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BOEKBESPREKINGEN 

Erwin Huizenga, Een nuttelike practijke van cirur-
gien. Geneeskunde en astrologie in het Middelneder
landse handschrift Wenen, Osterreichische National-
bibliothek, 2818 (Hilversum: Verloren 1997) 537 pp., 
ill., ƒ 99,00, ISBN 90-6550-292-0. 

'Ipocras seit dat die ghene die medecijnre (= ge
neesheer) willen wesen, ende van astronomijen 
nyet en kan, hy is onconstich ende nyet volmaect', 
zo begint een zogenaamd iatromathematisch 
zodiologium dat diverse ziekten en hun geneeswij
zen behandelt aan de hand van de twaalf tekens 
van de dierenriem. Het is één van de vele, want 114, 
Middelnederlandse arfes-teksten die Huizenga in 
het door hem bestudeerde Weense handschrift 2818 
heeft weten aan te wijzen. Dergelijke verzamel
handschriften werden in de late Middeleeuwen 
veelvuldig samengesteld, maar kregen in de moder
ne tijd naar verhouding weinig aandacht. Medio-
neerlandici interesseerden zich jarenlang vooral 
voor fictionele teksten waarin spectaculaire ridders 
als Karel en Elegast, Walewein en Kloris met zijn 
Blanchefloer figureerden. De niet-literaire teksten 
van wetenschappelijke aard waren bedoeld om te 
instrueren en niet om te vermaken en dat maakte 
ze minder interessant. Vanwege het eenvoudig 
proza en hun utilitaire inhoud drong deze 'vak
literatuur' niet tot de canon van de Nederlandse 
literatuur door. Dat is niet alleen jammer voor de 
medioneerlandistiek, die door deze afwerende 
houding jarenlang veel informatie over taalgebruik 
en wereldbeeld in de Middeleeuwen negeerde, 
maar ook voor de geschiedenis van de wetenschap. 
De arfes-teksten lichtten de Middeleeuwse leek 
namelijk in over de inhoud van de verschillende 
artes of kunsten en daaronder werden dan niet 
alleen de artes liberales of vrije kunsten verstaan, 
dus grammatica, dialectica, rhetorica, geometria, 
arithmetica, astronomia en musica, maar ook de 
artes mechanicae, de verschillende soorten van 
door de mens bedreven handwerken, en de artes 
magicae, de tover- en waarzegkunsten. 

Deze laatste constatering maakt duidelijk waar
om het alleszins de moeite waard is om een dik 
boek over één Middeleeuws manuscript onder de 
aandacht van de lezers van Gewina te brengen. 
Huizenga legt aan de hand van teksten, hun schrij
vers, opdrachtgevers, kopiisten, publiek, productie 
en nog veel meer, uit hoe in de late Middeleeuwen 
over natuur en kosmos en de plaats van de mens 
daarin werd gedacht. Een periode die werd geken

merkt door oorlogsvoering, epidemieën en hon
gersnood, confronteerde mensen met hun eigen, 
lichamelijke en geestelijke, zwakte en vooral met de 
alom tegenwoordige dood. Dit noopte de stervelin
gen tot het zoeken van steun en hulp en dat deden 
ze: bij heiligen, priesters, gestudeerde dokters en 
apothekers, maar ook bij barbiers, keisnijders, ster
renwichelaars en alchemisten. Opmerkelijk is bij
voorbeeld dat de samensteller, te midden van een 
serie recepten voor pijnlijke borsten en tepels, 
Balsem (nrs. 89 en 90) en een alfabetische lijst van 
geneesmiddelen (nr. 92), een berijmd gebed tot 
Maria (nr. 91) liet overschrijven. Het citaat aan het 
begin van deze recensie, de aanhef van traktaat nr. 
9, maakte ons reeds bewust van het feit dat het 
onderscheid tussen de diverse aanbieders op de 
medische markt niet te strikt dient te worden ge
nomen. Ipocras, oftewel Hippocrates, had immers 
geleerd dat de studie der geneeskunde zonder een 
vergaande kennis van sterren en planeten en hun 
krachten onmogelijk was. De auteur die zichzelf 
beurtelings als Hippocrates en de beroemde magiër 
Hermes Trismegistos afficheert, vergeleek een arts 
die geen weet van astrologie had zelfs met een blin
de zonder stok. Geheel volgens de lijn van dergelij -
ke werken eindigt het traktaatje met de opmerking 
dat 'Saturnus mynret (= betekent) in coude sieche-
den meer dan in he)'ten'. In de bonte verzameling 
van teksten en tekstjes uit ÖNB 2818 wemelt het 
van de namen van de beroemde artsen als Hippo
crates, Galenus en Avicenna en tegelijkertijd van 
zodiakale en planetaire eigenschappen, huizen, as
pecten en prognosticaties. Huizenga's Appendix 2, 
een uitputtende inventarisatie met beschrijving van 
de 114 afgeschreven werken, die in totaal 318 folio
bladen bestrijken, geeft alleen al een inzichtelijk 
beeld van zowel gevarieerdheid als reikwijdte van 
de Middeleeuwse denkbeelden over ziekte en ge
zondheid. 

Natuurlijk zijn niet alle hoofdstukken van Hui
zenga's dissertatie voor wetenschapshistorisch geïn
teresseerden van even groot belang. Zij kunnen 
zich concentreren op de hoofdstukken vijf zes en 
zeven. De tweehonderd bladzijden daarvoor wor
den besteed aan het handschrift als 'materieel 
object en tekstdrager' en daarin analyseert Hui
zenga grondig, maar hoe nuttig ook voor de door
snee lezer niet altijd even boeiend, de codicologi-
sche, taalkundige, dialectologische, paleografische, 
papiertechnische en boekhistorische aspecten van 
het manuscript zelf Tevens worden de opgenomen 
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teksten, hun bronnen en de wijze van overlevering 
aan de orde gesteld, zodat we kunnen leren waar
uit medische kennis in de brede zin in de late 
Middeleeuwen bestond en op welke wijze die werd 
geëtaleerd. Hoofdstuk vijf plaatst het bestudeerde 
verzamelhandschrift in een historische, sociaal-
culturele context en zet uiteen wie dergelijke tek
sten afschreven en compileerden, hoe zij aan hun 
materiaal kwamen en hoe de boekwerken werden 
geproduceerd. Medisch-historici kunnen zeker het 
nodige leren uit Huizenga's hoofdstuk 6 over de 
mensen die zich voor artes-literatuur interesseer
den en veel geld over hadden voor zo een giganti
sche foliant. Dit onderdeel blijft niettemin teveel 
een compilatie van secundaire literatuur over de 
verschillende medische beroepsgroepen, waarin de 
verkregen informatie slechts in beperkte mate aan 
inhoud en context van ÖNB 2818 wordt gekop
peld. Graag had ik bijvoorbeeld gehoord wat de 
lezers en kopers nu zoal met de verkregen infor
matie deden. De in hoofdstuk 3 aankondigde be
spreking van 'het functioneren van de teksten' 
vindt in feite niet plaats. Een gedeeltelijk in elkaar 
schuiven van de hoofdstukken 6 en 7 had de poin
te van het betoog in ieder geval meer zichtbaar 
gemaakt. In alle breedvoerigheid, gedetailleerd
heid, voor- en omzichtigheid, want werkelijk ner
gens gaat Huizenga over één nacht ijs en overal 
maakt hij voorbehouden - de zinsnede 'ogen
schijnlijk goed denkbaar' op bladzijde 299 is ken
merkend voor de (onterecht) aarzelende redeneer
trant - , is dit boek in de beste zin des woords een 
schoolvoorbeeld van de dissertatie. Het werk is, 
om tenslotte de titel maar eens aan te halen, een 
'nuttelike practijke' van het ouderwetse, Fundgru-
be-achtige proefschrift en dat alleen al is onder het 
huidige Aio-stelsel een grote verdienste. 

Catrien Santing 

H.A. Krop, J.A. van Ruler, A.J. Vanderjagt ed.. Zeer 
kundige professoren. Beoefening van de filosofie in 
Groningen van 1614 tot 1^96 (Hilversum: Verloren 
1997) 346 pp-. UI- ƒ 57.50, ISBN 90-6550-543-1. 

Er bestaat nog steeds een grote 'desinteresse voor 
de geschiedenis van het wijsgerig onderwijs', be
toogt Henri Krop in het openingsstuk van deze 
bundel over Groningse filosofie-hoogleraren. Dit 
valt volgens hem deels te verklaren uit de onder 
filosofen levende opvatting omtrent het wezen van 
de geschiedenis van de wijsbegeerte. De klassieke 
wijsgeer-historicus meent immers niet te kunnen 
voorbijgaan aan de waarheidsclaim van de door de 
historische personages geuite argumenten, waar

door de geschiedenis van de wijsbegeerte een zeer 
a-historische doelstelling wordt opgelegd. De op
leiding in de wijsbegeerte voorziet overigens niet 
in de voor historisch onderzoek noodzakelijke in
grediënten: de kennis van het Latijn, de theologie-
en de wetenschapsgeschiedenis. 

Wat moet een historische verantwoorde ge
schiedenis van de wijsbegeerte dan wel doen? Voor 
Krop opent de historiografie een mogelijkheid op 
de 'ontdekking van de vreemdheid van het verle
den'. Enkel de geschiedenis kan duidelijk maken 
wat filosofie is en wat ze geweest is. Hoewel Krop 
uitgebreid het standpunt van Rorty toelicht over 
het onderscheid tussen wetenschapsgeschiedenis 
(waar het object kan gedefinieerd worden vanuit 
de hedendaagse wetenschappelijke kennis) en ge
schiedenis van de wijsbegeerte, lijkt me die afstand 
tussen de beide vakgebieden minder groot dan wat 
hier wordt betoogd, een afstand die echter slechts 
met veel inspanning kan worden overbrugd. 

De ideeën uit Krops artikel worden op prachti
ge wijze geïllustreerd door de 23 daaropvolgende 
bijdragen van deze bundel over de beoefening van 
de wijsbegeerte aan de Groningse universiteit. Elke 
auteur behandelt één hoogleraar, en zoekt daarbij 
niet zozeer naar referentie-punten met de 'grote' 
wijsbegeerte dan wel naar een inlevend begrijpen 
van wat de hoogleraar in zijn tijd bewogen heeft en 
hoe zijn denken op de contemporaine gebeurtenis
sen is geënt. Krop zelf laat zien in zijn essay over de 
wijsbegeerte rond 1800 hoe een inzicht in de ge
schiedenis van het kantianisme in Groningen 
slechts kan gewonnen worden door de eigen cate
gorieën van de betrokken filosofen te incorpore
ren. Groningse wijsgeren hadden bijvoorbeeld vol
gens Krop geen reden zich kantiaan te noemen, 
omdat zij, althans naar hun eigen mening, al lan
ger bepaalde stellingen uit het kantianisme in de 
praktijk hadden gebracht. Merkwaardig is ook dat 
vooral de na-kritische Kant in Groningen aanvan
kelijk de meeste aandacht heeft getrokken, terwijl 
hedendaagse filosofen vooral de voor-kritische 
Kant als vernieuwend en belangrijk beschouwen. 
Een moderne visie op Kant zal het Groningse kan
tianisme dan ook erg laag inschatten; de historicus 
grijpt daarentegen het historische gegeven aan om 
de positie van Kant in zijn tijd beter te kunnen 
bepalen. 

Uiteraard hebben niet alle bijdragen in deze 
bundel een rechtstreekse band met de weten
schapsgeschiedenis, hoewel de meeste zo goed zijn 
geschreven dat de lectuur ervan voor ieder die in 
de intellectuele geschiedenis van Nederland (en 
niet alleen van Groningen) is geïnteresseerd, van 
harte aan te bevelen is. Enkele bijdragen zijn wel 
direct voor de wetenschapsgeschiedenis relevant. 
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Dat geldt voornamelijk voor de periode vóór 1800, 
toen wijsbegeerte en natuurwetenschap ook inhou
delijk nog nauw met elkaar werden verbonden. Dat 
is zeker het geval voor Nicolas Mulerius, de hoogle
raar wiskunde, die als anti-copernicaan de derde 
editie van Copernicus' De revolutionibus (1617) 
bezorgde. Eric Jorink maakt duidelijk hoe nog in 
1617 het copernicanisme niet echt als een gevaar 
werd beschouwd voor de orthodoxie en zoekt naar 
een historische interpretatie van Mulerius' aristote-
lisme, dat niet boudweg naar Aristoteles verwijst 
maar naar een complex gedachtengoed dat in de 
zeventiende eeuw nog steeds levendig en flexibel 
kon worden beleden. Malcolm de Mombray situ
eert de Groningse wijsbegeerte in de hevige discus
sies rondom het cartesianisme die de Republiek 
rond 1650 op stelten zette. In Groningen verliep 
alles eerder rustig, o.m. dank zij het huldigen van 
een ruime libertas philosophandi. Elke belangrijke 
filosofische stroming was in Groningen vertegen
woordigd, maar dat leidde niet tot grote conflicten. 
In de bundel wordt wel vaker verwezen naar deze 
Groningse Sonderweg, hoewel daaraan niet altijd 
een consistente invulling wordt gegeven. Voor de 
zeventiende eeuw wijst De Mombray op een 'derde 
weg', die tussen cartesianisme en aristotelianisme 
in liep en die de Bijbel neemt als toetssteen van de 
natuurfilosofie. Een illustratie van deze derde weg 
is het werk van de eclecticus Johannes Bertling (be
schreven door Han van Ruler), die weliswaar het 
cartesianisme bestreed maar ook geen zuiver aris
totelisch standpunt innam. De theologische inspi
ratie van het wijsgerig denken in Groningen komt 
hier duidelijk aan de oppervlakte en is ook aanwe
zig in tal van andere bijdragen. 

Het conflict tussen de door de natuurweten
schappen geïnspireerde wijsgeren en de behouds-
gezinde theologen brak uiteindelijk door rond 
1700. Hierin speelde de wiskundige Johann Ber
noulli een rol, maar in het stuk van Gerard en 
Wybe Sierksma gaat de aandacht bijna uitsluitend 
naar Bernoulli's opvattingen over het oneindig 
kleine en het oneindig grote, die hij in discussie 
met Leibniz ontwikkelde. De invloed van de na
tuurwetenschappen en in het bijzonder het newto-
nianisme op de achttiende eeuwse filosofie wordt 
verder nog uitdrukkelijk behandeld in de bijdragen 
van M.J. Petry en M.R. VVielema over Antonius 
Brugmans en Nicolaus Engelhard. Beiden hebben 
zich beziggehouden met het probleem van de 
empirisch verworven kennis, waarbij zij geneigd 
waren gebruik te maken van een wolffiaans ratio
nalisme. Tegelijk wijzen beide auteurs op de toe
nemende belangstelling voor het werk van Kant, 
wat de ondergang van de wolffiaanse school heeft 
bevorderd. 

Na 1800 treedt er een scherpere scheiding op tussen 
de wijsbegeerte en de natuurfilosofie, waarbij de 
wijsbegeerte wordt teruggedrongen tot een 'vrien
delijke vorm van sociabiliteit', een 'vak van weelde', 
zoals Siebe Thissen het uitdrukt. Toch blijft de 
natuurwetenschap nadrukkelijk aanwezig, zowel in 
de vorm van natuurfilosofie alsook als uiting van 
grote maatschappelijke veranderingen. Voor de 
wetenschapshistoricus zijn hier vooral van belang 
de bijdragen van P.J. van Strien en Pieter Hoexum 
over Gerard Heymans' psychisch monisme en de 
verhouding tussen psychologie en filosofie; Henk 
Kubbinga's essay over de natuurfilosoof A.G.M. 
van Melsen en Jeroen Bartels' bijdrage over Ber
nard Delfgauw als filosoof van de (wetenschappe
lijke en technische) vooruitgang. De bundel sluit af 
met een stuk over de 'publieke filosofen' in de na
oorlogse wijsbegeerte, die filosofen (of 'intellectu
elen') die in de openbaarheid traden met sociaal of 
politiek relevante stellingnamen. J.W. Duy\'endak 
argumenteert dat de huidige populariteit van de 
filosofie eigenlijk de filosofie ridiculiseert 'door 
zich aan en op de markt te verkopen'. De koopman 
is niet het enige alternatief voor de dominee van 
weleer. 

De bundel is, ondanks het grote aantal auteurs, 
een opvallend homogeen werkstuk. Op enkele uit
zonderingen na (zoals de kritische essays over 
Helmut Plessner) huldigen alle auteurs dezelfde 
historische instelling die door Krop aan het begin 
werd verwoord. Vele essays overstijgen ook het 
beperkte Groningse perspectief om een ruimer 
beeld te schetsen van de Nederlandse wijsbegeerte. 
Bovendien is een aantal meer omvattende teksten 
toegevoegd die de noodzakelijke onvolledigheden 
van de persoonsgerichte essays goed opvangen. De 
teksten zijn vlot geschreven en ook voor een niet-
filosoof gemakkelijk te volgen. Slechts één storende 
zetfout bedierf gedurende een kort moment het 
leesplezier: een integraalteken was tot tweemaal toe 
door de computer door een ander teken vervangen 
(p. 127). Of hoe de finesses van de wetenschap de 
filosoof dan toch kunnen ontgaan. 

Geert Vanpaemel 

G. Jensma en H. de Vries, Veranderingen in het 
hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en i^4o 
(Hilversum: Verloren 1997) 396 pp., ill., ƒ 65,00, 
ISBN 90-6550-557-1. 

Tijdens het werken aan het Gewma-themanummer 
1997 'Zy is toch wel zeer begaafd' kreeg ik dit boek 
in handen. En nadat ik de inhoudsopgave had 
bekeken, begon ik er enthousiast in te bladeren en 
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had al spoedig het hoofdstuk opgeslagen waarin 
alle hoogleraren en lectoren uit de vermelde perio
de zijn opgenomen. Ik vond meerdere namen van 
hoogleraren die ik was tegengekomen. Bijvoor
beeld was in de correspondentie van de hoogleraar 
in de natuurkunde Ornstein over Caroline Bleeker 
sprake van een zekere professor dr. E. Gorter te 
Leiden, die in 1930 een fj'sicus zocht om assistent 
bij hem te worden. Ik kwam er met behulp van 
bovenstaand boek achter dat deze Gorter was 
geboren te Utrecht en geleefd had van 1881-1954, 
verder dat hij tot 1907 te Leiden had gestudeerd en 
dat hij privaatdocent te Leiden was geweest. 
Tenslotte was hij van 1917-1923 te Leiden lector met 
als leeropdracht de kindergeneeskunde en van af 
1923 tot 1951 gewoon hoogleraar in hetzelfde vakge
bied. Nu was ik toch heel wat wijzer geworden ... 

Het had me wel enige tijd gekost om de beteke
nissen van de verschillende codes achter zijn naam 
te achterhalen. Daartoe moest ik zowel het inleg\'el 
dat bij het boek hoort (raak dat niet kwijt!) als een 
volgend hoofdstuk raadplegen. Mijn bewondering 
voor degenen die een dergelijke feitenverzameling 
hebben samengesteld steeg tot grote hoogte. Wat 
een werk en welk een precisie is daarvoor noodza
kelijk. En hoewel ik nog wel enige inspanning 
moest verrichten om achter deze informatie te 
komen, besefte ik dat er door de auteurs onverge
lijkbaar veel meer werk was verricht om dat zo pre
cies en toegankelijk mogelijk op te slaan. 

Voor een papieren opslag van deze data zal de 
wijze waarop de gegevens zijn geordend wel het 
meest haalbare zijn geweest. In het geval van een 
elektronische dataverzameling zou het voor de lezer 
niet nodig zijn geweest om achter de betekenis van al 
de gebruikte codes te komen; nee, het zou in dat 
geval een kleinigheid zijn geweest om bij elke per
soon de vermelde informatie volledig op te nemen. 

In dit boek is nog veel meer informatie betref
fende het hoger onderwijs in de periode 1815-1940 
te vinden. Ook curatoren en studenten komen aan 
de orde. Van bijvoorbeeld de studenten zijn allerlei 
statistieken opgenomen, soms ook grafisch voorge
steld. De gegevens die beschikbaar waren zijn er 
meestal per jaar, per universiteit en per faculteit. 
Vanaf 1895 is ook gedifferentieerd naar geslacht. 

Liefhebbers van getallen en grafieken kunnen 
hun hart ophalen. Jammer genoeg is er binnen de 
faculteit Wis-en Natuurkunde geen verdere discri
minatie per studierichting. 

Een kritische beschouwing van het historische 
element van de vermelde gegevens ontbreekt niet. 
Uiteraard konden alleen getallen worden opgeno
men die vroeger zijn verzameld en ze weerspiege
len dan ook de ideeën die er indertijd waren. Men 
telde wat geteld kon worden en wat men bovendien 

de moeite van het tellen waard vond aan de hand 
van toen geldende criteria. Zo moesten de auteurs 
noodzakelijkerwijs hoofdzakelijk gebruikmaken van 
cijfermateriaal dat indertijd door de overheid werd 
verzameld met als doel de Staten-Generaal te infor
meren over de toestand van het onderwijs. Wat wij 
daaruit te weten kunnen komen, is dus de informa
tie die de overheid toentertijd geschikt vond om aan 
de volksvertegenwoordiging mee te delen. 

In dit boek is ook een hoofdstuk opgenomen 
waarin wordt getracht om de theorieën van de 
Duitse universiteitshistoricus H. Titze te testen op 
de Nederlandse situatie. Daartoe is als case study de 
theologische faculteit gekozen. Een resultaat van 
deze exercitie is dat blijkt dat kwantitatieve gege
vens tot spannende, nieuwe en diepgaande kwalita
tieve vraagstellingen kunnen leiden. Zo blijkt dat 
kwantiteit en kwaliteit alles met elkaar te maken 
kunnen hebben. 

Het is heerlijk om dit boek bij de hand te heb
ben, wanneer men met de universiteitsgeschiedenis 
van Nederland in de betrokken periode bezig is. 

Ida Stamhuis 

Marian Schilder en Max Lebouille ed., De evolutie 
de baas. Oude en nieuwe visies op soortvornung en 
gentechnologie (Amsterdam: Vossiuspers AUP 1998) 
137 pp., ill., ƒ 24,95, ISBN 90-5629-035-5. 

De Faculteit der Biologie van de Universiteit van 
Amsterdam heeft 1998 uitgeroepen tot Hugo de 
Vries-jaar. Honderdvijftig jaar na zijn geboorte 
wordt De Vries herdacht met een symposium, een 
lezingenserie, een drietal tentoonstellingen en 
enkele publicaties, waarvan dit er één is. De evolu
tie de baas is een toegankelijk en vlotgeschreven 
werkje dat een overzicht biedt van de geschiedenis 
en de huidige stand van zaken in het evolutie- en 
erfelijkheidsonderzoek. 

De hi.storische bijdragen zijn van Chunglin 
Kwa, die opvattingen over transformatie en evolu
tie van Plato tot vroeg in onze eeuw bespreekt, en 
Erik Zevenhuizen, die een up-to-date overzicht 
geeft van de ontwikkeling van Hugo de Vries' den
ken over erfelijkheid en evolutie. Fred Spier legt op 
een woeste maar originele manier verbanden tus
sen de geschiedenis van de kosmos en ons heden
daags bestaan. Steph Menken en Wim Scharloo 
behandelen de achtergronden van de moderne 
visie op evolutie en soortvorming. Sander Voor-
molen tenslotte doet de principes van de gentech
nologie uit de doeken. 

Hugo de Vries zou denk ik wel vereerd zijn 
geweest met het beeld dat uit dit boekje, en uit de 
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herdenkingsactiviteiten in het algemeen, van hem 
oprijst. In Amsterdam heet hij nu de Nederlandse 
Darwin, en in steeds bredere kring wordt hij her
kend als een pionier van de biotechnologie. Ze zijn 
niet eens zo misplaatst, deze kwalificaties, ondanks 
de vele 'maren' die er aan vastgeknoopt moeten 
worden. De evolutie de baas laat die 'maren' geluk
kig ook aan bod komen en ontaardt dus niet in 
ahistorische heldenverering. Slechts één keer vliegt 
een auteur naar mijn smaak uit de bocht door te 
beweren dat Hugo de Vries het Darwinisme in zijn 
crisis rond de eeuwwende te hulp schoot. 
Historisch gesproken was natuurlijk het tegendeel 
het geval. Al was dat ook De Vries' bedoeling niet, 
zijn mutatietheorie verdiepte juist de crisis van het 
Darwinisme. Maar elders in het boek wordt de zaak 
weer rechtgezet. 

Een prettige bijkomstigheid van de Amster
damse herdenkingsgolf is dat er geld is vrijgemaakt 
voor een biografie van De Vries. Die wordt ge
schreven door de historicus Erik Zevenhuizen. We 
mogen dus verwachten dat daarin niet, zoals bij 
herdenkingen onvermijdelijk, één oog voortdu
rend op het heden is gericht, maar alle aandacht 
uitgaat naar Hugo de Vries zelf Er moet veel vaker 
worden herdacht, op deze manier. 

Bert Theunissen 

Robert Rojer, Vanuit de blauwzwarte diepte. Mar
cus Dahlhaus en Martinus Niewindt: een cultuur
historisch essay (Rotterdam: Erasmus Publishing 
1997) 88 pp., ill., ƒ 37,50, ISBN 90-5235-117-1. 

Binnen de Cura<;aose koloniale samenleving was 
de blanke bevolking, voor zover geen deel van de 
Portugees-joodse gemeenschap, voornamelijk pro
testant. De gekleurde bevolkingsgroep, de slaven 
en vrijgelatenen en hun nakomelingen, waren vrij
wel uitsluitend katholiek. Over de religieuze vor
ming van de slaven hadden hun blanke eigenaren 
noch de koloniale autoriteiten zich bijzonder druk 
gemaakt. Bovendien waren de koloniale verhou
dingen zodanig dat het zelfs voor vrije gekleurde 
personen vrijwel onmogelijk was om tot de kerk 
van de blanke eUte toe te treden. De activiteiten 
van katholieke geestelijken werden echter getoler
eerd en het merendeel van de bevolking van 
Afrikaanse oorsprong bekeerde zich tot het katho
licisme. In de negentiende eeuw werd het katholie
ke element versterkt door de komst van Spaans
talige politieke vluchtelingen van de overwal. Deze 
Venezolaanse ballingen behoorden in de regel weer 
tot de blanke bovenlaag. Uit zoveel maatschappe
lijke, culturele en religieuze tegenstellingen en ver
schillen ontstonden conflicten, controversen en 

gevoeligheden die tot de dag van vandaag bespeur
baar zijn. Dit is de achtergrond waartegen Vanuit 
de blauwzwarte diepte moet worden gelezen. 

De op Curasao werkzame priesters werden gecon
fronteerd met de aan de onderkant van de koloniale 
maatschappij heersende misstanden en het is niet 
verwonderlijk dat vooral zij zich inzetten voor het 
verbeteren van de levensomstandigheden van de 
arme gekleurde bevolking. In de 19de eeuw werden 
vooral op het gebied van onderwijs en gezond
heidszorg katholieke initiatieven ontplooid. Een 
van de personen die daarbij een belangrijke rol 
speelde, was de eerste apostolisch vicaris op het 
eiland, mgr. Martinus Niewindt (1796-1860). Het is 
echter niet Niewindt maar diens biograaf, de pater 
Dominicaan Marcus Dahlhaus (1868-1924), die in 
de eerste plaats onderwerp is van deze studie van 
de internist Robert Rojer, 

Dahlhaus kwam in 1897 naar Cura9ao, waar hij 
kapelaan werd van de Santa-Anakerk. Daarnaast 
kreeg hij al spoedig een aanstelling als secretaris 
van de bisschop. Ondanks een zwakke gezondheid 
beperkten de activiteiten van deze veelzijdige man 
zich niet alleen tot het zielenheil van zijn parochia
nen en de bisschoppelijke administratie. Hij was 
betrokken bij de bouw van verschillende kerken en 
scholen en van een vleugel van het St. Elisabeth 
Hospitaal. Daarbij trad hij niet alleen op als archi
tect, maar werkte ook actief mee als bouwvakker. 
Dahlhaus bleek verder een talentvol kunstschilder 
en hij vond ook nog tijd om te schrijven. 

Zijn belangrijkste werk is de kort voor zijn 
dood verschenen biografie van mgr. Niewindt. Er 
is de laatste jaren veel kritiek geleverd op de weten
schappelijke waarde van dit als hagiografie geken
schetste boek. Dankzij deze levensschets van Nie
windt is echter informatie bewaard gebleven die 
anders verloren zou zijn gegaan; in 1969 werd het 
bisschoppelijk paleis met het zich daarin bevin
dende archief dat de bronnen voor Dahlhaus' studie 
had geleverd door brand verwoest. Ook Niewindt 
en het belang van zijn rol in de Curai^aose geschie
denis kwamen onder vuur te liggen. Rojer stelt het 
zich tot taak om de tegen Dahlhaus' werk geuite 
bezwaren en ook de kritiek op de figuur van Nie
windt te wegen en de feiten in het juiste licht te 
plaatsen. Hij concentreert zich daarbij onder meer 
op twee kwesties: de conflicten rond het bijzonder 
(katholiek) onderwijs op Curasao en de houding 
van Niewindt inzake de slavernij en de afschaffing 
daarvan. Hoe moet deze door Dahlhaus bewie
rookte slavenbezittende voorvechter van de Eman
cipatie met zijn afkeer van Afrikaanse cultuurui
tingen worden beschouwd? 
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Boekbesprekingen 

Rojer schrijft goed maar toch zal de inhoud van 
het boek niet voor iedereen even toegankelijk zijn. 
Want ondanks de kaderteksten waarin bepaalde 
zaken nader worden toegelicht en ondanks verkla
rende noten, is toch veel impliciet gelaten. Met een 
meer uitgebreide historische inleiding, waarin de 
lezer wordt ingewijd in de complexiteit van en de 
tegenstellingen binnen de Curaijaose koloniale 
samenleving en de rol die de katholieke kerk op 
het eiland heeft gespeeld, had het boek een groter 
bereik gekregen. Maar wellicht was dit niet de 
bedoeling van Rojer. Wellicht is het 'brede publiek' 
waarvoor hij in zijn inleiding zegt te schrijven toch 
in hoofdzaak een Antilliaans publiek. In zijn con
clusie richt Rojer zich in ieder geval in de eerste 
plaats tot de Curaijaoenaars wanneer hij schrijft: 

Cura(;ao heeft er een handje van de markante 
personen van zijn geschiedenis ofwel gegeneerd af 
te wijzen of hen stilzwijgend aan de vergetelheid 
prijs te geven en hen te laten verzinken in de 
blauwzwarte diepte van de Caribische Zee. 

En daarmee wordt ook de intrigerende titel van 
het boek duidelijk: Rojer wil ertoe bijdragen dat 
Dahlhaus en Niewindt vanuit deze blauwzwarte 
diepte opstijgen en aan 'ons' worden teruggegeven. 

Han Jordaan 

Ter attentie 

Vorig jaar is Donna Christine Mehos in de U.S.A. 
gepromoveerd op een studie over Artis. Haar 
proefschrift is niet in de handel verschenen. In 
deze aankondiging nemen wij de samenvatting op. 

Donna Christine Mehos, Science displayed. Nation 
and nature at the Amsterdam Zoo Artis (Ph.D. diss. 
Univ. of Pennsylvania 1997). 

The Amsterdam Zoo, Artis, founded in 1838, emerg
ed as a serious scientific institution as well as an 
important cultural center for the Dutch bourgeoisie. 
This dissertation explores how the zoo developed as 
a multifunctional institution and what the zoo 
meant for the Dutch burghers who supported it in 
the nineteenth century. The success of Artis is due, 
in part, to its innovative organizational structure 
that served the interests of both the professional 
naturalists who were responsible for the develop
ment of zoo-based science and the lay members 
who financed the society, Artis cooperated with 
established professional naturalists who gained 
access to animals in the zoo's unique collections 
and who were also responsible for the first two 
Dutch zoology journals published by Artis. These 
journals received international attention that 
brought renown to Dutch science as well as legiti
mated Artis' scientific identity. 

Professional naturalists affiliated with Artis also 
addressed the lay members who enjoyed instruc
tion about animals, in addition to the exotic dis
plays in the zoological garden, natural history and 
ethnographic museums. Furthermore, Artis staged 
regular music performances by Amsterdam's lead
ing orchestras making it an important center for 
music, as well. For the members of the zoo, Artis 
was an expression of nationalist sentiment. It em
bodied an important aspect of the Dutch national 
identity: colonial power. At home in Amsterdam, 
dutch burghers viewing collections of animals and 
ethnographic objects from their colonies, contem
plated visions of nature and of the Dutch nation at 
the Amsterdam Zoo, Artis. 

Artis entered its decline in the last decades of 
the nineteenth century as a new generation of 
specialized cultural institutions focused on art and 
music replaced its cultural role. As zoology profes
sionalized, science at Artis moved increasingly, and 
ultimately exclusively, into the university. Artis' 
organizational structure as a private cultural insti
tution could no longer be maintained. 
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