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BOEKBESPREKINGEN 

Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, bewerkt door O. 
Schutte (Zutphen: De Walburg Pers, 1980; ISBN 90 6011 355 8; Werken 
Gelre 36), 362 p., ill., f 59,50. 

Het is eigenlijk verwonderlijk dat pas nu een uitgave tot stand is gekomen 
van het Album Promotorum van de Gelderse Academie. Was het bij de 
andere Nederlandse hogescholen noodzakelijk de lijst van gepromoveerden 
samen te stellen uit verschillende bronnen, van Harderwijk is een nu op het 
Rijksarchief te Arnhem berustend tweedelig "Album Doctorum" bewaard 
gebleven, dat loopt van 1657 tot 1812 en dat slechts een hiaat vertoont in de 
jaren 1670 tot 1672. De taak van Schutte was dus aanzienlijk eenvoudiger 
dan die van de vervaardigers van de Alba Promotorum van de andere 
Nederlandse hogescholen, waar een soms moeizame reconstructie met het 
niet denkbeeldige gevaar van onvolledigheid noodzakelijk was. Hier kon 
grotendeels volstaan worden met een tekstuitgave. Slechts voor de perioden 
van 1648 (oprichtingsjaar van de Academie) tot 1656 en het hiaat in de jaren 
1670 tot 1672 moest de lijst van gepromoveerden op andere wijze samenge-
steld worden. Hiervoor gebruikte Schutte het Album Studiosorum, reeds 
in het begin van deze eeuw door D.G. van Epen uitgegeven, waarin een 
aantal candidaten voor de promotie is ingeschreven. Ook zijn enkele 
gegevens over deze jaren ontleend aan het kaartsysteem van Nederlandse 
dissertaties van Prof.Dr. S. van der Woude. De uitgave zal voor wat deze 
korte perioden betreft echter toch onvermijdelijk enigszins onvolledig zijn. 
Het "Album Doctorum" is door Schutte volledig uitgegeven. Slechts steeds 
terugkerende gelijkluidende passages in de tekst zijn verkort weergegeven. 
De soms voorkomende indeling van de promoties volgens faculteiten is 
vervangen door een geheel chronologische volgorde. Interessant zijn de in 
het "Album" vermelde teksten uit de Bijbel en het Corpus Juris, van 
Hippocrates en Euclides, waarover de promovendus werd ondervraagd. 
Deze gegevens ontbreken in de Alba Promotorum van de andere Nederlandse 
hogescholen. 
Uiteraard bevat deze belangrijke uitgave een index op de namen van de 
gepromoveerden. Tevens is toegevoegd een index op geografische namen, 
die in de meeste vergelijkbare Nederlandse uitgaven helaas ontbreekt. Het 
samenstellen van dit register, dat een belangrijk hulpmiddel kan vormen bij 
onderzoek naar de herkomst van de Harderwijkse studentenpopulatie, zal 
de samensteller heel wat hoofdbrekens gekost hebben. Toch zijn slechts zeer 
weinig plaatsnamen niet geidentificeerd. Deze index is alfabetisch geordend 
"naar werelddeel, staat of landschap en plaats volgens de geografische 
indeling van het jaar van behandeling". Wijziging van staatkundige eenhe-
den in de 17e en 18e eeuw kan hierbij natuurlijk problemen geven. Schutte 
heeft dan ook bewust niet gestreefd naar "exacte staatkundige eenheden". 
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Gevolg is dat de gebruiker van het register wel eens even zal moeten zoeken, 
want hij verwacht gezien het uitgangspunt niet de naam Belgie in het register 
te vinden en bij Luik en Luxemburg een verwijzing naar dit land. Evenmin is 
het logisch Geneve in 1724 onder Zwitserland te plaatsen. 

A.D.A. Monna 

H.J.M. Bos e.a. eds., Studies on Christiaan Huygens. Invited Papers from the 
Symposium on the Life and Work of Christiaan Huygens, Amsterdam, 22-25 
August 1979 (Lisse: Swets & Zeitlinger, 1980; ISBN 90 265 0333 4), VI + 
322 p., ill., f 65,00. 

'Studies on Christiaan Huygens' bundelt vijftien lezingen, gehouden op het 
intemationaal symposium dat van 22 tot 25 augustus 1979 te Amsterdam 
werd georganiseerd ter gelegenheid van de 350ste verjaring van de geboorte 
van deze bekende Nederlander. De lezingen werden met het oog op 
publicatie uitgebreid geannoteerd en bovendien rijkelijk geillustreerd. Het is 
daarbij bijzonder aangenaam te kunnen constateren dat de uitgevers de 
moeite hebben genomen een degelijk overkoepelend personenregister samen 
te stellen, iets wat de waarde van het boek zeer ten goede komt. 
Huygens was een zeer veelzijdig man. De moderne uitgave van zijn volledig 
werk beslaat niet minder dan 22 boekdelen. Een overzicht van zijn 
aktiviteiten biedt een overweldigende versclieidenheid van onderwerpen,die 
moeilijk rond een thema zijn samen te brengen. Als uitermate begaafd 
wiskundige (zie bijdrage H.J.M. Bos) richtte zijn kreatieve interesse zich op 
de eerste plaats tot zowat alle min of meer mathematische disciplines, van 
astronomic (A. Van Helden) en optica (A.E. Shapiro) over mechanica (A. 
Gabbey) tot muziek (H.F. Cohen). Maar daarnaast vond hij ook het 
slingeruurwerk uit, en bracht hij belangrijke tecnnische verbetermgen aan in 
de teleskoop. Tenslotte was hij zeer aktief betrokken bij de oprichting van de 
Academie des Sciences, en bovendien ook lid van de Royal Society. 
Kortom, Huygens was beroemd, begaafd en suksesvol. Nochtans is Huygens 
zonder twijfel in de wetenschapsgeschiedenis een wat marginale figuur 
gebleven in de schaduw van zijn meer illustere tijdgenoten Descartes, 
Newton en Leibniz. Een van de redenen was dat Huygens, in tegenstelling 
met de zojuist vermelde wetenschappers, er steeds voor terugdeinsde zijn 
afzonderlijke onderzoekingen van een natuurfilosofische of methodolo-
gische onderbouw te voorzien. Hierdoor behoudt zijn werk altijd iets van 
een fragmentarische aaneenschakehng, waarbij de figuur van Huygens zelf 
naar de achtergrond verdwijnt, "embalmed in the mausoleum of the 
Oeuvres Completes" (A.R. Hall, biz. 312). 
Een ruwe classificering van Huygens' werk wijst in de richting van het 
cartesianisme, voomamelijk op grond van zijn 'cartesiaanse' licht- en 
gravitatietheorie. H.A.M. Snelders wijst er echter terecht op dat Huygens 



52 

wat betreft het materiebegrip naast een in hoofdlijnen cartesiaans model ook 
heel wat gassendistische elementen toeliet. Ook R.S. Westman schetst hoe 
Huygens, teleurgesteld in het cartesianisme, geleidelijk dat cartesianisme 
ging aanvallen, enigszins met dezelfde psychologische reaktie ("the Carte
sian syndrome", biz. 99) waarmee ook Newton en Leibniz zich tegen het 
cartesianisme afzetten. A.R. Hall spreekt in dit verband van een 'neo-
cartesianisme', waaromheen in de periode 1680-1720 onderzoekers als 
Malebranche en Leibniz kunnen worden gegroepeerd (biz. 309). Van een 
heel andere zijde benadert R. Hahn Huygens' pogingen om een akademie te 
Parijs op te richten, die hij in verband weet te brengen met het ideaal van de 
'Great Instauration' van Francis Bacon (biz. 64). Maar ook het echte 
baconianisme past uiteindelijk niet bij Huygens, die zich nooit bezighield 
met "the tedious, dirty, empirical research of men like Mariotte, Boyle, and 
Hooke" (M.S. Mahoney, biz. 260). 
Uit het geheel van deze 'Studies on Christiaan Huygens' komt Huygens naar 
voren als een 'problem-solver', in zekere zin het prototype van de moderne 
wetenschapper: degelijk onderlegd, met Internationale kontakten, bewust 
van technische toepassingen en afkerig van naar zijn zin te 'filosofische' 
beschouwingen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het beeld van de 
wetenschap in de zeventiende eeuw. Huygens was niet het wat wereld-
vreemde genie, zoals Descartes of Newton, die in relatieve afzondering 
werkten. De betrekkingen tussen Huygens en zijn instrumentenbouwers 
(J.H. Leopold) en zijn esthetische opvattingen over muziek tonen Huygens 
in een heel andere rol dan zijn hoogstaande verwezenlijkingen zouden laten 
vermoeden. 
Het is de verdienste van dit boek Huygens' werk binnen ieders handbereik 
te hebben gebracht. Wetenschapshistorisch draagt het bij tot het zo nodig 
herschrijven van de geschiedenis van de natuurwetenschap in de zeventiende 
eeuw. 

G. Vanpaemel 

P. van der Esch, Geschiedenis van het Staatstoezicht op Krankzinnigen, III 
din. ('s-Gravenhage: Min. Volksgezondheid en Milieuhygiene, I en II, 
1975 en III, 1980), 96 + 108 + 112 p. 

Met het verschijnen van het derde deel heeft de oud-inspecteur voor de 
geestelijke volksgezondheid Van der Esch de opdracht, hem in 1967 verleend 
om de geschiedenis van het Staatstoezicht op Krankzinnigen te schrijven 
voltooid. Op het nog weinig systematisch bestudeerde veld der Nederlandse 
psychiatriegeschiedenis mag zijn pennevrucht als een mijlpaal worden 
aangemerkt; Van der Esch's werk zal de komende jaren een onmisbare 
gids zijn voor ieder die zich wil orienteren over de ontwikkeling van de 
vaderlandse psychiatric. 
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Deel I bevat een schets van de totstandkoming van de eerste Krankzinni-
genwet (1841) en van de werkzaamheden van de eerste Inspecteurs: J.J.C. 
Schroeder van der Kolk, C.J. Feith, G.E. Voorhelm Schneevoogt en J.N. 
Ramaer. Van der Esch heeft daarbij een intensief gebruik gemaakt van de 
Inspectie-verslagen; de citaten zijn soms pagina's lang. Aan de hand daarvan 
wordt een beeld gegeven van de uitwerking van de Wet, de algemene 
toestand in de krankzinnigengestichten en de hervormingen waarnaar men 
streefde, van de materiele verzorging die de Inspecteur in de gestichten 
aantrof en van de behandelingsmethoden die men er toepaste. Een zeer 
detailrijk en waardevol hoofdstuk over de voeding is als een van de capita 
selecta aan deel I toegevoegd. Deel I sluit af met een bio-bibliografie van de 
Inspecteurs tot 1974; een aanvulling op die lijst bevindt zich in deel III. 
In het tweede deel behandelt Van der Esch de Nederlandse Krankzinnigen
gestichten in de tijdvakken, bepaald door de jaren 1841 en 1884, toen de 
desbetreffende wetgeving ingrijpend wijzigde. Van de 50 beschreven instel-
ling wordt een resume geboden van wat in plaatsbeschrijvingen, gedenk-
schriften en historische artikelen over de instelling is opgetekend. Voor alle 
gestichten die in 1841 funktioneerden, geeft Van der Esch de desbetreffende 
passage weer uit het Inspectie-rapport van 1842. 
Deel III bestaat uit drie gedeelten. Het eerste vormt de voortzetting van deel 
II en geeft een beknopte beschrijving van de inrichtingen die na 1884 werden 
opgericht (zie de nogal verwarrende inhoudsopgave, p. 3). Het tweede 
gedeelte geeft een schets van de zwakzinnigenverpleging, zoals die in 
Nederland van 1857 af ter hand genomen is. De auteur volgt ook hier een 
topografische indeling van de vele instituten die op dit terrein werkzaam zijn 
geweest. In het derde gedeelte zijn weer capita selecta opgenomen, o.a. over 
de Wet van 1884, het hoger onderwijs in de psychiatric en de gezinsverple-
ging. Het slot van deel III bevat een corrigendum en addendum op de delen I 
en II. 
Men kan kritiek hebben op de compositie van het geheel, die als een 
mengeling van algemene beschouwingen, beschrijvingen van afzonderlijke 
inrichtingen en capita selecta niet altijd overzichtelijk is en waarvoor de lezer 
vergeefs steun zal zoeken in een personen- en zakenregister. Wie zich echter 
realiseert dat Van der Esch piotiierswerk heeft verricht, en dat het bewerken 
van een inspectie-archief bepaald geen sinecure is, zal dit de auteur wel niet 
euvel willen duiden. Maar als pijnlijk en onoverkomelijk zal de lezer in alle 
drie de delen de volstrekt ontoereikende bron- en literatuurvermelding 
ervaren. Van citaten wordt zelden opgegeven waaraan die zijn ontleend, de 
overal voorkomende verwijzing "Archief der Inspectie" biedt de aspirant-
archiefspeurder geen enkel perspectief, boektitels worden onvolledig weer
gegeven, van tijdschriftartikelen ontbreKen paginering en jaargang, van 
krantenartikelen wordt alleen het jaar opgegeven, etc. etc. Deze manco's 
maken het moeilijk Van der Esch's werk als onmisbare documentatie aan te 
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bevelen; als gids voor verder onderzoek zal het driedelig oeuvre zijn waarde 
zeker bewijzen. 

M.J. van Lieburg 

H.A.M. Snelders, Het Gezelschap der Hollandsche Scheikundigen (Amster
dam: Rodopi, 1980; Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis 
der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen 4; ISBN 90 6203 971 5), 
111 p., ill., f20,—. 

De schrijver behandelt in deze studie een onderwerp uit een periode 
waarvoor hij bijzonder deskundig is, nl. het einde van de I8de eeuw tijdens 
dewelke de nieuwe leer van Lavoisier (1743-1794) in Nederland ingang vond. 
Temidden van de wetenschappers uit deze periode neemt een groep schei
kundigen, bekend als Gezelschap der Hollandsche Scheikundigen een 
merkwaardige plaats in. Het doel van zijn studie verwoordt Snelders in de 
laatste zin van het eerste hoofdstuk: "Wie waren die Hollandsche Schei
kundigen en wat zijn hun bijdragen geweest tot de natuurwetenschappen 
van hun tijd?" Deze vragen zal menig geinteresseerde in de historiek van de 
scheikunde zich al wel eens gesteld hebben. We kunnen dan ook al 
onmiddellijk stellen dat de lezer hierop een gedetailleerd en afdoend 
antwoord krijgt. 
Na uitgebreide biografische gegevens over koopman Adriaan Pacts van 
Troostwijk (1752-1837) en arts Jan Rudolph Deiman (1743-1808), wordt het 
resultaat van hun eerste samenwerking besproken, dat handelt over "het nut 
van de groei der boomen en planten, tot zuivering der lucht" (!). De auteur 
wijdt vervolgens een apart hoofdstuk aan de flogistontheorie en bespreekt 
de invloed van deze leer in Nederland. In het volgende hoofdstuk wordt het 
onderzoek van Pacts van Troostwijk en Deiman over de gassen besproken, 
alsook de samenwerking van Pacts van Troostwijk en Deiman met Martinus 
van Marum in verband met de beroemde experimenten van deze laatste met 
Teylers elektriseermachine. Vervolgens worden de belangrijke proefnemin-
gen in verband met de elektrolyse van water besproken, waarvan Van 
Nieuwenburg zegt, dat ze in Nederland wel wat meer bekendheid mochten 
hebben. Op een bijzonder interessante manier wordt aangetoond hoe Pacts 
van Troostwijk en Deiman, na eerst op een scherpzinnige wijze de flogiston
theorie verdedigd te hebben, door hun originele onderzoekingen bijdroegen 
tot de val van de flogistontheorie ten gunste van de nieuwe oxydatieleer. 
In hoofdstuk 5 wordt dan de eigenlijke oprichting van het Gezelschap 
besproken. Eerst wordt Pieter Nieuwiand (1764-1794), wis-ensterrenkundige, 
in de groep opgenomen, vervolgens de arts Nicolaas Bondt (1765-1796). Na 
het vertrek van Nieuwiand naar Leiden kwam de apotheker Anthoni 
Lauwerenburg (1758-1820) in zijn plaats, en na het overlijden van Bondt de 
arts Gerardus Vrolik (1775-1859). De auteur poogt tevens te achterhalen wie 
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de "ziel" van het Gezelschap was en de plaats of het laboratorium waar de 
experimenten uitgevoerd werden. 
In hoofdstuk 6 gaat de auteur uitvoerig in op het wetenschappelijk werk van 
het Gezelschap van 1792 tot 1802. De verschillende onderzoekingen worden 
chronologisch besproken en geven een helder beeld van de kennis en de 
vaardigheden van de Hollandsche Scheikundigen. De manier waarop het 
Gezelschap der Hollandsche Scheikundigen de door hen gevonden experi-
mentele resultaten poogden te interpreteren is bijzonder leerzaam. Rond 
1802 was de meest vruchtbare periode blijkbaar voorbij en begonnen de 
werkzaamheden op een lager pitje te branden. Tenslotte werden nog in 1808 
en in 1814 twee minder belangrijke studies gepubliceerd. 
Zoals we dat van de auteur gewend zijn, is de tekst voorzien van een zeer 
uitgebreid aantal noten. Het boek is vlot leesbaar, goed gedrukt en — zoals 
de vorige boeken in de reeks — keurig uitgegeven, verlucht met 16 
illustraties, die voor het merendeel van goede kwaliteit zijn. Kortom een 
zeer aanbevelenswaardig werkstuk. 

H. Deelstra 

D.A. Wittop Koning en G.M.M. Houben, 2000 jaar gewichten in de 
Nederlanden. Stelsels, ijkwezen, vormen, makers, merken, gebruik (Lochem 
enz.: De Tijdstroom, 1980, ISBN 90 6087 965 1), 222 p., ill., f 84,50. 

In 1953 verscheen als uitgave van het Rijksmuseum voor de Geschiedenis 
van de Natuurwetenschappen, nu Museum Boerhaave, mede dank zij een 
subsidie van GeWiNa, van de hand van K.M.C. Zevenboom en D.A. Wittop 
Koning een boekje over Nederlandse gewichten. De tweede uitgave, die in 
1970 het licht zag, verschilde rriaar weinig van de eerste. Slechts een 
supplement werd toegevoegd. Tien jaar later is nu een derde editie versche-
nen. De oorspronkelijke uitgave is echter door Wittop Koning en 
Houben, die na het overlijden van Zevenboom diens plaats innam, zodanig 
omgewerkt dat in feite een nieuw boek is verschenen. 
Het werk is in de eerste plaats bedoeld voor de particulier verzamelaar en zal 
ook voor de museumwereld wel bruikbaar zijn. Meer nog dan de eerste 
uitgave is het niet zo zeer een leesboek als wel een naslagwerk met behulp 
waarvan men gewichten en gewichtmakers kan thuisbrengen. De uitvoerige 
hoofdstukken over de geschiedenis van de gewichtsstelsels en het ijkwezen 
uit de vorige drukken zijn grotendeels weggelaten, zodat deze uitgaven hun 
waarde toch nog blijven behouden. Nieuw is dat niet alleen het huidige 
Nederland, maar de Zuidelijke Nederlanden en Keulen behandeld worden. 
Registers op zaken, personen en initialen op gewichten alsmede een 
glossarium maken de inhoud van dit goed verzorgde, rijk geilllustreerde. 
maar wel wat prijzige boek toegankelijk. 

A.D.A. Monna 


