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SCHILPP, PAUL ARTHUR (Editor). Albert Einstein : Philoso
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An Introduction to Cosmology. 212 biz., ill., $ 1.45. 
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New York, Harper & Brothers (Harper Torchbooks, The Science 
Library), 1959. 

Onder de naam « The Science Library » is dc Amerikaanse uitgeverij Harper 
and Brothers in de Harper Torchbooks de publicatie begonncn van cen serie her-
drukken van wcrken over wetenschap en geschk-denis van de wctenschappen. De 
bedoeling is tegen matige prijs boeken te beiorgen, bestemd voor een breed publiek. 
De eerste zos dclen van de reeks zijn hierboven opgenoemd. 

Als eerste komt de hordruk van een werkjc van George Sarton. Het geeft de 
tekst van drie lezingcn gehouden in 1954 te Lincoln aan de University of Nebraska. 
De eerste kreeg als titel « Euclid and his time ». Het is een levendige schets van 
het wetenschappelijk leven te Alexandrie in de eerste helft van de derde eeuw voor 
Christus. De rol van Euclides als geleerde wordt uitstekend samengevat. De tweede 
lezing behandelt Ptolemeus en zijn tijd (2de eeuw na Chr.). Misschien zal niet 
iedercen op elk punt instemmen met Sarton's enthousiasme over Ptolemeus' weten
schappelijk werk. In de laatste studie bespreekt de auteur het einde van de Grickse 
wetenschap en cultuur (van 300 tot 529 na Chi.) , in het bijzonder de wiskundige 
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Pappos en zijn CoUcctio mathematica en de Byrantijnse geneeshcer Oribasios, 
v.'icnd van Julianas de Apostnat. Het belang dat Sarton hierbij hecht aan de reli-
gieuse twisten onder de Christenen voor de verspreiding van de Griekse wetenschap, 
schijnt mij enigszins cverdrcven. De hier gcpubliceerde lezingen, in het bijzonder 
de eenstc, zijn pareltjes van wetenschappclijke literatuur en getuigen van Sarton's 
grondige kennis van de cultuurgeschiedenis. 

De eerste uitgave van het werk over Einstein verschccn in 1949-1951 in de 
« Library of living Philosophers ». Lijk elk deel lut deze reeks begint ook het 
voorliggende werk met een autobiografie. In deze met humor geschreven bladzijden 
vcrtelt Einstein — hij noemt het zijn cigon nckrologie — over de groei van zijn 
wijsgerig en wetenschappelijk inzicht. Het grootste deel van de twee volumes wordt 
ingenomon door een recks studies over Einstein als wijsgecr en nntuurkundige. Er 
zijn bijdragen van Louis de Broglie, Wolfgang Pauli. Max Born, Niels Bohr. Hans 
Reichenbach, Georges Lemaitre, fCarl Menger. M:ix von Lane, e. a. In deze kortc 
bespreking is het niet doenbaar deze belangrijke studies te resumercn. Slechts een 
vcrmelden wij afzonderlijk, nl. die van M. von Lauc : « Inertia and energy » (biz. 
501-533), omdat ze direkt een historisch onderwerp behandelt. Het is een uitstekende 
geschiedenis van het principe van inertie en van de wet over het behoud van 
energie. Aan het einde van het boek komt Einstein terug aan het woord : hij resu-
meert in een 24-tal bladzijden zijn indrukken en bcmerkingen bij de voorafgaande 
studies. Een uitvoerige bibliografic van Einstein's publicaties, opgesteld door Mar
garet C. Shields, .sluit het boek. 'Voor de geschiedenis van de n.ituurkunde in de 
20c eeuw een belangrijke uitgave. 

G. J. Whitrow, lector aan de Universiteit van Londen, biedt ons hier een voUedig 
herwerkte uitgave van zijn boek The Structure of the Universe, gepubliceerd in 
1949. Hierbij werd rekening gehouden met de ontdekkingen van de laatste jaren. 
Ilct werk is cen goede inleiding tot de moderne cosmologie voor niet-gespeciali-
seerden. De huidige opvattingen en hypothcsen over ruimte en tijd, relntiviteitstheo-
rie. melkwegstelsels, enz. worden duidelijk uiteengezet. Aan dc historischc ontwik-
keling van de verschillende theorieen wordt een grote plaats gegeven, zodat het 
boek ook voor de historici van de wetenschappen waardevol is. Een betrouwbaar 
en boeiend geschreven boek. 

Bronowski's boekje draagt als ondertitel : « The impact of science on ethics and 
human values as well as on our physical environment ». Het bestaat uit drie essays. 
In het eerste geeft de auteur enkele beschouwingen ten beste over de natuur van 
het wetenschappelijk denken en in het bijzonder over het creaticf moment in dit 
denken : het ontdekken van verborgen gelijkenissen en overcenkomsten in de onge-
ordende veelheid van onzc crvaringen. Welke waarheid zookt men in de weten
schap en in het sociale leven ? Hicrop tracht het tweede essay, « The habit of 
truth », een antwoord te geven. Het derde deeltje is een kleine bijdrage tot de filo-
.sofie van de waardcn. Alles samen een lezenswaardig boekje, in het bijzonder het 
eerste essay. Wei verminderen enkele te simplistische voorstellingen de overtui-
gingskracht van het betoog, vooral in de laatste twee deeltjes. Het oordeel over de 
filosofie van Thomas van Aquino op biz. 50 bijv. is wat al te ecnvoudig ; op som-
mige plaatsen schijnt de auteur te insinueren dat de weten.":chap eerst met Coper-
nius begonnen is. Bij de lezing van het derde essay kon ik, niettegenstaande het 
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cnthousiaste betoog van de auteur, niet loskomen van de indruk in Utopia te zijn 
terecht gekomen. 

Pledge's werk over de geschiedenis van de exacte vakken sinds 1500 behoeft 
eigenlijk geen aanbeveling meer. Het verscheen voor het eerst in 1939. Sindsdien 
is het hcrhaalde malen herdrukt. Een gedetailleerd overzicht geven van de inhoud 
is hier niet wel doenbaar; we vermelden alleen de verschillende vakken die be-
handcld worden : wiskunde, mechanica, fysica, scheikunde, astronomic, biologic en 
wat met die vakken in nauw verband staat als geologic, meteorologie, enz. Het 
boek is een goudmijn van gegevcns over dc ontwikkeling van die wetenschappen 
in dc 16c, 17e en 18e eeuv,'; voor de moderne tijden is het minder voUedig. Hier 
en daar sloop wel een kleine vergissing in : zo wordt Mercator's geboorteplaats 
ergens in Holland gesitucerd (biz. 50), terwijl de auteur de kartograaf Gerard 
Mercator en de Duitse wiskundige Nicolaus Mercator als een en dczelfde persoon 
schijnt te beschouwen (zie de Index bij het woord Mercator). Enkele kaartcn geven 
cen inzicht in dc spreiding van de belangrijkste wetenschappclijke centra in West-
Europa. Alles samen een degelijkc inleiding tot de geschiedenis van de weten
schappen, al is de auteur op enkele plaat.sen wat absoluut in zijn beweringen of 
zelfs een tikkeltje partijdig. Het boek sluit met een bcknopte bibliografic en een 
index. 

P. Bockstaele. 

PRISON. Ed. Henri Ferdinand Van Heurck 1838-1909. Sa vie, 
son CEUvre, Comm. N" 111 du Rijksniuseum voor de Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen. Leiden, 1959, 106 biz,, portr., 13 fig. 

Een zeer goede en grondige studie %-an het leven en het werk van Henri Van 
Heurck. W e zouden met deze wcinige woorden kunnen volstaan, want wie zich 
interrcsseert voor 'Van Heurck zal, na wnt we juist gezegd hebben, begrijpen dat 
hij dit werk meet kennen en zelf inzien. 

Maar het spijt on.s ten zeerstc, dat we hier niet bij kunnen blijven. W a t onaan-
genaam aandoet is het fcit. dat Prison het nodig acht van zijn voorgangers te 
zeggen : « des auteurs peu scrupuleux et incompetents ». 

Wanncer men nu ziet, dat Prison zelf de publicaties van E. J. B. 'Verleyen 
niet citeert, maar dat uit de tekst blijkt, dat hij deze kent, dan geeft dat een onaan-
gename indruk, des te meer dat 'Verleyen direkteur was van het museum 'Van Heurck 
te Antwerpen en Prison zelf Antwerpenaar is en sinds jaar en dag in Antwcrpen 
woont. Ik wil hier geen zinnen aanhalen, die zeker door « afbrekers » als « geko-
pieerd » zouden bestempeld worden. Hoe dan ook, Prison moet het werk van 
'Verleyen kennen. Het verscheen in 1942 als uitgave van het Natuurwetenschappelijk 
Museum van Antwerpen. Bovendien verscheen er in de Bull, soc roy. dc Botan. 
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verborgen of vcrgeten instrumenten aan het licht tc brengen. 
Dit inventaris is een waardevol hulpmiddcl bij de studie van de geschiedenis van 

de wetenschappclijke instrumenten. 

P. Bockstaele. 

SCHULTE, B. P. M. Hermanni Boerhaave praelectioncs de morbis 
nervorum 1730-1735. Een medisch-historische studie van Boerhaave's 
manuscript over zenuwziekten. Leiden, E. J. Brill, 1959, 438 biz., ill., 
Diss. 

Onder de talrijkc Boerhaavc-manu.scripten die zich sedert ruim twee ceuwen in 
Rusland bevinden, bcrust een handschrift dat als titel draagt : « Praelectioncs 
pablicc habitae dc morbis nervorum, inchoatac 17 21/9 30 ». Het is de tekst, door 
Boerhaave als Icidraad gebruikt bij de colleges over zenuwziekten. die hij gedurende 
vijf academische jaren. niiil. van 1730 tot 1735. tc Leiden heeft gegeven. De studie 
van dit manuscript heeft s. tot onderwerp gekozen voor zijn doctoraal proefschrift. 

Na o. m. een overzicht te hebben gege%'en van de kennis der zenuwziekten voor 
Boerhaave's tijd, dc lotgevallon be.schrcven tc hi'bben van de bundel Boerhaave-
manuscripten die in de ISde eeuw na.ir Rusland verhui.sden en de tekst van het 
manuscript « de raorbis nervorum » vergelcki'n te hebben cnerzijds met het boek 
over zenuwziekten door van Eems in 1761 op naam van Boerhaave uitgegevcn en 
anderzijds met een stenogram over deze lessen van Boerhaave rioor Van Swieten 
gcmaakt, komt s. tot het essentiijie gedcelte van zijn dissertati':-. de publicatie en 
de Nederlandse vcrtaling van vermeld handschrift. Deze tekst. hier voor bet eerst 
gepubliceerd. is dusdanig gi'drukt dat I-ij het opengelegde boek men de Latijnse 
oorspronkelijke tekst op dc linker bladzijde vindt, met daartcgenover op de rechter 
bladzijde de Nederlandse vcrtaling. cen schikking die ten zeerste de lektuur verge-
makkelijkt. In voetnota's zijn ter verduidclijking enkele aantckeningen aangebracht. 
Daarna wordt het manuscript aan nadcr commentaar onderworpen en worden daar-
uit conclusies afgcleid wat betreft Boerhaave's opvattingen over neuro-anatomie 
en neuro-fysiologie, over pathologic en psychopathologie en de bij deze toestanden 
gebruikte therapie. Enkele goed gekozen illu'-fraties. een uitgebreide literatuurlijst, 
een samenvatting met Engelse en Rus.sische vertaling. een hjst van de Boerhaaviana 
in de Kirow-Academie te Leningrad, cen voord- en naamregister verhogen de 
bruikbaarheid van deze met zorg uitgegevcn dir.sertatic. 

Dit boek is een belangrijke aanwinst voor de kennis van Boerhaave. De bcstaande 
omvangrijke literatuur over Boerhaave's leven en wcrken heeft zich voor een groot 
deel geinspireerd aan de tnlrijke boeken. die terecht of ten onrcchte op naam van 
Boerhaave zijn gedrukt geweest, terwijl handschriften-bronnen eerder schaars werden 
geraadpleegd. Het is de grote verdienste van Dr. Schulte hier 6in der aspecten van 
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de veelzijdige Boerhaave te hebben doen kennen, nml. zijn opvattingen over zenuw
ziekten en de betekenis daarvan tc hebben bepaald, en dit met een stevige studie, 
gebaseerd op de onvervalste bron, wat voor de geschiedkundige waarheid steeds 
een eerste vereiste is, Het is een prachtig stuk werk, tot voleinding waarvan voor-
zeker tijd noch moeitc zijn gespaard geweest. Ook kon geen auteur beter geschikt 
zijn om dit werk tot een goed einde te brengen dan een zenuwarts. Dr. Schulte 
haalt alle eer voor zijn werk, dat een monument is waardig van de grote Leidse 
Icraar. 

Moge, nu de Boerhaaviana, die tc Leningrad berusten, door mikrofilms voor 
studie toegankelijk zijn gcmaakt, onze collegae uit het Noorden ons nog verder 
vergasten met werk van hetzelfde gehalte. 

P. Boeynaems. 

SETZER, IRMGARD. Goiters Tabellen der ausseren Korperteile 
(1564) iibersetzt und mit Anmerkungen vorsehen. Wiirzburg 1958, 
34 biz., ill., Proefschrift. 

De Tabulae Extemarum Partium Humani Corporis, te Bologna verschenen in 
1564, waren 'Volcher Goiter's eerste pennevrucht en werden geschreven ten gerieve 
van de studenten die hij aan de Italiaan.se universiteit in de jaren 1563 en 1564 in 
de anatomic had onderwezcn. Dit boekje van 14 bladzijden is een compendium, dat 
in de vorm van tabellen de nomenclatuur geeft, met een korte — steeds niet onfeil-
bare — etymologic, van de verschillende uitwendige delen van het mensclijk li-
chaam. Het menselijk lichaam wordt, zoals bij Hippokrates en Galenus, ingedeeld 
in « ventres » of lichaamsholten, nml. het hoofd, de borstkas en de buikholte, en 
in « artus » of ledematen, hot bovenstc en het onderste lidmaat. In de lijst van 
auteurs die Goiter voor zijn arbeid geraadpleegd heeft. noemt hij Vessahus (sic), 
« die in ontlcedkunde alle voorgangers overtrcft ». Bij nader toeiicht blijkt echter 
dat hij voornamelijk bij Rufus van Ephesus en bij Julius Pollux is te rade gegaan. 
Goiter's boekje heeft een histori.sch belang omdat het cnerzijds de lijst geeft van de 
tot in het midden der 16de eeuw — het keerpunt in de geschiedenis van de anato
mic — geraadpleegde anatomische litteratuur en anderzijds ons de anatomische 
nomenclatuur geeft, zoals die in de 16de eeuw in gebruik was. Door Goiter's Tabulae 
in het Duits te vertalen, voorzien van cen aantal aantckeningen in voetnota, en 
dit zeldzaam boekje hiermede voor bredere kring toegankelijk te maken, heeft 
Irmgard Setzer nuttig werk verricht. Ook de kennis van Goiter, dc grote Neder
landse anatoom, die door zijn langdurig verblijf in het buitenland en zijn vroegtijdige 
dood, voor Nederland grotendeels verloren ging, wordt er door verruimd. 

Bij de keuze van onderwerp voor haar proefschrift heeft schrijfster de voetsporen 
gevolgd van haar promotor. Prof. Dr. R. Herrlinger, bestuurder van het Instituut 
voor Geneeskunde te Wiirzburg, die in 1952 een uitvoerige studie over Goiter heeft 
gepubliceerd. 

P. Boeynaems. 

29 

http://Italiaan.se

