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Dames en Heren,

Dit is een glorieus moment. Het is, geloof ik, goed gebruik dat juryvoorzitters
aan het begin van hun rapport verzuchten dat de aantallen groot waren, de
kwaliteit hoog en dat het maken van een keuze dit keer wel heel veel van de jury
heeft gevergd. De klacht dient vooral om de ernst en zwaarte van het jury-werk
te onderstrepen. De jury waarvan ik nu het verslag uitbreng en die bestond uit
Hendrik Lenstra, Frans van Lunteren en ondergetekende heeft daarentegen met
grote blijdschap gekreund onder het gewicht van het flinke aantal ingezonden
titels. Ik denk dat maar weinigen van u toen ze van de instelling van deze prijs
hoorden, hadden gerekend met een groot aantal inzendingen.
Wetenschapsgeschiedenis is immers op zijn best een niche binnen het
grenzeloze domein van de geschiedenis. Wanneer het vangnet dan ook nog
wordt beperkt tot de wetenschapshistorische biografie, hadden er toch niet meer
dan een handvol inzendingen mogen zijn. En, als ik het goed heb, had de jury bij
het aanvaarden van deze honoraire functie daar ook stiekem mee gerekend. Een
paar mooie boeken lezen, wat beschaafde conversatie en dan was ook dat
varkentje weer gewassen. De long list voor deze prijs was echter echt lang en
telde maar liefst twintig titels, een wonderbaarlijk rijke oogst.
Het is niet onwaarschijnlijk dat het grote aantal inzendingen een direct
gevolg is van de brede formule die voor de nieuwe prijs gekozen is en de
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initiatiefnemers verdienen voor die herijking van het begrip
wetenschapsgeschiedenis alle lof. Wetenschapsgeschiedenis omvat in het
gangbare spraakgebruik vooral de geschiedenis van de natuurwetenschappelijke
vakken met van tijd tot tijd een vleugje geneeskunde daaraan toegevoegd. In die
verengde vorm is het vak een dikke eeuw oud en wortelt het in de radicale
scheiding der geesten die zich tegen het einde van de negentiende eeuw aan de
universiteiten voltrok. Tot op dat moment hadden de beoefenaren van alle
mogelijke wetenschappen zich nog kunnen vinden in variaties en gradaties van
het positivisme, maar rond 1900 was het met de relatieve eenheid der
wetenschappen gedaan. Steeds meer geleerden – ook in Nederland – stelden de
natuurwetenschappen op een ander plan dan de alfa- of cultuurwetenschappen.
De natuurwetenschappen waren gericht op generalisering, ze streefden naar de
formulering van algemene wetten en formules en bestudeerden de fysieke
werkelijkheid. De alfawetenschappen waren individualiserend georiënteerd, ze
hadden het bijzondere en het eenmalige als object en bestudeerden de
werkelijkheid waarin waarden werden geconcretiseerd. Het is niet toevallig dat
we exact in deze periode de uitvinding van de idee van een wetenschappelijke
revolutie en de situering ervan in de zeventiende eeuw moeten plaatsen. De
triomferende natuurwetenschappen kregen met dit concept een glorieuze
voorgeschiedenis en een gouden toekomst toegekend.
Inmiddels weten we dat het scherpe onderscheid tussen ideografisch en
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nomothetisch, tussen exact en waardebetrokken, tussen alfa en bèta, tussen
harde en zachte wetenschap, geen eeuwigheidswaarde heeft maar strikt
historisch en contingent is. Wat wetenschappelijke onderzoekers verbindt is niet
zozeer hun object of discipline maar hun vertrouwen op hun geschoolde intuïtie
en hun verbeelding, hun door ervaring en ambachtelijkheid getrainde,
oplossende, maar feilbare, vermogen om wetenschappelijke kwesties aan te
vatten. Op basis van die brede interpretatie van het verschijnsel wetenschap is
het onverstandig wetenschapsgeschiedenis te blijven beperken tot de bètavakken
en in die gelukkige trend past ook de Boerhaaveprijs. Vandaar dat ook
biografieën van theologen, juristen, pedagogen en historici toelaatbaar waren
voor de prijs. Niet alleen maar Boerhaave en Ehrenfest maar ook Nagel,
Langeveld, Hoetink en Ter Schegget mochten meedingen. Dat de Hollandsche
Maatschappij deze brede prijs liefderijk huisvest is in meerdere opzichten
toepasselijk. De Hollandsche Maatschappij was het enige grote geleerde
genootschap dat zich in de late negentiende eeuw niet heeft ingelaten met de
nieuwerwetsigheid van de scheiding der wetenschappen. Ze heeft altijd
geweigerd daarvoor aparte secties of afdelingen in te richten. Hoe verstandig dat
is geweest blijkt vandaag eens te meer.
Nieuwe prijzen hebben vanzelfsprekend nog geen traditie en de eerste
taak van de commissie was het daarom de grenzen van de prijs nauwkeuriger
vast te stellen. We zijn begonnen het begrip wetenschapper wat preciezer te
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omschrijven waardoor biografieën van roemruchte figuren als admiraal De
Ruyter en generaal Krayenhof of gepassioneerde onderwijzers als Gerrit Prop
buiten mededinging werden geplaatst. Ook studies die slechts een deelaspect
van een befaamd wetenschapper onder de loep namen maar niet als volledige en
volwaardige biografie konden gelden vielen af. Brievenverzamelingen zonder
zeer uitvoerige wetenschappelijke annotatie, hoe onmisbaar ook als
basismateriaal voor de biografie, hebben we eveneens buiten beschouwing
gelaten. Minstens zo interessant was de kwestie wat een wetenschappelijke
biografie nu eigenlijk is. Dirk van Delft heeft daar zojuist al verstandige dingen
over gezegd, maar wij moesten het begrip handen en voeten geven. Er is
inmiddels ook in Nederland een serieuze traditie van populariserende
wetenschapshistorische biografieën ontstaan. Dat is een verheugende
ontwikkeling. Ze leverde niet alleen fraaie specimina op als de biografie van
Newton van Floris Cohen maar ook complete prijzenswaardige series als die van
het tijdschrift voor Natuurwetenschap en Techniek die maar liefst 34 biografieën
zal laten verschijnen en waarvan er drie op de long list stonden. Kenmerk van
dit type biografie is dat er maar zelden nieuw bronnenonderzoek voor is verricht
ook al is ze goed verankerd in de beschikbare secundaire literatuur. De jury
heeft zich vooral gericht op de oorspronkelijke wetenschappelijke biografie, die
gebaseerd is op grondig eigen bronnenonderzoek.
Als u nu ijverig heeft mee gedaan, de oorspronkelijke longlist uit uw
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hoofd had geleerd en wat mentale aritmetica heeft toegepast, dan heeft u zelf
kunnen reconstrueren hoe de jury tot de lijst van zes is gekomen, in alfabetische
volgorde: Blaas over Hoetink, Bos over Langeveld, Hollestelle over Ehrenfest,
De Jongh over Ter Schegget, Kooymans over Boerhaave en tenslotte Schuyt
over Nagel.
De studie van de emeritus hoogleraar geschiedtheorie aan de Erasmus
universiteit Piet Blaas over de rechtshistoricus Henk Hoetink is een
voorbeeldige intellectuele biografie. Blaas is - niet geheel verrassend –
gebiologeerd door de wijze waarop Hoetink tot fraai afgewogen standpunten
over kwesties als het historisme, het relativisme en het begrip objectiviteit komt.
Ook Hoetinks centrale rol bij de filosofische verankering van het gedachtengoed
van het Humanistisch Verbond boeit Blaas en ze wordt glashelder uit de doeken
gedaan. In die fascinatie voor de intellectuele dimensie schuilt de kracht en de
zwakte van deze biografie. Over de mens Hoetink en zijn drijfveren komen we
veel minder te weten dan we hadden gewenst en dat leidde tot de verzuchting
dat het boek uiteindelijk uiteenviel in een reeks knappe intellectueel-historische
essays.
Heel anders is het gesteld met de biografie van de Utrechtse hoogleraar
Langeveld wiens naam nu niet alleen een universiteitsgebouw maar ook een
biografie siert. Bos’ studie, hoewel omvangrijk, leest als een trein en beschrijft
met verve de tragiek van de ambitieuze hoogleraar die zijn gehele ambtelijke
6

leven een succesvolle publicatiefabriek runde – het Pedagogisch Instituut aan de
Trans in Utrecht. Zorgvuldig analyseert Bos hoe Langeveld kritiek steeds weer
uit de weg ging en andere visies zoveel mogelijk uit Utrecht probeerde te weren.
Het gevolg was dat toen Langeveld met emeritaat ging en zijn sturende hand
niet meer werd gevoeld, het al snel met zijn reputatie was gedaan. Niemand leest
Langeveld meer, zo luidt Bos’ uiteindelijke oordeel. Zo kreeg Langeveld de
biografie waarnaar hij gedurende zijn leven al had gehaakt, maar het is
twijfelachtig of hij met deze studie, die zo fraai de wetenschap van het weinig
spectaculaire gemiddelde in kaart brengt, erg gelukkig was geweest.
Ook Marijn Hollestelle had een vandaag wat minder bekende
hooggeleerde als object, de Oostenrijkse fysicus Paul Ehrenfest. Waar Bos zich
beijverde om te laten zien hoe snel en hoe terecht aanvankelijke roem
vervluchtigde, spant Hollestelle zich in om de betekenis van Ehrenfest van een
nieuw fundament te voorzien. Hollestelle’s aanpak is thematisch en hij
concentreert zich daarbij op de betekenis die Ehrenfests werk voor anderen heeft
gehad. Ehrenfests tragiek was dat hij die betekenis zelf niet vermocht in te zien.
Hij ervoer zijn gebrek aan grote ontdekkingen als een fundamenteel tekort en die
gedachte maakte hem in toenemende mate depressief met (hoogstwaarschijnlijk)
zelfmoord als gevolg. Die persoonlijke dimensie speelt in deze dissertatie
uiteindelijk een beperkte rol al mogen we de auteur van dit fraaie boek daar geen
verwijt van maken.
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Hoogleraren lijden heel wat af, zowel voor als na hun benoeming. Zo
moest de theoloog G.H. ter Schegget maar liefst zes keer een benoeming aan
zich voorbij laten gaan voordat hij uiteindelijk bij de zevende keer de toga kreeg
omgehangen. De biografie die de socioloog E.D.J. de Jongh aan hem wijdde is
van belang omdat Ter Schegget zich als marxistisch theoloog manifesteerde in
een tijdperk waarin grote groepen overtuigde protestantse gelovigen de woorden
van hun voormannen nog niet zo gauw in twijfel trokken. Die leidslieden
hadden daardoor een gezag dat ver uitsteeg boven de werkelijke betekenis van
hun woorden. Als reconstructie van het leven van Ter Schegget is de biografie
zonder meer geslaagd te noemen. Wanneer het gaat om de verbinding tussen Ter
Scheggets theologie en zijn handelen is de biografie veel minder overtuigend en
slaagt die er niet in een publiek van buitenstaanders (en dat is inmiddels het
grootste deel van de Nederlandse bevolking) duidelijk te maken wat verlichte
protestanten en hun marxistische voorlieden in de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw nu eigenlijk dreef.
Luuc Kooijmans biografie van Herman Boerhaave is natuurlijk alleen al
op grond van het onderwerp een gedoodverfde winnaar van de prijs. Kooijmans
heeft inmiddels een respectabel oeuvre opgebouwd met biografieën van Fredrik
Ruysch en Jan Swammerdam en “Het Orakel” is een fraaie parel aan die kroon.
De biografie is buitengewoon leesbaar en doet desondanks geen concessies aan
het publiek: Boerhaave’s medisch-wetenschappelijke veelzijdigheid komt in dit
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boek uitmuntend tot zijn recht. Kooymans is eigenlijk een volwaardige
Nederlandse vertegenwoordiger van de Britse biografische traditie die zonder
nieuw en uitvoerig bronnenonderzoek en vooral op basis van de literatuur de ene
na de andere toegankelijke biografie produceert die toch rijk is aan nieuwe
inzichten. Het boek is echter te weinig op nieuw bronnenonderzoek gebaseerd
om voor bekroning in aanmerking te komen.
Met het Nachleben van J.B. Charles, het pseudoniem van de Leidse
hoogleraar Willem Hendrik Nagel is het droevig gesteld. In de jaren vijftig en
zestig was dat wel anders. Elke belangstellende intellectueel kende zijn “Volg
het spoor terug” en “Van het kleine koude front” en elke scholier in die jaren
was wel door een gedicht van hem geraakt, opgedolven uit een van de vele
bloemlezingen van Nederlandse poëzie waarin werk van Charles was
opgenomen. De biografie die Kees Schuyt aan deze inmiddels bijna vergeten
geleerde, auteur en dichter heeft gewijd doet de man en de wereld waarin hij
leefde en vooral vocht volledig recht. Nagel deed immers niets liever dan
vechten, polemiseren en verzet aantekenen. Hij was daarbij een vat vol
tegenstrijdigheden. Wanneer het ging om nazisme of de Tweede Wereldoorlog
was elke nuance hem vreemd maar Nagel keerde zich wel tegen de doodstraf en
tegen levenslange opsluiting, zelfs van oorlogsmisdadigers. Hij bepleitte
genuanceerd voor een derde weg tussen communisme en kapitalisme maar hij
zou Duitsland tot het einde van zijn leven blijven wantrouwen. Het polemische
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werk van Nagel is zonder uitvoerige toelichting eigenlijk onleesbaar geworden.
Het meesterschap van Schuyt komt daarin tot uitdrukking dat we zowel de
intellectuele en persoonlijke complexiteit van Nagel als die van het Nederland
van voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ook zonder zo’n toelichtende
gids probleemloos kunnen begrijpen en waarderen.
De jury heeft alle genomineerden met smaak gelezen en hun werk steeds
meer gewaardeerd. Het zou ons het niet verbazen wanneer we van de meesten zo
niet van allen zullen blijven horen. Hun schrijverschap openbaart zich in hun
huidige werk. De prijs voor het meesterschap kan slechts naar een van hen gaan.
De meest treffende overeenkomst tussen de genomineerde boeken is misschien
wel dat ze aandacht vragen voor meestal vergeten of bijna vergeten
wetenschappers. Het pleidooi voor een herontdekking van J.B. Charles is echter
zo sterk en zo overtuigend dat de jury de Boerhaaveprijs eenstemmig en met
volle overtuiging toekent aan de auteur die dat pleidooi zo welsprekend heeft
geleverd: Kees Schuyt.
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