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BOEKBESPREKINGEN 

Danny Beckers, 'Het despotisme der Mathesis'. 
Opkomst van de propaedetitischc fiinetie van de 
wiskunde in Nederland 1750-1850. (Hilversum: 
Verloren 2003). 246 pp., ill. ISBN 90-6550-762-0. 

In de inleiding wijst de auteur er op, dat er zich in 
de 18de en de 19de eeuw stormachtige ontwikke
lingen in de wiskunde voordeden, maar dat die, 
volgens de bestaande opvattingen, vrijwel aan ons 
land voorbij zijn gegaan. Ten onrechte, meent hij. 
In de periode 1750-1850 was Nederland niet zonder 
meer een achtergebleven gebied, ook al werden er, 
zoals elders, geen spectaculaire resultaten geboekt. 
Beckers laat zien dat er vele activiteiten plaatsvon
den, die de wiskunde een steeds grotere plaats in 
onderwijs en samenleving bezorgden. Als kenner 
van de materie (de literatuurlijst vermeldt maar 
liefst 22 artikelen van zijn hand) heeft hij een boek 
geschreven dat een hoog informatiegehalte heeft. In 
het tweede hoofdstuk wordt op de grote diversiteit 
in de opvattingen over het vakgebied gewezen, uit
mondend in twee richtingen, de 'academische' en 
de 'burgerlijke' wiskunde. Tegen het einde van de 
18de eeuw komen beide tradities samen, met name 
door het werk van het in 1778 in Amsterdam opge
richte Wiskundig Genootschap. Steeds meer valt 
dan te horen dat beoefening van de wiskunde van 
groot nut voor de samenleving is. Het vak hoorde 
daarom in het onderwijs thuis en dat wordt in het 
meest uitgebreide, derde hoofdstuk behandeld. 
Daarna volgen nog hoofdstukken over de plaats 
van de wiskunde in de cultuur (tijdschriften en 
genootschappen) en de toepassing ervan in de sa
menleving. 

Op het hoofdstuk over het onderwijs zal ik mijn 
bespreking concentreren. Het is een verdienste dat 
de auteur veel, ook nieuw materiaal aandraagt, 
maar de wijze, waarop dit binnen de toenmalige 
context van het onderwijs een plaats vindt, is wei
nig adequaat en leidt tot verwarrende en te magere 
uitkomsten. Mijn kritiek spitst zich toe op drie 
punten: de periodisering, de onderwijstypen en de 
betekenis van de 'Fransche' school. 

Vooreerst de periodisering. Beckers onder
scheidt drie perioden, met als scharnierpunten 
1784 en 1826 en bepaalt daarbinnen de plaats van 
de wiskunde in de diverse schoolsoorten, die hij -
overigens veel te algemeen en te statisch - indeelt 
op basis van de sociale klassen in de samenleving. 
Het eerste scharnierpunt is 1784, het jaar van de 
oprichting van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen. Het Nut heeft inderdaad aan de basis 
gestaan van de onderwijsvernieuwing die de over

heid in de beginjaren van de 19de eeuw doorvoer
de. Die vernieuwing bepaalde zich in ons land tot 
het lager onderwijs, in tegenstelling tot het buiten
land waar het voortgezet onderwijs de meeste aan
dacht kreeg. Door die vernieuwing kwam er, aldus 
de auteur, in het lager onderwijs 'ook plaats voor 
rekenen en wiskunde' (p. 56). Nog los van het feit 
dat hij hier, als elders, de verschillende termen tot 
aanduiding van het vak niet nauwkeurig definieert, 
met alle onzekerheid over wat we daar nu precies 
onder moeten verstaan, is deze conclusie onjuist. 
Ook vóór 1800 hoorde 'rekenen' tot het standaard
pakket van de lagere school. De vernieuwingsdrift 
van het Nut had betrekking op de godsdienstige 
en zedekundige invulling van het basisonderwijs 
die vooral vorm kreeg in de uitgave van boeken op 
het gebied van de taal en het lezen. Voor het reke
nen in het lager onderwijs bestond noch bij 't Nut 
(- één mislukt rekenboekl - ) , noch bij de overheid 
bijzondere belangstelling. In vergelijking met de 
activiteiten voor de andere vakken zijn de bemoei
ingen met het reken- c.q. wiskundeonderwijs te 
verwaarlozen. De boekenlijst van 1810/1815 bevat 
vele honderden boektitels voor de verschillende 
vakken met verhoudingsgewijs weinig op het 
gebied van de 'wiskunde'. Die waren bovendien niet 
voorgeschreven, maar de onderwijzers konden 
daaruit in vrijheid kiezen. De rol van 'wiskunde/ 
rekenen' bij de onderwijzersexamens was boven
dien zeer beperkt. De eerste, hoogste rang, die 
expliciet kennis van dit vak eiste, werd maar zel
den uitgereikt en was meer een eretitel voor de 
beste reeds gevestigde onderwijzers dan een bij 
vacatures gehanteerde maatstaf Kortom, noch het 
Nut, noch de overheid hebben een duidelijke aan
zet tot een veranderingsproces in het rekenonder
wijs in het lager onderwijs gegeven. Het is daarom 
ook zeer de vraag, of zij vonden dat bij een goede 
onderwijzer 'vanzelfsprekend grondige kennis van 
de elementaire wiskunde hoorde' (p. 73) en het is 
nog twijfelachtiger of dit vak grondig werd geëxa
mineerd. 

In tegenstelling tot 1784 is 1826 wel een 'wiskun-
de'-,scharnierpunt. Het is een late reactie van ons 
land op het in het buitenland al lang zichtbare 
belang van wiskunde in middelbaar en hoger 
onderwijs. Met het 'middelbaar' onderwijs had de 
overheid tot 1863 geen bemoeienis. Aan de hoge
scholen waren de wiskunde en natuurweten
schappen aan een opmars bezig en dat moest 
consequenties hebben voor het wel wettelijk gere
gelde onderwijs in de Latijnse school dat op het 
universitaire onderwijs voorbereidde. Daar zou, 
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volgens het KB van 1826, een stevige plaats aan de 
wiskunde gegeven moeten worden. Hoe men het 
ook wendt of keert, een groot succes is het voor
schrift niet geworden, ondanks opmerkingen van 
de auteur dat protesten tegen de inbreng van wis
kunde in het leerplan geen effect sorteerden (p. 
83) en dat de Latijnse scholen hun verzet ertegen 
opgaven (p. 80). Natuurlijk, er zullen als gevolg 
van het KB meer wiskunde-docenten van betere 
kwaliteit aan de Latijnse scholen zijn gekomen, 
maar met enthousiasme zijn ze ook na 1826 niet 
ontvangen. Velen zal het vergaan zijn als Jacob de 
Gelder aan de Latijnse school in Leiden (p. 83). 
Pretenties over de vormende waarde van wiskunde 
moesten zij al helemaal niet uitstralen. Voor de 
rectoren en docenten was er maar één vak dat die 
waarde had: de klassieken. Ook in de politiek en 
bij de culturele elite was hiervoor een sterke aan
hang. Aan deze dominantie van de klassieken is 
het te wijten dat de Latijnse scholen, met hun een
zijdige programma, tegen 1840 in moeilijkheden 
kwamen en een aantal van hen besloten een 'twee
de afdeling' aan hun school toe te voegen voor het 
onderwijs in de moderne vakken (p. 84). Van fusie 
tussen klassiek en modern kon echter geen sprake 
zijn. Het bleven twee gescheiden scholen, onder de 
gezamenlijke noemer 'gymnasium', die daarna beide 
bovendien een weinig succesvol bestaan leidden. 

Mijn tweede punt betreft de onderwijstypen. 
Tussen het lager- en het hoger onderwijs bevond 
zich in de periode 1750-1850 een verscheidenheid 
aan scholen voor voortgezet onderwijs, die volgens 
de eigentijdse, ook in de latere literatuur gehan
teerde indeling vallen onder de noemer 'Fransche' 
scholen. De verscheidenheid kwam tot uiting in de 
vakken die werden gegeven. Het onderwijs kon 
beperkt zijn tot één vak, het Frans, maar ook 
meerdere omvatten: moderne talen, geschiedenis, 
aardrijkskunde en ook wiskunde en, vooral voor 
meisjes, een pakket vakken voor een welgemanier
de opvoeding. De auteur maakt voor deze catego
rie 'Fransche' scholen een wel heel merkwaardige 
indeling, waarin hij vervolgens de positie van de 
wiskunde vaststelt. De burgerij gaat naar 'Fransche 
en Duytsche scholen', waarin hij twee soorten 
onderscheidt. De eerste soort geeft primair, dus 
lager onderwijs. De tweede soort is secundair 
onderwijs, waar vóór 1800 beroepsonderwijs wordt 
gegeven (p. 61) en na 1800 een uitgebreid pakket 
wiskundige vakken, terwijl het beroepsonderwijs 
dan naar een aparte categorie is verhuisd, het 
'hoger' en 'middelbaar' beroepsonderwijs, (p. 82). 

De eerste vraag die opdoemt, is wat onder de 
term 'Duytsche' scholen verstaan moet worden. 
Die hebben nooit bestaan. Een paar verdwaalde 
scholen langs de grens met de Duitse landen, ken
den wel Duits als hoofdvak, maar het blijven in de 

gangbare terminologie 'Fransche' scholen. Met 
'Duytsch' moet dus 'Nederduytsch' bedoeld zijn; 
en dat is de gebruikelijke aanduiding voor alle lage
re scholen (ook die voor de lagere sociale klasse). 

Deze 'Fransche en Duytsche' scholen worden in 
de tabellen 1 en 2 (p. 57 en 82) onder de noemer 
van het primaire onderwijs gebracht. Dat kan niet. 
De 'Fransche' school van de eerste soort is in alle 
gevallen een instelling van secundair voortgezet 
onderwijs en de 'Nederduytsche' altijd een school 
voor primair onderwijs. En dat onderscheid heeft 
consequenties voor het vakkenpakket en voor de 
wijze, waarop de vakken werden onderwezen. 
Onder de 'Fransche en Duytsche' school van de 
tweede soort vallen in tabel 1 (vóór 1800) een aan
tal beroepsopleidingen, maar dat waren in het 
algemeen particuliere eenmansinstituten, die niet 
tot het schoolsysteem werden gerekend en nooit 
als 'Fransche' of als '(Neder-)duytsche' school wer
den aangeduid. Op p. 92 deelt de auteur vervol
gens mee, dat de nieuwe lagere school uit de 
negentiende eeuw de erfgenaam is van de acht
tiende eeuwse 'Fransche en Duytsche' scholen van 
de eerste soort. Echter in tabel 2 (p. 82) figureren, 
voor de periode 1826-1850, de scholen met deze 
benaming nog steeds als scholen voor primair 
onderwijs. In die tabel is de 'Fransche en Duytsche' 
school van de tweede soort dan geen beroepsonder
wijs meer, dat nu een aparte categorie wordt. De 
indeling van de scholen voor voortgezet onderwijs 
leidt zodoende tot grote verwarring en verkeerde 
conclusies. 

Daarmee zijn we aangeland bij de vraag wat we 
onder de schoolsoort zoals we die uit de gehele 
periode 1750-1850 als de 'Fransche' school kennen 
moeten verstaan. Het is dè instelHng van secundair 
(middelbaar) onderwijs waar, na de lagere,'Neder
duytsche' school, de 'moderne' vakken als talen en 
wiskunde onderwezen werden aan scholieren die 
niet voor een klassieke opleiding aan de Latijnsche 
en hogeschool of voor het beroepsonderwijs 
kozen. De 'Fransche' scholen van voor en na 1800 
waren op een aantal gesubsidieerde stadsscholen 
na particuliere onderwijsinstituten. Ze bestonden 
bij de gratie van de ouders die, afhankelijk van het 
lespakket, een gering tot zeer hoog (met name als 
het ook kostscholen waren) schoolgeld betaalden. 
Het was ook het schooltype dat al vóór 1800 een 
grote bloei kende, omdat het zich het beste bij het 
moderniseringsproces aanpaste. Frijhoff heeft, op 
basis van gegevens uit een onderwijsenquête uit 
1811, aangetoond dat de 'Fransche' school bij de elite 
en de grote burgerij kwantitatief veel meer in trek 
was dan de klassieke Latijnsche school. 'Moderne' 
ouders die daar de financiën voor hadden stuurden 
hun kinderen naar de 'Fransche' school, die als dè 
school voor algemeen vormend voortgezet onder-
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wijs werd beschouwd en een betere voorbereiding 
op de maatschappij leverde dan het 'geleerde' hoger 
onderwijs. 

De 'Fransche* scholen waren voor 1800 'vrije' 
scholen en werden slechts formeel bij de wet op 
het lager onderwijs van 1806 ondergebracht, met 
nauwelijks regels voor de inrichting. In hun positie 
als 'vrije' scholen kwam daarom geen verandering. 
In de Grondwet van 1815 komt 'middelbaar' on
derwijs voor, maar wetgeving bleef ook toen uit, 
tot 1863 toen Thorbecke het onderwijs tussen 
lager- en hoger onderwijs eindelijk wettelijk regel
de. Aan systematische, door de overheid verzamel
de gegevens ontbreekt het daardoor. Als gevolg 
van de grote vrijheid en afstand tot de overheid is 
er over de ontwikkeling van dit type onderwijs 
gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw 
weinig bekend. Maar het is wel het schooltype 
waar modernisering van het onderwijs in de wis
kunde op gericht was en de beste kansen kreeg. 

Deze 'Fransche' school had daarom mijns 
inziens een veel centralere plaats in het proef
schrift verdient. Uit gemeentelijke vestigingsakten, 
uit prospectussen en examenverslagen en uit al 
dan niet door de gemeentelijke overheid goedge
keurde schoolreglementen zal blijken, dat in deze 
'middelbare' school ook de dynamiek van de ont
wikkelingen in de 'rekenkunde en de (beginselen 
van de) wiskunde' te vinden is. De 'Fransche' 
school is het zich voortdurende aanpassende insti
tuut voor onderwijs, waar de kinderen van ouders 
heengingen die in het moderniseringsproces voor
opliepen. Gelet op hun massale aanwezigheid 
deden ze dat kennelijk met veel succes. Wie naar 
de ontwikkelingsgang van de wiskunde op zoek is, 
moet daar dus zijn, en niet bij de lagere school, 
waar andere prioriteiten golden, noch bij de 
Latijnsche school, waar de classici de boot afhiel
den en slechts minimalistisch toegaven aan de 
drang van buiten om in hun school enig werk van 
de wiskunde te maken. Naast een beschrijving van 
de moedeloos makende pogingen om in de Latijn
sche school door te dringen had de waarschijnlijke 
triomftocht van de wiskunde in de 'middelbare' 
'Fransche' school in de periode 1750-1850 gepast. 

Beckers bespreekt een aantal leerboeken voor 
deze school en onderscheidt daarin drie didactische 
benaderingen (p. 88-91). Welke van deze drie het 
meest gebruikt werden is bij gebrek aan gegevens 
'lastig in te schatten'. Het lijkt mij nog gecompli
ceerder: het is zelfs niet vast te stellen of deze boe
ken gebruikt zijn. Aan hoogdravende inleidingen 
in nieuw verschenen wiskundeboeken kan men de 
praktijk niet ontlenen. Ook het halfslachtige op
treden van enkele onderwijsambtenaren levert ons 
nauwelijks inzicht. De slotconclusie, dat 'in elk 
geval een aanmerkelijk deel van de burgerij eni

gerlei van deze soorten wiskundige vorming wel 
kreeg', schittert door vaagheid. Dat is jammer, 
want er was, bij een passende structurering van de 
voor wiskunde belangrijke onderwijsinstituten en 
met gebruikmaking van andere bronnen, een beter 
resultaat bereikbaar geweest. Nu blijft er toch te 
veel onzekerheid bestaan over de conclusie dat 
wiskundigen 'niet geringe' resultaten in het onder
wijsveld hebben geboekt. 

Pieter Boekholt 

Florike Egmond en Robert Zwijnenberg ed., Bodily 
Extremities. Preoccupations with the Human Body in 
Early Modern European Culture. Aldershot, Ashgate, 
2003. 235 pp. ISBN 0-7546-0726-7. Euro 45,00. 

De geschiedschrijving van het lichaam is volop in 
beweging. Talrijke publicaties wijzen op het belang 
om het lichaam, zoals gerepresenteerd in medische 
traktaten, de literatuur en op afbeeldingen, niet 
langer te zien als objectief gegeven (waarover an 
sich niet veel gezegd kan worden), maar om repre
sentaties van het lichaam centraal te stellen en te 
bestuderen binnen specifiek culturele contexten. 
Dit is ook de doelstelling van de voorliggende 
bundel geredigeerd door Florike Egmond en 
Robert Zwijnenberg. Gezien de populariteit van 
het onderwerp is het lastig nog een vernieuwende 
invalshoek te vinden. Toch zijn de samenstellers 
hierin geslaagd door nadruk te leggen op verbeel
dingen van de vroegmoderne fascinatie voor het 
lichaam in extremis. 

Aan de hand van Michelangelo's Bartholomeus 
(detail van Hef Laatste Oordeel in de Sixtijnse 
Kapel) en Titiaans Villing van Marsyas analyseert 
Daniela Bobde de gruwelijke praktijk van het vil
len en de betekenis van de huid voor de grenzen 
tussen de binnenkant en buitenkant van het 
lichaam. Robert Zwijnenbergs essay behandelt 
Leonardo da Vinci's schilderij Johannes de Doper, 
waarin hij een representatie ziet van Johannes de 
Doper, de engel Gabriel en Bacchus en daarbij een 
gefragmenteerd zelfbeeld van de schilder. Zwij
nenberg stelt dat Leonardo door het gelijktijdig 
afbeelden van verschillende karakters experimen
teerde met de idee dat door het schilderen van 
tegenpolen {extremities) toch een natuurlijke een
heid tot stand gebracht kan worden. In het derde 
essay van Harald Hendrix komt het thema het best 
tot zijn recht. In een fascinerende analyse plaatst 
hij afljeeldingen van gemartelde lichamen in het 
Napels van de zeventiende eeuw in de context van 
het aristotelische idee dat zolang de vorm en 
inhoud van een imitatie in evenwicht zijn, de toe
schouwer genoegen kan beleven aan de meest 
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afschrikwekkende voorstellingen. Florike Egmond 
onderzoekt de overeenkomsten tussen de vroeg
moderne praktijken van executie en dissectie. De 
representatie van extreme vormen van lichame
lijkheid in de literatuur wordt aan de orde gesteld 
door Paul ). Smith. Hij gaat in op Rabelais' retori
sche beschrijving van het denkbeeldige monster 
Quaresmeprenant. Door de beschrijving te plaat
sen in de context van vroegmoderne medische dis
cussies en literaire conventies weet hij overtuigend 
over te brengen dat Rabelais' beschrijving gezien 
moet worden als een parodie op de mogelijkheid -
en vooral onmogelijkheid - van medische en lite
raire beschrijving van een lichaam in extremis. 
Ook Peter Mason gebruikt een literaire invals
hoek. Aan de hand van Columbus' beschrijving 
van de inwoners van de 'nieuwe wereld' gaat hij in 
op de vroegmoderne metafoor van het 'lezen' van 
bijvoorbeeld een afbeelding, een gezicht of een 
lichaam. Hij concludeert dat wat Columbus 'las' 
was gebaseerd op West Europese ideeën over gen
der, kleding enzovoort. José Pardo Tomas in zijn 
essay over besnijdenis en crypto-judaïsme in 
Spanje in de zestiende tot achttiende eeuw neemt 
het thema bodily e.xtremities in de meest letterlijke 
zin. Hij beschrijft hoe artsen ten overstaan van de 
inquisitie littekens op het mannelijk lid beoor
deelden als resultaat van rituele besnijdenis, 
natuurlijke (aangeboren) besnijdenis of medisch 
noodzakelijk ingrijpen. In het laatste hoofdstuk 
maakt Esther Cohen onderscheid tussen drie vor
men van pijnbeleving in de Middeleeuwen: i) de 
onvrijwillige pijn van ziekte, 2) de eervolle pijn 
van het martelaarschap en van de door oorlog 
opgelopen verwondingen en 3) de met schaamte 
beladen pijn van straf. 

Een probleem in het boek is dat het thema bodily 
extremities voor veel verklaringen vatbaar is. Daar
door wordt de lezer in ieder es.say opnieuw gecon
fronteerd met een ander begrip van extremis. Toch 
proberen Egmond en Zwijnenberg in de inleiding 
deze zwakte te veranderen in een sterkte. Zij stel
len dat de individuele essays zijn bedoeld om een 
interdisciplinair beeld te creëren van het vroegmo
derne lichaam in extremis. De auteurs hebben, vol
gens Egmond en Zwijnenberg, de conventies van 
hun eigen vak gevolgd en tegelijkertijd over de 
grenzen van de eigen discipline heen gekeken. De 
vraag is echter of dit interdisciplinaire ideaal wer
kelijk zo uitgepakt heeft. De essays zijn allen op 
zichzelf staande eenheden waarbij juist de discipli
naire achtergrond van de auteurs nadrukkelijk aan
wezig is. Een tweede zwakte van de bundel is de 
methodologische claim die Egmond en Zwijnen
berg in him inleiding verwoorden. Nadrukkelijk 
wijzen zij de historische vraag naar het 'waarom' 
van gebeurtenissen, afbeeldingen en ideeën van de 

hand. Niettemin vraagt historisch onderzoek (van
uit welke discipline dan ook) om een historische 
vraagstelling. Het is daarom geen toeval dat de 
auteurs (en Egmond zelfs het meest expliciet) 
veelal juist deze vraag centraal hebben gesteld. 
Niettemin biedt de bundel voldoende interessante 
kost en kan het een belangrijke aanzet zijn tot ver
der onderzoek naar de vroegmoderne fascinatie 
voor het lichaam in extremis. 

Rina Knoeff 

Koos Bosnia, J.M. de Casseres. De eerste planoloog 
(Rotterdam: Uitgeverij 010 2003) (Monografieën 
van Nederlandse stedebouwkundigen). 152 pp., ill. 
ISBN 90 6450 459 8. Euro 45,00. 

De naam van De Casseres is verbonden met het 
eerste handboek over gewestelijke stedenbouw in 
Nederland uit 1926 en met uitbreidingsplannen 
voor Eindhoven en Brabantse streekplannen uit de 
jaren dertig. Voor ingewijden in de geschiedenis van 
de Nederlandse stedenbouw is de naam De Ca.sseres 
een begrip, maar in wijdere kring is hij nagenoeg 
onbekend. De monografie J.M. de Casseres. De eerste 
planoloog van Koos Bosnia is gebaseerd op uit
gebreid archiefwerk en eerdere publicaties over deze 
planoloog. Bosnia die de geschiedenis van de archi
tectuur, stedenbouw en infrastructurele werken 
doceert aan de VU kon putten uit het omvangrijke 
persoonlijke archief van De Casseres dat bij het 
Nederlands Architectuur Instituut berust. Vele 
meter manuscripten, tekeningen, correspondentie 
mappen met persoonlijke aantekeningen en dag
boeken stonden hem ter beschikking. 

Bosma schetst leven en werk van de zoon van 
een joodse meubelmaker uit Beverwijk die met 
een enorme ijver en gedrevenheid studeerde in 
Haarlem, Dresden, Londen en Parijs en zichzelf 
opwerkte tot de eerste Nederlandse planoloog met 
een Brits diploma van het 'Town Planning Institute' 
op zak. Op basis van zijn buitenlandse leertijd en 
grenzeloze eruditie publiceerde De Casseres in 
1926 Stedebouw, de eerste monografie over regio
nale planning in Nederland. De Casseres brak 
hierin een lans voor een integrale systeembenade
ring en het verzamelen van sociologische basisge
gevens ter voorbereiding van op te stellen plannen. 
Hoewel het boek aansloot bij de breed gevoelde 
noodzaak om de op gang komende volkshuis
vesting, suburbanisatie en de zich ontwikkelende 
verkeersmidden op elkaar af te stemmen door plan
nen die de stedelijke grenzen overstegen, viel het 
bij vakgenoten niet in goede aarde. De zich 
professionaliserende stedenbouwkundigen, vere
nigd in het 'Nederlandsch Instituut voor Volks-
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huisvesting en Stedebouw' (NIVS), beoordeelden 
auteur en boek als pedant. Ook bij pogingen om 
zijn ideeën in de praktijk te brengen, moest De 
Casseres ervaren hoezeer hij een buitenstaander 
bleef De beschikbare documentatie stelt Bosma in 
staat om de rol van De Casseres in de totstand
koming van het uitbreidingsplan voor Eindhoven 
van 1930 en diverse Brabantse streekplannen te 
reconstrueren tegen de achtergrond van de tegen
stellingen tussen de katholieke Brabantse elite en 
relatieve nieuwkomers als firma's Philips en Bata. 
In de praktijk bleken de tijd en arbeidskracht niet 
altijd toereikend om de nagestreefde Survey's waar 
te maken, terwijl de samenwerking met vakgenoten 
en bestuurders ontaardde in loopgravenoorlogen. 
De Casseres was behalve intelligent en gedreven 
vaak ontactvol. Als jood voelde hij zich bovendien 
in het katholieke Brabant buitengesloten. 

Nadat hij in 1938 tot ontslag werd gedwongen 
bij de Brabantse streekplandienst, vertrok De 
Casseres naar de Verenigde Staten voor een lezin
gentournee. In het boek Het andere Amerika dat 
hij op basis van deze reis schreef, roemde hij de 
radicale rationaliteit van de New Deal en prees hij 
projecten als de Tennessee Valley Authority. Het 
andere Amerika werd een bestseller, maar pogin
gen om een hoogleraarschap aan de Utrechtse 
universiteit te bemachtigen, liepen op niets uit. De 
Casseres overleefde de Duitse bezetting als onder
duiker in Vught en moest ervaren dat het grootste 
deel van zijn familie werd weggevoerd. Ook na de 
oorlog wist hij niet de universitaire of ambtelijk 
positie te bemachtigen die hem volgens eigen 
inzicht op basis van zijn capaciteiten toekwam. De 
Casseres sleet de laatste twintig jaar van zijn werk
zaam leven op een ondergeschikte positie op het 
Haagse ministerie van Landbouw zonder staf en 
zonder invloed. Het tijdens zijn onderduik geschre
ven 1000 pagina's tellende manuscript Leerboek der 
Planologie bleef ongepubliceerd. 

Bosnia's boek biedt de lezer het fascinerende, 
maar ook tragische levensverhaal van een geniaal 
maar onhandelbaar pionier in de planologie. Op 
basis van De Casseres' studies, contacten en bui
tenlandse reizen schetst het een helder beeld van 
het internationale verkeer van stedenbouwkundige 
concepten en de invloed van Britse, Duitse en 
Franse stedenbouwkundigen op het ontstaan van 
de Nederlandse planologie. Het boek is zowel een 
mooi voorbeeld van een gecontextualiseerde 
ideeëngeschiedenis als dat het een blik in de keu
ken van de planologie biedt. Het maakt duidelijk 
hoezeer ook planologie mensenwerk is en maakt 
dit soms hermetisch overkomende metier toegan
kelijk en inzichtelijk. 

Hans Buiter 

Florike Egmond, Eric Jorink en Rienk Vermij ed., 
Kometen, monsters en muilezels. Het veranderende 
natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeven
tiende eeuw (Haarlem: Arcadia 1999) (Custode
reeks, 2). 192 pp,, ISBN 90-6613-008-3. 

Deze bundel opstellen, met zijn onalledaagse titel, 
kan beschouwd worden als de Nederlandstalige 
'proceedings' van de internationale conferentie 
'The changing face of nature in the seventeenth 
century', die in 1995 aan de Rijksuniversiteit 
Groningen werd gehouden. Het boek opent met 
een inleiding van het redacteurstrio over 'het ver
anderende natuurbeeld en de wetenschappelijke 
revolutie'. In een doorwrocht betoog is het drietal 
wederom van oordeel dat de historiografische 
grote verhalen van onttovering, weten.schappelijke 
revolutie en mechanisering van het wereldbeeld 
verwoest moeten worden. Alle veranderingen, ook 
die van het natuurbeeld in de zeventiende eeuw, 
dienen in de bredere verbanden van de historische 
context bestudeerd worden. De bundel wil daar 
een bijdrage aan leveren. 

Het (vertaalde) opstel van Stuart Clark gaat 
over het buitennatuurlijke, een categorie van ver
schijnselen naast die van het natuurlijke en het 
bovennatuurlijke. De auteur komt o.a tot de con
clusie dat de studie van en de visie op het buiten
natuurlijke van belang is geweest voor de opkomst 
van de nieuwe (baconiaanse) experimentele 
wetenschap. Onder de aanvechtbare titel 'Arken 
van Noach' schrijft Roelof van Gelder over de die
ren die tijdens de verre zeereizen op, naast en 
boven de schepen van de VOC te zien waren. Van 
angst en bijgeloof lijkt weinig te merken. Florike 
Egmond stelt aan de hand van het natuuronder-
zoek van de zestiende-eeuwer Adriaen Coenen het 
probleem van de volkswijsheid op het gebied van 
de natuurlijke historie en de veranderingen in het 
wetenschappelijk denken aan de orde. Ze waagt de 
stelling dat de vernieuwingen in presentatiestijlen 
van wetenschappelijke kennis mede wortelden in 
en aansloten bij de 'savoir prolétaire' van de 
zestiende eeuw. Bernard Scholz vertelt over de 
zeventiende-eeuwse Nederlandse bergmeester 
annex alchemist Goossen van Vreeswijck, bij wie 
in één persoon occultistisch en mechanistisch 
gedachtegoed verenigd zijn. De vertaler van 
Scholz' bijdrage, Eric Jorink, schreef zelf over 
kometen, die veranderen van 'omineuze' in 'glo
rieuze' hemeltekenen: eerst verkondigen ze Gods 
toorn, later Gods wijsheid. Rienk Vermij signaleert 
vervolgens de opkomst van het nieuwe concept 
'natuurwet'. Hij bestrijdt in zijn bijdrage de 
gedachte dat dit zijn oorsprong vindt in de volun
taristische traditie, zoals we die in Engeland aan 
het einde van de zeventiende eeuw tegenkomen en 
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poneert dat reeds Descartes dit nieuwe begrip in 
het centrum van de natuurwetenschap plaatst. 
Han van Ruler doet een geslaagde poging de 
bekende titanenstrijd tussen Descartes en Voetius 
aan de hand van hun verschillende natuurbeelden 
te contextualiseren. De voorlaatste bijdrage over 
Giambattista Vico is van Arnold Labrie. Een nieuw 
element doet zijn intrede: het thema van natuur 
en cultuur, die de tegenstelling natuur en boven
natuur min of meer vervangt. Hekkensluiter is 
Klaas van Berkel die poneert dat het historiogra-
fusch begrip 'de wetenschappelijke revolutie' aan 
zijn eigen succes ten onder is gegaan. De winst 
daarvan is dat we zonder dit keurslijf beter kun
nen zien dat het in de zeventiende eeuw niet alleen 
om een nieuwe natuurwetenschap ging maar ook 
en vooral om een nieuwe natuur. 

Het tijdvak zeventiende eeuw is nogal ruim 
genomen. De bijdrage van Labrie vond ik mede 
daardoor wat uit de toon vallen. Hij plaatst de 
vroeg-achttiende-eeuwse Vico vrijwel uitsluitend 
tegenover Descartes, alsof er inmiddels geen ande
re spelers op het historische toneel venschenen 
zijn. Van Gelders constatering in zijn stuk over de 
VOC dat de houding van de zeelui tegenover exo
tische dieren nuchter en praktisch was (p. 49), riep 
bij mij de vraag op of dat bij andere burgers, boe
ren en buitenlui van de Republiek zoveel anders 
was, en zo ja, waarom. De bijdragen van Egmond 
en Scholz hebben gemeen dat ze beide een minder 
bekende persoon (een zestiende- en een zeven-
tiende-eeuwer) ten tonele voeren en hun onder
zoek in een breder kader plaatsen. Als Egmond 
enigszins triomfantelijk vaststelt dat Coenen de 
Engelse onderzoeker John Ray al een eeuw voor 
was (p. 65), gaat dat voor mij toch te veel de kant 
van heldenverering op en als Scholz de algemene 
uitspraak doet dat 'we' met personen die zowel 
occulte als mechanistische elementen in zich vere
nigen, niet goed raad weten (p. 73-74), dan gaat hij 
voorbij aan modern historisch onderzoek, bij
voorbeeld over de vraag hoe alchemie en gravitatie 
gekoppeld zijn bij Van Vreeswijcks tijdgenoot 
Newton. Het doet sympathiek aan dat Van Ruler 
Voetius een plek onder de (wetenschappelijke) 
hemel gunt. Ik vraag me echter af of de context 
van het debat niet veel meer theologisch van aard 
is. Gaat het hier uiteindelijk niet primair om de 
tegenstelling tussen rede en openbaring? 

Ik vond een paar onjuistheden. Jorink spreekt 
over de 'parabolische' baan van een komeet bij 
Newton (p. 90,102), wat 'elliptische' baan moet zijn 
(Principia, Cohen en Whitman ed., p. 895). Het is 
me niet duidelijk waarop Vermij zijn weergave van 
de drie wetten van Descartes baseert. Wat hij de 
derde wet noemt, gaat in de Principia philosophiae 
(1644, pars 2, 36VV.) aan de drie wetten vooraf De 

derde wet behelst daar een algemene uitspraak 
over de botsing van twee lichamen. Scholz wekt de 
indruk dat Newtons alchemie-onderzoek iets is 
van (vooral?) na zijn Principia (p. 174, n.i). Dobbs, 
die hier genoemd had moeten worden, heeft laten 
zien dat dit onderzoek vele jaren eerder begint. 
Wat de hele bundel betreft, miste ik een index. 
Ik heb het boek met belangstelling gelezen. De 
diversiteit van de bijdragen staat garant voor ver
rassende invalshoeken. Het zou bijzonder verheu
gend zijn als de bundel stimuleert tot verder 
onderzoek. Tenslotte zijn er nog heel wat niet-aan-
geboorde bronnen om meer zicht te krijgen op de 
context van de zeventiende-eeuwse natuurweten-
schapsbeoefening. Daardoor loopt het historisch 
onderzoek inderdaad uit 'op steeds grotere com
plexiteit' (Van Berkel, p. 157-158). Betekent dit dat 
we niet verder (kunnen) komen dan meer of min
der samenhangende detailstudies, zoals in deze 
bundel? Ie hoeft nog geen voorstander te zijn van 
grote verhalen oude stijl om dat te betreuren. 
Historisch baconianisme is ook niet alles. 

Kees de Pater 

Marijke Gijswijt-Hofstra en Roy Porter (ed.) 
Cultures of Neurasthenia from Beard to the First 
World War (Amsterdam en New York: Rodopi 
2001) (Clio medica 63). 407 pp., ISBN 90-420-
0921-7. Euro 37,00. 

In juni 2000 vond in Amsterdam een conferentie 
plaats over neurasthenie (zenuwzwakte) in de laat-
negentiende en vroeg-twintigste-eeuwse samenle
ving. In dit boek zijn de bijdragen van deze 
conferentie gebundeld, voorafgegaan door een uit
stekende inleiding van Marijke Gijswijt-Hofstra, 
hoogleraar sociale en culturele geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam. Gijswijt-Hofstra 
redigeerde het boek samen met Roy Porter, die 
hoogleraar was aan University College London, 
maar in 2002 aan een hartaanval overleed. Porter 
was jarenlang een absolute autoriteit op het vlak 
van de medische geschiedschrijving. Hij zorgde 
voor een methodologische vernieuwing van de 
discipline en schreef en redigeerde een waanzinnig 
aantal hoogstaande publicaties over diverse facet
ten van de geschiedenis van de geneeskunde. Daar 
kan ook dit boek over neurasthenie bij worden 
gerekend. 

Het was de Amerikaanse neuroloog George 
Miller Beard die in de tweede helft van de negen
tiende eeuw de term neurasthenie populariseerde. 
Hij gebruikte die term voor een breed gamma van 
fysieke en mentale symptomen, gaande van angst, 
wanhoop, geïrriteerdheid en extreme vernioeid-
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beid tot impotentie en allerhande fobieën. Beard 
zag die symptomen als een gevolg van de moderne 
beschaving. Het snelle ritme van het moderne ste
delijke leven en de enorme vooruitgang van 
wetenschap en technologie zorgden er volgens 
Beard en zijn navolgers voor dat deze beschavings-
ziekte een ruime verspreiding kende. Neurasthenie 
was een nieuw concept, dat erg snel van .'\merika 
overwaaide naar het Europese continent. Het was 
zo aantrekkelijk omdat het orde en eenheid cre
ëerde in de bestaande chaos van zenuwziekten. 
Het beleefde zijn hoogtijdagen in de laatste decen
nia van de negentiende eeuw, maar ook in het 
begin van de twintigste eeuw werd in vele Europese 
landen en in Amerika de diagnose neurasthenie nog 
herhaaldelijk gesteld. Vanaf de Eerste Wereldoor
log kon ze echter om verscheidene redenen steeds 
minder bekoren. 

De diagnose neurasthenie onderging - zo wordt 
in de bundel voortreffelijk geïllustreerd - in de 
bestudeerde periode een aantal opvallende ver
schuivingen. Zo werd de ziekte aanvankelijk als 
een somatische aandoening beschouwd, maar aan 
het begin van de twintigste eeuw ging men haar 
steeds meer als een psychische ziekte percipiëren. 
Ook werd neurasthenie steeds meer gereduceerd 
tot één enkel symptoom, abnormale vermoeid
heid. Op die manier kan er een verband worden 
gelegd met het chronisch vermoeidheidssyndroom 
van vandaag. Werd neurasthenie in het begin ook 
duidelijk als een individuele pathologie gezien, 
aan het einde van de negentiende eeuw raakte de 
ziekte - in het ene land al meer dan in het andere 
- verbonden met theorieën over degeneratie en 
nationaal verval. 

De focus ligt in dit boek op Groot-Brittannië, 
Nederland en Duitsland, al gaat zijdelings ook 
aandacht uit naar Frankrijk en Amerika. Het wil 
een aanvulling zijn op de bestaande literatuur over 
neurasthenie door zijn comparatief perspectief In 
dit opzicht is het boek zeker geslaagd. In verschil
lende bijdragen worden er overeenkomsten en 
verschillen aangehaald tussen de genoemde lan
den, bijvoorbeeld wat betreft de populariteit die 
neurasthenie er als diagnose genoot. In haar inlei
ding vat Gijswijt-Hofstra de voornaamste verschil
len en gelijkenissen krachtig samen. De diagnose 
neura,sthenie lijkt de grootste populariteit te heb
ben gekend in Duitsland, waar ze net als in 
Frankrijk opvallend sterk werd verbonden met 
pessimistische ideeën over degeneratie en verval. 
De geringste weerklank lijkt neurasthenie te heb
ben gehad in Groot-Brittannië, terwijl Nederland 
een soort middenpositie innam. Dat laatste zou 
onder meer verband kunnen houden met het feit 
dat het fin de siècle in Nederland veel meer dan 
elders met een optimistische kijk gepaard ging. 

In dit boek wordt ruim aandacht besteed aan de 
manier waarop neurasthenie in medische kringen 
werd geconstrueerd, maar gezien Roy Porters 
bekende pleidooi voor een 'medical history from 
below' hoeft het niet te verbazen dat ook een aan
tal bijdragen is opgenomen waarin wordt gepoogd 
de 'patient's view' op neurasthenie te achterhalen. 
Gijswijt-Hofstra moet aan het einde van haar bij
drage over Nederlandse neurastheniepatiënten 
echter toegeven dat het niet gemakkelijk is om 
dicht bij de patiënten te komen. De bronnen laten 
dit maar gedeeltelijk toe. Neurasthenie was een 
sociale en culturele constructie - daar gaan de 
meeste auteurs van deze bundel vanuit - waarbij 
onder meer opvattingen over gender en klasse een 
grote rol hebben gespeeld. Voor sommigen lijkt 
neurasthenie een soort mannelijke variant van 
hysterie te zijn geweest, terwijl anderen poneren 
dat de ziekte zowel bij mannen als bij vrouwen 
werd aangetroffen. Een idee dat meermaals in deze 
bundel geopperd wordt, is dat neurasthenie een 
'middel' van de welgestelden was om aan het stig
ma van krankzinnigheid te kunnen ontsnappen. 
Het lijkt dat de ziekte inderdaad vooral bij de elite 
werd gediagnosticeerd, terwijl ze in de lagere klas-
,sen vrijwel afwezig werd geacht. 

In dit boek wordt neurasthenie op een zeer 
gevarieerde manier benaderd. Zowel de houding 
van artsen en patiënten als de culturele impact van 
de ziekte worden op erudiete wijze bestudeerd. In 
de inleiding worden nog een aantal interessante 
punten voor verder onderzoek over neurasthenie 
aangegeven, maar laat dit boek vooral een inspire
rend voorbeeld zijn voor studies over andere 
negentiende- en twintigste-eeuwse ziekten. 

Liesbet Nys 

Otto Magnus (geredigeerd door Louis M. Schoon
hoven), Rudolf Magnus. Physiologist and Pharma
cologist 1873-1927 - A Biography by Otto Magnus 
(Amsterdam: Edita KNAW 2002). 350 pp., ill. ISBN 
90-6984-327-7. 

Bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de 
leerstoel farmacologie aan de Universiteit Utrecht 
werd in 1968 het farmacologisch instituut Nieuw 
Leeuwenbergh omgedoopt tot het Rudolf Magnus 
Instituut. Inmiddels is dit laboratorium verder 
geëvolueerd tot het interfacultaire Rudolf Magnus 
Instituut voor de Neurowetenschappen. Onder
havig boek is een, door de zoon van Rudolf 
geschreven, biografie over de grondlegger van dit 
Utrechtse instituut. Als bronnenmateriaal is ge
bruikgemaakt van overgebleven correspondentie, 
wetenschappelijke publicaties en enig archiefmate-
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riaal (bijv. van de Universiteit Heidelberg). Rudolf 
Magnus heeft altijd zeer uitvoerig gecorrespon
deerd met zowel zijn ouders, later met zijn vrouw 
Traudl Magnus-Rau (1875-1947) en met collega
wetenschappers. Hij schreef zowel over zijn weten
schappelijk onderzoek als over zijn persoonlijke 
ervaringen. Helaas is het merendeel van deze cor
respondentie zelf verloren gegaan (met uitzonde
ring van brieven uit de periode 1918-1920). Het 
professionele deel van de brieven is kort na zijn 
overlijden verdwenen terwijl het persoonlijke deel, 
op zijn uitdrukkelijke wens, na het overlijden van 
zijn vrouw werd vernietigd. Maar in 1938 schreef K. 
|. Franklin uit Oxford een korte geschiedenis over 
50 jaar internationale fysiologische congressen 
waarvoor hij kopieën verkreeg van Rudolf Magnus' 
brieven aan zijn ouders met daarin beschrijvingen 
van de door hem bezochte congressen. In onderha
vig boek wordt in extenso geciteerd uit dit materiaal 
dat wordt bewaard in het Wellcome Institute for the 
History of Medicine (Londen). 

Magnus studeerde geneeskunde in Heidelberg 
maar zijn voorkeur ging al snel uit naar de experi
mentele fysiologie waarin hij werd onderwezen 
door W. Kühne. In 1898 werd Magnus aangesteld 
als assistent bij de Heidelbergse farmacoloog R. 
Gottlieb. Daar deed hij ook basiskennis op over de 
scheikunde. Hij was veel in het buitenland, met 
name in Engeland, waar hij samenwerkte met bij
voorbeeld E. A. Schater (Edinburgh) en met J. N, 
Langley (Cambridge). Door zijn vele buitenlandse 
reizen ont,stonden er spanningen tussen Gottlieb 
en Magnus zodat het niet ongelegen kwam dat de 
Universiteit Utrecht hem in 1908 de leerstoel far
macologie aanbood. Door gebrek aan post-docto-
raal wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
waren Nederlandse universiteiten voor de bezet
ting van leerstoelen sterk gericht op Duitse kandi
daten (p. 196). In Utrecht kreeg Magnus de 
beschikking over een verwaarloosd farmacologisch 
instituut, het vroegere pesthuis Leeuwenbergh, 
Tijdens de eerste wereldoorlog werd Rudolf 
Magnus opgeroepen voor actieve dienst in het 
Duitse leger waar hij onderzoek deed aan chemi
sche strijdgassen (waaronder fosgeen). In 1924 
werd hij gevraagd opvolger te worden van H.J, 
Hamburger in Groningen alwaar hij zou komen te 
beschikken over een nieuw laboratorium. Magnus 
wist echter de Rockefeller Foundation over te 
halen tot het financieren van een nieuw te bouwen 
farmacologisch instituut in Utrecht. In 1926 werd de 
eerste steen gelegd voor een laboratorium gebouwd 
in de Amsterdam,se stijl. De opening was voorzien 
voor medio 1928. Door zijn plotselinge dood eind 
juli 1927 was het aan zijn opvolger U.G. Bijlsma om 
het instituut op 3 mei 1928 te inaugureren. 

Zoals gezegd citeert Otto Magnus in deze biografie 
over zijn vader uitgebreid uit archiefmateriaal. Dit 
levert een interessant beeld op over de experimen
tele medische wetenschap in het eerste kwart van 
de twintigste eeuw. Zo karakteriseerde Magnus het 
'provinciale' Groningen, waar het negende inter
nationale f\'siologisch congres werd gehouden, als 
een ideale eenvoudige setting voor intensieve con
tacten met collega's. Het was een tijd waarin het 
bijwonen van internationale congressen een must 
was om op de hoogte te blijven van de nieuwste 
ontwikkelingen. Ook wordt in het boek gerefe
reerd aan de internationale politieke spanningen 
voor en na de Eerste Wereldoorlog (p. 231-236). 
Zeer lezenswaardig is tevens het hoofdstuk 'Life in 
Utrecht' (p. 193-209). 

Een fundamenteel probleem van dit boek is 
echter dat het op twee gedachten hinkt. Naast het 
levensverhaal van Rudolf Magnus bevat het boek 
ook uiteenzettingen over diens wetenschappelijke 
werk. Daarbij worden veelal de uiteenzettingen 
van onderzoek gevolgd zoals die door Magnus zelf 
werden gepubliceerd. Zo is een herdruk opgeno
men van diens Croonian Lecture 'Animal Posture' 
die werd gehouden voor de Royal Society te Londen 
(juni 1925). Ook de posthuum gepubliceerde, door 
H.H. Dale geredigeerde. Lane Lectures over farma
cologie en fysiologie van long en darm zijn gerepro
duceerd. Het is soms echter moeilijk te achterhalen 
waar Rudolf spreekt en waar door Otto uitleg is toe
gevoegd. Dat Magnus werd uitgenodigd om voor
noemde lezingen te houden getuigt van zijn status 
in de wetenschappelijke wereld maar voor de niet-
ingewijde is de redenering soms moeilijk te vatten. 
Dit ondanks dat zowel Croonian Lectures als Lane 
Lectures juist waren bedoeld om vooraanstaande 
wetenschappelijke kennis voor een breder, maar wel 
medisch onderlegd, publiek toegankelijk te maken. 
De experimentele neurofysiologie is nu eenmaal 
dermate ingewikkeld dat de niet-ingewijde lezer 
het spoor gemakkelijk bijster raakt. Dit geldt 
mogelijk ook voor het opgenomen essay 'Goethe 
as a scientist' dat door Rudolf Magnus in 1906 als 
boekwerkje in het Duits werd gepubliceerd en 
later in het Engels is vertaald. 

Deze biografie is een prachtig uitgegeven en 
geïllustreerd boek over een belangrijke grondleg
ger van een moleculaire levenswetenschap in 
Nederland. Dat de naam Rudolf Magnus terecht 
verbonden is aan een neurowetenschappelijk insti
tuut van internationale faam wordt door dit boek 
zeker geboekstaafd. Voor de wetenschappelijke 
finesses zou de lezer meer de helpende hand moe
ten worden geboden - hetgeen gemakkelijker is 
gezegd dan gedaan. 

Ton van Helvoort 
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Willem J. Hornix en S.H.W.M. Mannaerts ed.. Van 
't Hoff and the emergence of Chemical Thermo
dynamics. Centennial of the first Nobel Prize for 
Chemistry, 1901-2001 (Delft: DUP Science 2001). 
307 + 2 pp.. ill. ISBN 90 407 2259 5. Euro 45,50. 

In 2001 was bet een eeuw geleden dat J.H. van 't 
Hoff als eerste Nederlander en als eerste scheikun
dige de Nobelprijs ontving. Die prijs kreeg hij niet 
voor zijn beroemde voorstel van driedimensionale 
molecuulformules, maar voor zijn even baanbre
kende werk aan de 'chemische dynamica' dat de 
basis legde voor de komeetachtige opkomst van de 
fysische chemie in de eropvolgende jaren. Deze 
bundel beoogt dit deel van Van 't Hoffs werk voor 
een breder publiek toegankelijk te maken en in 
zijn context te plaatsen. Zeventien bijdragen doen 
dat op zeer uiteenlopende wijze. 

Het piece de resistance is een Engelse vertaling 
van een 64 pagina's lang Franstalig artikel uit 1885, 
waarin Van 't Hoff zijn vernieuwende thermody-
naniische behandeling van chemische reacties en 
osmotische druk uiteenzette. Het vertaalwerk is 
bewonderenswaardig, zorgvuldig en zonder meer 
geslaagd. Minder duidelijk is waarom dit artikel is 
uitgekozen, temeer daar Van 't Hoff veel van zijn 
ideeën al een jaar eerder had gepresenteerd in Étu
des de dynomique chimique, het boek dat algemeen 
(ook door historici in deze bundel) als zijn hoofd
werk wordt beschouwd. Waar het de samenstellers 
echter om lijkt te gaan is niet zozeer de historische 
betekenis van die ideeën als wel hun wiskundige 
uitwerking, en die was inderdaad uitgebreider in 
het artikel. De vertaling is dan ook met name van
uit die interesse van belang. 

Ook in het tweede deel van de bundel staat de 
wiskundige en conceptuele aanpak van Van 't Hoff 
centraal. Die wordt uitvoerig gefileerd door leden 
van de KNCV-werkgroep Grondslagen der Ther
modynamica, in negen 'commentaren' over zaken 
als de logische consistentie van Van 't Hoffs betoog, 
zijn opvatting van begrippen als concentratie en 
systeem, de verhouding tot Gibbs' benadering, etc. 
Het zijn indrukwekkende analyses, maar ook hier 
geldt dat wie niet thuis is in thermodynamische 
afleidingen ze moeilijk zal kunnen volgen. Som
mige conclusies zijn meer algemeen interessant 
(bijvoorbeeld dat Van 't Hoffs redeneringen verre 
van waterdicht waren, en dat hij abstracte begrip
pen als entropie systematisch omzeilde), maar ze 
zullen slechts een beperkt aantal lezers weten te 
bereiken. 

Anders is dit in de rest van de bundel die de blik 
verplaatst naar Van 't Hoffs bredere historische 
context. E.P. van Emmerik doet dat op de meest 
opmerkelijke wijze door een geromantiseerd ver
slag van Van 't Hoffs reis naar de Nobelprijs

uitreiking. De beschrijving is gegrond in uitgebrei
de bronnenkennis maar in de weergaves van dialo
gen en gedachtegangen laat de auteur zijn fantasie 
meespreken. Of men dergelijk docudrama waar
deert, is een kwestie van smaak. Wel valt op dat 
Van Emmeriks miimerende sigarenroker nogal 
contrasteert met de rücksichtsloze salarisonder
handelaar die Van 't Hoff in Regine Zotts bijdrage 
blijkt te zijn - karaktertrekken die in het eerste 
portret liefdevol zijn geretoucheerd. Zotts artikel 
(over Van 't Hoffs benoeming in Berlijn) maakt 
deel uit van een zestal studies door genodigde 
historici uit binnen- en buitenland. Hoogtepunt is 
de bijdrage van Helge Kragh, die Van 't Hoffs werk 
in ruimer perspectief plaatst door het te contras
teren met enerzijds de oudere traditie van de ther-
mochemie, die rond 1880 op haar eind liep, en 
anderzijds de formelere thermodynamica van 
Gibbs, Duhem en Planck, die voor de meeste che
mici te wiskundig was. Ook Kraghs analyse is puur 
internalistisch maar veel toegankelijker en histo
risch verhelderender dan de eerdergenoemde 
analyses van Van 't Hoffs thermodynamica. Zijn 
slotbeschouwing over de verschillende tradities als 
nationale stijlen knoopt bovendien aan bij alge
menere historiografische discussies. Andere stu
dies in dit deel volgen Kraghs interpretatie; alle 
vertegenwoordigen een meer gangbaar soort 
wetenschapsgeschiedenis dat ook voor niet-in-
gewijden te volgen is. 

Wat de bijdragen aan deze bundel bindt is hun 
onderwerp — in benadering lopen ze ver uiteen. 
Dat geeft een aardig spectrum van historische 
belangstellingen, al zal niet elk artikel het beoogde 
'wider audience' aan kunnen spreken. Wat de bun
del meer schaadt is dat de redactie nogal eens te 
wensen overlaat. Er zijn erg veel tikfouten, in Van 
't Hoffs noten ontbreken paginanummers, auteur
snamen, etc. (conform het origineel?), in verschil
lende teksten verspringt plots de lettergrootte, 
Kraghs eindnoten staan tweemaal afgedrukt, de 
verwijzing naar Van 't Hoffs Franstalige origineel 
vinden we slechts in de inhoudsopgave, zijn ele
mentaire biografische gegevens staan voor het 
eerst op p. 257 vermeld, en het Engels (met neolo
gismen als 'friendlily') is niet gecontroleerd en in 
de bijdrage van Zott soms haast onleesbaar slecht. 
Waarom heeft men haar niet gevraagd het hele 
artikel in het Duits te schrijven, waar de noten, 
citaten en alle significante begrippen dat toch al 
zijn? Vermoedelijk liggen deze slordigheden deels 
aan het feit dat de uitgever camera-ready kopij 
aanneemt en er vervolgens niet meer naar omziet. 
Maar een eerbetoon aan Van 't Hoff had beter ver
diend. 

Geert Somsen 
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W. Buijze ed., Rumphius' reis naar Portugal, 1645-
1648. Een onderzoek (Den Haag 2002). 133 pp., ill. 
ISBN 90-804527-3-4. 
G.E. Rumphius, De Generale Lantbeschrijvinge van 
het Ambonse Gouvernement ofwel De Ambonsche 
Lant-beschrijvinge. Transcriptie, noten, woorden
lijst en een nieuwe biografie door W. Buijze (Den 
Haag 2001). 336 pp., ill. ISBN 90-804527-2-6. Euro 
21,90. 

(De boeken, in eigen beheer uitgegeven, zijn ver
krijgbaar via boekhandel Couvée en boekhandel 
Houtschild te Den Haag.) 

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 
staat niet bekend als een actieve bevorderaar van 
wetenschappeliik onderzoek. Het was een com
merciële onderneming en dat moesten de duizen
den dienaren van hoog tot laag altijd voor ogen 
houden. Toch zijn er individuele werknemers 
geweest die al of niet onder bescherming van 
hoger geplaatsten onderzoek deden op het gebied 
van de botanie, zoölogie, mineralogie, astronomie, 
taal, religie of meer in het algemeen volkerenkunde. 
De grootste natuurhistorische onderzoeker is wel 
Georg Everhard Rumphius geweest (1653-1702), 
die bijna een halve eeuw op Ambon werkzaam is 
geweest, aanvankelijk formeel als koopman, later 
als een soort vrijgestelde onderzoeker. Zijn studie 
van flora en fauna van de Molukken heeft 
ondanks de blindheid die hem in 1670 trof twee 
grootse werken opgeleverd, D' Atnboinsche Rari
teitkamer en Het Amboinsche Kruidboek, beide 
postuum gepubliceerd. Die werken worden door 
biologen nog steed gerespecteerd wegens het grote 
observatie- en beschrijvingsvermogen van Rum
phius. Maar Rumphius heeft meer geschreven en 
het is te danken aan de onvermoeibare Rumphius-
kenner W. Buijze dat ook Rumphius' minder 
bekende geschriften opnieuw of soms zelfs voor 
het eerst worden gepubliceerd. Na edities van een 
beschrijving van de rampzalig aardbeving op 
Ambon van 1674 sn ^ci transcriptie van een vra
genlijst over de omstandigheden in de Oost uit 
1684 heeft Buijze nu opnieuw twee Rumphiana 
aan het daglicht gebracht. 

Het eerste vult een lacune op in Rumphius' bio
grafie, een periode voor hij naar Azië vertrok. Het 
is een lang, in het Latijn gesteld gedicht over zijn 
reis naar Portugal. Het komt voor in de D'Ani-
boinsche Rariteytkamer, maar Buijze heeft zich nu 
uitvoerig in deze tekst verdiept. Op achttienjarige 
leeftijd was Rumphius uit Duitsland naar Neder
land vertrokken waar hij dienst nam als soldaat 
om, zoals hij dacht, onder commando van Venetië 
tegen de Turken te gaan vechten. Hij en zijn mak
kers kwamen echter bedrogen uit, want hun schip 
koerste naar Brazilië. Maar ook daar kwam het 

niet aan; het belandde in Portugal waar de solda
ten in dienst van de Portugese koning traden. Het 
is deze reis die Rumphius op elegante wijze bezon
gen heeft in zijn Peregrinatio sive iter in Brasiliam. 
Buijze geeft behalve een uitvoerige inleiding ook 
commentaar en hij heeft de reis en het verblijf van 
Rumphius in Portugal kunnen reconstrueren. 
Voor Buijze's uitgave heeft een bevriende classicus 
een mooi lopende en goed geannoteerde vertaling 
gemaakt. 

Het tweede geschrift dat Buijze nu gepubliceerd 
heeft is een uitvoerige beschrijving van Ambon en 
omliggende eilanden uit 1678. Daarvan zijn maar 
liefst vier manuscripten overleverd waarvan Buijze 
er drie vergeleken heeft. Hij baseert zijn transcriptie 
op het oudste handschrift, dat van de Koninklijk 
Bibliotheek in den Haag. Rumphius' in opdracht 
van de VOC vervaardigde landbeschrijving is zeer 
systematisch en gedetailleerd van opzet. Het is een 
van die teksten die men gerust modern kan noe
men, maar die nooit zijn gepubliceerd omdat de 
VOC dergelijke informatie voor zich wilde hou
den: het was bedrijfsgeheim. 

Buijze heeft voor beide boeken veel boven water 
gehaald en daarvoor onderzoek gedaan in Neder
land, Zuid-Afrika en Portugal, waar hij zelfs dank
zij botanische observaties van Rumphius diens 
verblijfplaatsen wist te achterhalen. Redactioneel 
hadden zijn eigen teksten iets meer aandacht 
mogen hebben. Hoofd- en bijzaken zijn niet altijd 
goed gescheiden, veel details en verwijzingen had
den beter in voetnoten ondergebracht kunnen 
worden; er zijn vele overbodige witregels en in
springingen en ook talloze woorden zijn overbodig 
onderstreept of vetgedrukt of van een uitroepte
ken voorzien. Dat doet niets af aan de lof die 
Buijze toekomt voor zijn onvermoeibare inspan
ningen om deze veelzijdige onderzoeker aan de 
vergetelheid te ontrukken. 

Roelof van Gelder 
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