
BOEKBESPREKINGEN 

Bruno Latour, Wetenschap in actie. Wetenschappers en technici in de 
maatschappij (AmstcTdam: Bert Bakker, 1988; ISBN 90-351-0615-6) 348 
p., ill.,/39,90. (Vertaling van Science in Action. How to follow scientists 
and engineers through society, 1987) 

Wetenschap in actie is een lang uitgesponnen, maar spannende goocheltoer. 
'Latour de Ongrijpbare' nodigt het hooggeeerd publiek uit om zijn act met 
argusogen te volgen. Alles wat hij doet of zegt mag worden gecontroleerd, 
en pas als iedereen zich ervan heeft vergewist dat er geen bedrog in het spel is 
gaat hij door — ziet U wel, deze hoed is helemaal leeg; nee, er is geen 
dubbele bodem, voelt u maar. Maar aan het eind van de reeks onverdachte, 
zij het wat raadselachtige manipulaties lijkt dan toch het onmogeiijke 
mogelijk geworden: uit het niets materialiseert een konijn; of de bevallige 
assistente lost in rook op. Het publiek lacht en klapt; het weet dat het is 
beetgenomen maar heeft zich prima vermaakt. 
Misschien dat menig 'hard-nosed' natuurwetenschapper de act wat minder 
amusant vindt en bij de apotheose eerder tot boe-geroep neigt, maar ik denk 
niet dat hij de zaal v66r het einde zal verlaten. Latour weet hoe hij de 
aandacht gevangen moet houden. Dus komt dat zien. 
De uitkomst van Latours betoog — het konijn dus — is dat wij de 
ontwikkeling van wetenschap en techniek moeten zien als een onderdeel van 
de ontwikkeling van gecompliceerde netwerken waarmee wij de wereld 
waarin wij leven concreet gestalte geven. De wetenschapper is een 'feiten-
bouwer' die zich tot taak stelt de grote onbekende buitenwereld te trans-
formeren in een uit feiten, regelmatigheden en wetten opgebouwde 'binnen-
wereld'. In de buitenwereld was hij zo goed als machteloos, er waren hier 
wegen noch paden. In de netwerken van de binnenwereld heeft hij alles 
onder controle gekregen en kan hij vrij reizen. Het is zinloos, is een van 
Latours conclusies, om met betrekking tot de netwerken een onderscheid te 
maken tussen wetenschap en techniek — hij spreekt daarom van 'techno-
wetenschap', of tussen wetenschappelijke en maatschappelijke, interne en 
externe factoren. Al deze factoren zijn simultaan betrokken bij de construc-
tie van netwerken, en eigenlijk kan er zelfs pas een afzonderlijk bestaan aan 
worden toegeschreven nadat ze binnen een netwerk een concrete vorm 
hebben gekregen. 

Aan het eind van het boek gekomen, begrijpen we dat het voorafgaande een 
lange aanloop is geweest om tot deze eindconclusies te komen. Hoewel er 
regelmatig zijpaden worden bewandeld, vormt elk hoofdstuk toch een 
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onmisbare schakel in Latours constructie van zijn netwerkentheorie. Hij 
begint met een bespreking van de 'produktie' van feiten in het laboratorium 
en met een analyse van het wetenschappelijke artikel als retorisch hulp-
middel bij de verspreiding van die feiten. (Voor wie zich afvraagt waarom 
natuurwetenschappelijke artikelen toch altijd zo onleesbaar zijn: het is juist 
de bedoeling ontzag te wekken en af te schrikken, zegt Latour). Daama 
volgt Latour de geproduceerde feiten en de technowetenschappers die 
ervoor verantwoordelijk zijn op hun weg buiten het laboratorium. De 
nieuwe informatie kan direct worden aanvaard; zij wordt dan opgenomen in 
wat wij onze kennis over de natuur noemen. Er kunnen ook controverses 
ontstaan over de nieuwe informatie. Wat doet men dan om tot een oplossing 
te komen, is dan de vraag. En wanneer de informatie tot onze kennis is gaan 
behoren, hoe wordt zij dan verspreid en toegepast? Verspreiden is eigenlijk 
niet het juiste woord, meent Latour, het gaat hier om een vertaalproces 
waarbij de informatie voortdurend wordt herschikt en anders geaccentueerd 
en waarbij de doelgroepen actief moeten worden 'gerecruteerd'. Gebeurt dit 
met succes, dan ontstaat een zwaan-kleef-aan effect. Meer en meer mensen 
en zaken raken met de nieuwe gegevens verbonden en zo ontstaat een steeds 
complexer netwerk. Dit klinkt allemaal erg abstract, maar Latour illustreert 
zijn verhaal met taUoze, zorgvuldig uitgewerkte voorbeelden — voor 
hermetisch Franse-filosofenproza hoeft niet te worden gevreesd. 
Latour verdedigt zijn zaak met panache. Hoe kritisch men ook wil zijn, ik 
vermoed dat er weinigen zijn die dit boek niet geschreven zouden willen 
hebben. Dit gezegd zijnde, blijft het niettemin goochelen, naar mijn 
overtuiging. De handigheidjes die de true mogelijk maken zijn kunstig 
gecamoufleerd maar de alerte toeschouwer zal Latour toch wel kunnen 
ontmaskeren. Ik wil hier niet alles verklappen, maar geef alleen een paar 
aanknopingspunten voor wie er toch niet uitkomt. Let vooral op de manier 
waarop Latour 'De Natuur' en 'De Maatschappij' uitschakelt als 'causale 
factoren' bij de totstandkoming van kennis. En lees hierover zonodig de 
bespreking van Wetenschap in actie door Steven Shapin in Social Studies of 
Science 18 (1988) 533-50 (voor wat de rol van de maatschappij betreft) of 
Peter Galisons How experiments end (19S7) (voor de rol van de natuur). 
Ik twijfel er niet aan of 'Latour de Ongrijpbare' zal binnenkort een nieuwe 
metamorfose ondergaan die het hem mogelijk maakt de bezwaren van dit 
boek te ondervangen. We mogen geen voorstelling missen. 
Tenslotte de vertaling. Natuurlijk is het prettig dat die er is, voor degenen 
voor wie Engels een onoverkomelijke barrifere vormt. Maar daarmee is ook 
alles gezegd; alle anderen raad ik aan het Engelse origineel te lezen. 

B. Theunissen 



37 

M.S.C. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuiker-
industrie 1858-1919 (Amsterdam: NEHA 1989; ISBN 90-71617-11-4) 302 
p., ill. 

Martijn Bakker begint zijn proefschrift over de Nederlandse bietsuiker-
industrie — in 1989 verschenen onder begeleiding van H.W. Lintsen 
(promotoren H.H. Vleesenbeek en B.C. van Houten) met een korte inleiding 
over techniek, een instrument. Verwijzend naar de veranderende beoor-
deling van techniek door economen en historici maakt hij een kleine 'faux 
pas'. Even wekt hij de indruk dat het centrale thema in zijn proefschrift de 
ondernemer als gebruiker en vormgever van techniek is: de ondememer die 
techniek ziet als een web verweven met andere aspecten van de bedrijfs-
voering. Wat echter volgt is een zeer uitgebreide en verantwoorde be-
schrijving van het ontstaan en de ontwikkelingen binnen de Nederlandse 
bietsuikerindustrie, die naast de al bestaande rietsuikerraffmage tot stand 
kwam: een bedrijfstaksstudie, waarin verschillende facetten van het onder
nemerschap aan de orde komen, die — zoals Bakker zelf aangeeft — kunnen 
bijdragen tot een beter begrip van de industrialisatie van Nederland. 
Na de inleiding schetst Martijn Bakker het beeld van de ondememers en hun 
sociale relaties, waarbij een interessant aspect is dat de ontwikkeling van de 
particuliere bietsuikerindustrie gekarakteriseerd wordt door persoonlijke 
relaties en familiebanden. Hij vervolgt met een beschrijving van de Inter
nationale en nationale marktontwikkelingen voor suiker, de grondstof en de 
betrokken bedrijven. Bij dit laatste komt bijvoorbeeld ook de opkomst van 
cooperaties aan bod, die later een belangrijke machtsfactor ten opzichte van 
de particuliere industrie vormden. Deze hoofdstukken zijn op te vatten als 
de omgevingsfactoren en randvoorwaarden, waarbinnen innovaties zich 
kunnen ontwikkelen. Daarbij waren in dit geval drie innovaties van belang. 
Het voor Nederland nieuwe produkt, de introductie van de suikerbiet en de 
bereidheid van de boeren suikerbieten te verbouwen. 

In hoofdstuk VI richt Martijn Bakker zich meer op de produktiemethode in 
de vcrwerking van suikerbieten en de raffinage zelf. Meer specifiek be-
handelt hij in hoofdstuk VII innovaties in de sapwinning, waarbij hij met 
name de introductie van de diffusiebatterij in het produktieproces analy-
seert. In hoofdstuk VIII en IX maakt Martijn Bakker de sprong van 
praktische kennis die nodig was voor de beroepsuitoefening naar de 
toepassing van wetenschappelijke kennis in de bedrijfsvoering om in hoofd
stuk X te besluiten met een integratie van diverse aangesneden thema's. 
Het boek laat zich het best lezen als een zeer gedegen schets van de 
ontwikkeling van een bedrijfstak waarin uitgebreid wordt ingegaan op de 
verschillende factoren die van invloed zijn op de verbetering van produktie 
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en analysemethoden. Bakker maakt daarbij aannemelijk dat techniek gezien 
moet worden in zijn maatschappelijke context, waarbij wij aandacht moeten 
houden voor het soms autonome karakter dat techniek lijkt te hebben. Als 
voorbeeld van de maatschappelijke context noemt hij de invloed van de 
accijnswetgeving. In verschillende landen was deze een stimulans voor de 
ondernemers om naar betere produktiemethoden te zoeken. Bovendien 
geldt in de bietsuikerindustrie dat niet alleen de technische mogelijkheden 
dwingend zijn, maar juist de natuur zijn randvoorwaarden stelt (de geringe 
houdbaarheid van bieten en sap). Bakker illustreert dat wij bij het volgen 
van technische ontwikkeling — i.e. de verbetering van produktiemethoden 
— verschillende factoren in ogenschouw moeten houden. 
Het boek draagt een beschrijvend karakter, waarin verschillende thema's 
aan bod komen. Dat beschrijvende karakter is gezien de stand van 
onderzoek niet verbazingwekkend. Jammer is wel dat mogelijk daardoor 
een aantal theoretische discussie's onderbelicht blijven. Dit geldt zowel voor 
industrialisatie, innovatie en ondernemerschap als voor de bijdrage van de 
Nederlandse bietsuikerindustrie aan de industrialisatie van Nederland. 
Bakker geeft zelf al aan dat het ontbreken van primair en secundair 
bronnenmateriaal beperkingen oplegt, waardoor bijvoorbeeld nationale of 
internationale vergelijkingen nauwelijks mogelijk zijn. De beperkingen van 
het bronnenmateriaal stelt ook zijn limiet waar het gaat om het beeld van de 
Nederlandse ontwikkeling. Waar mogelijk probeert Martijn Bakker en 
situatie uit het buitenland voor Nederland te interpreteren om op die wijze 
het beeld te complementeren. Methodologisch mogen wij daar vraagtekens 
bij stellen, juist omdat een dergelijke werkwijze een thema als diffusie van 
techniek versluiert. 

Voor een vergroting van het inzicht in het industrialisatiedebat is het spijtig 
dat — en daarmee onderschrijf ik Martijn Bakker — weinig vergelijkend 
bedrijfstakmateriaal voorhanden is. Daarmee zal het beeld wat wij van de 
industrialisatie van Nederland hebben waarschijnlijk voorlopig op een 
aantal macro-economische grootheden blijven berusten. Een beeld waar 
juist door bedrijfstaksstudies, zoals van Martijn Bakker, de nodige cor-
recties kunnen worden aangebracht. 

Dirk de Wit 
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C.S. Maffioli en L.C. Palm, eds., Italian Scientists in the Low Countries in the 
XVIIth end XVHIth centuries. Invited papers from the Congress held in 
Utrecht on 25-27 May 1988 to commemorate the 350th anniversary of the 
publication of Galileo Galilei's 'Discorsi e dimostrazioni matematiche 
intorno a due nuove scienze' (Leyden, 1638) (Amsterdam / Atlanta: 
Rodopi, 1989; ISBN 90-5183-121-8; Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de 
Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, n° 34), 
334 p., ill.,/120,00. 

Gelukkig wordt het belang van onderzoek naar de intellectuele betrekkingen 
tussen Nederland en andere Europese landen in de zeventiende en de 
achttiende eeuw door steeds meer mensen ingezien. Waren het in de 
zeventiende eeuw vooral de universiteiten, in de achttiende eeuw was het de 
internationaal georienteerde drukpers die Nederland tot een kruispunt 
maakte in het verkeer der ideeen. Bovendien maakten de eigenaardige 
staatsvorm, de economische bloei en de betrekkelijke tolerantie ten opzichte 
van andersdenkenden de Nederlanden tot een van de meest belangwekkende 
verschijnselen op het Europees toneel. Tal van reizigers deden ons land aan 
en vele vreemdelingen vestigden zich op meer of minder permanente basis in 
de Republiek. Elk onderzoek naar de wetenschappelijke en andere contacten 
tussen Nederlanders en buitenlanders of naar de relaties tussen de Republiek 
der Verenigde Provincien en andere Europese landen is daarom bij voorbaat 
van een belang dat dat van de vaderlandse geschiedenis overstijgt. 
In tegenstelling tot die van Nederland met Frankrijk en Engeland, zijn de 
relaties van Nederland met Italie nooit het voorwerp geweest van een 
uitvoerige studie. Het initiatief om een congres te wijden aan de contacten 
tussen Nederlandse en Italiaanse wetenschapsbeoefenaars in de zeventiende 
en achttiende eeuw moet dan ook zeker worden toegejuicht. Helaas echter is 
het de vraag of het voorliggende boek, waarin de bijdragen aan een dergelijk 
congres zijn gepubliceerd, veel diensten kan bewijzen. Het gaat immers om 
een verzameling zeer uiteenlopende opstellen die als geheel weinig of niets 
bijdragen aan de kennis van het onderwerp. Zeker nu men over weinig 
kennis beschikt, had men er beter aan gedaan om naar een totaalbeeld te 
streven of althans te komen tot een inventarisatie van de problemen. 
Wat men in de eerste plaats zou verwachten is een studie van de 'infra-
structuur': hoeveel Nederlanders bezochten Italie, hoeveel Italianen bezoch-
ten Nederland, wanneer en om wat voor reden? Vanuit dit gezichtspunt is er 
slechts een bijdrage te vermelden, die van Hilde de Ridder-Symoens over 
'Italian and Dutch Universities in the sixteenth and seventeenth Centuries' 
(pp. 31-64), een fraaie, cijfermatige, studie over Nederlandse studenten aan 
Italiaanse universiteiten die veel verder onderzoek suggereert. Ook het 
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artikel van Cavazza over 'The editorial fortune of Bolognese scientists in 
Holland (1669-1726)' (pp. 165-188) kan tot dezelfde categorie gcrekend 
worden, hoewel men graag een algemenere uiteenzetting gehad zou hebben 
over Nederlandse uitgaven van Italiaanse manuscripten. De overige bij
dragen echter staan ofwel los van het onderwerp ofwel hebben betrekking 
op detailproblemen waarvan het belang voor het totale beeld in het duister 
blijft. Zo zijn er een aantal bijdragen over Galilei maar slechts een enkele 
daarvan (Van Berkel, pp. 101-110, en tot op zekere hoogte Vanpaemel, pp. 
111-130) is relevant voor het onderwerp. Zo is er ook een artikel over 
'Science and religion' (Snelders, pp. 65-78) waarin zelfs geen poging wordt 
gedaan een verband te leggen met Italie. Anderzijds wordt nergens de vraag 
gesteld welke pieken in de Nederlandse belangstelling voor Italie; welke 
wetenschappen belangrijker waren in dit opzicht dan andere; wat het 
Nederlandse beeld van Italie was; hoe verspreid de kennis was van het 
Italiaans; welke rol religieuze verschillen speelden voor elkaars appreciatie. 
Evenmin is er een woord over Borelli of Baglivi, nochtans de vaders van een 
in Nederland zeer invloedrijke medische school; is er, afgezien van een 
overigens teleurstellend kort en summier artikel van Palm over Leeuwen-
hoek (pp. 147-164), iets over de receptie van Italiaanse onderzoekers als 
Malpighi en Redi; is er een bijdrage over de Italiaanse contacten van 
Boerhaave of over de Italiaanse uitgaven van zijn werken. En nu we toch 
met een verlanglijstje bezig zijn: waarom wordt de vraag niet gesteld wat 
medische studenten als Regius of Hornius in Padua zochten; wat was de 
invloed van Beccaria op het denken in Nederland over het strafrecht; 
waarom niets over Vico (kende men hem uberhaupt; is hij vertaald of 
besproken?); heeft het Nederlands cartesianisme enige invloed uitgeoefend 
in Italie, etc. Men kan natuurlijk altijd opmerken dat de recensent de 
vrijheid heeft om te vragen maar dat de samensteller niet tot alles tegelijk in 
staat is. Het is echter mijn overtuiging dat men dit soort conferenties niet 
moet organiseren zonder zich af te vragen wat men ermee wenst te bereiken 
noch zonder het met de deelnemers eens te worden over een aantal 
uitgangspunten. Dat vereist echter veel tijd en inspanning en vooral een 
duidelijk beeld over wat men wil. Ik vrees dat de organisatoren met geen 
andere gedachte gehandeld hebben dan dat men toch iets moest doen aan de 
herdenking van Galilei's Discorsi. Als men echter de bedoeling heeft gehad 
hiermee het belang van het onderwerp voor een breder publiek aan te tonen 
dan moet, ondanks enkele op zichzelf geslaagde bijdragen, deze bundel als 
een gemiste kans beschouwd worden. 

Th. Verbeek 
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De eeuwwenden. Deel 1. Renaissance 1600: de natuurwetenschappen, samenst. 
A. Klukhuhn. (Utrecht: Studium Generale reeks 8807, 1989; ISBN 
90-72145-08-9) 94 p., ill.,/25,00. 

Deze bundel bevat vier bijdragen over de ontwikkehngen in de natuurweten
schappen rond 1600. L.C. Palm behandelt de kartografie in de Renaissance, 
H.A.M. Snelders situeert de alchemie, C. de Pater beschrijft de geschiedenis 
van de sterrenkunde in het werk van Kepler en Galilei en R.P.W. Visser 
besluit met enkele beschouwingen over botanic en zoologie in de zestiende 
eeuw. Ik betwijfel echter of deze losse verhalen de lezer een bevredigend 
antwoord zuUen geven op de vraag of het naderen van een eeuwwende nu 
een gebeurtenis is die al dan niet "merkbaar zal aangrijpen op ons denken en 
doen?" (A. Klukhuhn in het voorwoord). Palm vindt alleszins dat dit "op 
het eerste gezicht niet zo duidelijk het geval (is) bij de eeuwwende rond 
1600", hoewel een aantal "culminatiepunten" waameembaar zijn (p. 9). Het 
perspectief wordt volgens hem "plotseling een stuk aantrekkelijker" wan
neer de aandacht ook de aanloopperiode, de renaissance dus, omvat. Deze 
uitbreiding levert echter m.i. vrij voorspelbare en weinig originele geschied-
schrijving op. Natuurlijk ontbreken de terechtstelling van Bruno op 17 
februari 1600 en de ontmoeting tussen Kepler en Tycho op 4 februari (Oude 
Stijl?) van hetzelfde jaar niet, maar ik miste wel een vermelding van Gilberts 
De Magnete. Als belangrijkste mijlpalen uit die periode worden genoemd 
Bacons Advancement of Learning (1605), Keplers Astronomia nova (1609) en 
Libavius' Alchemia (1597). De bundel zal ongetwijfeld het zijne bijdragen tot 
de popularisering van de wetenschapsgeschiedenis, maar het ware mooier 
geweest indien de auteurs zich ook enkele meer persoonlijke reflecties 
hadden veroorloofd over het culturele klimaat rond 1600. 

Geert Vanpaemel 

J. Kingma, W.R.H. Koops en F.R.H. Smit (red.), Universitair leven in 
Groningen, 1614-1989. Professoren en Studenten/ Boek en uitgeverij 
(Groningen: Universiteitsmuseum/ Universiteitsbibliotheek, 1989; ISBN 
90-367-162-7) 202 p., ill.,/25.00 (excl. porto). 

Het 75e lustrum van de Groninger universiteit is niet onopgemerkt voorbij 
gegaan. Niet alleen verscheen er een tweetal gedenkboeken, een dubbel-
tentoonstelling in universiteitsmuseum en -bibliotheek zette de viering nog 
eens extra luister bij. Universitair leven is de begeleidende publikatie, die 
deels het karakter draagt van een tentoonstellingscatalogus, deels overzichts-
artikelen biedt over de Groninger wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis 
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voor een algemeen ge'interesseerd publiek. Zeker wanneer men dat laatste 
voor ogen houdt, kan worden gesproken van een geslaagde publikatie. 
Het rijk geillustreerde, niet geannoteerde boek valt uiteen in twee delen. In 
het eerste deel wordt een aantal aspecten van het universitaire leven van 
hoogleraren en studenten belicht. De tekst hoort bij de expositie die in het 
universiteitsmuseum werd georganiseerd. In dit deel passeren in kort bestck 
onderwerpen de revue als: de uitwendige geschiedenis, de universitaire 
gebouwen, het studentenleven, de genootschappen en de verzamelingen en 
kabinetten. Men heeft zich bij de inrichting van de expositie primair laten 
leiden door de beschikbaarheid van objecten uit eigen collectie. Deze 
objectgerichte aanpak kent echter zijn beperkingen. Niet alleen zullen zo de 
geneeskunde en de natuurwetenschappen een onevenredig accent krijgen, 
ook is men afhankelijk van hetgeen bewaard is gebleven. Wat dat laatste 
betreft: onheil is de universiteit niet bespaard gebleven. Niet alleen ging een 
planetarium uit 1617 verloren, maar ook de xylotheek, een groot deel van de 
collectie van Petrus Camper en de 'kop van Jut'. De redactie heeft zich 
daarom in het boek niet laten leiden door dit principe en de schrijvers 
uitgenodigd hun artikelen breder op te zetten. Het levert aardige bijdragen 
op over onder andere het studentenleven en de beoefening der natuurweten
schappen. 
Het tweede deel richt zich vooral op de neerslag van de activiteiten van de 
universitaire gemeenschap in drukwerk. In de tekst, die hoort bij de 
expositie in de universiteitsbibliotheek, wordt niet alleen aandacht besteed 
aan dissertaties, disputaties en oraties, maar ook aan lijkredes, almanakken 
en pamfletten en zelfs aan zulke frivole pennevruchten als gelegenheids-
gedichten van studenten. Hier wordt het evenwicht, dat in deel 1 uitviel in 
het nadeel van de juridische, de theologische en de artesfaculteit, hersteld 
doordat aandacht wordt geschonken aan representanten van deze facul-
teiten. Dit deel wordt afgesloten door een tot nog toe ongepubliceerd 
onderzoek naar de geschiedenis van de Groninger (academie)drukkers en 
boekhandelaren. 
Het lustrumfeest is de aanleiding geweest tot de publikatie van — zij het op 
bescheiden schaal — nieuw onderzoek naar de geschiedenis van de Gro
ninger academic. Het valt te hopen dat deze lijn ook buiten de hoogtij-jaren 
zal worden doorgezet. 

E.G. Huisman 
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Jacobus Moleschott, De eenheid des levens. Uitgegeven, ingeleid en van 
aantekeningen voorzien door Vincent J.B.M. Peeters (Geschiedenis van 
de wijsbegeerte in Nederiand, nr. 18; Baam: Ambo, 1989; ISBN 90-263-
0893-0) 144 p.,/27.50. 

In de serie "Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland" is als deel 18 
een boek over Jacob Moleschott (1822-1893) verschenen. Moleschott, 
geboren in 's-Hertogenbosch, kreeg zijn wetenschappelijke opleiding geheel 
in Duitsland. Na het gymnasium in Kleef te hebben doorlopen, studeerde hij 
geneeskunde aan de Universiteit van Heidelberg, waar hij in 1845 tot 
dr.med. promoveerde. Hij keerde toen terug naar ons land, begon een 
artsenpraktijk in Utrecht en werkte daar op het chemisch laboratorium van 
Gerrit Jan Mulder aan de scheikundige samenstelling van dierlijke weefsels. 
Al in 1847 verliet hij Utrecht. Hij werd privaatdocent in de fysiologie en 
antropologie in Heidelberg (1847) en vervolgens hoogleraar in de fysiologie 
in Zurich (1856) en Turijn (1861). In 1876 werd hij senator van het 
Koninkrijk Italie en in 1879 hoogleraar in de fysiologie aan de Universiteit 
van Rome, waar hij tot zijn overlijden woonde en werkte. Het lijkt 
interessant zich af te vragen waarom deze geleerde met zijn Duitse op-
voeding en carrifere, die in 1866 tot Italiaans staatsburger werd genaturali-
seerd, in een reeks over Nederlandse wijsgeren is opgenomen. In ieder geval 
heeft hij belangrijke invloed uitgeoefend met zijn in 1852 gepubliceerde Der 
Kreislaufdes Lebens, dat tal van edities en vertalingen heeft gekend, hoewel 
geen Nederlandse. Het boek is dikwijls beschouwd als een aanstotelijke 
uiting van materialisme, maar men moet zich reaHseren dat het is geschreven 
in een tijd toen de Duitse wetenschap nog bezig was zich los te maken van de 
invloed van de Naturphilosophie van Schelling en diens school, Het is een 
interessant voorbeeld van toepassing van de toenmalige regels van het 
wetenschappelijk denken op de fysiologische studie van het leven. De 
bekende leus: "Ohne Phosphor keine Gedanken" uit Moleschotts Lehre der 
Nahrungsmittel(IS50) is dikwijls misbruikt, waartegen hijzelf protesteerde in 
de derde druk van de Kreislauf uit 1857. 

Het boek bevat een vijftal teksten die een goed inzicht geven in het denken 
van Moleschott: de inleiding van de Leer der voedingsmiddelen voor het volk 
(1850), de Ziirichse oratie Licht en leven (1856), de Turijnse oratie lets over 
de methode van het physiologisch onderzoek (1862), De eenheid des levens, een 
rede uit 1864, en de inleiding van een recent ontdekt Duits manuscript, 
getiteld Het wezen van de mens. Aan de teksten gaat een goede inleiding van 
V.J.B.M. Peeters vooraf, waarin deze interessante nuances aanbrengt in het 
populaire, gangbare beeld van de materialist Moleschott. Peeters zoekt diens 
materialisme niet zozeer in een wijsgerige beschouwing over het bestaan van 
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geest en materie, maar eerder in de empirische hooding van de natuurweten
schapper. Het is jammer dat de inleider Moleschott niet geplaatst heeft in de 
context van tijdgenoten als Carl Vogt en Ludwig Biichner door wie hij 
mogelijk is be'invloed. De voetnoten van de samensteller beperken zich 
helaas grotendeels tot mededelingen wie Priestley, Cuvier, Hippocrates, 
Francis Bacon, enz. wel zijn geweest. 

H.A.M. Snelders 

A. W. Grootendorst (ed.), Vakantiecursus 1989. Wiskunde in de Gouden Eeuw 
(Amsterdam: Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1989; ISBN 
90-6196-378-8), 143 p.,/21.60. 

Tijdens de zomervakantie van 1989 werd door het CWI een vakantiecursus 
voor leraren georganiseerd, die gehouden werd op 16 en 17 augustus te 
Eindhoven en op 1 en 2 September te Amsterdam. In dit boek zijn de teksten 
van de voordrachten van de sprekers op deze cursus gebundeld. Omdat het 
hier een boek betreft gericht op leraren in het middelbaar onderwijs wil ik 
het boek eerder vanuit dit standpunt bespreken, als leraar in het (Vlaams) 
middelbaar onderwijs, dan vanuit een zuiver historisch oogpunt. Een 
waarschuwing is wel op zijn plaats, de titel van het boek geeft enkel een 
beperking in tijd: niet in plaats zoals wat misleidend gesuggerecrd wordt. 
Het zijn niet — of niet alleen — wiskundigen uit de RepubHek die aan bod 
komen, maar wiskundigen uit het 17de-eeuwse Europa. In het boek zijn 
zowel algemene bijdragen als detailstudies opgenomen. Dit is de grote 
zwakte van het boek. In de voordrachten geeft dit misschien een zekere mate 
van afwisseling, maar hier laat het de lezer op zijn honger. Dit is te betreuren 
want de bijdragen zijn alle van een zeer hoog niveau. 
In een eerste artikel schetst de samensteller prof. dr. A.W. Grootendorst 
summier de ontwikkelingen in de wiskunde v66r de zeventiende eeuw en 
geeft een beeld van de problemen waarvoor de zeventiende-eeuwse wis
kundigen zich gesteld zagen. 
Origineel is zeker het artikel van dr. J.A. van Maanen, die in tien wiskundige 
problemen (een uit elk decennium) een beeld ophangt van de zeventiende 
eeuwse wiskunde. Het zijn niet alleen problemen die de grote wiskundigen 
van die tijd bezighielden. Er komen ook vraagstukken "van alle tijden" en 
zelfs een raadseltje aan bod. De helft van de gegeven problemen heeft te 
maken met krommen en de oppervlakten onder een kromme. De auteur 
heeft hiervoor een keuze gemaakt uit problemen waarmee geleerden als 
Descartes, Newton en Leibniz worstelden, Wie aandachtig de achtergronden 
bij elk probleem leest, kan zich een mooi beeld vormen van de ont-
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wikkehngcn in deze voor de wiskunde toch wel belangrijke eeuw. Het lijkt 
de bedoeling van de auteur geweest te zijn om de leraren de kans te bieden 
deze problemen in hun lessen te integreren. Het is de vraag of dit wel kan: 
ofwel is het vraagstuk te moeilijk, al was het maar omdat het niet aangepast 
is aan ons wiskundig taalgebruik (bv. de vele meetkundige uitdrokkingen) 
ofwel vervaagt de historische achtergrond. Zo bijvoorbeeld het vraagstuk 
van De I'Hospital (p. 70-75). Het bepalen van de rostpositie van het gewicht 
D (zie flguor) is weliswaar een probleem dat door De I'Hospital gesteld 

werd, maar heeft slechts geringe waarde voor gebroik in de klas in die zin 
dat het een klassiek probleem uit de natuurkunde is geworden. Interessant 
ware geweest als de auteur (die zelf in het middelbaar onderwijs lesgeeft) 
eigen ervaringen met het gebruik van deze problemen had gegeven zoals hij 
dat in eerdere artikelen reeds gedaan heeft'. 
De bijdrage van prof. dr. H. Bos is gewijd aan Descartes' Geometrie. Het 
zou te ver leiden er hier diep op in te gaan, maar we kunnen stellen dat dit 
verplichte lectuur voor een wiskundige is. In dit artikel wordt de oorsprong 
van wat wij cartesische meetkunde noemen blootgelegd. Bos toont het 
belang van de Giometrie op overtuigende wijze aan. Niet alleen geeft hij aan 
welke nieuwe mogelijkheden de analytische meetkunde gaf, maar ook voor 
welke nieuwe problemen men werd gesteld. 

1. J.A. van Maanen, "Aangeslibd land, kegelsnedetrekkers en oneindige bierglazen" in 
T. Coppens, Voordrachten en werkgroepen van het vijfde congres van de Vlaamse 
Vereniging Wiskundeleraars Neerpelt juli 1987. Monografieen van de W W L nr. 8 
(Wilrijk, 1987), 203-220. J.A. van Maanen, "Aangeslibd land, kcgelsnedetrekkers en 
oneindige bierglazen. AanvuUing en correctie", Wiskunde en Onderwijs 60 (1989), 
443-448. 
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Dr. C. de Pater vestigt onze aandacht op de relatie tussen de wiskunde en de 
natuurwetenschappen. Vooraleer over te gaan tot de eigenlijke bespreking 
geeft de auteur een overzicht van de fysica tot de zeventiende eeuw 
(Aristotelisme, impetustheorie, Pythagoreisch-platonisme). Hiema gaat hij 
over tot het schetsen van de evoluties in de natuurkunde die in de 
Newtoniaanse synthese een hoogtepunt zouden bereiken. Via Kepler en 
Galilei wordt een beeld opgehangen van hoe de natuurkunde in de 17de 
eeuw gemathematiseerd werd. Hoewel de hier aangeboden stof geen on
bekende elementen bevat is het een vlot leesbare bijdrage die, mijns inziens, 
als tweede bijdrage in deze bundel had opgenomen moeten worden, zodat ze 
meer tot haar recht gekomen was, nu staat ze wat verloren tussen twee 
gespecialiseerde artikelen. 
Het laatste artikel over het Brouillon Project van Desargues is van de hand 
van dr. J.P. Hogendijk. Voor een (Vlaams) wiskundeleraar is dit weer 
verplichte lectuur. Hier worden namelijk de wortels van de studie van 
kegelsneden, zoals wij die kennen, blootgelegd (in Vlaanderen wordt in het 
laatste jaar middelbaar onderwijs in de sterke-wiskunderichtingen zeer veel 
aandacht besteed aan de studie van kegelsneden). Reeds 150 jaar voor het 
ontstaan van de projectieve meetkunde en 200 jaar voor Quetelet en 
Dandelin hun bekende stellingen bewezen, legde Desargues de grondslagen 
voor de huidige theorie der kegelsneden. Zijn boek, dat in slechts 50 
exemplaren werd gedrukt en waarvan nog slechts enkele exemplaren bekend 
zijn, raakte echter in de vergetelheid. Nochtans bereikte Desargues, door het 
invoeren van begrippen als pool, poollijn en harmonisch puntenviertal 
spectaculaire resultaten. Dit alles wordt in dit artikel duidelijk gemaakt door 
een vergelijking van de methoden van Apollonius van Perga en deze van 
Desargues. 
Dit boek kan voor wiskunde-leraren die hun lessen willen kruiden met een 
geschiedkundige achtergrond een bron van inspiratie zijn. Ook voor andere 
lezers is dit een interessant boek. 

Ad Meskens 

H.L. Houtzager, Pieter van Foreest: Een Hollands medicus in de zestiende 
eeuw, bundeling van de voordrachten gehouden op het symposium ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Pieter van Foreeststichting 
(Amsterdam/Atlanta GA: Rodopi, 1989; ISBN 90-5183-156-0) 96 p., ill., 
/ 25.00. 

In deze voortreffelijk gedocumenteerde bundel worden leven en werken van 
de Delftse arts Pieter van Foreest (1522-1597) van verschillende gezichts-
punten uit belicht. Zo gaf prof. dr. H.A. Bosman-Jelgersma een beeld van 
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zijn levensloop, zijn geschriften — met name die op het gebied der 
scheorbuik —, zijn therapie en de kontakten die hij met andere geleerden 
had. Houtzager wijdde een hoofdstuk aan Van Foreest als lijfarts van onze 
Vader des Vaderlands. Door een verstandige behandeling van diens 'febris 
quotidiana' en 'galachtige buikloop' (malaria en/of dysenteric?) in 1571 en 
van een keelontsteking in 1581 had hij alle vertrouwen gekregen van de 
Prins. Na de tweede, fatale moordaanslag bleef voor Van Foreest slechts 
over, samen met zijn collega Cornells Buysen, de obductie te verrichten. Uit 
hun verslag (aanwezig in het Kon. Huisarchief), dat als Bijlage werd 
afgedrukt, reconstrueerde Houtzager op een tekening de kogelbaan; al 
vraagt recensent zich af of de Prins inderdaad van achteren getroffen werd. 
In een tweede Bijlage treft men de diverse 'balsamieke' kruiden aan, die met 
terpentijn, zout en aluin bij de balseming zijn toegepast. 
Dr. Vivian Nutton nam Forestus' Observationes als uitgangspunt voor een 
beschouwing over pestilentiele ziekte in Europa in de I6e eeuw en over de 
nuchtere en wetenschappelijke wijze waarop die ziekte door Van Foreest 
behandeld werd. Interessant ook te vernemen dat de aanduiding 'Observa
tiones' die later zo vaak in boektitels verscheen, door Van Foreest als een 
der eersten werd gebruikt. Jammer, dat de drukproeven van deze bijdrage 
kennelijk aan het oog van de corrector zijn ontsnapt. 
Prof. dr. M.J. van Lieburg schetste de plaats van Van Foreest tegen een 
achtergrond van stadsdoctoren in het algemeen; een 'centripetale' benade-
ring, waarin duidelijk werd gemaakt, hoe belangrijk zo'n funktie toch wel 
was. 
Maar hoe is Van Foreest nu als Mens geweest? Ook deze bundel gaf m.i. 
daar onvoldoende antwoord op en zeker bij het zien van de charmante 
tekening die Houtzager maakte van Forestus' huis: 'Delfts kleinste huisje'. 
En daar woonde dan heel bescheiden de 'Nederlandse Hippocrates' ... 
Misschien zal iemand over de Mens Forestus nog eens een boek of een 
novelle schrijven, zoiets als Mevr. Bosboom-Toussaint in haar 'De Delftsche 
Wonderdokter' over Van Foreest's tijdgenoot en collega Graswinkel (1536-
1624) heeft gedaan. 

G.T. Haneveld 


