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kroniek. Met hun onderwerp lijden die latere hoofdstukken, die de HA in de jaren zestig tot
onderwerp hebben, aan een zeker betekenisverval. Deze bezwaren nemen niet weg dat de
auteurs met dit werk, waarin een oorspronkelijke aanpak met een zorgvuldige annotatie
samengaat, een klassieker aan de integratiehistoriografie bijdragen.
A. G. Harryvan

M. Prenger, R. Witte, De sleutel van de VPRO. Een omroep en zijn ledenraad 1969-1994
(Amsterdam: Otto Cramwinckel, 1994, 191 blz., ƒ39,50, ISBN 90 71894 61 4).
De ledenraad van de VPRO kwam in 1969 voor het eerst bijeen. De raad werd ingesteld om de
leden op een meer gestructureerde wijze invloed op het programmabeleid te geven. Zowel de
periode die voorafging aan de oprichting van de ledenraad als het eigenlijke functioneren van
deze raad in de afgelopen vijfentwintig jaar worden in dit boek beschreven. Hiermee behandelen
de auteurs een aspect van de omroepgeschiedenis dat nog niet eerder een onderwerp van studie
was. Niet alleen dit aspect, maar de hele omroepgeschiedenis is volgens de auteurs een vrijwel
onontgonnen terrein, hoewel de VPRO (met de verschijning van het boek naar aanleiding van
het zestigjarig bestaan: Een vrij zinnige verhouding. De VPRO en Nederland 1926-1986, door
J. H. J. van den Heuvel, e. a.) hierop een gunstige uitzondering zou vormen.
De hoofdstukken 1 tot en met 4 (geschreven door R. Witte) behandelen de periode voorafgaand
aan de oprichting van de ledenraad. Enerzijds de snel veranderde samenstelling van het
ledenbestand (steeds minder vrijzinnig protestanten) en anderzijds de toenemende druk om
voldoende leden te hebben, maakten aan het eind van de jaren zestig een bezinning op de
beginselen van de VPRO noodzakelijk. Bovendien stelde de televisie andere eisen aan het
omroepbedrijf dan de radio tot dan toe had gedaan. Dit alles gecombineerd met de tijdgeest van
democratisering droeg ertoe bij dat de VPRO haar vrijzinnig protestantse beginselen losliet en
een nieuwe verenigingsstructuur in werking trad. In deze nieuwe structuur was een belangrijke
taak weggelegd voor de ledenraad, die door middel van een districtenstelsel werd gekozen. In
dit eerste gedeelte van het boek worden enkele meningsverschillen binnen de vereniging over
televisie-programma's besproken. Helaas wordt aan de lezer niet echt duidelijk om wat voor
soort programma's het hierbij gaat. Alleen de inhoud van Dag koninginnedag (1957) wordt
beschreven. Bij Hoepla (1967) wordt er kennelijk van uitgegaan dat de lezers oud genoeg zijn
om zich dit programma te kunnen herinneren.
In de tweede helft van het boek gaat M. Prenger in op het feitelijk functioneren van de
ledenraad, dat gekenmerkt werd door veelvuldige conflicten met bestuuren programmamakers,
waarbij de onduidelijke taakafbakening een rol speelde. Misschien is het deze vage taakafbakening die er de oorzaak van is dat de auteurs er maar moeizaam in slagen de lezers een duidelijk
overzicht van de taken van de ledenraad te geven. De tweede helft van het boek lijkt alleen nog
maar te gaan over de vraag waarom de ledenraad zo slecht functioneerde, waarbij het
vergaderjargon de leesbaarheid niet bevordert. Duidelijke voorbeelden ontbreken van de wijze
waarop de ledenraad invloed op het programmabeleid trachtte uit te oefenen. De voor de hand
liggende vraag of de nieuwe algemeen secretaris René Witte dezelfde is als de auteur van het
boek, laten de auteurs onbeantwoord.
Hoewel de ledenraad belangrijke functies heeft vervuld, zoals het kiezen van bestuursleden,
komen de auteurs tot de conclusie dat de invloed van de ledenraad op het programmabeleid in
de afgelopen vijfentwintig jaar gering is geweest. Een belangrijke oorzaak zou gelegen zijn in
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de organisatie van de VPRO. Weliswaar werd de ledenraad ingesteld om onder andere invloed
op het omroepbedrijf uit te oefenen, maar de belangen van het bedrijf zijn zodanig geweest dat
het altijd veel moeite heeft gedaan om zich afzijdig van de vereniging te houden. Wel heeft de
ledenraad de VPRO altijd een democratisch imago gegeven.
De auteurs hebben voor het schrijven van het boek gebruik gemaakt van primaire bronnen,
mogelijk gemaakt door het kort geleden toegankelijk geworden VPRO-archief. Daarnaast
hebben de auteurs veel betrokkenen geïnterviewd. Doordat er veelvuldig uit deze interviews is
aangehaald en deze teksten in het verhaal van de auteurs zijn opgenomen, is het boek hier en daar
moeilijk leesbaar geworden. Het boek bevat verder een uitgebreid notenapparaat, een namenregister, een lijst van voorzitters en secretarissen en de data van ledenraadsvergaderingen.
Helaas is het boek niet voorzien van een overzichtelijke literatuurlijst. Hoewel dit laatste niet
een stimulans is voor de lezer om met de mediageschiedenis door te gaan, biedt het boek
voldoende aanknopingspunten om hetzij de geschiedenis van de VPRO hetzij de inspraakorganen bij andere omroepverenigingen verder te bestuderen.
B. C. Meijerman
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'Een warm hart en een koel hoofd'. Pieter Halting over wetenschap, de
natie en de vooruitgang

BERT THEUNISSEN

Pieter Harting is voor wetenschapshistorici een wat ongrijpbare figuur 1. Meestal wordt
hij in één adem genoemd met de chemicus G. J. Mulder, de meteoroloog C. H. D. Buys
Ballot en de fysioloog F. C. Donders. Gezamenlijk stonden deze Utrechtse hoogleraren in de jaren 1840 aan de basis van de opbloei van de natuurwetenschappen in
Nederland, die zijn hoogtepunt zou vinden in het 'tweede gouden tijdperk' van de late
negentiende eeuw2. Mulder, Buys Ballot en Donders hebben als natuuronderzoekers
een duidelijk profiel. Buys Ballot was een van de pioniers van de meteorologie,
Donders maakte furore als oogarts en Mulder voerde baanbrekende vernieuwingen
door in het chemisch onderwijs. Hartings naam is minder aan een belangrijke innovatie
of aan bijzondere onderzoeksprestaties verbonden. Of we moeten hierbij denken aan
zijn bijdragen aan de herintroductie van de microscoop in het biologisch onderzoek.
Maar zijn onmiskenbare verdiensten in deze hebben meer belangstelling voor zijn
instrumenten uitgelokt — van de zijde van specialisten in de geschiedenis van het
wetenschappelijk instrument — dan voor hemzelf3.
De microscopische studies maken bovendien niet de hoofdmoot van Hartings
activiteiten uit. Zijn werk was uitermate breed georiënteerd en kent geen echte
hoogtepunten in conventionele zin. Het enthousiasme om zijn bezigheden omvattend
in kaart te brengen is ongetwijfeld ook nog eens getemperd doordat Harting dit zelf al
tamelijk breedvoerig heeft gedaan, in zijn autobiografie4. Hoe dan ook, in vergelijking
1 Pieter Harting werd op 27 februari 1812 in Rotterdam geboren als oudste zoon van een tabaksmakelaar.
In 1828 begon hij de studie medicijnen te Utrecht en volgde hier onder meer de lessen van G. J. Mulder
in de chemie, G. Moll in de fysica en J. L. C. Schroeder van der Kolk in de fysiologie. In 1835 promoveerde
hij tot medicinae doctor, in 1837 tot doctor in de obstetrie. Een korte episode als arts in Oudewater volgde.
In zijn vrije tijd deed Harting microscopische waarnemingen en chemische experimenten, en met name met
zijn microscopische publikaties wist hij de aandacht op zich te vestigen. Dit leidde in 1841 tot een
benoeming tot hoogleraar kruid-, schei- en artsenijmengkunde aan het Atheneum in Franeker. Na de
opheffing van het Atheneum in 1843 werd Harting als buitengewoon hoogleraar aan de Utrechtse wis- en
natuurkundige faculteit toegevoegd. Het ordinariaat volgde in 1846. In Utrecht doceerde Harting
farmacologie, plantenfysiologie, vergelijkende anatomie en zoölogie. Vanaf 1858 concentreerde hij zich
op de zoölogie. Harting ging in 1882 met emeritaat en overleed in 1885. Zie voor meer biografische
bijzonderheden P. Harting, Mijne herinneringen. Autobiografie (Amsterdam, 1961); A. A. W. Hubrecht,
'Pieter Harting herdacht'. Jaarboek van de Koninklijke akademie van wetenschappen (1888) 1-35; C. H.
D. Buys Ballot, 'Levensbericht van Pieter Harting', Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden ( 1886-1887) 149-175; H. F. Jonkman, 'Pieter Harting', Mannen van beteekenis
in onze dagen (Haarlem, 1886) 319-366.
2 K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap inNederlandl5801940 (Amsterdam, 1985) 124-126.
3 Zie bijvoorbeeld J. C. Deiman, Microscope opties 1750-1850 (Londen, 1992) passim.
4 Harting, Mijne herinneringen.
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