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Boekbesprekingen

~1t slechts wat deze uitgave niet
orsts editie van Jan de Witts
n linearum. Liber secundus wel
le nieuwe bouwstof voor de
van de wiskunde. Het biedt in
uitstekend instrument voor de

en die van de wiskunde, die wil
tt precies deed en daarbij de
gt. In de tweede plaats kan het
nen voor een fascinerende reis
oor een scholier, een student,
rokkene bij de wiskunde.

huis.

g, Gnomes in the fog. The recep
ntuitiOnism in the 19201 (proef
it Utrecht, Faculteit Wiskunde
9). xx + 409 pagina’s, ISBN 90-

eerst dat ik van Brouwer hoor.
werd ik erop geattendeerd dat
ne in cultuur en architectuur,
haus, in verband gebracht kan
~treven van zowel de intuItio
iwer als de formalisten rond
e term ‘constructivistische wis
genen. ‘Constructivisme’ was
ren 1920 in de mode. De ‘strijd’
~tionisten gewonnen halverwege
t enige rechtvaardiging, zou ik
waarna men intuItionisme en
sin of meer met elkaar identifi
van curiosa die te lezen zijn in
enen proefschrift Gnomes in the
Hesseling. Dit proefschrift gaat

receptie van Brouwers intuItio
s 1920. De onderzoeker meldt
dig, dat de gestipuleerde relatie
me onbewezen is: hij vond geen
Locumentatie. Na lezing van dit
wel duidelijk dat die documen
hijnlijk ook niet bestaat. On-
1 literatuuronderzoek is verricht
dkomen van het proefschrift,
een prestatie op zichzelf waar
shistorische onderzoeker terecht
sbben.
ft begint met een korte uiteen
)rgeschiedenis van het construc
iskunde en van het werk van
sndste karakteristieken van het
n Brouwer zijn dat het zoge
xistentiebewijs’ (waar geen con-

structie voorhanden is om het ‘bestaande’ te
maken) en het principe van de uitgesloten derde
(en de niet-constructieve vorm van negatie) uit
den boze zijn. Het intuItionisme vond zijn beslag
in en vrij snel na het verschijnen van Brouwers
proefschrift uit 1907. Brouwers geschriften zijn
niet eenvoudig toegankelijk en ten dele in het
Nederlands. Het intuItionisme werd pas openlijk
de publieke ruimte ingeworpen door een propa
gandistische publicatie van Herman Weyl uit 1921.

Deze schrijft, in een tijdvak kort na de Russische
en Duitse revoluties: ‘Brouwer, daI3 ist die Revo
lution!’ En hi) zegt, in een tijdvak kort voor de
hyperinflatie in Duitsiand: kiassieke wiskunde,
dat is maar papiergeld waarvan de waarde niet
door echte goederen gedekt wordt. Daarna, in de
jaren twintig, vond in de internationale gemeen
schap een heftige en polariserende discussie plaats
waarin het intuitionisme tegenover het forma
lisme (van Hubert) stond. De zeer gedetailleerde
beschrijving van deze discussie vormt het leeuw
endeel van dit proefschrift. De auteur plaatst het
einde van de heftige en publieke fase van de dis
cussie in 1928, en lijkt te suggereren dat Hilberts
acties, die tot uitzetting van Brouwer nit de redactie
van de Mathematische Annalen leidden, in 1928,

eigenlijk op dat moment al enigszins achterhaald
waren. In de ‘publieke ruimte’ was de discussie
inmiddels zakelijker geworden en werd termino
logie als ‘crisis’ en ‘revolutie’ niet meer gebezigd.
Met name blijkt dat ook uit verschillende bijdra
gen die rond 1930 publiek werden van de ‘jongere’
wiskundigen Heyting en Kolmogorov aan de
axiomatisering van de intuItionistische logica:
zakelijkheid en nuchtere integratie komen weer
bovendrijven. De auteur weet op verschillende
plaatsen een fijnschakering in de geschiedenis
naar voren te halen, en aannemelijk te maken dat
de inhoudelijke tegenstelling tussen Brouwer en
Hubert deels gedurende de ontwikkeling van het
conflict en achteraf de wereld ingeblazen is. Hij
beschrijft nauwgezet de uiteenlopende perceptie
van de discussie als ‘crisis’ — meer in Duitsiand
zeif — dan wel ‘revo1utie~ Een afzonderlijk hoofd
stuk bespreekt de relatie van het intuItionisme tot
niet-wetenschapsfilosofische stromingen waarin
irrationaliteit een grote rol speelt: deze relatie is
dus zwak.

Een duidelijke methodologische keuze voor een
thematische in plaats van een chronologische
behandeling leidt tot herhalingen, en soms tot
overvolledigheid. Bijvoorbeeld, de ‘Dutch-born
Arnold Dresden’ wordt meermaals op die cx
pliciete wat cliche-achtige wijze opgevoerd. Dc
scheiding tussen hoofdstuk 4, over ‘existentie~ en
hoofdstuk 5, over ‘uitgesloten derde’, heeft ency

clopedische waarde nsaar komt de verhaallijn niet
ten goede. De grotere nadruk op logica in hoofd
stuk ~ (ten opzichte van 4) is merkwaardig. Is dit
omdat bet zwaartepunt van Heytings en Kolmogo
rovs resultaten de propositionele intuitionistische
logica betreft? Het werk van de onderzoekers
Barzin en Errera, die de intuItionistische logica als
een soort driewaardige logica lijken te interprete
ren, had misschien wat korter afgedaan kunnen
worden: zoiets is vanuit hedendaags standpunt
toch weinig meer dan een curieuze misstap die
ook toen, meteen al, door de betrokkenen kort
afgedaan lijkt te zijn. Incidenteel hanteert Hesse
ling zijn terminologie op niet eenduidige wijze, of
niet in dezelfde taal. De identificatie van de
inlpredicatieve definitie met bet ‘vicious circle
principle’ blijkt alleen uk het verband. Zowel
‘logistics’ als ‘logicisin’ worden gehanteerd voor
de onder meer door Russell gepropageerde weten
schapsfilosofie. Tussen zovele talen en concepten,
en zorgvuldig gekozen uitvoerige citaten, kan men
de auteur dergelijke onbelangrijke misstappen
vergeven. Voor ecu nog te verschijnen handelseditie
verdient het aanbeveling om het gemiddelde van
zo’n spelfout per pagina wat naar beneden te krij
gen. De fraaie titel Gnomes in the fog is een com
binatie van een recent citaat van Kundera, aan het
begin van bet proefschrift, en een prachtige poeti
sche passage uit een brief van Brouwer aan zijn
vriend Adama van Scheltema, waarmee het proef
schrift besluit: een treffend einde voor alweer een
passende gedenksteen voor de grote Brouwer.

Hans van Ditmarsch.

Kees Andriesse, Dc rep ubliek der kerngeleerden
(Bergen: Beta Text 2000). 257 pp.’ ill. ISBN 90

75541 05 8. € 27,50.

Kernenergie, een in 1960 bijzonder hooggestemde
en trotse tak van Nederlandse industrie en onder
zoek, waarin door de overheid door de jaren
omvangijke investeringen zijn gedaan, bevindt
zich nog geen vijfentwintig jaar later in een kwak
kelende toestand. Dc spil in het netwerk van instel
lingen en commissies betrokken bij het nucleair
onderzoek was het Reactor Centrum Nederland
(RCN) te Petten. Sinds de oprichting in 1955 richt
te het RCN zich uitsluitend op fundamenteel en
toegepast onderzoek naar kernenergie. In 1976
kreeg het echter een drastische taakwijziging
opgelegd toen bet onder druk van het kabinet
werd omgevornld tot een algemeen energiecen
trum, waarin ook onderzoek zoo worden gedaan
naar nieuwe en alternatieve vormen van energie
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opwekking als wind, zon en kolen. In het budget
voor nucleair onderzoek werd in de jaren die
volgden flunk gesnoeid en bet RCN werd omge
doopt tot Energieonderzoek Centrum Nederland
(ECN).

Het ECN gaf bij gelegenheid van haar 4o-jarig
bestaan de opdracht tot het schrijven van haar
geschiedenis in de vorm van een drieluik. De
Rep ubliek der Kerngeleerden is het vervoig op Een
kernreactor bouwen uit 1995, dat de periode tussen
1945 en 1962 behandelt en geschreven is door Jaap
Goedkoop. Goedkoop, kernfysicus en emeritus
hoogleraar, speelt een prominente rol in dit twee
de deel, dat de periode bestrijkt waarin hij direc
teur was, tussen 1961 en 1984. Het derde deel over
de episode na 1984 zal verschijnen bij het gouden
jubileum in 2005.

Kees Andriesse schreef een boek met een sug
gestieve titel over een bewogen episode in de
Nederlandse technologiegeschiedenis. ‘Dit boek
beschrijft de niet geringe inspanningen van Ne
derland om, binnen een internationaal kader,
kernenergie te ontwikkelen’ belooft de achterflap.
En ook: ‘Hoe en waarom de nucleaire ontwikke
ling in wezen is mislukt wordt in dit boek zeer
levendig en ook zeer grondig, op basis van vele
interviews, artikelen en archiefstukken, beschreven.’
Aan prikkelende vragen geen gebrek; ook de inlei
ding verleidt tot verder lezen wanneer Andriesse
zich afvraagt ‘hoe [in een context van toenemen
de bezorgdheid over veiligheid, MSJ de onder
zoeksinstellingen intussen geleerd hebben met
nucleaire technologie en met haar consequenties
om te gaan’ (p. 9). Hoe zou Andriesse het com
plexe krachtenspel dat achter deze metamorfosen
schuilging uiteenrafelen en welke factoren zou hij
als de meest dominante aanwijzen? En vooral, hoe
zou hij als relatieve insider en als gelegenheids
historicus de ontwikkelingen beoordelen? Andries
Se, hoogleraar natuurkunde te Utrecht, is geen
vakhistoricus, maar hij schreef al eerder een histo
risch werk met een biografie van Christiaan Huij
gens. Ook is hij geen onbekende buitenstaander
in de kernenergiewereld. Dit leerde een speur
tocht op bet web. Want hoewel zijn stiji persoon
lijk is, maakt hij in bet boek niet expliciet waaruit
zijn betrokkenheid precies bestond.

Andriesse heeft een imponerende hoeveelbeid
gegevens verzameld. Dit blijkt alleen al uit het
notenapparaat van bijna 100 bladzijden. Hij dient
de verhalen op in een eigenzinnige stiji, verha
lend, terloops bescbouwend, met veel gevoel voor
detail. We krijgen een beeld van de besluitvor
mingsprocessen binnen en rond bet RCN, waarbij
technologische en politieke overwegingen voort
durend naadloos in elkaar over lijken te gaan. We

krijgen een indruk hoe er binnen RCN gedelibe
reerd werd over veiligheid. We vinden ook veel
antwoorden op kleine vragen. Bijvoorbeeld waar
om RCN in 1965 een contract tekende voor bet
doen van onderzoek voor de snelle kweekreactor,
terwijl er op dat moment nog geen onderzoeks
programma vaststond. Of bijvoorbeeld hoe
Nederlands Eerste Reactor Ontwerp (NERO), dat
bedoeld was als voortstuwingsmechanisme voor
de scheepvaart, op een mislukking uitliep. Op de
zinnige vragen van de achterflap blijft Andriesse
ons echter bet antwoord schuldig. Andriesse
bespreekt hoofdstukgewijs successen en tegenval
lers binnen afzonderlijke grote projecten waarin
RCN/ECN een hoofdrol speelde. Zo komen
achtereenvolgens aan de orde de ontwikkeling van
de hoge-fluxreactor, Nederlands Eerste Reactor
Ontwerp (NERO), onderzoeksbijdragen aan de
uraniumverrijking, en de snelle natriumreactor.
Dan is er een hoofdstuk over bet fundamentele
(promotie-)onderzoek dat werd verricht in
samenwerking met universiteiten en tot slot een
hoofdstuk over de meest fundamentele wending
in deze periode: de verbreding van bet onderzoek
naar alternatieve energiebronnen.

Het gevoel voor detail speelt de auteur danig
parten. De analyse wil maar niet of nauwelijks
ontsnappen aan bet niveau van anekdotes, uit
spraken en gekonkel van ingewijden. Daardoor
krijgen we een vrij impressionistische, diffuse
verzameling van inkijkjes en verwikkelingen op
gediend, zonder inzicht in de overkoepelende ver
haallijnen en sleutelfactoren van twintig jaar
nucleaire geschiedenis met bet ECN in de hoofd
rol. Her en der start Andriesse een betooglijn,
maar die brokkelt steeds snel weer af. Een boek
vol verhalen, maar zonder conclusies.

Martijntje Smits

Rina Knoeff, Herman Boerhaave (1668—i738):
Calvinist chemist and physician. (Amsterdam:
Edita KNAW 2002) (History of science and schol
arship in the Netherlands, 3). xvi + 237 pp. ISBN
90-6984-342—0. € 35,—.

Herman Boerhaave, professor of medicine, botany,
and chemistry at the University of Leiden, was
one of the most famous European savants in the
first half of the eighteenth century. His medical
and chemical teaching attracted students from all
over Europe. The medical books he published,
among them the Institutiones Medicae (1708), and
his chemical textbook Elementa Chemiae (1732)

belonged to the most celebrated scholarly treatises

at the time. In particular G.A. I
raphy of Boerhaave (1968) has
historical understanding of Bo
tions to eighteenth-century m~
istry. Yet Lindeboom paid I
Boerhaave’s alchemy, the religio
work, his chemical philosop
(taken from the French didact
tion), the broad range of his ch
tal practice, the technological
experiments, and his utilitaria
new monograph on Boerhaav
and, indeed, Rina Knoeff’s Hen
some of the historigraphical
Lindeboom and others.

Knoeff’s book is divided int~
ters. Chapter one deals with B
tion and his attitude toward ti
philosophical controversies at
and Spinozism at the universit
s68os, when Boerhaave studi
philosophy. Chapter two studb
theology and its relation with n
and Boerhaave’s personal com:
nism. This chapter prepares
Knoeff’s main thesis that I
‘Calvinist chemist.’ Chapter
Boerhaave’s natural philosopF
alchemy from the perspective
Calvinism. The fourth chapter
cussion of Boerhaave’s natural
focus on his Newtonianism. It
the relation between Boerhaave
istry’ and his medicine.

Ever since the publication ol
protestantische Ethik (1920) am
Science, Technology and Societ
Century England (1938) the a
Protestant ethos spurred tile er
em sciences has been debated a
broadly accepted among bistc
Less accepted, however, is the
tantism provided not only an
for experimentation and oth
nature, but also shaped the mt
and methods of modern science
tile latter, more radical claim. F
ning of her book she states: ‘Ti
Boerhaave’s Calvinism and ai
Calvinism determined his cher
istry for medicine’ (p. s; my e
mination’ is causation in a stron
little room for conditions
Boerhaave’s chemistry and me
Calvinism, such as the Dutch te
lectual and social context anc
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