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Patrick Gautier Dalché, La Géographie de 
Ptolémée en Occident (IVe–XVIe siècle) 
(Turnhout: Brepols Publishers, 2009). 443 
pp., ISBN 978-2-503-53164-9. € 95,00.

While Ptolemy’s most influential work, 
the Almagest, had been fully adopted by 
western Latin culture since Gerard of Cre-
mona’s translation from Arabic in 1172, 
Ptolemy’s Geographike Hyphegesis (‘Guide to 
Cartography’) was not translated into Latin 
until the beginning of the fifteenth century. 
For a long time, the history of the recep-
tion of Ptolemy’s Geography in the West has 
been almost exclusively associated with the 
history of Florentine Humanism and the 
recovering of Greek scholarship. Within 
this widespread narrative the ‘re-discovery’ 
of the Geography in fifteenth-century Flo-
rence marked the beginning of a ‘cartogra-
phic revolution’ based on the introduction 
of the so-called ‘Ptolemaic projections’ that 
opened the way to modern cartography 
and to a new form of spatiality, purified 
from medieval symbolism. Ptolemaic car-
tography is seen as having ensured that 
elements represented on a map should be 
cosynchronous, separating time from space, 
geography from history. Ptolemaic maps 
allegedly provided an abstract or objective 
picture of the world conform to a linear 
style that created accuracy and precision.

These interpretations were largely based 
upon the cataloguing of the manuscripts of 
the Geography carried out by Father Joseph 
Fischer at the beginning of the twentieth 

century, and its largely uncritical reception 
by historians of cartography and geography. 
Fischer concentrated his research on manu-
scripts that contained Ptolemaic maps and 
identified about fifty extant copies. Most are 
monumental manuscripts, commissioned 
by popes, cardinals, and leading families of 
the age, crafted and copied in the Florentine 
botteghe. This selective history of the Flo-
rentine reception of the Geography came to 
be regarded as the only relevant moment in 
the history of this classical work, allegedly 
forgotten for centuries until its recovery in 
the Renaissance. In addition to the fact that 
Fischer did not consider manuscripts of the 
Geography without maps, he completely 
overlooked any other form of literary recep-
tion. Fischer almost exclusively considered 
‘orthodox’ luxurious manuscripts: editions 
that were structured into the eight books 
that comprise the text of the Geography, 
followed by a planisphere, twenty-six regio-
nal maps, and a variable number of tabulae 
novellae. ‘Heterodox’ manuscripts that did 
not conform to the Florentine model were 
completely ignored.

From 1999 onward, Patrick Gautier Dal-
ché began to question, deconstruct and 
contrast the very idea of a ‘Ptolemaic revo-
lution’ in the Renaissance, showing evidence 
that in the early Middle Ages the Geography 
did not disappear completely. Instead its 
existence was recorded in literary form in 
treatises on astronomy translated from 
Arabic into Latin, and even in Carolin-
gian poetry. Gautier Dalché published two 
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van de filosofie hun symbolische betekenis. 
Zo is met Marleen Brock als levendige en 
eloquente gids op de tijdlijn van de eerste 
aankopen in 1894 tot en met hun digitale 
ontsluiting op www.erfgoedplus.be te vol-
gen hoe psychologen hun instrumenten 
hebben ingezet om de menselijke geest te 
vangen in maat en getal, maar ook om er 
wetenschapspolitiek mee te bedrijven. 

Douwe Draaisma (Rijksuniversiteit Gro-
ningen)

Jorrit de Boer, Een kleine en kwetsbare 
instelling. Een geschiedenis van de Uni-
versiteit Twente, 1961–2011 (Universiteit  
Twente, proefschrift, 2011). 284 pp., ISBN 
978-90-365-3255-6. Jorrit J. de Boer & J.W. 
Drukker, High tech, human touch. Een 
beknopte geschiedenis van de Universiteit 
Twente. A concise history of the University of 
Twente 1961–2011 (s.l.: Universiteit Twente, 
2011). 221 pp., ISBN 9789036532730.

De Technische Rijkshogeschool te Enschede, 
beter bekend als de Technische Hogeschool 
Twente en sinds 1986 als Universiteit Twente, 
wilde het wetenschappelijk onderwijs in 
Nederland opschudden. Natuurlijk, zij was 
allereerst bedoeld om Nederland te voorzien 
van voldoende ingenieurs. De redenering 
hierachter was simpel. Bij de snel groeiende 
bevolking was het van belang voldoende 
werkgelegenheid te creëren. Hoe kon dit 
beter dan door verdere industrialisering van 
het land? Maar minister Jo Cals van Onder-
wijs en de door hem ingestelde voorberei-
dingscommissie wilden niet zomaar een 
nieuwe technische hogeschool.

In de eerste plaats vonden zij dat gehoor 
moest worden gegeven aan de roep uit 
samenleving en industrie naar kortere stu-
dies. Ten tweede wilden zij de mogelijkheid 
van een campusuniversiteit onderzoeken, 
een voor Nederland nieuw fenomeen. En 

ten derde moest de ingenieursopleiding 
nieuwe inhoud krijgen.

In zijn kort voor de vijftigste dies nata-
lis van de Universiteit Twente verdedigde 
proefschrift gaat Jorrit de Boer uitvoerig in 
op het bijzondere van deze opdracht. Hij 
laat zien dat de hogeschool zich een heel 
nieuwe taak gaf. Waar de andere openbare 
universiteiten en hogescholen in Nederland 
de persoonlijkheidsvorming van studenten 
aan hun gezelligheidsverenigingen over-
lieten, werd dit in Twente de opdracht van 
de campusuniversiteit. Deze campus moest 
naar middeleeuws model een gemeenschap 
worden van docenten en studenten. Hierin 
pasten geen traditionele studentenvereni-
gingen en sociëteiten en geen ontgroeningen. 
De hogeschool wilde de studenten zelf vor-
men. Op de campus zouden de docenten en 
studenten elkaar ontmoeten in de college-
zaal en het laboratorium, op de tennisbaan 
of bij een kop koffie of een glas bier in de 
‘Boerderij’, het ontspanningscentrum van 
de campus. Van de studenten werd verder 
verwacht dat zij de campus leefbaar hielden. 
Deze combinatie van formele en informele 
vorming moest de studenten voorbereiden 
op hun toekomstige leidinggevende taak in 
de samenleving.

De studie zelf werd ook vernieuwd. Zij 
begon met een propedeuse van een jaar 
die werd verzorgd door de afdeling Alge-
mene Wetenschappen. Dit jaar diende 
om de studenten bewust te maken van de 
maatschappelijke implicaties van technolo-
gische ontwikkelingen en van de positie en 
de verantwoordelijkheden van de ingeni-
eur hierin. Ten slotte werd ook de opdracht 
tot verkorting van de studieduur serieus 
genomen. Na drieënhalf jaar studie werd 
een baccalaureaatsexamen ingelast dat kon 
dienen als afsluiting van de studie. Men 
wist dat een experiment met het baccalau-
reaatsexamen aan de economische faculteit 
van de Universiteit van Amsterdam was 
mislukt. In Twente hoopte men echter te 
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profiteren van het campusmodel, waar de 
grens tussen studie en studentenleven weg-
viel. Doordat geen tijd meer verloren ging 
aan woon-werkverkeer en andere onnodige 
afleiding, kon van de studenten worden 
verwacht dat zij wekelijks 36 uur besteed-
den aan colleges en practica en 12 uur aan 
zelfstudie! Zo kon de pretentie van een ver-
korte wetenschappelijke technische studie 
worden waargemaakt, inclusief een jaar 
maatschappijwetenschappelijke vorming.

De Boer stelt halverwege zijn boek vast 
dat deze idealen binnen tien jaar waren 
ingehaald door de ontwikkelingen in de 
buitenwereld. Het idee dat Nederland moest 
industrialiseren, was opeens niet meer rele-
vant. De campusgemeenschap was altijd al 
paternalistisch geweest, maar nu stoorde 
dit. Het baccalaureaat sloeg ook nu niet 
aan en de algemene propedeuse sneuvelde. 
In 1973 werd de woonplicht op de cam-
pus afgeschaft. De Technische Hogeschool 
Twente moest zichzelf opnieuw uitvinden.

Vanaf dit punt wringt het boek enigs-
zins. De Boer had zich ten doel gesteld een 
universitaire ideeëngeschiedenis te schrij-
ven. Bij zijn behandeling van het Twentse 
vormingsideaal werkt dit heel goed. Na de 
teloorgang hiervan wordt zijn boek een 
geschiedenis van beleidsnota’s. De ideeën 
hierachter blijven buiten het zicht. Des te 
meer valt op hoezeer de eigentijdse uni-
versiteitsgeschiedenis in Nederland er een 
is van ministeriële nota’s en wetswijzigin-
gen. Volgens De Boer zijn de universiteiten 
zo steeds meer op elkaar gaan lijken. Toch 

concludeert hij dat de Universiteit Twente 
in haar recente ontwikkeling lijkt terug te 
keren naar haar wortels. Het baccalaure-
aat is herleefd in het bachelors examen, de 
campus speelt een rol in de werving van 
buitenlandse studenten en in het jongste 
motto ‘high tech, human touch’ krijgt de 
techniek weer een menselijke maat.

Het studentenleven komt er bij De Boer 
bekaaid af, hoewel een ideeëngeschiedenis 
hiervan goed mogelijk is. De vraag waar 
de studenten vandaan kwamen, hoe lang 
zij studeerden of wat de rendementscij-
fers waren, valt eveneens buiten De Boers 
blikveld. Toch mag aan een universiteit 
met zulke revolutionaire pretenties als de 
Twentse hierover wel iets bekend worden 
verondersteld.

De ideeënhistorische benadering heeft 
nog een ander tekort. De rijk geïllustreerde 
tweetalige publieksuitgave Hich Tech, 
Human Touch, die sterk op het proefschrift 
van De Boer leunt, heeft ook oog voor de 
menselijke maat. Hierdoor krijgen sommige 
personen de eer die hun toekomt. Burge-
meester Wim Thomassen van Enschede 
is hier de man die erin slaagde de provin-
ciale en nationale politici voor Twente als 
vestigingsplaats te winnen. En rector mag-
nificus Harry van den Kroonenberg krijgt 
de verdienste de Universiteit Twente haar 
identiteit van ‘ondernemende universiteit’ 
te hebben bezorgd.

P.J. Knegtmans (Universiteit van Amster-
dam)
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