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BOEKBESPREKINGEN 

Het boek van Sidrac. Een honderdtal vragen uit een 
middeleeuwse encyclopedie, Orlanda S.H. Lie e.a. 
ed. (Hilversum: Verloren 2006) (Artesliteratuur in de 
Nederlanden, 5). 137 pp., ISBN 90 655a 911 9. €14.-. 

Deze van toelichtingen voorziene gedeeltelijke ver
taling van een middeleeuwse vraagbaak is bedoeld 
voor 'niet-specialistische lezers', 'als een eerste ken
nismaking met deze rijke bron van middeleeuwse 
kennis', 'die zij met plezier zullen lezen'. De bezor
gers streefden naar een publicatie op het gebied van 
de middelnederlandse artesliteratuur die aantrek
kelijk zou zijn voor een breed lezerspubliek en 
kozen voor een selectie van vertaalde fragmenten 
uit deze veertiende-eeuwse encyclopedie. Die keuze 
is een gelukkige te noemen, vanwege het toegan
kelijke en weinig technische karakter van de tekst. 
In Het hoek van Sidrac worden in een vraag- en 
antwoordspel tussen de heidense fantasiekoning 
Bottus en de even fictieve quasi-oudtestamenti-
sche wijze Sidrac gangbare middeleeuwse opvat
tingen over God, mens en wereld gepresenteerd. De 
anonieme Antwerpse opsteller van de middel
nederlandse versie kortte de oorspronkelijke der-
tiende-eeuwse Franse tekst in tot ruim vierhonderd 
vragen, naar eigen zeggen omdat sommige zaken 
hem niet aanspraken en hij andere onderwerpen te 
moeilijk vond voor zijn publiek. Het beoogde 
lezerspubliek moet volgens zijn moderne vertalers 
in een stedelijk milieu gezocht worden, maar nade
re gegevens daarover ontbreken. Van de middel
nederlandse vertaling zijn verschillende hand
schriften en meer dan tien drukken overgeleverd. 
De volledige tekst van een van de handschrift
edities, waarvan enkele fragmenten in het boek 
zijn opgenomen, is overigens vrij toegankelijk via 
www.dbnl.nl. 

De goed leesbare moderne Nederlandse vertaling 
is het resultaat van zes jaar werk door een groep 
mediëvisten en medioneerlandici onder de leiding 
van Orlanda Lie, hoogleraar middeleeuwse cul
tuur in Utrecht en voorzitter van de in 1999 opge
richte Werkgroep Middelnederlandse Arteslite
ratuur. De belangstelling onder literatuurhistorici 
voor de artes-literatuur ('teksten die kennis bevatten 
over wetenschap en techniek', zoals de vertalers het 
omschrijven) komt van oudsher voort uit de be
hoefte om de cultuurhistorische achtergrond van 
historische //(fruia'teksten beter te kunnen begrijpen 
en de erin verwerkte tijdgebonden wetenschappelijke 
opvattingen en aannames te achterhalen en te dui
den. Het gaat hier dus niet in de eerste plaats om 

historisch wetenschaps- en techniekonderzoek. In 
Nederland was de tot 2000 in Utrecht werkzame 
hoogleraar middelnederlandse letterkunde W.P. 
Gerritsen een van de aanjagers van deze belang
stelling, buiten Nederland leverde de Britse litera
tuurhistoricus CS. Lewis met zijn korte studie The 
discarded image (1964) een klassiek voorbeeld van 
deze literatuurhistorische benadering. Inmiddels 
heeft de bestudering van artes-teksten duidelijk een 
eigen plaats verworven onder literatuurhistorici, in 
Nederland en België vooral door de publicatie in 
1989 van het Repertorium van de middelnederlandse 
artesliteratuur door de Brusselse hoogleraar Ria Jan-
sen-Sieben. 

De gepresenteerde vertaling van Het boek van Si
drac betreft een selectie van circa honderd vragen, 
die door de bezorgers zijn verdeeld over vier thema's: 
de relatie tussen mens en heelal, de aardse natuur, 
het menselijk lichaam, en omgangsvormen. Elk 
van deze thema's is voorzien van een heldere in
leiding waarin middeleeuwse opvattingen die bij 
Sidrac aan bod komen adequaat worden samenge
vat en toegelicht. De poging om met deze uitgave 
middeleeuwse opvattingen over mens en wereld 
voor een algemeen publiek toegankelijk te maken 
mag zonder meer geslaagd worden genoemd. Er 
kunnen terzijde wel enkele meer academische kant
tekeningen geplaatst worden. Allereerst lichten de 
vertalers nergens de gemaakte selectie van vragen 
en thema's toe; zodoende blijft het onduidelijk wat 
zij hebben weggelaten (en waarom). Eveneens on
duidelijk blijft volgens welke logica de 421 vragen 
oorspronkelijk geordend waren; in de vertaling wor
den voor elk subthema vragen kris kras uit de 
middelnederlandse vraagbaak geselecteerd. En ten
slotte wordt in de toelichtingen nergens geprobeerd 
de opvattingen van de auteur, met zijn opvallende 
nadruk op de almacht van Gods wil, te plaatsen in 
het gevarieerde middeleeuwse intellectuele land
schap. De vertalers volstaan met de opmerking dat 
Het boek van Sidrac laat zien 'hoe wetenschap, 
ethiek en moraal in de Middeleeuwen onder het ge
zag van de kerk stonden', een ongenuanceerd oor
deel dat de beoogde lezers slechts zal bevestigen in 
het bekende cliché-beeld van de middeleeuwse 
cultuur. Maar dit doet gelukkig weinig af aan de 
fascinatie die uitgaat van de middeleeuwse tekst, 
die door deze vertaling voor een breed publiek toe
gankelijk is gemaakt. De uitgave is voorzien van 
veel fraaie illustraties, waarvan een aantal in kleur, 
een opgave van verder leidende literatuur, een 
naam- en zaakregister en een concordans van de 
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vragen in de verschillende handschriftedities en in 
deze vertaling. 

Manuel Stoffers 

Science and society. Praemium Erasmianum jaar
boek 200$ (Amsterdam: Stichting Praemium Eras
mianum 2006). 135 pp., ISBN-io; 90 77973 03 6. 
Lorraine Daston, The history of science as European 
self-portraiture. Praemium Erasmianum essay 2005 
(Amsterdam 2006). 32 pp., ISBN 10 907797 3028. 

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Ste
ven Shapin en Simon Schaffer in Nederland waren 
om de prestigieuze Erasmusprijs in ontvangst te ne
men, die hun was toegekend voor hun vernieu
wende inzichten over wetenschap en samenleving, 
in het bijzonder voor hun inmiddels klassieke werk 
Leviathan and the air-pump: Hobbes, Boyle and the 
experimental life (1985). Volgens de centrale these 
van Shapin en Schaffer is de vraag hoe (betrouw
bare) kennis gemaakt wordt onlosmakelijk verbon
den met de sociale orde. De liberale samenleving en 
de moderne wetenschap zijn gezamenlijk tot
standgekomen en zullen gezamenlijk ten onder 
gaan. De boodschap van Shapin en Schaffer wordt 
vaak samengevat als 'wetenschap is cultuur', maar 
dat doet geen recht aan de originaliteit van hun 
werk. Naar aanleiding van de prijsuitreiking en ter 
ere van de twee historici, is het jaarboek van de 
stichting aan het thema gewijd. Het bevat drie arti
kelen, van K. Bijsterveld, M. Lynch en O. Sibuni. 
Daarnaast is nog een afzonderlijk essay van Daston 
uitgekomen. 

Alle artikelen getuigen van de brede invloed die 
Shapin en Schaffer op de cultuurgeschiedenis 
hebben gehad. Dat blijkt meteen al uit de diversiteit 
van de artikelen. Op het eerste gezicht lijken ze niets 
met elkaar te maken te hebben. Karin Bijsterveld 
onderzoekt geluidsoverlast rondom vliegvelden, 
Michael Lynch bespreekt de rol van DNA-tests in 
Amerikaanse rechtszaken, Otto Sibums bijdrage 
gaat over bepalingen van het mechanisch equiva
lent van de warmte, en Lorrain Daston laat zien dat 
de wetenschap een grote rol heeft gespeeld bij de 
(ideologische) identiteitsvorming van Europa. Wat 
hebben deze bijdragen met elkaar gemeen dat een 
gemeenschappelijke publicatie kan rechtvaardi
gen? Het zal geen verbazing wekken dat de invloed 
van Shapin en Schaffer in alle artikelen duidelijk 
herkenbaar is. Terwijl qua onderwerp de artikelen 
mijlenver uit elkaar liggen, worden ze verbonden 
door een gemeenschappelijke thematiek. Steeds 
gaat het om vragen die Shapin en Schaffer onder de 
aandacht hebben gebracht. Hoe verhoudt zich de 

wetenschap tot gezond verstand? Wat is de relatie 
tussen kennis en de sociale orde? Hoe is de locale 
constructie van kennis te verzoenen met het ver
meende universele karakter van de wetenschappe
lijke 'feiten'? Waar komt het publieke vertrouwen in 
de wetenschap vandaan? 

Ik noem een drietal voorbeelden. Bijsterveld laat 
zien dat locale tradities in de rechtspraak een rol 
speelden bij de bepaling van standaarden voor ge
luidsoverlast. Ook wijst ze er op dat wetenschap
pers niet altijd bereid waren om hun gevonden 
standaarden te herzien, omdat dit het publieke ver
trouwen in de standaard zou kunnen schaden. In 
Lynchs studie naar de rol van DNA-tests in Ame
rikaanse rechtzaken treedt de relatie tussen recht
spraak en wetenschap nog duidelijker op de voor
grond. Hij heeft hierbij bijzondere aandacht voor 
de status van wetenschappelijke experts tegenover 
de jury. Hoe moet een jury omgaan met statistische 
bewijzen? Welk vertrouwen hebben zij in weten
schappelijke 'feiten'? Daston gaat meer direct in 
op de relatie tussen de westerse samenleving en de 
wetenschap, waarbij ze laat zien dat wetenschap 
door de eeuwen heen is gebruikt om de westerse 
samenleving en haar waarden te typeren. 

Zoals deze voorbeelden laten zien, zijn de door 
Shapin en Schaffer gestelde vragen toepasbaar op 
de meest uiteenlopende onderwerpen. Tegelijker
tijd moet ik opmerken dat de auteurs toch ook 
weer op zeer verschillende wijzen met deze vragen 
omgaan. Voor een deel zal dit ermee samenhangen 
dat ze het werk van Shapin en Schaffer vanuit ver
schillende achtergronden hebben gelezen. Tenslotte 
is ook de interpretatie van moderne wetenschaps
historische teksten is een actief proces. Dat is denk 
ik het meest interessante aspect van de vier essays. 
Ze nodigen de lezer uit om creatief om te gaan 
met het werk van Shapin en Schaffer. De Erasmus
prijs is niet aan de auteurs van Leviathan and the 
air-pump uitgereikt omdat het een nieuw dogma 
('wetenschap is cultuur') heeft bewerkstelligd, 
maar omdat de vragen die zij stellen tot nieuwe 
inzichten blijven leiden en daarmee niets aan ac
tualiteit hebben ingeboet. 

Daan Wegener 

Francis Bacon, Aforismen over de interpretatie van 
de natuur en het rijk van de mens. Ingeleid, vertaald 
en geannoteerd door Henri Oosthout (Kampen: 
uitgeverij Klement 2006). 180 pp., geb. ISBN 90 
77070 85 o. €23,50. 

Francis Bacon, baron van Verulam (1561-1626), geldt 
als een van de meest veelzijdige geesten uit de 
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westerse intellectuele geschiedenis. Bacon maakte 
carrière als jurist en staatsman, en bracht het tot 
Lord High Chancellor \an Engeland - een ambt dat 
hem, in hedendaagse termen, grofweg tegelijkertijd 
de bevoegdheden gaf van minister van justitie en 
minister van binnenlandse zaken, en dat bovendien 
inhield dat hij voorzitter van het Hogerhuis was. 
Deze positie maakte hem tot een van de machtigste 
mannen van zijn tijd. Overigens werd Bacon in 1621 
vanwege het aannemen van steekpenningen uit zijn 
hoge functie ontslagen. Naast staatsman was Bacon 
een briljant auteur - zijn Essays, waarvan de eerste 
druk in 1597 verscheen, worden niet zelden be
schouwd als het mooiste Engels dat ooit is geschre
ven - , historicus en filosoof, en bovendien heeft hij 
grote betekenis gehad voor de opkomst van de mo
derne wetenschappen. Deze betekenis is niet zozeer 
gelegen in zijn eigen natuurwetenschappelijke 
onderzoek, als wel in zijn denken over wetenschap. 

Vanwege zijn denken over wetenschap wordt Ba
con, naast de Franse filosoof René Descartes, gezien 
als één van de grootste intellectuele hervormers 
van de zestiende en zeventiende eeuw. Bacon was 
ervan overtuigd dat de beoefening van natuurwe
tenschappen en (natuur-)fïlosofie, die ook in zijn 
tijd nog sterk op Griekse, lees: Aristotelische leest 
was geschoeid, dringend ingrijpende vernieuwing 
behoefde. Hij zag het als zijn taak, enerzijds de 
noodzaak van deze vernieuwing aan te tonen, en 
anderzijds een nieuwe methode van wetenschap 
te ontwikkelen. Zijn ideeën werkte hij uit in zijn 
onvoltooid gebleven, maar desondanks invloed
rijke Instauratio magna ('Grote restauratie') - een 
werk dat beoogde de mens te'herstellen' in de posi
tie die hij meteen na de schepping zou hebben 
bekleed: machthebber over de natuur. Het hoofd
bestanddeel van de Instauratio magna wordt ge
vormd door Novum organum ('Het nieuwe werk
tuig'), eveneens onvoltooid gebleven, dat in 1621 
verscheen. De titel van dit werk is een toespeling op 
Organon van Aristoteles - en maakt duidelijk dat 
de benadering van Bacon in de plaats zou moeten 
komen van de Aristotelische methode. 

Onder de titel Aforismen. Over de interpretatie 
van de natuur en het rijk van de mens is nu een 
voortreffelijke vertaling verschenen van het eerste 
boek van Novum organum, van de hand van Henri 
Oosthout, die deze uitgave bovendien voorzag van 
een inleiding en verklarende noten. Deze voor
beeldige publicatie maakt deze klassieke tekst van 
Bacon in het Nederlandse taalgebied toegankelijk 
voor een breed publiek. Dit eerste boek van Novum 
organum bestaat uit een reeks aforismen, die de le
zer deelgenoot maakt van de kritiek van Bacon op 
de bestaande wetenschappen en van zijn poging 
een alternatief te formuleren. Van de honderd

dertig aforismen hebben er 37 een inleidend karak
ter; de aforismen 38 tot en met 115 dienen de 
ontoereikendheid van de bestaande wetenschappen 
aan te tonen; en in de laatste vijftien geeft Bacon de 
aanzet tot zijn eigen methode. Deze methode was 
wat hij 'ware inductie' noemde: rationele afleiding 
gebaseerd op experiment en ervaring, een methode 
die volgens Bacon in alle wetenschappen geldig 
zou zijn, al ontleent hij zijn voorbeelden vooral aan 
de natuurwetenschappen. Al is de benadering van 
Bacon in de loop der tijden sterk bekritiseerd, zijn 
betekenis voor de opkomst van de moderne we
tenschappen is onmiskenbaar. Enerzijds immers 
heeft hij eraan bijgedragen dat het belang van het 
experiment in de wetenschappen werd erkend, an
derzijds dat de wetenschapsbeoefening zich los
maakte uit bestaande kaders en zich daardoor kon 
vernieuwen, luist vanwege dit laatste vergeleek zijn 
negentiende-eeuwse biograaf Thomas Fowler Ba
con met Mozes: hij leidde de wetenschappen uit de 
woestijn en had uitzicht over het beloofde land 
waar kennis beheersing van de natuur is, maar 
bereikte dat land zelf niet. 

Herman Simissen 

B. Heyl, Het vergeten hoofdstuk binnen de geschie
denis van de gezondheidszorg 1933-1945 (Nieuwer-
kerk a/d IJssel 2006). 351 pp., ill. ISBN 90 5653 02 24. 
€24,95. 

Een bespreking van het boek van Heyl, 'Een ver
geten hoofdstuk', kan heel lang of heel kort zijn. De 
korte versie kan bestaan uit een parafrase van de 
bespreking van Ter Braak van 'Een klop op de deur'. 
Een vergeten hoofdstuk? Houden zo. De lange ver
sie kan bestaan uit een niet aflatende opsomming 
van alles wat er fout is gegaan bij dit boek, dat als 
onderwerp heeft de 'gezondheidszorg' in Neder
land en Duitsland ten tijde van het twaalfjarig 
duizendjarig riik: de sterilisatie, de euthanasie, de 
e.xperimenten, de medische medewerking aan de 
Shoah. Het is daarbij eerder een lange en voortdu
rende aanklacht dan een serieuze bestudering en/of 
beschrijving. 

Het begint al met de titel. Is er inderdaad sprake 
van een vergeten hoofdstuk in de gezondheidszorg 
als we het hebben over de misstanden in de jaren 
1933-1945? Natuurlijk wel als blijkt dat een groot 
deel van de relevante literatuur — ik noem bijvoor
beeld Kershaw, Friedlander, Favez, Poliakov of 
Browning- niet in de literatuurlijst is opgenomen. 
Heyl springt van de hak op de tak. Het komt regel
matig voor dat hij in één aUnea van 1940 naar 1880, 
naar 2000 gaat om in 1933 te eindigen. De inhoud 
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van de hoofdstukken is verwarrend. Het hoofd
stuk over het verzet tegen de medische nazi-prak
tijken kent bijvoorbeeld een heel intermezzo over 
collaboratie, en dat terwijl de rest van het boek 
daar ook al over gaat. Eén hoofdstuk heet 'De 
Nederlandse Gezondheidszorg en Auschwitz 1944-
1945'. Niet dat die twee aspecten niet beide aan bod 
komen, maar de combinatie doet toch een beetje 
denken aan een stuk over de gezondheidszorg in 
IJsland en Timboektoe in 1983. 

Er zijn tegenstrijdigheden. Dan was er weer géén 
verzet tegen de medische praktijken, dan was er 
weer wél verzet; dan zette het verzet geen zoden aan 
de dijk, dan had het wel degelijk succes; dan had 
Hitler de instemming van 'het volk' (ook zo'n term 
waar je alle kanten mee op kunt en wat Heyl dan 
ook doet), dan moest het sterilisatie- en euthana
sieprogramma weer in het grootste geheim worden 
doorgevoerd. Uitleg - en context - zijn zaken waar 
Heyl een broertje dood aan heeft. Zo zegt hij op p. 
113: 'Zoals ook later in Nederland, zien we hoe de 
geschiedenis vervalst werd, om een mooier beeld 
neer te zetten dan dit in werkelijkheid was.' Het kan 
best zo zijn dat dit ook in Nederland is gebeurd, 
maar dan wil ik wel bewijs zien. Spelling en gram
matica zijn om te huilen. 'De gebeurtenissen ... 
lijkt...' 'De euthanasie op kinderen en volwassenen 
was enerzijds een economisch belang, anderzijds 
voor het kweken van een super Noords ras.' etcetera. 
Die slordigheid doet zich ook elders gevoelen. In 
2001 had 'de zorg in de verpleeghuizen (78%) een 
ernstig dieptepunt bereikt.' 78 procent van wat? 
Namen worden zonder enige uitleg geïntroduceerd 
(Eliasberg, Botel, Dorner) en/of fout gespeld (Lack-
queur, Brutel de la Rivié). Kamparts N. van Nieuw-
enhuyzen treedt op met en zonder 'van' en de eerste 
maal met een 'z' en de tweede maal - één luttele zin 
later - met een 's'. Heyl citeert veelvuldig, maar ook 
dit gebeurt slordig. 'Ermensen' moet zijn 'Ermes-
sen'; 'kritischater' 'kritischer'; 'gewirt' 'gewahrt'; 'roht' 
'droht'. Het moge duidelijk zijn: aankoop van dit 
boek is zonde van het geld. 

Leo van Bergen 

Sona Strbaiïova, Ida H. Stamhuis en Katefina Mo-
jsejova ed.. Women scholars and institutions. Pro
ceedings of the international conference (Prague, 
June S-n, 2003) (Praag: research centre for the his
tory of science and humanities founded by the 
Academy of Sciences of the Czech republic and 
the Charles University 2004) (Studies in the history 
ot sciences and humanities, 13). 2 din., 861 pp. ISBN 
80 7285 041 5. (Alfabetisch naamregister los bijge
voegd, 22 pp., door EUy Diepenhorst.) 

Toen ik er destijds in toestemde om een recensie te 
schrijven over bovengenoemd werk, had ik nog 
geen flauw idee wat het behelsde. Maar toen het 
werd bezorgd, was het alsof er een 'pak van Sjaal
man' op mijn bureau werd gelegd. En hoe langer 
het daar lag, hoe meer ik mij kon vereenzelvigen 
met een (iets aangepaste) opmerking van Batavus 
Droogstoppel, die zich ooit in een vergelijkbare si
tuatie bevond. Hij had zich immers voorgenomen 
een boek te schrijven op basis van het materiaal in 
het pak: 'Ik peinsde gedurig over mijn [recensie], 
maar daar ik van waarheid houd, moet ik ronduit 
zeggen dat ik niet wist, hoe ik 't daarmee zou aan
leggen. Eén ding staat vast: de bouwstoffen die ik in 
[Conference Proceedings] gevonden had, waren 
belangryk voor [gender en wetenschapshistorici]. 
De vraag was maar, hoe ik handelen moest om die 
bouwstoffen behoorlyk te schiften en by-een te 
brengen. Ieder [historicus] weet van hoeveel 
waarde een goede sortering der ]stof] is.' 

Een vluchtige kennismaking met het tweedelige 
werk dat in totaal 861 pagina's telt, leerde mij dat 
het ging om een vrijwel letterlijke weergave van de 
conferentie'Women Scholars and Institutions', die 
werd georganiseerd door de Commission 'Women 
and Science' van de International Union of History 
and Philosophy of Science/Division of History of 
Science (lUHPD/DHS) en het Research Centre for 
the History of Sciences and Humanities (founded 
by the Academy of Sciences of the Czech Republic 
and the Charles University, Prague). Een bijzondere 
ontmoeting moet dat zijn geweest en voor ons be
perkte West-Europese standpunt ongelofelijk ver
rijkend door het grote aantal onderzoeksters uit 
Oost- en Midden Europa en Rusland, en de komst 
van een Chinese wetenschapshistorica. De grote 
vraag is echter of de neerslag hiervan ook echt in 
één product had moeten worden samengeperst, en 
of er daardoor niet heel veel van die rijkdom te 
weinig tot zijn recht komt. 

Behalve diverse introducties en een mooie obi
tuary voor de Britse onderzoekster Joan Mason 
(een bijzondere vrouw die ik nog intensief heb 
meegemaakt op diverse Europese missies op het ge
bied van Gender and Science), en vrijwel alle ge
presenteerde papers met bijpassende illustraties, 
bevat het werk alle speeches van de openingssessie 
(met alle plichtplegingen van dien), een verslag 
van de afsluitende round table over de hedendaagse 
positie van vrouwen in wetenschappelijke institu
ten en instituties, een lijst met biografische gege
vens van de auteurs en een lijst van congresdeel
nemers. Het 'Pak van Sjaalman'-achtige karakter 
wordt nog versterkt doordat van enkele papers alleen 
een abstract is opgenomen, terwijl het boek boven
dien al lezende in losse pagina's uit elkaar valt. 
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En of de opeenstapeling van verschillende genres 
nog niet genoeg is, ook het onderwerp 'women scho
lars and institutions' treedt ver buiten zijn oevers. De 
meeste papers vallen onder een 'women/gender in 
science'-benadering die de historische patronen van 
in- en uitsluiting bestudeert, en de manier waarop 
gender - betekenissen van mannelijkheid en vrou
welijkheid - de organisatie, praktijk en inhoud van 
de wetenschapsbeoefening doortrekt. Hierin vallen 
de meeste bijdragen over vrouwen in wetenschap
pelijke instituties, al zijn er uitzonderingen in de 
vorm van bijvoorbeeld een portret van een Victo
riaanse experimentele fotografe, Mary Rosse (ten
zij het landgoed dat het decor vormt van haar werk 
als 'instituut' wordt opgevat). Maar daarnaast zijn 
papers opgenomen waarin feministische weten
schapskritiek centraal staat: discussies over eigen
tijdse theorieën over gender, kanttekeningen bij op
vattingen over objectiviteit en rede, en de noodzaak 
van contextualisering ook in theoretische debatten 
over feministische epistemologie. Ga daar maar 
eens aanstaan. 

Waarschijnlijk in een poging de chaos te be
heersen heeft Ida Stamhuis het op zich genomen 
om het hoofdthema in te leiden. De wijze waarop 
zij zich van die taak heeft gekweten, is helaas niet 
echt gelukkig te noemen, Haar bijdrage is welhaast 
een miniatuur pak van Sjaalman geworden door de 
opeenstapeling van al (lang) gepubliceerd onder
zoek vermengd met korte samenvattingen van con-
gresbijdragen. Hier en daar wordt het oorspronke
lijke werk echt tekortgedaan. Een voorbeeld hiervan 
betreft Stamhuis' weergave van een mooi artikel van 
Helga Satzinger, waarin de arbeidsdeling naar sekse 
in verschillende laboratoria wordt vergeleken, en 
waarin zij laat zien dat als gevolg van die arbeids
deling ook andere experimenteermethoden in de 
laboratoria ontstonden. Dat laatste verdwijnt in 
de weergave van Stamhuis, terwijl dat nu juist een 
vernieuwende zienswijze is die het onderzoek naar 
vrouwen, gender en wetenschap op een ander plan 
brengt: van louter 'zichtbaar maken' en 'rehabiliteren' 
naar 'herschrijving' van de gevestigde wetenschaps
geschiedenis. 

Door de afwezigheid van enige metareflectie 
moet de lezer nu zelf de conclusie trekken wat de 
congresbijdragen toevoegen aan het bestaande 
onderzoek, wat er nog aan onderzoek ontbreekt, 
welk vervolgonderzoek nog nodig is en hoe verdere 
internationale samenwerking daaraan bij zou kun
nen dragen. Maar wie die moeite neemt zal hoe dan 
ook heel veel prachtig, oorspronkelijk onderzoek 
tegenkomen naar uiteenlopende onderwerpen in 
geografisch gespreide gebieden, zoals 'Women 
chemists and chemical engineers at the state food re
search institute in Hungary', 'Women in Russian 

science (by the example of activities of women 
chemists from the Moscow university)', vrouwelijke 
wetenschappers aan Duitse universiteiten, in Tsje
chië, in Polen en Hongarije enzovoort. 

Een bijzondere bijdrage vormen de vijf artikelen 
over onderzoeksters die in relatief grote aantallen 
werkzaam waren op het gebied van de radioacti
viteit, ingeleid door de Griekse historica Maria Ren-
tetzi, die ook een aparte sessie hierover organiseerde. 
In plaats van te vertrouwen op een te gemakkelijk 
verhaal over vrouwvriendelijke mentoren, veel 
monotoon werk of een nog onontgonnen terrein, 
was het haar bedoeling ook tijd en plaats met hun 
verschillende culturele en politieke impact in de 
beschouwing te betrekken, en tevens aandacht te 
vragen voor de interactie tussen gender en weten
schappelijke praktijk. Het resultaat van deze sessie is 
een fascinerend geheel van samenhangende artikelen 
waarin een complex en gevarieerd beeld wordt ge
geven van de rol van gender in het radiumonder
zoek. Behalve actieve stimulans van iemand als 
Marie Curie, die in haar laboratorium onderdak gaf 
aan talloze gastonderzoeksters, speelden politieke 
omstandigheden ('Red Vienna' voor het Weense 
Radium Instituut), als ook voorbeeldwerking en 
netwerkvorming een rol in de aantrekkingskracht 
die radiumonderzoek op vrouwen had, terwijl ook 
de manier waarop het experimentele werk werd 
ingericht hierop van invloed kon zijn. 

Al met al is er heel veel te genieten in deze delen, 
en ik kan alleen maar hopen dat dit werk vol
doende geïnteresseerden ook echt onder ogen 
komt. 

Mineke Bosch 
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