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centimeter. Hoewel hij er (als eerste) op wijst dat het van belang is de verhouding van de
proefondervindelijke natuurkunde tot de scheikunde te bespreken, komt hij aan een bespreking van de inhoud van het scheikundig onderwijs niet toe, een feit dat hij in zijn inleiding
overigens zelf erkent. Over de proeven van De Volder merkt hij vooral op dat ze vrijwel allemaal uit het werk van Boyle komen. Dat mag zo zijn, ze werden toch in een nieuw kader
geplaatst en kregen daarmee ook een nieuwe betekenis, die nadere analyse verdient. Echter, in
zijn kenschets van de opvattingen van de verschillende hoogleraren gaat Wiesenfeldt vooral
uit van hun oraties en de daarin verwoorde kentheoretische standpunten. Dat is merkwaardig
traditioneel in zo’n vernieuwend boek en mijns inziens niet erg verhelderend.
Er blijft dus werk te doen, maar niettemin is dit de grondigste analyse van het natuurfilosofisch
onderwijs in Leiden tot nu toe. Door nieuwe vragen te stellen en steeds aan een wijder perspectief te refereren, werpt Wiesenfeldt uiteindelijk meer licht op de ontwikkelingen dan wanneer
hij vooral alle gebeurtenissen minutieus had uitgevlooid. Men kan met zijn stellingen in debat
gaan, maar men kan ze niet negeren. Zijn verbinding van wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis verdient beslist navolging. Onmiskenbaar is dit een standaardwerk aangaande
een belangwekkende episode in de geschiedenis van de moderne wetenschap.
Rienk Vermij

J. Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban
tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697 (Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuws
genootschap der wetenschappen XII; Middelburg: Koninklijk Zeeuws genootschap der wetenschappen, 2001, 498 blz., ISBN 90 70534 33 9).
Dit onderzoek naar de Zeeuwse kaapvaart in het laatste decennium van de zeventiende eeuw
getuigt van grote moed. De auteur bracht een indrukwekkende hoeveelheid bedrijfshistorische
gegevens boven water: over de schepen, de reders, de kapiteins, de winstgevendheid, de goederen die werden opgebracht, de kopers die dergelijke goederen weer kochten, de banden met
de VOC en de WIC, de kuiperijen en fraudes… Een hele reeks vragen werd op het materiaal
afgevuurd, zoals: Wanneer was het kaapvaartbedrijf winstgevend? Hoe werd deze gefinancierd? Welke nevenactiviteit hadden de reders? Hoe kwam men aan de bemanning? Wat was
de positie van de kapiteins? Hoe was de verhouding tot de politiek, tot de reguliere oorlogsvloot? In welke zeeën was de kaapvaart voordelig? Welke taktiek werd wanneer toegepast?
Hoe ging men om met krijgsgevangenen? De gehele database paste niet in één deel: een apart
deel met aanvullende onderzoeksgegevens (247 blz.) is via de auteur te verkrijgen. De inzet
van de auteur dwingt des te meer respect af indien men bedenkt dat het gehele onderzoek in
slechts vier jaar is afgerond.
De kaapvaart bleek een bedrijfstak die sterk met het gehele politieke en economische leven in
Zeeland verstrengeld was. Gezien de neergaande conjunctuur in de regio vormden commissies
een interessante aanvulling op het bestaan van de Zeeuwse reders en ondernemers. Voor hen
was vreedzame handel en het varen in convooien (de voorkeur van de Amsterdamse kooplieden) een minder aantrekkelijke optie. Het was vrijwel onmogelijk om alleen van kaapvaart te
leven: het was een activiteit die verricht werd naast de koloniale handel en koopvaardij, naast
het politieke bedrijf en de industriële onderneming. Het uitreden van een kaperschip kon zeer
winstgevend zijn, maar de risico’s waren eveneens zeer groot. Ook betekende de kaapvaart
werkgelegenheid voor de Zeeuwen zelf: 60% van de matrozen kwam uit Zeeland. De lonen
(en beloningen) lagen daarbij aanzienlijk hoger dan in de marine en koopvaardij.
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De getalsmatige analyses laten belangrijke conclusies toe. In tegenstelling tot de algemene
indruk die men van deze ondernemingen heeft, was de kaapvaart een continu bedrijf: het gehele jaar door werden ‘prijzen’ (vijandelijke schepen en/of hun lading en/of hun bemanning)
genomen en opgebracht, zelfs in de winter. De periode 1689-1692 was het meest winstgevend.
Daarna liep het aantal ‘prijzen’ terug, maar relatief waren latere vangsten wat rijker dan in de
eerste jaren van de oorlog. Vlissingen ‘ving’ de meeste schepen; de Middelburgse ‘prijzen’
leverden veruit het meeste op. Er was ook een verschuiving waarneembaar in de taktiek.
Aanvankelijk voerde men individuele raids uit, maar na 1692 gingen kaperschepen steeds
meer in compagnie varen. Zij vielen daarbij gezamenlijk een vijandelijk schip aan. Van de
genomen goederen bleek vooral de wijn van groot belang: door de oorlog was de gewone
wijnhandel immers sterk teruggelopen. Zeer waardevol is de vergelijking met de kaapvaart van
andere landen in de Negenjarige Oorlog. Tegen de 13 miljoen gulden die de Zeeuwse commissievaart (officieel) opbracht vielen Vlaamse kapers bijna in het niet. De Engelsen waren vaak wel
succesvol, maar aangezien zij later begonnen, konden zij minder profiteren van de rijke eerste
jaren. De Franse kaapvaart leverde weer meer op dan de Zeeuwse. De Fransen hadden daarnaast het voordeel dat hun operatiegebied (Noordzee) dichter bij de vertrekhavens lag. De
Zeeuwen voeren vooral op de Golf van Biskaje, de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan,
zodat de kosten (en problemen van het goed bergen van de lading) relatief hoger uitvielen. De
gemiddelde ‘prijs’ die de Fransen namen was echter minder waardevol dan de gemiddelde
Zeeuwse ‘prijs’.
Het boek bevat ook een vergelijking met de opbrengst uit de kaapvaart gedurende de andere
oorlogen van de Republiek. Het is jammer dat de auteur geen gebruik maakt van de recente
inflatiecijfers van De Vries en Van der Woude; dat had de analyse scherper kunnen maken.
Duidelijk is wel dat na de Spaanse Successieoorlog de Zeeuwse commissievaart sterk terugviel.
De veelheid aan details en getalsmatige berekeningen maakt het de lezer echter niet altijd
even makkelijk om de hoofdlijnen van het betoog te volgen. Op pagina 105, bijvoorbeeld, stelt
de auteur dat de commissievaart geen bemanning aan de reguliere oorlogsvloot onttrok — dit
zou een ‘idee-fixe’ zijn dat naar het ‘rijk der fabelen’ verwezen kon worden. Geen onbelangrijke opmerking, maar in het resumé op pagina 389 staat het er weer anders: ‘De commissievaart oefende een zo grote aantrekkingskracht uit op het arbeidspotentieel van zeevarenden,
dat de Zeeuwse admiraliteit grote moeite had haar vloot te bemannen en naar draconische
maatregelen — uitvaarverboden — moest grijpen.’ Soms lijkt het ook alsof de auteur werkelijk alles heeft willen berekenen wat maar mogelijk was. Het nut van getalsmatige analyses
naar scheepsnamen, of de verdeling van type schepen opgebracht naar prijzenhof, is bijvoorbeeld niet direct duidelijk. Wellicht had een iets strakkere opzet de argumentatie kunnen verhelderen. Nu worden uiteindelijk de antwoorden op een aantal vragen van de centrale probleemstelling (Waarom was de greep van de overheid op deze bedrijfstak zo gering? Op welke
wijze moeten de cijfers worden geanalyseerd om de prijzen in vergelijkend perspectief te kunnen plaatsen?) tussen de details door behandeld. Zij komen in ieder geval niet terug in het
resumé. Het is dan ook jammer dat hij zich niet heeft willen wagen aan een echte conclusie.
Was de kaapvaart voor Zeeland nu uiteindelijk een vloek of een zegen? Zou de Republiek
beter af zijn geweest met een sterkere oorlogsvloot, of als de vrede eerder getekend was?
Dergelijke vragen zijn niet expliciet door de auteur gesteld en kunnen ook nu nog niet worden
beantwoord. Binnen de gegeven omstandigheden, echter, laat Francke zien dat kaapvaart voor
de Zeeuwse ‘cash-nexus’ wel degelijk de meest aantrekkelijke optie was. Gesteund door de
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lokale politieke elite, die veelal zelf een direct belang in een kaperschip had, kon een aanzienlijke groep reders en ondernemers goed geld verdienen aan de oorlog.
Marjolein ’t Hart

NIEUWSTE GESCHIEDENIS

N. Mens, met bijdragen van G. Andela, e. a., De architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis
(Wormer: Inmerc, 2003, 335 blz., €53,-, ISBN 90 6611 089 9).
In dit boek staat de aandacht voor zorg- en woonomgeving van psychiatrische patiënten centraal. Dit boek hanteert een historisch perspectief en leidt de lezer langs, soms achterhaalde,
oorspronkelijke uitgangspunten en de recente ontwikkelingen van het bouwen voor psychiatrische patiënten. De direct betrokken lezers, patiënt-cliënt én verzorger, kunnen eigen opvattingen en ervaringen prima toetsen aan die van anderen. Elke andere geïnteresseerde lezer —
van bouwer tot omwonende — zal zich gretig verdiepen in één of meer van de aangeboden
essays.
Aan de indeling van het boek is uitdrukkelijk aandacht besteed. Elk hoofdstuk vormt een
onderdeel van de hierboven genoemde rode draad, maar is daarnaast gelukkig ook uitstekend
op zichzelf te lezen. Er is ongewone zorg besteed aan het gidsen van de lezer: elk hoofdstuk of
essay wordt bovenin elke pagina inhoudelijk geduid. De hoofdtekst op witte pagina’s beschrijft
cruciale momenten binnen de ontwikkeling van zorg en het bouwen van grensverleggende,
eigentijdse woonvormen in de psychiatrie. De thematische uitweidingen op grijsgetinte achtergrond vind ik zelf het meest interessant. Zij spreken tot de verbeelding, zijn herkenbaar en
confronteren scherp met het eigen wereld- en mensbeeld. Het boek eindigt met gedegen registers; onder andere inzake gebruikte literatuur, personen en plaatsnamen.
In het eerste hoofdstuk worden de aanzetten in Frankrijk (‘Hôpital pour deux cent fous
curables’, 1788) en Engeland (William Tuke, de quaker die het principe van de ‘moral treatment’
introduceerde) mooi beschreven. Ook de oorspronkelijke ideeën van de Gentenaar Guislain
(1796-1860) met betrekking tot het bouwen voor en verzorgen van psychiatrische patiënten
komen aan de orde. Guislain kreeg als één van de eersten gedaan dat Vlaamse dolhuizen
geestesgestoorden niet langer lieten ‘verwilderen’ of hospitaliseren in een gevangenis voor
gestoorden. Hij streefde naar ‘architectuur als het onvolprezen gereedschap voor de nieuwe
therapeutische behandeling.’(40) In dit essay worden direct al lijnen getrokken naar vergelijkbare ontwikkelingen in Nederland. Het aanpassen van het bestaande regiem en de behandelsystematiek in het Willem Arntsz Huis te Utrecht door prof. dr. Schroeder van der Kolk vond
gelijktijdig plaats en wordt in drie pagina’s toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de
interessante biografie van Guislain.
Diverse tijdvakken en ooit dominante zorgideeën worden in dit boek besproken. Vanzelfsprekend krijgen de affaires rondom het Dolderse Dennendal ruim aandacht. De tijdgeest van de
jaren zeventig wordt hier welhaast vlammend bevlogen beschreven. Terecht: het gelijk —
achteraf — van de psychiater Frans van Klingeren is nu op pregnante wijze zichtbaar in onze
hedendaagse samenleving. De van oudsher vanzelfsprekend landschappelijk (geïsoleerde?)
ligging van de oude gestichten zoals Veldwijk te Ermelo of Dennenoord in Zuidlaren, krijgt

