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VAN FILOSOFIE TOT EXPERIMENT: EEN VOGELVLUCHT*
In het kader van het Studium Gcncrale van de Rijksunivcrsiteit Utrecht is in
het najaar van 1983 een vijftal lezingen gehouden in een cyclus 'Van filosofie
tot experiment'. Parallel hiermee was in het Utrechts Universiteitsmuseum
een gelijknamige expositie te zien.
De aanleiding tot het organiseren van dcze activiteiten was een dubbele
herdenking. In 1953 immers werd met de benoeming van dr. E.J. Dijksterhuis tot buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis van de wiskunde en van
de natuurwetcnschappen aan de Utrechtse universiteit een begin gemaakt
met de geregelde colleges in deze vakken.' Sedert 1967 functioneert een
zelfstandig instituut, thans Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetcnschappen. Vijf jaar na Dijksterhuis' aanstelling, in 1958, kreeg de aparte
plaats van de biologic binnen de natuurwetcnschappen een zekerc erkenning
door de benoeming van dr. F. Verdoorn tot bijzonder hoogleraar in de
geschiedenis van de biologic vanwege het Utrechts Universiteitsfonds.^
Diens inspanningen zijn mede de grondslag geweest van het huidige
Biohistorisch Instituut. Sedertdien hebben de historische vakken binnen de
faculteit der wiskunde en natuurwetcnschappen aan de RU Utrecht zich een
geheel eigen plaats verworven, wat tot uiting komt door de aanwezigheid
van genoemde twee instituten en een sectie Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde binnen het Mathematisch Instituut.
Hoewel de onderzoekstradities en -methoden van de drie instellingen karakteristieke verschillen laten zien, kan voor een gemeenschappelijke omschrijving van hun bestaansrecht het beste verwezen worden naar de woorden van
Dijksterhuis, zoals hij die uitsprak in zijn op 26 oktober 1953 gehouden
oratie Doel en methode van de geschiedenis der exacte wetenschappen:
"De vraag: waartoe wetenschapsgeschiedenis? is dus eigenlijk slechts een bijzonder
geval van de algemenere: waartoe geschiedenis? En wanneer men daarop ten antwoord
geeft: zo is de mens, heeft men tegelijkertijd zich afdoende van zijn taak gekweten en
een van de diepste menselijke wezenstrekken aangegeven: het is zijn onuitroeibaar
gevoel, schakel van een keten te zijn, verbindend lid tussen wie hem zijn voorafgegaan
en wie op hem zullen volgen, tegelijk einde en begin, met de daaruit voortvioeiende
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opdracht oni, waar de loekomst onkenbaar is. van het verleden echter aithans de
herinnering is overgebleven, die herinnering in stand te helpen houden".'

Dijksterhuis indachtig is in de lezingencyclus van het Studium Generale
teruggekeken op het wiskundig en natuurwetenschappelijk bedrijf aan de
Utrechtse universiteit. De geleidelijke ontwikkelingsgang van bespiegelende
naar experimenterende natuurwelenschap werd als leidraad gekozen. Om
praktische redenen werd ervan afgezien onderwerpen uit de geschiedenis van
de geologic en fannacie te behandelen, terwijl als gevolg van de omvang van
het onderwerp slechts roestplaatsen tijdens een vogelvlucht konden worden
beschreven.
Begonnen wordt met de strijd die rond 1640 aan de Utrechtse universiteit
woedde tussen twee filosofische en natuurwetenschappelijke scholen, het
aristotelisme en het cartesianisme, met nadruk op de minder fraaic polemiek
tussen de beide exponenten Voetius en Descartes (Van Berkel)." Aan de
hand van de wiskundehoogleraar J.F. Hennert bespreekt Bos de stand van
zaken in de universitaire wiskunde rond 1800, de weerspiegeling daarin van
internationale ontwikkelingen in het vak en enige politieke verwikkelingen
rond zijn persoon. Hoe in de negentiende eeuw bij de schei- en natuurkunde
onderwijs en onderzoek geregeld waren, wat de kansen waren voor afgestudeerde studenten en wat het peil van het onderwijs was, wordt door
Snelders belicht. In de biologic tenslotte voltrok zich de overgang van
bcschrijvende naar cxperimentele wetenschap veel later dan in de andere
natuurwetcnschappen. Het verloop daarvan in de Utrechtse zoologie rond
1900 wordt door Visser uiteengezet aan de hand van het werk van de
hoogleraren A.A.W. Hubrecht, H.F. Nierstrasz en H.J. Jordan.
Hoewel de vicr hier bijeengebrachte bijdragen tamelijk hcterogecn zijn,
bieden zij naar het oordeel van de redactie toch vanuit verschillend
perpectiet" een inzicht in momenten van een en dezelfde ontwikkelingsgang
(Van filosofie tot experiment) en vormen zij tevens een zinvoUe bijdrage tot
de langzaam tot bloei komende discipline der universiteitsgeschiedenis.'
L.C. Palm
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SUMMARY
From philosophy to experiment: a bird's-eye view*
In this special issue four episodes from the history of Utrecht university are discussed.
The focus is on the development of the branches of science from philosophical to
experimental ones. Van Berkel describes the conflict between aristotelism and cartesianism around 1640, Bos discusses the scientific and political position of an Utrecht
professor of mathematics at the end of the eighteenth century. Snelders sketches the
organization of teaching and research in chemistry and physics in the mid-19th century
and Visser finally concentrates on the changes in zoological sciences in the beginning of
the twentieth century.
•Introduction to the special issue From philosophy to experiment. Episodes of Utrecht
mathematics and science from Regius to Jordan.

