
BOEKBESPREKING 

P. VAN OYE. De Plan(kundc aan de Univcrsiteit tc Gent voor de bcnoeming 
van J. Mac Lcod tot Professor in de Botanic. Med. Kon. VI. Ac. Wet . Lett. Sch. K., 
Klasse Wetensch., 1960, 22, nr. 6, 29 biz.. 27 pi. 

De Vlaamse Akademie bezit in haar school ccn commissie voor de geschiedenis 
dcr vvetenschappcn ; de:e geeft mcdedclingcn uit waarvan de ineeste merkwaardige 
bijdragen zljn en de andcre bouwstoffen aanbrengen. die vroeg of laat kunnen 
diencn voor hot schrijven van een synoptische geschiedenis van de wetenschappelijke 
expansic vanaf het begin dcr negentiende ceuw in ons land. Er is veel zoeken van 
node ora het allemnal te achterhalcn. ongcacht het schiftcn. ordcnen en het aan-
leggen van het daarbij horend bibliografi.sch materiaal. Paul van Oye heeft dat nu 
gedaan voor de plantkundigc sektor, voor de periode die loopt vanaf de oprichting 
der univcrsiteit Gent in 1816, tot het jaar 1887, toen Mac Leod de plantkunde tot 
leeropdracht toegewczen kreeg. 

Er zijn in dat tijdstip vijf profcssorcn in de botanic geu^ee-st, waarvan de voor-
naamste vader en zoon Kickx warcn; dezen hebben samen 51 jaar te Gent gedo-
ceerd. Hun werk was in hoofdzaak dc systematiek ; zij hebben vooral bijgedragen 
tot de kennis van de Belgische flora : de eerste Kickx in het bijzondcr tot die van 
de Kryptogamen. Zij waren van dichtbij betrokken bij de geweldige uitbreiding van 
de tuinbouw in het Gcntse. en verstonden de kunst zich te omringcn met een schit-
terende ploeg mcdcwerkers die de bclangstcUing voor allcs wat met de plantkunde 
In verband stond. levendig hidden en op allerlei posten in ondcrwijs en hestuur 
zeer veel diensten aan de wetenschappelijke botanic hebben bewezcn. De zoon Kickx 
heeft het fundamcnteel werk van zijn vader uitgcgeven en heeft zich ingespannen 
cm de univcrsiteit met een plantentuin te verrijken, die haar faam van bloemenstad 
waardig was. Daarvoor heeft hij ontzettcnd vecl arbeid gelcverd, doch mocht zelf 
het resultaat daarvan nict meer beleven, vermits de Gentse univcrsiteit maar sedcrt 
1903 haar bekendc plantentuin bezit. Dit streven was de cnige wetenschappelijke 
verdienste van dc zoon Kickx. 

Naast dc twee professoren Kickx waren te Gent, in dc kringen rondom de uni
vcrsiteit, tal van andere botanici wcrkzaam. W a t zij verwezenlijkten is niet te 
onderschatten en er bevonden zich onder hen oorspronkelijke werkers. Het waren 
meestal systcmatici die in talrijke publikaties de vruchten van hun ondcrzoekingen 
en studie uitgaven. Uit het werk van die tijd zijn prachtig verluchte tijdschriften 
ontstaan. die ongeevenaarde rijkdommen aan materiaal bcvatten en een bijzondere 
studie zowel op typografisch als op botanisch gebied overwaard zijn. Die leerlingen 
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van de Gentse botanischc school zijn voorts met de vrucht van hun ondcrzoekingen 
tot hot volk gcgaan, en hchben het aanzijn gegcvcn aan ccn tak van ckonomic 
Hie in Vlanndcrcn welvaart en njkdom heeft gebracht. 

Paul van Oye heeft alles tot in de details en met vecl zin voor properties uitcen-
gezet, en verwerkt tot een tableau van een goede vijftig jaar botanische aktiviteit 
waarvan de Gentse univcrsiteit met haar Iccrstoel voor plantkunde het denkend 
lirein en het gecstdriftigmakcnd hart was. Het zou de moeite lonen van andcre Icer-
stoelen de geschiedenis te schrijven. Nu de univcrsiteit dc liber memorialis van haar 
hoogleraren aan t uitgeven is, raoet dat een tamelijk gem;:kkclijkc taak geworden 
zijn, al blijft cr daarnaast nog vecl uit te pluizen om vollcdig. en vooral, om objck-
tief te zijn. E. 

SMEUR, A, J. E. M. Dc zesticnde-ceuwse Ncdcrlandsc Rckenboekcn. 's-Graven-
hage, M. Nijhoff, 1960, vii i+167 biz., f 20. 

Om een voUedig beeld te krijgen van dj ontwikkeling van dc wiskunde in de 
Nederlanden gedurende de 15de, 16de en 17de ceuw, zal nog heel wat voorbercidend 
werk nodig zijn. Een van de redenen is het gebrck aan betrouwbarc bibliografische 
gegevens over de mathematischc wcrkcn uit die periode. Men kan hicr we! verwijzen 
naar de nog onlangs opnicuv.- uitgcgeven « Bibliographic n.-crlandaisc » (Rome. 
1883) van D. Bierens de Haan, maar die is, in het bijzondcr voor de Zuidelijke 
Nederlanden, verre van vollcdig. 

Met zijn proefschrift over dc zcstiende-ecuwse Nederlandse rekenboeken Icvcrde 
Smeur een belangrijke bijdrage tot het catalogisercn van ons patrimonium op dit 
zeer bijzondere gebied. Uit zijn werk blijkt nogmaals wat we hierbovcn reeds zeg-
den : de onvolledigheid en vaak onbetrouv.'baarhcid van vele bibliograficcn. 

Het eerste dccl van deze studie is ccn lijst van de rekenboekjes gcdrukt in dc 
Nederlanden in de loop van dc zesticndc ecuw. Dczc uitstekcnd opgemaakte biblio-
grafie vermeldt circa 85 werkjes (afgezicn van twijfclachtige uitgaven). Het oudstc 
i.s een Latijns boekje, gcdrukt te Zwolle in 1502, met als titcl « Algorismus projccti-
lium » ; over de auteur, een zekere Johannes de Cusa, weet men praktisch niets. 
Onder de opgenomen werkjes zijn er cnkclc, die tot nu toe onbckcnd waren geblevcn 
en door de auteur werden teruggevonden, o. a. ccn rekenboekje uit 1561 van dc 
Antwerpse schoolmcester Peetcr Heyns. 

Het tweedc dcel is een systcmatisch ovcrzicht van wat in dczc rekenboekjes tc 
vinden is. Meestal is de inhoud zeer elemcntair en bepcrkt tot de praktischc rckcn-
kunde. Dit is begrijpelijk, wanneer men bedenkt dat het vooral dc handcl is gcweest 
die het uitgeven van die werkjes stimulcerde. Het is dan ook niet te vcrwonderen 
dat veruit het grootste deel van die bockjes te Antwcrpcn verscheen. Eerste na de 
inneming van deze stad door Parma in 1585 neemt het aantal Noord-Nederlandse 
drukken toe. In enkele zeldzame gevallen bevatten die rekenboekjes een hoofdstuk 
over de « regula coss » of algebra. 

Afgezien van enkele uitzonderingen, o. a. « De Thiende s> van Simon Stevin, zijn 
die bockjes wiskundig gezien niet zo bclangrijk. Hun historische betckcnis ligt vooral 
in het feit, dat ze ons een inzicht geven in de toen gebruikte methodes en ons de 
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achtergrond latcn kenncn, waarop zich weldra de opbloei van de wiskunde zal vol-
trekken. 

In het ecr.ste hoofdstuk van die « Sy.";tcmatischc behandeling :•'> worden enkele 
inleidende onderwerpcn besproken : benaming en omschrijving van dc rekenkunde, 
de species, het nocmen en schrijven van gctallcn. Het tweedc hoofdstuk behandelt 
de bewerkingen : optelling, aftrckking, vermenigvuldiging, deling en worteltrekking. 
De verschillcnde methodes. gebruikt bij het oplossen van vraagstukken, worden 
besproken in hoofdstuk III. In hoofdstuk IV komen enkele bijzondere onderwerpen 
aan de bcurt, o. a. het penningrekenen, reekscn, verhoudingcn, gctallcnleer. enr. 
Bclangrijk is het laatste hoofdstuk, dat een overzicht geeft van wat o\'cr algebra 
in die oudc rekenboekjes wordt aangctroffen. Het oudstc Nederlandse werkje waarin 
lets over de « regcl coss » voorkomt is « Een sonderlinghe boeck in dye edel constc 
Arithmetica » van Gielis vanden Hoecke, gedrukt te Antwcrpcn in 1537 (herdrukt 
in 1545). Over de auteur weet men alleen, dat hij waarschijnlijk in Gent woonde. 
Verder archiefonderzoek kan misschien meer aan het licht brengen. 

W e danken de auteur voor zijn uitstekende bijdrage tot de geschiedenis van de 
wi.skunde in de Nederlanden. Zijn werk verrijkt onze kennis over dit elementaire 
en daarom vaak ten onrechte verwaarloosde aspect van de wetenschapsgeschiede-
nis. In het bijzondcr willcn wij de nadruk leggen op de grote documentaire waarde 
van deze bibliografie. ledereen, die om een of ander reden gelnteresseerd is in deze 
oude rekenboekjes. zal dit werk moeten raadplegen. P. Bockstaele. 

BACKBIER, F. G. Wisktmde in dienst van de natuurwctcnschap. Een bijdrage 
tot dc geschiedenis van de mathematische fysica in dc XVIlc eeitw (Proefschrift 
ter verkrijging van de graad van doctor in de wis- en natuurkunde aan de Rijks-
univcrsiteit tc Utrecht). Utrecht, Uitgeverij Schotanus en Jens, 1960, 218 biz. 

Samen met het hierboven besproken werk van dr. Smeur bewijst dit proefschrift, 
dat aan de Utrechtse Univcrsiteit onder de leiding van prof. dr. Dijksterhuis uit
stekcnd werk wordt verricht op het gebied van de geschiedenis van dc wiskunde. 

Deze studie behandelt de vraag hoc het gebruik van dc wiskunde in de fysica 
zich historisch ontwikkelde. Het eerste hoofdstuk is een overzicht van wat op dit 
gebied werd gedaan in de oudheid en de middeleeuwen. Het denkbeeld fysische 
verschijnselen wiskundig te interpreteren vindt men reeds bij de Grieken. Een van 
de oudste voorbeclden van een mathematisch-fysische theorie is de harmonieleer 
van Pythagoras, Plato aanziet de zintuiglijk waarneembare wereld als een afbeel-
ding van een mathematische ideeele realitcit. Hier tegenovcr staat de opvatting van 
Aristoteles, die meent dat de wiskunde slechts een schcmatisering van dc werke-
lijkheid kan gevcn, schcmatisering waarin vaak essentiele elementen ontbreken. Een 
mathematische theorie kan dus nooit het wezen van de dingen verklaren, maar 
slechts ccn beschrijving geven van hun verloop. 

Ook de middeleeuwen hebben bijgedragen tot het tot stand komen van de mathe
matische fysica. Bclangrijk is bijv. het werk geweest van enkele Oxfordse scholas-
tici als Robert Grosseteste en Roger Bacon, later ook Thomas Bradwardinus, Richard 
Swineshead en Willem van Heytesbury. Z e hebben de grote ontwikkeling voorbe-
reid, die zich bij het begin van de 17de eeuw zal opbaren. 
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De mathematische fysica in de modcrnc zin van het woord begint met Galilei. 
Alhoewel de invloed van de middeleeuwse scholastici bij hem nog duidelijk merk-
baar is, vat hij toch de studie van de natuurvcrschijnsclcn op een gans nieuwe 
manier aan. Hij ontleent de principes van zijn fysische theorie niet meer aan wijs-
gerige bcschouwingen, maar aan de empiric. Nict het onderzoek naar het wezen der 
verschijnselen staat op de voorgrond, maar dc studie van hun verloop. Dit brengt 
m.'c dat de rol van de wijsbcgccrtc in dc n.ituurwetcnschappen stilaan door de 
wiskunde wordt overgenomen. 

Dr. Backbier schetst uitvociig dc groci van dczc nieuwe methode van natuur-
onderzoek in dc loop van dc 17dc eeuw. Hierbij let hij op een dubbcl uitzicht van 
deze ontwikkeling : aan de cnc kant de to.name van het aantal onderwerpen, die 
met behulp van de wiskunde worden bestudeerd, aan de andcre kant de uitbreiding 
van dc wiskundige technicken, die bij deze studie worden gebruikt. Het is duidelijk, 
dat het eerste aspect, de behandelde onderwerpen, in sterke mate afhankclijk is van 
het twecde, de wiskundige kennis. Terwijl bij het begin van de 17de ecuw alleen 
de meetkunde en de elementaire algebra ter be.schikkingen van dc onderzoekers 
stonden. kende men aan het cinde van dezelfde ecuw reeds de differentiaal- en 
integraalrekening (Newton en Leibniz), de waar.schijnlijkheidsrekening. de variatie-
rekening (Jacob Bernoulli), cr.z. Dit komt ook tot uiting in de behandelde onder
werpen. Terwijl Galilei zich nog bepeikte tot de eenvoudige kinomatika van val-
Icndc lichamen, is aan het einde van de besproken periode de lijst van de behandelde 
onderwerpen reeds vecl uitvoeriger. 

Do geschiedenis van dczc ontwikkehng concentreert dc auteur om enkele belang
rijke figuren : Galilei, Torricelli, Isaac Beeckman, Descartes, Chr. Huygens, Newton, 
Leibniz, Jacob en Johann Bernoulli. Minder belangrijke figuren worden .slechts ter-
loops genoemd. Dczc bcperking is zeker gerechtvaardigd, daar het niet de bedoeling 
is een geschiedenis van de wiskundige fy.sica in dc 17de ecuw te geven, maar enkel 
een beeld van het tot stand komen van de mathemati.sche studie van de natuurvcr-
schijnselen. 

Alvorens te eindigen, nog een paar kleine opmerkingen : 

1. W a t op biz. 58-59 wordt gezegd over de betckcnis van de oppervlakte van het 
snelheid-tijd diagram is niet duidelijk. Ecrst schijnt Beeckman in de oppervlakte 
de voorstelling te zien van de afgelegde vveg, terwijl direkt daarna wordt ge
zegd, dat hij dit intuitief inzicht niet bezat. 

2. W a s het niet nuttig geweest bij de behandeling van Stevin's algebra in hoofdstuk 
in ook een woordje te zeggen over zijn bijdragen tot de fysica ! 

Deze kleine bemerkingen verminderen geenszins mijn waardering voor het werk 
van Dr. Backbier, dat een uitstekende bijdrage is tot de geschiedenis van de mathe
matische fysica. P. Bockstaele. 
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