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BOEKBESPREKINGEN 

R.P.W. Visser e.a. (ed.), New Trends in the History 
of Science: Proceedings of a Conference held at the 
University of Utrecht (Amsterdam: Rodopi, 1989; 
ISBN 90-5183-085-8; Nieuwe Nederlandse Bijdra
gen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der 
Natuurwetenschappen, nr. 30), 293 p., fl. 90,00. 

Conference proceedings, often characterized by lack 
of coherence and great diversity in the quality of the 
contributions, have deservedly a low reputation in 
historiography of science. One might expect the 
worst from a volume originating from a conference 
celebrating the 350th anniversary of the university 
of Utrecht, but this work should not be dismissed 
as 'just another conference proceeding', The editors 
have produced a valuable and interesting work 
simply by collecting the contributions of ten out
standing historians of science and having them 
followed by critical comments by Dutch 'oppo
nents'. The contributions differ widely in subject 
matter, scope and method, but have high quality 
in common. The title of the volume is rather mis
leading, for the contributions do not emphasize or 
exemplif)' new historiographic trends in particular; 
they develop established trends and perspectives 
without being overly concerned with whether these 
are particularly new or fashionable. With one 
exception, a paper by R.C. Olby on rediscover)' as 
a historical concept, the contributions do not deal 
explicitly with historiographic issues; but they all 
do so implicitly and together they constitute a rich 
source for modern attitudes to the historiography 
of science as exemplified through concrete cases. 
Some of the papers present new material and ideas, 
while others are useful summaries of earlier publi
cations or more extensive works in progress. They 
may roughly be divided in two classes, one which 
deals with social and institutional aspects of science 
and one which is closer to internalist history and 
history of scientific ideas. Outside this classifica
tion, and in fact not dealing with historj' of science 
at all, stands an essay by Donald MacKenzie and 
Graham Spinardi on the political and technological 
development of nuclear weapons systems. 
The authors, not already mentioned, include Jed 
Buchwald (on the history of polarization), Morde-
chai Feingold (on the role of British universities in 
the Scientific Revolution), Frederick Gregory (on 
Kant, romanticism and science), Karl Hufbauer (on 

the disciplinary history of modern solar physics), 
Martin Klein (on Bohr's scientific style), Herbert 
Mehrtens (on mathematics in the Third Reich), 
Mary Jo Nye (on 19th-century chemistr>'), and 
Lewis Pyenson (on institutions for European cul
tural imperialism). Let me single out Buchwald's, 
Feingold's and Nye's papers for brief comments. 
Polarization of light was invented about 1810, 
argues Buchwald, who offers a radical reconstruc
tion of the crucial period 1810-40 in the history of 
optics (later included in his book The Rise of the 
Wave Theory of Light). Buchwald has discovered -
i.e., reconstructed the existence of- a 'selectionist' 
ray-theory which differed both from the emission 
theory and the wave theory, and uses this discovery 
to reevaluate our understanding of how and why 
the wave theory achieved its dominance. His 
reconstruction of the selectionist theory was forced 
upon him, he tells us, by his efforts to understand 
the exact meaning of the texts of French opticians. 
In order to make sense of their statements he con
cludes that they operated with a notion of light 
which later was so effectively forgotten that Buch
wald has to rediscover it by means of computer 
experiments and modern knowledge of optics. The 
fruitfulness of this approach illustrates the barren
ness of a strictly diachronic view of history. Fein-
gold's aim is also reevaluation in that he argues 
that the traditional view of the universities in the 
17th centur)' - that they were indifferent or hostile 
to the new science - is based on anachronisms. It 
is Whiggish, he says polemically, to think about 
science in the 17th century in terms of what we 
recognize today as science, and if we avoid this we 
will have to admit that Oxford and Cambridge 
were places for serious studies of the new science. 
But he does not explain how the universities, in 
spite of their alleged progressiveness, still failed to 
contribute significantly to the early development 
of science. The paper is stimulating, but not really 
convincing. As H. Floris Cohen pointedly remarks 
in his commentar>'; 'The injunction not to be 
Whiggish has turned into a shibboleth: it is now 
almost indiscriminately being hurled at every'body 
who happens to believe that over the ages science 
has exibited some measure of progress'. Nye's 
paper is neither polemical nor offering radical 
reinterpretations, but provides a clear and com
prehensive discussion of how 19th-century chemists 
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conceived of concepts such as 'affinity', 'atomicity', 
'valence' and 'chemical formula'. As she points out, 
contrar)' to the standard view of the methodologi
cal poorness of chemistry (compared to physics), 
chemists were neither naive realists nor militant 
empiricists. They seldom employed their concep
tual schemes in a realist way, but recognized that 
they were of a conventional nature. Nye's essay can 
be read as a defense of 19th-century chemistry's 
methodological level and an attempt to evaluate the 
nature of chemical explanation on the premises of 
this science itself, and not on those of physics. 
As I have indicated, the volume represents modern 
history of science at its best, It deserves close reading 
and will be referred to many years after the cele
bration of the 350th anniversary of the university 
of Utrecht has been forgotten. 

Helge Kragh 
Roskilde University, Denmark 

M. Fournier, De medico-mechanische toestellen van 
dokter Zander (Leiden: Museum Boerhaave 
[Mededeling 228], 1989; ISBN 90-6292-077-2) 
32p., ill, fl. 15,00. 

De Zweedse medicus J.G.W. Zander (1835-1920) 
ontwikkelde rond 1860 een serie toestellen waarmee 
bepaalde lichamelijke oefeningen uitgevoerd kun
nen worden. Veel van deze medico-mechanische 
toestellen vertonen een grote gelijkenis met de 
apparaten die heden ten dage in fitnesscentra wor
den gebruikt. Zander beoogde met zijn toestellen 
het werk van de g)'nastiekleraar/heilgymnast dan-
wel medicus te verlichten en gedeeltelijk te vervan
gen. Onder meer op basis van eigen ervaringen 
was hij de mening toegedaan dat deze beroeps
beoefenaren onmogelijk de gehele dag, dag in dag 
uit, op een verantwoorde wijze de verschillende 
heilgj'mnastische oefeningen bij patiënten konden 
uitvoeren. Het zou te vermoeiend zijn en de kwali
teit van de behandeling zou daaronder te lijden 
hebben. Bovendien kon volgens hem nauwkeurige 
dosering van de kracht waarmee bewegingen uit
gevoerd dienden te worden door deze vermoeidheid 
niet gewaarborgd worden en werd de bepaling van 
een eventuele voor- of achteruitgang van bijvoor
beeld de kracht van een spiergroep van een patiënt 
een dubieuze zaak. Geheel in de geest van de tijd 
vond hij een oplossing voor deze problemen in 
mechanisering. Een onvermoeibare oefeninachine 
moest een deel van de taak van de therapeut over
nemen en de oefeningen juist gelokaliseerd en 
gedoseerd uitvoeren volgens de heersende fysiolo

gische wetten van de spierbeweging. In aanvang 
ontwierp hij 25 toestellen volgens het principe van 
een verzwaarde hefboom bevestigd aan een poelie 
waarmee verschillende spiergroepen geoefend kun
nen worden. Deze toestellen vormden ondermeer 
de inventaris van het in 1865 te Stockholm door 
Zander opgerichte Mediko-mekaniska Institut. 
Omstreeks 1896 bedroeg het aantal door hem ont
wikkelde toestellen reeds 70. 
De brochure van Museum Boerhaave is bedoeld 
voor een breed lezerspubliek en heeft ten doel de 
collectie Zandertoestellen van het museum, die 
permanent tentoongesteld staat, meer bekendheid 
te verschaffen. In deze publikatie geeft Fournier een 
duidelijk overzicht van de Zandertoestellen. Som
mige zijn zeer fraai gedetailleerd gefotografeerd, 
andere zijn in staalgravures met voorstellingen van 
behandelsituaties te aanschouwen. De afbeeldingen 
gaan vergezeld van een korte beschrijving van de 
werking van het betreffende toestel. Daarnaast 
besteedt Fournier in een algemeen geannoteerd 
gedeelte aandacht aan de medicus Zander, zijn 
toestellen, de naar hem vernoemde instituten en 
enige ontwikkelingen in ons land waar het deze 
therapievorm en -instellingen betreft. Vermeldens
waard is dat bij de introductie van de Zanderthe
rapie en de oprichting en exploitatie van de meeste 
Zanderinstituten in Nederland veel heilg)'mnasten, 
leden van het Genootschap tot beoefening der 
Heilgymnastiek, betrokken waren en niet alleen 
medici, zoals in de brochure lijkt te worden ge
ïmpliceerd, Drt doet echter niets af aan het feit dat 
deze brochure de lezer op inzichtelijke wijze in
formatie verschaft over genoemde zaken. 

Th.J.A. Terlouw 

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 I8e eeuw (Verhandelingen van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten
schappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 
137), (Amsterdam/Oxford/New York: Noord-
Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1988; ISBN 
0444-85686-2) 148 p., fl. 65,00. 

Universiteiten en illustre scholen in de Republiek 
fungeerden niet alleen als centra van wetenschaps
beoefening en opleidingsinstituten voor de elite, 
maar in zekere zin ook als technische scholen. Aan 
deze instellingen is namelijk tevens voorbereidend 
onderwijs voor beroepen in de technische sector 
verzorgd. Toekomstige landmeters, ingenieurs of 
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stuurlieden konden er in het Nederlands les krijgen 
in vakken als wiskunde, vestingbouwleer, zeevaart-
kunde of astronomie. Nu waren die voorzieningen 
niet aan alle universiteiten of illustre scholen aan
wezig en waar ze wel bestonden, hadden ze niet in 
alle gevallen een continu karakter. Toch was de 
fi-equentie zo groot dat men niet van een toevallig, 
a-t)'pisch verschijnsel kan spreken. Het universitai
re bestel hier te lande in de tijd van de Republiek 
was in wezen kennelijk vrij flexibel. De scheiding 
van 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 vóór 1800 nog betrekkelijk weinig 
bekend. Het best waren we nog geïnformeerd over 
de 'Duytsche mathematicque' - 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 onder
wijs. Met de verschijning van dit laatste werk van 
P.J. van Winter is het beeld opeens een stuk gede
tailleerder geworden. 

Het boek is de vrucht van een passie. Jaren geleden 
kreeg Van Winter de kans een in het Nederlands 
getuigschrift voor een ingenieur/landmeter aan de 
academie van Groningen uit 1738 te bekijken. Dat 
was een opmerkelijk dokument, 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 bemoei
enis 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 onderzocht 
hij wie van die faciliteiten gebruik maakte en welke 
instanties examens afnamen en bullen 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 aanstelling van 
lector Hendrik Coets in 1697. Belangrijk is ook, dat 
hij verschillen signaleert in de mate waarin opleidin
gen voor landmeters en ingenieurs in de bestaande 
instellingen voor hoger onderwijs waren geïnte
greerd. In Leiden (en Utrecht) werd het Nederlands
talig onderwijs in de regel door speciale docenten 

gegeven; het was niet de universiteit, maar een pro
vinciaal rechtscollege dat de examens afnam die 
toegang tot het beroep van landmeter verleenden. 
In Franeker en Groningen werden de lessen meest
al 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 na
deel is dat ze ook wel eens blinde vlekken veroor
zaken. 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 beroeps
onderwijs op andere gebieden van techniek dan de 
landmeterij of de vestingbouwleer. In het voorlaat
ste hoofdstuk ('Verscheidenheden') houdt hij zich 
zelfs vrijwel uitsluitend men neventerreinen bezig. 
Op zich is er alles voor te zeggen om het onderwerp 
in groter verband te plaatsen. Maar bij zulke excur
sies verliest Van Winters blik jammer genoeg de 
scherpte die aanwezig is wanneer P.S. Teeling in 
zicht komt. Dat blijkt bijvoorbeeld als hij over on
derwijs in de waterbouwkunde spreekt. Waar is, dat 
Johan de Kanter lector was aan de Illustre School 
van Middelburg en ooit les gaf in waterbouwkunde; 
maar zijn biografie vermeldt niet dat hij aan de 
school te Middelburg als lector in dat vak is aange
steld (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 Gronin
gen vertrok, en de verschijning van een 'opmerke
lijk boek' te Harlingen in 1768, de Rivierkundige 
verliandeling van Cornells Velsen - dan is dat ver
band toch minder veelbetekenend dan Van Winter 
meent (blz. 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 belangrijk
ste 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 (blz. 98) 
maar van zee-officieren en stuurlieden bij de 
Admiraliteit van Amsterdam. De Grondheginzels 
der stuurmanskunst van Pybo Steenstra werd in 
1766 niet speciaal geschreven voor Douwes' 
Zeemanscollege (blz. 117). De lectoren aan het 
Amsterdamse Athenaeum fungeerden tussen 1714 
en 1796 inderdaad ook als examinator van schip-
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pers 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' (blz. 117). Vanaf 1743 had de kamer steeds 
twee examinatoren: één voor de theorie (de lector) 
en één voor de praktijk. De laatste was meestal 
oud-schipper. Daarnaast waren in de stad vele par
ticuliere leermeesters in de stuurmanskunst werk
zaam, maar die behoorden niet per definitie tot de 
academische wereld, zoals de term 'privaat-docent' 
suggereert. Enzovoorts. 
Van Winters boek is dus niet de alomvattende stu
die over het technische onderwijs aan Nederlandse 
universiteiten en illustre scholen vóór 1800 die het 
bij vlagen beloofde te worden. Het is wel het meest 
uitvoerige overzicht van de bemoeienis van deze 
instellingen met de opleiding van landmeters en 
ingenieurs dat tot nog toe verscheen en in die zin 
een nuttige bijdrage aan de techniekgeschiedenis 
en de universiteitsgeschiedenis. 

CA. Davids 

M.J. van Lieburg, Jelle Banga (1786-1877). Notulist 
van de 19de-eeuwse genees- en verloskunde in een 
Friese provinciestad (Pantaleon cahier 1; Rotterdam: 
Erasmus Publishing, 1991; ISBN 90-5235-020-5) 
96 p., ill., fl. 27,50. 

Aanleiding voor deze biografie vormde het grote 
aantal bewaard gebleven aantekeningen van Banga, 
waarin deze over een periode van ruim 60 jaar ziek
tegeschiedenissen uit zijn medische praktijk notu
leerde en alle bevallingen beschreef. Banga's enorme 
ijver (de auteur spreekt van een verzamel- en no-
teerwoede) biedt een levendig beeld van een genees
kundige praktijk in een middelgrote provinciestad 
tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw. 
Vooruitlopend op meer uitvoerige en gedetailleerde 
publikaties over Banga's werkzaamheden heeft de 
auteur gekozen voor een vlot geschreven en rijk geïl
lustreerde presentatie van leven en werk van Banga. 
Banga was in het politieke en sociaal-culturele 
leven van zijn tijd geen nationale figuur (p. 29) en 
als geneesheer was hij geen nieuwlichter (p. 51). 
Dat maakt hem niet minder interessant, zeker niet 
op de wijze zoals hij door de auteur getekend wordt. 
De medicus Banga wordt getypeerd als 'een 18de-
eeuwse dokter in de 19de-eeuwse geneeskunde' (p. 
53), een 'overtuigd Hippocraat' (p. 46), met een 
afkeer van allerlei moderne theorieën, en dat niet 
uit onbekendheid getuige zijn tijdschriftenbestand 
(p. 53). Vanuit Banga's praktijk worden we gecon
fronteerd met zijn ervaringen van andermans 

onkunde - heelmeesters die 'met alle kracht' verlos
tangen hanteerden - en van zijn eigen onmacht, 
aangrijpend geïllustreerd met het overlijden van de 
oudste dochter aan kraamvrouwenkoorts. De auteur 
doet recht aan zijn onderwerp door eveneens uit
gebreid in te gaan op Banga's sociale achtergrond 
en op zijn politieke bezigheden. De familie had een 
vlotte sociale opgang gemaakt en met Jelle de status 
van de gegoede burgerij bereikt. Vele jaren was 
Banga burgemeester en ijverde hij voor een stads
ziekenhuis en voor het behoud van het medisch 
onderwijs in Franeker. Banga's rol in de provinciale 
politiek - hij was van 1814 tot 1850 lid van de 
Provinciale Staten van Friesland - laat zich helaas 
niet uittekenen. Na de democratische hervormingen 
van '1848' keerde Banga de politiek de rug toe: dit 
kenmerkt niet alleen zijn eigen persoonlijkheid, 
maar is ook illustratief voor een middenklasse met 
een recent verwors'en status. 
Het zal duidelijk zijn dat het boekje een bredere 
leeskring verdient dan louter zij die zich interesseren 
voor de 19de-eeuwse genees- en verloskunde. Juist 
de paradoxale combinatie van Banga's veelzijdig
heid - meer dan alleen een stadsdokter - èn zijn 
alledaagsheid - in geen van zijn bezigheden was hij 
een ware uitblinker - maken hem zo interessant: 
elke stad zal zijn notabele stadsdokter hebben 
gekend. Voor de niet-medicus blijven dan wel vele 
medische termen onverklaard. De vaktermen in de 
citaten (met recepten!) uit het Journaal zijn niet 
storend, maar als Van Lieburg zelf spreekt van 
cortex peruvianus, encefalitis, of van perforatio 
cranii, dan heeft hij het beoogde brede publiek uit 
het oog verloren. Een notenapparaat ontbreekt, 
inherent aan de gekozen opzet. Soms wreekt zich 
dat: zo is er een halve verwijzing naar 'het zeld
zame, en tot nu toe onbekende, exemplaar' van 
Banga's proefschrift (p. 22) zonder dat de auteur 
middels noten of in de literatuurlijst aangeeft waar 
zich het betreft'ende geschrift bevindt; mij zijn ove
rigens twee exemplaren bekend, in het Franeker 
museum en in de Leidse universiteitsbibliotheek. 
Een ware uitglijder maakt de auteur als hij verhaalt 
(p. 31) van Banga's relatie met Sicco Ens, hoogle
raar geneeskunde aan het Franeker athenaeum, 
onder vermelding van diens jaar van overlijden, 
1842. De alinea wordt afgesloten met de zin: 'Na 
de opheffing van het athenaeum (1843), bleef Ens 
te Franeker de genees- en heelkunde uitoefenen, 
waarbij hij - getuige de notities in het Journaal -
vele malen met Banga heeft samengewerkt.' 
Jelle Banga is een boekje om jaloers op te worden. 
Smaakvol uitgevoerd, schitterend geïllustreerd, 
met in zijn alledaagse herkenbaarheid een ideale 
hoofdpersoon, diens karakter eerlijk en met s)Tn-
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pathie getekend, in een prettige stijl, met gevoel 
voor dramatiek doch zonder overdrijving, en nut
tig voor een publiek veel breder dan de ondertitel 
doet vermoeden. 

J. van Sluis 

E.J. Dijksterhuis, Cho's stiefkind. Samengesteld en 
van een inleiding en commentaar voorzien door 
K. van Berkel (Amsterdam: Bert Bakker, 1990; 
ISBN 90-351-0786-1), 321 p„ fl. 45,00. 

In 1952 ontving Eduard Jan Dijksterhuis (1892-
1965) de P.C. Hooftprijs voor De Mechanisering 
van het Wereldbeeld, een weten.schapshistorische 
studie over de ontwikkeling van de moderne natuur
wetenschap. Het boek waarvan onlangs nog een 
zesde editie op de markt werd gebracht, is sindsdien 
onverminderd blijven behoren tot de standaard
literatuur van de Nederlandstalige wetenschaps
historicus. In de omvang van zijn thema en in zijn 
synthetische kwaliteiten is het ongeëvenaard geble
ven in het Nederlandse taalgebied. Het overige 
werk van Dijksterhuis is daarentegen veel minder 
goed bekend. Daar zijn mijns inziens ook goede 
redenen voor: de wetenschapsgeschiedenis die 
Dijksterhuis bedreef en wilde bedrijven, lijkt mij 
intussen door de ontwikkeling van het vakgebied 
toch wel gepasseerd. Maar daarmee is voor de hui
dige historicus het verhaal nog niet af. Wat Dijk
sterhuis te zeggen had over het doel en de methode 
van de wetenschapsgeschiedenis enerzijds, en 
anderzijds over de culturele betekenis van de wis
kunde en de natuurwetenschappen heeft nog ver
rassend weinig ingeboet aan relevantie. En dat 
Dijksterhuis zijn mening bovendien met grote 
zorgvuldigheid wist te bewoorden in dat prachtige 
Nederlands van hem is een enorme bonus. 
Dit zijn allemaal redenen waarom ik geweldig heb 
genoten van Clio's Stiefkind. De gedachtenwereld 
van Dijksterhuis is in dit boek evenwichtig verte
genwoordigd onder de vorm van tien opstellen 
(meestal oraties en lezingen), geconcentreerd rond 
de thema's 'Wiskunde als cultuurelement', 'Wis
kunde in de Natuurwetenschap', 'Twee grote 
voorbeelden' (Galüei en Stevin), en 'Wetenschaps
geschiedenis als brug tussen twee culturen'. Naast 
een algemene inleiding tot het boek, wordt elk van 
de thema's nogmaals op uitstekende wijze ingeleid 
door Van Berkel, waardoor het boek een harmoni
sche eenheid vormt. Ook wordt een beknopte 
bibliografie van Dijksterhuis toegevoegd, wat toe
laat de ontwikkeling Dijksterhuis' werk tenminste 
schematisch te volgen. Het is daarentegen wel jam

mer dat in de index enkel persoonsnamen zijn op
genomen, terwijl in een werk van deze aard veeleer 
de op diverse plaatsen behandelde ideeën geïndex
eerd hadden moeten worden. 
Dijksterhuis is hier immers niet zozeer als weten
schapshistoricus aan het woord, maar als cultuur
filosoof De beoefening van de geschiedenis der 
natuurwetenschappen beschouwde hij als een tegen
gif voor het heersende cultuurpessimisme, dat 
bovendien vaak precies wetenschap en techniek 
verantwoordelijk stelde voor wat als culturele deca
dentie werd beschouwd. Daartegenover plaatste 
Dijksterhuis de positieve rol van de natuurweten
schap en het wiskundig denken in de ontwikkeling 
van onze samenleving. Nu moet wel gezegd dat 
Dijksterhuis' betoog vaak de moderne lezer met 
een onbevredigend gevoel achterlaat. Van Berkel 
merkt trouwens op dat Dijksterhuis, alhoewel 
onderlegd in de wijsbegeerte, op dit gebied niet 
echt een standpunt heeft uitgewerkt. Zo accepteert 
Dijksterhuis op de vraag waarom de mens via de 
wiskunde in staat is natuurwetenschap te bedrijven, 
als antwoord Keplers theologisch geïnspireerde 
dictum dat de menselijke geest nu eenmaal is inge
richt op het begrijpen van kwantiteiten, wat hem 
in staat moet stellen van de schepping datgene te 
begrijpen wat hem te begrijpen gegeven is. Onbe
vredigend leek mij ook zijn stellingname tegen de 
wetenschapssociologie van zijn tijd, die volgens 
hem aan de 'exactheid van de reconstructie van het 
verleden' te kort deed. Opmerkelijk is dan weer zijn 
pleidooi voor een betere appreciatie van de 'gene
tische' wetenschapsgeschiedenis, die erop gericht 
is voorlopers te vinden van de huidige wetenschap. 
Deze benadering, volgens hem weliswaar 'een 
methodische zwakte van de wetenschapshistorici', 
vormt niettemin de drijvende kracht achter het 
historische onderzoek, waaruit de eigenlijke, feno
menologische wetenschapsgeschiedenis wordt 
geboren. Deze wetenschapsgeschiedenis moet daar
om haar neus niet ophalen voor de meer opper
vlakkige en a-historische interesse van moderne 
wetenschappers in de ontstaansgeschiedenis van 
hun vak. Behartenswaardig zijn ook Dijksterhuis' 
opmerkingen over de mogelijkheden en problemen 
van een goede vulgarisatie van wetenschap. 
Uit deze nog zeer beperkte greep van aangeroerde 
thema's blijkt wel dat de opstellen van Dijksterhuis 
met vrucht kunnen worden gelezen, zowel vanuit 
cultuurhistorische interesse als vanuit een heden
daagse bekommernis om het wel en wee van de 
wetenschapsgeschiedenis. Het is te hopen dat dit 
boek tot een vernieuwing van de door Dijksterhuis 
gevoerde discussie aanleiding zou kunnen geven. 
Over de editie van de tekst niets dan lof Weliswaar 
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is het jammer dat Dijksterhuis' bemoeienissen met 
de hervorming van het middelbaar onderwijs niet 
aan bod komen. Ook boekrecensies hadden wellicht 
in aanmerking genomen kunnen worden. De hier 
verzamelde teksten vond ik net iets te veel gekozen 
uit oraties en spreekbeurten, bedoeld voor een 
breder publiek en misschien juist daarom te ver
eenvoudigd voor een kritische lezing. De door Van 
Berkel in het vooruitzicht gestelde biografie kan 
hier wellicht de nodige aanvullingen verschaffen. 

Geert Vanpaemel 

D.I. Struik, Geschiedenis van de Wiskunde (Utrecht: 
Het Spectrum, 1990; Aula paperback 178; ISBN 
90-274-2210-9), 320 p., fl. 39,90. 

In 1948 verscheen bij uitgeverij Dover (New York) 
de eerste druk van het Amerikaanse origineel van 
het hier te bespreken werk onder de titel A Concise 
History of Mathematics. Zeventien jaar later, in 1965 
en na vertalingen in onder andere Japans, Russisch, 
Chinees en Duits, verscheen bij uitgeverij Spectrum 
de door de auteur zelf verzorgde Nederlandse ver
taling. 

Geboren en getogen in Rotterdam en academisch 
gevormd in Leiden, vertrok Dirk Jan Struik al in 
1926 naar Boston, om daar een hoogleraarschap in 
de wiskunde aan het M.I.T. te aanvaarden, en waar 
hij nog steeds - geboren in 1894 en nu dus ver in 
de negentig! - woont en werkt. In de late jaren 
twintig begon Struik zich serieus voor de geschie
denis van zijn vak te interesseren en verzorgde hij 
ook colleges over dit onderwerp. Zo gaf hij bijvoor
beeld in het academisch jaar 1930-31 college over 
de geschiedenis van de differentiaalmeetkunde, 
waaruit ook een lang artikel, gepubliceerd in Isis,' 
is voortgekomen. Blijkbaar trok deze liefhebberij de 
aandacht, want eind jaren veertig werd hem door 
de pas opgerichte uitgeverij Dover gevraagd een 
beknopte geschiedenis van de wiskunde te schrijven. 
Het resultaat was het onderhavige boek, dat al snel 
een plaats wist te veroveren onder de moderne klas
siekers van de geschiedenis van de wiskunde. In 
acht chronologisch geordende hoofdstukken pas
seerde hier de gehele geschiedenis van de wiskunde 
van het vroegste begin tot het einde van de 19de 
eeuw de revue. Het belangrijkste was daarbij echter 
dat Struik er wel als eerste in slaagde al deze wis
kunde in verband te brengen met de geschiedenis 
in het algemeen. Voor velen kwam het als een aan
gename verrassing dat de wiskunde zich blijkbaar 
niet zo los van de rest van de maatschappij ontwik
kelde als men al snel geneigd was te geloven.' 

Het feit dat Spectrum, na enige herdrukken door 
uitgeverij SUA, besloten heeft om zelf weer een 
nieuwe uitgave van het werk te laten verschijnen, 
ditmaal uitgebreid met een laatste hoofdstuk over de 
geschiedenis van de wiskunde in de eerste helft van 
de 20ste eeuw, onderstreept dat het boek zijn func
tie als 'eye-opener' nog steeds niet heeft verloren. 
Ondertussen is, in de meer dan veertig jaar die in
tussen verstreken zijn, natuurlijk wel veel, heel veel 
vooruitgang geboekt en met de voortdurende be
werkingen voor de talrijke herdrukken en vertalin
gen is Struiks boek op sommige punten haast 
onherkenbaar veranderd.' Zo kon in 1948 Struik 
natuurlijk nog niet beschikken over de Dictionary 
of Scientific Biography of een gespecialiseerd tijd
schrift als Historia Mathematica, stond de studie 
naar de vroegste wiskunde nog in de kinderschoe
nen, lag het onderzoek naar de geschiedenis van de 
18de-eeuwse wiskunde nog volledig braak en was 
er over de geschiedenis van de 19de-eeuwse wis
kunde weinig meer dan een stel impressies van 
hele en halve tijdgenoten. Ty'perend is dat vrijwel 
alle literatuuroverzichten die de afzonderlijke 
hoofdstukken afsluiten in deze nieuwe uitgave 
voor meer dan de helft uit titels bestaan van na 
1948, doorgaans zelfs van ver daarna, 
Wat echter onder alle bewerkingen ongewijzigd 
bleef is het klassiek-marxistisch, dogmatische stra
mien volgens welke Struik steeds weer een verband 
wist te leggen tussen bepaalde politieke ontwikke
lingen en gelijktijdige wiskunde. Gevormd in de 
school van het orthodoxe, tamelijk intellectuele, 
socialisme a la Pannekoek, Gorter, Wijnkoop en 
de Roland Hoists en zeer gecharmeerd van het 
vage marxisme van de methodische geschiedenis 
van de natuurwetenschappen die zich in de jaren 
dertig in Harvard begon te ontwikkelen, was hij er 
van overtuigd dat de bloei van de Griekse wiskun
de verklaard moest worden uit de structuur van de 
Griekse maatschappij, dat de Franse Revolutie hoe 
dan ook van doorslaggevend belang geweest moest 
zijn in de ontwikkeling van de I9de-eeuwse wis
kunde enz. enz. 

Als tegenwicht voor de droogheid die dergelijke 
'verklaringen' meestal met zich meebrengen, is het 
boek doorspekt met het soort petite histoire waar 
speciaal wiskundigen maar geen genoeg van kunnen 
krijgen ('Welbekend is het antwoord dat Laplace 
aan Napoleon moet hebben gegeven toen deze 
hem wilde plagen met de opmerking dat God in de 
(Laplace zijn) boeken nergens voorkwam: 'Sire, ik 
had deze hypothese niet nodig'.' (p. 185). Waar
schijnlijk alleen in de Nederlandse editie vormt de 
mij volstrekt onbekende Gravelaar een dankbaar 
onderwerp ('Dit doet denken aan N.L.W.A. Gra-
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velaar, wiskundeleraar in Deventer (1851-1913), 
van wie verteld werd dat hij geloofde dat men het 
best de meetkunde kon doceren in een donker ver
trek' (p. 222), naar aanleiding van Steiners afkeer 
van het gebruik van visualiseringsmiddelen in de 
meetkunde). 
Zoals gezegd, bevat de laatste editie een geheel 
nieuw hoofdstuk over de eerste helft van de 20ste 
eeuw, een hoofdstuk dat volgens de inleiding in 
1988 geschreven is. Merkwaardig genoeg ontbreken 
hier de anekdoten vrijwel volledig en, ondanks het 
feit dat Struik zeker niet van zijn geloof gevallen is 
en wat betreft de geschiedenis van de wiskunde nog 
steeds dezelfde mening als vroeger is toegedaan,'' 
vertoont dit hoofdstuk nauwelijks enig spoor van 
zijn marxisme. In tegendeel, juist waar een koppe
ling tussen politiek en wiskunde zo gerechtvaardigd 
zou zijn laat Struik verstek gaan. Zo beperkt hij 
zich in verband met de ontwikkeling van de Sovjet-
Russische wiskunde tot de opmerking dat het 
nauwe verband dat er voor de leerlingen van 
Loesin bestond tussen de zuivere en de toegepaste 
wiskunde verwelkomd werd door de Sovjet-rege-
ring (p. 284); ik ben bang dat de Sovjet-regering 
wel wat meer deed dan alleen deze eenheid lijd
zaam verwelkomen.^ Verder gaat hij geheel voorbij 
aan de enorme invloed die het beurzen-systeem 
van de Rockefeller-foundation in de jaren twintig 
en dertig op de ontwikkeling van een wiskundige 
traditie in de Verenigde Staten heeft gehad, evenals 
dit het geval moet zijn geweest met de enorme 
bedragen die het Pentagon in de jaren veertig en 
vijftig in het natuurwetenschappelijk onderzoek in 
het algemeen en de wiskunde in het bijzonder heeft 
gepompt. Struik had er beter aan gedaan juist dit 
soort verbanden wat meer te benadrukken en een 
aantal wat al te geforceerde relaties uit de eerdere 
hoofdstukken te schrappen. Uiteindelijk valt er 
wel degelijk wat voor Struiks aanpak te zeggen, al 
zal niemand een dergelijke werkwijze nog in een 
marxistisch jasje willen steken. 
Het laaste hoofdstuk lijdt ook duidelijk onder het
zelfde euvel als waar ook het hoofdstuk over de 
19de eeuw al enigszins onder gebukt gaat. In beide 
hoofdstukken wordt aan zulke complexe wiskunde 
gerefereerd en vallen er zoveel namen dat het 
zonder specialistische kennis volstrekt onmogelijk 
is zelfs maar een lijn in de ontwikkeling van de 
wiskunde zelf te zien, laat staan dat Struik op over
tuigende wijze verbanden met maatschappelijke 
ontwikkelingen kan leggen. De verbanden beper
ken zich tot een opsomming van de wiskundige 
prestaties van de verschillende Europese staten. In 
hoeverre dit nu onvermijdelijk is, zou kunnen blij
ken uit een vergelijking met de hoofdstukken over 

de twintigste eeuw van de hand van anderen waar 
verschillende vertalingen mee zijn uitgebreid (de 
Italiaanse vertaling bevat zelfs een heel nieuw 
hoofdstuk over de negentiende eeuwse wiskunde, 
geschreven door Umberto Bottazzini). 
De uitvoering van het boek is uitstekend. In deze 
nieuwe editie zijn meer illustraties dan in de eerdere 
opgenomen, hoewel nog steeds veel minder dan in 
de Amerikaanse uitgaven. Achterin is nu ook een 
korte levensschets van de auteur opgenomen. Wat 
mij wel een beetje stoort is dat volstrekt onduidelijk 
blijft of het laatste hoofdstuk nu speciaal voor de 
nieuwe Nederlandse uitgave is geschreven of dat 
het ook aan de meest recente Amerikaanse editie is 
toegevoegd. Verder duurde het even voordat ik 
doorhad hoe het nu mogelijk was dat het voorwoord 
bij de eerste druk (van, zoals gezegd, 1948) een 
voetnoot bevat waarin verwezen wordt naar een 
boek uit 1960; de oplossing bleek dat het om het 
voorwoord bij de eerste Nederlandse uitgave (van 
1965) gaat. Uit de aanhef wordt dit niet duidelijk 
en abusievelijk is het stuk op 1948 gedagtekend. 
Tot slot nog enige inhoudelijke opmerkingen. 
Möbius' NuUsystemen verschenen niet voor het 
eerst in diens boek over statica uit 1837, maar tien 
jaar eerder in een artikel speciaal gewijd aan deze 
systemen (p. 224). Kummers onderzoekingen naar 
wat nu het Kummer-oppervlak heet hadden niet 
zozeer te maken met diens differentiaal-meetkun
dige onderzoekingen naar lijnsystemen in de stijl 
van Hamilton alswel met zijn algebraïsch-meet-
kundige in de trant van Plücker (p. 218). Verder 
heette de dochter van Byron Ada Lovelace en niet 
Ann (p. 296). 

Eisso Atzema 

1. t^.I. Struik, Outline of a History of Differential Geometry, 
Isis 19 (1933): 92-120 + 20 (1934) 161-191. 
2. Voor informatie over Struik, zie bijvoorbeeld R.S. Cohen 
e.a. (eds.), for Dirk Struik - Scientific, Historical and Political 
Essays in Honor of Dirk /. Struik (Dordrecht, 1974). 
3. Zie voor de herdrukken en vertalingen, pp. XXV-VI van 
het eerder genoemde For Dirk Struik (n. 2). 
4. Zie 'Een Marxist op sportschoenen', een interview met 
Struik, ascvier{22-12-1990) 132-136. 
5. Dat de situatie oneindig veel gecompliceerder lag, blijkt 
bijvoorbeeld uit Ch.E. Ford, 'Dmitrii Egorov. Mathematics 
and Religion in Moskow', Xiathematicaï Intelligencer, Vol.13, 
no. 2 (Spring, 1991) 24-30. Egorov was de leermeester van 
Loesin. 
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