Tsch.Gesch.Gnk.Natuunv.Wisk.Techn. 12 (1989)1
J.A. van Maanen*
DE BEOEFENING VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE WISKUNDE IN
NEDERLAND. TERUGBLIK (1963-1988) EN VOORUITZICHT
Vooraf
Onlangs vroeg een wiskundige mij of ik dacht dat de geschiedenis van de
wiskunde op enige termijn ook zelf onderwerp van historisch onderzoek zou
worden; in andere woorden, of er geschiedenis van de geschiedenis van de
wiskunde geschreven zou gaan worden. Ik vertelde hem van de goede
gewoonte van het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (GeWiNa) cm bij bijzondere
lustra terug te blikken op de wetenschapsgeschiedenis van de afgesloten
periode, en dat stelde hem gerust, want hij was bang dat historici van de
wiskunde dag in dag uit vol aandacht voor wiskundigen uit het verleden
waren zonder dat iemand ooit aandacht voor hen zou hebben. Zijn vraag
leidde tot de volgende gedachte: als een wiskundige zich zorgen maakt over de
geschiedenis van de geschiedenis van de wiskunde, dan zou een historicus van
de wiskunde hem eigenlijk een stap voor moeten blijven door zich ook bezig te
houden met de geschiedenis van de geschiedenis van de geschiedenis van de
wiskunde.
Wat te doen in zo'n geval? Je zoekt naar bronnen, want zonder bronnen is de
historicus, om de beeldspraak van Hooykaas te gebruiken, een spin die zijn
eigen verhaal spint. Beter dan de spin is de bij, die door bronnenstudie haar
nectar verzamelt, die zij vervolgens in de (vakgroeps-)raat tot een honingrijk
verhaal verwerkt. In deze beeldspraak kun je beter historica zijn dan
historicus, want de heren bijen zijn maar darren: ze vliegen een beetje rond,
maar produceren niets.
Ik zal me hier tot een bron beperken, en wel tot een zeer voor de hand
liggende: de bijdrage van E.M. Bruins aan de door GeWiNa uitgegeven
bundel Vijftigjaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde
en natuurwetenschappen in Nederland- 1913-1963.' Wat Bruins stelt over "De
beoefening van de geschiedenis der wiskunde" tussen 1913 en 1963 is
opmerkelijk. Hij klaagt. Nederlandsepublikaties zijn volgens hem nauwelijks
in bibliografieen terug te vinden. We laten "buitenlanders onze manuscripten^
•Rijksuniversiteit Utrecht, Mathematisch Instituut, Postbus 80.010, 3508 TA Utrecht.
1. Uitgegeven door het Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde
en Natuurwetenschappen onder redactie van Dr. B.P.M. Schulte (z.p., 1963) 36-41.
2. Juschkewitsch en Rosenfeld; de opmerking betreft "een arabisch manuscript van
Al-Kashi uit ONZE Leidse bibliotheek".
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publiceren", "voor Nederland is het spijtig, dat het inhalen van de afstand
nagenoeg onmogelijk is geworden," het wordt "steeds onwaarschijnlijker,
dat op de gunstige leeftijd het voor de studie der geschiedenis onontbeerlijke
Grieks ter beschikking komt," en het lijkt "een onafwendbaar gevolg van de
democratisering en gelijkschakehng, die heden ten dage hoogtij viert,... dat
een snelle niveaudaling in de wetenschappen zal optreden." In zijn terugblik
op 50 jaar geschiedenis van de wiskunde noemt de auteur in totaal vijf
Nederlandse historici. Vier van hen. Bruins, Dijksterhuis, Plooij en Struik,
worden met instemming genoemd. De vijfde, Van der Waerden, wordt op
grond van zijn Ontwakende wetenschap afgedaan als een schrijver van
"pocket-books" voor de massa, met aantrekkelijke maar onhoudbare
standpunten. Geen woord over Korteweg en Vollgraff, de uitgevers van de
Oeuvres Completes van Huygens, geen woord over het werk van De Waard
aan de Correspondance van Mersenne, geen woord over de studies van Beth,
Busard, Backbier, Crone en Smeur. Ze worden afgedaan met een verwijzing
naar het artikel dat Dijksterhuis voor dezelfde bundel schreef over de
geschiedenis van de natuurkunde, scheikunde en sterrenkunde. Bruins'
conclusie is: "Waarschijnlijk is Dijksterhuis de laatste beoefenaar der
geschiedenis der wiskunde van formaat en zal er met hem een einde komen
aan de zelfstandige werken op het gebied der geschiedenis van de wiskunde...
eenvoudig omdat le combat cessera faute de combattants!"
Heeft hij gelijk gekregen? Werd de afgelopen 25 jaar geen strijd geleverd met
weerbarstige bronnen? Werden er, in deze periode waarin de gespecialiseerde
tijdschriften opkwamen, geen belangrijke artikelen gepubliceerd? Deze
vragen komen aan de orde in het vervolg, waarin we de geschiedenis van de
geschiedenis van de geschiedenis van de wiskunde weer zullen verlaten.
Geschiedenis van de wiskunde: wat houdt dat in?
Vanaf dit punt schrijven we geschiedenis van de geschiedenis van de
wiskunde. Geschiedenis van de wiskunde zal ik vrij eng interpreteren,
namelijk als de studie van de ontwikkeling van de wiskunde die primair
gebaseerd is op de bestudering van wiskundige documenten. Het gevolg van
deze keuze is dat de resultaten van sommige van deze studies slechts
toegankelijk zijn voor wiskundig geschoolde lezers, maar dat geldt zeker niet
in het algemeen (men denke bij voorbeeld aan Dijksterhuis' De mechanisering
van het wereldbeeld).
Publikaties over de rol van de wiskunde en haar beoefenaren binnen het
wetenschappelijk bestel en meer in het algemeen binnen de samenleving, zoals
bijvoorbeeld Van Berkel die met verve geschreven heeft, behoren mijns
inziens tot de wetenschapsgeschiedenis in algemene zin en niet tot de
geschiedenis van de wiskunde. Deze studies zal ik daarom in het nu te geven
overzicht buiten beschouwing laten.

27

Het zwaartepunt van het onderzoek naar de geschiedenis van de wiskunde
ligt, zeker gedurende het laatste decennium, bij het werk dat aan de
Rijksuniversiteit Utrecht gedaan is. Dit werk zal ik daarom hieronder in een
aparte paragraaf bespreken. De bijdragen van onderzoekers die aan andere
universiteiten verbonden zijn of waren worden in samenhang met andere
onderwerpen besproken.
Utrecht
De huidige sterke belangstelling voor de geschiedenis van de wiskunde in
Nederland, en het aanzien dat Nederlandse historici internationaal genieten,
is voor een groot deel te danken aan de gunstige omstandigheden die zich na
1945 aan de Rijksuniversiteit Utrecht voordeden. In de eerste plaats zijn aan
de Utrechtse Universiteit voor kortere of langere tijd een aantal eminente
wetenschapshistorici verbonden geweest, van wie met name E.J. Dijksterhuis
(van 1953 tot 1963), D.J. Struik (van 1963 tot 1964) en J.R. Ravetz (van 1964
tot 1966) een sterke belangstelling voor de wiskunde hadden.
In de tweede plaats had en heeft het Utrechtse Mathematisch Instituut
verschillende hoogleraren in de wiskunde met een sterke belangstelling voor
de geschiedenis van hun vak, hetgeen tot uiting kwam in oraties (de oraties
van Freudenthal,' Springer'' en Van der Sluis' hadden een historisch thema),
colleges en publikaties. Een aantal van hen heeft belangrijk historisch werk
gedaan. Ik noem Freudenthal, die diverse historische artikelen publiceerde,'
die deel 2 van de Collected Works van L.E.J. Brouwer uitgaf,' die 20 artikelen
schreef voor de Dictionary of Scientific Biography (hierna: DSB) en die vanaf
1969 lid is van de editorial board van het Archive for history of exact sciences.
Ook Van Dalen besteedde en besteedt in zijn werk veel aandacht aan
Brouwer. Hij verzorgde een geannoteerde heruitgave van Brouwers proef3. H. Freudenthal, SOOOjaren internationale wetenschap (Groningen, 1946).
4. T.A. Springer, Over de ontwikkeling van de Algebra (Groningen, 1958).
5. A. van der Sluis, Van Abacus tot Computer (Groningen, 1963).
6. Een selectie: H. Freudenthal, "Y avait-il une crise des fondements des mathematiques
dans I'Antiquite.", Bulletin de la Societe Mathematique de Belgique 18 (1966) 43-55; "Did
Cauchy plagiarize Bolzano?", Archive for history of exact sciences 7 (1971) 375-392; "Die
Topologie in historischen Durchblicken", UeberblickeMathematik4 (197\) 7-24; "The impact of van Staudt's foundations of geometry" in: R.S. Cohen e.a. ed.. For Dirk Struik.
Scientific, historical and political essays in honor of Dirk J. Struik (Dordrecht etc., 1974)
189-200; "The cradle of modern topology, according to Brouwer's inedita", Historia
mathematica 2(1975)495-502; "What is algebra and what has it been in history", y^rcA/'ve
for history of exact sciences 16 (1976) 189-200; "Topologie in den Niederlanden: das erste
Halbjahrhundert", Nieuw archiefvoor wiskunde 3e Serie 26 (1978) 22-40; "Telkens vijftig
jaren", Nieuw archiefvoor wiskunde 3e Serie 27 (1979) 30-49.
7. L.E.J. Brouwer, Collected works, vol. 2, Topology (H. Freudenthal ed.) (Amsterdam,
1976).

schrift,* gaf brieven tussen Brouwer en de dichter Adema van Scheltema uit'
en schreef een korte biografie.'" Recent verscheen van zijn hand een analyse
van het conflict tussen Brouwer en Hilbert over de Mathematische Annalen,^^
waarin hij tal van nieuwe bronnen aanvoert. Daarnaast publiceerden Van
Dalen en Monna gezamenlijk een boek over de geschiedenis van hun
respectieve specialismen in hun onderlinge samenhang: Sets and Integration.'^
Monna, op zijn beurt, schreef een boek over de geschiedenis van de
functionaalanalyse" en een boek over de geschiedenis van de potentiaaltheorie,'" dat de uitwerking was van een college in Utrecht over dat
onderwerp. Verder moeten vermeld worden zijn substantiele artikel over de
ontwikkeling van het funktiebegrip''' en een aantal historisch-filosofische
essays. '* Als laatste van de Utrechtse wiskundigen wil ik Van der Blij noemen,
vanwege publikaties" maar meer nog vanwege zijn stimulans en begeleiding
van historisch onderzoek.
Het klimaat, kortom was gunstig voor het beoefenen van de geschiedenis van
de wiskunde, en in feite was het klimaat van dien aard dat de historische
aspecten van de wiskunde als een natuurlijk bestanddeel van de wiskunde
werden beschouwd. A! spoedig kon het Utrechtse Mathematisch Instituut
8. L.E.J. Brouwer, Over Grondslagen der Wiskunde (dissertatie Amsterdam, 1907),
aangevuld met correspondentie, ongepubliceerde fragmenten en recensies (D. van Dalen
ed.) (Amsterdam, Mathematisch Centrum, 1981),
9. C.S. Adema van Scheltema, L.E.J, Brouwer, "Droeve snaar, vriend van mij". Brieven
(met voorwoord, aantekeningen en een biografische schets bezorgd door D. van Dalen)
(Amsterdam: Arbeiderspers, Prive-Domein nr. 96, 1984).
10. D, van Dalen, "De wiskundige Brouwer en de eenzaamheid van het gelijk", Vrij
Nederland 2l/02/l9il, supplement, 1-27; in licht gewijzigde vorm opgenomen in het in
noot 9 genoemde werk,
11. D. van Dalen, The war of the frogs and the mice, or the crisis of the Mathematische
Annalen, te verschijnen in de Mathematical intelligencer, een kortere versie, "Gottingen
tegen Laren, L.E.J. Brouwer, David Hilbert en de Mathematische Annalen," verscheen in
Hollands maandblad 30 (1988) nr. 4/5, 35-41.
12. D, van Dalen en A,F, Monna, Sets and Integration. An outline of the development
(Groningen, 1972).
13. A.F. Monna, Functional analysis in historical perspective (Utrecht etc., 1973),
14. A.F, Monna, Dirichlet's principle. A mathematical comedy of errors and its influence
on the development of analysis (Utrecht, 1975),
15. A.F. Monna, "The concept of function in the 19th and 20th centuries, in particular
with regard to the discussions between Baire, Borel and Lebesgue", Archive for history of
exact sciences 9 (1972) 57-84.
16. Gebundeld in: A.F. Monna, Methods and concepts and ideas in mathematics: aspects
ofan evolution, CWl Tract 23 (Amsterdam, Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1986).
17. F. van der Blij, "Getaltheorie 1946-1971" in: MC Syllabus 18 (Amsterdam,
Mathematisch Centrum, 1973) 17-29; "Gauss en de analytische getaltheorie", Nieuw
tijdschrifi voor wiskunde 64 (1977) 184-187; "Some Details of the History of the KortewegDe Vries Equation", Nieuw archiefvoor wiskunde 3e Serie 26 (1978) 54-64,
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medewerkers aanstellen voor wie geschiedenis van de wiskunde niet ianger
een neveninteresse was, maar hoofdthema van onderzoek en onderwijs. De
eerste van hen was in 1971 H. J.M. Bos, die in 1973 bij Freudenthal en Ravetz
promoveerde op een proefschrift over differentialen en differentiatie bij
Leibniz.'*
Laat ik om te beginnen een opmerking maken over het karakter van zijn
publikaties. Daarin zijn altijd drie elementen aanwezig: een intensief gebruik
van primaire bronnen, een geserreerde presentatie van de essentiele punten uit
die bronnen zonder dat het eigen karakter ervan verloren gaat, en steeds weer
stelt Bos vragen naar de interne structuur van de wiskunde en naar de
oorzaken van de veranderingen in die structuur. Van zijn grote researchartikelen" die het zojuist geschetste plan volgen noem ik hier zijn studie over
de representatie van krommen in Descartes' Geometrie,^° zijn artikel over de
'Construction of equations'^' met als achtergrond de vraag waarom en
wanneer een wiskundige theorie staat of valt, en zijn studies naar de
rechtvaardiging van de invoering van transcendente krommen^^ en de
sluitstelling van Poncelet."
In het laatstgenoemde artikel zijn twee andere kenmerken van het werk van
Bos te herkennen. Het eerste heeft te maken met zijn onderwijs. Twee van de

18. Gepubliceerd als: H.J.M. Bos, "Differentials, Higher-Order Differentials and the
Derivative in the Leibnizian Calculus", Archive for history of exact sciences 14 (1974) 1-90.
19. Een selectie uit de overige publikaties; H.J.M. Bos, "The lemniscate of Bernoulli" in:
For Dirk Struik (zie noot 6) 3-14; "The influence of Huygens on the formation of Leibniz'
ideas". Studio Leibnitiana, Supplementa 17 (1978) Bd. 1, 59-68; "Huygens and mathematics" in; H.J.M. Bos e.a. ed., Studies on Christiaan Huygens. (Invited Papers from the
Symposium on the Life and Work of Christiaan Huygens) (Lisse, 1980) 126-146; "L'elaboration du calcul infinitesimal, Huygens entre Pascal et Leibniz" in; R. Taton ed.,Huygensetla
France (Parijs, 1982) 115-121; "Algebraische vergelijkingen en Galois-theorie, een historisch overzicht", Nieuw tijdschrift voor wiskunde 69 (1982) 143-165; "Elementen van de
wiskunde — ze zijn niet meer wat ze vroeger waren", Nieuw archiefvoor wiskunde 4e Serie 1
(1983), 101-132; "Johan Frederik Hennert, wiskundige en filosoof te Utrecht aan het eind
der achttiende eeuw", Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 1 (1984) 19-31; "The significance of Sluse's Mesolabum within
seventeenth century Geometry and Algebra", Bulletin de la Societe Royale des Sciences de
Liege 55, fasc, 1 (1986) 145-163.
20. H.J.M. Bos, "On the Representation of Curves in Descartes' Geom^trie", Archivefor
history of exact sciences 24 (1981) 295-338.
21. H.J.M, Bos, "Arguments on Motivation in the Rise and Decline of a Mathematical
Theory; the "Construction of Equations", 1637-ca, 1750", Archive for history of exact
iciencw 30 (1984) 331-380,
22. H,J,M, Bos, "Tractional Motion and the Legitimation of Transcendental Curves",
Cenrourui 31 (1988) 9-62,
23. H.J.M. Bos, C. Kers, F. Oort, D.W. Raven, "Poncelet's closure theorem",
Expositiones mathematicae 5 (1987) 289-364.
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mede-auteurs, Kers en Raven, bestudeerden Poncelets stelling in het kader
van hun afstudeerwerk bij Bos en F. Oort, een van de hoogleraren van het
Mathematisch Instituut. Het was geen gemakkelijke opdracht, die evenwel
tot mooie resultaten leidde. Dit zegt lets over het onderwijs in de geschiedenis
van de wiskunde dat Bos sinds 1971 aan het Utrechtse Mathematisch Instituut
geeft. Het gaat diep op de materie in en stimuleert studenten tot het doen van
zelfstandig onderzoek. Deze aanpak leidde in de afgelopen zevenjaar onder
meer tot de promoties van Engelsman, Hogendijk en Van Maanen (meer over
hun werk in de volgende twee paragrafen). Een nieuwe stroom door Bos of
mede door hem begeleid onderzoek, ik denk hierbij aan het werk van
Atzema, B. van Dalen (beiden aan de Rijksuniversiteit Utrecht), Koetsier^^
(aan de VU), KooF' en Stamhuis^' (aan de VU), bevestigt dit beeld.
Een tweede kenmerk dat in het artikel over de sluitstelling naar voren komt,
betreft de relatie met de hedendaagse wiskunde. De uitwerking van de details,
zowel de historische als de wiskundige, bleek voor de studenten te ver te
voeren. Uiteindelijk heeft Bos de historische kant van het artikel verder
uitgewerkt, en bleken de wiskundige details een bron van inspiratie te zijn
voor geavanceerd wiskundig onderzoek op een terrein dat recent zeer in de
belangstelling staat, de algebraische meetkunde. Dat onderzoek werd uitgevoerd door Oort, de vierde auteur van het artikel. Geschiedenis kan dus
dienst doen als bron van inspiratie voor modern wiskundig onderzoek, een
gedachte die vaak aanwezig is in het werk van Bos. En om nog even op het
onderwijsaspect terug te komen: via zijn bijdragen aan de 'history of
mathematics' cursussen van de Engelse Open University (aan de eerste cursus,
die in 1975 van start ging, werkte hij als auteur mee, aan de tweede cursus die
in 1987 van start ging als supervisor) strekt zijn invloed op het onderwijs in de
geschiedenis van de wiskunde tot ver buiten Utrecht.

24. T. Koetsier. "Het verhaal van het ontstaan van de variatierekening: de bijdragen van
Jakob Bernoulli, Johann Bernoulli en Leonhard Euler" in: CWI Syllabus 7 (Amsterdam,
Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1985) 1-25; "Joseph Lagrange: his life, work and
personality", Nieuw archiefvoor wiskunde 4e Serie 4 (1986) 191-206; "Cauchy's rigorous
calculus: a revolution in Kuhn's sense?", Nieuw archief voor wiskunde, 4e Serie 5 (1987)
335-354; daarnaast bijdragen aan de geschiedenis van de kinematica in Mechanism and
machine theory 18 (1983) 37-42, 43-48; 21 (1986) 489-498.
25. M. Kool, "What could we learn from Master Christianus van Varenbraken" in: C.
Hay ed.. Mathematics from Manuscript to Print 1300-1600 (Oxford, 1988) 147-155;
daarnaast de teksteditie: Christianus van Varenbrakens "Die Edel Conste Arithmetica"
(Brussel, OMIREL, Scripta 21, 1988),
26. I,H, Stamhuis, "The "Vereeniging voor de Statistiek", 1857-1892", Statistica
neerlandica 39 (1985) 73-79; "The mathematician Rehuel Lobatto advocates life insurances
in The Netherlands in the period 1830-1860", Annals of Science 45 (1988) 619-641, "A
nineteenth century Dutch mathematician; Rehuel Lobatto (1797-1866)" te verschijnen in
Nieuw archief voor wiskunde.
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Ook als organisator en editor heeft Bos vele activiteiten ontplooid. Hij was de
spil in de organisatie van het congres in 1979 bij de herdenking van de 350ste
geboortedag van Christiaan Huygens en had een centrale rol bij de uitgave
van de proceedings,^' hij werkte mee aan de uitgave van de bundel over de
wiskunde in Nederland tussen de twee wereldoorlogen, die in 1978 verscheen
ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Wiskundig Genootschap,^*
hij speelt een belangrijke rol in het Landelijk Werkcontact 'Geschiedenis en
maatschappelijke functie van de wiskunde' en in de Commissie voor
Persoonlijke Archieven van Wiskundigen, die zich tot taak stelt om
belangrijke prive-archieven voor toekomstige historici te bewaren en te
ontsluiten.
Internationale erkenning blijkt uit het feit dat Bos reeds enkele jaren
betrokken is bij de uitgave van een aantal internationale tijdschriften (als lid
van de editorial board van het Archive for history of exact sciences, als
associate editor van Historia mathematica en Centaurus). Zij spreekt ook uit
de uitnodiging voor het houden van een voordracht voor het International
Congress of Mathematicians^' (Berkeley 1986) en uit toelating tot het
Institute for Advanced Study in Princeton, waaraan Bos najaar 1988
verbonden was. Erkenning 'in eigen land' kwam met zijn benoeming in 1985
tot buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Bos aanvaarde
zijn ambt op 20 maart 1987 met een rede, waarvan de titel "Vanuit
Herkenning en Verbazing" aangeeft wat de historicus van de wiskunde in zijn
ogen tot taak heeft: hij moet met zijn kennis van de hedendaagse wiskunde in
het verleden speuren naar herkenbare elementen, en zijn verbazing over de
daarbij gedane ontdekkingen doorgeven aan het hedendaagse gehoor.
Was Dijksterhuis "de laatste beoefenaar der geschiedenis der wiskunde van
formaat"? Het zal de lezer na lezing van het bovenstaande duidelijk zijn dat
mijn antwoord op deze vraag ontkennend is.
Zelfstandig gepubliceerde werken
De voortschrijdende specialisatie op het gebied van de wetenschapsgeschiedenis, die blijkt uit en gestimuleerd wordt door de oprichting van
tijdschriften voor de geschiedenis van de wiskunde en exacte wetenschappen,
heeft de pubUkatie van zelfstandige werken niet bevorderd, zoals ook
Hakfoort in zijn bijdrage aan deze bundel opmerkt. Toch verschenen sinds
27. Studies on Christiaan Huygens, zie noot 19.
28. E.M.J. Bertin e.a, ed., Two Decades of Mathematics in The Netherlands, 1920-1940...
(Amsterdam, Mathematisch Centrum, 1978).
29. H.J,M, Bos, "The Concept of Construction and the Representation of Curves in
Seventeenth-Century Mathematics" in: Proceedings of the International Congress of
Mathematicians (Berkeley CA, 1986) 1629-1641.
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1963 verschillende zelfstandige werken. Een aantal daarvan is hierboven
reeds genoemd.'" De overige zijn te onderscheiden in (bewerkte) proefschriften en overige studies. Bij de laatste categoric valt op dat rekening
gehouden moet worden met de factor leeftijd: het schrijven van een
zelfstandig werk vraagt een jarenlange ervaring; drie van de in deze categoric
te bespreken auteurs werden ook in de in 1963 uitgegeven bundeP' reeds
genoemd.
Als zelfstandige publikatie verschenen de proefschriften van Verdonk over
Petrus Ramus,'^ van Engelsman over scharen van krommen en het ontstaan
van particle differentiatie" en van Hogendijk over de 'Completion of the
Conies' door Ibn al-Haitham.'^
Het laatstgenoemde proefschrift en zijn auteur verdienen nadere aandacht.
Hogendijk toont namelijk in zijn proefschrift, dat verscheen als deel 7 van de
serie Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences een
bijzonder soort vakmanschap, namelijk als filoloog (in zijn editie van de
Arabische tekst en zijn Engelse vertaling daarvan) en als historicus van de
wiskunde (in zijn inleiding op de vaak gecompliceerde wiskunde en zijn
commentaar bij de tekst). Beide elementen zijn terug te vinden in zijn verdere
pubhkaties. Studies over thema's als de transmissie van kennis van de Griekse
naar de Arabische meetkunde,'* de constructie van de regelmatige zevenhoek" en de verloren gegane werken van Apollonius" zijn steeds gebaseerd
op moeilijk toegankelijke en vaak ongepubliceerde bronnen. Hogendijk
maakt deze bronnen in tekstuitgaven toegankelijk en verbindt daaraan
scherpe historische en wiskundige analyses. In sommige situaties profiteert hij
als filoloog van de kennis die hij als historicus over de wiskundige inhoud van
een tekst verworven heeft. Deze kennis stelt hem dan in staat om filologische
30. Zie de noten 7-9, 12-14 en 25; zie ook 47.
31. Zie noot 1.
32. J.J. Verdonk, Petrus Ramus en de wiskunde (Assen, 1966). Dissertatie Vrije
Universiteit Amsterdam 1966; promoter: R. Hooykaas,
33. S.B. Engelsman, Families of Curves and the Origins of Partial Differentiation
(Amsterdam, 1984). Dissertatie Utrecht 1982; promotor: A.F. Monna, coreferent H.J.M.
Bos; daarnaast een aantal artikelen, waaronder: "Lagrange's Early Contributions to the
Theory of First Order Partial Differential Equations", Historia mathematica 7 (1980) 7-23.
34. J.P. Hogendijk, Ibn al-Haitham's "Completion of the Conies" (New York, 1985).
Herziene en uitgebreide versie van dissertatie Utrecht 1983;^romotoren: F. van der Blij,
G.J, Toomer, coreferent H,J,M, Bos,
35. J.P. Hogendijk, "How trisections of the angle were transmitted from Greek to
Arabic geometry", Historia mathematica 8 (1981) 417-438.
36. J.P. Hogendijk "Greek and Arabic Constructions of the Regular Heptagon",
Archive for history of exact sciences 30 (1984) 197-330.
37. J.P. Hogendijk, "Arabic Traces of Lost Works of Apollonius", Archivefor history of
exact sciences 35 (1986) 187-253.
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raadsels op te lossen en corrupt geraakte handschriften thuis te brengen en te
reconstrueren.'* Met het opbouwen van dit opmerkelijke oeuvre, dat hij
combineert met het geven van onderwijs (aan Brown University, USA van
1983 tot 1985, aan het Mathematisch Instituut van de Rijksuniversiteit
Utrecht sinds 1986), schaart Hogendijk zich onder de internationale toponderzoekers. Zijn toetreding in 1985 tot de editorial board van het Archive
for history of exact sciences benadrukt dit nog eens.
Tot zover dit overzicht over de tussen 1963 en 1988 als zelfstandig werk
gepubliceerde proefschriften. De volgende paragraaf geeft een overzicht van
de overige promoties, maar eerst volgen hier nog enige opmerkingen over de
overige zelfstandig gepubliceerde werken.
Van de hand van de nestor van de Nederlandse wiskunde-historici D.J.
Struik, die overigens al sinds 1926 in de Verenigde Staten woont, verschenen
naast artikelen (onder meer 31 biografieen voor de DSB):
— A sourcebook in mathematics, 7200-/S00(CambridgeMA, 1969; Princeton
NJ, 1986^)
— The Land ofStevin and Huygens ... (Dordrecht etc., 1981), een vertaling
van de derde, herziene editie (Nijmegen, 1979) van Het land van Stevin en
Huygens
— talrijke heruitgaven en vertalingen van het in 1948 voor het eerst
gepubliceerde A Concise History of Mathematics, waaronder een Nederlandse: Geschiedenis van de wiskunde{Ulrechl etc., 1965', Amsterdam, 1977^),
en een derde herziene Engelse (New York, 1967).
Ook B.L. van der Waerden, wiens baanbrekende Moderne Algebra uit 1930 (in
1955 omgedoopt tot Algebra) zelf al onderwerp van historisch onderzoek is,
schreef naast een bijdrage aan de Engelse Open University cursus 'History of
Mathematics' (1975) en tal van artikelen een aantal werken op het gebied van
de geschiedenis van de wiskunde. Ze moeten zeker niet als het laatste woord
op hun terrein gezien worden, maar als het pionierswerk nog maar net achter
de rug is hoeft dat misschien ook niet. In elk geval bieden ze rijk materiaal, en
geven ze andere onderzoekers gelegenheid om het geschetste beeld te
verscherpen.
— Die Pythagoreer ... (Zurich, 1979)
— Geometry and Algebra in Ancient Civilizations (Berlijn etc., 1983)
— A History of Algebra: from al-Khwarizmi to Emmy Noether (Berlijn etc.,
1985).
Een belangrijke bijdrage aan de kennis van de wiskunde in de middeleeuwen
38. Zo bijvoorbeeld in J.P, Hogendijk, "Rearranging the Arabic Mathematical and
Astronomical Manuscript Bankipore 2468", Journal for the history of Arabic science 6
(1982) 133-159, en "Discovery of an 1 Ith-Century Geometrical Compilation: The Istikmal
of Yusuf al-Mu'taman ibn Hud, King oiS>?iX3Lgossa.", Historia mathematica 13 (1986)43-52,
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en meer in het bijzonder van de transmissie van Euclides' Elementen naar
West-Europa heeft H.L.L. Busard geleverd in een aantal artikelen,'' in 17
biografieen voor de DSB en in de volgende kritische edities van middeleeuwse
Euclides-vertalingen:
— The translation of the Elements of Euclid from the Arabic into Latin by
Hermann of Carinthia (?), dl. 1, Books 1-VI (Leiden, 1968); dl. 2, Books
VII-XII (Amsterdam, Mathematisch Centrum, 1977)
— The first Latin translation of Euclid's Elements commonly ascribed to
Adelard van Bath: Books I-VIII and Books X. 36-XV. 2 (Toronto, Pontifical
Institute of Mediaeval Studies, 1983)
— The Latin translation of the Arabic version of Euclid's Elements commonly
ascribed to Gerard of Cremona (Leiden, 1984).
Als laatste werken in deze rubriek vermeld ik nog:
— Eduard Glas, Wiskunde en samenleving in historisch perspectief {Mmdexberg, 1981)
— A.W. Grootendorst, Grepen uit de Geschiedenis van de Wiskunde (Delft,
1988).
Dit laatste werk, dat ook wiskundeleraren goed van pas zal komen, bevat
merendeels bewerkingen van eerder gepubliceerde artikelen.
Proefschriften
Tussen 1963 en 1988 vonden de volgende promoties op wiskundig historische
onderwerpen plaats;
— J.J. Verdonk 1966 (zie noot 32)
— H.J.M. Bos 1973 (zie noot 18)
— Yvonne Dold-Samplonius, "Book ofAssumptions" by Aqatun. Universiteit
van Amsterdam 1977; promotor: E.M. Bruins, coreferent J. Vernet Gines.

39, Een selectie uit de grote veelheid: H.L.L, Busard, "Uber einige Papiere aus Vietes
Nachlass in der Pariser Bibliotheque Nationale; ...", Centaurus 10 (1964/1965) 65-126;
"ThtPracticaGeometriaeoiDom\mc\xsdtC\&vas\o",Archiveforhistory of exact sciences2
(1964/1965) 520-575; "Uber die Verwandlungeines Quadrats in ein regelmassiges Vieleck
und die Konstruktion dieser Vielecke iiber einer gegebenen Linie bei Claude Mydorge",
Janus 52 (1965) 1-39; "Die Traktate "De Proportionibus" von Jordanus Nemorarius und
Campanus", Centaurus 15 (1970) 193-227; "Die Quellen von Nicole Oresme", Janus 58
(1971) 161-193; Abhandlungen 2 en 3 in; Oesterreichische Akademie der Wissenschaften,
Math.-Natunv. Ki, Denkschriften 116 (1971) 43-113; "Ein mittelalterlicher EuklidKommentar, der Roger Bacon zugeschrieben werden kann". Archives inlernationales
dhistoire des sciences 24 (1974) 199-218; "Uber die Uberlieferung der Elemente Euklids
iiber die Lander des Nahen Ostens nach West-Europa", Historia mathematica 3 (1976)
279-290; "Some early adaptations of Euclid's Elements and the use of its Latin translations"
in: M. Folkerts e.a. ed., Mathemata. Festschrift far Helmuth Gericke (Stuttgart, 1985)
129-164.
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Een belangrijke bibliografische bijdrage is Dolds artikel over de handschriften van het Wiskundig Genootschap.'"'
— S.B. Engelsman 1982 (zie noot 33)
— J.P. Hogendijk 1983 (zie noot 34)
— P.M. J.E. Tummers, Albertus (Magnus/ commentaar op Euclides' Elementen der Geometric, 2 delen. Leiden 1984; promotoren: L.M. de Rijk en J.H.M.
Steenbrink, referent: H.J.M. Bos
— J.A. van Maanen, Facets of Seventeenth Century Mathematics in The
Netherlands. Utrecht 1987; promotoren: F. van der Blij en H.J.M. Bos. In dit
proefschrift zijn twee eerder gepubliceerde artikelen opgenomen.'"
Wat dies meer zij
Het voorafgaande geeft een geschiedenis van 25 jaren geschiedenis van de
wiskunde, en zeker niet de geschiedenis. Een deel van het terrein, met name de
'Utrechtse school', is waarschijnlijk redelijk natuurgetrouw (of juist overdreven nauwkeurig en veel te positief?) in kaart gebracht. Hoe het ook zij, dat
er witte vlekken op de kaart zijn is duidelijk, en het lijkt me goed om nog kort
aan te geven hoe een aantal daarvan ingevuld zou kunnen worden. De
geschiedenis van de zeer recente wiskunde is er niet op terug te vinden, terwijl
daaraan, bijvoorbeeld door Alberts'*^ in de werkgroep Wiskunde en Samenleving van de Technische Universiteit Eindhoven en tegenwoordig binnen het
Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam, zeker gewerkt is en
wordt.
De tweede helft van de verslagperiode is gedetailleerder beschreven dan de
eerste. Onderzoekers wier voornaamste werk in de eerste helft ligt (zoals
Dold-Samplonius en Smeur'"), zouden, als ze hetzelfde werk recent gedaan
hadden, meer aandacht gekregen hebben.
Er is weinig aandacht besteed aan het vele onderzoek dat buiten universitair
verband gedaan wordt. Genoemd is het werk van Busard, die naast een
dagtaak in het hoger beroepsonderwijs een indrukwekkend oeuvre op40. Yvonne Dold-Samplonius, "Die Handschriften der Amsterdamer Mathematischen
Gesellschaft", Janus 55 (1968) 241-303.
41. J.A. van Maanen, "Hendrick van Heuraet (1634-1660?): His Life and Mathematical
Work", Centaurus 27 (1984) 218-279; "The refutation of Longomontanus' quadrature by
John Pell", Annals of science 43 (1986) 315-352. Voor publikaties over de toepassing van
geschiedenis van de wiskunde binnen het wiskundeonderwijs zie: Euclides 57 (1981/1982)
347-356; 60 (1984/1985) 161-168,
42. Zie zijn bijdragen in: G. Alberts, F. van der Blij en J. Nuis ed., Zijmogen uiteraard
daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen (Amsterdam, CWI, 1987).
43. Een serie korte artikelen ter memorering van Mobius, Stevin, Euler's Algebra,
Hermite, het 'Erlanger Programm' en Venn verscheen tussen 1968 en 1973 in Euclides 44,45
en 48, gevolgd door een reactie van Lourens van den Brom in Euclides 50 (1974/1975) 61-65.
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gebouwd heeft, Dold-Samplonius en Kool, maar zij zijn stellig niet de enigen.
Zo wordt onderzoek naar de wiskunde in Zeeland in de 17e en 18e eeuw
gedaan door Buijs"'* en hebben Teeling,"' Muller en Zandvlief* studies
geschreven over de landmeetkunde in Nederland, die ook voor de historicus
van de wiskunde van belang zijn.'*'' Vooral het werk van Teeling ontsluit veel
nieuwe bronnen. Ook in de wetenschapsjournalistiek is regelmatig aandacht
voor de geschiedenis van de wiskunde (Van de Craats in NRC-Handelsblad,
Hans van Maanen in het Haarlems Dagblad en in een mooie brochure bij de
tentoonstelling in Teylers Museum en het Utrechtse Universiteitsmuseum
over de automatisering van het rekenen''*').
Af en toe ook komt de wiskunde om de hoek kijken bij historisch onderzoek
in de andere disciplines die in deze bundel aan de orde komen, maar ook
daarbuiten, zoals in de filosofie (Fleischhacker, Petry, Vermij), astronomic en
astrologie (North).
Weinig is gezegd over het onderwijs in de geschiedenis van de wiskunde,
terwijl dat zeker ook buiten Utrecht gegeven is of wordt (aan de universiteiten
bijvoorbeeld door Van den Brom'" en Bruins'° aan de UvA, Koetsier en
Mulder aan de VU, Grootendorst in Delft, Benders in Eindhoven, Buurema
in Groningen, Birrer in Leiden, en verder aan verschillende Nieuwe LerarenOpleidingen).

44, A.P, Buijs, "Uit het Claddebouck van de Goese rekenmeester Cornells Fransz,
Eversdyck, 1586-1666" in; Worstelende Were/iicAa/) (Archief van het KoninklijkZeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, Jaarboek 1987; Middelburg, 1987) 42-62,
45, P.S, Teeling, Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14de tot 18de eeuw
(Apeldoorn, 1981) 2 din, met een index door P . C J , van der Krogt (Apeldoorn, 1983),
46, E, Muller en K, Zandvliet ed,, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811,
(Alphen aan den Rijn, 1987),
47, Hetzelfde geldt voor: N,D, Haasbroek, Gemma Frisius, Tycho Brahe andSnellius and
their triangulations (Delft. 1968) en T,H. Harmsen, De Beknopte
Lant-Meet-Konst.
Beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen (circa
1628-1717) (Delft, 1978) en op het gebied van de zeevaartkunde voor C A , Davids,
Zeewezen en wetenschap (Amsterdam e t c , [1986]),
48, Rekenen met Raderen, (Haarlem, Teylers Museum, 1987), ook verschenen bij de
ItnioonnAWng Hoofdrekenen en Tiptoetsen (Utrecht, Universiteitsmuseum, 1988),
49, Van zijn hand: "Het deelbaarheidskenmerk van Pascal", Euclides 49 (1973/1974)
95-100; zie verder noot 43,
50, Zijn belangrijkste onderzoeksthema was de Griekse en voor-Griekse wiskunde, Een
serie publikaties daarover, niet altijd vrij van polemiek, is te vinden in Janus 57 (1970)
134-149 (met een reaktie van H, Freudenthal in 58 (1971) 137-138), 58 (1971) 222-267, 61
(1974) 297-312, 63 (1976) 61-84, 66 (1979) 83-129, 68 (1981) 33-52 en 281-297, 69 (1982)
253-282, 70 (1983) 97-108 en 229-262 en 71 (1984) 107-134, Ook publikaties over dit
onderwerp in Centaurus 17 (1972) 177-188 en 19 (1975) 241-251, Daarnaast verschillende
artikelen over de benaderingsmethoden in congresbundels, in Mathemata 105-113 (zie noot
39) en in Janus 60 (1973) 199-206, 65 (1978) 97-104 en 67 (1980) 241-260,
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De kaart kan dus nog aanzienlijk verfijnd worden. Maar de grote wegen staan
er op. En wie op een bepaalde pick de weg zoekt kan altijd nog een
voorbijganger aanklampen.
Vooruitzicht
Vooruitzichten zijn meestal praktisch van aard. Er is sprake van 'gunstige
vooruitzichten' als het bedrijf meer winst denkt te maken, als de boterham
beter belegd zal kunnen worden of als de gezondheid de goede kant op lijkt te
gaan. Op deze wijze ge'interpreteerd lijkt het vooruitzicht voor de geschiedenis
van de wiskunde niet ongunstig. Er zijn universitaire posities en soms worden
er projekten gesubsidieerd. Er is onderwijs in de geschiedenis van de
wiskunde, en het belang daarvan binnen de wiskunde-opleiding wordt
erkend. Over het opnieuw invoeren van het vak, dat nu in Delft, Utrecht en
aan de VU gedoceerd wordt, bestaan ook in Groningen plannen. Belangrijk
ook is de belangstelling onder wiskundeleraren voor de geschiedenis van de
wiskunde als didactisch hulpmiddel. Wiskundemethodes integreren geschiedenis in hun teksten, lerarenopleidingen hebben geschiedenis in hun programma, en er wordt gepubliceerd voor dit publiek. Voor het moreel van de
acteurs is dat goed: publiek in de zaal.
Maar 'vooruitzicht' heeft niet alleen praktische kanten. Het is afgeleid van
'vooruitzien', nadenken over wat er allemaal te doen valt. En dat moet in het
kader van deze lustrumbundel zeker ook gebeuren. De vraag is dus: hoe ziet
het programma voor de komende jaren er in mijn ogen uit?
Er zal onderzoek gedaan en onderwijs gegeven blijven worden in de
geschiedenis van de wiskunde. Wat het onderzoek betreft verwacht ik dat het
door Bos aangehouden mode!
— Ga uit van primaire wiskundige bronnen
— Presenteer geserreerd de essentiele punten daaruit
— Kies en orden het materiaal met de bedoeling om de dynamische structuur
van de wiskunde ermee te analyseren en te verklaren
aanhang zal blijven vinden.
Op welke thematiek het onderzoek gericht zal zijn, is moeilijk te zeggen. Voor
een deel zal het voortbouwen op lopend onderzoek, zodat eerder genoemde
thema's zullen voortbestaan. Voor een deel zullen individuele onderzoekers
nieuwe onderwerpen aandragen die goed bij hun eigen inzichten en belangstelling aansluiten. Maar zonder een suggestie van een aantal nieuwe
onderwerpen is een 'vooruitzicht' niet voUedig. Goed te bewerken onderwerpen zijn mijns inziens:
— Wiskundige instrumenten (in de zin van: hardware, apparatuur) in relatie
tot het ontstaan van nieuwe wiskundige concepten
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— De opkomst van wiskundige modellen in de sociale wetenschappen,
biologic en economic
— Korteweg als wiskundige en wiskundehistoricus in Nederland rond 1900.
Deze keuze is tamelijk willekeurig; de eerste twee onderwerpen hebben wel
het voordeel dat ze zich goed lenen voor interdisciplinair werk.
Minder willekeurig is de constatering dat in Nederland werk is blijven liggen
dat, internationaal gezien, eigenlijk gedaan zou moeten worden. Ik denk
daarbij aan het ontsluiten en bewerken van een aantal nu slecht toegankelijke
bronnencoUecties. De manuscripten van Huygens (in Leiden), Van Schooten
(Frans Sr, Frans Jr en Pieter; in Leiden en Groningen) en Brouwer (in
Utrecht), wiskundigen van meer dan nationale betekenis, verdienen meer
aandacht. En de materie is te complex om dit werk aan de bibliotheken over te
laten. Ook een facsimile-editie met Engelse vertaling van de tweede Latijnse
editie van Descartes' Geometrie (vertaald en geannoteerd door Frans van
Schooten Jr, Amsterdam 1659-1661) moet niet te lang meer wachten. Dit
werk leverde de wiskundige wereld in de tweede helft van de 17e eeuw de
bouwstenen voor de ontwikkeling van de wiskunde zoals wij die tegenwoordig kennen. Het boek werd frequent geciteerd, en toch is het op dit
moment alleen in de originele editie en in een titeloplage uit 1683 beschikbaar.
Het belangrijkste vooruitzicht is misschien wel dat de wiskunde steeds gebaat
is bij kennis over haar ontwikkeling, zoals ook de geschiedenis gebaat is bij
kennis over de invloed die de wiskunde door de eeuwen gehad heeft. Diensten
van historici van de wiskunde zullen welkom blijven. En om terug te komen
op het begin van deze paragraaf: dan zal het met de verdiensten ook wel in
orde komen.

