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Ruud Abma en Ido Weijers, Met gezag en des
kundigheid. De historie van het beroep psychiater 
in Nederland (Amsterdam: uitgeverij SWP 2005). 
269 pp., ill. ISBN 90 6665 620 4. € 28,-. 

De beschrijving door Abma en Weijers van de 
beroepspraktijk van de psychiater gedurende 
ruim anderhalve eeuw is onderdeel van de snelle 
ontwikkeling die de historiografie van de psychi
atrie in Nederland op het ogenblik doormaakt. In 
dit medisch specialisme was aan het einde van de 
negentiende eeuw het biologische model bepa
lend. De eerste hoogleraren waren rond 1900 
allen nog de mening toegedaan dat psychiatri
sche ziekten een gevolg waren van hersenafwij-
kingen. Deze periode is een onderdeel van wat 
Abma en Weijers de 'seigneuriale' fase noemen 
omdat toen de invloed van enkele vooraanstaan
de psychiaters op wetgeving en beleid doorslag
gevend was. De volgende periode betreft dan de 
periode van ongeveer 1920 tot in de jaren 1970. 
Dit zien zij als de 'corporatistische' periode, 
omdat toen 'een permanent institutioneel overleg 
op gang [kwam] tussen de grote koepelorganisa
ties in de geestelijke gezondheidszorg en de rijks
overheid, waarbij het initiatief hoofdzakelijk bij 
de GZ lag.' De laatste decennia van de twintigste 
eeuw noemen de auteurs de periode van 'accom
modatie' omdat de overheid het initiatief naar 
zich toe trok. 

Dit boek biedt vooral een overzicht van de 
organisatorische ontwikkeling van de psychiatri
sche zorg en is als zodanig een goed naslagwerk. 
Andere aspecten van de psychiatrische praktijk 
krijgen minder profiel. Wat psychiaters nu pre
cies deden in het gesticht, de kliniek of het zie
kenhuis of in hun particuliere praktijk komt 
minder uit de verf In de jaren 1890 werd bijvoor
beeld het diagnostische classificatiesysteem van 
Kraepelin hier al snel gerecipieerd. Abma en 
Weijers noemen dat wel maar vermelden niet in 
hoeverre deze nieuwe visie de praktijk van alle
dag heeft veranderd. Dat geldt ook voor de intro
ductie van de psychofarmaca vanaf de jaren 1950. 
Wat veranderde er op de werkvloer toen het 
mogelijk werd patiënten uit een psychose te 
halen? En wat betekende de voortgaande bemoei
enis van de diverse overheden met de geestelijke 
gezondheidszorg voor de situatie op de werk
vloer? Leidden de paradigmawisselingen die zich 
in de loop van de tijd hebben voorgedaan tot 
fundamentele veranderingen in de praktijk van 

alledag of was er meer continuïteit dan wel eens 
wordt aangenomen? Deze zaken worden wel aan
gestipt, maar niet wezenlijk besproken. 

Een ander problematisch aspect van dit boek is 
gelegen in de gehanteerde terminologie. In 
hoofdstuk vier karakteriseren de auteurs de peri
ode 1930-1980 als een tijd waarin een proces van 
professionalisering doorzette. Maar zij laten het 
na dit comple.\e begrip nader te definiëren. De 
periode i960 zien zij als een tijdvak van rationali
sering. Maar in welke betekenis wordt dit begrip 
hier gebruikt? En wat bedoelen de auteurs met 
(zeker voor historici) complexe begrippen als 
'seigneuriaal' en 'corporatistisch'? Ook bevat het 
boek nogal wat foutjes en verschrijvingen. In de 
verantwoording van de illustraties komt op geen 
van de daar vermelde bladzijden een afbeelding 
voor. Op pagina 40 wordt vermeld dat Gerbrand 
Jelgersma in 1899 in Leiden tot hoogleraar is 
benoemd, maar op bladzijde 93 wordt het - fou
tieve - jaartal 1895 genoemd. Op bladzijde 69 
wordt beweerd dat Rümke is gepromoveerd bij 
Leendert Bonman, terwijl Cornells Winkler deze 
taak vervulde. De fenomenoloog Bouman had 
omdat hij toen nog aan de VU werkte het pro-
motierecht niet. Dat zijn leerling Rümke juist bij 
de somaticus Winkler promoveerde zou er een 
aanwijzing voor kunnen zijn dat in de dagelijkse 
omgang de professorale tegenstellingen minder 
scherp waren dan op het forum van de publieke 
discussie. In het portret van de eerste hoogleraar 
kinderpsychiatrie Hart de Ruyter (bladzijde 82) 
wordt diens bewering dat de Amsterdamse hoog
leraar K.H. Bouman er fel op tegen was dat zijn 
assistenten een psychoanalyse ondergingen zon
der verdere discussie overgenomen. Maar op 
pagina 104 wordt Paviljoen III, de kliniek van 
dezelfde Bouman, omschreven als 'het analytisch 
bolwerk'. 

Met dit boek is de ontwikkeling beschreven die 
de structuren hebben doorgemaakt waarbinnen 
in Nederland de psychiatrie werd en wordt beoe
fend. Een beschrijving van de praktijk van de 
psychiatrie is dit boek echter niet. Wat dat betreft 
is er voor de eerste helft van de twintigste eeuw 
meer te verwachten van de resultaten van het 
onderzoek dat Joost Vijselaar heeft gedaan in de 
dossiers van enkele psychiatrische inrichtingen, 
en voor de meer recente periode door de uitkom
sten van het 'witness seminar' dat Toine Pieters 
onlangs heeft georganiseerd bij de afdeling 
Metamedica van het VUmc, waarbij een groot 
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aantal mensen die lange tijd in uiteenlopende 
functies in de psychiatrie hebben gewerkt hun 
ervaringen hebben verteld. Ido Weijers heeft eens 
de menswetenschappers betiteld als 'de binnen
huisarchitecten van de Nederlandse verzorgings
staat' {Gewina 24 (2001) 196-206). Als we deze 
metafoor aanhouden mag worden geconcludeerd 
dat dit boek wel de muren van het gebouw van 
de praktische psychiatrie beschrijft, maar dat 
buiten beschouwing blijft hoe dit gebouw was 
gestoffeerd en behangen en of in de loop der tijd 
de meubels wel eens zijn herschikt of vervangen. 

Hans de Waardt 

Klaas van Berkel, Academische iUusies. De Gro
ningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en 
herstel, 1930-1950 (Amsterdam: Bert Bakker 2005). 
650 pp., geb., ill. ISBN 90 351 2684X. € 39,95. 

Het schrijven van dit boek over de Groningse 
universiteit rond de oorlogsjaren lijkt een morele 
verplichting te zijn geweest voor Van Berkel, die 
daar de leerstoel moderne geschiedenis bekleedt. 
Zijn voorgangers. Van Winter en Kossmann, lie
ten die beker aan zich voorbijgaan. De eerste, bij 
het 350-jarig bestaan van de universiteit in 1964, 
omdat hij teveel een betrokkene was. De tweede 
omdat hij vond dat er al een adequaat overzicht 
van universiteiten en hogescholen was geschre
ven in Onderdrukking en Verzet (1950) van de 
hand van de Groningse student, en latere histori
cus bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu
mentatie, A.J. (Hans) van der Leeuw. Kossmann 
had de indruk dat hij daar als historicus niet veel 
nieuws aan kon toevoegen. Ten onrechte. Heikele 
punten in de geschiedschrijving bleven daardoor 
lang onbesproken. Het 'Militaire Gezag' had zich 
op 21 juni 1945 laatdunkend over de eerste bevrij
de universiteit (16 april) uitgelaten. Op basis van 
een rapport van een 'zuiveringscommissie' keur
de generaal-majoor Kruis 'de slappe houding van 
het hooglerarencorps' af. Twintig jaar later wees 
Jacques Presser in zijn monumentale Ondergang 
(1965) op de 'beschamende rol' van rector Kap-
teyn bij de arrestatie van de filosoof Leo Polak. 
Zijn opvolger in Duitse dienst, rector De Burlet, 
blijkt trouwens indirect een rol te spelen bij de 
arrestatie van Polaks dochter Jetteke. Vader en 
dochter overleden in Sachsenhausen (1941), res
pectievelijk Auschwitz (1942). 

Begin jaren negentig nam het Groningse College 
van Bestuur een wijs besluit. Het wilde de leemtes 
in de universiteitsgeschiedenis weggewerkt heb
ben als in 2014 het vierhonderdjarig bestaan 
gevierd kan worden. Met behulp van een rapport 

van historica Barbara Henkes (1998) over de 
resultaten van vragenlijsten aan en interviews 
met oud-studenten, kon Van Berkel aan de slag. 
Van Berkel schreef een gedetailleerde geschiede
nis van de universiteit in de jaren dertig ('Cri
sis'), in de oorlogsjaren ('Bezetting') en in de vijf 
jaar na de bevrijding ('Herstel'). Die aanpak 
maakt het mogelijk tientallen hoogleraren, 
bestuurders en studenten gedurende twee decen
nia van dichtbij te volgen. De lezer kan eigen lij
nen ontdekken en conclusies van de schrijver 
verifiëren. Maar bovenal stelt zijn opzet hem in 
staat de gebeurtenissen in de oorlog in het kader 
te plaatsen van de ontwikkeling van de univer
siteit. In krantenrecensies is terecht de nadruk 
gelegd op de dwarse visie op de 'zuivering' van stu
denten, die bijna een 'ontdekking' mag heten. Van 
Berkel geeft een wending aan de gedachtevorming 
over dit onderdeel van de naoorlogse geschied
schrijving. Hij vervalt daarbij gelukkig niet in de 
grijstonen van recente verhandelingen over de oor
log, maar weet integendeel scherpere morele 
scheidslijnen te trekken. 

Uit de vele kanttekeningen die ik zou willen 
maken, kies ik er op grond van de toegemeten 
ruimte één: die over de zuivering van de studen
ten. 

De jaren dertig leken het eind in te luiden van 
de dominantie van het studentencorps Vindicat 
atque Polit. De 'beschavende rol' van de groentijd 
raakte zeer omstreden. Dit traditionele corps 
herbergde in 1935 slechts een minderheid van 
medici en juristen, terwijl studenten wis- en 
natuurkunde, letteren, filosofie en theologie het 
lidmaatschap eerder meden. Katholieke, pro
testante en levensbeschouwelijke verenigingen 
braken door en zelfs de beweerde 'nihilisten' 
richtten een organisatie op. Van een 'gemeen
schap' van studenten leek minder dan ooit spra
ke. In de loop van de oorlog werd Vindicat atque 
Polit weer het uitsluitende aanspreekpunt voor de 
secretaris van curatoren, oud-rector van dat 
corps. Na anderhalf jaar bezetting werd de grens 
bereikt van de aanpassing van de studentenvere
nigingen. Toen ze bij beschikking van 23 oktober 
1941 geen 'Volljuden' als leden mochten hebben, 
hieven alle verenigingen zich per 1 november op: 
een buitengewoon moedig en stimulerend be
sluit. De corpora gingen ondergronds en zouden 
voortaan optreden als landelijke verzetsorganisa
tie van de universiteiten, de 'Raad van Negen'. 

Toen in 1943 alle studenten voor 11 april de 
'loyaliteitsverklaring' moesten tekenen, gaf deze 
Raad te kennen dat wie tekende 'landverraad' zou 
plegen: de student die zou tekenen zou zich ont
trekken 'aan het front dat wij vormen'. De traditio
nele verenigingen trokken opeens een scherpe 
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grens. Woordvoerders van de regering in Londen 
haakten hierop in, evenals illegale bladen van 
studenten zoals De Geus. Van Berkel typeert deze 
oproep als 'het beslissende moment in de 
geschiedenis van de Nederlandse universiteiten in 
de Tweede Wereldoorlog.' Maar... 

De afzonderlijke student, die in Groningen en 
in andere steden buiten deze georganiseerde 'ge
meenschap' stond, kon eigen afwegingen maken 
die er moreel niet slechter uit hoefden te zien. In 
1943 had de bezetter een dringende behoefte aan 
arbeidskrachten. Naast het niet-tekenen was het 
tweede punt in de verklaring van de Raad: 'Aan 
een oproep om voor Duitsland te gaan werken zal 
nooit, onder welke pressie ook, gehoor worden 
gegeven.' Er waren heel wat 'tekenaars', en hun 
ouders, die vonden dat het bewilligen in een afge
dwongen, tot niets verplichtende verklaring beter 
was dan het werken voor de Duitse oorlogsecono
mie. 

Op 5 mei 1943 werd afgekondigd dat alle niet-
tekenaars zich binnen één dag moesten melden 
voor werk in Duitsland. Nadat de stand op 11 
april op 121 was blijven staan (rond 10% van alle 
studenten), tekenden in de paniek van die dag 
nog 180 mensen. Dat gerucht bleek vals te zijn: 
toch riepen woordvoerders van corpora, hoog
leraren zoals Van der Leeuw, de aanstaande 
Minister van Onderwijs, en bestuurders van de 
universiteit op om in hemelsnaam die dag nog te 
tekenen. In één klap konden op 6 mei 3.800 van 
de 9.000 mannelijke weigeraars (43%!) gevangen 
worden voor werk in Duitsland. Het eerste punt 
van de studentenactie dat het lamleggen van de 
universiteit voor de rest van de oorlogsjaren met 
zich mee zou brengen, was geslaagd. Het tweede 
punt was jammerlijk mislukt, zelfs in zijn tegen
deel omgezet. Via deze administratieve razzia 
werden 2.900 studenten afgevoerd, van wie er 
200 uit Groningen kwamen. 

Na de oorlog werden er op dit punt rekeningen 
vereffend, die voor veel 'goede' studenten uit de 
lucht kwamen vallen. Het niet-tekenen werd 
opgeblazen tot dé scheidslijn tussen goed en 
kwaad. Een tekenaar kon jaren in het verzet heb
ben gefunctioneerd, joodse Nederlanders hebben 
gered en toch het brandmerk krijgen van enkele 
maanden opschorting van de studie. De '5-meite-
kenaars', die duidelijk tegen werk in Duitsland 
waren opgetreden, ondergingen aanvankelijk 
dezelfde uitsluiting als zij die vóór 11 april gete
kend hadden. De 'zuiveraars' en beoordelaars 
waren, wat de studenten betreft, de trotse ver
tegenwoordigers van de traditionele corpora. 

Via het materiaal van Henkes en het unieke, 
bewaarde materiaal van de formulieren en ver
weerschriften komt ook een element van klassen

justitie te voorschijn. Zij die in de jaren dertig 
buiten de traditionele verenigingen hadden ge
staan, waren vaak het minst bemiddeld en waren 
het minst in de gelegenheid geweest om zich van 
de noodzakelijke netwerken voor het onderdui
ken te voorzien. Wat telde was het succes, het 
tekenen van de verklaring: wat niet telde was de 
mislukking, het transport van duizenden naar 
Duitsland en de achtergrond voor het maken van 
andere overwegingen. De erecode van de corpora 
was in het geding. Eind jaren veertig was de restau
ratie binnen het studentenleven compleet. 
Opnieuw heerste het corps. Corpscoryfeeën zoals 
Hans van der Leeuw konden in Der Clercke Kronike 
weer afgeven op het 'nihilisme' op een manier die 
in de krachtsverhoudingen van 1935 ondenkbaar 
was geweest. Het zou vijftien jaar duren voor de 
democratisering van het studentenleven en het 
verzet tegen de ontgroening en de hiërarchische 
corpscultuur opnieuw konden doorbreken. 

Het is goed mogelijk dat de zuivering van de 
docenten soortgelijke effecten heeft gehad, hoewel 
Van Berkel daarop niet ingaat. De fundamentele 
vernieuwing van het bestuur in democratische zin, 
zoals bijvoorbeeld voorgestaan door het Vt'r/)OM(/ 
van Wetenschappelijke Onderzoekers, verdween 
rond 1950 uit de openbaarheid. 'Beschamende', 
ondemocratische machtsspelletjes zoals die rond 
de benoeming van de filosoof Helmuth Plessner, 
overigens lid van voornoemd Verbond, kregen 
eind jaren veertig al weer vrij spel. 

De 'zuivering' als vehikel voor de restauratie 
van de vroegere machtsverhoudingen: ik denk 
dat je er pas opkomt als je alle verslagen en pro
tocollen doorneemt. Voeg daaraan toe dat Van 
Berkel met naam en toenaam Groningse mensen 
presenteert die in het universiteits- en gemeente
bestuur, zelfs tot in het Haagse departement toe, 
beschikkingen hebben geparafeerd of geïmple
menteerd die deel uitmaakten van de vernietiging 
van het jodendom of die de Nederlandse Unie 
hebben geïnitieerd met een meer dan gretige 
aanvaarding van de nieuwe verhoudingen, die 
niet slechts vrijuit gingen in 1945 maar meteen 
weer hoog te paard zaten. We hebben met Acade
mische Illusies een moedig en ontnuchterend 
boek in handen. 

Leo Molenaar 

K.S. Grooss, Early surgical instruments; B.W.J. 
Grob, The anatomical models of dr. Louis AuzouK 
The taboraty equipment of Willem Eintboven. A 
descriptive catalogue (Leiden: Museum Boerhaave 
2004) (Museum Boerhaave communication 305). 
183 pp., ill., geb. ISBN 90 6292 148 5. € 50,-. 
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In this 'descriptive catalogue', two authors pres
ent three distinct sub-collections which are in 
many ways dissimilar, but are all connected to 
medical sciences, namely surgery, anatomical 
instruction and diagnostics. Too small for their 
own catalogues it was considered, with some jus
tification, that these collections would seem lost 
if grouped with similar items from other periods 
and so the curators took the brave decision to 
lump them together in this fourth volume of a 
series (currently numbering six) and the most 
diversely focu,sed volume so far. 

The first section contains 134 entries relating to 
scientific instruments from the seventeenth and 
early eighteenth centuries which once belonged 
to the medical faculty of Leiden University but 
have been housed in the museum since 1962. 
After a gap of four decades and in this era of 
short-term outcome-led projects it is commend
able that the museum has seen fit to continue 
what is clearly a long-term documentation proj
ect. Ironically many of these instruments were 
never used by practising doctors! This is one of 
the many useful insights the authors provide. 
One theory is that the original core of the collec
tion was a lending resource for surgeons in 
Leiden around 1650 since the local surgeons guild 
is known to have had no instruments of its own 
before the 1680s, but the character of the collec
tion changed when it expanded through two 
bequests. The first bequest, of 1687 from Cornells 
Solingen, a former student, whilst not entirely 
identifiable today is thought to have been com
parable with those instruments illustrated in his 
book Manuals Operatien. The second bequest 
was connected with Leiden professors of surgery 
including the lithotomist J.J. Rau and the 
anatomist EB. Albinus who is known purposeful
ly to have collected redundant instruments in 
order to show historical development. The 
objects in this catalogue are, however, assigned to 
the name of an owner or designer rather than the 
relevant bequest. Indeed many of the designers 
were the direct users of the instruments. The 
descriptions pay special attention to the con
struction of each instrument and its function 
during operations. 

There is an interesting note on page 15 con
cerning sources for the identification of instru
ments. This amounts to a sort of annotated 
bibliography which forms an informative historic 
account in itself. There are some intelligent 
cross-references with trade card illustrations, 
though perhaps more of those could have been 
reproduced, and useful comments on the func
tional use of decoration. Later there is a section 
on instrument makers' punched marks, fourteen 

of which have been photographed. Groos asserts 
that this international collection is 'a fair repre
sentation of what was on sale and available to 
order at that date'. This verdict informs the 
explicitly expressed hope that the inclusion of 
such information, however incomplete, will 
encourage research on other collections. I wel
come such sentiment as in my view this should 
be a primary, not just a secondary reason for 
museum publications to be produced. They can 
be the museum's opportunity to reveal just how 
little is known about a particular object or group 
of things. For this reason I liked the honest sim
plicity of the curator's description of object no 
46 as, 'A small instrument for pulling small 
things out gently'. When we worry about identi
fying an object precisely we do well to bear in 
mind that the original users did not always have 
a name for it! Likewise it was good to see incom
plete objects included, for example those with 
missing handles. Such large proportions of other 
museum's collections must be like this. Some
times, however, the use of terminological con
trols seems excessively formal. Thus the catalogue 
calls object no 47, 'large bone cutting forceps', but 
I prefer Solingen's original name for it, 'forceps to 
cut off thumbs and fingers', which is descriptive 
and conjures up an immediate visual image of 
the instrument in use. Ouch! 

The second section describes the papier-mache 
anatomical models made by a process perfected 
by Louis Auzoux's flourishing rural business 
from the 1820s. There are 68 entries for objects 
originating from a biological teaching collection 
which was augmented in the 1880s by Emil 
Selenka and needed to be robust if models were 
to be passed around the students and not just 
used by professors for lecture props. This collec
tion has waited less time for publication, having 
been in the museum only since 1980. Neverthe
less we even have cause to be grateful for this 
delay as it has meant that later acquisitions made 
at auction can now be included. 

The true success of the models does not lie in 
their appearance, but in the moulding techniques 
employed, hence the introduction gives consider
able detail on this. The earlier part of this section 
describes twenty two human models and shows 
how manufactured products came to reflect new 
scientific trends such as the science of embryolo
gy. The eye models from the 1870s are exceptional 
but colour pictures of these would have been 
useful. After all it was the colour of the models 
that made them such usetul didactic tools for 
their original student viewers. The other part of 
this section considers the zoological models pro
duced for the purposes of comparative anatomy. 
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These models were often based on descriptions 
of famous scientists, for instance the model of 
the sea bream as described by George Cuvier. 
They are truly fascinating and the catalogue's 
description of the models of insect digestive 
systems as 'amazing' whilst sounding like the 
language the museum's marketing department 
might use, is in fact the only appropriate word. 

The third section on the laboratory equipment 
of a key individual, Willem Einthoven (1860-
1927) is the shortest and the least successful. 
Under the patronage of E.G. Donders at Utrecht 
Einthoven specialised in ophthalmology but his 
research interests underwent an abrupt change in 
1889 after he witnessed an electrometer demon
stration in Switzerland. The work he subsequent
ly performed in Leiden led to his string 
galvanometer with which he produced the first 
human electrocardiogram (EGG) and ultimately 
to his Nobel prize of 1924. This machine had 
other electrophysiological uses in retinal investi
gation and telegraphy but unfortunately the pho
tographs of this strange contraption do little to 
reveal how this was so. There are only 35 object 
entries in this section, all from the Leiden 
Physiological Laboratory but only those with a 
personal connection to Einthoven and there is 
not even any attempt to identify the full range of 
equipment of the laboratory in Einthoven's time. 
The conclusions to be drawn from such a limited 
range of personal survivals are far from clear. 
The section attempts to describe the ECG appa
ratus first and the other items, mainly ophthal-
mological, afterwards but this division proves 
impossible to sustain. Indeed, how should one 
classify a prismatic optical device for projecting 
ECG readings? Objects as diverse as a camera, a 
Nobel medal, an optometer, lecture slides and 
string carriers are included but treated as little 
more than relics. The author then lists but does 
not describe the Einthoven archives which are 
essential, of course, for informing a proper 
understanding of the objects (and vice-versa). 
This publication is not what the museums pro
fession would call 'cross-domain'! Drawing upon 
the resources of the museum, its library and 
archives this topic really deserves a monograph 
and would have been served more effectively by 
one. 

Overall this well-presented book would make a 
worthy addition to the library of any historian or 
museum of science or medicine, or indeed of the 
book collector who simply likes to amass a grow
ing series of volumes with matching bindings on 
the shelf If I wanted to prove to a stranger that 
the Museum Boerhaave has truly great collec
tions I could take this catalogue off the shelf and 

its contents would provide further evidence in 
support of my argument, but the book would not 
constitute the argument itself. Though an excel
lent description, this book has not put forward a 
case for the continued retention of these collec
tions or indeed, celebrated the fact that the 
museum is lucky enough to have them. Such sen
timents are more implied than stated. 

Neil Handley 

Frederick Burkhardt ed., Charles Darwins brie
ven, een selectie 1825-1959 (Amsterdam: Nieuwe-
zijds 2005). Vertaald door Fieke Lakmaker met 
een voorwoord van Stephen Jay Gould. 289 pp., 
ISBN 90 5712 190 5. € 29,95. 

Lütgeverij Nieuwezijds voegt met dit boek een 
nieuw deel toe aan de reeks Darwinvertalingen 
die zij sinds een aantal jaren uitgeeft. Eerder ver
schenen al Darwins autobiografie, de Origin en 
zijn werken over het uitdrukken van emoties en 
over de menselijke afstamming in vertaling. Wie 
door de lectuur van deze boeken nog meer over 
Darwin wil weten kan nu ook terecht bij een selec
tie uit zijn correspondentie. De wetenschappelijke 
uitgave van Darwins integrale briefwisseling is een 
megaproject dat inmiddels tot deel 14 is gevorderd, 
en het zullen er zo'n 30 worden (zie http://www. 
lib.cam.ac.uk/Departments/Darwin/index.html). 
Iets teveel misschien voor de gemiddelde lezer, en 
daarom besloten de bezorgers van deze uitgave al 
in 1996 een selectie van Darwins brieven te publi
ceren voor een breder publiek. De eerste brief is 
uit 1925, toen Darwin nog studeerde, en de laatste 
uit 1859, toen de reacties op de zojuist gepubli
ceerde Origin loskwamen. Een spannende perio
de dus, waarin we Darwin zien opgroeien van 
weifelende jongeman tot gerespecteerde natuur
onderzoeker. We maken hem mee tijdens de reis 
met de Beagle en gedurende de jaren dat hij in de 
relatieve afzondering van Down House aan zijn 
theorie werkte. Zijn familieleven komt aan bod 
en we krijgen aardige inkijkjes in zijn werkwijze 
- wist u bijvoorbeeld dat Darwin ook aardig wat 
experimenteel werk heeft gedaan om zijn theorie 
te onderbouwen? Indrukwekkend is het netwerk 
van correspondenten dat hij opbouwde om ge
gevens te verzamelen. Dat hij binnen dat netwerk 
handig wist te manoeuvreren blijkt uit zijn brieven 
rond de affaire-Wallace. (Alfred Russel Wallace was 
de natuuronderzoeker die met de aankondiging 
van zijn evolutionaire denkbeelden Darwins pri
oriteit in gevaar leek te brengen.) 

Voor wie Darwins autobiografie met plezier 
heeft gelezen is deze welgekozen brievenselectie 
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een aanrader. Is de biografie een zorgvuldig 
gecomponeerd egodocument dat Darwin laat 
zien zoals hij gezien wilde worden, in zijn brieven 
komen we dichter op de huid van de man die hij 
was. Een inleiding van Stephen Jay Gould helpt 
de lezer de verschillende fasen in Darwins ont
wikkeling te onderkennen. 

De vertaling is aantrekkelijk uitgegeven en 
bevat onder meer een biografisch register, een 
stamboom, en een index. 

Bert Theunissen 

Catharina Th. Bakker en Leonie de Goei, Een 
bron van zorg en goede werken. Geschiedenis van 
de geestelijke gezondheidszorg in Noord-Holland-
Noord (Amsterdam: SUN 2002). 431 pp., ill. ISBN 
90 58750892. € 22,50. 

Dit boek, waaraan ook Joost Vijselaar en Nico de 
Boer hebben bijgedragen, is een opdracht van de 
raad van bestuur van de GGZ Noord-Holland-
Noord. In 1997 zijn alle psychiatrische voorzienin
gen in deze regio gebundeld doordat twee Riagg's, 
twee PAAZ-en, een RIBW en Psychiatrisch 
Centrum St. Willibrord te Heiloo fuseerden. Aan 
St. Willibrord, de oudste en grootste fusiepartner, 
is de hoofdmoot van de tekst gewijd. 

Een bron van zorg en goede werken is als een 
Januskop met twee gezichten. Het ene, het eerste 
deel (hoofdstukken 1-7), schittert, het andere is 
dof. Het eerste deel gaat over de broeders die St. 
Willibrord te Heiloo in 1929 hebben opgericht, en 
over drie psychiaters die hier tot 1959 actief zijn 
geweest. Het besteedt aandacht aan zowel bestuur
lijke als inhoudelijke ontwikkelingen en laat zien 
hoe groot de expertise is die het Trimbosinstituut 
in een kwart eeuw heeft opgebouwd binnen de 
geschiedenis van de psychiatrie. Dit is niet de 
zoveelste standaardgeschiedenis van een psychia
trische inrichting, omdat de auteurs zich op enke
le thema's concentreren. Het eerste thema betreft 
het functioneren van de broeders van Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes, een van oorsprong Belgische 
congregatie die al sinds 1850 in Den Bosch en 
Vught werkte. Het boek laat zien hoe de broeders 
erin slaagden hun tijdrovende verplichtingen op 
religieus en verpleegkundig gebied te combine
ren. Daarbij bleef het niet, want ze putten uit hun 
geloof ook inspiratie voor hun emotioneel zware 
werk. St. Willibrord was opgezet volgens de laat
ste inzichten: de actievere therapie van Simon, 
wat inhield dat de werkplaatsen dichtbij de pati
ëntenzalen werden gesitueerd. Het tweede thema 
is het optreden van de psychiaters J.A.J. Barn-
hoorn, de eerste geneesheer-directeur, zijn opvol

ger J.P. de Smet en M.L.J. Vaessen. De eerste twee 
zetten St. Willibrord neer als een progressieve 
inrichting, die voor de oorlog als eerste in Neder
land de insulinecomakuur en electroconvulsie-
therapie toepaste. Vaessen was na 1945 de eerste 
katholieke gestichtsarts die een opleiding tot 
psychoanalyticus volgde en zich als psychothera
peut vestigde. Hij experimenteerde al vroeg met 
groepspsychotherapie, maar maakte vooral naam 
met de insulinecomatherapie nieuwe stijl, waarin 
de interacties met personeel en andere patiënten 
een therapeutische werking hadden. Vaessen 
komt het beste uit de verf. Binnen deze context is 
dat terecht, al vermoed ik dat Barnhoorn een 
mooi hoofdstuk in een ander boek waard is. 

Vanaf hoofdstuk 8 krijgen wij het doffe gezicht 
van de Januskop te zien. Centraal staat nu de 
teloorgang van St. Willibrord dat geen goed ant
woord had op de revolutie die de geestelijke 
gezondheidszorg in de jaren zeventig doormaak
te. Het kwam pas goed toen een nieuwe directeur 
in 1992 de luiken opende en aanstuurde op 
nauwe samenwerking met de ambulante sector. 
Vooral tegen het einde is het een moeizaam ver
haal vol aflcortingen als MFE, APV en RIBW, die 
vooral tot snel verder bladeren uitnodigen en 
waarbij je het gevoel krijgt dat het ook voor de 
auteurs een verplicht nummer was. Hoewel ik me 
dat goed kan voorstellen, is het jammer dat ze 
niet meer van die laatste hoofdstukken hebben 
gemaakt. De kracht van het eerste deel is de 
wisselwerking tussen bestuurlijk en werkinhou
delijk. In dit tweede deel is de werkvloer vrijwel 
uit het zicht verdwenen. Een paar voorbeelden. 
In 1966 gaat neurosekliniek 'De Oosthoek' open, 
waar de behandeling binnen een therapeutische 
gemeenschap plaatsvindt. Maar hoe functioneert 
dat dan? Er is vaker over therapeutische gemeen
schappen geschreven. Is er een bepaalde stan
daard of heeft De Oosthoek een unieke aanpak, 
vraag ik me af. Maar niets daarover. Wel over 
conflicten, doordat de psychiaters hun therapeu
tisch monopolie aan de psychologen kwijt raken 
(blz. 266-267). In hoofdstuk 10 (jaren negentig) 
lezen we dat sociaal-psychiatrische verpleegkun
digen 'door huisbezoek en creatieve werkwijzen 
patiënten uit het psychiatrisch ziekenhuis wisten 
te houden'(blz. 311). 'Creatieve werkwijzen', dat 
haalt je de koekoek. 

Dit betekent natuurlijk niet dat de bestuurlijke 
ontwikkelingen niet belangwekkend waren. Na
dat de broeders begin jaren zeventig de touwtjes 
uit handen hadden gegeven, moest St. Willibrord 
zich omvormen tot een modern algemeen psychi
atrisch ziekenhuis. Dat ging zoals gebruikelijk 
met veel heisa gepaard, maar terwijl de rust el
ders rond 1980 wel was weergekeerd, bleven de 
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problemen in Heiloo nog tien jaar lang levens
groot. De overheid en de ambulante sector vroe
gen om openheid, maar St. Willibrord keerde 
zich van de maatschappij af De zaak liep zelfs zo 
hoog op dat staatssecretaris Simons in 1991 de 
'erkenning voor onbepaalde tijd' verving voor 
een 'tijdelijke erkenning'. Hoofdstuk 9 (blz. 308-
309) verklaart de problemen uit de zwakke di
rectie die de professionals niet de baas kon. 
Hierdoor ontstonden therapeutische eilandenrij
ken: afdelingen die zelf hun opnamebeleid 
bepaalden. Maar waarom de directie zo zwak 
was, wordt niet duidelijk. Lag het aan de mensen, 
of aan de wijze van democratiseren in de jaren 
zeventig? Die vraag wordt ontweken. Hoe intri
gerend Catharina T. Bakker, de auteur van dit 
hoofdstuk, deze episode ook vindt, ze komt er 
niet goed uit. Dat het management in de tijd van 
de broeders zwak was geweest, omdat broeder-
overste en geneesheer-directeur de macht deelden, 
lijkt me weinig relevant, als het al waar was. 
Bovendien - en dat vind ik echt een gebrek - heeft 
het boek wel erg gemakkelijk van de broeders 
afscheid genomen. Toen zij in de jaren zestig hun 
kloosternaam en hun toog aflegden, waren hun 
dagen geteld (blz. 230). Toch, zo laat de tabel op 
dezelfde bladzijde zien, werkten er toen nog 83 
broeders in St. Willibrord. Eind jaren tachtig 
waren het er nog veertien. Zij waren de cultuur
dragers van de instelling. Hun invloed is natuurlijk 
wel afgenomen, maar onder de afdelingshoofden 
die zelf hun opnamebeleid bepaalden, zaten vast 
(uitgetreden) religieuzen. Mogelijk waren juist zij 
degenen die eind jaren tachtig nog vonden dat 
langdurig verblijf een doelstelling van het APZ 
moest zijn, terwijl de professionals (psychiaters 
en psychologen) juist voor kortdurende therapie 
waren. Wellicht zat het probleem van de directie 
niet zozeer bij de professionals als zodanig, maar 
bij de invloed die de religieuzen nog op de ver
pleging uitoefenden. Ondanks deze kritiek, kan 
ik iedereen die geïnteresseerd is in de geschiede
nis van de psychiatrie en een goed verhaal wil 
lezen, de eerste zeven hoofdstukken van Een bron 
van zorg en goede werken van harte aanbevelen. 

Rob Wolf 

Thomas A.J. Terlouw ed.. Geschiedenis van de 
fysiotherapie gezien door andere ogen. Bijdragen 
tot de geschiedenis van de fysiotherapie in de 
negentiende en twintigste eeuw geschreven door 
Nederlandse en buitenlandse onderzoekers (Am
sterdam: Aksant 2004). 408 pp., ill. ISBN 90 5260 
163 1. € 27,50. 

Thom Terlouw is een man met een missie. 
Iedereen die zich onder medisch historici begeeft, 
komt hem vroeg of laat tegen. Onvermoeibaar 
probeert hij fy'siotherapeuten, artsen, historici en 
verder iedereen die het wil horen, te overtuigen 
van het belang van de historiografie der fysio
therapie. Daarbij gaat het hem niet alleen om de 
historische kennis als zodanig. Terlouw laat er 
geen twijfel over bestaan dat hij de geschiedenis 
van groot belang acht voor een gezonde professi
onele ontwikkeling van het fysiotherapeutisch 
beroep. 

Dit boek wordt uitgegeven naar aanleiding van 
het derde lustrum van wat tegenwoordig de 
Stichting Geschiedenis Fysiotherapie heet. Vijf
tien jaar geleden werd de stichting echter opge
richt onder de welluidende naam Stichting tot 
Behoud ener Heilgymnastische Bibliotheek. In 
het eerste hoofdstuk vertelt Terlouw nog eens 
waar die naam vandaan kwam. In 1988 was een 
deel van de oude bibliotheek van het Nederlands 
Genootschap voor Fysiotherapie in bezit van de 
Koninklijke Bibliotheek en dreigde daar uit 
elkaar te vallen. In plaats daarvan werden de boe
ken overgedragen aan de stichting en in de vol
gende jaren werd de collectie nog uitgebreid tot 
ruim 3000 banden. In hetzelfde hoofdstuk zet 
Terlouw ook uiteen hoe hij de historische kennis 
wil vergroten. In de eerste plaats moet er een 
leerstoel geschiedenis der fysiotherapie komen. 
In de tweede plaats vraagt hij wetenschappers uit 
andere disciplines een bijdrage te leveren. Dit 
boek is de vrucht van de tweede strategie. Veel 
onderzoekers zijn bij hun studie naar een geheel 
ander onderwerp gestuit op heilgymnasten en 
andere voorlopers van de huidige fysiothera
peuten. Voor dit boek schreven ze een artikel toe
gespitst op de geschiedenis der fysiotherapie. 

In de hoofdstukken twee, drie en vier bespre
ken Alice Juch en Thom Terlouw de ontwikkeling 
in de verhoudingen tussen heilgymnasten, ortho-
peden en andere aanbieders van enigerlei vorm 
van medische massage of oefentherapie. Dat gaat 
over beroepsverenigingen, opleidingen en exa
mens, het streven naar overheidserkenning en 
ook over heel veel ruzie. 

In Nederland worden vooral de negentiende-
eeuwse heilgymnasten gezien als voorlopers van 
de huidige fysiotherapeuten. Een belangrijke 
datum is daarom de oprichting van het Ge
nootschap ter Beoefening van de Heilgymnastiek 
in Nederland in 1889, de voorloper van het huidi
ge genootschap. De heilgymnasten wilden zich 
onderscheiden van concurrenten en ze wilden 
erkenning door medici en de overheid. De be
langrijkste middelen daartoe waren specifieke 
opleidingen en examens. Aanvankelijk vond men 
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de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
der Geneeskunde op zijn weg, maar al in 1921 was 
een vertegenwoordiger van de NMG aanwezig bij 
de examens van het genootschap. De NMG was 
voor de Tweede Wereldoorlog vooral een vereni
ging van huisartsen en die bleken niet erg 
geneigd de massage zelf ter hand te nemen. 
Bovenal zag de NMG liever dat dit handwerk 
door een ondergeschikte beroepsgroep werd uit
geoefend dan door al weer een nieuw medisch 
specialisme. Het heftigste verzet tegen een zelf
standige positie voor de heilgymnasten kwam 
dan ook van de Nederlandse Orthopedische Ver-
eeniging. Die vereniging nam echter geen sterke 
positie in en kon uiteindelijk niet voorkomen dat 
het genootschapexamen in 1938 wettelijk werd 
erkend. Daarmee werd de opstelling bereikt die 
we op hoofdlijnen nu nog kennen. 

De professionalisering is een belangrijk aspect 
van de geschiedenis van een medisch beroep. We 
komen daaruit echter niets te weten over de 
praktijk van de heilgymnasten, laat staan over 
hun patiënten. Het artikel van Jan de Lange over 
de bewegingstherapie in de geestelijke gezond
heidszorg laat al veel meer zien over de praktijk. 
De meeste informatie daarover vinden we echter 
in de artikelen van Brigitte Widdershoven en 
Karel-Peter Companje over de ziekenfondsfinan
ciering van de heilgymnastiek. Aan de hand van 
het artikel van Widdershoven komen we te weten 
welke vormen van heilgymnastiek voor de Twee
de Wereldoorlog door het Amsterdamse zieken
fonds 'Ziekenzorg' werden vergoed. Sinds 1901 
vergoedde het fonds spaarzaam massagebehande
lingen door artsen of een masseur. In 1913 sloot 
Ziekenzorg een overeenkomst met het Zweeds 
damesinstituut voor Zweedse massage en heil
gymnastiek en in 1918 opende het fonds een eigen 
polikliniek voor heilgymnastiek. Erg omvangrijk 
was het allemaal niet, maar de verstrekking was 
van belang in de concurrentie met de andere 
Amsterdamse ziekenfondsen. Uiteindelijk zou de 
eigen polikliniek het veld ruimen ten gunste van 
een omvangrijk contract dat de gezamenlijke 
Amsterdamse ziekenfondsen sloten met het In
stituut Physische Therapie. 'Ziekenzorg' was geen 
typisch ziekenfonds en in de regel verliep de ver
goeding van heilgymnastiek door ziekenfondsen 
of de gemeentelijke sociale zorg een stuk moeiza
mer. Companje laat zien hoe de heilgymnastiek 
tijdens de oorlog de wettelijke ziekenfondsverze
kering werd binnen geloodst. Daarmee ontstond 
een structurele financieringsbron, die de expan
sie van de naoorlogse fysiotherapie mogelijk 
maakte. 

De buitenlandse hoofdstukken behandelen de 
geschiedenis der fysiotherapie in respectievelijk 

België, Duitsland en Zwitserland. Uit de vergelij
king valt zeker veel te leren, maar helaas komt het 
daar niet van. Op basis van de artikelen in dit 
boek en de kennis die Tom Terlouw ongetwijfeld 
verder nog heeft, zou een doorwrocht overzichts
artikel kunnen worden geschreven dat het inzicht 
in de geschiedenis van de heilgymnastiek en de 
fysiotherapie in Nederland gevoelig zou vergro
ten. Dat hoofdstuk ontbreekt echter en dat is 
jammer. Maar misschien komt dat artikel er nog. 

Henk van der Velden 

C D . Andriesse, Huygens. The man behind the 
principle (New York: Cambridge University Press 
2005). Vertaald door Sally Miedema. 440 pp., 
geb., ill. ISBN 13 978 o 521 85090 2 of 10 o 521 
85090 8. US dollar 95,-. 

In 1993 publiceerde Gees Andriesse zijn biografie 
van Christiaan Huygens, Titan kan niet slapen. 
Huygens is een figuur van internationale betekenis 
en ook in het buitenland bestond er vraag naar een 
goede biografie. Het is daarom te begrijpen dat het 
boek ook over de grenzen belangstelling trok. In 
1998 verscheen al een Franse vertaling bij uitgeverij 
Albin Michel: Christian Huygens, en nu brengt 
Cambridge University Press een fraai uitgevoerde 
Engelse vertaling uit onder de titel: Huygens: The 
man behind the principle. 

Het boek van Andriesse is indertijd in dit tijd
schrift uitvoerig aan de orde geweest in het 
besprekingsartikel door Fokko-Jan Dijksterhuis, 
'Titan en Christiaan. Huygens in werk en leven', 
Gewina 23 (2005) 56-68. Aan de tekst zelf is ver
der weinig veranderd, zodat er geen reden is daar 
hier nog eens op terug te komen. Wat wel enige 
speciale aandacht verdient is het feit dat het boek 
nu geannoteerd is. Titan kan niet slapen bevatte 
geen voetnoten, zodat de lezer in het ongewisse 
bleef over de precieze herkomst van de citaten en 
de bronnen voor de weergave van de gebeurte
nissen onduidelijk waren. Voor deze Engelse ver
taling heeft Andriesse zorgvuldig van alle citaten 
of parafrases de bron in Huygens' Oeuvres com
pletes teruggezocht en in het notenapparaat ver
meld. Ook de gebruikte secundaire literatuur 
wordt verantwoord. Daarnaast is deze uitgave 
voorzien van een uitgebreide bibliografie van de 
literatuur die eerder over Huygens is verschenen. 
Het boek van Andriesse is daarmee niet alleen 
een levensbeschrijving voor de geïnteresseerde 
leek, het is ook een instrument aan de hand 
waarvan onderzoekers die zich serieus met 
Huygens willen bezighouden het onderwerp kun
nen aanvatten. Het is te hopen dat deze uitgave 
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het onderzoek naar Huygens in binnen- en bui
tenland verder zal stimuleren. 

Rienk Vermij 

Vincent Icke, Christiaan Huygens in de onvoltooid 
verleden toekomende tijd. Eerste Dijksterhuis 
Lezing (Groningen: Historische Uitgeverij 2005) 
60 pp., ill. ISBN 90 6554 4607. € 15,00. 

In maart 1655 ontdekte Christiaan Huygens een 
maantje bij Saturnus, de eerste nieuwe maan in 
het zonnestelsel sinds Galilei's geruchtmakende 
waarnemingen van de Jupitermanen in 1610. Een 
jaar later publiceerde hij zijn ontdekking in een 
pamflet dat besloot met een anagram waarin zijn 
volgende vondst verborgen zat: Saturnus wordt 
omgeven door een dunne, vlakke ring. Tegen
woordig weten we dat die ring bestaat uit een 
groot aantal smalle ringen van brokken en gruis. 
In de jaren zeventig kwam men er achter dat de 
F-ring merkwaardige kronkels vertoont. Als aan
stormend astrofysicus stelde Vincent Icke een 
model op om die kronkels te verklaren. Ze wor
den veroorzaakt door grotere brokstukken in de 
ring en de paradoxale gravitatie-effecten daar
van. Als je in een baan rond een planeet 'gas 
geeft' kom je in een hogere baan terecht en ga je 
dus langzamer bewegen ten opzichte van objec
ten in je oorspronkelijke baan. Omgekeerd zorgt 
remmen ervoor dat je sneller gaat. 

In zijn Dijksterhuis Lezing van 28 april 2004 
vormt Saturnus' F-ring een fraaie coda, waarin 
Huygens' astronomie en mechanica en Icke's astro
fysica samenkomen. Icke plaatst Huygens in de 
OVTT, dus we mogen vragen: wat zou Huygens 
vinden van de uitleg van Icke? 'Ik vind het best 
dat hij geen Cartesiaan is, zo lang hij ons maar 
geen gissingen geeft zoals die van de aantrek
king.' Aldus Huygens in 1687, toen hij hoorde dat 
er een boek van Newton aan zat te komen over 
mechanica (Huygens, Oeuvres completes, IX, 190). 
Aantrekken, dat is precies wat brokstukken in de 
F-ring doen. In zijn lezing betoogt Icke dat 
Huygens de heldenstatus verdient vanwege zijn 
relativiteitstheorie. Hij wordt ten onrechte over
schaduwd door Galileï, die volgens Icke is blijven 
hangen in scholastiek absolutheidsdenken over 
beweging. Een enigszins onorthodoxe opvatting, 
maar heel verdedigbaar wanneer je Galilei's idee 
dat de cirkelbeweging rond een zwaartecentrum 
natuurlijk is interpreteert als het vasthouden aan 
het idee van een absolute beweging. Om zijn 
betoog kracht bij te zetten legt Icke het één en 
ander uit over Huygens' mechanica. Wat gebeurt 
er wanneer we ons met een zwaargewicht als Icke 

in een baan rond de kleine Archimedes begeven? 
Een kronkel: twee gelijke deeltjes botsen; 'Als nu 
de deeltjes in een punt samengekomen zijn, mag 
ik ze verwisselen.' Nog een kronkel: de botsing 
van twee ongelijke deeltjes kunnen we begrijpen 
door uit te gaan van drie identieke waarvan er 
twee verbonden zijn. Laten we nu Huygens aan 
het woord; kies het referentiekader waarbij de 
massa's en snelheden omgekeerd evenredig zijn 
en veronderstel dat ze na botsing met dezelfde 
snelheid terugbewegen. Dat is niets anders dan 
veronderstellen dat het zwaartepunt van een 
systeem traag beweegt. Als je Huygens volgt hoef 
je je helemaal niet in vreemde mechanische 
bochten te wringen. De Dijksterhuis Lezing is 
ingesteld door de Stichting Academisch Erfgoed, 
die beoogt de instandhouding en toegankelijk
heid van universitaire cultuurschatten te bevor
deren. De Codices Hugeniorum in Leiden zijn 
zo'n cultuurschat. Ze zijn, net als de Oeuvres 
Completes, de moeite van het raadplegen meer 
dan waard. 

Fokko Jan Dijksterhuis 

Frederik R. van Veen, Gustaaf Molengraaff 1S60-
1942. Een avontuurlijk geleerde (Delft: Delft 
University Press 2004). 160 pp., ill. ISBN 90 407 
2433 4. € 20,-. 

Avontuurlijke wetenschappers zoeken hun heil in 
het buitenland, zeker als ze zowel Nederlander als 
geoloog zijn. Gustaaf Molengraaff, één van de 
grote aardwetenschappers die Nederland heeft 
voortgebracht, trok de wereld over van St. 
Eustatius naar Borneo en Timor, en reisde met 
enige regelmaat af naar de Alpen en Zuid-Afrika. 
Hoewel hij op een blauwe maandag nog zijn licht 
heeft laten schijnen op kusterosie en natuurbe
houd in zijn vaderland - eigenlijk zijn er weinig 
takken van geologische wetenschap waarmee 
Molengraaf zich niet bezighield - oefende vooral 
het veldwerk in onbekende en onbeschreven 
gebieden grote aantrekkingskracht op hem uit. 
Hij wist kwalitatief hoogwaardig onderzoek en 
een haast feilloos geologisch instinct te verenigen 
met een brede blik en diepgaande theoretische 
inzichten. Mettertijd verwierf deze reislustige 
'zachtaardige gentleman' een internationale repu
tatie. Zo'n man verdient op zijn minst een gede
gen biografie, en Van Veen heeft met dit boek een 
zeer verdienstelijke poging gewaagd. 

In zijn vlot geschreven en fraai geïllustreerde 
levensbeschrijving komt vooral de wetenschapper 
Molengraaff aan bod. Aan de hand van Molen-
graaffs publicaties, maar ook van brieven en de 
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notulen van bestuursvergaderingen beschrijft 
Van Veen zijn carrière als hoogleraar in Amster
dam en Delft en als staatsgeoloog in Zuid-Afrika. 
Een onverkwikkelijke ruzie met enkele collega's 
over het beheer van een fossielencollectie lijkt de 
enige (overigens niet door Molengraaff zelf ver
oorzaakte) smet op een succesvolle loopbaan. 
Dat de persoon Molengraaff in deze biografie 
wat op de achtergrond raakt, zal vooral aan de 
aard van de beschikbare bronnen liggen. Van 
Veen heeft zich althans veel moeite getroost om 
allerhande materiaal uit de archieven op te die
pen. Hij heeft ook een gelukkig oog voor anekdo
te en detail. Toen in 1910 de expeditie naar Timor 
van start ging, namen de reizigers twee kisten 
mee gevuld met 'boerenkool met worst, knolra-
pen, savoyekool, snijbonen, wittekool, zuurkool, 
capucijners, alles met aardappelen en worst of 
spek.' Kennelijk had men weinig waardering voor 
de smaak van tropisch voedsel. 

Gegevens over de mens Molengraaff worden 
ons echter maar spaarzaam aangereikt. Over 'een 
vrij lief blond meisje' met wie hij in 1885 op 
Aruba danste komen we haast meer te weten dan 
over de vrouw met wie hij in 1887 in het huwelijk 
trad. We leren dat Molengraaff agnost was. Toen 
hem gevraagd werd waarom hij op een wandeling 
munten achterliet in een wegkapelletje, antwoord
de hij: 'Je kunt nooit weten.' Maar over zijn poli
tieke voorkeuren horen we weinig, behalve dal hij 
het communisme niet kon waarderen. Dat Van 
Veen weinig psychologiseert, zij hem vergeven -
deze biografie laat de indruk achter dat Molen
graaff een buitengewoon stabiel mens is geweest. 
Over de gewoonten en persoonlijke eigenaardig
heden van de geologieprofessor, alsmede zijn 
sociale relaties en de maatschappelijke, intellec
tuele en culturele context waarin hij zich 
bewoog, had de auteur wellicht wat meer kunnen 
uitweiden. In dit verband was een naamregister 
geen overbodige luxe geweest. Anderzijds is deze 
geleerdenbiografie juist vanwege zijn beknopt
heid zo aardig en toegankelijk. Het boek wordt 
enigszins ontsierd door veel typografische fouten 
(zoals de apostrof die vaker wel dan niet verkeerd 
om staat), maar voor het overige mogen we de 
auteur dankbaar zijn dat Molengraaff nu einde
lijk de eer heeft gekregen die hij verdient. 

Joris van Eij natten 

Annet Mooij, Geen paniek! Aids in Nederland 
1982-2004 (Amsterdam: Bert Bakker 2004). 225 
pp., ill. ISBN 90 351 2690 4. € 21,95. 

'Ruim twintig jaar geleden maakte Nederland iets 

uitzonderlijks mee: de opkomst, uit het niets, van 
een geheel nieuwe, dodelijke ziekte'. Zo begint 
Mooij haar boek over aids, zoals men deze infec
tieziekte later ging noemen. Het eerste slachtoffer 
daarvan werd voorjaar 1982 in het Amsterdamse 
Academisch Medisch Centrum opgenomen. De 
doodzieke patiënt overleed enkele weken later. 
Maar aan wat? Co-assistent J. van Wijngaarden 
opperde 'homokanker', een immuunstoornis met 
een homoconnectie die in Amerika snel om zich 
heen greep. Niemand nam hem serieus - co-
assistenten dachten altijd aan het allerergste. De 
medici moesten echter spoedig erkennen dat 
deze 'co' gelijk had gehad. De prognose over de 
toename van aidspatiënten was angstaanjagend, de 
maatschappelijke impact groot. Mooij beschrijft 
deze in meerdere opzichten uitzonderlijke aidsge-
schiedenis aan de hand van archiefmateriaal en 
interviews. 

In de hoofdstukken 'kwartiermakers', 'volgtroe
pen' en 'terugblik op het beleid', laat zij zien hoe 
het particuliere initiatief het aidsbeleid aanpakte. 
In homoseksuele kringen was dringend behoefte 
aan voorlichting. Enkele betrokkenen richtten 
daartoe in 1983 een aidscoördinatieteam op, 
samengesteld uit het netwerk van voorzieningen 
in de homosfeer, COC, Homogroep Gezond
heidszorg, en GGScGD. Voor paniek was geen 
reden, veilig vrijen voorkwam besmetting. Het 
team was er niet gerust op dat degenen met veel
vuldige, wisselende contacten dit advies zouden 
opvolgen, maar velen pasten inderdaad uit angst 
voor aids hun gedrag aan. Het doel van het team 
was stigmatisering en homofobie te voorkomen. 
Aids mocht daarom geen geslachtsziekte heten, 
een groepsbenadering was evenmin bespreek
baar. Infectie was het gevolg van specifiek, indivi
dueel gedrag. Onder het motto: it takes two to 
tango hield het team vast aan zijn standpunt dat 
er twee, seropositief of niet, verantwoordelijk 
waren voor eventuele gevolgen van onveilig vrij
en. De gebruikelijke maatregelen bij de infectie-
ziektenbestrijding: aangifte, contactonderzoek en 
tests, kon niemand afdwingen omdat aids nog 
niet in de wet op infectieziekten was opgenomen. 
Bij mijn weten 'lukte' deze uitzondering eerder 
alleen bij tuberculose; dat was echter recent 
gecorrigeerd (in 1980). Het teambeleid leidde tot 
enkele 'missers', waaronder hemofoliepatiënten 
die door besmet bloed aids opliepen. Infec-
tieziektendeskundigen gruwden van dit beleid. 
Epidemioloog en teamlid R.Coutinho nam van
wege de verwachtingen over een grootschalige 
uitbraak het heft in eigen hand. Een rel was het 
gevolg. Ondanks vele conflicten bleef het team bij 
elkaar door een uniek, maar tijdrovend overleg-
en consensusmodel, een vroeg voorbeeld van het 
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poldermodel volgens Mooij. De aidsproblematiek 
bleek te groot voor het particuliere initiatief In 
1987 nam een landelijk coördinatieteam de werk
zaamheden over. De pioniersfase maakte plaats 
voor professionalisering, institutionalisering en 
bureaucratisering. Mooij heeft alle lof voor de 
manier waarop het coördinatieteam het beleid 
naar zijn hand wist te zetten. Stigmatisering en 
moralisering bleven uit. De leden van de homo
organisatie waren voornamelijk hoogopgeleide 
mannen. Zij hadden een, eveneens uitzonderlijke, 
invloed door hun netwerk bij overheid, politici 
en belangrijke 'beslisfuncties'. Het team had ook 
anderszins het tij mee. De opvattingen sloten aan 
bij destijds heersende denkbeelden over discrimi
natie, gezondheidsethiek en patiëntenrechten. De 
argumentaties en 'overlegcultuur' die Mooij 
levendig schetst, zijn voor de huidige generatie 
moeilijk invoelbaar. Kritiek kon niet achterwege 
blijven, alles werd platgepraat en serieuze debat
ten werden gesmoord door een krampachtig 
vasthouden aan doctrines. 

Op onderzoeksterrein hoorden Nederlandse 
wetenschappers tot de internationale top. Het 
Amsterdamse cohortonderzoek bijvoorbeeld dat 
in 1984 startte bleek een rijke wetenschappelijke 
(inter)nationale bron, uitmondend in tientallen 
proefschriften en honderden artikelen. In het 
hoofdstuk 'ambtenaren en politici' analyseert 
Mooij de betrokkenheid van de overheid die 
gaandeweg op gang kwam. Deze geschiedenis 
toont hoe een actiegroep die stelselmatig de eigen 
emancipatie boven de volksgezondheid stelde, de 
overheid daarin kon meekrijgen. Uit angst te 
worden beschuldigd van discriminatie schoof 
deze haar eigenlijke taak, behartiging van het 
algemene belang, naar het tweede plan. In de 
omringende landen was er veel waardering voor 
het Nederlandse 'poldermodel' waar homoseksu
elen 'baas over eigen epidemie' waren. Maar de 
resultaten voor de volksgezondsheid waren, ver
geleken met die in andere landen, matig. Men 
wilde in Nederland geen dwangmaatregelen; 
inspelen op angst zou eveneens contraproductief 
zijn. De epidemie was juist in de landen die dat 
wél deden beter onder controle. 

De hoofdstukken 'zieken en verzorgers' en 
'stand van zaken' zijn mede interessant omdat in 
aanverwante studies 'de patiënt' er nogal eens 
bekaaid van afkomt. De auteur verhaalt hoe aids
patiënten de regie overnamen bij medicatie en 
euthanasie. Hoe nieuwe vormen van sterven, uit
vaartrituelen en buddyzorg ontstonden, er een 
herdenkingscultus kwam. Het hiv-remmende 
middel dat onder druk van de patiënten in 1987 
vervroegd op de markt kwam, leek veelbelovend, 
maar het werd een teleurstelling. Vanaf begin 

jaren 1990 kwamen er nieuwe medicijnen, ge
volgd door een combinatietherapie die eerst door 
de registratie-autoriteiten was tegengehouden. 
Waarom dat was is voor mij niet duidelijk want 
zo'n therapie is veel minder resistentie-gevoelig. 
Hoe het ook zij, door deze geneesmiddelen werd 
aids een chronische ziekte. Afgezien van de bij
werkingen en een levenslang 'slikregime', kunnen 
aidspatiënten op dit moment een redelijk nor
maal leven lijden. Verontrustend is wel dat veer
tig procent er niet in slaagt de medicatie vol te 
houden. Tegelijkertijd verloor aids zijn speciale 
positie. Het aantal slachtoffers was veel lager dan 
voorspeld, het debat verstomde, de 'glamour' nam 
af het risicogedrag nam toe, seropositieven kregen 
meer verantwoordelijkheid toegewezen en de geld
kraan ging dicht. En de beleidsmakers? Zij keken 
met verbazing terug op het gevoerde beleid. 

Mooij beantwoordt vrijwel alle vragen die er 
bij de lezer kunnen opkomen. Door de indeling 
van het boek (thematisch-chronologisch) ont
komt zij daarbij niet aan herhalingen, maar dat 
doet niets af aan het eindresultaat. Geen paniek! 
geeft een gedetailleerd en boeiend overzicht van 
deze nog jonge geschiedenis, aangevuld met vaak 
geestige citaten uit de interviews. 

Alice Juch 

Erwin Huizenga ed.. Het Weense arteshandschrift. 
Hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 
2818. Diplomatische editie (Hilversum: Verloren 
2004) (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit 
de Nederlanden, 10) 2 delen, geb., 1236 pp., ill. 
ISBN 90 6550 810 4. € 6 6 , - . 

In enkele jaren tijds heeft Erwin Huizenga zich 
ontegensprekelijk gevestigd en bevestigd als DE 
specialist op het gebied van de middeleeuwse chi
rurgie in de Lage Landen. Naast verscheidene 
interessante bijdragen in de vorm van artikelen 
wordt vooral zijn schitterende dissertatie Een 
nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en 
astrologie in het Middelnederlandse handschrift 
VV't'»if/j, Asterreichische Nationalbibliothek, 2818 
(Hilversum 1997) unaniem beschouwd als een 
indrukwekkend pionierswerk. Het voorwerp van 
dit onderzoek is een Middelnederlands volumi
neus medisch verzamelhandschrift, waarin één 
enkele scribent ca. 125, vaak unieke, astronomi
sche en geneeskundige traktaten heeft opgeno
men. Dit volkstalige chirurgen-handboek is 
zonder twijfel de belangrijkste medische codex 
die in de Nederlanden tot ons is gekomen, en 
mag beslist mutatis mutandis vergeleken worden 
met wat het handschrift-Van Hulthem betekent 
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voor de bellettrie. Zeer uitvoerig, erudiet en 
nauwkeurig analyseert Huizenga de rijke inhoud 
en geeft daarbij blijk van een verbluffende bele
zenheid. Er is mij geen ander voorbeeld bekend 
van een arteshandschrift dat zo exhaustief en 
voorbeeldig bestudeerd werd. 

Zes jaar later volgde een magistrale studie: 
Tussen autoriteit en empirie. De Middelneder
landse chirurgieën in de veertiende en vijftiende 
eeuw en hun maatschappelijke context (Hilversum 
2003). Uit de ondertitel blijkt al meteen hoe ruim 
dit overzicht opgevat en uitgevoerd is. Niet min
der dan 48 handschriften en drukken (tot 1600) 
bevatten chirurgische traktaten, die alle de revue 
passeren, terwijl tevens de plaats van chirurgie 
en chirurg in de samenleving uitvoerig gesitueerd 
wordt. Deze studie vult een grote lacune in onze 
beschavingsgeschiedenis, is overal met de groot
ste lof besproken en kreeg de driejaarlijkse prijs 
van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde 
van België. 

Nadat uit de voorgaande bundel opnieuw bleek 
dat het Weense handschrift toch wel de ster van 
de collectie chirurgie-codices was, werd onder de 
auspiciën van het Constantijn Huygens Instituut 
besloten er een diplomatische editie van uit te 
geven in de prestigieuze reeks 'Middeleeuwse 
Verzamelhandschriften uit de Nederlanden'. Het 
spreekt vanzelf dat de uitvoering van dit project 
werd toevertrouwd aan Huizenga. Twee kloeke 
boekdelen zijn daarvan het resultaat, 1237 pagina
's in het totaal. Niet alleen door de omvang, maar 
ook technisch was de opgave niet simpel. Het 
handschrift opent met een reeks astronomisch-
astrologische tabellen en traktaten. Vooral de 
horoscooptabellen (tekst 28, ff 24r-29v) stelden 
zowel de wetenschappelijke als de materiële uit
gever voor uitzonderlijk moeilijke typografische 
problemen. De oplossing die gevonden werd is 
wetenschappelijk verantwoord, duidelijk en ele
gant: van ieder folio, ingedeeld in 30 vierkantjes 
met inscripties, wordt een (verkleinde) foto afge
drukt, gevolgd door (vergrote) moderne her-teke
ningen, telkens zes vierkantjes per editie-bladzijde. 

Onder de grotere teksten die in deze codex zijn 
opgenomen noteren we Joannes de Rupescissa, 
De quinta essentia (ff, 96r-i29v), het Antidota-
rium Nicolai (ff. I32r-i57r), de Chirurgia magna 
van Bruno Longoburgensis (ff.i69r-2i3v, 25or), 
het Circa Instans (ff. 2i6r-249r), grote stukken uit 
het Boec van medicinen in dietsche (ff 251V-263V, 
266v-269r), Der mannen ende vrouwen heimelicheit 
(284r-299v), V'iin smeinscen lede (ff 299v-3i4r), een 
berijmd planeten-traktaat (ff. 3i4r-3i6r) en een 
berijmd complexiën-traktaat (ff 3i6r-3i6v). De 
gevarieerde rijkdom van de inhoud had van deze 
editie een onmisbaar naslagwerk moeten maken... 

Ware het niet, driemaal helaas! (ik ben doodon
gelukkig dit te moeten schrijven...) dat de tek
sten ontsierd en zelfs af en toe corrupt worden 
voorgesteld door de talrijke, té talrijke transcrip-
tiefouten. Hier kan moeilijk nog sprake zijn van 
een 'diplomatische' editie. Het spreekt vanzelf 
dat ik niet de complete tekst heb kunnen colla
tioneren, maar na meer dan honderd pagina's 
steekproeven leek deze algemene conclusie ge
rechtvaardigd. Ik zou de fouten in vijf categorie
ën willen indelen, die ik telkens met slechts 
enkele sprekende voorbeelden illustreer: 

1. Principieel, dat wil zeggen in verband met de 
regels die in deze reeks toegepast worden, en 
waarvoor Huizenga dus niet verantwoordelijk is. 
Bij een copiist die vaak geen of nauwelijks zicht
baar verschillende vorm schrijft voor c en f, e en 
o, 1/ en n, a en o, s en f, zou - als er een knoop 
moet worden doorgehakt - toch bij voorkeur de 
'normale' vorm moeten worden gekozen. Mijns 
inziens is er te vaak een te zwaar belang gehecht 
aan mikroskopische puntjes of streepjes om een 
lezing te transcriberen die 'tegennatuurlijk' is. 
Bijvoorbeeld pagina 890, regel 14 grisecour: lees 
grisecont, 924,16 sijucn mele: lees fijnen mele; 696, 
21 tomen: lees comen. 

2. Foutief afgekorte oplossingen: 691, 5 dragme 
et lees dragme 2; passim (700, 18; 703, 20; 706, 23; 
784, 35, enzovoort) siliam: lees similia; 736, 20 boli 
arabici: lees holi armenici; 752, 32 alluin: lees alli
um; 952, 3 13: lees I dragme, enzovoort. 

3. Drukfouten (?): 686, 6 mensahen: lees men-
schen; 867,12 gebakcen: lees gebacken; 897, 29 te te: 
lees te; enzovoort. 

4. Grammaticale fouten (bij oplossing van 
afkorting) : 703,8 vanden voerseide : lees vanden 
voerseiden ; 733,16 leggenen : lees leggenne ; 
894,27 totten : lees toffer, enz. 

5. Transcriptiefouten en eventuele spookwoor-
den: 246, 7 waet: lees waert; 246, 37 weten: lees 
sweten; 247, 8 bleuen: lees blenen (= blaren); 697, 
3 vlaninge: lees vlainge (= villing); 700, 22 
Hvmila: lees Hvuula (= huig); 713, 12 tieren: lees 
turen; 717, 32 gersiuer. lees gersmer (= grof); 733, 
27 strecse. lees steecse; 737, 6 sende: lees seyde; 744, 
18 dende: lees doude; 752, 31 brem: lees brein; 862, 
19 masseien: lees masseren (= muren); 868, 36 
sincken: lees suicken {= zuigen); 910, 36 Munimia: 
lees Murnmia; 945, 8 Salina: lees Sahiia; 948, 16 
cacen: lees caren (= braken); 980, 12 soet-: lees 
siec-; enzovoort. 

Het is menselijkerwijs evident dat in een volu
mineuze editie als deze af en toe een steek valt. 
Dat is onvermijdelijk en daarvoor heeft iedereen 
het volste begrip. Maar, zoals in het woord vooraf 
staat: 'De kunst is om ze [de fouten] zoveel 
mogelijk te vermijden.' (p. 8) Daarop volgt een 
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zin die (thans) met verbijstering slaat: 'Ondanks 
al mijn inspanningen om het aantal fouten zo 
gering mogelijk te houden, zou me dit niet gelukt 
zijn zonder de geweldige en onbaatzuchtige 
medewerking van een groep collega's die bereid 
bleken om grote delen van het afschrift te colla
tioneren: ...' [daarop volgen de namen] Terecht 
moet nu de vraag worden gesteld waarop ik het 
antwoord schuldig wil blijven: wie is er ten slotte 
verantwoordelijk voor dat het manuscript van 
Huizenga in deze staat op de persen is beland? En 
vooral: wie heeft door een gebrek aan acribie of 
zorg of competentie zijn uiteindelijke vertrouwen 
beschaamd? Deze overweging, en de unanieme 
erkenning van de eminente voorafgaande weten
schappelijke productie van Huizenga, alsook zijn 
inspirerende promotie van de artesliteratuur in 
de Werkgroep Middeleeuwse Artesliteratuur 
(WEMAL) zullen, hoop ik, deze gemiste kans 
minder zwaar doen wegen in zijn curriculum. 

R. Jansen-Sieben 

F. van Soeren, Huisartsen - specialisten & zieken
huizen. Feiten uit de Zaanse geneeskunde van de 
twintigste eeuw (Wormer: Stichting uitgeverij 
Noord-Holland 2004). 416 pp., geb., ill. ISBN 90 
71123 84 7- € 49,50. 

In 1991 richtte F. van Soeren, internist in het De 
Heel Ziekenhuis in Zaandam, de Commissie 
Historie Zaanse Ziekenhuizen op. Die commissie 
verzamelde archiefmateriaal en foto's, die ze 
gebruikte voor vijf exposities over de twintigste-
eeuwse gezondheidszorg in de Zaanstreek. De 
tentoonstellingen gaven aanleiding tot nieuwe 
vondsten, waaronder het KNMG-archief, Kring 
Zaanland. Na de laatste tentoonstelling zette Van 
Soeren zich aan het schrijven van Huisartsen -
specialisten & ziekenhuizen. Het is een prachtig, 
maar ook verbijsterend boek. Het is ruim 400 
bladzijden dik, heeft zwaar 130 grams papier 
(normaal is 80 gram) en het formaat van een 
kunstboek {30 x 25 cm). De opmaak is smaakvol 
en de fotografie soms indrukwekkend, vooral in 
het eerste kwart, waar bijvoorbeeld een operatie 
en een röntgenkamer uit de jaren twintig op 
posterformaat (twee bladzijden) zijn afgedrukt. 

Helaas is dit het enige positieve dat over 
Huisartsen - specialisten & ziekenhuizen te mel
den valt. Van Soeren is trots op alles wat hij met 
zijn commissie verzameld heeft. 'De aan het licht 
gekomen feiten en gebeurtenissen uit de afge
lopen 20' eeuw, zijn vaak zo verrassend en van 
wezenlijk belang, dat zij verdienen onder uw aan
dacht gebracht te worden.' Zo presenteert Van 

Soeren zijn feiten ook. Hij heeft heel veel gelezen, 
maar behalve het NTvG zat daar niets van buiten 
de Zaanstreek bij. Hij heeft geen overzichtswerk 
over de geschiedenis van de Nederlandse gezond
heidszorg gebruikt, geen monografie of gedenk
boek over een ander ziekenhuis. Dat is jammer, 
want anders had hij ontdekt dat veel van zijn 
ontdekkingen helemaal niet zo verrassend waren. 
Wat in de Zaanstreek gebeurde, was niet uniek. 
Ook in Breda of Amersfoort was er in de 20'̂  
eeuw sprake van geleidelijke specialisatie, gedoe 
rond ziekenfondsen, uitbouw van ziekenhuizen, 
drama's tijdens de oorlog, ontzuihng, professio
nalisering in de verpleging en ziekenhuisfusies. 
Doordat Van Soeren geen historische literatuur 
gebruikt, blijven zijn feiten in de lucht hangen. 
Tot in de Tweede Wereldoorlog is de ziekenfonds
kwestie een heet hangijzer dat in Huisartsen -
specialisten & ziekenhuizen uitgebreid aan de orde 
komt, maar nergens lees je over de achtergronden 
ervan, waarover de afgelopen decennia toch uit
gebreid is gepubliceerd. 

Omdat hij geen inhoudelijke criteria had om 
zijn stof te ordenen, is Van Soeren hiervoor terug
gevallen op de chronologie: eerst 1900, dan 1901, 
dan 1902 enzovoort tot en met 1999. Het resultaat 
is een omgevallen boekenkast, een rijstebrijberg 
van feiten waar niet doorheen te komen valt. 

Tenslotte laat Van Soeren zijn lezers herhaal
delijk in de steek. In de eerste decennia is er veel 
aandacht voor de malaria, een typisch Zaans pro
bleem, waarvoor zoals we kunnen lezen H.J. 
Schoo, huisarts te Krommenie, zich met hart en 
ziel heeft ingezet. Maar wanneer en hoe deze 
ziekte uit het gebied is verdwenen, komen we niet 
te weten. Ander voorbeeld: in november 1940 
worden twee Joodse specialisten ontslagen uit het 
Gemeenteziekenhuis. 'Spoorloos' schrijft Van 
Soeren. Hij bedoelt dat de Zaanse bronnen er 
geen melding van maken, maar het lijkt me stug 
dat in het NIOD (tien kilometer van Zaandam) 
niets over hun lot te vinden is. Al met al kun je 
over Huisartsen - specialisten & ziekenhuizen 
alleen maar treurig worden. Je wordt er als lezer 
niets wijzer van. Bovendien staat dit boek een 
geschiedschrijving volgens de regelen der kunst in 
de weg. Potentiële financiers zullen nee zeggen, 
hetzij omdat er 'toch al een mooi, dik boek is', het
zij omdat ze al een klein kapitaaltje in Huisartsen -
specialisten & ziekenhuizen hebben gestoken. 

Rob Wolf 
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David Baneke, De Groningse eeuw van de natuur
wetenschappen (Assen: In Boekvorm uitgevers 
2005). 108 pp., ill. ISBN 90 77548 25 4. € 17,50. 

Ter ere waarvan is niet geheel duidelijk, maar de 
Groningse natuurwetenschappelijke faculteit 
heeft aanleiding gezien om de eigen recente 
geschiedenis op papier te laten zetten. Niet in de 
vorm van een pompeus gedenkboek, zoals pak
weg een eeuw geleden nog gangbaar was als een 
universiteit wilde pronken met het eigen ver
leden. Ook niet door een erkend tophistoricus de 
pen ter hand te laten nemen, zoals Johan Huizin-
ga ooit op onnavolgbare wijze het Groningse aca
demische verleden vastlegde. Nee, de Groningse 
natuurwetenschappelijke faculteit heeft het op 
een be.scheidener wijze aangepakt, door een jonge 
historicus de kans te geven om zich te profileren 
met een beknopte, 108 pagina's tellende 'kennis
making met de faculteit en haar historische 
achtergrond' van 1876 tot 2005. 

Het historiografische nut van het boek is twee
ledig. In de eerste plaats hebben we dankzij 
diverse monografieën en biografieën de laatste 
jaren een aardig beeld van de Nederlandse natuur
wetenschappen in de roemruchte periode tot de 
Tweede Wereldoorlog - de Tweede Gouden Eeuw 
- verkregen, maar zijn de Groningse natuurwe
tenschappen daarbij goeddeels overgeslagen. 
Alleen de astronoom Kaptevn mag zich in de 
nodige aandacht verheugen. In de tweede plaats 
is de geschiedschrijving van de Nederlandse 
natuurwetenschap van na de Tweede Wereld
oorlog nog nauwelijks ter hand genomen. In al 
zijn beknoptheid geeft De Groningse eeuw van de 
natuurwetenschappen in elk geval een aanzet tot 
de opvulling van beide leemten. 

De titel van het boek is wat raadselachtig. 
Waarom de twintigste nu specifiek de Groningse 
eeuw van de natuurwetenschappen is, wordt me 
niet duidelijk. Als iets in Banekes betoog tot uit
drukking komt, is het wel dat de Groningse 
faculteit bovenal een heel gewone faculteit is. 
Trouw worden alle trends gevolgd die de Neder
landse universiteiten en natuurwetenschappen 
doormaken. Zo krijgt vanaf het laatste kwart van 
de negentiende eeuw geleidelijk aan het onder
zoek vaste voet aan de grond, wat fysiek wordt 
uitgebeeld door de bouw van laboratoria. We zien 
de expansie van de natuurwetenschappen - tijde
lijk gestuit door economische crisis en Duitse 
bezetting - na de oorlog krachtig doorzetten, 
zowel wat betreft (onderzoeks)faciliteiten als stu
dentenaantallen. Samenwerkingsverbanden ont
staan die big science mogelijk moeten maken en 
de efficiëntie moeten vergroten. (Groningen 
heeft bovenal de vruchten geplukt van de radio

telescoop van Westerbork, die na de opening in 
1970 tien jaar lang de grootste ter wereld was.) De 
academische gezagsstructuur waarin de hoogleraar 
een vrijwel ongenaakbare positie inneemt, blijft 
decennialang ongewijzigd. Bij de democratise-
ringsgolf vanaf eind jaren zestig verliest hij echter 
deze onaantastbaarheid aan studenten en onderge
schikten - zij het in de Groningse natuurweten
schappen met relatief weinig tromgeroffel - , 
waarop vanaf de jaren tachtig managers en ambte
naren hun greep op budget en beleid versterken. 

Misschien ligt iets van een Groningse eigen
heid besloten in de relatieve kleinschaligheid. De 
geoloog Philip Kuenen vond de onderzoeksom
standigheden ideaal op zijn kleine instituut, met 
een gering aantal studenten en weinig admi
nistratieve rompslomp. Wie het, zoals hij, buiten 
dure apparatuur kon stellen had de vrijheid als 
onderzoeker zijn eigen pad te banen. Dit wordt 
ook fraai weerspiegeld in de lotgevallen van de 
twee onderzoekers die er daadwerkelijk in slaag
den in Groningen wereldfaam te verwerven: de al 
genoemde Kapteyn en de enige Nobelprijswin
naar van de Groningse universiteit. Frits Zernike. 
Kapteyns succes was een indirect gevolg van het 
feit dat hij geen observatorium tot zijn beschik
king had (en kreeg). Kapteyn ging zich daarom 
maar toeleggen op het bewerken van waarnemin
gen van anderen en slaagde er daarbij in om als 
eerste een min of meer realistisch model van de 
structuur van de melkweg te creëren. De briljante 
en veelzijdige knutselaar Zernike meende dat 
luciferhoutjes tot de belangrijkste hulpmiddelen 
van de experimentator behoorden. Hij stond 
bekend als een solist die zich, zoals Baneke 
opmerkt, weinig aantrok van de omgeving waar
in hij verkeerde. Overigens verhinderden de 
voordelen der kleinschaligheid niet het vertrek 
van veel van de beste hoogleraren naar meer 
prestigieuze universiteiten - een andere Gro
ningse eigenheid. 

De Groningse eeuw van de natuurwetenschap
pen is een bondig overzicht van de institutionele 
en personele ontwikkelingen van 1876 tot 2005. 
Aan het gevaar van opsommerigheid die de aan
pak herbergt ontkomt de auteur niet geheel, al 
bieden de gelukkig gekozen anekdotes en wetens
waardigheden een goed tegenwicht. De wiskun
dige Van der Waarden, die tentamen afneemt in 
een reuzenrad, de fysicus Coster die, geveld door 
multiple sclerose, erin volhardt college te geven 
vanuit een rolstoel, geassisteerd door een amanu
ensis die de proeven en aantekeningen verzorgt -
het zijn bovenal dergelijke bijzonderheden die 
een heel gewone faculteit van kleur voorzien. 

Ad Maas 
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Dirk van Miert, Illuster onderwijs. Het Amster
damse Athenaeum in de Gouden Eeuw, 1632-1704 
(Amsterdam: Bert Bakker 2005). 431 pp., ill. ISBN 
90 351 2808 7. € 37,50. 

In Illuster onderwijs schrijft Dirk van Miert de 
geschiedenis van 'het Amsterdamse Athenaeum 
in de gouden eeuw'. Het boek, de handelseditie 
van een in 2004 verschenen proefschrift, begint 
in 1632 met de oprichting van het Athenaeum, 
dat in 1877 tot de Universiteit van Amsterdam 
werd verheven. Van Miert ziet inhoudelijk vooral 
continuïteit tussen deze beide vormen van een 
'instelling voor hoger onderwijs', maar laat zijn 
verhaal eindigen in 1704. Het overlijden van de 
succesvolle hoogleraar Francius in dat jaar is 
zijns inziens een markant punt in de neergang 
van het Athenaeum, die aan het einde van de 
zeventiende eeuw werd ingezet. 

De opdracht voor het schrijven van deze 
geschiedenis werd gegeven door de commissie 
geschiedschrijving van de UvA naar aanleiding 
van het 370-jarig bestaan van de 'instelling voor 
hoger onderwijs' in 2002. Het is echter geen 
gedenkboek maar een gedegen monografie over 
de eerste eeuw van het Amsterdamse Athenaeum, 
waarvan de auteur in zijn inleiding terecht stelt 
dat het daar 'hoog tijd' voor werd. Het boek is 
opgebouwd uit drie delen; als eerste wordt de 
geschiedenis van het Athenaeum geschetst, voor
namelijk aan de hand van de verschillende hoog
leraren. Vervolgens worden de didactiek en de 
organisatie van het onderwijs besproken en de 
inhoud van het onderwijs, gerangschikt per vak. 

In zijn 'Besluit' laat Van Miert nog eens de 
functies van het Athenaeum zien aan de hand 
van de 'afnemers' van het onderwijs: enerzijds de 
studenten en anderzijds de Amsterdamse 'wijze 
kooplieden' waar Barlaeus over sprak in zijn 
bekende redevoering Mercator sapiens bij de 
inauguratie van het Athenaeum in 1632. Het 
Athenaeum was vooral bedoeld als 'brug' naar de 
universiteit. Het onderwijs had aanvankelijk ook 
vooral een propedeutisch karakter. Aan het einde 
van de zeventiende eeuw functioneerde het 
Amsterdamse Athenaeum als kleine maar volle
dige universiteit. Doordat in de loop van de jaren 
ook hoogleraren rechten, geneeskunde en theo
logie werden aangesteld en hun salarissen niet 
onderdeden voor die aan andere universiteiten in 
de Republiek, was het Amsterdamse Athenaeum 
een concurrerende speler op de markt voor 
studenten en hoogleraren geworden. De nadruk 
in het onderwijs bleef wel op de (irfcs-vakken lig
gen (geschiedenis, talen, retorica, filosofie, fysica, 
mathematica) en werd in de loop van de tijd, 
door het toenemende aantal hoogleraren, van 

generalistisch steeds specialistischer. 
Uit de bestudering van door studenten gehou

den disputaties blijkt dat het niveau van het 
onderwijs vrij basaal was en de inhoud traditio
neel. Men hield zich bij het aristotelisme en er 
was weinig plaats voor kritiek. Van de geroemde 
religieuze tolerantie was in het Amsterdamse 
onderwijs weinig te merken. Van 'enkele originele 
geluiden' was pas iets merkbaar vanaf de jaren 
zeventig van de zeventiende eeuw, toen de ideeën 
van Descartes doordrongen in het onderwijs. In 
Am.sterdam gebeurde dit overigens zonder heftige 
conflicten. 

Oriëntatie op de burgerlijke cultuur van de 
'wijze kooplieden' blijkt nauwelijks uit het onder
wijs, behalve uit de succesvolle, door enkele 
hoogleraren in het Nederlands gegeven colleges 
zeevaartkunde. Verder waren er geen praktijkge
richte vakken en was er geen plaats voor de 'nieu
we wetenschap', zoals die werd beoefend door 
geleerden als Galileï, Huygens en Newton. Dat 
het Athenaeum geenszins autonoom was ten 
opzichte van het stadsbestuur is te zien aan de 
nadruk op privaat onderwijs voor regentenzonen 
en de ondergeschiktheid van de theologie. De 
Amsterdamse regenten hadden geen behoefte aan 
de bemoeienis van een hoogleraar theologie. Pas 
in 1686 werd hiertoe iemand aan het Athenaeum 
beroepen. 

Eén van de redenen dat een dergelijke mono
grafie nog niet eerder is verschenen, is het gebrek 
aan bronnen geweest. Het Athenaeum had tot 
1730 geen eigen archief Van Miert heeft dit opge
lost door het gebruik van enkele tot nog toe gro
tendeels onverkende, Latijnse bronnen. Dit zijn 
vooral de eerdergenoemde disputaties door stu
denten. Daarnaast gebruikt Van Miert correspon
dentie van hoogleraren, hun oraties en ander 
werk. Zo probeert hij te kijken naar de organisa
tie en de inhoud van het onderwijs om tot ant
woorden te komen op zijn belangrijkste vraag: 
wat voor een instelling was het Athenaeum? 
Niettemin, ook Van Mierts bronnenmateriaal is 
beperkt en soms weinig representatief Er ont
staat een spanning in zijn boek doordat hij ener
zijds telkens aangeeft dat zijn bronnenmateriaal 
schaars is en onevenwichtig, maar anderzijds de 
gevonden disputaties wel in tabellen en diagram
men weergeeft. Hiermee wekt hij een schijn van 
duidelijkheid en overzicht, terwijl uit de cijfers 
echter weinig conclusies getrokken kunnen wor
den. De tekst, waarin Van Miert meer reserves 
bewaart en verschillende soorten bronnen naast 
elkaar gebruikt, is veel informatiever en interes
santer 

De opbouw in drie delen die Van Miert heeft 
gekozen levert nogal wat overlap op in de tekst. 
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Vooral aan afzonderlijke hoogleraren wordt op 
meerdere plaatsen van het boek aandacht 
geschonken, waarbij soms zelfs eenzelfde citaat 
vaker gebruikt wordt. Dit maakt het werk niet erg 
geschikt om als één 'geschiedenis' te lezen. 
Misschien was dit ook niet de bedoeling. Door de 
vele informatie, in de tekst en in appendices, over 
hoogleraren, vakken en het hoe en wat van het 
onderwijs aan het Amsterdamse Athenaeum is 
Van Mierts Illuster onderwijs geslaagd als naslag
werk en vertrekpunt voor verder onderzoek. 

Djoeke van Netten 

Toine Pieters, Interferon. The science and selling of 
a miracle drug (London en New York: Routledge 
2005) (Routledge studies in the history of scien
ce, technology and medicine, 21). xvi + 264 pp., 
geb., ill. ISBN 0 415 34246 5. € 63,-. 

The very words 'miracle drug' unite the public, 
the medical and scientific profession and the 
media in what is seen as a great journey towards 
health and happiness. In the popular conceptions 
of medicine there is nothing else like it - revolu
tionary surgical procedures, diagnostic techni
ques, and non-chemical therapies, none of these 
capture the public's imagination in the way the 
miracle drug does. But what is a miracle drug, 
and how does a therapeutic innovation achieve 
this lofty status? Well, as Toine Pieters shows so 
convincingly in this wonderful book, generaliza
tions are rather tricky, and perhaps not much 
use. Certainly Paul Ehrlich had much to do with 
preparing the public mind for the miracle drug. 
His notion of a 'magic bullet' involved the action 
of a single, pure therapeutic molecule, discharged 
by the doctor into the patient, which sought out 
and destroyed the enemy invader without cau
sing collateral damage (as we might now put it). 
It had a powerful simplicity associated with it 
when first articulated and, through all of the 
changes and vicissitudes of twentieth and twen
ty-first century history, still continues to charge 
the imagination and grab the headlines. 

The remarkable journey of interferon, the sub
ject of this book, to miracle drug status and its 
subsequent twists and turns is, as Toine Pieters 
argues, simply one strand in the fascinating tale 
of this therapeutic actor. Pieters takes us on a 
voyage of discovery in a book that is both rive
ting and revealing. The chapters are arranged 
chronologically from the birth of interferon in 
the 1950s in a laboratory in north London at the 
beginning of the book, to the 1990s at the end, in 
a final chapter, which Pieters carefully (and craf

tily) refuses to call a conclusion. Pieters has deci
ded to tell the biography of interferon in as 
uncluttered a manner as possible. This comes as 
something of a relief since many other 'thing' 
biographies are often weakened by an obfusca
ting presentation paying tribute to this and that 
theoretical pronouncement. Not that Pieters 
doesn't know his theory. On the contrary, those 
familiar with the theoretical work will be able to 
read Pieters's acquaintance with the literature in 
between the lines, so to speak. Therefore, there is 
something here for everyone, but especially those 
that want a good human story. 

And interferon is just such a story, and Pieters 
tells it well. We begin inside a laboratory in the 
1950s with the birth of interferon as a vague bio
logical substance that seems to interfere (hence 
the name) with the growth of live viruses in vitro. 
We then move on to the attempt to find out just 
what it is and why it does what it does. Then we 
have issues of standardization of purification and 
the vexing question as to whether the thing really 
exists at all or whether the reported effects are 
caused by something else in the biological soup. 
By the 1970s interferon has made its way from the 
hands of virologists, both animal and human, 
and into one of the most contested political are
nas of modern medicine, cancer research and 
therapeutics. There it was determinedly promo
ted as a wonder drug by some while being equally 
resisted by others. By the 1980s interferon, relea
sed from its straight-jacket of wonder drug, was 
now looking for a disease to which it could be 
successfully attached. The tale of twists and 
turns, of unexpected results, of political wrang
ling, of spaces and places, these lie at the heart of 
Pieters's narrative. He is always concerned not to 
reify interferon but to let it tell its tale as it moves 
from person to person and from place to place, 
including laboratories, meetings, airport depar
ture and arrival gates, publications, media fren
zies, disappointments and retreats, deals and 
secret handshakes. 

I heartily recommend the book to a wide 
audience, not just those interested in the history 
and social studies of science and medicine. 
Pieters has successfully let interferon appear in 
its multiple guises, its inventions and reinven
tions, not only in its own right but for all those 
who handled it. For it is important to remember 
that identity formation goes both ways: as inter
feron changed so did its handlers. Enjoy the read. 

Jordan Goodman 

245 



Boekbesprekingen 

Ad Meskens, Joannes delta Faille S. /.: Mathema
tics, modesty and missed opportunities (Brussel en 
Rome: Istituto Storico Belga di Roma 2005) 
(Belgisch Historisch Instituut te Rome, Biblio-
teek, 53). 177 pp.. ill. ISBN 90 74461 53 o. Te 
bestellen bij Brepols publishers. Turnhout. 

The historical study of Jesuit science, and particu
larly the Jesuits' role in the Scientific Revolution, 
has, since the 1980s, become increasingly fashion
able. An impressive amount of scholarly works 
has been produced dealing with various aspects 
of this topic which have tended to focus on the 
situation in Italy in the seventeenth century and 
the Galileo affair in particular. But considerably 
less light has been shed on the Jesuits' scientific 
activities beyond Italy, or during the eighteenth 
century up to the Society's suppression in 1773. 
Ad Meskens' study of the Jesuit mathematician 
Joannes della Faille (1597-1652) is a welcome con
tribution to the overall history of Jesuit science 
as Della Faille's career was undertaken mostly 
outside Italy, as he describes. Meskens also recon
structs Della Faille's studies on conic sections 
from the original manuscripts, and this provides 
a welcome addition to our understanding of the 
history of seventeenth century mathematics. 

Meskens' text is organized in a clear and 
straightforward way - the first three chapters 
deal with Della Faille's biography, and the last 
three discuss his mathematical papers and 
achievements. Delia Faille was born into a 
wealthy Antwerp family. He joined the Jesuits in 
1613 and became a disciple in the mathematical 
sciences of Grégoire de St. Vincent (1617-1620). 
He began teaching at the Jesuit colleges at Dole 
(in 1620) and later at Louvain (1626) before mov
ing to Madrid in 1629, where he taught mathe
matical sciences at the Imperial College. In Spain, 
his career shifted focus somewhat. From 1641, he 
.served the Duke of Alba as a military advisor, and 
in 1646 he became mathematics tutor to Don 
Juan of Austria (the legitimised son of Philip IV). 
Della Faille spent the last years of his life travel
ling through Europe as a member of Don Juan's 
entourage. Meskens relates Delia Faille's biogra
phy to the general historical and cultural context 
of his times methodically and sometimes at 
length, and depicts it as a typical itinerant career 
of a Jesuit (mathematician). 

While this section provides useful information 
and is an easy to digest narrative, the following 
three chapters, dealing with Delia Faille's mathe
matics, adopt a different approach. An overview 
of Delia Faille's mathematical manuscripts is fol
lowed by two chapters on his theory of conic sec
tions and his small book, De centra gravitatis of 

1632. Here it seems that Meskens is trying hard 
to rescue Della Faille from mathematical oblivion 
and the presentation of Delia Faille's mathemati
cal achievements is closely intertwined with the 
author's speculations on how Della Faille may 
have found them. Meskens argues that Della 
Faille 'clearly had some ideas leading to the con
cepts of poles and polars' (p. 83) and must have 
used 'some kind of projective geometry' (p. 124), 
but the manuscripts leave us in the dark about 
this as the theorems are without proofs. To 
strengthen his case for Della Faille, a mathemati
cian who, according to Meskens, 'could have been 
on a par with Desargues and Pascal' (p. 125), 
Meskens turns to modern analytic geometry to 
prove theorems Delia Faille simply stated. 
Resurrecting Della Faille's mathematical reputa
tion weighs too much on this part of the book in 
my opinion. While it is interesting to see how 
some of Della Faille's theorems do obviously 
work out, it hardly seems historically relevant, at 
least to me, to demonstrate this with modern 
mathematical methods and then to argue for the 
renaming of those theorems in favour of Della 
Faille (as, for example, in the case of the theorem 
of Pappus-Guldin). 

As to the book's presentation, it is regrettable 
that the many illustrations are somewhat loosely 
related to the text and that often no clear refer
ence is made to them, which is particularly bother
some in the second part dealing with mathematics. 
There is a general and rather unsettling ambiguity 
in this book: it is not clear whether it is aimed at 
mathematicians or historians, who constitute 
distinct and not easily reconcilable audiences. 
Nonetheless, it is a valuable contribution to the 
historical study of Jesuit science in the seven
teenth century. 

Volker R. Remmert 

Brigitte Widdershoven, Het dilemma van solida
riteit. De Nederlandse onderlinge ziekenfondsen, 
1S90-1941 (Amsterdam: Aksant 2005). 336 pp. 
ISBN: 905260 195 X. € 29,90. 

De laatste jaren is de geschiedschrijving van de 
sociale zekerheid ingrijpend veranderd. Lieten 
geschiedschrijvers een aantal jaren geleden het 
ontstaan van de sociale zekerheid samenvallen 
met de invoering van de eerste sociale verzeke
ringswetgeving in de periode 1901-1941, de laatste 
jaren wint de opvatting terrein dat de ontstaans
geschiedenis van de sociale zekerheid veel verder 
teruggaat. De totstandkoming van de sociale ver
zekeringswetten na 1901 is volgens de nieuwe 
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interpretatie geen breuk of mijpaal, maar een 
stap in een eeuwenoude transformatie van socia
le zorg. De nadruk die hiermee gelegd wordt op 
continuïteit in de ontwikkeling van de sociale 
zekerheid heeft de laatste jaren de belangstelling 
voor vroegere vormen van sociale zorg opgewekt. 
Het recente proefschrift van Brigitte Widders
hoven over onderlinge ziekenfondsen kan be
schouwd worden als een exponent van deze 
verandering in de historiografie. 

Widdershoven beschrijft in haar studie de 
omgeving, de interne organisatie en het functio
neren van de onderlinge ziekenfondsen tussen 
1890-1941. In deze periode maakten de onderlinge 
ziekenfondsen als particuliere verzekeringsorga
nisaties een snelle ontwikkeling door. De onder
linge ziekenfondsen opereerden autonoom op 
een vrije markt, zonder structurele financiële 
steun van de overheid. Pas met de invoering van 
het Ziekenfondsbesluit in 1941 veranderden de 
onderlinge ziekenfondsen in uitvoeringsorga
nisaties van de overheid. Widdershoven kiest 
nadrukkelijk voor een bottom-up benadering. In 
de bestaande studies gaat volgens haar de aan
dacht eenzijdig uit naar de bestuurders en de 
zorgverleners (top-down), waardoor de rol van 
de verzekerden onderbelicht blijft. De veronder
stelling van Widdershoven is dat de verzekerden 
zich in hun keuze voor een onderling fonds lieten 
leiden door wederzijdse afhankelijkheid en soli
dariteit. Op grond van deze veronderstelling stelt 
zij zichzelf de vraag hoe de onderlinge zieken
fondsen uitdrukking gaven aan het solidariteits-
begrip. 

Hoewel er goede redenen zijn om de verzeker
den als invalshoek te nemen, vindt ik de keuze 
om daarbij het solidariteitsbegrip centraal te stel
len een ongelukkige. Om te beginnen kent het 
begrip een sterk normatieve lading. Solidariteit 
verwijst eerder naar een ideale situatie dan naar 
een reële situatie. Bovendien laat het begrip soli
dariteit zich lastig vangen in een heldere eendui
dige definitie waardoor het niet of nauwelijks 
voor wetenschappelijke toetsing en verklaring 
vatbaar is. De sociologische werkdefinitie waarop 
Widdershoven zich baseert, is dermate algemeen 
geformuleerd, dat van alles en nog wat eronder 
valt. Om desondanks tot een enigszins werkzaam 
solidariteitsbegrip te komen maakt Widders
hoven onderscheidt tussen een 'koud' en een 
'warm' type. Het koude type komt voort uit de 
rationele overweging dat men van elkaar af
hankelijk is om individuele levenskansen te reali
seren; het warme type komt voort uit sociale 
betrokkenheid. In de conclusie toetst zij welk 
type solidariteit binnen de onderlinge zieken
fondsen de boventoon voerde. Zij bekritiseert de 

uit de bestaande literatuur af te leiden veronder
stelling dat het koude type het warme type in de 
loop van de tijd zou hebben verdrongen. Beide 
typen bleven tot het einde van de onderzoekspe
riode min of meer intact. 

Deze conclusie is erg mager, zeker als we het 
empirische betoog van het boek in ogenschouw 
nemen. Op grond van archiefonderzoek draagt 
Widdershoven nieuwe informatie aan over de 
interne organisatie en het functioneren van 
onderlinge ziekenfondsen. Zij geeft een heldere 
beschouwing over de professionalisering, welke 
tot uiting kwam in een gestaag uitdijende admi
nistratieve ondersteuning en in nieuwe vormen 
van controle en toezicht. Nog interessanter vind 
ik de analyse van het functioneren van de onder
linge ziekenfondsen. Daaruit komt een dyna
misch beeld naar voren van de patronen van in-
en uitsluiting en van de dreigingen waarmee de 
fondsen worstelden. Het belang van de studie 
schuilt dan ook niet zozeer in de conclusies over 
solidariteit, maar in de gepresenteerde uitkom
sten van het empirische onderzoek. 

Joost van Genabeek 

Kaat Wils, De omweg van de wetenschap. Het posi
tivisme en de Belgische en Nederlandse intellectuele 
cultuur 1S45-1914 (Amsterdam: Amsterdam Uni
versity Press 2005). 606 pp., ill. ISBN 90 5356 569 
x . € 49,50. 

Wie zich verdiept in de negentiende eeuw kan 
niet om het positivisme heen. Deze stroming was 
een van de belangrijkste factoren in de (weten
schappelijke) cultuur van die eeuw. Probleem: 
wat is 'deze stroming' precies? Het positivisme 
was niet één beweging, maar een heel scala aan 
stromingen en interpretaties die met alles vere
nigbaar waren en zichzelf en elkaar bovendien 
nogal eens leken te bestrijden. Het begrip 'posi
tivisme' staat voor een bijzonder ingewikkelde 
kluwen aan betekenissen, die bovendien voortdu
rend veranderden. Kaat Wils heeft zich tot taak 
gesteld deze kluwen te ontrafelen. Dat lukt haar 
op bewonderenswaardige wijze in de begrips-
historische studie De omweg van de wetenschap. 

Wils onderscheidt drie hoofdbetekenissen van 
het begrip 'positivisme'. De eerste is een min of 
meer georganiseerde stroming, de tweede is het 
'integrale positivisme', het door Comte geïnspi
reerde intellectuele gedachtegoed, de derde is de 
zogenaamde 'positivistische vulgaat', een materia
listisch sciëntisme. Wils volgt deze drie 'sporen', 
zoals ze het noemt, door de Nederlandse en 
Belgische cultuur van 1845 tot 1914. Omdat de 
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eerste variant daar weinig aanhang kreeg, ligt de 
nadruk op de laatste twee sporen. Wils kijkt niet 
specifiek naar de natuurwetenschappelijke kant 
van het verhaal, wat voor lezers van Gewina mis
schien jammer is. Maar afgezien daarvan is er 
genoeg interessants te halen uit deze grondige 
studie. 

Na een inleiding over Auguste Comte, de 
grondlegger van het positivisme, is het boek 
ingedeeld in drie delen, die ieder zijn samenge
steld uit een hoofdstuk over België, een hoofd
stuk over Nederland en een korte balans waarin 
de beide landen worden vergeleken. Comte 
beschouwde zijn werk als het slotstuk van de 
Franse Revolutie. Het zou de basis zijn voor een 
nieuwe samenleving, georganiseerd op weten
schappelijke grondslag, waarin ook de moraal 
wetenschappelijke gefundeerd zou zijn. Daarmee 
begon al meteen de ambiguïteit: Comte stelde de 
wetenschappelijke methode centraal, maar in zijn 
ontwerpen voor de maatschappij kreeg het more
le gezag steeds meer kenmerken van een geïnsti
tutionaliseerde religie. Nietzsche kenmerkte het 
positivisme als een omweg via de wetenschap 
naar Rome - vandaar de titel van het boek. 

In het midden van de negentiende eeuw werd 
het positivisme in de Lage Landen geïntrodu
ceerd als mogelijke tussenweg tussen de verschil
lende politieke stromingen die tijdens de 
'troebelen' van 1848 tegenover elkaar stonden. 
Wils omschrijft deze periode als een 'valse start', 
waarin weinig zichtbare resultaten werden ge
boekt. Toch werd in deze periode al een belang
rijk verschil duidelijk tussen de Nederlandse en 
Belgische receptie. In Nederland kreeg het positi
visme enig gewicht door het werk van Opzoomer 
en zijn 'positieve wijsbegeerte'. De discussie was 
vooral een academische aangelegenheid. In België 
drong het positivisme juist niet door in de uni
versiteiten. Daar was de receptie eerder politiek 
getint. Het positivisme werd geassocieerd met 
vroegsocialistische stromingen, maar werd tege
lijk ook gebruikt om zich af te zetten tegen de 
dromerige utopieën van vóór 1848. 

Vanaf de jaren i860 werden de discussies feller, 
zoals beschreven staat in het tweede deel. In 
België kwam er een Katholieke reactie, die vooral 
gericht was tegen de positivistische vulgaat. 
Politiek gezien werd het positivisme vooral door 
liberalen gebruikt. Zij zagen het juist als nuance
ring van het naturalisme en determinisme. In 
Nederland waren de tegenstellingen veel minder 
scherp. Daar werd het positivisme steeds beoor
deeld tegen de achtergrond van de alomtegen
woordige theologische debatten, met name die 
rond de moderne theologie. In de loop van die 
debatten was het begrip 'geloof' zo ver opgerekt, 

dat de tegenstelling tussen geloof en wetenschap 
minder problematisch was. Dat nam niet weg dat 
veel predikanten uit de kerk traden. Zij werden 
vaak journalist of schrijver. Onder meer 
daardoor was het positivisme volgens Wils een 
belangrijke factor in de opkomst van 'intellectue
len'. Ook het feit dat wetenschap, zelfs de gespeci
aliseerde natuurwetenschap, via het positivisme 
een nieuw soort maatschappelijke relevantie 
kreeg, speelde een rol in de zelfdefiniëring van 
intellectuelen in de negentiende eeuw. Dat is een 
van de rode draden door het boek. 

Na ongeveer 1880 speelde het positivisme als 
samenhangende visie in Nederland nauwelijks 
meer een rol. Het werd een onderdeel van de aca
demische discussies die zich concentreerden op 
kentheoretische kwesties. De positivistische vul
gaat bleef over als mikpunt van kritiek. In België 
had het positivisme in deze periode juist veel 
gezag. In tegenstelling tot Nederland kwam daar 
wel een academische sociologie van de grond. In 
Leuven werkte kardinaal Mercier intussen aan 
een Katholiek antwoord. Zelfs na de Eerste 
Wereldoorlog liet iemand als Sarton zich nog 
door het integrale positivisme inspireren. 
Daarmee is het positivisme ook een belangrijke 
factor in de ontwikkeling van de wetenschapsge
schiedenis. De geschiedenis van het positivisme 
in de Nederlandse en Belgische cultuur wordt in 
dit boek zeer grondig behandeld. De informatie
dichtheid is bijzonder groot. De lezer krijgt het 
echter niet cadeau: enig doorzettingsvermogen is 
vereist. Maar het resultaat is die moeite wel 
waard. 

David Baneke 
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