
De doos van Pandora 

Op de twee andere platen is een vrucht in uteri 
afgebeeld. Opvallend is de combinatie van sche
matische weergave, met name de vorm van de ute
rus en de meer realistische afbeelding van de jongste 
vrucht, iets wat bij de oudere van de twee weer niet 
gezegd kan worden. Hier krijgt de kijker juist de 
indruk dat er een 'volwassen kind' in het vrucht
water zweeft. Ogen de bloedcellen natuurgetrouw 
(misschien wel overgenomen uit een handboek), 
dat is zeker niet het geval met de beide platen van 
uteri waar veel meer belang lijkt te worden gehecht 
aan de schematische opbouw van de vliezen. 

Het lijkt er dus op dat, ondanks het feit dat de drie 
platen aan één kunstenaar toegeschreven kunnen 
worden, er wel gesproken mag worden van een 
verschillende benadering van het afbeelden van 
anatomische en fysiologische onderwerpen. Er is 
nog een aantal platen die waarschijnlijk door Eerel
man zijn vervaardigd, gezien de stijl. Alleen was 
Eerelman uitermate onzorgvuldig in het signeren 
en dateren van zijn werk. Uitgebreider kunsthisto
risch onderzoek zal moeten uitwijzen of de onge
signeerde platen daadwerkelijk van Eerelmans hand 
zijn. 

Al met al vormen de werken die hij voor de 
hogeschool vervaardigde een bijzondere bron voor 
medisch-historisch onderzoek in een zeer bijzon
dere periode. 

ACHT GRONINGSE STUDIEGIDSEN WISKUN
DE (1696-1704) 

Jan van Maanen* 

Bernoulli vervult in 1695 een vacature uit 1669 
Johann Bernoulli wist al in 1691 dat de Groningse 
Academie geen wiskundige meer had, want in een 
brief van 9 oktober van dat jaar vraagt hij zijn 
broer )akob om een goed woordje voor hem te 
doen.' W^iskunde was niet bepaald populair in 
Groningen in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw. In 1667 was er nog een hoogleraar benoemd 
voor wiskunde en logica, de Duitser Bertling, maar 
in 1669 werd zijn opdracht 'wegens het gebrek aan 
beoefenaren van de wiskunde' veranderd in ethiek, 
en vanaf dat moment is de leerstoel tot de benoe
ming van Bernoulli onbezet gebleven. In 1693 ver

andert de situatie wezenlijk omdat de Landdag 
(het 'parlement' van de Ommelanden) in dat jaar 
de weg vrij maakt om drie nieuwe hoogleraren te 
werven, onder wie een wiskundige. 

In 1695 wordt Bernoulli door tussenkomst van 
Huygens en L'Hospital gepolst. L'Hospital geeft zelf 
in zijn brief aan Johann van 10 juni 1695' een over
zicht van de ontwikkelingen die door Christiaan 
Huygens in gang gezet waren: 

Zie hier de geschiedenis van de leerstoel in Holland. 
De heer Huygens, aan wie ik reeds een tijdje terug in 
een brief had gevraagd om, mocht er in Holland een 
of andere leerstoel in de wiskunde beschikbaar ko
men, mij daarvan op de hoogte te .stellen en die voor 
u in de wacht te slepen, schreef me (nl. op 26 januari 
16951 dat hij wilde weten of u daar nog steeds voor in 
aanmerking zou willen komen. Ik heb hem geant
woord |nl. op 21 februari] dat hij me het salaris en de 
stad moest laten weten, om u zo in staat te stellen daar 
gerichter een beslissing over te nemen. Hij schreef 
terug [namelijk op 3 maart] dat het om 1200 gulden 
ging, Hollandse valuta, die 1440 ponden in Franse 
valuta waard zijn, en dat de stad Groningen is, maar 
dat hij me direct daarbij vroeg om u de stad pas te 
noemen nadat u positief uw woord had gegeven de 
baan te accepteren. Daarover heb ik u geschreven [op 
12 maart, en inderdaad zonder Groningen te noemen [ 
en meteen nadat ik uw antwoord |van 26 maart| had 
ontvangen heb ik de heer Huygens geschreven dat u 
direct had gereageerd, maar dat u nog vvel zou willen 
weten of men in u persoonlijk geïnteresseerd was en 
verder de stad en de andere details die u in uw brief 
had aangegeven. Daarop heb ik geen enkele reactie 
van de heer Huygens meer gehad, hoewel ik hem er 
sindsdien nog twee maal over geschreven heb. Maar 
blijkbaar heeft hij het wel doorgegeven aan de 
Curatoren van de Academie in Groningen, die u de 
brief hebben geschreven waarover u me spreekt. 

Waarschijnlijk stelt L'Hospital zijn betrokkenheid 
mooier voor dan ze was, want het lijkt dat Huygens 
zelf het initiatief genomen heeft om, via L'Hospital, 
Bernoulli voor de vacature in Groningen te polsen. 
Dit alles speelde zich af toen Huygens al zeer ziek 
was (hij overleed op 8 juli 1695), en een aantal brie
ven is daardoor vermoedelijk verloren gegaan. 

Bernoulli had op 26 maart' geschreven dat hij 
nu niet meer alleen kon beslissen: 
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Het aanbod dat u me doet is mooi en het aannemen 
waard, en inderdaad, u zou me al zelf in Parijs met 
een geschenk voor u zien staan als ik nog zonder 
vrouw en zonder kind [Nikolaus, geboren op 6 febru
ari 1695I was, want ik heb enorm veel zin om een zo 
gunstige gelegenheid met heide handen aan te pak
ken. Maar nu ik getrouwd ben zou ik mijn vrouw met 
me mee moeten nemen. Daarom moet ik in dit con
tact met enige voorzichtigheid te werk gaan, en wil ik 
eerst advies inwinnen bij mijn vrienden. 

Vervolgens vraagt Johann aan L'Hospital om voor 
hem naar de eerder genoemde details te informeren. 
Ook vraagt hij om hem op de man af te zeggen 

of het jaarsalaris voldoende zal zijn om fatsoenlijk 
van rond te kunnen komen, want - zoals men me 
zegt - het leven in Holland is zeer duur, vooral in 
deze tijd van oorlog. 

Namens de Curatoren van de Groningse Academie 
benaderde vervolgens de rector, de theoloog Johan
nes Braun, Bernoulli 19 april 1695 per brief voor 
het hoogleraarschap in de wiskunde (op deze brief 
doelt L'Hospital aan het eind van zijn 'geschiedenis 
van de leerstoel in Holland'). Braun deelt mee dat 
de 'Magistraat hier ter plekke' (Provinciale Staten, 
waarin Stad en Ommelanden gelijkelijk vertegen
woordigd waren) had besloten dat de Curatoren 
stevige kandidaten moesten zoeken voor drie hoog
leraarsposities: een medicus, een botanicus en een 
wiskundige. Het jaarsalaris bedraagt 1000 tot 1200 
gulden, afgezien van mogelijke neveninkomsten 
uit promoties en privé-colleges. Voor Braun ging 
er niets boven Groningen:'' 

Ik kan het niet achter wege laten om nog toe te voe
gen dat deze stad wegens haar omvang, adel en rijk
dom zeer vermaard is, en dat Hij [Johann] zich er 
tevens als medicus kan bekwamen, hetgeen zeer be
vorderlijk kan zijn voor het huishoudboekje, l̂ e 
levensmiddelen zijn hier niet zo duur als in andere 
plaatsen in de Verenigde Provinciën, en misschien 
niet eens duurder dan in Zwitserland zelf Hij zal er 
allerlei slag mensen aantreffen, en er collega's vinden 
met wie Hij prettig en vreedzaam kan leven. 

Onderhandelingen volgen. Kan Bernoulli misschien 
ook iets aan botanie doen zolang er nog geen 
hoogleraar voor benoemd is? Op 15 juni antwoordt 
hij dat ze niet te veel van hem moeten verwachten 
als medicus en botanist. De Wiskunde, schrijft hij, 
is altijd zijn voornaamste studie geweest, hij heeft 
er een dagtaak aan. Aan medicijnen en botanie heeft 

4. Ibid., 405-406. 
5. Ibid., 413. 
6. Ibid., 416-417. 
7. Ibid., 418. 

hij weinig aandacht besteed om allerlei redenen, niet 
in de laatste plaats vanwege een gebrekkig geheu
gen, een bekende klacht onder wiskundigen. Maar 
als er niet gestreefd hoeft te worden naar perfectie 
wil hij er wel iets aan doen. En des te liever als het 
hem ook nog vrij gebruik van huis en tuin zou 
opleveren. En verder, schrijft hij, kan hij een stad
genoot, Zwinger, voor de botanische leerstoel aan
bevelen. Drie dagen later voegt hij er nog aan toe:'' 

Mijn bang aangelegde echtgenote verzet zich echter 
nog steeds, en daarbij voert ze onze kleine jongen als 
excuus aan. Ze wil hem niet achter laten, en ook. 
zoals ze zegt, vanwege de tere gesteldheid die een baby 
nu eenmaal heeft niet blootstellen aan een hachelijke 
reis en een plotselinge verandering van lucht. Maar 
dit verhindert mij niet om, als het niet met haar kan, 
dan toch zonder haar op reis te gaan. Ik hoop dat 
dan, als ik een aantal jaren bij jullie ben en het kind is 
een jongen geworden, beide me zullen volgen. 

Op 16 juli stuurt Braun de officiële uitnodiging.'' 
Hij biedt een salaris van 1250 gulden, daar kan, 
schrijft hij, nog zo'n 10% bijkomen wegens pro
moties en andere academische emolumenten. Hij 
herhaalt de aanprijzingen uit zijn eerste brief en 
schrijft dat hij Bernoulli persoonlijk in allerlei 
zaken van dienst zal zijn. Zo biedt hij Bernoulli, 
totdat deze een eigen woning heeft, onderdak bij 
hem thuis aan. En als uw vrouw eens wist, aldus 
Braun, hoe oprecht en gelukkig het leven in Gro
ningen is, dan zou zij zonder aarzelen met u de reis 
aanvaarden. 

Dat doet ze inderdaad, 'na honderd keer haar 
woord gegeven te hebben en honderd keer weer te 
hebben teruggenomen, geheel volgens de gebrui
kelijke onstandvastigheid van deze sekse'.' Op 3 
augustus antwoordt Bernoulli aan Braun en in een 
aparte brief aan de Curatoren, dat hij de benoe
ming aanvaardt en binnenkort op reis zal gaan. 

Op 11 september vertrekken ze. Ze reizen per 
koets naar Frankfurt, vandaar per boot naar Nijme
gen, dan weer over land naar Utrecht, per boot 
naar Amsterdam en vervolgens over de Zuiderzee 
naar Zwolle, om via de Overijsselse en Drentse 
kanalen op 1 november 1695 in Groningen aan te 
komen. Op 8 december, wordt Johann, zoals hij 
zelf schrijft, onder trompetgeschal door de Rector 
de Academiekerk binnengeleid, waar hij zijn inau
gurele rede over de Lof van de wiskunde houdt. De 
curatoren bieden hem een maaltijd aan, en de dag 
na de oratie onthaalt de Rector hem. Het plechtige 
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eerste college vindt plaats op 22 december 'in aan

wezigheid van de heren Curatoren en een grote me

nigte van allerhande mensen.' De tien Groningse 

jaren zijn begonnen. 

De inhoud van Bernoulli's onderwijs 

Over Bernoulli's ambtsuitoefening in Groningen is 

niet veel bekend. Zijn oratie en het eerste college 

t rokken een groot aantal toehoorders , schrijft hij 

op 10 januari 1696 aan L'Hospital. Maar of er daar

na, behalve voor het verplichte onderwijs in de 

artes-faculteit, veel belangstelling voor zijn colleges 

was is moeilijk te zeggen. In het begin is BernouUi 

er tamelijk pessimistisch over, zoals hij op 27 

december 1695 aan Leibniz meedeelt:* 

Hier ben ik dan eindelijk, nu ik me enigszins bevrijd 

heb van de veelheid aan huiselijke en openbare plich

ten, waardoor ik tot op heden zo overstelpt was dat ik 

Uw laatste brieven, die ik na mijn aankomst hier in 

goede orde heb ontvangen, bijna vergeten was. Toch 

geniet ik nog niet die rust die ik zou wensen om me 

aan wiskundig onderzoek te wijden met zo grote vrij

heid als ik voorheen in Basel had. Want ik ben niet 

langer eigen baas. Ook al is het mijn voornaamste 

taak om hier wiskunde te bedrijven, dan nog zal dat 

vooral ten dienste van de studenten zijn. Zoals ik nu 

reeds aan zie komen zal ik het grootste deel van mijn 

tijd verdoen om hun de grondbeginselen in te prenten. 

De consequentie is: hoe meer vooruitgang de studen

ten wellicht zullen maken, des te minder zal ik dat zelf 

doen. Beoefenaren van de Algebra, die u in Holland 

aanwezig acht, tref je hier volstrekt niet. Integendeel, 

ik heb nog niet de eer gehad om een enkel iemand te 

ontmoeten die ook maar de naam 'middelmatig 

Wiskundige' verdient. 

Uitlatingen van anderen over Bernoulli's onderwijs 

in Groningen zijn er nauwelijks. Een ui tzondering 

vo rmt het in 1714 in Groningen verschenen boek 

Een kort en klare onderwijsinge in de beginselen van 

de algebra ofte stel-konst van Pieter Venema. In zijn 

voorwoord schrijft Venema dat hij veel profijt 

heeft gehad van de colleges van BernouUi. Systema

tisch onderzoek levert wellicht nog meer wiskundi

gen op die in Groningen door BernouUi gevormd 

zijn, maar op dit moment blijft het bij deze uitlating 

van Venema. School heeft BernouUi in Groningen 

zeker niet gevormd. 

Uit de Elenchi Lectionum Publicarum, de plak
katen waarmee de Universiteit de colleges voor de 
nieuwe cursus aankondigde, weten we hoe Bernoul
li's leerplan en rooster eruitzien. De Groningse uni

versiteit beschikt zelf niet meer over deze plakka

ten, maar BernouUi heeft ze voor de jaren van 1696 

tot en met 1704 (met ui tzondering van 1701) 

bewaard, en ze zijn nu in de Bazelse universiteits

bibliotheek te raadplegen.** Het zijn bijzonder rijke 

documenten voor de geschiedenis van de Univer

siteit, omdat ze ons niet alleen over de wiskunde, 

maar ook over de andere disciplines inlichten. Zo 

kunnen we zien wat de concurrerende theologen 

Braun en Hulsius, de eerste een liberale Cartesiaan 

en de tweede zeer recht in de or thodoxe leer, 

onderwezen. Ook het onderwijs in de medische en 

de juridische faculteit en in de artes-faculteit is zo 

gedurende een tiental jaren te overzien. We zullen 

ons hier echter verder tot Bernoulli's lessen beper

ken. 

In figuur 1 is de Elenchus Lectionum voor het jaar 

1697 afgebeeld. Het is de eerste waarop BernouUi 

aankondigt dat hij, in zijn private colleges wel te 

verstaan, de dift'erentiaal- en integraalrekening zal 

onderwijzen (zie ook het detail in figuur 2). Wat 

valt op grond van deze plakkaten over het onder

wijs te zeggen? O m met het rooster te beginnen: 

BernouUi geeft college op maandag, dinsdag, don

derdag en vrijdag om 9 uur. En wat het programma 

betreft: in 1696 begint hij rustig, met inleidende 

meetkunde-coUeges over de eerste vier boeken van 

de Elementen van Euclides. In 1697 staan voor de 

openbare colleges, die studenten van de artes-fa

culteit moeten volgen, in aansluiting op de colleges 

uit 1696 gelijkvormigheid en de theorie van verhou

dingen op de rol, hetgeen neerkomt op de boeken 5 

en 6 van de Elementen. Daarna zijn in de openbare 

colleges geografie en as t ronomie aan de beurt , 

'zowel volgens klassieke als volgens recente inzich

ten'. In dit jaar adverteert BernouUi ook met priva

te colleges. Voor liefhebbers (met een goed gevulde 

beurs, maar dat staat niet op het plakkaat) zal hij 

'vanaf begin 1698, als de cursus logica afgesloten is, 

een f)'sisch college beginnen, waar hij alle dingen 

die kunnen gebeuren op zeer handige wijze met 

meetkundige strengheid zal bewijzen en vervol

gens met experimenten bevestigen.' 

Voor dit college experimentele fysica, naar het 

model van Bazelse colleges van Jakob BernouUi, 

koopt hij in Leiden bij Van Musschenbroek instru

menten , onder meer een luch tpomp volgens het 

ontwerp van Senguerd, die tegenwoordig in het 

Leidse Museum Boerhaave bewaard wordt (figuur 

3). Hij maakt hiervoor in juni 1698 met zijn vrouw 

een reis naar Holland, voor zaken maar daarnaast 

ook als vakantie. In Amste rdam bezoekt hij de 

maker van optische ins t rumenten Hartsoeker, ver-

8. C.I. Gerhardt (ed.), Leibnizens Mathematische Schriften, dl. III1 (Berlijn/Halle 1849-1863) 22-223. 
9. Ki. Ar. G 115 Nr. 2. 
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E L E N C H U S ' 

L E C T I O N U M P U B L I C A R U M 
E T E X E R C I T I O R U M 

^ Ami CIO. l o c . XCVII. & XCVIII. cm Beo hahentur 8 contimmiir ia 

ACADEMIA PROVINCIALI 
GRONINGSE ET O M L A N D I T E . 

D . • .JOHANNES BRAUNIUS. SS.Th.Doa. 
:;urd'cniquc ut & Hcbr, Li:ig. Pror'. Ord. Hort umJcctiia pub'.icc 

erget in cxphcanJ» Epiftoli Pïuli ad Hcbrios, Collcgta. nabcbit 
idiitico ElenÖici in riiumSytlcina D E D O CTRiN A V OB DE-

RUM , quod linguüs aiinis abiolvii . Doincftica quo^ue habcbit extrcitia, 
Hebraic! GrainTiianco Anilytici. Ncc non Collegium Praaiciiin ; j>rxta 
concior.cs qu i in Tcmplo Ac.idemico habcntur, intra pnvaios ii;id«e,s cxpqnit 
ArtcniOi-aionamSncrara. Siquiiint qui alia dclidcrcnt Milr.ica Vcl (jufc luJaicam 
IpcCtant Amiqmiatcm, ant Eicgctlca; Eorum (icfidcno nondccrii. 

DN. PAULUS HULSIUS, S.S. Tll. D & Prof. Or J. 
pidilire horn prima MAtcnas Thcoiogicas lelcftas, prxlcrtim qux Antii^uiraicm 
facram fpeftint, Hillorcw-clcnfticc illuftrit. Tan '^ . . . 
cas d:cbus dominicis loietinibusq ad popiilum publicc habcndas, ftia per 
hcWoroida habct Excixina, DidjCtieo-Elcnctici, Diiputatoniv PraÖicn, 

ptxtcr Concionci Acadcmi, 

Exa-
iniiiatona, autfiqux alia SS. Tlteol. Sciidiofis cognovcïit pro(u:ura. In Ant:-
qui:atibus infiftit »eftfgiiï SpanhcmianB Introduftun-s aj Hiftoriam Sacrar-j. 
In dog.Tiaticts pcrtradit McduUaiTi Clar. Marku, diiUuin i:i hac nofti-a, en-
aranum in AtiJ- LugJuno Batava Prof. ccUbcrnmi, 

DN. J O H A N N E S MENSiNGA,Phii. Do5i:Hi9Jor: &EIO. 
quenticc Proh Ord, publicc l)ora undccima An.nalcs Hcrum Romanarum ab 
Urbc Condi;» pnorc biduo liiicrpretaiur , poilcriorc Oraiionem Ckcronij pro 
Milonc. Scholiidomcfticu Icftiones habeiHilloncas, Gcographicas , Oratonjs 
&P<jcticas,CKCom!nodo& defidcrio id cxigencium ; & in uiroquc gcncrc ftyli 
pros.c ^cl'^.it.t; oratiDuis cfcrcct rigcaii acmulz juvcntjtjs, qu.e has Scholas 

\ DN. J A C O B U S G U S S E T I U S , PrornTar S. S. The-
5 okigiim Piiilorophiam & Hclienilmumdoccns , hori tenia publico quxflioiicsjx 
* omnibus PhilolDphut panibus, prxlertini exMetaphj'ficiidcöasiraöatjpraia-

puasNoviTcft. bcu(ionMcnucle«,cashinccxcil»hsScriptorumGnccorumilIuli-
rans, illincufus ialkrum Thcoloeieos indicam; Dclcda quoquc S. Scripturatuin 
loca otpomt, aitcnus dicbus. Privatiro la Grattslitcns cxcrcct lUdiolos CK-
plicniior.E V. H. jC^ianicui ipfc addicobftrwtioncsPhilological. Apcnecquoquc 
Collrgiiim ThcolMioim ad lolvcnda dubii circa quxftiones & Scnpruras S, 
Studioiiis vcx^rtia. Esplicaturus, ut prionbus ann« , Lngicain, Mcuphyucan, 
Ê< PiijCicam, tudi ex vcterum ;uin ex Celeb, Cartclii nici'.tc. 

DN. W E S S E L U S B E R T L I N G H , J.U. Doa. &Prof. 
Ord, Sclecrw Pamleftarun- inatcnas pubhcc hor.i decim» imerprctatur. 
Collegium Difpucaioriura Publico-Pri^atum in Nuclcum fiium jurii ct>ncrovcrll 
hcri] condiAis in AuditoriopublicOf rcliqua Collegia Pnvain, Exp1icitona,E lamina. 
toria ~ I _ai^c{iicrium NaïjjIiJIÏmBnim Be p^H.lTiii]; Doiriinorum Siuiiiolorijm 
intra pnwiios panctcs ificbus finguhsluBctT " 

IC. Public. Prvac.ijiie Juris Prof. Ord. Acadcm: R T. ReSor , Aphanimos 
fuos ad luftiiuiicncsJultiuianCAS publux dicbus iovis rt Veneris horspnmi intcr-
prctacur : bm.ircin prioris h.jui L-ct;onui-,i vicera lüpplcnre Colleg;o 
I^itpucacono Publico quod lingulis diebus LunK hora prima in Ecniam in 
Audiiorto JunJico forious-jnicuique parentiaus apeitura h,ib<r. In privaiis auccm 
Colleens, nonuintiinnis QUJCJam habet, unum ftilicet ad Iiiilitutioncs JuHiniani 
Augiiui Expiicatorio-Exa'minscorium . alterum Paadcctarum aj Compendium 
Lautcrbachianilm, teriium Juris Publici adBccktmb: (cd&inaliis, pra;cipuc 
uquse antchac nimPandtö*ramad Hub<ri, Vutrii, Stiuvii, turn Juris Pubiiei 

adVitriarii, tuiTi FeudatisadStryckii, Virorum Chnlt , laudatiffimiiin filumex-
cgi:,Gcnerol"ofi)mNob!lin: florenCiirimoriimqucDn^Aiidiroruni dcr;dt.TiiiprpporrQ 
commodabic. Ncc CoIlcgiJin Polincum pccciitibus dccrr., 

DN. GERHARD U S LAMMER S. Med, ac PUil. 
Dod: Med. & Phyficcs P.-ol-". OrJ. pubUce horadecima Aphorir̂ nosHippCMrra. 
tis imcrprttaripcrmt. Privatim habet collegia rncd.ihcöre:iai,Sc Pvac:ica i aliantie 
offer! ad captum ic defidenumSmdioforum nicilicina:, Prartcrca publicc liom 
tccunda Vcriorum Principiorum dccci; Phvricam primo hcbdomatiisbidtKi, 
altcro veróNob . Garrcfii Trnft: dc paflïon-.biü An:mx expticM. Piivatim 
bat>tt Collfaium inPl-ilos- Pnncipia N : Carie2i, Eihxum q.ioquc ac Ingiciim, 
ur& in alias I'h-.loJophix pjrtcsapcriec iis, qui intlituiionc ej:is crudir ciipivin:. 

DN, JOHANNES B ER NO ULLr, Phil. &.VIcd, DoÖ. 
.VUthcftw Prof, Ordin, Doftrinan Prcporcioniim & figuraruni (iiniliumcx V& 
VI. lib. Elcm. Eudid Lcftionibns putdicis hora nona illuftrarc pcrgit 6e 
propcdicm .iblolvci, poftca Gcographica&Aftronomica Secundum tam vcccruni 
quati Ncoccncorun oiemcmcraaabit. In CoUegiis vero prtva:is prxier injthc-
.inauea ctiim »aria philofophica docct , quocirca finito curlu Lo^ îco 
3.pznti irieiinte-*nno proximo 1698. Collegium phyScum ubi omnia quam 
fieri poteft tommotlilTinic ad rigorem Gcometricum dcmo.ilimbic & 

TïïEinÜc cxpewmwui. conrivmabic, Caiterum in Alecbtaicw, Opticis, SCMIC-.S, 
Mochanicis cxtCiitawi t^lathoicos paitibus, pricprimw in nova &c infal'no caku-
laiidi gciicrc (cu JiRcrèti:b!ii!m !t inicgr.ilium methoiio pjucss cognita, qui, 
mii'a produtuiiturinvcn:*, operaia fuam pciituris aon dcnegab-.t. 

DN-. R U D O L P H U S E V S S O N I U S , Med. Doa-, 
PrfiF. Oi-J. I'.iblicc ban prn;j corporis hiimni coiniriitiuocm c;tp!aaK. 
iü khoÜs domellieiiCI. Viri \a. Mimnicki libtum dc Re Anatamica cxponit, 
jc cxplicjtj in leciionibus confpicicniia c t̂hibci , ac porro narurx arcanj nnmur 
Cnllcjium mliipcr AiutomiCjni DJiputaiotium Apollini fr.crjt.K juveniuci offert 
atquc commcndat, Ac pr.c:cr labanolam hor:i AcaJcitiici curam & caliurim, 
hora tenia publicc rocnfibu» vcrni» ctxilivuin bono planiarum dcmonftraurum 
nomina, nota», acvirc»cx]>oni(. Müoilbuj vero anru'n:i:ilibus& hybcrnii rciiqjain 
matcrcim medieam :nScholisPublico.piïvaiisdomifu;ccK?linbit; SingjlisqucSimpli-
cibaschyinicacsindcpr.cp»ritaa<i;ii\iiici.Ssti!(.ic:,irLtsin(uperdcfi.Perils Ex:mioi-ur.i 
jm-cnum , qui ptivaMm (bam opcram inCollrgl.?. aut Hctbjnis vivis cxurnan^is 
cxricicn:. 

D lfftswBti ftblict ptrtmnfj Fjchfurti ,nfl,tiinHiHr Athi Mcrcurii ï Satunii. ' nw 
CtHr^i^ frivJtj baifnmr horn J P.-iMl.^nitai i ? DiffKnaeniiHj tjufdtm Eicmluui 1 

BiHmtn^ ^tajtmit lüttm Mercur i i Ö S n u r n i Mi hsr* 1. m 5, Siajiaiti Mjdem,* *>-tf-j^e '.utr 
fmklKt *§x» fxit. 

m'iiiBait rrxcni , crrffra ƒ»« frtm-ii"' Cf j'e trial"'' tejlmitl. 

G R O N } N G , ^ . 

a ^d HHdttiimAm . ^tid/ïflHris cavcirr.tn.-, t^nr* i ^.-ima ad Hiijm. 
il^He ixlr^ Aii-ttrtA , WNW IH yfcu^fm'» fubUe k^Hnr, 4i!}iii.iiKrve. 
• liitrarim tm^nuliHi p*ttt , „ , le-.-iit , fa* in S^IM igjimt BiHi 

fpermni DiUiyti • tfuxtAdimdnm <S ii . ifni xrtihm G/m>uji,M , 

Typis CATHARIN.E Z A N D T , RrovinciLt & Academiai Typographie 
UidiiiariK i Anno l ó y ^ . 

Figuur 1; De colleges aan de Groningse universiteit voor het jaar 1697. 
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DN. J O H A N N E S B E R N O U L L I , Phi/. & Vfed. Doa. 
Matheicos Prof. Ordin. Doftrinain Proporcionum Sc figurarum fimiliumcx Vêc 
VI. lib. Elcm. Euclid. Leftionibus publicis hora nona ijluftrare pergi: 6c 
prücaniiOTr .rjÂ JiVv̂ j-, ^ f e ; ' £l̂ ,Ojj.rAr\Kir.3jfe'.4,'}-.rAcvAn:i.irai .(rrj.i.oj.U'.OT .rAOT yjv,£".n!.'.w 
quam Neotericorum mentem traöribit. In CoUcgiis vcro privatis prLCter mathc-

imatica etiam varia philofophica docec , quocirca fimco curlu Logico 
apericc iiTcunte-anno proximo röt^. Collegium phyficum ubi omnia quam 
fieri poteft conimodiflïmè ad rigorem Geomerricum demofirtrabii; & 

TTïïïTncle éxpetiinQ^is coarirmabic, Ca;£erum in Algcbraicis, Opcicis, Staticis, 
Mochanicis cxteril^elylathclcos partibus, pncprimis in novo Sc infolito calcu-
landi genere êu differcnnaliiim Sc intcgralium mcthodo paucis cognica, qui 
mira producuncurinventa, operam fuam pctituris non dcntgabir. 

Figuur 2: Fragment van de Elenchus Lectionum (1697) waarop BernouUi aankondigt dat hij, in zijn private colle
ges wel te verstaan, de differentiaal- en integraalrekening zal onderwijzen. 

der is hij in Den Haag en Leiden, waar Dorothea en 
hij bij de jurist Gerard Noodt logeren. De Leidse 
hoogleraar De Volder nodigt hem met enkele van 
zijn Leidse collega's te eten uit. 

Ter financiering van de instrumenten had hij 
na enige schermutselingen in 1697 tussen Stad en 
Ommelanden, omdat de Ommelanden niet wilden 
meebetalen, van de Stad 1200 gulden toegewezen 
gekregen. De colleges zijn vooral bekend geworden 
omdat er van de zijde van de theologen bezwaar 
kwam tegen de plaats waar BernouUi zijn proeven 
zou gaan doen, het koor van de Academiekerk. 

Verder, laat BernouUi op het plakkaat weten, zal 
hij zich inzetten om voor belangstellenden de alge
bra, optica, statica, mechanica en overige delen 
van de wiskunde te onderwijzen, en vooral 'een 
nieuwe en ongebruikelijke rekenmethode, ofwel de 
nog bij weinigen bekende methode van differentia
len en integralen, waarmee wonderbaarlijke resul
taten geproduceerd worden.' In de cursus 1698-
1699 gaat hij in de openbare colleges door met 
geografie, waarbij hij speciaal aandacht zal beste
den aan het gebruik van globes en geografische 
tabellen. Zodra de ergste winterkou voorbij is zal 
hij bovendien 'ten dienste van hen die meer willen 
weten over de natuur de experimentele school 
openen, met behulp van de daartoe verworven fy-
sisch-mathematische instrumenten. In de tussen
tijd zal hij belangstellenden voor onderwijs in de 
gehele wiskunde, hetzij in abstracte hetzij in con
crete onderwerpen, met volle inzet ten dienste 
staan.' Dit is ook het programma voor de twee 
jaren hierna (1699-1700 en 1700-1701). 

BernouUi zegt de experimentele .school, die een 
grote toevloed aan bezoekers (Curiosi noemt hij 

ze) heeft gehad, te zullen voortzetten, en ook door 
te zullen gaan om de 'bron van de diepere analyse' 
te openen voor hen die al goed thuis zijn in de 
algebra. Voor de cursus 1701-1702 ontbreekt het 
plakkaat. In 1702 prijst hij de experimentele school 
aan met de mededeling dat die nu nog leerzamer is 
omdat sommige instrumenten gerepareerd zijn en 
andere nieuw aangeschaft. Voor 1703 en 1704 blijft 
het programma met kleine aanpassingen gehand
haafd: geografie is in 1702 afgesloten, nu is tijdre
kenkunde op basis van de astronomie aan de 
beurt, en voor 1704-1705 worden de experimenten 
gedaan aan de hand van Rohaults Traite de physi
que dat vanaf 1671 talrijke edities kende (waaron
der ook Latijnse vertalingen). 

Hoeveel invloed de colleges op studenten heb
ben gehad, moet bij gebrek aan bronnen in het 
midden blijven. Dat BernouUi zelf experimenteel 
onderzoek doet volgt uit brieven en publicaties, 
hoewel de informatie (en dus wellicht ook Ber
noulli's experimentele repertoire) beperkt blijft tot 
het doen van vacuümproeven. Aan Varignon schrijft 
hij over experimenten met barometers, op 6 no
vember 1700 bijvoorbeeld over de precisie van de 
vacuumpomp die hij gebruikt.'" 

Van augustus 1699 tot augustus 1700 is Ber
nouUi rector. Als hij aantreedt houdt hij een rede 
waarin hij zich tegen bedenkingen over zijn religi
euze opstelling verdedigt. Als hij het rectoraat in 
1700 aan Braun overdraagt spreekt hij over een 
onderwerp dat, zoals hij schrijft, dat jaar tot veel 
discussies aanleiding geeft: Is het lopende jaar nu 
het laatste van de 17de eeuw of het eerste van de 
18de, dit in combinatie met een pleidooi voor de 
invoering van de Gregoriaanse kalender. Het recto-

10. P. Costabel en J. Peiffer (ed.), Der Briefwechsel von Johann BernouUi, dl. 2 (Basel 1988) 256-263. 

89 



De doos van Pandora 

Figuur 3: Luchtpomp volgens het model van Senguerd (Boerhaave Med. 249; p. 26-27). Met dank aan Museum 
Boerhaave. 

raat houdt hem gedurig bezig. 'Godzijdank zal ik 
er spoedig van verlost zijn,' schrijft hij op 19 juni 
1700 aan Varignon. 

Samenvatting 
Bij gebrek aan gegevens blijven de vragen over de 
kwaliteit en de invloed van het door BernouUi 
daadwerkelijk gegeven onderwijs (dat is nog iets 
anders dan het onderwijs dat hij aankondigt; of er 
voor de private colleges in de wiskunde werkelijk 
belangstellenden waren, afgezien dan van bezoe
kers uit Bazel zoals Jakob Hermann en Bernoulli's 
neef Nikolaus, valt niet te zeggen) bestaan. Inte
ressant is wel dat BernouUi voor de onderwerpen 
van de verplichte colleges uit de artes-faculteit een 
grote keuzevrijheid had. Opvallend is bijvoorbeeld 
dat het meetkunde-college dat hij in de eerste twee 
jaar van zijn Groningse periode gaf, niet na een 
aantal jaar weer terugkwam. 

Uit het rumoer dat de lessen in de experimentele 
natuurkunde opwekten mag geconcludeerd wor
den dat die enige aandacht trokken, en het feit dat 
BernouUi ze uiteindelijk aan de hand van een boek 
gaf doet vermoeden dat dit op het gebied van de 
bèta-wetenschappen het meest invloedrijke is ge
weest. Wat de wiskunde betreft: Groningen mag na 
Bazel de tweede universiteit zijn geweest die diffe
rentiaal-en integraalrekening in de gids had staan, 
studenten had Bernoulli er zeer waarschijnlijk niet 
voor. Via zijn contacten met L'Hospital, Varignon 
en vooral Leibniz en de publicaties die daaruit 
voortvloeiden, met als hoogtepunt L'Hospitals Ana
lyse des infmiment petits (Parijs 1696), heeft hij de 
invoering van de nieuwe wiskundige technieken 
ongetwijfeld meer beïnvloed dan via zijn leer-
ling(en?). 
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