9. Recensies, reacties en verwijzingen.

Marcel Minnaert, de biografie.

Het boek werd in de dagen na de presentatie van 23 april 2003 positief besproken door Simon
Rozendaal in Elsevier (26 april; Een goed mens, 88-89); door Dirk van Delft in de NRC (26
april; Flamingant tussen de sterren – Baanbrekend fysicus en activist) en Martijn van
Calmthout in De Volkskrant (26 april; De verbetenheid van Marcel Minnaert –
Hersenarbeider tussen spandoeken). In de NRC breidde Karel Knip de recensie van Van
Delft uit tot de volle voorpagina van het W&O-katern door aansluitend zijn visie op De
Natuurkunde van ’t Vrije Veld te geven: Levensvolheid in ’t vrije veld. De week erna
reageerden de astrofysici Van den Heuvel en Kuperus op de recensie van Van Delft: zij
legden meer nadruk te op Minnaerts pioniersrol van de astrofysica, wat een kritiek was op de
recensie maar niet, zoals Van den Heuvel mij later schreef, op het boek: het was jammer dat
zij dit onderscheid indertijd niet helder naar voren brachten.
Ook op 3 mei verscheen het Utrechts Nieuwsblad met De verbazing van Marcel Minnaert
door Arnoud Cornelissen. Het Utrechtse U-magazine (13, mei 2003) plaatste van Armand
Heijnen Geen pintje, maar studeren en later (juni 2003) verzorgde dezelfde Heijnen een
serieuzer Onverpoosd proeven ontwikkelen in het reünistenblad Illuster. Het Utrechtse
FacNieuws (29 april) drukte eerder de foto van E. Landré af van de auteur die het exemplaar
van Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft ondertekende bij de presentatie. Datzelfde gebeurde in
een interview van L. Werdekker in het maandblad Foorum van het Bestuur Openbaar
Onderwijs Rotterdam van juni. Het ‘Tijdschrift voor natuurwetenschap op school’ NVOX
wijdde in februari al aandacht aan de biografie door het opnemen van een deel van een
didactisch hoofdstuk. In het juninummer was er alle ruimte voor een verslag door Marianne
Offereins en Ada Molkenboer van de presentatie in het Minnaertgebouw (269-271) én voor de
bespreking van Hans Bouma (Het mysterie Minnaert, 305-306). Het tijdschrift Zenit voor
sterrenkunde, weerkunde en ruimteonderzoek besteedde in april ruime aandacht aan het
verschijnen van de biografie (170-171) en kondigde in zijn juninummer een ruime bespreking
aan. Marcel Hulspas schreef voor Folia Civitatis Van Vlaanderen tot de sterren (23 mei, 35)
en Govert Schilling schreef in Intermediair van 19 juni Alles voor de wetenschap (25, 53). In
De Groene van 31 mei werd het boek in een halve kolom gesignaleerd en gewaardeerd, maar

niet besproken (44). In het Contactblad Stichting 1940-1945, zomer 2003, opende Max van
den Berg met Een leven in dienst van de wetenschap en de maatschappelijke vooruitgang en
hij interviewde daartoe de astrofysicus De Jager en de auteur.

In Vlaanderen lijken in de zomer bij mijn weten pas de eerste recensies te
komen: in het weekblad ’t Pallieterke van Pieter-Jan Verstraete en in Wetenschappelijke
Tijdingen van Jos Verdoodt.
Vanuit literair-biografische kring in Nederland, in de dreven van ‘boeken en cultuur, is geen
reactie op het boek te melden. Het blijft de vraag wat men van deze bijdrage aan het
biografische genre zal vinden. Het is jammer dat die bereiken zo ver uiteen blijken te liggen.
De persoon van ‘Minnaert’ – politicus, flamingant, vredesactivist, filosoof en
muziekliefhebber – gaf de kans die oneigenlijke waterscheiding tussen cultuur en
natuurwetenschap ongedaan te maken, al was het maar voor deze keer. In het najaar maak ik
een tweede overzicht, waarin ik hopelijk concreter op de ontvangst in Vlaanderen kan ingaan.

