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Eindverslag jury 'Huygens-Descartes scriptieprijs' 2015 
 

De jury wenst eerst en vooral te benadrukken dat het gemiddelde niveau van ingediende scripties erg 

hoog was. Uit de 13 inzendingen werd na veel wikken en wegen volgende shortlist geselecteerd (in 

alfabetische volgorde): 

• Sebastiaan Broere (Universiteit Utrecht, met als begeleiders Joost Vijselaar en Hans Pols) In 

and Out of Magelang Asylum: A Social History of Colonial Psychiatry in the Netherlands 

Indies, 1923-1942 

• Pepijn Lewis (Universiteit van Amsterdam, met als begeleiders Jacques Bos en Samuël F. 

Kruizinga), Geenszins verwaarloosbaar: Een eeuw van Nederlands risicobeleid rond 

overstromingen 

• Laura Truzzu (KU Leuven, met als begeleider Jo Tollebeek), Een spel van licht en schaduw. 

Wetenschap, gender en identiteit in de werken van Sarah Banne, Julie de Quérangal en 

Cristina Trivulzio di Belgiojoso (1820-1868)  

 

Vooraleer over te gaan tot het bekend maken van de winnaar, staan we erop kort de verdiensten van 

deze drie scripties in de verf te zetten (nog steeds in alfabetische volgorde). 

 

In de scriptie van Sebastiaan Broere wordt aangetoond dat Magelang Asylum in Nederlands Indië 

een hybride plaats was, gebruikt door actoren die allemaal eigen motieven hadden. In lijn met de 

recentere literatuur ziet hij in de psychiatrische instelling een veelheid aan functies en bovendien 

blijken ook de patiënten zelf én hun families een grote rol te spelen in de opnamepraktijk. Op een 

nauwgezette manier heeft de auteur vele duizenden patiëntendossiers en origineel bronnenmateriaal 

geanalyseerd en verwerkt in een vlot geschreven betoog. Op basis hiervan toon Sebastiaan Broere 

onder meer aan dat opname van patiënten niet alleen geïnterpreteerd kan worden als een top down 

disciplineringsoffensief van de kolonisator.  

 

De tweede scriptie op de shortlist is deze van Pepijn Lewis. Pepijn Lewis heeft het Nederlands 

risicobeleid rond overstromingen tussen de ramp van 1916 en vandaag op een geslaagde manier 

interdisciplinair benaderd: historisch, wetenschapsfilosofisch en wetenschapshistorisch. Zijn scriptie is 

een mooie balans tussen praktische filosofische theorie, bestuurlijke geschiedenis en de geschiedenis 

en betekenis van statistische risicoanalyses. De theorieën van Bruno Latour en Ulrich Beck waarmee 

onze huidige risicosamenleving en de genese ervan getypeerd worden, zijn voor Lewis geen obligaat 

theoretisch kader om het gebruik en de veranderingen van statistische risicoanalyses te analyseren. 

Hij draagt in zijn scriptie bij tot een beter begrip van de totstandkoming van onze huidige 

risicosamenleving.  

 

De scriptie van Laura Truzzi over wetenschap, gender en identiteit in het werk van Sarah Banne, 

Julie de Quérangal en Cristina Trivulzio di Belgiojoso is boeiend en intrigerend geschreven. Wat de 

selectie van deze drie casussen ook interessant maakt is de verschillende sociaaleconomische, 
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politieke, culturele en religieuze contexten waarin deze vrouwen wetenschappelijk actief waren:  

Egypte en het vroege Engels imperialisme, het geleerdenmilieu in het Parijs van de Julimonarchie en 

het Tweede Franse Keizerrijk, en tenslotte het Italië van het Risorgimento. In haar analyse komt heel 

goed tot uiting hoe deze drie negentiende-eeuwse vrouwelijke geleerden improviseerden met hun 

gender-identiteiten. Alle drie gingen ze met een creatieve manier om met de bestaande rolmodellen 

en verwachtingspatronen.  

 

We hadden het genoegen uit deze drie scripties een winnaar te kiezen. Omwille van de intellectuele 

kracht gecombineerd met bescheiden zelfvertrouwen, de grondigheid van de interdisciplinaire 

bewijsvoering en de bijzondere actuele relevantie hebben we uiteindelijk Pepijn Lewis als winnaar 

'Huygens-Descartes scriptieprijs' 2014-2015 geselecteerd. In een programmatorisch artikel getiteld 

"The Problem of the Problem of Environmental History”, betoogden Sverker Sörlin and Paul Warde dat 

er voor het vakgebied van ecologische geschiedenis (maar bij uitbreiding ook andere domeinen 

binnen de geschiedschrijving) een wereld te winnen valt als er bruggen geslagen worden naar de 

theorievorming binnen de sociale wetenschappen. Enkel op die manier kan de vaak lokale casuïstiek 

op een hoger internationaal relevant niveau getiteld worden. Dit moet de geschiedwetenschappen 

toelaten te wegen op hedendaagse maatschappelijke discussies. Als voorbeeld geven ze de sociale 

theoreticus Ulrich Beck, die van de relatie tussen mens, wetenschap en milieu een belangrijk thema 

binnen zijn werk gemaakt heeft. In onze risicosamenleving, zo betoogt Beck, zijn onze technologieën 

zijn zo machtig geworden, dat we niet langer in staat zijn hun gevolgen te voorspellen. Wij zijn 

slachtoffer van ons eigen technologische succes en de schaal van de problemen die ermee gepaard 

gaan. Zonder zich daar van bewust te zijn en via een andere weg dan deze van de ecologische 

geschiedenis komt Pepijn Lewis tot het interdisciplinaire resultaat dat Sörlin en Warde beoogden. Hij 

vervlecht naast Beck bovendien nog eens Bruno Latour heel instrumenteel in het met grondig 

bronnenonderzoek onderbouwd argument.  Toch blijft het geheel glashelder geschreven, zakelijk en 

hier en daar zelfs met een gedoseerde humoristische noot.  

 

Het laatste woord geven we graag aan Pepijn Lewis zelf, het is ook de laatste paragraaf uit zijn 

besluit:  “Dit alles leidt tot de slotconclusie dat het (mathematische) model (om overstromingsrisico’s te 

berekenen) de voortstuwende kracht blijkt te zijn achter de Nederlandse hoogwaterveiligheid. De 

modellen zijn namelijk nooit op een objectivistisch of subjectivistisch wereldbeeld gebaseerd, maar op 

een combinatie van beide waarin de vooruitgang van het denken over risico’s het beste tot uiting is 

gekomen. Daardoor lijken de mathematische modellen rond de overstromingsrisico’s op het eerste 

oog een ontoegankelijk objectivistisch fort, dat bij nadere beschouwing een half vervallen zandkasteel 

blijkt te zijn.” 

 

Net nu de Klimaatconferentie in Parijs naar een moeizaam eind gaat is dit een slotconclusie met een 

hoge mate van maatschappelijke relevantie. 

 

Geert Somsen, Dirk van Miert en Christophe Verbruggen 


