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Boekbesprekingen 
Comptes Rendus 

K. VAN CUIWPOH, A ccOalogue misonne ofsden-
tyic instrumews from the Louvain school (1530-
1600), Tumhout, Bnspois Publishers, 2002, ISBN 
2-503-51216^. Prijs: Eur 75.00 

Deze uitgave van Brepols, in de reeks De 
Diversis Artihus, omschrijft de Leuvense 
School van instrumentenmakers in de 16de 
eeuw: een hoogtepunt van vemuft en smaak bij 
het ontvverpen en vervaardigen van weten-
schappelijke instrumenten, en in het bijzonder 
van tijdmeetkundige instrumenten, astrolabia 
en zonnewijzers. 
Dit boek is gebaseerd op de doctoraatsthesis 
van Dr. Koenraad Van Cleempoel, bij het 
Warburg Institute in Londen, en is het orgineel 
werk dat de Belgische Prijs voor Geschiedenis 
der Wetenschappen heeft bekomen in 2001: de 
Prijs Dr. Franz Jonckheere. 
Originaliteit. Belgisch Brabant en vooral 
Leuven zijn in de zestiende eeuw het centrum 
waar uitzonderlijke wetenschappelijke mathe-
matische instrumenten zijn vervaardigd. Deze 
instrumenten hebben generaties lang gefascineerd, 
maar waren tot zeer kortelings nauwelijks 
onderzocht, beschreven of waardig bevonden 
voor een kritische studie. De auteur heeft 
kennis genomen en ook recent zeer actief 
deelgenomen aan tentoonstellingen waar deze 
uitzonderlijk belangrijke instrumenten werden 
tentoongesteld (Instrumentos Cientificos del 
Siglio XVI. La carte Espanola y la Escuela de 
Louvain. Fundacion Amberes Madrid 26.11.1997-
01.02.1998). Wij kennen uiteraard de bijdragen 
van vvijlen Henri Michel in de vijftiger jaren, 
stichter en oud voorzitter van het Belgisch 
Comitee van de Wetenschappen, alsook de 
studies die wijien A. De Smet eraan heeft 
gewijd, en dan vooral Leuven als centrum van 
de wetenschappelijke carlografischc traditie. 
Om meer te vememen over Gemma Frisius en 
Arscenius, moeten wij 50 jaar terug gaan, naar 
de studie die Professor Femand Van Ortroy te 
Gent eraan heeft gewijd. Daarbuiten zijn de 
meeste studies zeer fragmentair, zijn de 
beschrijvingen toegespitst op entiteiten, op een 
of enkele instrumenten. Geen enkele studie is 
overgegaan tot het bestuderen van alle instru
menten van een belangrijke instrumenten-
bouwer. Geen enkele studie heeft het 
aangedurfd om een wetenschappelijke 
beschrijving te geven van een reeks 
instrumenten in een welbepaalde tijdsspanne. 
Dit werk is origineel in menig opzicht: 
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- Geen enkele inventaris van alle instrumen
ten van de instrumentenbouwers in onze 
streken, in de tweede helft van de zestiende 
eeuw, werd systematisch opgesteld. Zo'n 
inventarissen bestaan evenmin voor een 
andere periode voor onze streken. 

- Geen enkele Catalogue Raisonne werd 
gewijd aan een instrumentenbouwer tot de 
heer Van Cleempoel de taak op zich heeft 
genomen om deze wetenschappelijk verant-
woorde beschrijving te geven van alle 
instmmenten van zowel Michael Piquer, 
.lohannes Motter, G. Arscenius, Adrian 
Descrolieres en Adrian Zeelst. Gerard 
Mercator heeft hij hier niet volledig 
behandeld daar Prof Gerard L'E. Turner de 
drie astrolabia, toegeschreven aan Mercator, 
zeer recent heeft behandeld in Annals of 
Science. 

Koenraad Van Cleempoel heeft de instmmenten 
voor het grootste deel persoonlijk onderzocht. Hij 
heeft hierbij een methodologie onKvikkeld die hem 
heeft toegelaten niet gesigneerde instrumenten met 
grote waarschijniijkheid te kunnen toeschrijven aan 
ene of gene meester. Deze methodologie is gepaard 
gegaan met het systematisch fotograferen van de 
objecten en macrofotograflSn van kenmerkende 
details te bestuderen , die door vergelijking hebben 
kunnen leiden tot besluiten. Deze methodologie zal 
in de toekomst voor andere vorsers toelaten andere 
periodes met een kritisch oog te onderzoeken. Hij 
heeft zijn expertise opgebouwd in de schaduw van 
Professor Gerard L'E. Turner, die zijn tijd is 
voomitgegaan met zijn systematische studie van 
Engelse "Elisabethian instruments", die eveneens in 
2001 is verschenen. 

Inleresse. Het belang van deze studie zal wellicht 
pas door de volgende generaties echt tot zijn voile 
waarde in het licht worden gesteld. Thans wordt 
reeds in de Intemationale Unie voor Filosofie en 
Geschiedenis van de Wetenschappen degelijk 
aandacht geschonken aan het instmmentarium, dat 
terecht beschouwd wordt als een integraal deel in 
de evolutie van de wetenschappelike voomitgang. 
Professor Robert Halleux, drijfveer achter de 
I.U.P.H.S. - vergadering in Luik in 1997 heeft dit 
evenzeer benadrukt en de talrijke bijdragen in de 
Commissie van Wetenschappelijke Instrumenten 
zijn er een sprekend voorbeeld van. Deze 
commissie kan temgblikken op een decenium van 
uitzonderlijke kwaliteit in bijdragen over 
wetenschappelijke instmmenten. Meer en meer 
wordt gezocht naar de belangrijke stukken en 
referenties waarmee kan worden vergeleken, en 
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naar uitzonderlijke stukken die de voomitgang 
hebben mogelijk geniaakt. 
Bijdrage. De bijdrage is unicli, alsook de 
voorstudie van het fabrieageprocede. De studie 
van de graveertechniek. het systematische 
opzoeken van gebreken in de graveerstiften, 
het stilistisch onderzoeken van instrumenten, is 
ook hier voor het eerst toegepast voor 
wetenschappelijke instrumenten. Voor het 
eerst werden 87 instmmenten van de zestiende 
eeuw uit onze streken, in een inventaris 
samengcbracht, gefotografeerd, onderzocht, 
vergeleken en beschreven. Deze documentatie 
is uniek en verzorgd, en verbetert de tientallen 
losse beschrijvingen in een of andere 
tentoonstelling, nionografie of beperkte 
publicatie over enkele instrumenten. De 
vergelijkende studie van de rete van de 
Arscenius astrolabes, is enig, de datering en de 
evolutie van het vormingspatroon zal zeker 
bijdragen ook in andere disciplines van de 
kunstgeschiedenis. Het systematisch en 
kritisch onderzoek heeft de heer Van 
Cleempoel toegelaten instrumenten zonder 
signatuur toe te wijzen aan een der nu beter 
gekende instrumentenmakers. Het onderzoek 
van de Plamijndocumenten, specifiek op het 
gebied van handel van Leuvense instrumenten, 
is een verdienstelijke bijdrage die een nieuw 
daglicht stelt en een verklaring geeft voor de 
verspreiding van de instmmenten vervaardigd 
in Brabant, en niet alleen naar Spanje. De 
Catalogue Raisonne beschrijft alle gekende 
zesliende-eeuwse instmmenten van de "Leuvense 
School". Chronologisch gerangschikt en onder
zocht, bevordert deze wetenschappelijk vetant-
woorde beschrijving een nauwkeurig onderzoek en 
vergelijking van de instmmenten. 
Perspectief. In dit werk vememen wij meer 
over het leven, de activiteit van Zeelst en van 
Piquer, dan ooit te voren was samengcbracht. 
Over Adrian Descrolieres wordt eveneens 
meer vemomen dan voordien. De hypothese 
over de Arscenius breeders wordt kritisch 
onderzocht. Inderdaad, Prof Femand Van 
Ortroy had reeds in 1920 hypotheses 
uitgewcrkt. Henri Michel heeft bij de studie 
van astrolabia ook aandacht geschonken aan de 
"Rolls Royce" van de instrumenten. 
Besluit. Dr. Koenraad Van Cleempoel heeft in 
de traditie van Fernand Van Ortroy, Henri 
Michel en Antoine De Smet: 

- voor het eerst een inventaris opgesteld van 
de gekende (en dikwijis niet gekende) 
instrumenten van publieke en private verza-
melingen, 

- voor het eerst een wetenschappelijk verant-
woord grondig onderzoek uitgevoerd van 
het geheel van het instrumentaria, 

- meerdere niet getekende instrumenten 
terecht gebracht, 

- meerdere instrumenten die niet gekend 
waren tot op heden in het daglicht gesteld. 

Zijn baanbrekend werk verdient onze bewon-
dering. 
Zijn studie opent de weg naar verdere studie 
van wetenschappelijke instrumenten van an
dere oorsprong en andere tijdperken. 
De rijk geillustreerde Catalogue Raisonne is 
een uitstekend, baanbrekend werk dat in eike 
bibliotheek, die zich met zonnewijzers, 
astrolabia en 16 eeuwse mathematische imtru-
menlen bezig houdt, thuis hoorL 

J. DE GRAEVE 

H.FJ. HORSIMANSIKJFF, A.M. UlYL-NDUK-El.SHOLTr, 

F.G. SCHLESINGI:R, The Four Seasons of Human 
Life. Four Anonymous Engravings from the 
Trent Collection. Edited with Translation and 
Full Commenlarj'. + CDRom. Rotterdam/Durham, 
Erasmus Publishing/Trent Collection, Duke 
University, 2002. (NNBGGN nr. 60. Pantaleon 
Reeks nr. 32) ISBN 90 5235 136 8. Prijs: EUR 
85,00. 

In the Duke University te Durham bevindt zich 
een recks buitengewoon intrigerendc gravures, 
zonder datering en zonder signatuur. Na een 
jarenlang intensief onderzoek bleken ze uniek 
te zijn, van Ncderlandse origine en uit de 
zeventiende eeuw te dateren. Als thema 
herkent men duidelijk de vier seizoenen van 
het mensenleven. ledere ets heeft soms tot twaalf 
lagen, die kunnen worden opengevouwen. Ook 
zijn er enkele roterende astrologische schijven. De 
National Gallery of Canada suggereerde een 
toeschrijving aan Robert Fludd, en hoewel daar 
sterke argumenten bij te pas komen, blijft deze 
naam niet meer dan een suggestie. 
Gezien de vele medische teksten, de anatomische, 
botanische en astrologische illustraties besloot 
de vroegere bibliothecaris van de medische 
bibliotheek te Durham de vier platen voor analyse 
aan het Boerhave-Museum te Leiden toe te 
vertrouwen. Daar pogde een interdisciplinaire 
groep geleerden tien jaar lang deze uiterst 
gecompliceerde voorstellingen te interpreteren. 
De anatomische, astromedische, botanische en 
alchemistische lagen bemoeilijkten maximaal de 
interpretatie. Het resultaat van hun onderzoek 
wordt in dit schitterende boek op folio-formaat 
bekend gemaakt. 

De talrijke teksten die in de tekeningen op alle 
mogelijke manieren en plaatsen verwerkt zijn 
worden diplomatisch getranscribeerd en 
vertaald. Dit alleen al is een kunststuk, dat men 
slechts naar zijn juiste waarde kan schatten als 
men de aftieeldingen voor ogen heeft. 
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Een eerste interpretatie-niveau betreft de rela-
tie macro-Zmicrokosmos, naar een Grieks/ 
Latijns origineel, waarbij ook invloed van 
Paracelsus werd vastgesteld. Ook voor de ana
tomische tekeningen werd gezocht naar een 
mogelijke bron. Verschillende vooraanstaande 
anatomische werken uit de I6de/I7de eeuw 
komen daar\oor in aanmerking. De kust-
historische comnicntaar legt vooral de nadruk 
op het hermetische symbolisme. Daama wordt 
de astronomische en astrologische inhoud 
geanalyseerd, die interessante informatie biedt 
voor de datering: 1607 zou de terminus post 
quem zijn. De botanische illustratie is groten-
deels gecopieerd naar de Horiiis Floridus van 
Crispijn van de Passe. 

Een eerste Appendix is gewijd aan de vijf 
zintuigen zoals voorgesteld op de Herfst-plaat, 
met bespreking van de bronnen en de 
medische en lllosofische implicaties. De 
tweede Appendix bespreekt de horoseoop, 
eveneens op de Herfst-plaat. 
Een uitgebreide bibliografie en een Index 
generalis besluiten dit schitterende boek, 
waarvan men zich afvraagt wat het boeiendste 
is: de talrijke reproducties, die men uren lang 
kan bestuderen, de diepgaande analyses en 
interpretaties, met de vele vragen die ondanks 
alles nog openblijven, of de veelomvattendc, 
leerrijke commentaren die veel verder gaan 
dan alleen maar het strikte onder\\'erp van dit 
prachtig uitgegeven werk. 

R. JANSEN-SIEBEN 

Christa BAurtiLD (Hrsg.), Gesundheits- und 
Haushalllehren des Mittelalters. Edition des 
8° Ms 875 der Universitatsbibliothck Greifswald 
mit Einfuhmng, Kommentar und Glossar. Bern, 
Peter Lang, 2002. (Kultur, Wissenschaft, Literatur. 
Beitrage zur Mittelalterforschung 1) ISBN3-631-
37253-1. Prijs: EUR 42,50. 

De hier uitgegeven codex stamt uit de 15de eeuw 
en bevat 169 bladen. Het merendeel van de 
teksten is medisch, maar het boek opent met een 
wijntraktaat. Voorts komen er alchemistische, 
magische, astronomisch'astrologische en mantische 
verhandelingen in voor, alsook een distilleerboek, 
een lapidarium en een kmidenboek. Kortom, bijna 
de hele reeks Artes-genres is hier vertegen-
woordigd. De oorsprong van het handschrift en 
de verschillende schrijvers (vijf) zijn niet meer 
te achterhalen, maar de codex heeft zonder 
twijfel gefungeerd in een artsen-context. Het is 
een typiseh 'complementair Artes-compen-
dium' (zie voor de verschillende soorten ver-
zamelhandschriften: Jansen-Sieben, lets over 
Artes in verzamelhandschriften. In: Gerard 
Sonnemans (red.), Middeleeiiw.se verzameliiand-

scliriften uit de Nederlanden. Hilversum, 19%, 79-
89). De bronnen van deze teksten zijn laat-antiek, 
Salemitaans em middeleeuws. 
De Inleiding (p.XI-LX) gaat weliswaar op een 
aantal problemen in, maar is toch grotendeels 
gewijd aan een taalkundig onderzoek (p.XXXlll-
LXII). In de Literaturverzeichnis' (p.LXIlI-LXXIIl) 
ontbreken bv. de (belangrijke) werken van Eero 
Alanne over de wijnbouwierminologie in het Duits. 
De teksteditie beslaat het gros van dit boek (p. 1 -
161) en wordt gevolgd door een vrij uitvoerig 
glossarium. 
Het belang van deze codex is de veelvoud en 
verscheidenheid der teksten. Het is dan ook zeer 
te waarderen dat deze nu voor iedere 
belangstellende beschikbaar zijn. De manier 
waarop de inhoud besproken wordt is inderdaad 
enigszins fmstrerend: ieder traktaat(je) verdient 
een diepgaander onderzoek en een vergelijking 
met anderstalige parallelteksten. Klaarblijkelijk is 
de uitgeefster zich daarvan bewust: zij kondigt bv. 
in de Literatuuriijst twee artikels van haar hand 
aan, een over het alledaagse leven aan de hand 
van deze codex, en een over het lapidarium van 
Vollmar in het Greifwaldse stenenboek. 

R. JANSEN-SIEBEN 

R. FLEAUX, "Des pharaons eclaires", in 
"Astres et temples sacres". Publies dans 
Sciences et avemr,]\i\\\eX 1998. 

En juillet 1998, la revue "Sciences et avenir" a 
publie un article consacre a "Astres et temples 
sacrds". Ayant a preparer, en octobre 2001, des 
notes pour un cours public relatif a I'histoire 
de I'aslronomie, j'ai relu divers documents 
relatifs a I'Egypte. Sous le titre "Des pharaons 
eclaires", le redacteur R.F. (Rachel Fleaux) 
explique la remarquable bataille gagn^e par 
Madame Christiane Desroches-Noblecourt en 
negociant, puis surveillant I'exhaussement 
salvateur des temples de Ramses et de 
Nefertari sur la rive gauche du Nil. L'auteur 
(R.F.) y explique, page 100, que deux fois Fan, 
le 20 fevrier et le 20 octobre, le Soleil se leve 
dans Faxe du sanctuaire dedie a Ramses "le 20 
octobre, il frappe d'abord la statue d'Amon, 
avant d eclairer celle du roi; le 20 fevrier, il 
frappe I'image de Re avant de rechauffer celle 
du. Les deux divinites transmettent ainsi 
symboliquement leur force a Pharaon. La 
demiere statue, Ptah, force souterraine reste 
dans Fombre." 

II faut savoir que I'ordre des statues, d'aval en 
amont (Nord au Sud) est: Re, Pharaon, Amon, 
Ptah. Ainsi, d'apres le commentaire, les rayons 
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du Soleil a son lever el dans les minutes qui 
suivent inverscnt leur sens de parcours selon 
qu'on est le 20 octobre ou le 20 fevrier ! Cela 
est astronomiqucnient impossible. Quelle que 
soit la date, le Soleil se deplace apparemment 
sur le ciel de 1 'Est vers I'Ouest, cote Sud de la 
voute celeste. Tant qu'on est en periode 
hivemale (entre le 21 septembre et le 21 mars, 
d'equino.xe a equinoxe) et a la latitude d'Abu 
Simbel (23.9° N), la tache de lumiere projetee 
par I'ouverture eclairee glisse en sens inverse, 
du Sud vers le Nord. 

J'ai effcctivement pu verifier sur plan que I'axe 
menant de la statue de Pharaon au centre de 
l'"etroite porte d'entrde" pointe approximative-
inent (a environ 1° pres, soit deux diametres 
angulaires solaires) sur la direction du lever du 
Soleil les 20 octobre et 20 fevrier, jours 
symetriques (62 a 63 jours avant et apres) par 
rapport au solstice d'hiver. Ces deux jours, 
precisement. sont ceux oil la tache de lumiere 
eclaire en premier .Amon, puis Pharaon et 
finalement peut-etre Re-Horakhty. Les jours 
preeedant le 20 octobre et suivant le 20 fevrier. 
il y a eventuellement une possibilite (cela 
depend de facteuns d'orientation plus precis 
que ceux dont j'ai pu disposer) que Ptah soit 
faiblement eclaire en premier. En Foccurrence, 
son epaule gauche, comme il est precise dans 
I'article. Au matin des jours qui suivent le 20 
octobre et precedent le 20 fevrier, il est 
vraisemblable que Pharaon soit eclaire en 
premier et suivi de I'illumination de Re-
Horakhty. 

II y a la, par un effet de symetrie mal inter-
prete, une erreur evidente du commentateur 
qui se refere a "La grande Nubiade" editee en 
1997 (Pernoud) par Madame Desroches-
Noblecourt en la citant: "Cette irradiation 
transniise a Pharaon, place au centre, confir-
inait les ditTerents aspects de la nature divine 
qu'il devait incamer: Amon-Re". 
Le schema explicatif (page 100) est done 
errone. 

J'ai eu la curiositc de consulter ce livre 
(edition Livre de pochc) aux fins de verifica
tions. A la page 207, l'auteur explicite sa com
prehension personnelle du mecanisme astrono-
mique: "Le soleil levant surgissait de I'echan-
crure de la montagnc.pour venir trapper les 
colosses de gres.... En raison de la course 
apparente dc I'astre, deux fois Fan -le 20 
octobre et le 20 fevrier-, le premier rayon 
traversait I'etroite pone d'entree, I'allie 

centrale... I'hypostyle et Fantichambre pour 
trapper dans son mouvement continu les image 
d Amon , du roi et de Re-Horakhty. Ainsi, a la 
fin de I'lSte I'apparition venait du Nord et 
touchait naturellement d'abord la forme 
d'Amon. Au cours de I'hiver, venant du sud, 
celle de Re-Horakhty recevait la premiere 
illumination...". 

A la page suivante (page 208), elle fait preuve 
d'un lyrisme, pour la circonstance, assez 
aventure: "Ainsi, deux fois Fan, le rayon 
solaire baignait Fidole d'Amon le Cache, la 
force venant du Sud ramenant I'inondation et 
Osiris qu'elle contenait. Au nord de I'image 
royale, c'est-a-dire a sa gauche. Re- Horakhty, 
soleil renouvele a I'est du monde, rechauffait a 
nouveau son image. Cette irradiation trans-
mise confirmait encore a Pharaon, place au 
centre, les ditTerents aspects de la nature divine 
qu'il devait incamer: Amon -Re.". 
II est assez clair que I'eminente egyptologue, 
abusee par son enthousiasme a fait appel a une 
force chtonienne qui selon la saison inverse la 
rotation terrestre. Elle a, semble-t-il, verifie 
I'evencment un 20 octobre, il eOt ete heureux 
qu'en y assistant un 20 fevrier, elle ait pu 
constater "de visu" le phenomene reel I 
Peut etre ai-je mal lu, mais je n'ai pas trouve 
dans "Sciences et Avenir" un quelconque 
rectificatif emis par un lecteur avise. Non plus 
dans la reedition de "La grande Nubiade" qui 
date de Fan 2000. Avec quelque retard, je 
prends la liberte de le faire. 
L'explication symboliste du "pourquoi ces 
dates" semble des lors moins assuree et le 
choix du 20 octobre, date du jubile de Pharaon, 
pour moins exaltant que cela soit pour un 
esprit occidental, gagne en credibilite. 

A. KOECKELENBERGH 

Bert THHUNISSEN, Nut en nog eens nut'. 
Wetenschapsbeelden van Nederlandse 
natuuronderzoekers, 1800-1900. 
Hilversum : Verloren, 2000. 220 biz., 16 ill., 
register. ISBN 90-6550-623-3. 

Het is onder Nederlandse wetenschapshistoriei 
een vvijd verspreide opvatting dat de Neder
landse wetenschappers nooit echt de absolute 
top hebben gehaald omwille van een typische 
Nederlandse, "nationale" geaardheid. Neder
landse geleerden zijn namelijk niet geneigd tot 
diepe metatysische beschouwingen. Ze zijn, zo 
heet het, door en door pragmatisch ingesteld. 
Hun wetenschap is vooral utilitairen praktisch, 
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met de voeten op de grond. Om echt grote 
wetenschap te doen, moet je echter precies 
interesse hebben voor de metaty'sische 
grondslagen en je werk schragen op een 
diepere filosofische overtuiging. Aan de 
nuchtere Hollander is dat niet besteed. 
De stelling werd voor het eerst geponeerd door 
Huizinga en Hooykaas en heeft vooral aan 
algemeenheid gewonnen door het werk van 
Klaas van Berkel. Er is lets van. Nederland had 
wel een Huygens en een 's Gravesande, maar 
geen Newton; wel een Lorentz en Van der 
Waals, maar geen Ein.stein, wel een De Vries 
maar geen Darwin. Maar of je dat nu als een 
tekort moet beschouwen, en meer nog. of je 
dat in verhand kan brengen met een nationale 
volksaard, lijkt mij te betwijfelen. Die twijfel 
wordt alleszins gedeeld door Bert Theunissen, 
die nauwgezet onderzoek deed naar de 
wetenschapsbeelden van de vooraanstaande 
Nederlandse natuurwetenschappers uit de 
negentiende eeuw. Hij komt tot de conclusie 
dat hun visie op wetenschap wel degelijk sterk 
utilitair getint was, maar hij brengt dat in 
verband met de unieke sociale stmctuur van de 
Nederlandse samenleving. Theunissen maakt 
een onderscheid tussen reloriek en praktijk. De 
geleerden hanteerden een maatschappelijk 
ethos waarin het maatschappelijk belang, 
"gemeenschapszin en dienstbaarheid" vooraan 
stonden. Bovendien maakte dc vooralsnog 
zwakke maatschappelijke ondersteuning van 
wetenschap een voorzichtige en onderdanige 
voorstelling van wetenschap noodzakelijk. 
Natuurlijk was de praktijk niet regelrecht in 
tegenspraak met deze retoriek, maar het beeld 
dat Theunissen van zijn groep geleerden kan 
tekenen, bevat veel meer dan louter pragma-
tisme en utilitarisme. De versnipperde Neder
landse samenleving bevorderde allicht een 
traditie van openheid en afkeer van wijsgerige 
conflicten; maar dat was een juist een sterkte 
van de Nederlandse wetenschap, betoogt 
Theunissen. Precies daardoor konden Neder
landse geleerden zich makkelijk integreren in 
nieuwe stromingen die ze vanuit het buitenland 
oppikten, en hadden ze wcinig moeite om 
nieuwe \'isies in hun werk te incorporeren. Flen 
meer wijsgerig retlecterende geleerde zou het 
daar wellicht een stuk moeilijker mee gehad 
hebben. 

Het is duidelijk dat dit boek een uiterst belangrijke 
bijdrage is tot het schetsen van enkele weten
schappelijke generaties min of meer vergeten 
geleerden. Theunissen concentreert zich ovengens 
op een zeer interessante, want vrijwcl altijd 
"vergeten" periode: de negentiende eeuw was tot 
de speciaculaire opkomst van de Tweede 
Gouden Eeuw in het laatste kwart, een erg 

stille wetenschappelijke eeuw. Met dit boek 
opent Theunissen belangrijke nieuwe wegen in 
het onderzoek naar de voorwaarden die de 
Tweede Gouden Eeuw hebben mogelijk 
gemaakt. Zonder twijfel het belangrijkste 
boek, zowel naar inhoud als naar aanpak, over 
de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis van 
de laatste jaren. 

Geert VANPAEMEL 

A.J.P. MAAS. Atomisme en individualisme. 
De Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 
en 1949. Hilversum: Verloren, 2001. 296 biz., 
ill., register. ISBN 90-6550-678-0. 

De Universiteit van Amsterdam werd 
opgericht in 1877, als voortzetting van het 
zeventiende-euwse .ithenaeum llhistre. Heel 
snel zou de nieuwe universiteit een grote 
wetenschappelijke faam opbouwen, die nog te 
weinig door historici systematisch is onderzocht. 
In 1992 verscheen onder redactie van J.C.H. 
Blom en anderen een bundel biografieen Een 
brandpunt van geleerdheid in de hoojdslad 
(Uitgeverij Verloren), maar er was duidelijk 
nood aan een meer diepgaande studie van het 
wetenschappelijk milieu. Het boek van A.J.P. 
Maas doet dat nu voor de natuurkunde. Zijn 
benadering is op de eerste plaats institutioneel, 
maar ook heeft hij veel aandacht voor de 
natuurkunde zelf, wat voor een historicus van 
vorming zsker niet vanz£lfsprekcnd moet geweest 
zijn. Het resultaat is een mooie analyse van een 
kleine wereld waar uitzonderlijke geleerden 
meet naast dan met elkaar werkten. 
De Amsterdamse natuurkunde groeide onder 
de stimulans van Johannes Diderik van der 
Waals die in 1877 hoogleraar werd benoemd 
aan de wis- en natuurkunde faculteit. Naast 
hem zou een tweede zwaartepunt ontstaan rond 
de figuur van Pieter Zeeman. In 1923 kreeg hij 
de beschikking over een groot, modem 
laboratorium Physica, wat hem eindelijk de 
nodige middelen versehafte om hoogstaand 
onderzoek een plaats te geven in het 
universitaire leven. De natuurkunde groeide in 
het interbellum uit tot een vak met een eigen 
tlnaliteit, niet langer slechts een hulpvak voor 
medische studenten. Met het vertrek van 
Zeeman in 1935 kwam dc natuurkunde echter 
in een crisissituatie terecht, gedeeltclijk 
veroorzaakt door de economische crisis, maar 
ook door de interne verdeeldheid binnen de 
faculteit. Het verhaal eindigt daardoor een 
beetje in mineur. Amsterdam heet\ niet de 
beloften waargemaakt die haar steile opgang 
aan het begin van dc twintigste eeuw leek in te 
houden. Het is jammer dat Maas geen epiloog 
heeft toegevoegd over de naoorlogse periode. 
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Dat had het nogal negaiicvc oordcel over de 
"gemiste kansen" \'an .Amsterdam misschien 
wat kunnen tempcreii. Ook ontbreekt een 
ruimere inbedding in dc ontwikkeling van dc 
N'cdcriandse natuurkunde, bijvoorbeeld bij de 
oprichting van de Nederlansche Naluurkundige 
Vercniging in 1921, hoewel Maas naar 
daarnaar verwijst als een van de mijipalen van 

een nieuwe geest binnen de naluurkundige 
gemeenschap. Maar het boek biedt ook zonder 
die uitbreidingen een bijzonder interessante 
visie op het natuurkundig leven in een van de 
belangrijkste natuurkundefaculteilen van de 
Lage Landen. 

Geert VANPAEMEL 


