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CLAGETT, MARSHALL. The Science of Mechanics in the 
Middle Ages. Madison, The University of Wisconsin, Press ; London, 
Ofxord University Press, 1959, xxx + 711 biz., 9 pi. ill., $ 8.00. 

Voortbouwend op het werk van Pierre Duhem werd onze kennis van de middel
eeuwse mechanica de laatste jaren op indrukwekkende wijze verrijkt door de studies 
van Anneliese Maier, A. C. Crombie, A. Koyre, E. J. Dijksterhuis, M. Clagett, 
E. A. Moody, e. a. Marshall Clagett, de auteur van het hier besproken boek, is 
professor in de geschiedenis van de wetenschappen aan de universiteit van Wis-
consin. Hij publiceerde verschillende belangrijke studies over de geschiedenis van de 
wetenschappen in de oudheid en de middeleeuwen. o. a. in Osiris en Isis. Zijn nieuw 
werk vcrtoont een dubbel aspect. Het is in de eerste plaats cen verzameling van 
teksten, die van belang zijn voor de geschiedenis van dc middeleeuwse mechanica. 
Vijfenvijftig uittreksels uit klassieke of middeleeuwse auteurs worden opgenomen 
in Engelse vertaling. Van een twintigtal documenten, die alleen in handschrift 
bestaan of verloren liggen in zeldzame oude uitgaven, is ook de oorspronkelijke 
Latijnse tekst afgedrukt. EIke tekst gaat vergezeld van een verklarende commen-
taar. Clagett's werk is echter niet alleen een verzamehng historische teksten, het 
biedt bovendien in de begeleidende hoofdstukken de geschiedenis van de mechanica 
in West-Europa van de 13de tot de 15de eeuw. 

Om een idee te geven van de inhoud, volgt hier een kort overzicht. Het eerste 
deel behandelt de middeleeuwse statica. In het eerste hoofdstuk vindt men een 
overzicht van de Griekse en Arabische ideeen, die de middeleeuwse statica be'in-
vloed hebben. Hierbij worden teksten opgenomen o. a. van Archimedes, Heroon 
en al-Khazini (einde l lde eeuw). Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de middel
eeuwse statica zelf, waarbij in het bijzonder de verschillende werken toegeschreven 
aan Jordanus Nemorarius worden onderzocht (Elementa de ponderibus, Liber dc 
ponderibus, Liber de ratione ponderis). Onder de opgenomen documenten komen 
fragmenten voor uit de Liber dc ratione ponderis, uit een anonieme commentaar op 
de Elementa de ponderibus, uit de Quadripartitum numerorum van Johannes de 
Muris en een tekst van Albert van Saksen. 

De kinematica is het onderwerp van het tweede deel. Het vangt aan met de 
studie van de Liber de motu van Gerard van Brussel (hoofdstuk III). Dit werk 
was het uitgangspunt van een belangrijke opbloei van de kinematica, die een hoogte-
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punt bcreikte tussen 1328 en 1350 in het werk van de Engelse geleerden TTiomas 
Bradwardine, William Heytesbury, Richard Swineshead en John Dumbleton aan 
het Merton College in Oxford (hoofdstukken 4 en 5). Een belangrijke stap in de 
ontwikkehng van de mechanica was het invoeren en toepassen van de grafische 
voorstelling. Meestal wordt de ontdekking van deze methode toegeschreven aan de 
Franse scholasticus Nicolaas van Oresme. Clagett wijst cr op, dat ze reeds te 
vinden is in het werk van de Italiaanse franciscaan Giovanni di Casali. Oresme's 
uiteenzctting is echter vollediger en volmaakter. Aan de hand van teksten uit het 
werk van Gahlci en Isaac Beeckman toont Clagett, dat de grafische methode van 
Oresme ook in de 16de eeuw nog gebruikt werd. 

Het derde deel van Clagett's werk is gewijd nan de dynamica. Achtereenvolgens 
komen ter sprake ; Aristoteles' mechanica en Bradwardine's wet over het verband 
tussen de snelheid van een bewegend voorwerp en de verhouding van de kracht tot 
de weerstand (hoofdstuk 7). de impetustheorie van Johannes Buridan en zijn vol-
gelingen Albert van Saksen en Marsilius van Inghcn (hoofdstuk 8), de vrije val 
van hchamen (hoofdstuk 9) en toepassingen van de theoretische mechanica op me-
chanische en cosmologische problemen (hoofdstuk 10). 

Het vierde deel schetst de verdere lotgevallen van enkele belangrijke begrippen 
uit de middeleeuwse mechanica. Een uitvoerige bibliografie en een index sluiten 
het werk. 

Dit overzicht geeft slechts een zeer onvolledig beeld van de rijke documentatie 
die in dit werk wordt geboden. Voor hen die de middeleeuwse mechanica bestu-
deren is deze studie onmisbaar en om de nieuwe inzichten en om het rijke bronnen-
materiaal dat ze bevat. 

De uiterlijke verzorging van het boek, die alle lof vcrdient, is het werk van de 
Nederlandse Drukkerij G. J. Thieme te Nijmegen. 

P. Bockstaclc. 

W O L F , A. A History of Science, Technology and Philosophy in 
the 16th and 17th Centuries. New York, Harper & Brothers (Harper 
Torchbooks. The Science Library). 2 delen, xvi + 686 biz., 316 ill., 
$ 1.95 per deel. 

De eerste uitgave van Wolf's bekende geschiedenis van de wetenschap en de 
techniek in de 16de en 17de eeuw dateert van 1935. Een tweede uitgave, verzorgd 
door Douglas McKie verscheen in 1950. Hiervan publiceren de Harper Torchbooks 
nu een onveranderde herdruk aan een betrekkelijk lage prijs. 

Het werk is verdeeld in 26 hoofdstukken. Na enkele algemene beschouwingen 
over het verband en de tegenstellingen tussen het middeleeuwse denken en de mo-
deme wetenschap, zoals ze zich ontwikkelde in de 16de eeuw (hoofdstuk I) , be
handelt de auteur de twee grootste figuren uit de wetenschappelijke opbloei in de 
16de eeuw : Copernicus en Galilei. Het ontstaan van de wetenschappelijke Aca-
demiSn in de 17de eeuw is het onderwerp van hoofdstuk 4. Het vijfde hoofdstuk 
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handelt over de historische ontwikkehng van enkele belangrijke instrumenten, o. a. 
de mikroskoop, teleskoop, termometer, barometer, luchtporap, cnz. In de volgende 
hoofdstukken worden de verschillende wetenschappen afzonderlijk behandeld : astro
nomic (VI, VII. VIII), wiskunde (IX), mechanica (X), fysika (XI. XII, 
XIII), meteorologie (XIV), scheikunde (XV) , geologic (XVI), aardrijkskunde, ont-
dekkingen en kartografie (XVII), biologic (XVIII). gcneeskunde (XIX), techniek 
(XX. XXI, XXII, XXIII). psychologic (XXIV), sociale wetenschappen (XXV) 
en filosofie (XXVI). 

Uit deze opsomming blijkt het brede opzet van het werk; men merkt bovendien 
de belangrijke plaats die aan de geschiedenis van de techniek wordt voorbehouden. 
Het is duidelijk dat, gezien de omvang van het werk, van de verschillende weten
schappen alleen het voornaamste wordt vermeld. Toch is merkwaardig welke rijk-
dom aan gegevens deze studie biedt. In belangrijke mate wordt hiertoe bijgedragen 
door de rijke illustratie. Spijtig dat sommige reproducties in deze herdruk minder 
duidelijk zijn uitgevallen. 

Een bemerking menen we te moeten maken, onder meer in verband met het eerste 
hoofdstuk : de manier waarop het middeleeuwse denken wordt geplaatst tegenover 
de opkomende wetenschap in de 16de eeuw gelijkt soms te veel op een zwart-wit 
schildering. Diezelfde ietwat geforceerde voorstelling merkt men op in het hoofd
stuk over Gahlei. 

Elk hoofdstuk sluit met een korte bibliografie. Aan het einde van het boek vindt 
men een uitvoerige index. 

Wolf's boeiend geschreven werk is ook nu nog een uitstekend handboek voor dc 
studie van de geschiedenis der wetenschappen in de 16de en 17de eeuw. 

P. Bockstaele. 

MAYERHOFER, J. met ,medewerking van BANNERTH, E., 
CEHAK, K., DOLEZAL. H., en HINK, R. Lexikon der Geschichte 
der Naturwisscnschaften. Biographien, Sachworter und Bibliogra-
phien. Wien Verlag Briider Holhnek. Iste aflevering, 128 biz. 

Dit is de eerste aflevering van een lexikon, dat, naar de uitgevers mededelen, 
ruim 900 bladzijden zal beslaan. Deze aflevering bevat een uitgebreide inleiding 
waarin men voor de verschillende geschiedkundige perioden, gaande van het pa-
laeolithikum tot het huidige moderne atoomtijdvak, de natuurwetenschappen, met 
daarbij aansluitend de gcneeskunde en dc techniek, voorstelt in hun historisch 
verband tot de algemene kultuurgeschiedenis. Men moet de geschiedenis van de 
wetenschappen niet uitsluitend beoordelen met de maatstaf van onze huidige ver-
worven kennissen, maar men moet ze begrijpen in het licht van het eigentijds 
gebeuren. Dat de algemene geschiedenis in zijn verloop de invloed heeft ondergaan 
van de ontwikkehng der natuurwetenschappen of dat deze laatste de heersende 
ideeenstromingen van hun tijd mede hebben bepaald, blijkt, voor wie daar nog niet 
van overtuigd mocht zijn, maar al tc duidelijk uit dc concrete en zakclijke uiteen-

84 



zetting die wc hicr gclezcn hebben. Geen cnkele natuurwetcnschappelijkc ontdck-
king of gcbeurtenis uit het vcrlcdcn, zal men volledig begrijpen en naar juiste 
waarde weten te beoordelcn, zondcr kennis en inzicht tc hebben van wat zich in 
zijn tijd heeft afgespeeld op het gebied der andere wctenschappelijkc disciplines of, 
meer algemeen, van wat zich in dc politick en de kultuur van die tijd heeft voor-
gedaan. Icder mensclijk gebeuren neemt decl aan dc gccstelijke wisselwcrking van 
zijn tijd. Daarom lijkt ons deze inleiding, waarin de ontwikkeling van de natuur
wetenschappen gcplaatst wordt in het kader van de algemene kultuurgeschiedenis, 
20 nuttig. Gemakkelijkshalve heeft men ten gerieve van de gebruiker van het lexikon 
op een losse bijlage een overzichtclijke tabel gegeven waarop, voor icder historisch 
tijdvak, schematisch de mcest markante gebeurtenissen in ieder natuurwetenschap-
pelijk vak op hun historische achtcrgrond worden aangegeven. 

Het cigenlijkc lexikon neemt in deze aflevering een aanvang en gaat van het 
woord Aachen tot Achard, Franz Karl. Buiten personen worden ook wctenschap
pelijkc bcgrippen, namen van plaatsen die als zctcl van een wctenschappelijkc 
instelling een bctekenis hebben enz. vermcld met bij ieder woord een passende 
bibliografie. 

Een uiterst nuttige uitgave en een onontbeerlijk naslagwerk zowcl voor de beoe-
fenaar van een bepaaldc tak der wetenschap als voor de historici der wetenschap. 

P. Boeynaems. 
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