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Boekbesprekingen/Comptes Rendus
Ad Meskens, Practical mathematics in a
commercial metropolis. Mathematical life in
late 16th century Antwerp (Dordrecht etc.:
Springer 2013). 273 pp., ill. ISBN: 978-94-0075720-2, € 137,75 (gedrukt) en 978-94-0075721-9, € 107,09 (online).

De contextualisering van wiskunde in
het mercantiele centrum dat Antwerpen tot
1585 was is meteen het sterkste punt van dit
boek. Meskens slaagt er wonderwel in om
de wiskunde van Coignet te relateren aan
de politieke, sociale, economische en religieuze omstandigheden van eind zestiende
eeuw. Hij geeft hierbij een microgeschiedenis
van het leven van rekenmeesters in Antwerpen. Zo toont hij met diverse kaarten hun
favoriete woonplaatsen met details over de
huurprijzen en tabellen met hun religieuze
overtuiging. Ook duidt hij het belang van
gilden in hun wiskundige praktijk. Meskens maakt hierbij grondig gebruik van
ongepubliceerde bronnen, handschriften en
archiefmateriaal zoals notariële aktes, rekeninguittreksels, schepenregisters, dossiers uit
de privilegekamer, enzovoort, vooral uit het
Antwerpse stadsarchief. Ondanks het droge
bronnenmateriaal vormt dit een vlot leesbare
tekst, uitvoerig geïllustreerd met frontispices
van boeken, fragmenten uit handschriften,
afbeeldingen van instrumenten, kunstkabinetten, kaarten, tekeningen, portretten,
schilderijen en verzorgde diagrammen. Een
ander sterk punt is dat het boek een uitstekend overzicht biedt en uitleg geeft van
minder bekende takken van wiskunde. Het
hoofdstuk over het wijnroeien en over de
proportionele passer en de sector vormen
dan ook voortreffelijke referentieteksten.
Terwijl Meskens zeer goed vertrouwd is
met de historische bronnen en de secundaire

Is het nu die Vlaamse bescheidenheid of de
marketingstrategie bij Springer, ik begrijp
niet waarom dit boek niet de voor de hand
liggende titel draagt Michel Coignet, Practical mathematics in late 16th century Antwerp. Michel Coignet is na Simon Stevin
de belangrijkste zestiende-eeuwse ingenieur/wiskundige in de Nederlanden en Ad
Meskens is de persoon die daarover het
best geïnformeerd is. Meskens publiceert
reeds meer dan twintig jaar over Coignet en
zijn doctoraat van 1994 gaat in grote mate
over deze rekenmeester. Dit boek kan dan
ook beschouwd worden als een grondige
herwerking van het doctoraat en enkele
latere publicaties. Coignet was niet enkel
een belangrijk rekenmeester, hij was ook
instrumentenbouwer en publiceerde over
navigatie, cartografie, landmeten, astronomie, ballistiek, versterkingen en wijnroeien.
Het boek behandelt elk van deze disciplines, en de rol die Coignet daarbinnen heeft
gespeeld, in een afzonderlijk hoofdstuk. De
variëteit aan takken van praktische wiskunde verantwoordt dus wel de gekozen
titel maar Michel Coignet had daarin een
meer prominente plaats verdiend.
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Toon
van
Hal,
‘Moedertalen
en
taalmoeders’.
Het
vroegmoderne
taalvergelijkende onder-zoek in de Lage
Landen (Brussel: Verhan-delingen van de
Koninklijke Vlaamse Aca-demie van
België voor Wetenschappen en Kunsten
2010). ix + 616 pp., ISBN: 978 90 6569 067
8, € 32,50.
Er is één taal die veel beter is dan alle
andere. De woorden van deze taal maken
door hun vorm duidelijk wat de structuur
is van de gedachten die er mee
uitgedrukt worden en wat de aard is van
de dingen waarover gesproken wordt. De
taal heeft een enorme woordenschat, is
welluidend, ondubbelzin-nig en efficiënt.
Het is geen utopische taal die nog
uitgevonden moet worden; het is het
Nederlands. Alle andere talen stammen
van deze beste en oudste taal af. Bewijs:
de taal heet ook wel Duyts of Douts, ofwel
‘de oudste’.
Deze
beweringen
werden
gepassio-neerd
verdedigd
door
de
Antwerpse arts Johannes
Goropius
Becanus (1519–1573). Het ligt misschien
voor de hand om in
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een serieuze geschiedenis van taalkundige
ideeën Becanus’ geschriften als een curiosum te behandelen, maar dit zou een
vergissing zijn. Dit wordt aangetoond door
Toon Van Hal in een omvangrijk en indrukwekkend boek over hetgeen zestiende- en
zeventiende-eeuwse humanisten dachten
over de geschiedenis, verschillen en verwantschappen van uiteenlopende talen. Van
Hal behandelt hierin elf geleerden die in het
taalvergelijkend onderzoek van 1570–1650
als centraal kunnen worden beschouwd
– dat wil zeggen dat ze er ofwel uitgebreid
over schreven, ofwel invloedrijk waren door
een enkel geschrift (zoals Lipsius) of een
groot netwerk van wetenschappelijke contacten (zoals Elichman). Becanus krijgt van
hen de meeste pagina’s toebedeeld.
Van Hal laat zien dat Becanus’ theorie
niet een geïsoleerd product was van een
chauvinist zonder taalkundig benul, maar
integendeel aansloot bij een wijdvertakt
stelsel van inzichten waar Becanus grondige kennis van had. Zo was zijn theorie
over het Nederlands verbonden met de
wijdverbreide opvatting dat de Cimbriërs,
afstammelingen van Japhet, ooit vanuit
Azië naar Europa waren gemigreerd, en dat
hun taal ten grondslag lag aan het Grieks en
het Latijn. Becanus identificeerde dit Cimbrisch met het Nederlands. Ook Becanus’
gebruik van veronderstelde etymologische
verbanden was niet in alle opzichten afwijkend van wat bij tijdgenoten gebruikelijk
was. Van Hals boek geeft uitgebreide citaten, met Nederlandse vertaling, van alle elf
auteurs, en hierdoor ontstaat in het geval
van Becanus een genuanceerder beeld
van zijn opvattingen dan de karikatuur
die gewoonlijk ontstaat als men deze kort
samenvat, zoals in de eerste alinea hierboven.
Tegelijkertijd laat Van Hal zien dat men
geen Whig-geschiedkundige hoeft te zijn
om Becanus’ ideeën als onzinnig af te
wijzen. Ook zijn tijdgenoten deden dat.

Scaliger, Lipsius, Hugo de Groot stonden
bijkans in de rij om uit te leggen waarom
er niets deugde van zijn beweringen. De
Nederlands-als-oertaal-theorie
is
een
prachtig voorbeeld van wat er gebeurt met
een kennisgebied als iemand driest en spectaculair de mist in gaat: er ontstaat besef
van de beperkingen van de methoden, en
er wordt een baken gevormd dat waarschuwt voor te vermijden praktijken. Bij
het gebruik van etymologische argumenten
moest men na Becanus altijd oppassen voor
de valkuil waarvan hij het bestaan luidruchtig had aangetoond.
Het boek van Van Hal gaat over veel
meer dan Becanus. Ook aan zijn andere tien
geleerden (Scaliger, Lipsius, Mylius, Schriekius, Cluverius, Grotius, Laetius, Elichmann,
Salmasius, van Boxhorn) wijdt hij elk een
hoofdstuk, waarin hij hun werk analyseert
volgens een vast ‘interpretatierooster’. Hij
schetst eerst een sociaal en wetenschappelijk profiel met vooral biografische gegevens
en vervolgens een taaltheoretisch profiel
met relevante werken. Van elke auteur stelt
hij vast welke uitgangspunten hij hanteerde,
hoe hij zich documenteerde, welke taalkundige argumenten hij gebruikte en hoe
hij zaken als taalverandering, taaldiversiteit
en taalgelijkenis beschreef en verklaarde.
Van Hal geeft hierbij uitgebreide citaten,
gebruikt zowel brieven en veilingcatalogi als
gepubliceerde bronnen, en biedt grondige
overzichten van de relevante secundaire
literatuur.
Met deze elf hoofdstukken houdt het niet
op. Het boek opent met een inleiding en een
nuttig overzicht van opvattingen over taaldiversiteit vóór de Renaissance. Het sluit af
met een grandioze vergelijkende synthese
en met een hoofdstuk over de vraag of er
één Nederlandse school heeft bestaan (antwoord: nee) en over de receptie van de elf
auteurs in latere eeuwen. We zijn dan bijna
500 bladzijden verder, en er volgen er nog
ruim honderd voor bibliografie en indexen.
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Met het schrijven van dit waardevolle
boek heeft Van Hal een fenomenale prestatie geleverd. Het zal nog lang dienst doen
als naslagwerk en vertrekpunt voor verder
onderzoek. Het heeft weinig zwaktes. Wat
men zou kunnen aanmerken betreft relatieve kleinigheden. Zo lijkt het soms dat
indeling van auteurs als ‘centraal’ en ‘perifeer’ evengoed anders had kunnen uitvallen.
Van Hal toont heel goed aan hoe fijnmazig de intellectuele netwerken waren, maar
zijn boek maakt ook duidelijk dat zelfs zijn
monumentale eruditie niet toereikend is om
deze netwerken volledig in kaart te brengen. Wellicht dat nieuwe digitale methoden
hierbij van nut zullen worden. Het boek
illustreert toevalligerwijs ook de nadelen
van digitale methoden: de index verwijst
onder de ingang ‘John Wallis’ naar een
pagina (381) waar slechts het Latijnse woord
Wallis (inwoners van Wales) te vinden is.
Het is begrijpelijk en toepasselijk dat Van
Hal zijn boek in het Nederlands geschreven
heeft. Maar het is ook een beetje jammer.
Ik geloof graag, met Becanus, dat deze taal
voortreffelijke eigenschappen heeft. Toch
verdient dit boek een Engelse vertaling.
Jaap Maat (Universiteit van Amsterdam)
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