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fVillem Jacob's Gravesande. Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap. Uitgegeven, 
ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. de Pater (Ambo: Baarn, 
1988; ISBN 90-263-0889-2) 160 p., f27,50. 

Het is verheugend te kunnen vaststellen dat de samenstellers van de reeks 
"Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland", naast het werk van de 
eigenlijke Nederlandse filosofen, ook bereid blijken te zijn enige plaats te 
voorzien voor het denken van beoefenaars der natuurwetenschappen. Of dat 
echter voor de geschiedschrijving van de natuurwetenschappen wel een goede 
zaak is durf ik na het Iczen van het boekje over 's Gravesande niet meer te 
beamen. Niet het boekje zelf is hiervan de oorzaak: mijn ontevredenheid heeft 
voornamelijk te maken met de in dit opzicht te enge opzet van de reeks, en 
wellicht evenzeer met de ambivalente figuur van 's Gravesande zelf. 
Wie immers verwacht in het boek de fysicus 's Gravesande aan te treffen (en 
het is toch voornamelijk als fysicus dat we 's Gravesande waarderen?) komt 
bedrogen uit. Het is vrijwel uitsluitend de filosoof 's Gravesande die aan het 
woord wordt gelaten. De Pater hoefde daarvoor niet eens op zoek te gaan naar 
her en der verspreide fragmenten, maar kon putten uit volwaardige wijsgerige 
verhandelingen en leerboeken. Naast zijn colleges wiskunde, astronomic en 
natuurkunde, doceerde 's Gravesande immers vanaf 1734 ook de meer 
bespiegelende disciplines van de wijsbegeerte. Zijn wetenschappelijk oeuvre 
bevat dan ook een groot aantal zuiver wijsgerige teksten, die, met uitsluiting 
van de natuurwetenschappelijke teksten, bij voorkeur in aanmerking kwamen 
voor opname in dit op een filosofisch publiek gericht boek. Enkel in de 
"Inaugurele oratie over de toepassing van dc wiskunde in alle weten
schappen" (p. 72-86) kunnen we een glimp opvangen van 's Gravesande als 
natuurkundige. 

Bovenstaande opmerkingen mogen wellicht gemilderd worden. Als weten-
schapshistoricus kan ik enkel vaststellen dat mijn beeld van 's Gravesande in 
het bock niet voldoende is terug te vinden. Daaruit volgt niet dat het boek 
geen nuttige bijdrage zou kunnen leveren tot de wetenschapsgeschiedenis. 
Vanuit het perspectief van de achttiende-eeuwse geleerde was mogelijk het 
filosofische bouwwerk dat 's Gravesande rond het newtonianisme optrok, 
van doorslaggevend belang in het doordringen van de moderne natuurweten-
schap. De gepresenteerde teksten laten echter te weinig van dat onderliggende 
newtonianisme zien, waardoor's Gravesande van een belangrijke figuur in de 
wetenschapsgeschiedenis verwordt tot een goed filosoof zonder meer. Mijn 
bezwaar tegen de hier voorgestelde teksten is dan ook dat de natuurweten-
schap zo sterk op de achtergrond is gedrongen, dat het eigenlijk nog weinig 
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uitmaakt of's Gravesande nu een jurist, staatsman, handelaar, hoogleraar of 
rentenier was. 
Dit leidt ons naar een meer cssentieel bezwaar: wat blijft nog over van het bij 
's Gravesande zo vaak aangehaalde newtonianisme, wanneer men de natuur
wetenschappelijke inhoud ervan tot een minimum reduceert? Kan men het 
newtonianisme wel definieren, uitsluitend op grond van een kentheoretische 
problematiek over het bereiken van zekerheid? Dit lijkt mij niet haalbaar, 
mede omwille van de afwezigheid van systematische filosofische uiteenzet-
tingen in Newtons eigen werk. De Paters situering van's Gravesande "tussen 
Descartes en Locke" is dan ook de beste omschrijving van de plaats waar men 
het newtonianisme in een filosofische context zou moeten plaatsen, maar dat 
is vanuit het standpunt van de wetenschapsgeschiedenis niet voldoende. 
Een gelijkaardig bezwaar gcldt m.i. ook de behandeling van de experimentele 
methode in de natuurwetenschappen. 's Gravesandes theoretische uiteen
zetting over de "synthese"- en "analyse"- methode (uit het wijsgerig leerboek 
Inleiding tot de filosofie) wordt vrijwel niet op het concreet gebruik van 
experimenten toegepast. Ook in de inleiding wordt hierop nagenoeg niet 
ingegaan. En precies daarover hadden we van 's Gravesande, die toch veel 
heeft bijgedragen tot de verspreiding van de experimentele fysica, heel wat 
meer verwacht. Opnieuw heb ik de indruk dat de natuurwetenschap is 
opgeofferd aan de eigenlijke filosofie. Hicrdoor is een kans gemist om de 
geschiedenis van de filosofie te verrijken met de inzichten uit de geschiedenis 
van het wetenschappelijk denken. 

Men kan zich afvragen of De Pater wel de mogelijkheid had aan de 
bovenvermelde bezwaren tegemoet te komen. Aangezien de reeks waarin 
deze studie thuishoort de filosofie tot voorwerp heeft, kan men begrijpen dat 
het moeilijk was om aan 's Gravesandes filosofische geschriften voorbij te 
gaan. Kon men, in de totale filosofische context, deze teksten weglaten en in 
de plaats daarvan minder expliciete, maar meer illustratieve voorbeelden uit 
de natuurwetenschappen opnemen? De vraag moet onbeantwoord blijven. 
Het boek dat we nu voor ons hebben liggen geeft een volledige voorstelling 
van 's Gravesandes kennisfilosofie, een getrouwe vertaling van een aantal 
basisteksten en een complete bibliografie. Hopelijk kan de auteur het vele 
werk dat aan dit boek ten grondslag lag ooit nog eens ten nutte maken om 
ditmaal een wetenschapshistorische studie over 's Gravesande te publiceren. 

Geert Vanpaemel 
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Bernard Nieuwentijt. Een zekere, zakelijke wijsbegeerte. Uitgegeven, ingeleid 
en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij (Ambo: Baarn, 1988; 
ISBN 90-263-0888-4) 141 p., f27,50. 

In de reeks "Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland" verscheen dit 
12e deel, over een schrijver die eens Europese vermaardheid genoot. Hij 
verwierf die door zijn "Het regt gebruik der wereltbeschouwingen, ter 
overtuiginge van ongodisten en ongelovigen" (1715). 
In een kort Voorwoord (p. 7-12) zetten de redacteuren van de serie uiteen 
welke plaats de fysico-theologie in het 18e-eeuwse denken innam, hoe het 
Baconiaans empirisme zich stelde tegenover het Cartesiaans rationalismc, en 
hoc op grond van de orde en doelmatigheid in de natuur geconcludeerd werd, 
dat zij het werk is van een Schepper wiens rede oneindig ver boven de 
menselijke rede uitgaat. 
De Inleiding van de uitgever en commentator (p. 13-39) geeft een korte schets 
van Nieuwentijts levensloop, zijn houding tegenover het Cartesianisme en de 
natuurwetenschap, zijn apologetische methode en zijn wiskundig werk in 
verband met Leibniz' infinitesimaalrekening. Voorwoord en Inleiding plaat
sen Nieuwentijts denkwijze bondig en duidelijk in de omlijsting van zijn tijd. 
Op een paar ondergeschikte punten kan men bedenkingen hebben: op p.9 
wordt gezegd, dat het Baconianisme in Groot-Brittanie "eindclijk de ruimte 
kreeg om zich verder te ontwikkelen". De Commonwealth was echter niet 
altijd burgeroorlog en het was juist een der argumenten van de conservatieven 
na dc Restauratie, dat New Learning en Puritanisme met elkaar vcrbonden 
waren. In de Inleiding wordt gezegd: "Fysica of natuurkunde gold toen nog 
niet [!] als een onderdeel van de natuurwetenschap, want die was net in 
opkomst en het woord bestond zelfs [!] nog niet" (p. 16). Fysica (ook 
experimentele) bestond wel en zij werd (zij het zelden) ook wel met de naam 
'natuurwetenschap' aangeduid. Heeft het woordje "zelfs" hier en elders (p. 
137, n. 128) de bijklank van 'modern' superioriteitsgevoel? De laatste 
annotatie (p. 138, n. 138) zegt, dat de "scheikunde in die tijd nog [!] in een 
primitief stadium" was en dat naast de "nieuwe wetenschappelijke aanpak 
van Boyle nog steeds [!] alchemistische praktijken bloeiden". Boyle's 
verdiensten voor de scheikunde zijn groot, maar geheel nieuw was zijn aanpak 
niet, en alchemistische praktijken zijn niet zozeer 'primitief als wel 'geheel 
anders' dan de 'nieuwe'. 

Maar dit zijn kleinigheiden, die in het niet vallen tegenover het feit, dat in de 
Inleiding Nieuwentijt steeds objectief en met begrip tegemoet getreden wordt. 
In dit boek wordt de nadruk niet gelegd op "Het regt gebruik der 
wereltbeschouwingen" maar op Nieuwentijts laatste werk, "Gronden van 
zekerheid, of de regte betoogwyse der wiskundigen, so in het denkbeeldige, als 
in het zakelijke: ter wederlegging van Spinosaas denkbeeldig samenstel; en ter 
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aanleiding van eene sekere sakelijke wysbegeerte" (1720). Het bevat Nieuwen
tijts belangrijkste bijdrage tot de wijsbegeerte, een feit waarop E.W. Beth en 
H. Freudenthal reeds de aandacht vestigden. In de zuivere (denkbeeldige) 
wiskunde zijn de axioma's niet meer dan afspraken die men ook door andere 
zou kunnen vervangen en die geen kennis van de werkelijkheid verschaffen. In 
de toegepaste (zakelijke) wiskunde echter zijn de definities en axioma's 
gebonden aan de gegeven werkelijkheid. Daarmee maakte Nieuwentijt een 
"uiterst verhelderende en ver op zijn tijd vooruitlopende onderscheiding" (p. 
11). Men kan het werk dan ook beschouwen als "zonder meer een mijlpaal" in 
de geschiedenis van de wetenschapsfilosofie; Nieuwentijts inzichten doen 
"nog altijd opgeld" (p. 32). 
De hier gepubliceerde teksten (p. 45-122) omvatten de Nederlandse vertaling 
van de voorrede van Nieuwentijts "Analysis infinitorum" (p. 45-49), enige 
goed gekozen fragmenten uit het zeer omvangrijke "Het regt gebruik" (p. 
53-74) en — als hoofdmoot — fragmenten uit "Gronden van zekerheid" (p. 
77-122). Het valt op, dat Nieuwentijts apologetiek zich niet beperkt tot de 
natuurlijke theologie in engere zin, maar onverbloemd de hulp inroept van de 
geopenbaarde religie en de rcligieuze ervaring (bevinding) (p. 34). Beide zijn 
volgens Nieuwentijt ook empirische, zakelijke gronden van zekerheid, een 
zekerheid die echter geheel verschillend is van die der zuivere wiskunde. 
Spinoza's pretentie een zuiver wiskundige theologie en ethiek opgebouwd te 
hebben wordt door Nieuwentijt bestreden. Op grond van de analyse van 
"denkbeeldige" en "zakelijke" wiskunde concludeert Nieuwentijt, dat Spi
noza's Ethica slechts berust op hetgeen "gy alleen denkt" (p. 119), dus niets 
zegt over de werkelijkheid buiten ons verstand. 

Eigenlijk bieden, na de Inleiding van de uitgever-commentator, de frag
menten uit de "Gronden van zekerheid" weinig principieel nieuws. Nieuwentijt 
is hier op zijn langdradigst en de stijl en woordkeuze zijn vermoeiend: "een 
kolossale breedsprakigheid" constateert R. Vermij terecht (p. 40). Hoewel 
tegenstander van het verminken van authentieke teksten zag hij dan ook 
"maar een middel om iets van het betoog te redden: het mes erin" (p. 40). 
Vermoedelijk zal menig lezer wensen, dat het mes nog radicaler gehanteerd 
was. 
De toegevoegde aantekeningen (p. 123-138) helpen de lezer door van de nu 
voor velen onbegrijpelijk geworden Nederlandse termen de moderne equiva-
lenten te geven. De commentator heeft blijkbaar geen hoge dunk van het 
taalgevoel van de eventuele lezers, want ook voor volkomen duidelijke, zij het 
enigszins verouderde woorden wordt naar de annotaties verwezen: voorstel: 
stelling (n. 31, p. 132); overgezet: vertaald (n. 37, p. 129); tot andere einden: tot 
andere oogmerken (n. 37, p. 133); dit onderscheid aan ieder openbaar genoeg 
zal doen zijn, openbaar: duidelijk (n. 43, p. 133); zonder van het contrarie 
overtuigd te kunnen worden, contrarie: tegendeel (n. 62, p. 134), enz. enz. 
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Anderzijds missen we zulke verklaringen bij p. 80 (begin 5e al.) en p. 82 (4e 
regel voor het eind), die gemakkelijk misverstaan kunnen worden. 
Het stemt tot voldoening, dat Nieuwentijt een plaats onder de Nederlandse 
wijsgeren toegekend wordt, want op meer dan een punt was hij een origineel 
denker. Het werk van deze lang onderschatte geleerde — (zijn portret was al 
voldoende om alle aan de term 'pruikentijd' vcrbonden vooroordelen op te 
roepen) — is door dit boek bij een breder publiek ingeleid. Uit de wijze 
waarop dit geschied is blijkt, dat de uitgever-commentator van die voor
oordelen vrij is. 

R. Hooykaas. 

A. Heinekamp ed., Leibniz: Questions de logique (Studia Leibnitiana, 
Sonderheft 15; Franz Steiner Verlag: Wiesbaden, 1988; ISBN 3-515-04604-
6) xiv -I- 207 p., DM 48,-. 

Volgens de woorden van Frederik de Grote belichaamde Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1716) in zijn persoon een academic van wetenschappen. 
Leibniz was zonder twijfel een der laatste universele geleerden, een geniaal 
logicus, wiskundige, fysicus, uitvinder, historicus, wijsgeer, theoloog, diplo-
maat en heel veel meer. Hij was als het ware een super-monade, in wiens geest 
zijn tijdperk voUedig weerspiegeld werd. 
Op zichzelf rechtvaardigt dit alles nog niet het bestaan van een apart 
tijdschrift aan hem gewijd, de Studia Leibnitiana. Verschillende omstandig-
heden hebben er echter toe bijgedragen dat de Studia Leibnitiana sinds de 
oprichting in 1969 niet meer weg te denken zijn uit het intellectuele landschap 
van de geschiedenis van de wijsbegeerte en de ideeengeschiedenis. Zoals de 
uitgevers in het voorwoord tot de eerste jaargang opmerkten, bestaat er op 
vele punten een verwantschap tussen Leibniz en onze tijd. Leibniz is een 
voorloper van de moderne logica. Zijn ontwerp van een universele calculus 
lijkt in het computertijdperk werkelijkheid geworden te zijn. Voorts herinnert 
de oecumenische beweging in de Christelijke kerken aan Leibniz' pogingen 
het schisma ongedaan te maken en de Christenen te verenigen tegen 
dreigingen uit het oosten. Ook Leibniz' preoccupatie met de institutionele 
organisatie van de wetenschap en zijn streven naar een universele menselijke 
cultuur vinden we terug in het huidige tijdsgewricht. 
Terwijl deze verwantschap een sterke prikkel vormt tot het bestuderen van 
Leibniz' werk wordt de toegankelijkheid ervan echter belemmerd door twee 
factoren. Ten eerste bestaan zijn geschriften voor het overgrote deel uit 
brieven, schetsen, projecten en korte stukken. Het is alsof Leibniz door de 
werveling van uitvindingen, apergus en intellectuele vergezichten nauwelijks 
kon komen tot het schrijven van afgeronde publikaties. Ten tweede is de 
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kritischc uitgave van het verzameld werk pas relatief laat op gang gekomen en 
nog niet voltooid (1923, onder auspicien van de Pruisische Academie van 
Wetenschappen; na de Tweede Wereldoorlog onder auspicien van de Duitse 
Academie). Omdat niemand het werk van Leibniz geheel kan overzien en er 
steeds nieuw materiaal beschikbaar komt, is een tijdschrift vrijwel onontbecr-
lijk om de ontwikkeling van het Leibniz-onderzoek te kanaliseren en 
zichtbaar te maken. In de Studia Leibnitiana vindt men behalve artikelen van 
uitstekende kwaliteit ook recensies en een lopende bibliografie. Als Sonder-
hefte verschijnen voorts monografieen en acten van symposia georganiseerd 
door de Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft. 
Sonderheft 15 bevat referaten van een symposium over Leibniz: Questions de 
logique, dat plaatsvond te Brussel en Louvain-la-Neuve in augustus 1985. De 
logica is in verschillende opzichten van centraal belang voor Leibniz' oeuvre. 
Wat de wetenschappelijke methode betreft, hadden Bacon en Descartes de 
traditionele syllogistiek als steriel van de hand gewezen. Descartes wilde de 
formele logica in de hoedanigheid van organon vervangen door een universele 
wiskunde enerzijds, en een kennistheoretisch getinte Art depenser anderzijds. 
Leibniz hield daarentegen vast aan de formele logica. Hij ontdekte treffende 
analogieen tussen logica en wiskunde, en trachtte beide disciplines een 
algemenere vorm te geven. De kerngedachte van zijn project van een 
characteristica universalis hield in dat, eenmaal gegeven een adequate analyse 
van alle wetenschappelijke grondbegrippen, elke ware uitspraak door puur 
formele tekenoperaties afgeleid zou kunnen worden. Het is echter een 
moeilijke vraag wat Leibniz precies onder logica verstond, en hoe hij de relatie 
tussen logica en de wiskundige disciplines zag. De artikelen van Hans Poser 
en Martin Schneider zijn aan deze problematiek gewijd. 
Leibniz was natuurlijk ook een uitzonderlijk begaafd logicus. Maar over de 
interpretatie van zijn logische werk bestaan vele controversen. Bewoog 
Leibniz zich steeds binnen de grenzen van de syllogistiek, of beschikte hij over 
een wezenlijk algemenere calculus, minstens gelijkwaardig aan dc algebra van 
Boole (1847), waaruit de syllogistiek afleidbaar is, zoals Wolfgang Lenzen 
betoogt? Trachtte Leibniz werkelijk relationele proposities te herleiden tot 
subject-predicaat proposities, of was zijn standpunt veel genuanceerder 
(Massimo Mugnai)? Hoe zag Leibniz de relatie tussen alethische en deon-
tische modaliteiten (Georges Kalinowski)? En hoe loste Leibniz het probleem 
op van de behandeling van singuliere proposities in het kader van de 
syllogistiek (Jean-Gerard Rossi)? 

Leibniz beoogde niet alleen een technische uitwerking van logica en wiskunde 
in onderlinge samenhang. Hij wilde de logica tevens funderen door een 
analyse van het waarheidsbegrip. Uit de traditie nam hij de gedachte over dat 
bij een waar oordeel het predicaatbegrip opgesloten ligt in het subjectbegrip. 
Terwijl men deze waarheidsdefinitie meestal beperkte tot algemene oordelen, 
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breidde Leibniz ze uit tot singuliere proposities als 'Julius Caesar trok de 
Rubicon over'. Dit veronderstelt echter dat het concept Julius Caesar 
'volledig' is in die zin dat het alle predicaten bevat die men in waarheid aan 
Julius Caesar kan toeschrijven. De noties van 'opgesloten liggen' en 'voUedig 
begrip van het individuele' leveren talrijke moeilijkheden op. Kan Leibniz uit 
de notie van 'opgesloten liggen' de grondvormen van subject-predicaat-
poposities afleiden (Klaus Erich Kaehler)? Zijn volgens Leibniz nu alle 
proposities analytisch (Claude Troisfontaines)? Hoe moeten we nog het 
onderscheid tussen feitelijke en 'eeuwige' waarheden begrijpen, mede met het 
oog op de wijze waarop we ze kennen (Marcelo Dascal, Andre Robinet)? Hoe 
verhouden zich precies Leibniz' waarheidsbegrip en het concept van een 
volledig begrip van het individuele (Donald Rutherford)? En hoe moeten we 
ons de samenhang tussen de elementen van een volledig begrip voorstellen 
(Stefano di Bella)? 

De notie van een volledig begrip is van groot belang voor Leibniz' metafysica. 
De individuele substantie of monade wordt immers als een volledig begrip 
gekarakteriseerd (zie vooral Discours de Metaphysique, §§ 8-16). Louis 
Couturat {La logique de Leibniz (Parijs, 1901) en Betrand Russell {A Critical 
Exposition of the Philosophy of Leibniz (Cambridge, 1900), die meenden dat de 
notie van een volledig begrip volgt uit Leibniz' waarheidsdefinitie, hebben 
zelfs de interpretatie verdedigd dat de gehele metafysica van Leibniz 
voortvloeit uit zijn logische beginselen. Couturat schreef bij voorbeeld "que 
la metaphysique de Leibniz repose uniquement sur les principes de sa logique, 
et en procede tout entiere" (p. x). Het is echter zeer de vraag of deze visie 
houdbaar is. Berust Leibniz' waarheidsbegrip, en dus zijn logica, niet eerder 
op de metafysische gedachten dat begrippen Gods begrippen zijn en dat God 
alwetend is? Alleen God kan toch geacht worden een volledig begrip van het 
individuele te hebben (Wolfgang Hiibener)? 
Alle artikelen van deze bundel hebben een hoge tot zeer hoge kwaliteit, 
hetgeen gezien de auteurs te verwachten was. Omdat de verdedigde stand-
punten soms gewaagd en controversieel zijn (bij voorbeeld Dascals these dat 
"truths of reason are acquired ...just like factual truths", p. 36; of de stelling 
van Troisfontaines dat feitelijke waarheden bij Leibniz synthetisch genoemd 
moeten worden, p. 104), werd ik bevangen door het onvervulbare verlangen 
de discussies van het symposium bij te wonen, die helaas niet zijn opgenomen. 
Een van de mooiste opstellen heb ik nog niet genoemd: dat van Hide Ishiguro, 
die betoogt dat de traditionele kritiek op Leibniz' vermeend 'verwarde' notie 
van de infinitesimaal vervalt, indien men zijn 'contextuele' betekenistheorie a 
la Frege in de beschouwingen betrekt. De lezer die min of meer bekend is met 
Leibniz' werk, zal aan Leibniz: Questions de logique, ondanks enige onderlinge 
overlapping van de bijdragen, veel genoegen beleven. 

Herman Philipse 
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M.J. van Lieburg,'Bevorderlijk voor de kunst en nuttig voor de maatschappif. 
De geschiedenis van het Genootschap ter bevordering van Heel- en Verlos-
kunde (1857-1929) en van het Amsterdams Geneeskundig Genootschap 
(1925-1988) (Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der 
Geneeskunde en der Natuurwetenschappen nr. 25; Amsterdam: Rodopi, 
1988; ISBN 90-5183-034-3) 118 p., ill., f 25,-. 

Zoals de ondertitel aangeeft, wordt in dit onderhoudende werkje een 
overzicht geboden over het wel en wee van twee Amsterdamse medische 
genootschappen. Uitvoerig en nauwkeurig zoals Van Lieburg dat kan doen, 
wordt een beeld geschetst van het medisch leven van de tweede helft van de 
19e ecuw in de hoofdstad. Daarbij krijgt men een indruk van de totstand-
koming van het Genootschap ter bevordering van Heel- en Verloskunde en 
van de perikelen die eraan voorafgingen. Tevens wordt ingegaan op het 
bestuur, de leden en het medisch handelen van die tijd. 
Vervolgens komt de overgangsperiode van 1925-1929 aan de orde, waarbij de 
schrijver, vooral puttend uit het nagenoeg complete originele archief-
materiaal, de aanleiding alsmede de ontwikkeling weergeeft tot de oprichting 
van het Amsterdams Geneeskundig Genootschap. Dit deel komt wat minder 
uit de verf en de schrijver vervalt hier in een wat monotone opsomming van 
personen die zich al dan niet verdienstelijk hebben gemaakt voor het 
Genootschap, zonder aan te geven wat nu daadwerkelijk zijn invloed was op 
de vooruitgang in de geneeskunde. Toch komt een ieder die geinteresseerd is 
in de medische geschiedenis van Amsterdam zeker aan zijn trekken. Hoewel 
de meer algemene ontwikkeling in de geneeskunde wel aan de orde komt, 
geeft het werkje niet veel meer dan een algemene indruk. Het hoofdstuk 
omtrent de instrumentenverzameling van de gezamenlijke geneesheren is 
daar een gunstige uitzondering op. 

Het rijk geillustreerde boekje is goed verzorgd, de kwaliteit van de foto's laat 
hier en daar wel te wensen over, maar misschien mag men ook niet meer 
verwachten van een dergelijk origineel bronnenmateriaal dat op creatieve 
wijze is bewerkt. 

W.J. Mulder 

Antoon Berentsen, "Vom Urnebel zum Zukunftsstaat". Zum Problem der 
Popularisierung der Naturwissenschaften in der deutschen Literatur (1880-
1910) (Berlin: Oberhofer, 1986; ISBN 3-925410-02-3) 535 p., ill., DM 90,-

Het "twee culturen"-probleem mag zich de laatste tijd weer verheugen in een 
groeiende belangstelling. Vorig jaar wijdde ons genootschap een symposium 
aan dit thema (zie TGGNWT,']rg 11, nr. 3). Een andere blijk van interesse is de 
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bovenvermelde dissertatie van de Utrechtse germanist Berentsen waarin het 
grcnsgebied van literatuur en natuurwetenschap wordt geexploreerd. Een 
terrein dat de Nederlandse cultuurhistorici, in tcgenstelling tot bijv. hun 
Amerikaanse en Engelse collega's, nog nauwelijks hebben betreden. 
Berentsen analyseert enkele pogingen om literatuur en natuurwetenschap bij 
elkaar te brengen. Zijn onderzoeksobjecten zijn Wilhelm Bolsche's Das 
Liebesleben in der Natur (1898-1902), een immens populaire weergave van 
Darwins evolutietheorie, en een aantal literaire utopieen en science fiction-
romans uit dezelfde tijd. 
Het streven de natuurwetenschap dichter bij de mens te brengen stond 
centraal bij de door Berentsen bchandelde auteurs. Daarbij ging het hen niet 
in de eerste plaats om de ovcrdracht van feitelijke informatie. Bolsche en 
literaire utopisten zoals Kurd Lasswitz, Max Haushofer en Theodor Hertzka 
hadden zich de poetisering van de natuurwetenschap als hoofddoel gesteld. 
Zij waren overtuigd dat de 'kille' en 'elitaire' wetenschap de mensen had 
vervrcemd van de natuur door haar te beroven van gevoel en emotie. Bolsche 
en zijn geestverwanten zagen het als hun taak de harmonic met de natuur te 
herstellen. Uitgaande van natuurwetenschappelijke feiten en theorieen tracht
ten zij antwoord te geven op vragen met betrekking tot doel en betekenis van 
de natuur. 
Berentsen besteedt aan Bolsche de meeste aandacht. In zeven hoofdstukken 
geeft hij een gedetailleerde beschrijving van de achtergronden, het ontstaan, 
de inhoud, de literaire methode en de ontvangst van Das Liebesleben. Het 
resultaat is een waardevolle bijdrage tot de geschiedenis van de popularisering 
van Darwins denkbeclden. 
In het tweede deel, "Von der Sozialutopie zur Science Fiction," is het 
Berentsen meer te doen om het genre dan om de afzonderlijke auteurs. Hij 
maakt duidelijk dat rond de eeuwwisseling de literaire utopie zich transfor-
meerde tot science fiction en betoogt dat dit proces zich vooral voltrok onder 
invloed van een fascinatie voor de wonderen van wetenschap en techniek. 
Wat Bolsche c.s. produceerden was literatuur waarin wetenschap en techniek 
uiteindelijk een ondergeschikte rol speelden. Berentsen concludeert terecht 
dat ze hun doel niet hebben bereikt. Ze zijn er niet in geslaagd een synthese 
van literatuur en natuurwetenschap tot stand te brengen. Berentsen presen-
teert deze niet onbelangrijke conclusie tamelijk terloops en alleen in de 
Nederlandse samenvatting. Het is jammer dat hij niet heeft geprobeerd de 
mislukking te verklaren. Dit zou niet alleen van belang zijn geweest voor de 
geschiedschrijving. Wellicht had het verleden dan ook een nuttige bijdrage 
kunnen leveren tot het huidige debat over de twee culturen. 

R.P.W. Visser 




