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H.W. Lintsen, ed. Research tussen vetkool en zoel

stof Zestig jaar DSM research 1940-2 000 (Zutpben:
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers 2000) 144 pp.,
ill., f39,5°~ ISBN 90 5730 144 X.

Deze geschiedenis van zestig jaar DSM research is
een welkome aanvulling op empirische studies
naar technisch-wetenschappelijk onderzoek in een
industriele context. Sinds de jaren 1980 is de ge
schiedenis van ceo groot aantal Amerikaanse in
dustriele laboratoria, zoals die van GE en DuPont,
bestudeerd, maar inkijkjes in Nederlandse indus
triele laboratoria ontbraken tot voor kort.

Dc focus van het bock is tweeledig: de auteurs
vragen zich niet alleen af hoe de research ceo
bijdrage leverde aan het transformatieproces van
DSM van een mijnbedrijf naar ceo chemisch con
cern, maar richten zich ook op de vraag hoe de
onderneming de research-activiteiten aanstuurde.
Het centraal stellen van deze wederzijdse relatie is
ceo goede keus, omdat zowel de inbedding van de
research-organisatie in bet bedrijf als de research
activiteiten binnen het laboratorium zeif aan bod
kunnen komen.

DSM (Dutch State Mines) is opgericht in 1902

met als dod het exploiteren van steenkolenvelden
in Limb urg. Al snel begaf DSM zich in de chenlie,
als uitvloeisel van veredelingsactiviteiten van steen—
kool. En tegenwoordig kennen we DSM als ceo
complex chenlisch concern. Dc auteurs beschrij
yen de rol van research in dit transformatieproces.
In 1939 werd gestart met de bouw van ceo Ceo
traal Laboratorium. Voor de oprichting van bet
Centraal Laboratorium kende DSM tal van kleine
bedrijfslaboratoria die onder leiding van de be
kende prof.dr.ir. F.K.Th. van Iterson, lid van de
directie van DSM, samengevoegd werden tot ceo
grote organisatie die onder leiding kwam te staan
van prof.dr. D.W. van Krevelen. Dc plannen van
DSM met bet Centraal Laboratorium waren van
meet af aan breed: centralisatie van bet wetenschap
pelijk onderzoek, pateoten verwerven, meewerken
aan schaalvergroting en specialisatie. Dc directie
was van mening dat de resultaten van onderzoek
moeilijk meetbaar zijn en dat bet nut van onder
zoek pas op lange termijo zichtbaar gemaakt kon
worden. Naast doelgericht onderzoek was er volop
vrijheid voor vrije en algenlene research.

Ret Centraal Laboratorium stood aan de basis
van de ontwikkeling van tal van kunststoffcn als

fenol, ureum en nylon. Een groot progranlma uit
de jaren zestig bctrof bet onderzoek naar bet eiwit
lysine. Op ceo fraaie wijze laten de auteurs aao de
hand van deze casus zien dat research-activiteiten
onderdeel uitmaken van een ingewikkeld techno
logisch en maatscbappelijk labyrint. Beloften met
betrekking tot technologische inoovatie werden
met altijd ingelost, maar leidden in bet geval van
bet lysineonderzoek tot ceo onverwachte uitkomst.
Dc auteurs bestempelen dit onderzoekstraject in
zekere zin als mislukt, maar laten zien dat de opge
dane onderzoeksroutines uiteiodelijk resulteerden
in ceo nieuw product: de zoetstof aspartaam.

Midden jaren zeventig veranderde de oude
bedrijfsstructuur van bet mijnbedrijf in een divi
siestructuur. Dc divisies kregen ceo grote mate
van aut000mie en ceo grote zeggenschap in de
aard en richting van de research-activiteiteo in bet
Centraal Laboratorium. Net als in veel andere
iodustriCle bedrijven moest bet Centraal Labo
ratorium zich vanaf die tijd richten naar de
opdrachten die werden verstrekt door de verschil
lende divisies. Dc research-activiteiten kwamen
onder druk te staan, onderzoek moest worden
verantwoord en resultaten geevalueerd. Bureau
cratisering was bet gevolg. Maar bet Centraal
Laboratorium bleef overeind en kreeg ceo centrale
rol in DSM’s diversificatiestrategie toebedeeld.

Het laboratorium heeft zich in haar bestaan
voortdurend strategisch geherorienteerd, net ala bet
concern DSM als geheel. Dc researcb-activiteiten
zorgden voor verandering, koerswendingen maar
ook voor continulteit. Tegenwoordig heeft bet
Centraal Laboratorium ongeveer duizend werk
nemers. I-let afsluitende dccl van bet bock laat
zien dat bet laboratorium haar bestaansrecht ont
leent aan de participatie in ceo uitgebreid netwerk
met industriele en academische partners. Dankzij
die inbedding is het Centraal Laboratorium ceo
onmisbare kennisbron voor DSM geworden.

Ret rijk geIllustreerde overzichtswerk van zestig
jaar DSM research biedt ceo bociend relaas over
weteoschappelijk onderzoek in ceo industriCle
context. Op veel plaatsen blijven de auteurs wat
aan de oppervlakte en dringen niet ecbt door tot
de complexe problematiek van de afstemming van
research op productie en de vele dilemma’s die
opdoemeo tijdens research-activiteiten in ceo
industrieel bedrijf. Eens te meer blijkt bet lastig
orn in historische overzichtswerken ceo research
afdeling methodisch los te koppelen van bet con-
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cern waarin het is ingebed. Aan het eind van bet
boek geven de auteurs een verantwoording waarin
ze melding maken van een op handen zijnde weten
schappelijke publicatie op basis van dit pu

blieksboek. Naar die publicatie kijk ik met spanning
uit. Hopelijk geeft deze publicatie een beter in
zicht in de inbeddingsproblematiek.

Kees Boersma

[Jan de Witt,] Elementa curvarurn linearurn. Liber
priinus. Text, Translation, Introduction, and Com
mentary by Albert W. Grootendorst with the help
of Miente Bakker. Sources and studies in the his
tory of mathematics and physical sciences VIII
(New York: Springer-Verlag 2000) 296 pp., ill.,
ISBN 0-387-08748-7.

In bet najaar van 1647 legde aan bet Hof van
Holland Johan de Witt de eed als advocaat af.
Daarna vestigde hij zich in Den Haag. Dc jonge
pleiter hield genoeg tijd over voor liefbebberijen.
Dat voorjaar zond hi) zijn oom Anthonie Vivien
vier wiskundige vraagstukken die hij volgens de
methode van Descartes bad opgelost. Vivien ant
woordde op 7 maart 1648 dat hij blij was ‘te ver
nemen, dat, alhoewel U.E. voorneemste studie
tegenwoordich streckt totte oeffeninge en ken nisse
van ‘t patrocineren, de edele mathematica efter
niet t’eenemael achter de banc ligt~ Dat lag zij
zeker niet. Datzelfde jaar schreef De Witt een ver
handeling over de aard en eigenschappen van
kegeisneden, gebouwd op een grondslag die hij
natuurlijker vond dan de gebruikelijke, stereorne
trische afleiding. Enkele jaren later gaf hij zijn
voormalige leermeester Frans van Schooten de
Jongere inzage in bet manuscript. Die was onder
de indruk en spande zich in voor publicatie, waar
bij hijzelfdelen nog herschreef en uitwerkte. Ruim
tien jaar nadat De Witt de oorspronkelijke ver
handeling geschreven had, verscheen de uitein
delijke versie onder de titel Elernenta curvarum
linearum. Het was één van de aanvullingen bij de
tweede editie van Van Schootens Geometria a
Renato Des Cartes, een becommentarieerde en
geannoteerde vertaling van bet Franse origineel

Wat flu bracht De Witt tot die ‘edele mathema
tica~ en hoe verhield zich deze belangstelling tot
zijn sociale status als patricier? Relevante vragen,
immers De Witt was niet de enige regentenzoon
met een bijzondere belangstelling voor de hogere
wiskunde. Van Schootens leerboek telde tevens
bijdragen van Johannes Hudde, Hendrik van

Heuraet en Christiaan Huygens. Was bet louter de
figuur van Van Schooten, of spelen bier culturele
factoren met betrekking tot de Hollandse elite hal
verwege de zeventiende eeuw? Dit zijn niet de vra
gen waar het in bet bier besproken boek om draait.
Maar laten we eerst bekijken wat Albert Grooten
dorst ons in dcxc complete, goed verzorgde ont
sluiting van bet eerste deel van De Witts tekst te
bieden heeft.

In 1997 verscheen al bij bet Centrum voor
Wiskunde en Informatica Grootendorsts Neder
landse vertaling van Elernenta curvarum lineanmi,
liberprimus. In de nu voorliggende editie treffen we
aan een Engelse vertaling van de volledige tekst,
aangevuld met een samenvatting, een uitvoerig
commentaar, bijiagen, een korte inleiding, en bet
origineel in facsimile. Vertaling en commentaar
blijven dicht bij bet origineel, waarbij bet com
mentaar vooral dient om de inhoud van de tekst
toe te lichten en waar nodig wiskundige rede
neringen en figuren nit te leggen in hedendaagse
termen.

Dc Witts Elernenta kwamen voort nit kritiek op
de klassieke benadering van kegelsneden. Hi) was
van mening dat bet ingaat tegen de natuurlijke
orde om vlakke krommen te benaderen vanuit bet
doorsnijden van de ruimtelijke figuur van de
kegel. Ze zouden in bet platte viak gedefinieerd
moeten worden en niet via de omweg van de
ruimte. Dat gold volgens Dc Witt overigens niet
alleen voor kegelsneden maar ook voor krommen
van hogere orde. Aan de uitwerking van zijn theo
ne voor die krommen is hij echter nooit toegeko
men.

In bet eerste bock van de Elernenta definieerde
De Witt parabool, hyperbool en ellips in termen
van meetkundige voorschriften die geheel in bet
platte vlak zijn uit te voeren. Opvallend hierbij is
dat een zeker pragmatisme de boventoon voert
(p. 86 en p. 9 van de toelichting). In plaats van
familiegelijkenissen van de krommen kiest Dc
Witt bij elke afzonderlijke kegeisnede voor bet
eenvoudigst te gebruiken voorschrift. Dc samen
hang tussen de krommen komt na afloop kort ter
sprake en raakt daardoor enigszins op de achter
grond. In het tweede bock ontwikkelde hi) OP
deze basis een analytische behandeling van kegel
sneden, waarbij (conform Descartes’ GeornetrieJ
krommen worden voorgesteld door algebraIsche
vergelijkingen. Hij liet zien hoe coordinaatparefl
die voldoen aan vergelijkingen van graad hooguit
twee verschillende kegeisneden beschrijven.
Elementa curvarum linearnm, liber seen ndns wordt
wel bet eerste leerboek van de analytische meet
kunde genoemd, een uitgewerkte toepassing van

Descartes’ ideeen. Dc bier bespi
treft alleen de inleidende liber pr
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In die hoedanigheid van eerst
analytische meetkunde lijkt de v
vering voor deze uitgave te lig~
echter de vraag of Elernenta ook
als leerboek te bescbouwen is. C
weinig bekend en de inleiding
ook niet op in. Tijdgenoten waa
2i5 wiskundige bogelijk en betrei
ambtelijke plichten bern zozeer
Maar Of zijn werk gelezen werd,
is weinig directe informatie. In,
vermoeden dat de doorwerkir
ideeFn beperkt was. Zijn kinema
van krommen is kenmerkend v
Van Schooten. Dc daar onderi
naar methoden voor bet trekk
vond echter weinig navolging.
gens niet weg dat bet historisch
gave waarvan Elementa dccl uitr
editie van Van Schootens Geom
Gartes, bijzonder groot is gewees
zijn sarnen bet voornaamste voe
de verspreiding van de nieuv
Descartes. Niemand minder d
leerde bier zijn wiskunde, en F
bet vinden van extremen wer
Maar of de bijlage van Dc Witt
dacht gelezen werd, weten we ni

Dc doorwerking van Dc Wi
dan beperkt zijn gebleven, bet b
lijk te waarderen als een fraai si
een bociend tijdsdocument. E
hernerning van de kiassieken, €

herformulering van de theorie ~
zijn cen product van de overga
rneetkunde zich halverwege de
beyond. In zijn aantekeningen
de wiskunde van Dc Witt nan’s
bijlagen schetst hij de historisc
theorie van de kegelsneden. Zo
een goede inleiding in de ze
mcetkunde waarmee historici I
nen doen. Al eerder ontsloot (
andere bijlagen bij Van Schc
Huddes tweede brief, over maxi
ook (sarnen met Jan van Maar
brief over de rectificatie van k
mooi zijn als bij de reeks comp
Sluiting van Van Schootens u
rnentaar op Descartes’ Géom
bistorische kern van dcxc nit
Scerd overigens in ditzelfdc

76


