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ESSAY REVIEWS 

LEO VAN BERGEN 

FIN DE SIÈCLE, FIN DE CIVILISATION? 

Liesbet Nys, Henk de Smaele, Jo Tollebeek en Kaat 
Wils (ed.), De Zieke Natie. Over de medicalisatie 
van de samenleving 1860-1914 (Groningen: Histo
rische Uitgeverij 2002). 416 pp. ISBN: 90-6554-493-
3. Euro 34,75. 

Een in het laatste decennium in het maatschappe
lijk debat vaak de kop opstekend thema is dat van 
de (dreigende) medicalisering van de maatschappij. 
Iedereen slikt anti-depressiva, iedereen loopt bij de 
psycholoog of psychiater, ieder kind is hoogbe
gaafd, dyslectisch of heeft last van ADHD. Er is 
geen werkende meer te bekennen of burn-out, 
overspannenheid, en/of een trits aan typische 
beroepsziekten liggen op de loer of hebben reeds 
toegeslagen. De mens is ziek of zal ziek worden. Ik 
ben ziek, dus ik ben. Er is - of dat schijnt althans 
vaak zo te zijn - sprake van een natie vol zieken, 
van een 'zieke natie'. Dat nu was ook de titel van 
een bundel, verschenen als gevolg van een congres 
te Leuven van 19 tot 22 november 2000 genaamd 
'The Health of Nations', gehouden in het kader 
van een door het Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek Vlaanderen gefinancierd project over 
degeneratiedenken in wetenschap en cultuur in 
België (1850-1950). Hieruit blijkt al dat dat congres 
niet ging over de laatste jaren van de twintigste 
eeuw, maar over de tijd rond 1900. Ook toen werd 
alom geklaagd over de lichamelijke en psychische 
conditie van de mens, resulterend in een algemene 
verzwakking van volk, natie en ras. Het was de tijd 
dat West-Europa militair en wetenschappelijk 
toonaangevend was in de wereld, maar de pessi
mistische gedachte dat aan die positie spoedig een 
eind zou komen was alom aanwezig. De West-
Europeaan degenereerde, zo was de door Daniel 
Piek in 1989 in zijn Faces of Degeneration aangege
ven gedachte, en het was ondermeer aan de 
geneeskunde om hier een antwoord op te formu
leren. Zij deed dat in de vorm van het bijvoorbeeld 
door Eddy Houwaart, Nancy Tomes of W. Cole
man beschreven hygiënisme, maar ook in de vorm 
van de eugenetica, en die twee bleken niet zo 
streng van elkaar gescheiden als je op het eerste 
gezicht zou denken. 

Congres en bundel behandelden de medicalise
ring van de samenleving in de jaren i860 tot 1914 
en richtten zich daarbij met name op de rol, het 
belang en de invloed van medische metaforen, 

waarvan in feite 'de zieke natie' er al een is. Men 
ging er toendertijd namelijk van uit dat niet het 
Individu ziek was, maar de gehele gemeenschap. 
Alleen kwamen de symptomen van die ziekte bij 
individuen aan de oppervlakte. Gezien vanuit dit 
uitgangspunt moest de remedie zich ook niet op 
het individu maar op die gehele gemeenschap 
richten. De vraag is nu: oefende het gebruik van 
metaforen daarop een duidelijk invloed uit, of 
waren die metaforen louter beeldspraak om de 
ernst van de situatie en het belang van remedie 
voor het gehoor of het lezerspubliek duidelijk te 
maken? Daarover verschillen in de bundel de 
meningen behoorlijk. 

Het beeld van de zieke natie is samengesteld uit 
verschillende subthema's. In de eerste plaats is 
daar het overwegende belang dat gehecht werd aan 
zuiverheid, een begrip dat zowel morele als fysieke 
connotaties kende. Morele, geestelijke zuiverheid 
en lichamelijke en maatschappelijke orde en netheid 
gingen hand in hand, al presenteerde die laatste zich 
dan als de uitkomst van wetenschappelijke kennis 
en had de eerste een romantisch-idealistisch, zo 
men wil 'zweverig' uitgangspunt. Vies, onrein en 
onzuiver was vooral de arme, de bewoner van de 
sloppenwijken. Rijk daarentegen werd juist geasso
cieerd met rein en gezond (al waren er ook enkelen 
- met name schrijvers en andere kunstenaars - die 
in de arme het zuivere, eerlijke leven terugzagen 
en in de rijke niets anders dan decadentie be
speurden en lichamelijk en geestelijk verval). 
Ziekten als pokken en cholera kenden hierdoor 
een duidelijk sociale, normerende, moraliserende 
component. Zij die het kregen, waren arm, dom 
en vies en alleen door niet meer arm, dom en vies 
te zijn konden de ziekten tot het verleden gaan 
behoren. Het was ook niet voor niets dat juist in 
dergelijke milieus het oproer de kop opstak -
immers ook een teken van domheid. Ongezonde 
lichamelijke gewoonten leidden, dacht men, tot 
ongezonde geestelijke opvattingen. Angst voor 
revolutie en angst voor epidemische ziekten gin
gen aldus hand in hand. 

Een tweede element is de samenhang tussen 
individu en collectief. Met al die ideeën over de 
vervlechting van individuele dan wel collectieve 
ziekte en maatschappelijke (wan)orde, kwam ook 
het idee op dat niet de individuele mens ziek was, 
maar de gehele maatschappij, het idee dus dat de 
beschaving als geheel steeds verder afgleed in ziekte, 
domheid, wanorde en achterlijkheid. Door deze 
fixatie op geestelijk en lichamelijk verval doken in 
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de betogen hierover van de wat meer literair onder
legden als vanzelfsprekend meer en meer medische 
metaforen op. Deze werden met name ingezet om 
de overeenkomst tussen het maatschappelijk en het 
menselijk organisme te benadrukken, organismen 
die immers beide meer waren dan de som van de 
samenstellende delen. Eén ziek onderdeel van de 
maatschappij tastte de gehele maatschappij aan 
zoals één ziek onderdeel van het lichaam het hele 
lichaam uit balans kon brengen. Zo wierpen de 
sociologen zich bijvoorbeeld op als de geneesheren 
van het sociale lichaam. Zij waren, aldus de onder
titel van een van de artikelen in de bundel, ge
schreven door Kaat Wils, de 'fysioloog, arts en 
chirurg' van een te temmen maatschappij. Ook in 
de politiek was de medische metafoor in de negen
tiende eeuw geen uitzonderlijk fenomeen. Volgens 
Ido de Haan werden maatschappelijke misstanden 
zoals armoede veelvuldig 'de kanker van de maat
schappij' genoemd. 

Het wekt geen verbazing dat in het verlengde 
van het gebruik van medische metaforen de arts 
steeds vaker daadwerkelijk zijn stem liet horen in 
het debat over maatschappelijke zaken. Al in 1848 
schreef de arts Hubert Dresse dat 'de wetenschap 
van de mens, de geneeskunde dus' moest 'vooraf
gaan aan en het fundament vormen van elke sociale 
of politieke wetenschap'. Typerend voorbeeld van de 
arts die de maatschappij wenste te (her)vormen en 
zich daar ook toe in staat achtte, was de politiek 
gezien merendeels liberaal en een enkele maal zelfs 
socialistisch georiënteerde hygiënist. Als de proble
men maar planmatig, wetenschappelijk en nuchter 
aangevat zouden worden lag een stralende ziekte
en armoedeloze maatschappij in het verschiet. Het 
zuiverheidsideaal van de romantiek is zodoende 
terug te vinden in de opkomst van de sociale hygië
ne in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Het waren ook bovenal die hygiënisten die 
zowel het menselijk lichaam als het sociaal orga
nisme zagen als een orgaan dat was samengesteld 
uit verschillende delen die nauw met elkaar 
samenhingen. Alleen als ieder deel optimaal func
tioneerde kon het geheel optimaal functioneren en 
zelfs boven zichzelf uitstijgen. Maar werd, zoals in 
het menselijk lichaam, het sociaal organisme in 
één deel aangetast, dan was er gerede kans dat het 
hele organisme aangetast raakte. Veelvuldig voor
komende ziekten waren dan ook een ziekte van de 
gehele maatschappij en dus moest de aanpak ervan 
op het gehele sociale lichaam worden gericht. Dit 
verklaart mede waarom de hygiënisten zo bevreesd 
waren voor de ziekten die in de armoedige streken 
heersten: zij konden overslaan op de gegoede 
milieus waarvan zij zelf deel uitmaakten. 

Deze bezorgdheid beperkte zich echter niet tot 
lichamelijke, maar omvatte ook morele 'kwalen'. 

Amoraliteit van één klasse behelsde een gevaar 
voor het morele gehalte van een andere. Liesbeth 
Nys citeert de Luikse hygiënist Gustave Jorissenne, 
die zijn publiek voorhield dat 'de sociale stoornis
sen [...j het hele nationale organisme' bederven. 
Dit geeft al meteen aan, zo vervolgt Nys, dat ook 
de zo vooruitstrevende hygiënisten niet van natio
nalistische smetten vrij waren en dat er slechts een 
dunne en dan ook vaak overgestoken grens was 
tussen hygiënisme en sociale geneeskunde aan de 
ene, en zaken als eugenetica of sociaal-darwinisme 
aan de andere kant. Er was slechts een dunne lijn 
tussen lichamelijke gezondmaking van het volk en 
morele en geestelijke verheffing van de natie. Vaak 
was dan ook niet zozeer zoiets als 'de samenleving', 
maar juist 'de natie' hun bron van zorg en daarvan 
was weer juist zoiets als de fysieke en psychische 
gesteldheid van het leger 'de thermometer'. Niet 
een gezonde samenleving, maar een welvarende en 
militair sterke natie was hun voornaamste doel. 

Ook hygiënisten wezen daarom op de verder-
feliike invloeden van ras,senvermenging en ver
klaarden sociale ongelijkheid uit rassenverschillen. 
Het sociaal darwinisme en de eugenetica waren 
hen niet onsympathiek, maar stonden juist in 
hoog aanzien. Het was dan ook niet zozeer naast 
de hygiënist, maar veelal samen met hem of zelfs 
in één en dezelfde persoon verenigd, dat de euge-
neticus zijn intrede deed. Deze was van mening 
dat groei van zogenaamd 'zwakkere' groepen in 
samenleving, natie, volk, ras gestopt moest worden 
en dat kon ondermeer via positieve - sterke man 
trouwt sterke vrouw en krijgt sterke kindjes - dan 
wel negatieve - zwakke man of zwakke vrouw mag 
niet trouwen met wat voor vrouw ot man dan ook 
- eugenetische maatregelen. Deze zwakkere groe
pen moest worden geleerd zich aan te passen aan 
de heersende normen en waarden, de normen en 
waarden dus van de heersende klasse, van het 
heersende maatschappelijke systeem. 

Tot zover het beeld van de zieke natie zoals dat 
door meerdere bijdragen in de bundel in schrille 
kleuren wordt geschetst. Of het overigens de taak 
van een historicus is er expliciet op te wijzen dat 
eugenetische, racistische of sociaal-darwinistische 
theorieën 'verwerpelijk', 'fout en gevaarlijk' zijn, 
zoals Claude Blanckaert doet in zijn 'De natuur 
van de samenleving', is de vraag. Blijkbaar is hij 
bang dat de lezer die mening niet deelt of niet in 
staat is zelf tot die conclusie te komen. Deze 
Blanckaert acht de metafoor van de bouwsteiger 
bij het beschrijven van de rol van deze organicis-
tische ideeën voor de ontwikkeling van de sociolo
gie niet op haar plaats: die is nog te zwak. Het is 
zijns inziens juister hen 'te vergelijken met de 
bouwmaterialen, de stenen en balken, van het 
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sociologisch bouwwerk'. En eigenlijk is ook dat 
beeld nog te zwak. 'De negentiende-eeuwse ana
logie tussen de biologische en sociale theorieën 
inspireerde veeleer de bouwplannen zelf, de archi
tectuur.' 

De vraag is nu evenwel: klopt dit beeld ook? Het 
opmerkelijke is dat de bundel niet alleen bijdragen 
bevat die het genoemde beeld met verve verdedi
gen, maar ook bijdragen die het nuanceren of zelfs 
betwisten. De sociale maatregelen die de hygië
nisten voorstonden werden lang niet door ieder
een ondersteund, ook niet door de meerderheid 
van de artsen. Dat armoede en ziekte met elkaar te 
maken hadden stond voor iedereen wel vast, alleen 
had dat niet met 'de omstandigheden' te maken, 
maar met de arme als individu. Diens levensstijl 
deugde gewoon niet. Veel artsen hadden boven
dien geheel andere zorgen dan de zorg om een 
goed leefmilieu: te weten hun eigen inkomen en 
hun eigen werkomstandigheden. Zij hadden hier
door, aldus Rita Schepers, vaak noodgedwongen een 
drukke privé-praktijk die hen weinig of geen tijd 
overliet om zich ook nog eens met algemeen hy-
gienistische maatregelen te gaan bemoeien. Zoals 
Houwaart in zijn De Hygiënisten voor Nederland 
heeft laten zien, zo betoogt in de bundel lo Deferme 
voor België dat de activiteiten van de hygiënisten 
zeker niet door al hun medische collegae werden 
omarmd en dat ze op de keper beschouwd wel het 
denken over ziekte en gezondheid hebben veran
derd, maar bitter weinig gewenste maatregelen in 
de praktijk hebben weten om te zetten. 

Ook Piet de Rooy betoogt in zijn afsluitende 
beschouwing dat de medische stand zich - over 
het geheel genomen - niet zozeer met de maat
schappij bezighield, als wel met zichzelf. Er werd 
wel door enkele medici veel geschreeuwd - vóór 
vaccinatie, tegen kwakzalvers, vóór uitgebreide 
hygiënische maatregelen etcetera - maar, zo merkt 
hij op, het praktische resultaat van dat alles viel 
inderdaad bitter tegen. En bovendien werd de 
sociale wetgeving die er kwam niet of nauwelijks 
medisch onderbouwd. Dat echter, zo kan worden 
tegengeworpen, kan natuurlijk daarvan het gevolg 
zijn dat veel van de degeneratie-artsen helemaal 
niet zo over sociale wetgeving te spreken waren. 
Die zou immers alleen maar de gevolgen verzach
ten en daarmee de oorzaak in stand houden. De 
Rooy echter verklaart dit vooral daaruit dat voor 
een rol bij sociale wetgeving de artsen in over
heidsdienst zouden moeten treden, en de weerzin 
daartegen was (en is) groot. Bovendien, zo zegt 
hij, waren het niet alleen artsen die een aandeel 

hadden in bepaalde sociale overheidsprogramma's, 
maar ook andere beroepsgroepen, en kan er dus in 
ieder geval niet alléén van medicalisering worden 
gesproken, omdat dat juist een zekere mate van 
uitsluiting van andere groepen zou hebben inge
houden. 

Naast artsen die in degeneratie geloofden en 
medicalisering voorstonden, waren er anderen die 
hier niets van moesten hebben. In dit verband 
voert De Rooij Kraepelin op als een bestrijder van 
de biologische psychiatrie. Dat lijkt wat te veel eer, 
al is het zeker waar dat onder Kraepelins invloed 
de psychologische benadering aan invloed won. 
Zo werd de vaak aangehaalde Lombroso, aldus De 
Rooy, al snel aangevallen en dolf al bijna even snel 
het onderspit, ondanks pogingen van Nederlandse 
aanhangers als Winkler om hem te verdedigen. Op 
het criminologisch-antropologisch congres van 
Amsterdam in 1901 werd hij, aldus De Rooy in 
navolging van diezelfde Winkler, definitief 'met 
veel eerbewijzen' begraven. Maar dat is een beeld 
dat sterk contrasteert met dat wat Leendert Bou-
man, de latere VU-hoogleraar in de psychiatrie, 
van dat congres schetste.' 

De Rooy vraagt zich zelfs af of de medicalisering 
van de maatschappij, die de meeste andere auteurs 
in de bundel pogen te beschrijven, principieel 
eigenlijk wel mogelijk was. Naar zijn mening waren 
alle pogingen 'biomedische concepten te transfor
meren naar zinvolle begrippen voor de sociaal
wetenschappelijke theorievorming' tot mislukken 
gedoemd, domweg omdat die concepten daartoe 
niet geschikt waren. Hij pleit er dan ook voor niet 
al te veel gewicht toe te kennen aan de vele in het 
oog lopende opmerkingen over schedelmeting, 
zieke naties of degeneratie. En wel - naast de door 
het nazisme vertroebelde blik van hindsight-juist 
omdat ze in het oog vallen. Een historicus heeft 
welhaast per definitie oog voor het afwijkende, 
voor het obscure, voor het vreemde, en dreigt 
daardoor dat obscure een veel grotere rol te geven 
dan het normale, terwijl het in de werkelijkheid 
andersom is. De vele metaforen over de zieke natie 
dienen niet te worden opgevat als bewijzen voor 
medicalisering. Zulke metaforen waren immers al 
eeuwen in gebruik. Bovendien waren er velen die 
die metaforen weliswaar gebruikten, maar expliciet 
lieten weten dat ze echt alleen als vorm, en niet als 
inhoud gezien moesten worden. Hierbij maakte 
De Rooy overigens één uitzondering: de metafoor 
van het menselijk lichaam als meer dan de som 
der delen die moest aangeven dat ook de maat
schappij meer dan de som der delen moest zijn. 

1 L. Bouman, 'Het Vde internationaal congres voor crimineclc anthropologie', Orgaan van de Christelijke 
Vereeniging voor Natuur- en Geneeskundigen (1901-1902) 43-54. 
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O n d e r de au teurs van de bunde l bestaat dus 
geenszins eenstemmigheid over fundamentele vra
gen, zelfs niet over de vraag of het thema waar de 
bundel over gaat eigenlijk wel bestaat of niet. Het 
doet wat v reemd aan o m na vele ui tvoerige ui t 
eenzettingen over het medicaliserings- en degene
ra t iedenken van de negent iende eeuw in de 
s lo tbeschouwing het hele o n d e r w e r p van tafel te 
zien geveegd. Nog vreemder is echter dat er door 
de redactie ook geen enkele poging is gedaan o m 
de tegenstel l ing op te lossen of op zijn mins t de 
problemen te inventariseren. Het inleidende ar t i 
kel van de drie redacteuren van de bundel is zelfs 
vierkant in tegenspraak met De Rooys afsluitende 
betoog. De redactie durft, wil of kan geen afscheid 
n e m e n van de theor ieën over medical iser ing en 
disc ipl iner ing die het his tor isch debat over de 
geneeskunde in die ja ren decennia lang hebben 
beheerst, terwijl De Rooy ze zonder veel omhaal in 
de pru l lenbak deponee r t . Bundels ve r tonen wel 
vaker een zekere luiheid wat betreft het op elkaar 
a f s temmen van de bi jdragen, m a a r dit polaire 
beeld is wel heel kras. Natuurlijk hoeven de redac
teuren het niet met De Rooy eens te zijn, maar een 
pog ing de diverse opinies in het in le idende s tuk 
samen te brengen of op zijn minst recht te doen, 
had toch niet misstaan. Wellicht echter is dit wat 
schizofrene karakter van de bunde l wel tekenend 
voor de stand van zaken over het onderzoek naar 
zaken als 'zieke natie ' en 'degenerat ie ' in de jaren 
rond 1900. Het leidt tot de conclusie dat er simpel
weg nog veel te weinig onderzoek is gedaan naar 
gebruik en invloed van dergelijke medische meta
foren o m überhaupt iets met stelligheid over hun 
invloed en de redenen achter hun gebruik te kun
nen zeggen. Niet ten faveure van h u n invloed, 
zoals de redac teuren doen , maa r ook niet ten 
faveure van het tegendeel. Hoezeer geschiedschrij
ving ook altijd een discussie zonder eind zal zijn, 
deze bundel vormt met al zijn diverse opvatt ingen 
daarvan toch wel een heel levendig bewijs en is 
ook niet zozeer ondanks , maar eerder dankzij de 
conflicterende bijdragen aanbevelenswaardig. 

TEUN KOETSIER 

DE NIEUWE EXACTHEID EN DE WISKUNDE 

VAN DESCARTES 

Bespreking van: H.J.M. Bos, Redefining geometrical 
exactness. Descartes' transformation of the early modern 
concept of construction (New York enz.: Springer 
Verlag 2001) 470 pp., geb., fig., ISBN 0387-95090-7. 

Tot in de vroeg-nioderne tijd was de westerse cultuur 
gebaseerd op een door iedereen gedeeld complex van 
gezagsverhoudingen en tradities dat werd gedragen 
door een gemeenschappelijke geloofsovertuiging. In 
de loop van de 17'-' eeuw kwamen letterlijk alle traditi
onele waarden ter discussie te staan. Niet alleen in 
kringen van geleerden, maar na verloop van tijd ook 
onder het gewone volk. Binnen het alomvattende 
proces van rationalisatie en secularisatie waaruit toen 
de moderne tijd werd geboren was de wetenschappe
lijke revolutie een centrale ontwikkeling.' Daarbinnen 
speelde de wiskunde een essentiële maar, door haar 
voor de buitenwereld hermetische karakter, soms 
minder zichtbare rol. Als we de zaken vereenvoudigen 
dan ging het daarbij in het bijzonder om de tormule-
ring van de differentiaal- en integraalrekening door 
Leibniz en de daarmee equivalente introductie van de 
calculus door Newton in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw. Er is de voorgeschiedenis, de 
beslissende bijdragen van Newton en Leibniz en ver
volgens is er de achttiende eeuw waarin men zich 
vrijwel exclusief bezighoudt met de verdere uitwer
king en toepassing van deze nieuwe wiskundige theo
rie. De mechanisering van het wereldbeeld was in 
belangrijke mate ook een mathematisering van het 
wereldbeeld en uiteindelijk was dat een mathematise
ring op basis van in het biizonder het werk van 
Newton en Leibniz. 

De Utrechtse historicus van de wiskunde Henk Bos 
promoveerde in 1973 bij Freudcnthal en Ravetz op een 
proefschrift over differentialen en differentiatie bij 
Leibniz. Bos onderwierp in zijn onderzoek een cruci
ale ontwikkeling aan een zeer zorgvuldige, gedetail
leerde analyse. De tekst van de dissertatie verscheen 
in 1974 in het prestigieuze Archive for History of Exact 
Sciences.' Bos maakte naam met zijn werk over 
Leibniz. Enkele jaren na zijn promotie verschoof zijn 
aandacht echter al naar de belangrijkste voorganger 
van Leibniz: Descartes. Aan de formulering van de 
differentiaal- en integraalrekening om problemen in 
de meetkunde en de mechanica op te lossen gaat 

1 Een indrukwekkende beschrijving van dat proces vinden we in Radical Enlightenment, philosophy and the 
making of modernity 1650-1750 van de hand van Jonathan Israel uit 2001, waarbij in het bijzonder het belang 
van de ideëen van Spinoza wordt benadrukt. 

2 H.I.M. Bos, 'Differentials, higher-order differentials and the derivative in the Lcibnizian calculus'. Archive for 
History of Exact Sciences 14 (1974) 1-90. 
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namelijk een vertaling van die problemen in de taal 
van de algebra vooraf. Dat idee. een sine qua non 
voor de verdere ontwikkelingen, dat eerder door Viète 
was ontwikkeld, werd in de eerste helft van de zeven
tiende eeuw door Fermat en Descartes verder uitge
werkt: zij lieten zien hoe je de meetkunde analytisch 
kunt bedrijven. Het werk van Descartes in dit ver
band staat centraal in het in 2001 verschenen boek 
van Bos: Redefining geometrical exactness. 

Het belang van het werk van Descartes behoeft 
hier geen toelichting. Ik roep alleen in herinnering 
dat Descartes zo'n twintig jaar van zijn leven door
bracht op Nederlandse bodem. Ook vanuit het oog
punt van de Nederlandse geschiedenis is zijn werk 
van grote betekenis. 

Het is mijn overtuiging dat een van de belangrijke 
redenen waarom de geschiedwetenschap überhaupt 
wordt beoefend gelegen is in het feit dat wij mensen 
willen weten wie we zijn, niet alleen individueel maar 
ook als groep, als wiskundigen, als Nederlanders, als 
mensheid. In het bijzonder vanaf de negentiende 
eeuw is de historische invalshoek een van de manie
ren om meer inzicht te krijgen in onze identiteit. 
Ondanks het technische karakter van zijn oeuvre -
het is in belangrijke mate interne geschiedenis van de 
wiskunde - levert Bos belangrijke bijdragen aan een 
beter begrip van de wetenschappelijke revolutie en 
daarmee aan de ontstaansgeschiedenis van onze 
westerse cultuur. Dit essay gaat over Redefining 
geometrical exactness. Het is een mooi en belangrijk 
boek. We wisten het al, maar nu kan niemand er meer 
om heen. Hendrik |an Maarten Bos kan in een adem 
genoemd worden met de andere grote Nederlandse 
historici van de wiskunde: Eduard Jan Dijksterhuis en 
Dirk Jan Struik. Waarom is Redefining geometrical 
exactness zo'n goed boek? Ik zal de vraag met wat 
omtrekkende bewegingen beantwoorden. 

Het spel en zijn context. 
Wiskunde heeft wel wat gemeen met schaken. De wis
kundige speelt ook vaak een spel waarvan de regels 
precies zijn gedefinieerd en hij of zij probeert vanuit 
een gegeven stand volgens de regels tot een nieuwe 
interessante stand te komen. Het verschil met schaken 
en dammen is dat er geen tegenstander is; het gaat de 
wfskundige ook niet om winnen of verliezen, maar 
veeleer om inzicht. Een mooi en beroemd voorbeeld 
van een stuk wiskunde waarbij de vergelijking met 
een spel zich aan de moderne lezer opdringt vinden 
we in De Elementen van Euclides (ca. 300 voor 
Christus). O p de eerste pagina's van het eerste boek 
van De Elementen vertelt Euclides ons wat de regels 
van het spel zijn. Als er twee punten zijn gegeven dan 
mogen we die twee punten met een recht lijnstuk ver
binden (postulaat 1). We mogen een gegeven lijnstuk 
willekeurig ver recht verlengen (postulaat 2) en we 
kunnen als er een middelpunt gegeven is, om dat 

middelpunt een cirkel construeren die door een gege
ven ander punt gaat (postulaat 3). Weldra volgen er 
dan in De Elementen voorbeelden van problemen die 
met behulp van de regels kunnen worden opgelost. 
Staan de regels van het spel de constructie van een 
gelijkzijdige driehoek toe die een gegeven lijnstuk als 
basis heeft? Met propositie 1 geeft Euclides het ant
woord op die vraag. Hij laat zien hoe achtereenvol
gens de regels moeten worden toegepast om zo'n 
gelijkzijdige driehoek te construeren en hij bewijst 
tenslotte de correctheid van de constructie. Net als 
voor het construeren zijn er in het spel dat Euclides 
ons laat spelen ook voor het leveren van een bewijs 
logische regels waaraan men zich moet houden. 
Grotendeels blijven die laatste regels in De Elementen 
onuitgesproken, kunnen we achteraf zeggen. Deels 
worden ze door Euclides expliciet geformuleerd. In 
het bewijs van de correctheid van de constructie van 
een gelijkzijdige driehoek gebruikt Euclides bijvoor
beeld het door hem al eerder gegeven logische axio
ma: 'Dingen die gelijk zijn aan hetzelfde, zijn gelijk 
aan elkaar.' 

De vergelijking van het beoefenen van wiskunde 
met het spelen van een spel is verhelderend, maar ze 
behoeft aanvulling. De wiskunde is altijd ingebed in 
een economische, sociale en culturele context waar
van ze uiteindelijk niet los kan worden gezien. 
Wiskunde is bovendien veel meer dan zo maar een 
spel. Als we de vergelijking handhaven, dan is de wis
kunde een complex, zich alsmaar ontwikkelend con
glomeraat van vele spelen. En voor de historicus van 
de wiskunde is de wijze waarop zich dat complex ont
wikkelt een hoofdthema. Bijzonder interessant voor 
de historicus zijn de situaties waarin de regels die het 
spel bepalen veranderen. In dit verband is het terrein 
van Bos, de geschiedenis van de wiskunde in de 
zeventiende eeuw, fascinerend. 

Sinds de Oudheid zijn wiskundigen het er in het 
algemeen over eens dat de regels van het spel zodanig 
moeten zijn dat ze lot ware en precieze (in tegenstel
ling tot slechts bij benadering ware) kennis voeren. 
Bos hanteert voor deze eis het begrip exactheid; de 
regels van het spel moeten exact zijn. Over de vraag 
wat de eis van exactheid precies betekent zijn wiskun
digen het echter niet altijd eens. In het bijzonder in 
perioden waarin de regels aan het veranderen zijn 
blijken er verschillende interpretaties van exactheid 
mogelijk. Bos onderscheidt op dit punt meerdere 
houdingen, waaronder het beroep op de traditie, het 
filosofisch beroep op de meetkundige intuïtie en het 
beroep op het feit dat bepaalde regels tot een uitda
gender en vruchtbaarder spel zouden leiden. 

Bos neemt de meetkunde zoals zij in de Oudheid 
vorm had gekregen als uitgangspunt; zijn verhaal 
begint immers aan het eind van de Renaissance. Toch 
dringt de vraag hoe de interpretatie van exactheid 
zoals we die in De Elementen tegenkomen ooit binnen 
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de Griekse cultuur vorm heeft gekregen, zich op bij 
lezing van zijn boek. Zowel de wiskunde van Euclides 
als de wiskunde van Descartes hebben vrijwel niets 
met praktische toepassingen van de wiskunde te 
maken. Voor een buitenstaander is er in beide geval
len sprake van een formele bezigheid waarvan het 
ontstaan en de legitimatie elders gezocht moet wor
den. Binnen de Griekse cultuur werd de wiskundige 
waarheid vaak in een religieus of metafysisch kader 
gezien. 15at feit in combinatie met de rijkdom aan 
fraaie resultaten en uitdagingen die de wiskunde 
opleverde liggen stellig ten grondslag aan de Griekse 
interpretatie van exactheid in de wiskunde. Het is 
boeiend om te constateren dat zich het geval van de 
wiskunde van Descartes dit patroon in feite herhaalt. 
We zien bij Descartes ook dat de aanvankelijk nauwe 
band tussen wiskunde en filosofie in een bepaald sta
dium losser werd: ook bij hem ontwikkelde, net als in 
de Oudheid, de wiskunde haar eigen dynamiek. 

De Griekse erfenis 

In de Oudheid had men al ontdekt dat er binnen de 
Euclidische meetkunde allerlei constructieproblemen 
zijn die niet oplosbaar lijken te zijn met behulp van de 
in de eerste drie postulaten vervatte regels, dat wil zeg
gen, niet oplosbaar met passer en lineaal. Beroemde 
voorbeelden van zulke onoplosbaar lijkende problemen 
waren de trisectie van de hoek, de verdubbeling van de 
kubus en de kwadratuur van de cirkel. De bisectrice, 
de lijn die een willekeurige gegeven hoek in twee 
gelijke delen deelt, laat zich eenvoudig met passer en 
lineaal construeren. De trisectrices, de lijnen die een 
willekeurige gegeven hoek in drie gelijke delen verde
len, probeerden de Grieken tevergeefs te construeren. 

In reactie daarop hadden de Griekse wiskundigen 
gespeeld met de mogelijkheid van uitbreiding van de 
binnen het Euclidische spel toegestane constructiere
gels. Het probleem van de verdubbeling van de kubus 
luidt als volgt: Gegeven de ribbe van een kubus, 
gevraagd te construeren de ribbe van een kubus met 
een twee maal zo groot volume. Een parabool of 
hyperbool laten zich met passer en lineaal niet con
strueren, maar Menaechmus toonde aan dat als je die 
kegelsneden op een andere manier wel zou kunnen 
verkrijgen, de verdubbeling van de kubus uitvoerbaar 
is. Archimedes heeft zich ook met de problematiek 
bezig gehouden. Het probleem van de kwadratuur 
van de cirkel luidt zo: Gegeven de straal van een cir
kel, gevraagd te construeren de zijde van een vierkant 
dat een oppervlakte heeft gelijk aan die van de cirkel. 
Daarmee is, zoals Archimedes aantoonde, het pro
bleem van de rectificatie van de cirkel equivalent. Dat 
probleem luidt zo: Gegeven de straal van een cirkel, 
gevraagd te construeren een recht lijnstuk dat een 
lengte heeft gelijk aan de omtrek van de cirkel. 
Archimedes liet zien dat je die rectificatie kunt uit
voeren als je over de raaklijn aan een spiraal zou 

beschikken. Ook hij verliet daarmee het gebied van 
het met passer en lineaal construeerbare. Waarschijn
lijk heeft Archimedes zijn theorie van de spiraal 
exclusief ten behoeve van de oplossing van de kwa
dratuur van de cirkel ontwikkeld. 

In 1588, tegen het einde van de Renaissance, werd 
het Westen met een compleet overzicht van de 
Griekse erfenis geconfronteerd toen de Collectie van 
Pappus (vroeg vierde eeuw na Christus) in een 
Latijnse vertaling van de hand van Commandino 
werd gedrukt. Eigenlijk waren de Grieken vastge
lopen. Bos laat zien dat de uitweg die uiteindelijk de 
verdere ontwikkelingen zou domineren, namelijk de 
toepassing van rekenkunde en algebra om construc
tieproblemen op te lossen, in die tijd in het geheel 
niet voor de hand lag. De meetkunde kon naar de 
maatstaven van die tijd heel exact bedreven worden. 
Wat de algebra en de getallen betrof lag dat anders. 
De irrationale getallen, onmisbaar als men aan alle 
lijnstukken een lengte wil toekennen, hadden een 
onduidelijke status. Vermenigvuldiging en deling van 
getallen in de rekenkunde leverden wederom getallen 
op; vermenigvuldiging van lijnstukken in de meet
kunde leverden daarentegen geen lijnstukken maar 
respectievelijk rechthoeken en verhoudingen op. 
Bo\endien was er geen sprake van een algemeen aan
vaarde symbolische algebraïsche calculus. 

Naar een oplossing. 

De ogenschijnlijk wonderlijke classificatie van con
structieproblemen die Pappus in zijn boek geeft maakt 
al duidelijk dat de oplossing in het geheel niet voor de 
hand lag. Problemen die opgelost kunnen worden met 
behulp van passer en lineaal noemt Pappus "vlak". Hij 
verdeelt de overige problemen, die dus niet binnen het 
in Boek 1 van De Elementen gedefinieerde spel opgelost 
kunnen worden, in twee groepen. Problemen die kegel-
sneden vereisen noemt hij "ruimtelijk", omdat hij zich 
die kegelsneden door middel van een zich essentieel 
in de ruimte afspelend proces, namelijk het snijden 
van een kegel met een vlak, gegenereerd denkt. 
Problemen die andere krommen vereisen, zoals bij
voorbeeld een spiraal in het geval van de kwadratuur 
van de cirkel, noerrit Pappus "lineair". 

Bos behandelt alle serieuze bijdragen aan de proble
matiek na het verschijnen van Pappus' boek. Een aardig 
voorbeeld van hoe opvattingen over exactheid af 
kunnen hangen van filosofische overtuigingen vinden 
we bij Kepler. Het sleutelbegrip, in Kepicrs filosofie is 
het begrip harmonie. Gods schepping is harmonieus. 
Die harmonie is voor de mens toegankelijk door 
middel van constructies. Voor Kepler nu was het vol
strekt onvoorstelbaar dat men binnen de meetkunde 
andere constructies dan die met passer en lineaal zou 
toestaan. Daarmee zou men immers het begrip har
monie zodanig oprekken dat het idee dat God de kos
mos op basis van harmonie heeft geschapen van haar 
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inhoud zou worden ontdaan. Kortom, het kernbegrip 
in Keplers filosofie zou betekenisloos worden. 
De eerste die een werkelijke stap voorwaarts maakte 
was Viète. De differentiaal- en integraalrekening of 
calculus en veel van wat er in de loop van de tijd uit is 
voortgekomen aan nieuwe wiskunde wordt in de wis
kunde heel vaak analyse genoemd, ledere zichzelf res
pecterende universitaire afdeling wiskunde heeft 
tenminste één leerstoel in de analyse. Die moderne 
betekenis van de term analyse gaat terug op de Griekse 
betekenis en is geleidelijk tot stand gekomen via het 
werk van Viète, Descartes, Leibniz en anderen. Aan het 
begin van Boek VII van zijn Collectie beschrijft Pappus 
wat analyse voor de Grieken was: een heuristische 
procedure om een oplossing van een wiskundig pro
bleem te vinden. Het basisidee is ruwweg dat men 
begint met het doel dat men met een constructie wil 
bereiken en vervolgens door toepassing van uitvoerbare 
constructies terugwerkt tot men bij een construeerbaar 
uitgangspunt aankomt. Met de synthese, dat is de (suc
cesvolle) analyse uitgevoerd in omgekeerde volgorde, is 
dan het probleem opgelost. Omdat de Griekse litera
tuur eigenlijk uitsluitend synthetische bewijzen bevat, 
ging Descartes ervan uit dat de Grieken bewust hun 
heuristische analysetechniek geheim hadden gehouden. 
Maar ook Viète stelde zich ten doel de methoden van 
de Griekse analyse te reconstrueren. 

Opmerkelijk is het enorme optimisme dat het 
werk van zowel Viète als dat van Descartes uitstraalt. 
Ze legden de lat erg hoog en zochten naar een univer
sele wiskunde, een mathesis universalis. De analy
tische kunst die Viète aan de wereld presenteert stelde 
zich ten doel het grootste probleem dat er bestaat op 
te lossen: namelijk geen enkel probleem onopgelost te 
laten, in ieder geval binnen de wiskunde. Het is het 
optimisme dat we vaker in de Renaissance vinden en 
dat ook de Verlichting kenmerkte. Leibniz droomde 
bijvoorbeeld van een universele tekentaal, een charac-
teristica universalis, waarmee ook alle goed gestelde 
problemen opgelost zouden kunnen worden. Het 
ontstaan van de differentiaal- en integraalrekening 
moet bij Leibniz tegen die achtergrond worden 
gezien. Ook bij Descartes is het wiskundig werk inge
bed in veel meer omvattende ambities. 

Descartes publiceerde zijn Geometrie in 1637 als 
een appendix van een filosofische verhandeling geti
teld Discours de la methode. Het onderwerp van die 
verhandeling is de manier waarop men in de weten
schap dient te redeneren om ook de waarheid te vin
den. Descartes zocht in de wetenschap waarheid en 
zekerheid. Natuurlijk zocht en zoekt iedere filosoof 
altijd waarheid en zekerheid. Descartes verkeerde 

echter in een speciale situatie. Terecht wordt hij 
gezien als de eerste moderne filosoof, die de scho
lastiek van zich af wist te schudden en in zijn denken 
helemaal vanaf het begin opnieuw begon.' Descartes 
neemt zijn methode van filosoferen niet over van zijn 
voorgangers, maar ontwikkelt zijn eigen methode. In 
zijn Discours is systematische twijfel aan alles het uit
gangspunt. In het vroegere werk is dat element niet 
zo duidelijk aanwezig; ook de filosofie van Descartes 
was aan een ontwikkeling onderhevig. Het gaat 
Descartes in het Discours om zekere en boven alle 
twijfel verheven kennis. Een van de dingen waaraan 
men niet kan twijfelen is het feit dat men bestaat. Als 
ik twijfel denk ik en als ik denk besta ik: Cogito ergo 
sum! Naast het cogito is er het bestaan van God dat 
buiten alle twijfel uit het idee dat wij van hem hebben 
kan worden afgeleid. God garandeert vervolgens de 
betrouwbaarheid van het criterium van helderheid en 
weionderscheidenheid dat ons zekere kennis levert. 
De wiskunde is bij uitstek het terrein waar zekere 
kennis, die voldoet aan dat criterium mogelijk is. 
Descartes zag zijn wiskundige werk uitdrukkelijk als 
direct gerelateerd aan zijn methodologisch-filosofische 
werk. De zeer hoge eisen die hij aan zijn wiskundige 
werk stelde hangen nauw samen met de ambitieuze 
doelen die hij op filosofisch gebied nastreefde. 

De vroege bijdragen van Descartes 
In 1618 ontmoet te Descartes in Breda Isaac Beeck-
nian. Een jaar later in 1619 schreef Descartes vijf brie
ven aan Beeckman die kostbare informatie bevatten 
over de ontwikkeling van zijn denken. Uit de tweede 
brief van 26 maart 1619 blijkt dat Descartes een ambi
tieus programma had. Hij stelde zich de ontwikkeling 
ten doel van een wetenschap met behulp waarvan alle 
kwesties met betrekking tot grootheden, zowel conti
nue als discrete, zouden kunnen worden opgelost. In 
zijn brief werkte hij dat onder meer uit voor de pro
blematiek van de classificatie en de oplossing van 
meetkundige problemen. Op dat gebied had hij na
melijk evidente vooruitgang geboekt. Hij paste de 
classificatie van Pappus aan en onderscheidt 'vlakke 
problemen', oplosbaar met passer en lineaal, van 'niet-
vlakke problemen', oplosbaar met behulp van krom
men die door een enkele beweging kunnen worden 
gegenereerd. Met betrekking tot de tweede groep 
introduceerde Descartes een klasse van instrumenten 
die hij 'nieuwe passers' noemde. Met een passer kun
nen we in één enkele beweging een cirkel genereren. 
Met die nieuwe passers kan dat ook. 

Een voorbeeld (zie figuur). Vier rechte linealen zijn 
in O scharnierend met elkaar verbonden. Op elk van 

3 De gedachten van Descartes vielen overigens niet helemaal uit de lucht. Zo is het subjectivisme van 
Descartes - de overgang van het beroep op het gezag van autoriteiten naar een beroep op het individuele 
inzicht — zeker gerelateerd aan dat van de Reformatie en Contrareformatie. Zie bijvoorbeeld Stephen 
Gaukroger, Descartes, an intellectual biography (Oxford 1995). 
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De trisector van Descartes {Redefining Geomtrical 
Exactness, 238). O is een scharnier en OA, OB, OC en 
OD zijn linealen, waaraan de stangen HJ, FJ, GI en EI 
(allemaal met lengte a) scharnierend vastzitten. Als 
we DOA met een willekeurige hoek laten samenval
len, delen OC en OB die hoek in drie gelijke delen. 

de linealen is op een afstand a van O een scharnier 
aangebracht: H, G, F en E. Aan deze vier scharnieren 
zitten gelijke stangen HJ, FJ, GI en EI vast. Die heb
ben ook allemaal lengte a. J en I zijn scharnieren die 
langs respectievelijk OC en OB kunnen glijden. Als 
we OA vasthouden en hoek AOD laten groeien 
beschrijft punt J de kromme KLJM. Die kromme kan 
dus in één beweging gegenereerd worden. Met deze 
nieuwe passer kunnen we een willekeurige hoek in 
drie gelijke delen verdelen, het eenvoudigst gaat dat 
als we de nieuwe passer zo neerleggen dat OA en OD 
samenvallen met de te verdelen hoek. De posities van 
de linealen OC en OB zijn dan de trisectrices. Toch is 
dit niet de manier waarop Descartes de passer wilde 
gebruiken. In nauwe aansluiting op de Euclidische 
postulaten doet hij het zo: bij een gegeven hoek wordt 
de kromme KLJM getekend en vervolgens wordt de 
positie van het punt J op die kromme bepaald met de 
gewone passer door gebruik te maken van het feit dat 
de lengte a van OH en HJ gegeven is. 

De nieuwe passers die Descartes introduceerde zijn 
in feite voorbeelden van wat men nu vaak vlakke 
stangenmechanismen noemt: uit starre door middel 
van scharnieren en schuiven met elkaar verbonden 
elementen opgebouwde vlakke mechanismen met één 
vrijheidsgraad. Descartes onderscheidde in zijn twee
de brief aan Beeckman nog een derde groep van 
problemen: problemen die slechts met behulp van 
speciale krommen kunnen worden opgelost die niet 
met behulp van één enkele beweging kunnen worden 
gegenereerd. De klassificatie van Pappus was onbe

vredigend. Dat was meer een classificatie achteraf dan 
een classificatie die een onderzoeksprogramma gene
reerde. Het idee van de nieuwe passers was heel 
vruchtbaar. Achteraf kunnen we vaststellen dat 
Descartes met de groepen 1 en 2 precies alle vlakke 
algebraïsche krommen te pakken had en dat hij dus 
een heel wezenlijk onderscheid maakte. De derde 
groep omvat wat men later de transcendente krom
men is gaan noemen. Daartoe behoren de spiralen 
van Archimedes. 

In zijn tweede brief aan Beeckman gaf Descartes 
ook een classificatie van problemen die getallen 
betreffen. Het gaat daarbij om algebra. Toch was 
Descartes zich in 1619 nog niet bewust van de rol die 
de algebra in zijn latere werk zou spelen. Dat veran
derde echter na enkele jaren. In het bijzonder sinds de 
publicatie van Cardano's Ars Magna (De grote kunst) 
uit 1545 vormden derde- en vierdegraadsvergelijkin-
gen, waarvoor Cardano in zijn boek oplossingsme
thoden had gepubliceerd, een hot topic. Voor een 
moderne lezer hebben derde- en vierdegraadsvergelij-
kingen eigenlijk niets met meetkunde te maken. De 
onduidelijke status van onder meer de irrationale 
getallen leidde er echter rond 1600 toe dat men die 
vergelijkingen meetkundig interpreteerde en zodoen
de bovenop de traditionele constructieproblemen een 
door de algebra gegenereerde nieuwe klasse van con
structieproblemen toevoegde. In dit verband liet 
Descartes omstreeks 1625 zien dat de wortels van die 
vergelijkingen geconstrueerd konden worden met 
behulp van een parabool en een cirkel. Het was dui
delijk het antwoord op een uitdaging waarin algebra 
en meetkunde samen een rol speelden. 

De 'Regulae' 
Bos reconstrueert heel zorgvuldig de ontwikkeling 
van het denken van Descartes met betrekking tot de 
wiskunde. De nieuwe wetenschap die Descartes blij
kens zijn tweede brief aan Beeckman uit 1619 voor 
ogen had, heeft hij verder uitgewerkt. Circa 1628 
kreeg de tekst Regulae ad directionem ingenii, waarin 
Descartes regels voor het wetenschappelijk denken 
formuleerde, vaste vorm. Binnen die nieuwe weten
schap zou de meetkunde de centrale rol spelen en 
daarbij worden ondersteund door de algebra. Wat het 
laatste betreft was de situatie niet ongecompliceerd. 
De Pythagoreïsche ontdekking van het bestaan van 
irrationale grootheden, waaraan we al refereerden, 
had de harmonie tussen meetkunde en rekenkunde 
verstoord. In reactie op die problematiek had Viète 
zijn analytische kunst ontwikkeld, een abstracte alge
bra die toepasbaar was op zowel meetkundige groot
heden als op getallen. Hij vermeed op die manier de 
directe toepassing van de getallen in de meetkunde. 
De algebra van Viète betekende een grote stap voor
waarts, maar ze was vanuit het standpunt van de mo
derne anahlische meetkunde gezien te ingewikkeld. 
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Laten we even bij dit punt stilstaan. In de moderne 
analytische meetkunde zouden we als volgt kunnen 
aantonen dat een gegeven punt op een gegeven para
bool ligt. We kiezen een assenstelsel in het vlak en 
bepalen de coördinaten van het punt ten opzichte van 
de assen: laten we zeggen x = i en y = 6. Vervolgens 
bepalen we de vergelijking van de parabool ten 
opzichte van de assen: laten we zeggen y = x' + 5. 
Door de coördinaten van het punt in te vullen in de 
vergelijking stellen we vast dat ze aan de vergelijking 
voldoen en daarmee is bewezen dat het punt op de 
parabool ligt. 

Het probleem voor Viète, die vanuit de meetkunde 
dacht, was nu dat als x met een lijnstuk correspon
deerde, x- en x' traditioneel met een vierkant en een 
kubus correspondeerden. Een vergelijking als x = x^, 
waarin grootheden van verschillende dimensies wor
den vergeleken, slaat dan nergens op. Omdat binnen 
de meetkunde grootheden van verschillende dimen
sies worden onderscheiden is er dan ook binnen de 
algebra van Viète sprake van een hiërarchie van 
grootheden van verschillende dimensies. Boeiend is 
dat aan de andere kant Viete de meetkunde overstijgt 
door ook willekeurige dimensies groter dan 3 toe te 
laten. Een lijnstuk van onbekende lengte, een groot
heid van dimensie 1, kan worden aangeduid met de 
letter E. En E-, E' en £•*, aangeduid met respectievelijk 
E quad., E cub., E quad.quad., zijn dan grootheden 
van respectievelijk dimensies 2, 3 en 4. Alleen groot
heden van dezelfde dimensie kunnen worden vergele
ken, opgeteld of van elkaar afgetrokken. De dimensie 
van een product of quotiënt is respectievelijk de som 
of het verschil van de dimensies van de factoren. Voor 
verhoudingen van grootheden met dezelfde dimensie 
gelden de bekende rekenregels voor verhoudingen, 
die in de Oudheid door Eudoxus, in reactie op de 
genoemde Pythagoreïsche ontdekking van verhou
dingen die niet in termen van gehele getallen kunnen 
worden uitgedrukt, waren ontwikkeld. Verhoudingen 
van grootheden met dezelfde dimensie zijn dus voor 
Viète geen grootheden. Viète heeft ook geen eenheid 
van vermenigvuldiging. 

In de Regulae ad directionem ingenii bouwde Des
cartes voort op het werk van Viète. Het is volstrekt 
duidelijk als men de tekst bij Regel 4 leest dat het 
Descartes niet primair gaat om synthetische bewijzen 
zoals de ouden die gaven. Neen, Descartes zoekt een 
methode om problemen op te lossen en hij meent die 
in de algebra te hebben gevonden, al moet de algebra 
nog wel verder aangepast worden voordat zij de grote 
eenvoud en doorzichtigheid zal bezitten die hij van 
een mathesis universalis vraagt. Descartes intro
duceert een eenheidslijnstuk en in Regel 16 zegt hij 
uitdrukkelijk dat a' wordt gegenereerd in de rij 
i:a=a:a-=a-:a', maar dat als we ons a" willen voorstellen 
we dat zowel door middel van een lijnstuk als een 
oppervlak kunnen doen. We zien dat Descartes de hië

rarchie van grootheden die we bij Viète nog vinden los
laat en dat er sprake is van duidelijke vooruitgang. 

Bos laat zien dat Descartes in de Regulae toch tegen 
problemen aanliep. De eis van Descartes dat begrip
pen helder en welonderscheiden moeten zijn en de 
centrale rol van de meetkunde die hij als uitgangs
punt nam, filosofisch geba,seerd op de mogelijkheid 
die mensen hebben om in hun geest door middel van 
de verbeelding (imaginatio) continue grootheden te 
representeren, vereisten dat ook worteltrekken en het 
bepalen van middelevenredigen exact meetkundig 
gerepresenteerd zouden moeten worden. Descartes 
was op dat moment nog niet in staat om aan te geven 
hoe dat zou moeten geschieden. De 'nieuwe passers' 
leenden zich daarvoor in principe, maar in 1628 was 
nog niet duidelijk hoe precies. En dus maakte 
Descartes de Regulae niet af en publiceerde hij de 
tekst niet. 

De doorbraak 

De doorbraak kwam als gevolg van L^escartes' 
bemoeienis vanaf 1632 met het zogenaamde probleem 
van Pappus. Onze landgenoot Jacob Gooi (Golius) 
had Descartes op dat spoor gezet. Het probleem van 
Pappus is een complex probleem. Het algemene geval 
komt er op neer dat een groot aantal lijnen l̂ , l,, ...l̂ ^ 
in het vlak is gegeven in combinatie met een even 
groot aantal gegeven hoeken 6 ,̂ 6, , . . . , 9̂ .̂ Vervolgens 
wordt gevraagd de verzameling punten te bepalen 
waarvoor geldt dat de n scheve afstanden d ,̂ d,, . . . , d̂ ^ 
(dwz lijn I. wordt door het segment met lengte d̂  
onder hoek 9| gesneden) tot de gegeven lijnen aan een 
bepaalde voorwaarde voldoen. Bij 3 lijnen is dat bij
voorbeeld d^-=d,dj en bij 5 lijnen is het d^d,d =ad d . 
De gevraagde verzamelingen punten zijn krommen, 
de zogenaamde Pappus-krommen. 

In een vroeg stadium moet Descartes hebben beseft 
dat het probleem van Pappus zich bij uitstek leende 
voor een behandeling langs algebraïsche weg. Al in 
1632 zal hij zich ook hebben gerealiseerd dat de d 's 
lineair zijn in de coördinaten van een punt op de 
Pappuskromme en dat dus de vergelijkingen van de 
Pappus-krommen eenvoudig kunnen worden afge
leid. Daarbij geldt dat bij 3 of 4 lijnen de graad van de 
Pappuskromme 2 is, bij 5 of 6 lijnen de graad van de 
Pappuskromme 3, enzovoort. 

De volgende vraag is dan hoe je die krommen con
strueert. Bos behandelt een aantal bijzondere gevallen 
van het probleem van Pappus en hij laat zien dat in 
een bijzonder geval met drie lijnen de Pappus-krom-
me een parabool is en dat in een bijzonder geval met 
vijf lijnen de Pappus-kromme (een derdegraads-
kromme, die later Cartesische parabool zou worden 
genoemd) verkregen wordt door de net genoemde 
parabolische Pappus-kromme te laten transleren en 
hem tijdens die translatie te snijden met een rechte 
lijn die enerzijds om een vast punt O roteert en tege-
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lijkertijd anderzijds door een gegeven punt Q in het 
vlak van de parabool gaat. In de Geometrie komt deze 
wijze van kinematisch genereren regelmatig voor en 
Bos suggereert heel overtuigend dat deze oplossings
methoden een beslissende invloed hadden op de visie 
die Descartes in de Geometrie presenteerde. In een 
brief aan Golius stelde Descartes inderdaad dat naar 
zijn mening alle Pappuskrommcn met behulp van 
zekere goedgeregulecrde bewegingen (analoog aan de 
'nieuwe passers') konden worden voortgebracht. 

Het komt er eigenlijk op neer dat Descartes zich in 
de eerste helft van de jaren dertig van de zeventiende 
eeuw realiseerde dat een heel moeilijk probleem, het 
probleem van Pappus, opgelost kon worden door toe
passing van een tweetal technieken. Enerzijds de door 
Descartes enigszins gemodificeerde en vereenvoudig
de algebra van Viète en anderzijds de toepassing van 
door middel van goedgeregulecrde bewegingen voort
gebrachte krommen. Dat was het uitgangspunt dat 
leidde tot de Geometrie. 

De 'Geometrie' 
In de Geometrie slaagt Descartes er op bewonderens
waardige wijze in om het probleem van Pappus op te 
lossen. Tegelijkertijd groeide bij Descartes de afstand 
tussen filosofie en wiskunde. De wiskundig-techni
sche problematiek was zodanig complex dat de intieme 
band tussen methodologie en wiskunde die we in de 
Regulae nog aantreffen verloren is gegaan. Dat neemt 
niet weg dat Descartes in de Geometrie de kwestie van 
exactheid nog steeds voorbeeldig te lijf gaat. 

De Geometrie is een werk van ruim honderd blad
zijden bestaande uit drie boeken. Het gaat Descartes 
om meetkundige problemen. De algebra is een hulp
middel en er is geen sprake van dat lijnstukken met 
getallen worden geïdentificeerd, zoals dat in de 
moderne analytische meetkunde gebeurt. Een verta
ling van een meetkundig probleem in algebra vereist 
dat bewerkingen als optelling en vermenigvuldiging 
met iets meetkundigs corresponderen. Descartes 
begint dan ook in Boek I met uiteen te zetten hoe de 
algebraïsche bewerkingen meetkundig kunnen wor
den geïnterpreteerd. Het uiteindelijke doel is het 
omgekeerde: het idee is dat men begint met een 
meetkundig probleem en dat vertaalt in algebraïsche 
vergelijkingen. In Boek I leidt Descartes verder de 
vergelijking van de Pappuskromme in een speciaal 
geval van het probleem van Pappus af. Tenslotte geeft 
hij aan hoe die kromme door gebruik te maken van 
haar vergelijking puntsgewijs met passer en lineaal 
kan worden geconstrueerd. 

Zoals bij elk belangrijk werk zijn er ook bij de 
Geometrie meerdere manieren waarop men het boek 
kan behandelen. Het gaat Bos vanzelfsprekend om de 
nieuwe definitie van exactheid die Descartes introdu
ceert. Met de Geometrie gaf Descartes een nieuwe 
definitie van het oude Griekse constructiespel. Om 

die reden concentreert Bos zich op twee vragen die 
samen een centraal thema voor Descartes vormden: 
welke kromme lijnen zijn acceptabel in meetkundige 
constructies en wanneer is een kromme eenvoudiger 
dan een andere. In Boek II gaat Descartes in op de 
eerste vraag. Hij betoogt dat er geen goede redenen 
zijn om niet naast de constructiepostulaten van 
Euclides, die rechte lijnen en cirkels leveren, alle 
krommen toe te staan die 'kunnen worden opgevat 
als beschreven door middel van een continue bewe
ging of door opeenvolgende bewegingen, mits elk van 
die bewegingen volledig wordt bepaald door de bewe
gingen die eraan voorafgaan." De situatie is complex. 
Descartes moet ook andere manieren om krommen 
te genereren in de beschouwing betrekken. Sommige 
manieren zijn acceptabel. Men kan bijvoorbeeld van 
een kromme een vergelijking opstellen en met behulp 
van die vergelijking willekeurig veel punten van de 
kromme construeren. Men kan ook krommen gene
reren met behulp van draden. Men denke aan de 
bekende tuinmansconstructie van een ellips: sla twee 
paaltjes in de grond, gooi er een lus met va,ste lengte 
omheen, pak de lus, trek hem strak en loop om de 
paaltjes heen. De tuinmansconstructie is voor Des
cartes ook acceptabel. Descartes sluit echter ook 
manieren van genereren uit en daarmee ook bepaalde 
krommen zoals de spiralen van Archimedes. Het 
genereren van die krommen kan naar de mening van 
Descartes niet op een naar zijn mening heldere 
manier meetkundig worden gerealiseerd. 

Het voorbeeld van de Geometrie laat heel goed zien 
hoe ingewikkeld de situatie kan zijn als een wiskun
dig spel vervangen wordt door een ander. Het oude 
spel bevredigt niet meer, maar het formuleren van 
nieuwe regels is lastig. Als je te weinig verandert dan 
schiet het niet op. Als je teveel toestaat hou je geen 
interessant spel over. In Boek II van de Geometrie 
mengen methodologische overwegingen zich met 
fraaie resultaten. Descartes laat zien hoe de analytische 
aanpak in combinatie met de verschillende toegestane 
constructiemethoden tot oplossingen leidt van moei
lijke gevallen van het probleem van Pappus. In Boek 

II gaat Descartes ook al in op de vraag wanneer een 
kromme eenvoudiger is dan een andere, maar in Boek 

III komt hij daarop terug. Zijn antwoord is daar: een 
kromme is eenvoudiger naarmate de graad lager is. 
We vinden hier ook constructies voor de oplossingen 
van vergelijkingen van 3e, 4e, 5e en 6e graad. 
Achteraf gezien, maar ook al voor de tijdgenoten, was 
de definitie die Descartes gaf van het nieuwe .spel niet 
overtuigend. Men nam de methodische overtuigingen 
van Descartes in het algemeen niet over. Als we even 
afzien van het feit dat het werk van Descartes in
vloedrijk was omdat het de mogelijkheden die toe-
Jiassing van de algebra in de meetkunde bood 
aantoonde, kan men stellen dat het verhaal van de 
Geometrie en haar ontstaansgeschiedenis eigenlijk het 
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verhaal is van een mislukking. Ondanks een aantal 
spectaculaire technische resultaten faalde Descartes 
op het punt van zijn filosofische en methodologische 
doelstellingen. Bos laat het ons allemaal zien. 

Slotopmerkingen 
Descartes staat aan het begin van de moderne filoso
fie zoals Plato aan het begin van de antieke filosofie 
staat. Er is dan ook volkomen terecht een immense 
literatuur gewijd aan zijn leven en werk. Zeker in het 
verleden beperkten auteurs zich daarbij naar mijn 
indruk niet zelden tot de bijdragen die Descartes 
achteraf gezien heeft geleverd. Vaak ook werd het filo
sofisch werk van Descartes scherp gescheiden van zijn 
wetenschappelijk werk. Het boek van Bos is in dit 
verband een voortreffelijk voorbeeld van moderne 
laat twintigste-ceuwse geschiedschrijving. Bos gaat 
uitvoerig de achtergrond en de ontwikkeling van de 
wiskundige ideeën van Descartes na en plaatst de 
ontwikkeling van diens wiskundig denken nadrukke
lijk binnen de wijsgerige context die het bij I5escartes 
heeft. Met name wat de ontwikkeling van het wiskun
dig werk van Descartes betreft is Bos uitermate uit
voerig, zorgvuldig en subtiel. Zodanig zelfs dat deze 
bespreking in vergelijking daarmee een zeer opper
vlakkig karakter heeft. De lezer heeft het gevoel dat 
elke zin van Descartes door Bos is gewogen en op zijn 
merites getoetst en dat elke samenvatting aan het 
boek tekort doet. Ook dat maakt het boek uitzonder
lijk. De keerzijde is wel dat het de lezer niet makkelijk 
wordt gemaakt. Als Bos het boek wat meer had gelar
deerd met generalisaties, bij wijze van eerste benade
ringen van de complexe historische werkelijkheid, 
zou hij mogelijk een uitnodigender en toegankelijker 
boek hebben geschreven. 

Het boek van Bos is niet alleen interessant vanuit 
een historisch oogpunt, maar ook filosofisch gezien. Zo 
ruwweg vanaf Karl Popper ontwikkelden wetenschaps
filosofen grote belangstelling voor wetenschapsgeschie
denis. Zij realiseerden zich dat de wetenschap zich niet 
alleen ontwikkelt door middel van het toevoegen van 
nieuwe resultaten aan de reeds bestaande, maar dat er 
in de loop der tijd ook grote verschuivingen zijn 
geweest in de gehanteerde uitgangspunten en metho
den. De metafoor van het spel waarvan de regels in de 
loop der tijd veranderen, die wij in dit stuk hebben 
gebruikt, stamt ook uit deze sfeer. Aanvankelijk bleef 

de wiskunde hierbij buiten beschouwing, maar dat 
veranderde met het werk van Imre Lakatos."' Lakatos 
stelde dat ook de wiskunde zich ontwikkelt volgens 
een proces van trial and error, niet alleen op het 
micro-niveau van de individuele resultaten, maar ook 
op het macro-niveau, of, in de terminologie van 
Lakatos, op het niveau van de onderzoeksprogram
ma's. Net als in de natuurwetenschap zien we in de 
wiskunde dat van tijd tot tijd een lange tijd succesvol 
gehanteerde invalshoek minder vruchtbaar wordt en 
op een gegeven moment wordt vervangen door een 
andere die niet zelden talloze nieuwe resultaten ople
vert. Er zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw 
talloze pogingen gedaan door filosofen om een sim
pele karakterisering te geven van deze processen. Die 
pogingen zijn slechts deels gelukt, in de zin dat geble
ken is dat het niet mogelijk is om een eenvoudig, uni
verseel en precies bij de werkelijke gang van zaken 
aansluitend model van wetenschappelijke rationaliteit 
op te stellen. De ontwikkeling van de wetenschap is 
een zeer complex proces. Het boek van Bos toont dat 
nogmaals aan. Anderzijds laat het boek ook zien hoe
zeer Lakatos en de andere wetenschapsfilosofen gelijk 
hadden met de stelling dat verschuivingen in de 
methodologie een essentieel element in de ontwikke
ling van een wetenschap zijn. Het is ook heel goed 
mogelijk om de door Bos beschreven ontwikkelingen 
op Lakatosiaanse wijze te beschrijven. We stellen dan 
vast dat het ooit uiterst vruchtbare Griekse Eucli
dische onderzoeksprogramma in stagnerende vorm 
via het werk van Pappus werd overgeleverd. Een hele 
rij binnen het programma eenvoudig te formuleren 
problemen bleek niet oplosbaar. We zien dan hoe 
eerst Viète en in aansluiting daarop Descartes nieuwe 
onderzoeksprogramma's ontwikkelden, gekenmerkt 
door nieuwe methodologische elementen. Die pro
gramma's waren vruchtbaar in de zin dat ze resulta
ten opleverden en dat belangrijke elementen uit die 
programma's door anderen werden overgenomen bij 
de ontwikkeling van weer andere onderzoekspro
gramma's. Als Bos zijn boek besluit dan is dat proces 
nog in volle gang. Vermoedelijk kan men wel zeggen 
dat pas met het werk van Leibniz en Newton weer een 
methodologisch stabielere fase intreedt. Het verhaal 
dat Bos ons vertelt laat prachtig zien hoezeer de 
geschiedenis van de wiskunde ook op het niveau van 
de methode een verhaal is van trial and error. 

4 Cf. Teun Koetsier, Lakatos' Philosophy of Mathematics, A Historical Approach (Amsterdam 1991). 
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