
BOEKBESPREKINGEN 

J.A. van Maanen, Facets of Seventeenth Century Mathematics in the 
Netherlands (Utrecht, 1987) iv+246 p., ill. 

Dit proefschrift, verdedigd aan de RU te Utrecht, omvat vier hoofdstukken, 
waarvan er twee gevormd worden door eerder door de promovendus 
gepubliceerde artikelen, t.w. hoofdstuk 2 en 3 (over van Heuraet en Pell). 
Hoofdstuk 1 plaatst deze twee hoofdstukken d.m.v. 3 doorsneden door de 
17e eeuw in een algemeen kader, hoofdstuk 4 geeft als waardevolle bijdrage 
een catalogue raisonne van alle (39) 17e eeuwse wiskunde handschriften die 
in het bezit zijn van de Leidse Universiteits Bibliotheek. 
Reeds op de eerste bladzijde maakt de schrijver een deel van zijn be-
doelingen duidelijk met de volgende zin die Uw recensent uit het hart 
gegrepen is: "But no teacher of mathematics should ignore the history and 
social function of mathematics, since often pupils get learning-problems if 
they are given only mathematical reasons for learning a new part of 
mathematics." 
Mede vanuit deze professio is dit proefschrift geschreven en het resultaat is 
een werk dat een genoegen is om te lezen en te recenseren. 
Het werk begint met een hoofdstuk, getiteld: "Seventeenth Century Mathe
matics in the Netherlands", zijnde een uitgebreide (Engelse) versie van een 
eerder door de auteur gehouden lezing tijdens de conferentie "Leibniz und 
die Mathematik" in Noordwijkerhout in 1984. D.m.v. drie "doorsneden" 
(± 1620, ± 1650 en ± 1680) schetst de auteur de ontwikkeling van de 
wiskunde in de beschouwde periode in de Nederlanden. Op heldere wijze 
schetst en verklaart Van Maanen de ontwikkeling: allereerst een enthousiast 
reageren op praktische vraagstukken ("Duytsche Mathematique", inge-
nieursopleiding aan de Leidse Universiteit). Daarna stond de bestudering 
van werken van Descartes, Vieta, Fermat e.a. in de belangstelling: wiskunde 
om de wiskunde zelf, beoefend door niet onbemiddelde studenten (Huygens, 
Van Heuraet, Hudde, de Witt, met als centrale figuur Frans van Schoo-
ten jr.). Op leven en werk van laatstgenoemde wordt uitvoerig ingegaan. 
Tenslotte een periode van verstarnng en verval tewceggebracht door 
uitwendige, politieke en economische oorzaken, maar ook door inwendige 
oorzaken. Terecht wijst Van Maanen erop dat gedurende bijna 70 jaren het 
onderwijs in de wiskunde aan de Leidse Universiteit in handen was van een 
familie: de Van Schootens, eenzelfde stijl, zelfs met gebruik van elkaars 
collegedictaten. Verval ook omdat er teveel concentratie was op de Geo-
metrie van Descartes, maar met te weinig uitbouw daarvan en te weinig 
uitdaging vanuit de praktijk, de natuurkunde en ook door te weinig 
contacten onderling. Van Maanen karakteriseert de stand van de wiskunde 
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aan het einde van de eeuw met de woorden van Graevius, wanneer deze 
spreekt over de wiskunde in de lage landen: "Mathematicae hie frigent" 
d.w.z. "De wiskunde is hier verstard." Jammer dat er geen plaats is 
ingeruimd voor het werk van Bernard Nieuwentijt, wiens "Analysis Infinito-
rum ..." toch dateert uit 1694, dus nog net in de beschouwde eeuw. Een 
voorname pijler waarop dit hoofdstuk rust is het onderzoek van de 
handschriften die in dit hoofdstuk 4 zijn geinventariseerd. Terecht merkt 
Van Maanen op dat het wenselijk zou zijn ook aan andere coUecties, e.g. de 
Van Schooten collectie in Groningen aandacht te schenken. Opvallend in dit 
hoofdstuk zijn de welgekozen fraaie reprodukties uit 17e eeuwse boek-
werken. 
Het tweede hoofdstuk, een verhandeling over leven en werk van Henricus 
van Heuraet (1634-1660?) is een boeiend relaas niet alleen over wiskundige 
vondsten, maar ook over de wijze waarop wiskundigen in die tijd met elkaar 
verkeerden. Nieuw m.b.t. de biografische data inzake Van Heuraet is een 
nadere precisering van diens geboortejaar: niet 1663 maar ergens tussen 
2-2-1634 en 8-9-1634. Datum en omstandigheden van zijn overlijden — na 
1660 is er niets meer van hem vernomen — blijven in het ongewisse. Van het 
wiskundige werk van Van Heuraet wordt allereerst zijn bijdrage besproken 
aan de bepaling van het zwaartepunt en de oppervlakte van de "parel van 
Sluse" (de kromme met de vergelijking ay^-y'=a^x (als "generalisatie" van 
de cirkel met vergelijking ay-y^=x^). Hierover Icidt Van Heuraet juiste, 
maar cryptisch geargumenteerde resultaten af. Interessant is dat Van 
Maanen hieraan toevoegt de in details uitgewerkte reconstructie van dit 
bewijs door Christiaan Huygens. Een facsimile van deze reconstructie wordt 
hierbij — voor het eerst — gereproduceerd en uitvoerig besproken. Voorts 
komt aan de orde een boeiende kwestie over twee stellingen m.b.t. de 
parabool. Aanvankelijk doet Huygens hierover zeer geheimzinnig en daagt 
Van Heuraet uit deze ook te vinden, kleineert daarna diens bijdrage om hem 
uiteindelijk toch de eer te geven die hem toekomt. Dit hoofdstuk besluit met 
nog twee bijdragen van Van Heuraet, t.w. de bepaling van de buigpunten 
van de conchoide en de lengtebepaling van zekere krommen, allereerst de 

parabool, daarna de "hogere" parabolen ŷ  = - ^ ; y* = ^ etc. De be-

spreking hiervan is voor Van Maanen aanleiding enkele interessante tech-
nieken uit die tijd (normalen constructie van Descartes en de regel van 
Hudde voor het bepalen van maxima en minima) aan de orde te stellen. 
Bij dit interessante hoofdstuk enkele desiderata: Op biz. 82 komt een 
derdegraadsvergelijking voor waarvan de dubbele wortel centraal staat. Wat 
is de betekenis van de derde wortel? Belangrijker echter is de volgende 
kwestie. Tot tweemaal toe wordt gerefereerd aan het probleem dat Aristote-
les had met de bepaling van de lengte van krommen "... that this could not 
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be done in a geometrically acceptable way" (biz. 45) en "... the Aristotelian 
dictum that curved lines could not be measured by straight Hnes" (biz. 46). 
Het is jammer dat hierop niet nader is ingegaan. Ook zou een nadere 
vergelijking van de bijdragen aan de rectificatie van krommen door Van 
Heuraet en die van Neil welkom zijn geweest. 
De centrale plaats in het derde hoofdstuk wordt ingenomen door een 
conflict tussen de Deense astronoom Christian Severin (1562-1647), ook wel 
Longomontanus genoemd en de tijdelijk in de Nederlanden docerende 
Engelsman John Pell (1610?-1685). Uitgaande van een onjuiste meetkundige 
veronderstelling had Longomontanus in 1644 "bewezen" dat de verhouding 
omtrek : diameter bij een cirkel de exacte waarde 78\/3:43 zou zijn. Pell 
weerlegde deze bewering in een geschrift van twee pagina's, de "Refuta-
tiuncula" door aan te tonen dat uit Longomontanus' resultaat zou volgen 
dat de omtrek van een regelmatige 256-hoek kleiner zou zijn dan die van de 
ingeschreven cirkel. De basis van Pell's argumentatie was de formule die 
tan2a uitdrukt in tana, een formule die hij in zijn "Refutatiuncula" niet 
bewijst, maar die later wel werd bewezen door Cavendish (1591-1634) — 
met behulp van anderen — en door Van Schooten jr., met analytische 
methoden. Op boeiende wijze schetst Van Maanen hoe dit conflict voor Pell 
tot een obsessie wordt die in feite zijn overige wiskundige werkzaamheden 
blokkeert. Een detail: Pell liet zijn "Refutatiuncula" zonder medeweten van 
Longomontanus aan diens boek toevoegen als biz. 73 en 74! Steeds meer 
geleerden uit geheel Europa werden bij dit conflict betrokken (met 
medewerking van Mersenne). Tenslotte deed Pell in 1646 een boek over deze 
kwestie verschijnen: Controversiae De vera Circuli Mensura ... . 
Reeds in 1931 had Dijksterhuis over dit conflict geschreven (Euclides 8, 
1931-1932), maar dit hoofdstuk 3 biedt veel originele bijdragen, zoals de 
eerste pubhkatie van een facsimile van de "Refutatiuncula". De inhoud hiervan 
was wel bekend, maar Van Maanen spoorde een origineel exemplaar op. 
Ook worden hier stukken uit tot nu toe onbekende brieven van Pell en 
Cavendish gepubliceerd en wordt een catalogus van de correspondentie 
tussen Pell en Cavendish — getuigend van grote speurzin — toegevoegd. 
Duidelijk blijkt ook de rol van een man als Mersenne in een tijd waarin nog 
geen tijdschriften onder vakgenoten circuleerden. Ook illustreert dit hoofd
stuk dat niet overal in de Nederlanden "Descartes" centraal stond. 
Het vierde en laatste hoofdstuk wordt gevormd door een inventarisatie van 
alle in de 17e eeuw geschreven handschriften die in het bezit zijn van de U.B. 
te Leiden, voor zover zij wiskundige (al dan niet toegepaste) inhoud hebben: 
39 in aantal. Bedoeld zijn daarbij manuscripten die tussen 1600 en 1699 
(grenzen inbegrepen) zijn opgeschreven, duidelijk onderscheid wordt dus 
gemaakt tussen auteur en scribent, zeg: tussen schrijver en opschrijver. 
Hiertoe werd een geheel eigen methode van beschrijving en classificatie 
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ontwikkeld, bruikbaar voor alle 17e-eeuwse mathematische handschriften. 
Omdat toepassing op alle Nederlanse bibliotheken te ambitieus zou zijn, 
beperkt de auteur zich tot de U.B. te Leiden, daarbij ruimte latend voor 
verdere research. Het resultaat is niet alleen een inventarislijst, maar ook een 
aantal zeer nuttige indices op onderwerp en op in de geschriften voor-
komende persoonsnamen en een lijst van bibliotheken waar parallelle 
handschriften voorkomen. Voorts een verzamling biografische aantekenin-
gen en tenslotte een lijst van primaire en secundaire bronnen. Vooral door 
de indices worden de geschriften in hoge mate toegankelijk. Ook dit gedeelte 
van het proefschrift getuigt van grote speurzin en biedt interessante lectuur. 
Bij het verzamelen van de gegevens komt Van Maanen tot interessante 
ondekkingen. Zo konden twee tot nu toe als "anoniem" geregistreerde 
handschriften met zekerheid aan Christiaan Huygens worden toegeschre-
ven, terwijl ook nog van een viertal andere manuscripten de auteur kon 
worden achterhaald. 

Samenvattend kan men zeggen dat de auteur van dit proefschrift ons heeft 
meegenomen op een boeiende tocht door het verleden en daarvan op even 
boeiende wijze verslag heeft uitgebracht. Dit werk is niet alleen van belang 
voor hen die van de geschiedenis van de wiskunde hun vak hebben gemaakt, 
maar ook voor leraren voor wie het als protrepticum kan dienen om zich 
nader te verdiepen in de achtergronden van de zaken die zij dagelijks te 
doceren hebben. Mede daarom zou een "handelsuitgave" die het werk in 
bredere kringen beschikbaar stelt, zeer wenselijk zijn. 

A.W. Grootendorst 

P.J. van Winter, Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre. Bemoeiingen met de 
vorming van landmeters en ingenieurs bij de Nederlandse universiteiten van 
de 17e en 18e eeuw (Verhandelingen van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 
137; Amsterdam/Oxford/New York: Noord-HoUandsche Uitgevers 
Maatschappij, 1988; ISBN 0444-85686-2) 140 p., / 65,—. 

Universiteiten en illustre scholen in de Republiek fungeerden niet alleen als 
centra van wetenschapsbeoefening en opleidingsinstituten voor de elite, 
maar in zekere zin ook als technische scholen. Aan deze instelling is 
namelijk tevens voorbereidend onderwijs voor beroepen in de technische 
sector verzorgd. Toekomstige landmeters, ingenieurs of stuurlieden konden 
er in het Nederlands les krijgen in vakken als wiskunde, vestingbouwleer, 
zeevaartkunde of astronomic. Nu waren die voorzieningen niet aan alle 
universiteiten of illustre scholen aanwezig en waar ze wel bestonden, hadden 
ze niet in alle gevallen een continu karakter. Toch was de frequentie zo groot 
dat men niet van een toevallig, a-typisch verschijnsel kan spreken. Het 
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universitaire bestel hier te lande in de tijd van de Republiek was in wezen 
kennelijk vrij flexibel. De scheiding tussen de wereld van de academici en de 
gemeenschap van de technici was nooit waterdicht. 
Tot voor kort was over onderwijs van Nederlandse universiteiten en illustre 
scholen op het gebied van de techniek voor 1800 nog betrekkelijk weinig 
bekend. Het best waren we nog geinformeerd over de 'Duytsche mathe-
maticque' — de opleiding voor landmeters en ingenieurs te Leiden —, onder 
meer dankzij de studie van Taverne over de stadsuitleg in de Republiek 
tussen 1580 en 1680. Daarnaast was er het een en ander te vinden in 
gedenkboeken van afzonderlijke instellingen voor hoger onderwijs. Met de 
verschijning van dit laatste werk van P.J. van Winter is het beeld opeens een 
stuk gedetailleerder geworden. 
Het boek is de vrucht van een passie. Jaren geleden kreeg Van Winter de 
kans een in het Nederlands gesteld getuigschrift voor een ingenieur/ 
landmeter aan de academic van Groningen uit 1738 te bekijken. Dat was een 
opmerkelijk document, vond hij, omdat men (lees: de expert bij uitstek, P.S. 
Teeling) altijd had aangenomen dat er in Groningen — anders dan te 
Franeker — helemaal niet een opleiding voor dit soort beroepen had 
bestaan. Uit die ene ontdekking groeide een uitgebreid onderzoek naar de 
bemoeienis van Nederlandse universiteiten en illustre scholen met het 
onderwijs voor landmeters en ingenieurs vanaf omstreeks 1600 tot het eind 
van de Napoleontische Tijd. Voor elke instelling van hoger onderwijs ging 
Van Winter na of er les werd gegeven aan landmeters en ingenieurs in spe en 
zo ja, door wie en in welke taal. Verder ondefzocht hij wie van die 
faciliteiten gebruik maakten en welke instanties examens afnamen en buUen 
uitreikten. 

Vooral voor Franeker en Groningen brengt Van Winter veel nieuws. Wat 
Leiden betreft geeft hij als eerste een afgerond overzicht van de lotgevallen 
van de 'Duytsche mathematicque' in de tweede fase van zijn geschiedenis, 
die begon met de benoeming van lector Hendrik Coets in 1701. Belangrijk is 
ook, dat hij verschillen signaleert in de mate waarin opleidingen voor 
landmeters en ingenieurs in de bestaande instellingen voor hoger onderwijs 
waren geintegreerd. In Leiden (en Utrecht) werd het Nederlandstalig 
onderwijs in de regel door speciale docenten gegeven; het was niet de 
universiteit, maar een provinciaal rechtscollege dat de examens afnam die 
toegang tot het beroep van landmeter verleenden. In Franeker en Groningen 
werden de lessen meestal door dezelfde docenten verzorgd als degenen die 
colleges in het Latijn gaven. En examens afnemen en diploma's uitreiken die 
admissie verleenden tot het landmeterschap — dat deden de instellingen zelf. 
De bul uit 1738 is er een sprekend bewijs van. 
Van Winters intensieve studie heeft veel rendement opgeleverd. Dat is het 
voordeel van passies. Het nadeel is dat ze ook wel eens blinde vlekken 
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veroorzaken. Aan dat gevaar is de auteur niet helemaal ontsnapt. Van 
Winter heeft moeite gedaan om zijn werk een bredere dimensie te geven. 
Meer dan eens weidt hij uit over de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs 
op andere gebieden van techniek dan de landmeterij of de vestingbouwleer. 
In het voorlaatste hoofdstuk ('Verscheidenheden') houdt hij zich zelfs 
vrijwel uitsluitend met neventerreinen bezig. 
Op zich is er alles voor te zeggen om het onderwerp in groter verband te 
plaatsen. Maar bij zulke excursies verliest Van Winters blik jammer genoeg 
de scherpte die aanwezig is wanneer P.S.Teeling in zicht komt. Dat blijkt 
bijvoorbeeld als hij over onderwijs in de waterbouwkunde komt te spreken. 
Waar is, dat Johan de Kanter lector was aan de Illustre School van 
Middelburg en ooit les gaf in waterbouwkunde; maar zijn biografle vermeldt 
niet dat hij aan de school te Middelburg als lector in dat vak is aangesteld 
(p. 102). En zo er al een verband bestaat tussen de belangstelling voor 
waterstaatsaangelegenheden bij de hoogleraar wis- en natuurkunde Antonius 
Brugmans, die in 1767 van Franeker naar Groningen vertrok, en de 
verschijning van een 'opmerkelijk boek' te Harlingen in 1768, de Rivier-
kundige verhandeling van Cornells Velsen — dan is dat verband toch minder 
veelbetekenend dan Van Winter meent (p. 103). Friesland had immers niet 
de primeur; de eerste druk van Velsens boek was al negentien jaar eerder in 
Amsterdam verschenen. 

Op het gebied van de zeevaartkunde — naast de vestingbouwleer en 
landmeetkunde het belangrijkste terrein van techniek waarop universiteiten 
en illustre scholen een bijdrage aan de verspreiding van kennis leverden —zit 
Van Winter er telkens net naast. Cornells Douwes was niet examinator van 
de 'scheepsofficieren' van de VOC (p. 98), maar van zeeofficieren en 
stuurlieden bij de Admiraliteit van Amsterdam. De Grondbeginzels der 
stuurmanskunst van Pybo Steenstra werd in 1766 niet speciaal geschreven 
voor Douwes' Zeemanscollege (p. 117). De lectoren aan het Amsterdamse 
Athenaeum fungeerden tussen 1714 en 1796 inderdaad ook als examinator 
van schippers en stuurlui bij de kamer Amsterdam van de VOC, maar ze 
werden in die rol niet 'bijgestaan door wie zich ... als privaat-docent 
gepresenteerd had' (p. 117). Vanaf 1743 had de kamer steeds twee examina-
toren: een voor de theorie (de lector) en een voor de praktijk. De laatste was 
meestal een oud-schipper. Daarnaast waren in de stad vele particuliere 
leermeesters in de stuurmanskunst werkzaam, maar die behoorden niet tot 
de academische wereld, zoals de term 'privaat-docent' suggereert. En-
zovoorts. 

Van Winters boek is dus niet de alomvattende studie over het technisch 
onderwijs aan Nederlandse universiteiten en illustre scholen v66r 1800 die 
het bij vlagen beloofde te worden. Het is wel het meest uitvoenge overzicht 
van de bemoeienis van deze instellingen met de opleiding van landmeters en 
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ingenieurs dat tot nog toe verscheen en in die zin een nuttige bijdrage tot de 
techniekgeschiedenis en de universiteitsgeschiedenis. 

C.A. Davids 

Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De Gave Gods. Depest in Holland vanaf de 
late Middeleeuwen. (Bergen (N.H.): Octavo, 1988; ISBN 90-70805-14-6) 
283 p., ill., / 42,75. 

De verschijning van dit boek heeft heel wat stof doen opwaaien, waarvan de 
lezers van het Cultured Supplement van het N.R.C. Handelsblad van 
7 januari 1989 kunnen getuigen. De kritieken en discussies over dit werk 
zou men verwachten vanuit een medische, of sociaal-historische hoek. Maar 
de aanstichter tot de discussie is Peter van Rooden, journalist en theoloog. 
Zoals uit deze boekbespreking zal blijken, geeft de opzet van De Gave Gods 
aanleiding tot deze reactie. 
In een artikel in het onlangs gestarte tijdschrift Economy and Politics in the 
Northern Netherlands (1989), 1:49-66, zet de historicus Noordegraaf, die zich 
voornamelijk beweegt op het gebied van de economische en sociale ge
schiedenis, voorzichtig uiteen wat er zou ontbreken aan de geschied-
schrijving op deze gebieden: nl. 'een menselijk gezicht' t.o.v. sociale en 
economische problemen. Hij wil zoeken naar 'een dialoog tussen het 
individu en zijn omgeving', speciaal de relatie tussen politick en de economic 
in sociale crises, honger en epidemieen. Hij zoekt naar de achtergronden van 
de motieven, het afwegen van belangen, ethische en politieke normen. Ook 
mentaliteit, emoties en intuities gaat hij niet voorbij. 
Wanneer men deze opzet voor ogen houdt, dan zal men De Gave Gods met 
een andere verwachting lezen dan de bekende werken over de pest van 
Haeser en Biraben. Misschien is het te vergelijken met het boek van de 
Amerikaan Hans Zinnser: Rats, Lice and History, dat kort voor de Tweede 
Wereldoorlog in een Nederlandse vertaling verscheen en gretig werd gelezen. 
De auteurs van De Gave Gods zijn echter heel wat serieuzer te werk gegaan, 
met een zeer gevarieerd bibliografisch apparaat en een uitgebreid archief-
onderzoek. De stijl van schrijven is, evenals bij Zinnser, literair. De auteurs 
zijn in dit opzicht duidelijk onder de indruk van Johan Huizinga. Zij pogen 
dan ook niet, zoals Zinnser, zo populair te schrijven als de nauwkeurigheid 
het toelaat. Zij zoeken echter de warmte en de kleur, die we ook in 
Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen kunnen aantreffen. Hun benaming 
van de hoofdstukken als ware het boek een uitvoering van een gevarieerd 
concert, getuigt hiervan. 

De medicus-historicus zal ongetwijfeld kritisch te werk gaan bij de lezing 
van het eerste hoofdstuk, 'Danse Macabre', waarin de besmettelijkheid, de 
verschijnselen van de pest en de geneeskundige opvattingen over de ziekte 



279 

aan de orde komen. Het moet na het voorgaande duidelijk zijn dat de 
auteurs niet diepgaand op de interne geschiedenis van de pest ingaan, maar 
zich beperken tot relevante bronnen en vaak plastische beschrijvingen. Dit 
geldt minder voor hoofdstuk II, 'Marche Funebre', waarin de auteurs de 
geografische verspreiding van de pest nagaan, het aantal pestjaren en de 
omvang van de epidemieen, inclusief de demografische gevolgen daarvan. 
Voor zover ik kan oordelen zijn de auteurs voorzichtig en zorgvuldig te werk 
gegaan met het verzamelen van hun gegevens, hetgeen ook tot uitdrukking 
komt in de Bijlagen, waarin o.m. de pestjaren en de omvang van de sterfte 
worden vermeld. Ook hier weer duidelijk het credo van de auteurs: het gaat 
er hen niet om of de cijfers te hoog of te laag uitvallen, maar hoe de 
tijdgenoot de sterfte van het geheel in zijn belevingswereld interpreteerde (p. 
94). 
Het derde hoofdstuk, 'Valse Triste', is voor de auteurs de kern van het boek, 
de reactie van de individu op zijn verstoorde omgeving. Juist dit hoofdstuk 
heeft de toorn van Van Rooden opgewekt, hetgeen Noordegraaf in zijn 
repliek in de N.R.C. van 14 januari 1989 doet uitroepen: "vreselijk is het te 
vallen in de handen van een levende Godgeleerde", een parafrase op de tekst 
uit de Hebreeenbrief. 
Noordegraaf benadrukt vanuit zijn bronnen het gevoel van machteloosheid 
dat leidde tot onderworpenheid aan de noodlottige ziekte, die een gevolg 
zou zijn van Gods wil. Van Rooden verwijt Noordegraaf dat hij met zijn 
begrip 'calvinisering' de predikanten propaganda van lijdzaamheid in de 
schoenen schuift, terwijl het Calvinisme juist medewerking aan de bestrij-
ding van rampzalig ongemak zou bevorderen. Zonder twijfel hebben beiden 
gelijk, hetzelfde zou kunnen worden opgemerkt over de pokkeninenting in 
de achttiende eeuw. Van Rooden heeft echter vanuit zijn eigen discipline 
gesproken, zijn kritiek richt zich op de ethisch-theologische passages in het 
boek. Zoals opgemerkt in het begin van deze bespreking was het niet de 
opzet van de auteurs om alle facetten van het 'menselijk gezicht' breed te 
bespreken. 
Hoofdstuk IV, 'Symphonic Phantastique', handelt over het bestrijden van 
de 'haestige sieckte', een van de namen voor de pest. Hier komen pest-
boekjes, aardse en hemelse adviezen aan de orde. Ook de rol van de 
overheid; de pestordonnanties, het verbranden der fomenten, het pesthuis, 
het verdrijven der miasmata, de begrafenissen. Tenslotte wordt in de 'Finale' 
de probleemstelling nog eens naar voren gebracht, de affectbeheersing, de 
sexuele beleving, de verwerking in het geloof en de groei van het hygienisch 
besef. 
Het is best mogelijk dat kenners van de historisch epidemiologic en mijn 
eigen medisch historische vakgenoten vraagtekens bij sommige passages 
zetten, b.v. bij de functie van de pesthuizen. Maar die vraagtekens illustreren 
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niet het belang van dit boek. Het belang zit inderdaad in het 'menselijk 
gezicht'. Wie dit boek aandachtig leest kijkt in een spiegel, waarin het 
gezicht van de pestlijder zijn eigen wereld reflecteert. Het moge zijn dat de 
auteurs als pointillisten te werk zijn gegaan, het totale beeld is een griezelige 
werkelijkheid, dat mij doet denken aan de hartekreet: "Domine, Domine, 
libera nos". Zeker artsen, die geconfronteerd zijn in hun praktijk met 
wanhopig zieke mensen, gekweld door schuldgevoelens, zullen die schok 
van herkenning beleven. "Vreesselijck is het te vallen in de handen des 
levendigen Gods" (Hebr. 10: 31) heeft nog steeds een werkelijkheidswaarde. 

A.M. Luyendijk-Elshout 

I.M. Stamhuis, 'Cijfers en Aequaties' en 'Kennis der Staatskrachten'. Sta
tistiek in Nederland in de negentiende eeuw (Amsterdam: Rodopi, 1989; 
Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en 
der natuurwetenschappen, Nr. 33; ISBN 90-5183-120-X) ix+295 p., ill., 
/ 6 0 , - . 

Helaas is de geschiedschrijving van de Nederlandse wetenschap in de 
negentiende eeuw een nog vrijwel braakliggend terrein. In het bijzonder 
geldt dat vrijwel niets betrouwbaars bekend is omtrent de geschiedenis van 
de wiskunde en aanvcrwante gebieden. De geschiedenis van de statistiek in 
Nederland gedurende de negentiende eeuw vormt hierop geen uitzondering. 
Het hier te bespreken werk vormt echter een eerste aanzet tot terrein-
verkenning. 
Het boek is een ongewijzigde handelsuitgave van de dissertatie waarop 
Stamhuis in oktober 1989 promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amster
dam. Het valt uiteen in vier delen. In het eerste deel wordt de ontstaans-
geschiedenis van de statistiek in Europa en in het bijzonder in Nederland 
behandeld. Het tweede deel is gewijd aan de wiskundige (en statisticus) 
Rehuel Lobatto (1797-1866). Het derde deel betreft het onderwijs in de 
statistiek aan de Nederlandse universiteiten gedurende de negentiende eeuw. 
In het vierde en laatste deel tenslotte komt de 'Vereeniging voor de 
Statistiek', een voorganger van de huidige 'Vereniging' aan bod. Het geheel 
wordt gecompleteerd door vijf omvangrijke document-bijlagen betreffende 
de 'Vereeniging'. Resultaat is een studie boordevol feiten-materiaal omtrent 
zo ongeveer alles wat wij ons bij de statistiek-beoefening in de loop van de 
negentiende eeuw kunnen voorstellen. Nog niet eerder is zo uitgebreid over 
elk van de vier hoofdonderwerpen van Stamhuis' boek geschreven. Veel van 
wat zij aansnijdt is, voor zover ik weet, nog niet eerder in de moderne 
literatuur behandeld. Gezien de aard van het materiaal moet het boek ook 
voor een breder publiek dan alleen geinteresseerden in de geschiedenis van 
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de statistiek interessant zijn. Zoals de etymologic van het woord 'statistiek' 
(lett.: staatkunde) al enigszins aanduidt, zijn statistiek, economic en politick 
altijd nauw verweven geweest. 
Omtrent de geschiedenis van de statistiek in de negentiende eeuw in 
algemene zin is de laatste jaren veel geschreven. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan Stigler's The History of Statistics (1986) of het tweedelige The Prob
abilistic Revolution (L. Kriiger e.a., cds; 1987). Een centrale vraag in deze 
moderne literatuur is die naar de verschillende oorsprongen van de moderne 
statistiek en de onderlinge verbanden tussen deze twee voorlopers. Het 
antwoord op deze vraag dat uit de literatuur naar voren komt luidt grosso 
modo dat die voorloper die in de negentiende eeuw statistiek werd genoemd, 
met de huidige statistiek weinig meer gemeen heeft dan de naam. De 19de-
eeuwse statistiek leek nog het meest op het gecijfer van de hedendaagse 
beleidsplanners; mathematisering was deze statistiek vreemd. Het dichtst bij 
de hedendaagse (beschrijvende) statistiek kwam in de negentiende eeuw nog 
de vcrzekeringswiskunde. Van een geheel andere aard was de derde en 
laatste voorloper, de oude en respectabcle traditie binnen de wiskunde van 
de waarschijnlijkheidsrekening. Dit was een traditie die zich aan de maat-
schappelijkc praktijk weinig gelegen liet liggen. Tussen deze verschillende 
voorlopers van de moderne statistiek waren weinig tot geen banden 
aanwezig. 

Voor de Nederlandse situatie stelt Stamhuis dat er weinig reden is aan te 
nemen dat de zaken wezenlijk anders lagen dan bovengeschetst. Deze 
constatering lijkt te impliceren dat zij van mening is dat de geschiedenis van 
de statistiek binnen Nederland mooi zou kunnen dienen als een case-study 
ter invulling van de contouren geschetst in de geschiedschrijving van de 
statistiek in het algemeen. Echter, omdat een volledige behandeling van al 
deze wortels van de hedendaagse (beschrijvende) statistiek ook bij beperking 
tot Nederland het kader van een proefschrift ruim te buiten zou gaan, zo 
stelt Stamhuis, heeft ze besloten slechts enkele representatieve aspecten van 
de oorsprong van de statistiek in Nederland te behandclen. Met gedeeltelijke 
uitzondering van de figuur van Lobatto, die heel veel ruimte toegemeten 
krijgt, betreffen al deze aspecten de negentiende-eeuwse "statistiek". 
Het is hier, bij deze kcuze en haar motivatie, dat ik een kritische kant-
tekening zou willen plaatsen. Als het doel van het proefschrift toch niet kan 
zijn de oorsprong van de moderne beschrijvende statistiek in Nederland in 
haar geheel te schetsen, waarom dan toch de moderne statistiek in het oog 
gehouden bij de afbakening van de onderwerpen die wel behandeld kunnen 
worden? Het lijkt dan veel zinniger om een onderwerp dat zich duidelijk 
profileert in de negentiende eeuw nader te bestuderen, zonder zich erom te 
bekommeren hoe dit onderwerp in de moderne statistiek valt terug te 
vinden. 
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Zoals het boek nu voor ons ligt is van een dergelijke concentratie op de 
negentiende eeuw nauwelijks sprake. Voortdurend wordt geprobeerd de 
negentiende-eeuwse "statistiek" in het keurslijf van de moderne statistiek te 
dwingen. Zonder veel scrupules laat Stamhuis na diepere vragen te stellen 
naar de vervlechting van de negentiende-eeuwse "statistiek" en de politick 
of de economie. Op het vermoeden bijvoorbeeld dat bij mij rees bij het lezen 
van het hoofdstuk over de 'Vereeniging', namelijk dat deze in eerste 
instantie nauwelijks meer geweest zal zijn dan een spreekbuis voor het 
Nederlandse liberalisme, gaat zij in het geheel niet in. Wat Lobatto aangaat, 
lijkt Stamhuis zich vooral te verbazen over het feit dat iemand met "zo 
moderne idecen" zo weinig gewaardeerd werd in de negentiende eeuw. 
Het cindresultaat is een boek dat bestaat uit vele losse eindjes die alle lets 
met de oorsprong van de moderne statistiek te maken hebben. Nergens 
echter worden die eindjes in de context van de negentiende eeuw aan elkaar 
geknoopt. 
Helaas kan ook niet worden gezegd dat men zich tenminste op het niveau 
van de feiten altijd op het proefschrift kan verlaten. Dikwijls is de secundaire 
literatuur waarop Stamhuis zich baseert nogal verouderd en van suspecte 
kwaliteit. Verder maakt zij meer dan eens opmerkingen die het ergste doen 
vermoeden omtrent haar historische kennis en inzicht. Zo verbaast Stam
huis zich erover dat Lobatto niet is gepromoveerd hoewel 'hij er wel het 
talent en de interesse voor had' (p. 69). Nergens wijst zij er echter op dat het 
Athenaeum in Amsterdam, waar Lobatto had gestudeerd, uit de aard der 
zaak geen promotierecht bezat en dat Lobatto om te promoveren naar 
Leiden, Groningen of Utrecht had moeten gaan. Het moge duidelijk zijn dat 
in een tijd waarin het toch al hoogst ongebruikelijk was in de natuurweten
schappen te promoveren, Lobatto deze stap nauwelijks serieus zal hebben 
overwogen. 

Eisso J. Atzema 


