20, dat onder meer resulteerde in de 
zevendelige serie Techniek in Nederland in de twin
tigste eeuw (Zutphen 1998-2003), deed Van Over
beeke zijn promotieonderzoek naar de introductie 
van nieuwe apparaten voor verwarming, koken en 
warmwatervoorziening. 

Het boek is bijzonder helder en prettig leesbaar 
geschreven. De theorie wordt snel en efficiënt 
behandeld. Kort wordt de systeembenadering aan
gestipt, een analytisch kader voor techniekhisto-
risch onderzoek. Deze is echter vooral op de 
aanbodzijde gericht. In dit boek wordt de lezer, 
met de toenmalige consument, midden in de con
sumption junction geplaatst, het knooppunt van 
behoeften en mogelijkheden waar de keuzes 
gemaakt werden. Wat waren de behoeften van een 
huishouden, welke keuzes kon een huishouden op 
een bepaald moment maken en welke overwegin
gen lagen daaraan ten grondslag? Het probleem 
hierbij is dat achteraf wel bekend is welke keuzes 
er destijds gemaakt zijn, maar dat de overwegin
gen en argumenten die binnen de huishoudens 
een rol speelden niet direct gedocumenteerd zijn. 
Argumenten zijn vooral bekend van aanbieders en 
bemiddelaars (zoals consumentenverenigingen en 
reclamebureaus). Met hulp van die bronnen kan 
de auteur toch heel ver komen en kan hij zelfs 
concluderen dat de keuzevrijheid van individuele 
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huishoudens uiteindelijk niet zo groot was. De 
keuze tussen elektriciteit of gas kon pas gemaakt 
worden indien beide aangeboden werden en dat 
was tot ver in de twintigste eeuw niet in het hele 
land het geval. Op het platteland ontbraken vaak 
beide, wat tot heel andere keuzes noopte. Centrale 
verwarming en een ruime warmwatervoorziening 
die geschikt was voor bad of douche waren voor het 
gros van de bevolking op eigen gelegenheid onbe
taalbaar. Alleen indien woningbouwverenigingen 
ervoor kozen om deze mogelijkheden op te nemen 
in hun nieuwbouw bleken zij in een behoefte te 
voorzien, althans, de woningen vonden aftrek en 
van de voorzieningen werd gebruik gemaakt. De 
overheid vond in de jaren vijftig wel dat een goede 
badgelegenheid van belang was, maar in het kader 
van de wederopbouw mocht in de gesubsidieerde 
woningbouw geen centrale verwarming en warm
watervoorziening aangebracht worden. 

Op een aantal punten lijkt de focus op de 
discussies die bij overheid, aanbieders en consu
mentenverenigingen gevoerd werden te beperkt. 
Van Overbeeke stipt zelf een aantal bijkomende 
factoren aan waarvan ik de uitwerking mis. In de 
conclusie van het hoofdstuk dat de strijd om de 
kookklanten voor 1940 behandelt noemt hij dat 
kookleraressen nieuwe inzichten in goede voedsel
bereiding verspreidden, gekoppeld aan de nieuwe 
apparatuur (p. 98). Afgezien van het feit dat hij die 
'nieuwe inzichten' in het hoofdstuk zelf niet heeft 
uitgewerkt, is het duidelijk dat de nieuwe appara
ten niet alleen een andere bediening vroegen, 
maar ook toestonden om nieuwe gerechten te 
maken. Hoeveel huishoudens konden ooit over 
een oven beschikken voordat fornuizen hun op
mars maakten? Maar ook, wie had er behoefte om 
daarmee aan de slag te gaan? Het lijkt voor de 
hand te liggen dat dit soort behoeften het eerst 
opkomt bij vrouwen die naar een goed geoutilleer
de huishoudschool zijn geweest. De diffusie van 
nieuwe apparaten zal hier vooral via de scholing 
van nieuwe generaties gegaan zijn. Een ander punt 
dat vrijwel geheel ontbreekt in het boek is de rol 
van huishoudelijk personeel. Wel is er een afbeel
ding van een folder van de Gemeente-Electriciteits-
werken te Amsterdam, waarop te zien is hoe een 
dienstbode door elektriciteit uit het huis verdre
ven wordt (p. 77). Zowel het onderhouden van de 
verwarming, de zorg voor warm water als het 
koken waren arbeidsintensief. Huishoudens die 
het zich konden veroorloven hadden vaak enige 
hulp in huis. Het ligt voor de hand dat er een rela
tie is tussen de vermindering van huishoudelijk 
personeel en de opkomst van nieuwe apparaten in 
de onderzoeksperiode. Die relatie kan tweezijdig 
zijn: ofwel men kon zonder personeel omdat er 

nieuwe, eenvoudiger apparaten beschikbaar kwa
men. Argumenten konden dan zijn dat die appara
ten op termijn goedkoper waren, of dat men zich 
zonder personeel beter af voelde. Het kan ook zijn 
dat het aanbod van huishoudelijk personeel 
schaarser werd en dat daarom apparaten steeds 
meer een aantrekkelijk alternatief vormden. Hoe 
dan ook, als aanbieders zelf in hun reclame-materi
aal voor elektriciteit verwijzen naar de dienstbode 
die 'u in den steek laat', dan is het te betreuren dat 
dit punt in het boek verder geheel ontbreekt. 

Waarschijnlijk wreekt zich vooral op deze punten 
het feit dat de overwegingen binnen de huishou
dens zelf nauwelijks meer te achterhalen zijn. 
Argumenten zijn vooral bekend van overheid, 
aanbieders en bemiddelaars. Ook met deze beper
king geeft dit boek toch een spannend beeld van 
de manier waarop de behoeften van huishoudens in 
de afgelopen eeuw ingrijpend gewijzigd zijn en de 
mate waarin daarbij keuzes gemaakt konden wor
den. 

Johan A. Kamermans 

J.W. Schot e.a. ed.. Techniek in Nederland in de twin
tigste eeuw, V, Transport, Communicatie (Zutphen/ 
Eindhoven: Walburg Pers/Stichting Historie der 
Techniek 2002). 347 pp., ill. ISBN 90.5730.068.0. 
€39,95-

Na de succesvolle uitgave van de vooral op de 
negentiende eeuw gerichte serie Geschiedenis van 
de techniek in Nederland. De wording van een mo
derne samenleving 1800-1890 is zijn/haar zevende
lige opvolger Techniek in Nederland in de twintigste 
eeuw inmiddels gevorderd tot deel V met ais 
thema transport en communicatie. Net als de 
vorige delen is ook dit deel weer een fraai gebon
den boek geworden, rijk geïllustreerd met foto's, 
kaarten, grafieken, afbeeldingen van schilderijen, 
prenten en affiches, waarvan vele in kleur. Deze 
illustraties zijn niet alleen een lust voor het oog en 
een feest der herinnering voor de wat oudere lezer 
(waaronder de schrijver dezes), maar geven op 
hun eigen, onvervangbare wijze weer welke specta
culaire ontwikkeling ons land op het terrein van 
transport en communicatie in de vorige eeuw 
heeft ondergaan. Zij roepen een sfeer op, die vaak 
moeilijk in woorden te vangen is. Zij brengen de 
gebruikers van transport en communicatie letter
lijk en figuurlijk in beeld. Daarom hulde aan de 
samenstellers van het beeldmateriaal. 

Transport en communicatie vormen ook de 
thema's van de twee delen waaruit het boek is 
opgebouwd. Deze delen van het boek staan in zeke-
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re zin los van elkaar: er is geen gemeenschappelijke 
inleiding, noch worden er gemeenschappelijke con
clusies getrokken. Dat is in bepaalde opzichten 
jammer, want het zal duidelijk zijn dat transport 
en communicatie verwante sectoren zijn, die niet 
toevallig in een en hetzelfde deel behandeld worden. 

De opzet van beide delen verschilt. In het deel 
over transport staat het begrip regimetransforma
tie centraal. Onder een technisch regime wordt 
hier een dominante praktijk van vervoeren in een 
bepaalde periode verstaan. Die praktijk laat zich 
aflezen aan de voorkeuren en problemen van pro
ducenten, gebruikers en andere relevante partijen, 
zoals de overheid. Het gaat daarbij om vragen als: 
welke vervoerswijze verdient de voorkeur, welke 
technische opties worden daarbij onderscheiden, 
en welke regelgeving, infrastructurele investerin
gen en vaardigheden zijn daarbij nodig. Er is niet 
voor gekozen in de behandeling van deze vragen 
naar volledigheid te streven, maar verschillende 
regimetransformaties in de transportsector aan de 
hand van drie gevalstudies nader te analyseren. 
Dat blijkt een gelukkige keuze te zijn, want het 
levert drie fraaie overzichten op. 

De eerste gevalstudie is die van de vestiging van 
een 'autoregime'. Deze keuze lag voor de hand. In 
de loop van de twintigste eeuw werd deze nieuwe 
techniek als vervoermiddel dominant en speelde 
zij een grote rol in de mentale en f\'sieke transfor
matie van Nederland. Aandacht krijgt niet zozeer 
de techniek zelf, die immers grotendeels buiten 
Nederland is ontwikkeld, als wel de maatschappe
lijke inbedding van de auto en het daarmee ver
bonden beleid van de overheid en het gedrag van 
gebruikers. Een opvallende rol in dit geheel is weg
gelegd voor de ANWB, gestart als wielrijdersbond, 
maar uitgegroeid tot de belangrijkste spreekbuis 
van autorijdend Nederland. Om het belang van de 
auto tegen zijn alternatieven af te wegen wordt 
terecht eerst een beschouwing gewijd aan de ont
wikkeling van de trein, de tram, de fiets, de bus, de 
motorfiets, de vrachtauto en de binnenvaart. De 
tweede en derde gevalstudies betreffen de ontwikke
ling van Nederlands belangrijkste transportknoop
punten. In drie fascinerende hoofdstukken komen 
de natte haven van Rotterdam en de droge van 
Schiphol uitgebreid aan bod. In de Rotterdamse 
haven staat de overgang van handmatige naar geme
chaniseerde overslag centraal. Het Schipholhoofd
stuk beschrijft de spectaculaire overgang van een 
weiland met houten loodsen naar een complete 
stad zonder bewoners. Het laatste hoofdstuk van het 
transportdeel laat onder de veelzeggende titel 'Be
grensde mobiliteit' zien hoe vanaf de jaren zeventig 
aan de vanzelfsprekendheid van bestaande keuzes 
voor uitdijende (lucht)havens en wegenaanleg in 

dienst van de auto een eind kwam. 
In het deel over communicatie is er geen sprake 
meer van technische regimes, wat ik overigens niet 
betreur. Dit deel analyseert de technische ontwik
keling en maatschappelijke inbedding van een 
aantal specifieke communicatiemedia en de bijbe
horende infrastructuur: telefoon, radio, televisie 
en ICT De relatie tussen technische en maatschap
pelijke ontwikkelingen wordt op drie niveaus aan de 
orde gesteld: institutioneel en organisatorisch, soci
aal-economisch, en cultureel. Deze 'drieslag' is al 
eerder verantwoord in het eerste deel van deze 
serie. Wat opvalt is het ontbreken van aparte aan
dacht voor de politieke inbedding. Dat is in een 
land, waar kabinetten vallen over mediakwesties 
en politieke partijen zich gedurende een groot deel 
van de vorige eeuw organiseerden langs dezelfde 
verzuilde lijnen als de media, toch op zijn minst 
merkwaardig. De auteurs ontkomen er dan ook 
niet aan om in hun analyses op zijn minst enige 
aandacht aan de politieke sector te schenken. 

Op fraaie, zeer leesbare en soms ook zeer crea
tieve wijze (b.v. via de analyse van romans en 
toneelstukken) wordt in dit deel geïllustreerd dat 
er tussen technische uitvinding en maatschappe
lijke acceptatie een lange weg te gaan is. Zo werd 
in 1909 al voorspeld dat men eens een draadloze 
telefoon, op dat moment een nieuwe technologie, 
'in z'n overjas' zal kunnen meenemen, 'terwijl men 
op straat loopt'. Ook de maatschappelijke inbed
ding van de digitale computer - inmiddels al weer 
ruim vijftig jaar geleden geïntroduceerd - is nog 
steeds in volle gang. Vastgesteld wordt dat er geen 
sprake van is dat nieuwe media oude simpelweg 
verdringen. Telefoon, radio, televisie en computer 
functioneren naast elkaar, zij het dat hun maat
schappelijke functies duidelijk zijn verschoven. 
Veel aandacht is er voor de rol van Philips, die 
moeilijk onderschat kan worden. Wel miste ik 
aandacht voor de weerstand die er in orthodox-
protestantse kring tegen verschillende media (met 
name film en TV) bestond en soms nog bestaat. In 
aparte kaderteksten komen in beide delen ook de 
gebruikers van de nieuwe technieken aan het 
woord, die de analyses verder met persoonlijke 
ervaringen inkleuren: een oude automobilist, 
havenarbeider, geluidstechnicus en telefoniste. Dat 
hadden er wat mij betreft wel een paar meer 
mogen zijn. Dat laat onverlet dat met de publicatie 
van dit vijfde deel een niet alleen zeer fraai uitge
voerde, alleszins leesbare, maar wetenschappelijk 
ook buitengewoon waardevolle bijdrage is gele
verd aan ons inzicht in de relatie tus.sen technische 
en maatschappelijke ontwikkeling in de 20*''-' eeuw. 

Hans Knippenberg 
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Wladimir Dobber en Cees Paul ed., Cornells 
Corneliszoon van Uitgeest. Uitvinder aan de basis 
van de Gouden Eeuw (Zutphen; Walburg Pers 
2002). 207 pp., ISBN 90-5730-189-x. € 22,95. 

Who was Cornells Corneliszoon van Uitgeest and 
why should eleven authors collaborate on a vol
ume dedicated to the man, his inventions and the 
world in which he lived some four hundred years 
after his death? Corneliszoon van Uitgeest did not 
belong to the social elite. He was neither a natural 
philosopher nor even an extensively educated 
man. He was a plain-speaking inventor and entre
preneur, but as such, held patents for three or four 
different kinds of mills in the Netherlands and was 
responsible for harnessing wind-power to the task 
of sawing wood. Certainly more than any mechan
ical philosopher, this mechanic did much to fur
ther Dutch technology and industry on the eve of 
the Golden Age. From this perspective, it's high 
time his life, work and impact were celebrated in 
book form. Thanks to the initiative of the Stichting 
Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' such a book now 
exists. It is a rich collection with much to offer the 
amateur of Dutch history and the history of tech
nology. And it is filled with a wide range of inter
esting facts and descriptions: how many voyages 
were undertaken on behalf of the VOC, how many 
and what kind of mills were operating in Uitgeest 
in the year 1630, even how the Romans cut down 
trees. The book is generously illustrated, which 
adds to the pleasure of ownership by comple
menting the text with the kind of visual images 
that help bring history to life. If the editors and 
contributors' intention was indeed to celebrate 
Corneliszoon, his life and the technologies associ
ated with him, they succeeded admirably. Many 
people will be happy to place a copy of this book 
on their coffee table for relaxed perusal. 

The book is composed of ten largely independ
ent essays. In the first, Peter Groot reviews what 
we know about the life of Corneliszoon van 
Uitgeest and his inventions. Andries de Jong and 
Arie Zanjee discuss the context of his life in the 
sense that they offer a history of Uitgeest in the 
second essay. Along the way, they invite us to con
sider the impact of geography on history in general 
and of the legacy of Spanish occupation on Cor-
neliszoon's career more specifically. Hans Bonke 
broadens the notion of context in the third essay 
by summarizing Dutch political, economic and 
social developments between 1550 and 1850. This is 
followed by an essay that treats the longterm his
tory of wood, woods and commerce, in conjuction 
with a history of early mills and their inventors. Its 
author, Jur Kingma, is also responsible for the fifth 

essay on industrial windmills in the Zaanstreek; 
this essay has appeared in various forms else
where. The sixth essay, which links Corneliszoon's 
inventions to Dutch industry through a narrative 
of economic history, ends with an interesting 
speculation regarding why shipbuilding in the 
Zaanstreek lost out to the English. Vibeke Kingma, 
the author, suggests that, because the Dutch were 
not organized in guilds, they lacked a central place 
for exchanging technological insights and experi
ences. Shipbuilders tended to work as individuals 
rather than as a cooperative group that might have 
been able to withstand external competition. The 
seventh essay, written by Nanning Porsius and Eric 
de Munck, returns to the question of wood, 
focussing on where it came from, how it was 
processed to satisfy the various purposes for which 
it was intended, how it was measured, priced and 
transported. Hans Bonke also wrote the volume's 
eighth essay, which links the history of sawmills to 
the VOC and its worldwide activities. In the ninth 
essay, Ab Hoving and Gerbrand de Vries discuss a 
different kind of history, that obtained through 
the building of historical replicas, with special 
attention to work done at the Zaans Schans and 
the industrial heritage park 'De Hoop'. Wladimir 
Dobber concludes the volume appropriately with 
an essay that looks more closely at 'De Hoop'. 

The book is not, I think, intended as a scholarly 
volume in the academic sense of the term. None
theless, it raises a number of issues - sometimes 
by omission - that are worth raising here. The first 
has to do with what it takes to edit a thematically 
unified volume of essays. This requires finding a 
balance between contributing authors' individual 
interests, on one hand, and the volume's central 
focus on the other. As interesting as this book's 
individual essays are, authors too often allow the 
volume's ultimate purpose of placing Cornelis
zoon van Uitgeest in context to take back seat to 
their own topics. The volume's coherence and 
'added value' are thereby diminished. We learn 
about a number of individual topics, but they 
don't add up to a strong sense of just what technical 
innovation and entrepreneurialism contributed to 
the culture of the Dutch Golden Age. Further, by 
tending toward narrative history, the authors' 
descriptions sometimes leave important and 
intriguing questions hanging. A good example has 
to do with the history of patents. Why did some 
inventors choose to apply for a patent, either 
provincially or from the States General, while oth
ers did not? What did they expect to gain or lose, 
both economically and socio-culturally? How was 
the Dutch patent regime used by those who passed 
under its sovereignty? 
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More generally, this book invites us to reflect on 
the contours of the history of technology as a dis
cipline. Should it be tied primarily to economic 
history or can it be a conduit for cultural historical 
inquiry? How do we explain technological develop
ment from a historical perspective? But, this invi
tation comes largely as an offer made in silence. 
With few exceptions (especially the explicit histo
riographical discussion by Kingma), the volume's 
authors do not sufficiently scrutinize their own 
historiographical preconceptions. Assertions such 
as the claim that inventiveness and production are 
determined by demand are stated without nuance, 
as if they were objective facts, while too little use is 
made of the growing literature on subjects such as 
craft knowledge, innovation and technology as a 
cultural phenomenon. But, while such discussion 
would make this volume more attractive to profes
sional historians, its authors and editors have a 
different - broader - audience in mind. With that 
said, the book is well worth recommending. 

Lissa Roberts 

Gerhard Wiesenfeldt, Leerer Raum in Minervas 
Haus. Experimentelle Naturlehre an der Universiteit 
Leiden, lójyijis (Koninklijke Nederlandse Aka-
demie van Wetenschappen, Amsterdam / Verlag für 
Geschichte der Naturwissenschaften und der Tech-
nik, Berlin und Diepholz, 2002). ISBN 3-928186-61-
2.464 bizn., ill., gebonden. € 49,-. 

Het eerste dat opvalt aan deze omvangrijke studie 
zijn de fraaie titel en dito uitvoering. Minerva, ook 
wel Pallas geheten, is de patrones van de Leidse 
universiteit. Zij siert in de vorm van een koperen 
windwijzer al sinds 1670 het academiegebouw aan 
het Rapenburg. De lege ruimte is het vacuüm in 
de luchtpompproeven, maar ook de 'experimen
telle Naturlehre' waarin, aldus Wiesenfeldt, de 
filosofie onbelast door de conflicten tussen con
servatieve Calvinisten en Cartesianen kon worden 
bedreven (p. 10). Het boek is mooi uitgegeven als 
deel 2 in een nieuwe reeks History of Science and 
Scholarship in the Netherlands. In 2002 verschenen 
in deze reeks tevens Engelstalige studies van Ver
mij over de Calvinistische Copernicanen, van 
Knoeff over Herman Boerhaave en van Sengers 
over de school van Van der Waals en Kamerlingh 
Onnes. Een bliksemstart, die veel belooft voor de 
toekomst. 

Wiesenfeldt studeerde natuurkunde, filosofie en 
geschiedenis en is thans werkzaam aan het Institut 
für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und 
Technik van de Friedrich-Schiller-Universitat Jena. 

Deze breed opgezette studie (men zie de gedetail
leerde inhoudsopgave on-line: http://www.gnt-ver-
lag.de/programm/6i/inhalt.shtml) is een bewerking 
van een proefschrift waarop hij in 1999 in Ham
burg promoveerde. Het is een indrukwekkende 
staalkaart van wat deze onderzoeker in huis heeft. 
Hij kent de literatuur, bezit speurzin, beheerst zijn 
talen inclusief het Nederlands en het Latijn, en kan 
bergen werk verzetten. Hij bespreekt filosofische en 
kentheoretische vraagstukken met evenveel animo 
als meer tastbare zaken als de verspreiding van 
instrumenten door Europa. Ook het rekenen en 
ordenen schuwt hij niet, er zijn tal van lijsten en 
tabellen. 

Zoals bekend had de Leidse Universiteit inter
nationaal een voortrekkersrol in de introductie 
van de proefondervindelijke natuurkunde. In 1675 
was een luchtpomp met toebehoren de basis van 
het instrumentarium in het nieuwe Theatrum 
Physicum, waarmee Leiden de stap zette van dog
matische naar empirische natuurfilosofie. In 1715 
brak Herman Boerhaave in zijn rede De compa-
rando certo in physicis een lans voor de Newto-
niaanse leer, en dit koos Wiesenfeldt als slotjaar 
voor zijn studie. Althans volgens de titel, in werke
lijkheid trekt hij de lijnen door tot ver in de acht
tiende eeuw. De vroege institutionalisering van de 
experimentele natuurkunde in Leiden is een genera
tie geleden al vrij uitvoerig besproken door Rue-
stow. De Hoog (in een ongepubliceerde dissertatie) 
en De Pater, terwijl ondergetekende meer recent de 
instrumentele kant heeft belicht. Wiesenfeldt geeft 
aan wat er zijns inziens zoal schort aan onze ken
nis en pakt dan uit. Er is volop aandacht voor de 
Cartesiaan Burchard de Volder en de conservatieve 
filosoof Wolferd Senguerd, de twee hoogleraren 
die jarenlang demonstraties gaven in hun colleges 
en zelfs wat nieuw experimenteel onderzoek deden. 
Beiden waren verbonden aan de filosofische facul
teit. Maar terzelfdertijd vond de 'experimentelle 
Naturlehre' ook elders binnen de Leidse univer
siteit aanhangers, en Wiesenfeldt bespreekt ook 
het werk van de chemici Carel de Maets en ]acob 
le Mort. Omstreeks 1700 had de 'experimentelle 
Bewegung' in Leiden haar hoogtepunt bereikt, er 
was nauwelijks een natuurwetenschappelijk vak 
waarin het experiment, of in elk geval de empirie, 
niet de boventoon voerde (p. 224). Dit alles verliep 
niet in harmonie, maar integendeel met veel ken
theoretisch en universitair-politiek gekrakeel. 

Hebben De Volder en Senguerd school ge
maakt? Wiesenfeldt zoekt het antwoord in een 
ambitieuze collectief-biografische exploratie. Eerst 
probeert hij het loopbaanpatroon van hun leerlin
gen te reconstrueren. Voor bijna de helft van hun 
ruim honderd oud-studenten vond hij biografi-
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sche gegevens, een hele prestatie. Zijn conclusie is 
dat relatief velen belandden in een academische 
baan in de Republiek, maar in uiteenlopende vak
ken. Volgens Wiesenfeldt lag de invloed van de 
Leidse natuurfilosofen dan ook vooral in het door
geven van een nieuw, empirisch gericht weten
schapsideaal (p. 257). Vervolgens onderneemt hij 
een poging de Leidse alumni te identificeren in de 
internationale geleerdengemeenschap. Hij maakte 
hierbij gebruik van een database die de Ameri
kaanse wetenschapshistoricus Richard Westfall heeft 
opgezet, de Catalog of the Scientific Community in 
the 16th and lyth Centuries. Hij komt niet erg ver, 
wel stelt hij zeven tabellen later meer in het alge
meen vast dat onder natuurfilosofen aanmerkelijk 
meer universitair opgeleiden waren dan onder 
beoefenaren van de mathematische wetenschap
pen. 

Teneinde vast te stellen of de vroege opmars van 
de experimentele natuurkunde in Leiden typerend 
was of juist uitzonderlijk, gaat Wiesenfeldt na hoe 
deze ontwikkeling verliep aan andere universitei
ten in Europa. Hij treedt hiermee in het voetspoor 
van John Heilbron, die een vergelijkbare exercitie 
ondernam in de inleidende hoofdstukken (later 
separaat gepubliceerd) van zijn Electricity in the 
i/th and iSth Centuries: A Study of Early Modern 
Physics. Tientallen universiteiten neemt Wiesen
feldt onder de loupe, talloze hoogleraren 'mit Nei-
gung zu Experimenten' passeren de revue, evenals 
de tot hun proeven benodigde instrumentenverza
melingen; overigens waren die vaak particulier 
eigendom van de hoogleraar in kwestie, lang niet 
iedere universiteit was bereid daarvoor in de 
buidel te tasten. We zien hoe verrassend vroeg 
het experiment al incidenteel ingang vond aan de 
Europese universiteiten: Kiel, Edinburgh, Geneve, 
Altdorf en Basel gingen de Leidse universiteit 
voor. Als je echter bekijkt wanneer de experimen
tele natuurkunde werkelijk voet aan de grond 
kreeg, met regelmatige colleges en zelfstandige 
leeropdrachten, dan is Leiden toch bijna koploper. 
Alleen Altdorf, waar Johann Christoph Sturm al in 
1672 met proefondervindelijk onderwijs begon, 
was nog vroeger. 

Aardig in Wiesenfeldts studie vond ik zijn aan
dacht voor de visuele kuituur, de ikonografie, van 
het e.xperiment. Hij analyseert de houtsneden en 
gravures in de eerste generaties natuurkunde-leer-
boeken, waarvan vele in zijn boek zijn gerepro
duceerd. In zijn bespreking van het werk van 
Senguerd staat hij uitvoerig stil bij de 'Bilder-
sprache' van diens Philosophia Naturalis uit 1685. 
Hij karakteriseert deze als uniek in de natuurfilo-
sofische literatuur en trekt een vergelijking met de 
in 1657 verschenen Orbis sensualium pictus van de 

pedagoog en filosoof Johann Amos Comenius. En 
in een vertoog 'Lehrbuchillustrationen und die 
Kanonisierung experimenteller Naturlehre im frü-
hen 18. lahrhundert' (pp. 342-369) laat hij zien, 
hoe Robert Boyle met zijn tractaten over zijn 
luchtpomp-proeven, verschenen tussen i66o tot 
1680, de toon zette door de naturalistische afbeel
ding van het instrument zelf In de eerste helft van 
de achttiende eeuw werd dit, onder meer in de 
leerboeken van de hoogleraren Wolff en 's Grave-
sande, dan tot traditie. De experimentator zelf is 
overigens nooit in beeld, hooguit in de gedemate-
rialiseerde vorm van een losse hand. Na 1750 wor
den de afbeeldingen veel abstracter en komt de 
nadruk te liggen op het natuurkundige principe 
van de proef of op de functie van een instrument. 
Wiesenfeldt ziet deze kentering als aanwijzing van 
een sekulariseringsproces, een zich afwenden van 
de fysikotheologie. Mocht iemand willen voort
bouwen op dit vertoog, dan wijs ik op een verkeer
de duiding van een afbeelding in het leerboek van 
Petrus van Musschenbroek. Wat Wiesenfeldt aan
ziet voor een luchtpomp is in feite een brandspuit, 
en daarmee valt de bodem uit het hieraan gekop
pelde betoog op p. 360. 

Wiesenfeldt heeft een macht aan materiaal bij
een gebracht. Omdat hij ieder pad is ingeslagen 
dat zich maar opdeed en nogal breedsprakig is, 
vond ik het geen makkelijke kost en had ik soms 
moeite door de bomen het bos te zien. Vriende
lijker gezegd: hij haalt veel overhoop, maar hij 
doet het met verve. Wie geïnteresseerd is in de 
experimentele natuurwetenschappen in het vroeg
moderne Europa en in de rol van de universiteiten 
daarin, zal dit boek dan ook met vrucht kunnen 
raadplegen. Een nadeel is wel dat het boek uitslui
tend kan worden benut door wie Duits leest, er is 
zelfs geen Engelse samenvatting. 

Peter de Clercq 

Ruth Oldenziel ed., 'Huishouden', in: J.W. Schot 
e.a. ed.. Techniek in Nederland in de Twintigste 
Eeuw, IV, Huishoudtechnologie en Medische Tech
niek (Zutphen/Eindhoven; Walburg Pers/Stichting 
Historie der Techniek 2001), ISBN 90.5730.067.2, 
p. 11-151. 

Komt de vrouw in History of Science in The 
Netherlands (Van Berkel e.a., 1999) nauwelijks in 
beeld, in de zeven delen van Techniek in Nederland 
in de Twintigste Eeinv treedt zij regelmatig voor het 
voetlicht. In het deel over Huishouden neemt zij 
een centrale plaats in. In het twintigste-eeuwse 
Nederland was de vrouw verantwoordelijk voor 
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het huishouden. Kon de iets meer welgestelde 
huisvrouw het huishoudelijke werk geheel of 
gedeeltelijk aan een dienstbode overlaten, in de 
loop van de twintigste eeuw ontstond het 'dienst-
bodenvraagstuk', wat betekende dat er niet veel 
dienstboden meer beschikbaar waren en het huis
houdelijke werk dus op een andere manier georga
niseerd moest worden. Het inzetten van apparaten 
was een van de mogelijkheden om de taak van de 
vrouw des huizes te verlichten. Andere mogelijk
heden waren het uitbesteden van werk, de norm 
veranderen van wat een goed huishouden is, col-
lectivering, of een andere taakverdeling tussen de 
gezinsleden. Het inzetten van huishoudelijke ap
paraten was dus maar één van de mogelijkheden. 
Hieruit volgt dat een al te technische benadering 
van het thema huishouden een ongewenst eenzij
dige behandeling zal opleveren. De schrijvers be
naderen het thema dan ook vanuit een breder 
perspectief 

De redactie van Techniek in Nederland is succes
vol geweest in het aantrekken van deskundigheid op 
het gebied van de geschiedenis van het huishouden. 
Ruth Oldenziel was een van de redacteuren van 
Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnolo
gie 1898-2998 en publiceerde bovendien Making 
technology masculine. Men, women and modern 
machines in America 1870-1945. Dit betekent echter 
niet dat zij en de andere auteurs zich geheel of 
bijna geheel op reeds gedaan werk konden base
ren. Er is nog niet veel op dit gebied gepubliceerd, 
al zijn er wel enige gedenkboeken. Er moesten 
meer dan vijftig archieven worden geraadpleegd 
en meer dan twintig interviews afgenomen en er 
kon slechts spaarzaam gebruik worden gemaakt 
van werk van anderen. Bij het doorbladeren van 
het vierde deel van Techniek in Nederland valt het 
verschil met het andere daarin behandelde thema 
op; voor het schrijven van het onderwerp Medi
sche Techniek was het niet nodig archieven te raad
plegen of interviews af te nemen. Bovendien kon 
substantieel geprofiteerd worden van reeds gepubli
ceerd werk. 

Het behandelen van iets zo kleinschaligs en 
informeels als een huishouden heeft belangrijke 
beperkingen. De geschiedenis van het huishouden 
zou idealiter vanuit het perspectief van de centrale 
figuur, (bijna altijd) de huisvrouw, moeten worden 
beschreven. Van huishoudens of huisvrouwen 
bestaan echter geen archieven. Interviews kunnen 
deze leemte gedeeltelijk vullen, maar dat kan niet 
voor de gehele behandelde periode en verder moet 
men zich dan altijd afvragen in hoeverre herinne
ringen een bevredigende weergave zijn van wat 
vroeger heeft plaatsgevonden. De in die tijd popu
laire vrouwenbladen vormen wel een interessante 

en informatieve bron, omdat daarin allerlei toen 
actuele huishoudelijke thema's aan bod kwamen 
en ook door huisvrouwen ingestuurde brieven 
werden behandeld. Van deze periodieken hebben 
de auteurs dan ook dankbaar gebruik gemaakt. 
Het voorgaande heeft als consequentie dat de 
auteurs niet anders konden dan zich in hoge mate 
baseren op archieven van organisaties die met het 
huishouden te maken hebben gehad; bedrijven die 
huishoudelijke apparatuur ontwikkelden, vrou
wenorganisaties en diverse overheidsinstellingen. 
Hierdoor krijgen deze instellingen veel aandacht, 
waarschijnlijk meer dan ze in het kader van het 
thema 'Huishouden' verdienen. 

In het volgende wil ik enkele saillante aspecten 
van deze geschiedschrijving behandelen. Ik ga 
daarbij nauwelijks in op de gebruikte apparatuur 
in het huishouden. Degenen die daarin geïnteres
seerd zijn, zullen de besproken tekst ter hand 
moeten nemen. In de eerste plaats vond ik het 
interessant om te lezen dat tot aan de Tweede 
Wereldoorlog oplossingen om de huishoudelijke 
arbeid te verlichten ook in de collectieve sfeer wer
den gezocht. Het is echter niet duidelijk hoe 
belangrijk deze initiatieven waren. Er werd geëx
perimenteerd met wasserijen en collectieve keu
kens. De Amsterdamse Coöperatie aan de Da 
Costastraat bijvoorbeeld bezorgde in het derde 
jaar van haar bestaan per jaar 40.000 maaltijden 
aan huis. De klanten konden ook eten in 'keurige 
zaaltjes'. De doelgroep werd getypeerd als 'de 
getrouwde vrouw uit de middenklasse, die mede
werkt om het brood te verdienen ... zonder hulp 
van buiten ook nog aangewezen om het huishou
den te doen.' In meerdere grote steden waren soci
alisten in het interbellum invloedrijk. Er werd met 
wisselend succes geëxperimenteerd met gemeente
lijke washuizen. Ook waren er experimenten om 
arbeiderswooncomplexen te bouwen met een aantal 
gemeenschappelijke voorzieningen. Het fenomeen 
werkende alleenstaande vrouw kwam blijkbaar zo
veel voor, dat er aparte woningen voor hen werden 
gerealiseerd, waarbij met hun specifieke behoeften 
rekening werd gehouden. Deze initiatieven vonden 
echter geen massale navolging. Uiteindelijk zouden 
oplossingen voor het verlichten van huishoudelijk 
werk toch op het niveau van het huishouden wor
den gezocht. In 1947 was 98% van de gehuwde 
Nederlandse vrouwen voltijds huisvrouw. En dat 
terwijl toen de Amerikaanse huisvrouw vaak part 
time buitenshuis werkte en zich omringde met luxe 
apparaten, zoals de legendarische grote koelkast. 

Voor mij was het meest interessante en opval
lende thema de rol van huishoudprofessionals en 
vrouwenorganisaties, dat in het deel Huishouden 
verspreid aan de orde komt. In de behandelde 
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periode tot in de jaren zeventig waren er steeds 
groepen vrouwen die zich als vertegenwoordigers 
van de huisvrouw opwierpen. In het begin van de 
twintigste eeuw was er sprake van de eerste gene
ratie opgeleide vrouwen, vaak uit de betere krin
gen afkomstig en vaak ongehuwd. Zoals bekend 
had dat zijn gevolgen in de wetenschap; zo werd in 
1916 Johanna Westerdijk als eerste vrouw in 
Nederland tot hoogleraar benoemd. Een veel gro
ter deel van deze vrouwen had echter een huis-
houd-gelieerde opleiding gevolgd, namelijk die tot 
huishoudschoollerares. Deze kook- naai- en zorg
professionals oefenden niet alleen invloed uit met 
hun onderwijs, maar lieten hun stem ook horen in 
tijdschriften als Eigen Haard en De Huisvrouw. Zij 
sloten zich geheel aan bij het beeld van de huis
vrouw als burgerlijk ideaal. In deze periode had 
zich een middenklasse ontwikkeld met burgerlijke 
idealen; de mannen werkten meestal buitenshuis 
mee aan de groei van het industriële kapitalisme; 
de vrouwen hadden de exclusieve zeggenschap 
over het huishoudelijke domein. 

Deze huishoudprofessionals organiseerden zich 
meestal in verenigingen. In de loop van de tijd 
streefden de vrouwenorganisaties er steeds meer 
naar zich in te passen in de algemene mannencul-
tuur van wetenschap en techniek. De Vereeniging 
van Woningopzichteressen wilde dat vrouwen 
invloed hadden in de woningbouw, zodat rekening 
zou worden gehouden met wensen vanuit de huis
houdelijke praktijk. Een belangrijk voorbeeld is de 
NVVH, de Nederlandse Vereninging van Huisvrou
wen, opgericht in 1912. De oprichters bepleitten 
aanvankelijk uitbreiding van de beroepsmogelijk
heden voor vrouwen en verbetering van hun 
arbeidsrechtelijke positie, maar de NVVH sloot 
zich in de loop van de tijd steeds meer aan bij het 
burgerlijke ideaal. Plaatselijke afdelingen schaften 
stofzuigers, strijkijzers, haardrogers, naaimachines 
en ovens aan en verhuurden ze tegen een laag 
bedrag. De NVVH richtte in 1926 het IVHA 
(Instituut voor Huishoudtechnisch Advies) op. Dit 
instituut probeerde in dialoog met de producent 
invloed uit te oefenen op de vormgeving van de 
vele huishoudelijke producten die in deze periode 
hun intrede deden, waarvan sommige succesvol 
waren, maar vele niet. Voor het testen op deugde
lijkheid en kwaliteit kon een beroep worden gedaan 
op onder meer in Delft opgeleide vrouwelijke tech
nisch chemici, die soms een eigen laboratorium 
hadden. Apparaten konden dan een label krijgen 
met 'Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging 
van Huisvrouwen'. Ook werd door de NVVH de 
nodige aandacht besteed aan een functionele inrich
ting van de keuken en standaardisering van produc
ten. In 1932 werd de NVEV (Nederlandse Vrouwen 

Electriciteits Vereeniging) opgericht. Voorlichting 
over elektrische apparaten met als doel arbeidsbe
sparing was de belangrijkste activiteit. Met pro
beerde fabrikanten ertoe te brengen rekening te 
houden met de wensen van de gebruikers. Op haar 
hoogtepunt waren er 5000 leden lid. 

De huishoudprofessionals werden door fabri
kanten gebruikt om hun nieuwe producten zoveel 
mogelijk op de wensen van huisvrouwen af te 
stemmen en verder om propaganda te maken voor 
nieuwe huishoudelijke apparaten. In het interbel
lum trachtten de plaatselijke overheden via hun 
gas- en electriciteitsbedrijven het gebruik van de 
door hen geproduceerde energiebronnen te stimu
leren. Aan de huisvrouwen uit de middenklasse 
werd getracht apparaten op gas en elektriciteit te 
verkopen, want door de crisis was de industriële 
behoefte aan energie drastisch afgenomen, en de 
energiebedrijven zaten met een overcapaciteit. 
Vrouwelijke professionals werden daarvoor in 
dienst genomen. Moedigde zo op plaatselijk niveau 
de overheid het gebruik van energie aan, op lande
lijk niveau werd zuinigheid gepredikt. Ook daarbij 
werden huishoudprofessionals ingeschakeld. Vrou
wenorganisaties organiseerden cursussen voor de 
allerarmsten om ze te leren met weinig middelen 
een verantwoorde maaltijd te bereiden en kleding 
te maken. Met name de vrouwen van de kleine 
boeren moesten worden bereikt. Er moest worden 
voorkomen dat de gezinnen waartoe ze behoorden 
massaal naar de stad zouden trekken, 

Diverse vrouwenorganisaties bemoeiden zich na 
de Tweede Wereldoorlog actief met de woning
bouw. In deze tijd werden de zogenaamde Vrou
wen Advies Commissies (VAC) opgericht die tot 
vandaag hun bijdrage leveren aan de bouwtechni
sche vormgeving van de woningbouw in Neder
land. In dezelfde periode ontstond behoefte aan 
standaardisering van elektrische apparatuur, en 
allerlei andere aan het huishouden verwante 
zaken, Nederland werd internationaal voorloper 
met het ontwerpen en innaaien van een wasetiket in 
textiel. De invoering hiervan was een karakteristiek 
voorbeeld van een coproductie van vrouwenorgani
saties en het bedrijfsleven. De Nederlandse Huis-
houdraad die als overkoepelend orgaan bijna een 
half miljoen vrouwen vertegenwoordigde, wist 
zowel het bedrijfsleven als vrouwenorganisaties te 
interesseren voor een wasetiket vanuit gebruiker
sperspectief. Dit etiket (zie afbeelding in het 
besproken boek blz. 123) laat zich begrijpen als een 
coproductie tussen de mannelijke wereld van de 
textiel-, wasmachine- en wasmiddelenindustrie en 
de vrouwelijke wereld van het huishouden. 

Het wasetiket is vermoedelijk het laatste belang
rijke resultaat van samenwerking van vrouwenorga-
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nisaties met overheid en bedrijfsleven geweest. 
Door het opkomende commerciële consumen
tenonderzoek konden vanaf de jaren zestig de 
vrouwenorganisaties niet langer het alleenrecht 
claimen de stem van de huisvrouw te verte
genwoordigen. In de jaren zeventig schakelden 
fabrikanten en overheid reclamebureaus en 
consumentenonderzoeksbureaus in en richtten 
marketingafdelingen op. De invloed van de huis
vrouwenorganisaties was spoedig tot een mini
mum gereduceerd. Deze ontwikkeling zou ook te 
maken kunnen hebben met het feit dat er in 
Wageningen in 1952 een nieuwe studierichting 
'landhuishoudkunde' was ingesteld, geïnspireerd 
door het al langer bestaande Amerikaanse 'home 
economics'. Ik kan me voorstellen dat degenen die 
hier afstudeerden de bevoogdende vrouwen
organisaties ontgroeid waren. 

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat huisvrou
wen meestal niet direkt werden benaderd door de 
overheid of door de fabrikant, maar dat zich tussen 
de huisvrouw en deze instanties een tussenlaag 
van vrouwelijke professionals bevond. Deze huis
houdkundigen wierpen zich op als vertegenwoor
digers van de huisvrouw; zij pretendeerden de 
behoeften van de huisvrouw te kennen en haar 
belangen te behartigen. Al lezende bekroop mij de 
twijfel in hoeverre deze 'tussenlaag' de 'onderlaag' 
van huisvrouwen diende. Was ze niet evenzeer of 
zelfs meer de 'bovenlaag' van dienst? Met wie was 
ze uiteindelijk solidair? Het lijkt erop of de over
heid en het bedrijfsleven deze goed-opgeleide 
dames heel goed voor hun karretje wisten te span
nen. En deze tussenlaag was bovendien niet erg 
kritisch in het vertolken van het rolpatroon van de 
vrouw thuis en de man buitenshuis, terwijl de 
leden van deze laag zelf, tenminste gedeeltelijk, 
aan het voor velen benauwende huisvrouwen
bestaan hadden weten te ontsnappen. Mij viel 
bovendien op hoe internationaal-georiënteerd de 
dames waren die de diverse huisvrouwenorganisa
ties bevolkten. Ze gingen op studiereis naar het 
buitenland en lieten zich beïnvloeden door Ameri
kaanse, Engelse en Duitse ontwikkelingen. Hoewel 
ze veel voor de 'gewone' huisvrouw pretendeerden 
te doen, was in het algemeen de kloof tussen hen 
en de laagopgeleide huisvrouw groot. 

De tekst Huishouden heeft niet een duidelijke 
focus, maar dat is ook nauwelijks mogelijk bij een 
eerste geschiedschrijving. De schrijvers hebben 
een grote prestatie verricht met hun behandeling 
van een terrein, waarop nog veel onderzoek te ver
richten is. Ze hebben veel informatie naar boven 
weten te halen uit de beschikbare bronnen. Het 
resultaat is een leesbare en interessante tekst, die 
meestal descriptief en soms analytisch is, en die, 

evenals andere delen van Techniek in Nederland, 
prachtig is geïllustreerd. 

Ida H. Stamhuis 

Charles Darwin, De afstamming van de mens en 
selectie in relatie tot sekse (Amsterdam: Nieuwe
zijds 2002). 368 pp., ISBN 90 5712 1034. Euro 31,95. 

Plotseling staat er een hele rij Darwin in de boek
handel. De 'Origin of Species' uiteraard, maar ook 
andere boeken van de hand van de bedenker van 
de evolutietheorie. Mooi ingebonden en in het 
Nederlands vertaald nog wel. Onlangs verscheen 
in deze serie 'De afstamming van de mens', waar
van de oorspronkelijke uitgave uit 1871 dateert. In 
Darwin's eerdere boek uit 1859, de Origin of 'Over 
het ontstaan van soorten door middel van natuur
lijke selectie, of het behoud van bevoordeelde ras
sen in de strijd om het leven', kwam de evolutie 
van de mens maar nauwelijks aan de orde. 
Voorzichtig verpakt in één kort zinnetje noemt 
Darwin impliciet en in de verte, haast sluipender
wijs de mogelijkheid dat ook voor het ontstaan 
van de mens binnen de evolutietheorie wel ruimte 
is. Het hele debat dat daarop volgde werd door 
anderen uitgevochten. Darwin zelf bleef veilig aan 
de zijlijn staan. Pas twaalf jaar na het verschijnen 
van de Origin waagde hij zich aan een bundel 
waarin het onderwerp van de menselijke ont
staansgeschiedenis in meer detail aan de orde 
kwam: 'De afstamming van de mens en selectie in 
relatie tot sekse'. 

We moeten bedenken dat het aantal bekende 
menselijke fossielen in die tijd nog uiterst mini
maal was. 'De afstamming van de mens' bestaat 
dan ook vooral uit observaties aan levende men
sen en dieren; fossielen komen nauwelijks aan de 
orde. Darwin observeert scherp. De overeenkom
sten die hij blootlegt, en dus de argumenten om 
aan te tonen dat ook de mens een 'dier' is, zijn 
vaak heel verrassend. Die scherpe observaties, 
ingebed in een kalme redeneertrant, zorgen ervoor 
dat de houdbaarheidsdatum van Darwin's boeken 
nog lang niet is verstreken. Nog steeds is het boei
end, verrassend, en vaak nog volkomen actueel 
leesvoer. Het is bovendien een verademing om 
weer eens gewoon over 'wilden' te lezen zonder dat 
daar overheen de gebruikelijke saus van politieke 
correctheid is uitgegoten, 

Het tweede deel van het boek behandelt de sek
suele selectie, '...Vurigheid van het mannetje -
variabiliteit van het mannetje - keuze gemaakt 
door het wijfje - seksuele en natuurlijke selectie 
vergeleken...' De inhoudsopgave alleen al is een 
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opeenstapeling van pakkende 'teasers'. Dat móet 
interessant zijn. En dat is het ook. Verderop wor
den de observaties aan dieren vergeleken met de 
mens; 'Verschillen tussen man en vrouw - oorza
ken van zulke verschillen [...] - verschillen in 
mentale vermogens - en stem - over de invloed 
van schoonheid bij het bepalen van huwelijken bij 
de mensheid - aandacht door wilden besteed aan 
ornamenten...' 

Na de natuurlijke selectie, die geheel gebaseerd 
is op 'fitness', de selectie ten gunste van de beste 
aanpassingen, beschrijft Darwin in het tweede deel 
van dit boek een aanvullend mechanisme achter 
het ontstaan van de soorten zoals we die nu ken
nen, want bij seksuele selectie spelen dingen als 
smaak, schoonheid, en bewuste partnerkeuze mee, 
wat de evolutie nog een stapje complexer maakt. 

Wie de Origin uit heeft, moet dit boek zeker 
ook lezen. Maar waarom in het Nederlands? 
Uitgeverij Nieuwezijds moet een soort liefdadig
heidsinstelling zijn. Waarom anders zouden de 
werken van Darwin zo mooi verzorgd, zo mooi 
gedrukt, zo prachtig ingebonden en vertaald in het 
Nederlands nog wel, opeens weer prominent in de 
Nederlandse boekhandels liggen? Daar kan toch 
geen droog brood aan te verdienen zijn? Waarom 
al die moeite voor een Nederlandse vertaling? Was 
een mooie, Engelse facsimile-uitgave niet voldoen
de geweest? Darwin lees je immers in het Engels; 
een Nederlandse vertaling lijkt me bepaald een 
niche-markt. Een niche-markt die met de prima 
leesbare vertaling van Ludo Hellemans overigens 
uitmuntend bediend wordt. 

Maar slaag is er ook voor Nieuwezijds. Begrip ook 
wel, maar toch; het oorspronkelijke werk, dat uit 
twee delen bestond, was naar de smaak van - naar 
ik aanneem de boekhouders van - Nieuwezijds te 
lang. Daarom zijn in de vertaling de hoofdstukken 
die alleen over 'dieren-anders-dan-de-mens' gaan 
gesneuveld. Inderdaad valt dat een beetje buiten 
het puur historische belang van dit boek, en, zo 
blijkt, heeft Darwin ooit ook zelf eens toegegeven 
dat deze hoofdstukken misschien beter apart 
gepubliceerd hadden kunnen worden. Toch kan ik 
me niet in die keuze vinden. Allereerst: zoiets doe 
je niet, uit respect voor de originele uitgave, en ten 
tweede: juist de pogingen van Darwin om aan te 
geven hoezeer de mens vaak een dier is, zijn meer 
dan voldoende reden om ook de beestenhoofdstuk
ken er in te laten. Behalve genoemde hoofdstukken 
is ook een lijst weggelaten met getalsverhoudingen 
tussen de seksen bij diverse dieren, die Darwin 
gebruikt om zijn betoog te ondersteunen. 

Wat nu? Amazon.com stuurt voor een beschei
den 15 US$ een mooie Engelse versie toe, die welis
waar verpakt zit in een smerige paperback met een 
uitzinnig lelijke cover, maar wel de ontbrekende 
hoofdstukken bevat. Al met al denk ik, de goede 
bedoelingen van Nieuwezijds niet te na gesproken, 
dat Amazon voor iedereen die de Engelse taal 
machtig is althans, toch echt een betere deal heeft. 

Anne Schulp 
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