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De laatste paar jaren lijkt er weer meer belangstelling te bestaan

voor de geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van de Griek-

se wiskunde. Veel van dit nieuwe werk is uiterst speculatief van

aard, maar dat neemt niet weg dat wel duidelijk is dat het laat-

ste woord over het verhaal van de Griekse wiskunde nog niet is

gesproken. Baanbrekend in dit opzicht zijn David Fowler’s Plato’s

Academy (tweede druk, 1999) en Rafael Netz’ The Shaping of Deduc-

tion in Greek Mathematics (eveneens in 1999 verschenen). Min of

meer in dezelfde traditie, zij het heel wat minder radicaal is Art-

mann’s nieuwe boek over de Elementen van Euclides. In 13 van de

31 hoofstukken schetst de auteur de inhoud van elk van de 13 boe-

ken van de Elementen. In de overige hoofdstukken probeert Art-

mann de Elementen in een breder kader te plaatsen. Soms gaat hij

daarbij dieper in op de wiskunde in de Elementen, soms besteedt

hij meer aandacht aan (niet-wiskundige) historische ontwikkelin-

gen. Welke doelgroep de auteur daarbij precies voor ogen had

is mij niet geheel duidelijk. De meeste van zijn toelichtingen zijn

weinig diepgaand en ook de puur-historische hoofdstukken blij-

ven nogal aan de oppervlakte steken. De wat geforceerde humor

en de belegen (om niet te zeggen oubollige) stijl doen vermoe-

den dat het boek oorspronkelijk als collegedictaat bedoeld was.

De ambities van de auteur lijken echter verder te reiken. In het

voorwoord schrijft Artmann dat dit boek vooral voor liefhebbers

van de wiskunde bedoeld is, waarbij ik vermoed dat Artmann

de term ‘liefhebber’ in de zin van de 18de-eeuwse ‘amateur’ ge-

bruikt. Voor een dergelijke doelgroep is het boek misschien inder-

daad geschikt. Men kan zich echter ernstig afvragen of dergelijke

liefhebbers nog wel bestaan en zo ja, of deze bereid zouden zijn

meer concrete wiskunde tot zich te nemen dan in, zeg, Allen Pau-

los’ boeken te vinden is. Ik zou zeggen dat het boek meer waarde

heeft voor diegenen die wat achtergrondinformatie willen heb-

ben bij het lezen van de meester zelf. Als zelfstandige historische

studie is het boek veel te schematisch. E.J. Atzema
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‘A new mathesis’ noemde Maxwell in 1873 de derde weg in de na-

tuurfilosofie, die hij met enkele tijdgenoten ontwikkeld had. Een

derde weg naast die waar het experiment aan de ene kant en de

wiskunde aan de andere kant domineerden. In deze ‘mathesis’

gingen wiskundig manipuleren en fysisch conceptualiseren hand

in hand. Zijn eigen Treatise on electricity and magnetism herkennen

wij inderdaad als vrucht van deze symbiose.

De lange weg naar de samensmelting van wiskunde en fysica

in de hedendaagse theoretische fysica vormt het onderwerp van

The language of physics. Daarbij staat de manier waarop de wiskun-

de het fysisch denken heeft vormgegeven centraal. Een veelbelo-

vende invalshoek, aangezien de geschiedschrijving van de wis-

kunde en die van de fysica vaak gescheiden paden bewandelen.

De auteur behandelt bovendien materiaal uit een omvangrijke pe-

riode: van de achttiende-eeuwse mechanica van de Bernoullis en

Euler tot aan de energiefysica van Clausius en Helmholtz.

Helaas stelt de uitwerking van dit alles teleur. De bespreking

van de wiskundige wetenschappen tot aan de ‘crucial turn’ in

het Groot-Brittannië van de jaren dertig van de vorige eeuw is

schematisch en levert een tamelijk statisch beeld op. De auteur

beoordeelt werk van de behandelde onderzoekers aan de hand

van twee criteria: of het doel van wiskundige analyse verder

strekt dan het genereren van wiskunde; of de fysische theorie in

spreektaal gepresenteerd wordt. Zolang wiskunde niet gebruikt

wordt om de natuur te interpreteren en de theorie niet in wis-

kundige taal gegoten wordt is er geen sprake van theoretische

fysica, en dat is voor 1830 nergens het geval. Die constatering

roept de vraag op wat het werk van Bernoulli, Fourier, Ohm,

Green en al die anderen dan wel was. Die blijft echter onbe-

sproken. Het boek begint bijvoorbeeld met een onderwerp uit de

achttiende-eeuwse mechanica: trillende snaren. Een dergelijk fy-

sisch probleem leverde een differentiaalvergelijking op die ver-

volgens wiskundig onderzocht werd. Dat levert een wiskundige

analyse op, die inderdaad niet door fysische overwegingen ‘in

toom’ wordt gehouden. Garber doet dit mijns inziens echter te

snel af als ‘wiskunde’ en gaat voorbij aan de vraag op welke wij-

ze wiskunde door de achttiende-eeuwse ‘mécaniciens’ als fysica

geïnterpreteerd werd. In de toenmalige mechanica werd het fy-

sisch vraagstuk gedacht ‘mee te liften’ met de wiskundige analy-

se. In onze ogen naïef, maar het inzicht dat de verhouding tussen

wiskunde en fysica gecompliceerder is moest nog komen. De ma-

nier waarop dat gebeurde wordt in The language of physics onvol-

doende besproken. Daarmee ontbeert het boek precies de ‘inves-

tigation of how mathematics became the language of physics’ die

het in de conclusie pretendeert te bieden. Garber heeft veel inte-

ressante dingen te zeggen over het onderwerp van studie, zonder

dat die aan de hand van analyses van concrete voorbeelden gedo-

cumenteerd worden. Dat maakt The language of physics ook voor

de lezers van het Nieuw Archief minder interessant. Een gemiste

kans. F.J. Dijksterhuis
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Cameron heeft een elementaire introductie geschreven tot de ver-

zamelingenleer, logica en categorieëntheorie. Het is zijn bedoe-

ling deze drie gebieden te presenteren enerzijds als grondslagen

van de wiskunde, en anderzijds als onderdeel van die wiskun-

de zelf. Zijn stijl is opvallend luchtig en onbekommerd, met veel


