
BOEKBESPREKING. 

RICHARD J. DURLING. A Catalogue of sixteenth Century Printed Books in the Natio
nal Library of Medicine. U. S. Department of Health, Education and Welfare. Public 
Health Service. Bethesda, Maryland 1967. 698 biz. 

De National Library of Medicine in de U.S.A., de vroegere Army Medical Lfcrary, 
is i.r. oude geneeskundige werken een der rijkste bibliotheken ter wereld. Hen in 1950 
verschenen catalogus had reeds haar rijkdom aan de medische wiegedrukken laten ken-
nen. De thans verschenen catalogus van uitsluitend zcstiendeeuwse medische gedrukte 
boeken in haar bezit vermeldt niet minder dan 4800 items, bijeenvergaard in de laatste 
honderd jaar door giften en aankoop. Al de grote korypheeen die toen de toon aangaven 
in de medische litteratuur zijn er met talrijke werken vertegenwoordigd. Vooreerst de 
grootheden uit de antieke wereld: Hippokrates (134 werken, niet daarbij gerekend dc 
talrijke hippokratische schriften opgenomen in werken verschenen in verzamelde werken 
of verschenen onder de naam van de commentator), Galenos Dioskorides en vele ande-
ren. Uit de Renaissance-tijd zijn het vooral Paracelsus en Konrad Gesner die het sterkst 
vertegenwoordigd zijn. W a t de auteurs uit de Nederlanden betreft: Dodoens is ver
tegenwoordigd met 20 zestiendeeuwse drukken en Vesalius met 18. 

De titelopgaven zijn gedaan volgens de regels van de ALA (American Library 
Association). Uit enkele door ons gedane steekproeven is het gebleken dat deze cata
logus met grote nauwkeurigheid werd opgesteld. Bij vele titelopgaven worden daaren-
boven kleine verklarende nota's aan toegevoegd o. m. ter verantwoording van het auteur-
schap. 

Niet enkel de beoefenaars van de medische geschiedenis zuUen profijt halen uit 
deze catalogus, ook belangstellenden in de geschiedenis van de boekdrukkunst en in de 
algemene kultuurgeschiedenis kunnen er nuttige gegevens uft putten. Z o kan men bij het 
raadplegen van een geografisch ingedeelde index van drukkers en uitgevers vememen 
dat in de zestiende eeuw de meeste medische werken gedrukt werden te Venetie, in 
Frankrijk staan Lyon en Parijs aan de spits, in Duitsland zijn het Frankfurt en 
Nurenberg en in Zwitserland is het Basel. Voor de Nederlandse worden er voor Antwer-
pen 38 drukkers of uitgevers vermeld, 11 voor Leuven en 8 voor Leiden. 

Een andere lijst geeft in alfabetische rangorde de verschillende drukkers en uitgevers 
aan, met voor ieder een verwijzing naar de nummers in de catalogus van de boeken 
die door hen werden gedrukt of uitgegeven. In de Nederlanden is het Plantin die de 
meeste boeken op zijn naam heeft staan. 

De samenstellers van de catalogus hebben verder nageteld hoeveel werken er in de 
volkstaal werden geschreven : op 4800 boeken waren het er 1421 of ongeveer 30 % . 
Het Duits, het Italiaans en het Frans domineren. Het Nederlands is vertegenwoordigd met 
41 boeken. Deze 30 procent van in de volkstaal gedrukte boeken wijst er op in hoever 
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tijdens de Renaissance-tijd het Latijn als wetenschappelijke taal door de volkstaal wordt 
verdrongen. 

Vermelden dat deze catalogus een zeer dienstbaar naslagwerk is, lijkt mij over-
bodig. 

Een volgende catalogus met de lijst van de zeventiendceuwse boeken in het bezit 
van de National Library of Medicine wordt reeds in het vooruitzicht gesteld. 

P. Boeynaems. 

NICOLE ORESME. De proportionibus proportionum and Ad pauca respidentes. Edited 
with introductions, English translation, and critical notes by Edward Grant. Madison, 
Milwaukee, and London, The University of Wisconsin Press 1966, xxii+466 biz., fig., 
5 pi., pri js: $ 10.75. 

Terecht zijn de historic! van de exakte wetenschappen de laatste jaren steeds 
meer aandacht gaan besteden aan het werk van de Franse geleerde Nicolas Oresme, 
die in 1382 als bisschop van Lisieux overleed. Steeds duidelijker blijkt zijn uitzonder-
lijke betekenis voor de ontwikkeling van de wiskunde, de mechanica en de astronomic 
in de middeleeuwen. Voor het verwerven van een juist inzicht in de groei van de natuur-
wetenschappen in de veertiende eeuw is de studie van Oresme's werk dan ook essentieel 
Dit wordt echter sterk bemoeilijkt door het ontbreken van modeme uitgaven. Het toe-
gankelijk maken van dit werk door publicatie, vertaling en commentaar is daarom een niet 
te versmaden bijdrage tot de wetenschapsgeschiedenis van de middeleeuwen. In het voor-
woord van het hier besproken werk schrijft M. Clagett, professor aan het Institute for 
Advanced Study te Princeton, dat actief wordt gewerkt aan de uitgave van de belang-
rijkste wetenschappelijke werken van Oresme. Ze rullen verschijnen in de reeks „Publi-
cations in Medieval Science" van de University of Wisconsin. Grants boek is een 
eerste bijdrage. Het bevat twee werken van Oresme. Het eerste draagt de titel ,,De 
proportionibus proportionum" (Over verhoudingen van verhoudingen). Het handelt over 
vormen die in moderne notaties te schrijven zijn als (A/B) p/l. De verhoudingen A/B en 
C / D heten commensurabel, als er twee onderling ondeelbare natuurlijke getallen p 
en q bestaan, zodat C / D — ( A / B ) P / < I is. Die begrippen past Oresme o.m. toe op 
problemen over de beweging van hemellichamen. Het tweede werk, dat in de 16de-eeuw-
se uitgaven vaak als een deel van het voorgaande wordt beschouwd, draagt geen titel. 
Grant geeft het aan door zijn incipit ,, Ad pauca respicientes". Het behandelt de kine-
matica van de circulaire beweging, vooral in verband met de planetenbanen. Op de 
voorgrond staat de vraag naar de mogelijke conjuncties van de planeten naar gelang hun 
banen onderling meetbaar of onderling onmeetbaar zijn. Aan het slot van dit tractaatje 
formuleert Oresme op grond van de vooraf gegeven theorie een duidelijke weerlegging 
van de astrologie. 

Grants boek is als volgt opgebouwd. In de uitvoerige inleiding (biz. 3-122) geeft 
hij, naast een biografic van Oresme, een samenvatting en een grondige analyse van de 
twee gepubliceerde werken. Daarna volgt de Latijnse tekst met kritische aantekenin-
gen en een Engelse vertaling. De uitgave van de beide werken wordt voorafgegaan 
door een overzicht van de gebruikte handschriften en van de 16de-eeuwse drukken. Een 
onderzoek naar de onderlinge afhankelijkheid van de manuscripten werd echter niet 
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gedaan. Een uitvoerige bibliografie, een selectieve lijst van mathematische termen 
gebruikt door Oresme en een algemene index sluiten het werk. 

Dit boek ontlecnt zijn waarde en betekenis op de eerste plaats aan de uitstekende 
kritische uitgave van Oresme's „De proportionibus" en „Ad pauca respicientes". Niet 
minder belangrijk echter is de Engelse vertaling van deze vaak bijzonder moeilijke tek-
sten. Z e betekent voor de onderzoeker een welkome hulp. Ten slotte verdient ook de 
diepgaande analyse van Oresme's werk in de inleiding speciaal te worden vermeld. Ze 
vormt op zich zelf een originele bijdrage tot de geschiedenis van de wiskunde en de 
natuurwetenschapen in de middeleeuwen. 

Het boek werd gedrukt in een mooie letter door de Koninklijke Drukkerij G.J. 
Thieme te Nijmegen voor de University of Wisconsin Press. 

P. Bockstade. 

P.B. MEDAWAR. The Art of the Soluble, Menthuen & C" Ltd., London 1967, 160 biz. 
25 «h. 

De auteur kreeg de Nobelprijs in 1960 gedeeld met Burnet, voor een geheel van 
immunologisch werk. Wanneer zo een man zijn inzichten en zijn ervaringen met het 
wetenschappelijke onderzoek te schrift stelt, zal het een bijzondere blik zijn op de mensen 
en op de motieven van het menselijk streven. Een achttal tot een geheel gebundelde 
artikelen uit verschillende tijdstippen worden samengebracht onder de titel van „de 
kunst van het oplosbare". Deze titel houdt enig verband in met een andere stelling dat 
„als dc politick de kunst van het mogelijke is, het wetenschappelijk onderzoek de kunst 
van het oplosbare, van het bereikbare is". 

Het eerste artikel is een laattijdige bespreking van D'Arcy Thomsons boek On 
Growth aod Form dat in 1917 verscheen en een late echo was van het vergelijkend 
anatomisch onderzoek, uitvloeisel van Darwin en zijn epigonen. Het boek vond een 
geweldige weerklank dank zij de stijlkwaliteiten die zijn schrijver er in aan de dag 
gelegd had. Men herleeft in die bespreking de vinnigheid tot dewelke het komparatief 
onderzoek van de anatomische strukturen der hogere dieren in die tijd geleid heeft. 
Thans maakt men zich over de vorm- en groeiproblemen niet meer zo druk. 

De tweede bijdrage is een lezing door Medawar in 1963 te Oxford gehouden over 
Herbert Spencer en de wetten van de algemene evolutie. Schrijver was daardoor 
verplicht zich te verdiepen in Spencer, een ietwat in de vergetelheid vervallen systeem-
filozoof. Medawar vindt dat jammer en wil een blijvende belangstelling onderhouden 
voor allcs wat dc evolutie betreft, des te meer dat men zich thans kan verwachten 
aan een nieuwe theorie van genctischc variatic, zoals door de molekulairc biologen 
in uitzicht wordt gesteld. 

Dc derde bijdrage heeft het over Darwins ziekte. De grote denker was de laatste 
veertig jaar van zijn driecnzeventig leven ziek. Hoe een kronische invalide leefde 
en arbcide in die voorwaarden is een merkwaardig verhaal : de oorzaak van zijn 
kwaal was een besmetting in 1835 opgelopen door de steek van de Triatoma infestans 
uit de Argentijnse pampa's. 

Over Teilhard de Chardin heeft Medawar zijn mening. Het boek The Phenomenon 
of Man aanziet hij grotendeels als nonsens, het is niet oneerlijk omdat de auteur eerst 
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zichzelf heeft bedrogen vooraleer de anderen te bedriegen. Het boek geeft een gevoel 
van verstikking door zijn apokaliptische duisterhcid die alarmerend werkt. Het zo hoog 
geprezen boek wordt hopeloos onwetenschappelijk genoemd en zij die het lezen, getui-
gen van een aktieve wil bedrogen te worden. 

Voor Arthur Koestlers geschriften is Medawar vol lof, maar niet voor zijn boek 
The Act of Creation, een stukje amateurswerk dat vol blunders zit, veel waardeerbarc 
en genietbare fantazie, maar geen exakte wetenschap. In het essay over A Biological 
Retrospect klinkt de historische noot. Ze loopt over de boodschap omstreeks 1930 door 
de genen gebracht, en die klonk als een afscheid van het darwinisme, tot aan de bioche-
mie van het desoxyribonucleinezuur, de schakel tussen virussen, mendelse overervings-
wetten, cmbryonale organizatoren, bacteriele enzymen, menselijke en dierlijke gcdragin-
gcn en hun grensgebieden. 

Er zijn twee opvattingen over wetenschap in omloop: de eerste welke alleen 
feiten, onomstootbare feiten wil verzamelen en opstapelen in pakhuizen waar al de 
kennis opgeborgen blijft zonder meer, en waar ze ten gepaste tijde voor gebruik kan 
uit te voorschijn gegoocheld worden. De tweede is die welke tot opbouwen van alge
mene wetten voert. Het na tc streven doel behelst dc twee, feiten en ideeen sluiten 
elkaar niet uit, en voldoen het best 's mensen ingeboren nieuwsgierigheid van alles het 
fijne, en het allerfijnste te willen weten. 

Het sluitstuk van deze recks essays draagt als titel; hypothesis and imagination. 
Medawar ontpopt zich daarin als een weergaloos schrijver en kenner van de geschiede
nis der positieve wetenschap. Dat hij een onortodox denker is, bewijzen de aforismen 
die als vuurpijlen boven zijn tekst uitschieten. Zij luiden : 1) lets als een wetenschappe
lijke geest bestaat niet ; 2) lets als een wetenschappelijke metode bestaat niet; 3) de 
opvatting dat men naief of gewoonweg zo maar observeert bestaat niet; 4) induktie is 
een myte ; 5) de formulering van een natuurwet begint als een ingebeeld avontuur, 
en de inbcelding is een vermogen dat essentieel is voor de opdracht van de weten-
schapsmens. Aan het uitdiepen van die slagforismen is de rest van het es
say gewijd. Naar onze bescheiden mening is het een sterk stuk proza dat tot nadenken 
stemt, dat men twee- tot driemaal met toenemendc spanning en verbazing leest. De 
auteur verkoopt geen appels voor citroenen en is met gehcimdoenerij niet gcdiend. W e 
vinden hem een fantastische geest met een sterke verbeeldingskracht begaafd en 
er door bezeten. 

L. Elaut 

JESSIE DOBSON. Anatomical Eponyms, Uitg. Livingstone Ltd., Edingburgh & Lon
don, 2d. edition, 1962, 235 biz. 

De eerste uitgaaf van dit boek verscheen vlak na de oorlog, in 1945. Er vicl veel 
op te zeggen, niet over het opzet dat lofwaardig was, maar over de inhoud waaraan 
smetten kleefden, vooral smetten van onnauwkeurigheid. Het opzet was bij de medische 
studenten belangstelling aan te kweken voor het werk van hen die de kennis van de 
menselijke anatomic tot een wetenschappelijke studie hadden gemaakt. En daar het 
in de engelssprekende landen, meer dan elders, de gewoonte is anatomische strukturen 
met de naam van hun ontdekker, of voornaamste beschrijver te bestempelen, lag het 
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voor de hand die eponymen van dichtbij te gaan bekijken om te vernemen wie de 
auteurs waren, waar en wanneer ze geleefd hadden, waar en wanneer het naar hen 
genoemde orgaan of stelsel bcschreven werd. Het was een heel werkstuk waaraan veel 
tijd en opzoekingen besteed werden. Nu de tweede druk er is, moet van meetaf aan 
gezegd dat hij stukken beter is dan de eerste... Het standpunt van schrijfster luidt 
dat de anatomische eponymen er zijn en er blijven; ondanks de strekking, onder de 
beroepsanatomen, er mee gedaan te maken, gebruiken de clinici ze onverstoord verder. 
Het zou dan de student interesseren hoe het groeide, en toelaten op het groeiproces 
van de ontleedkundige wetenschap een blik te werpen. De auteur weet dat er veel 
onrechtvaardigheid scbuilgaat achter sommige eponymische benamingen maar het schijnt 
moeilijk te zijn, het met iin slag allemaal recht te zetten. Haar werk is een poging 
om de historische waarheid te achterhalen. 

Wanneer men met het vcrgrootglas de eponymen nagaat, blijkt het dat er tal 
van onnauwkeurigheden in de spelling van de namen, in de data en in de biografische 
bijzonderheden zijn blijven zitten. Het kan bijna niet anders in een werk van zulke 
aard. Wie medisch-historische opzoekingen doet, stoot elke dag op onvolkomenhcden 
van die aeird en hij weet ook best, wat het soms kost de exakte gegevens te achterhalen. 
Toch moet Jessie Dobson er om geprezen dat ze heel wat heeft rechtgezet, en dat ze 
er angstvallig op staat gevestigde onjuistheden te verbetercn, zo op biz. 54 b.v. laat 
ze J. P. Denuce recht wedervaren, en op biz. 55 krijgt J. Decemet zijn rechtmatig aan-
deel. 

Om nu op onze beurt enkele onnauwkeurigheden aan te stippen, alleen de vol
gende. Elaut (biz. 62) staat als gewezen professor in de patologische anatomie te 
Gent vermeld, dat patologisch is er te veel aan. Jan Palfijn (biz 157) is nooit professor 
in de heelkunde te Parijs geweest. Vesalius staat er nog altijd met Montpellier als 
zijn studieplaats, ondanks het werk van Ch. O' Maley die er met geen woord over 
rept. Graag hadden we de beurs van Fabricus vermeld gezien, ook de groef van 
Vicq d'Azyr, en de bundel van Parchappe. Joh. Steudel die aan het boek van Jessie 
Dobson een bespreking wijdde in Sudhoffs AicUv heeft tal van verkecrde spcllingen 
van Duitse namen aangestipt, maar onthoudt zijn lof toch niet. We kunnen op onze 
beurt die lof niet sparen, wzmt het is al te gemakkelijk naar vlooien te blijven zoeken 
in de manen van een leeuw. Men kan in het bock referenties vinden die men elders 
niet aantreft. Het gehcle is op zijn manier een stuk anatomische geschiedenis waaraan 
men zijn dankbare apprecfatie niet onhouden kan. Het is te wensen dat al wie 
onnauwkeurigheden in deze Anatomical Eponyms ontdekt, de auteur terechtwijzen zal. 
De rechtvaardigheid en dc zorg om de wetenschappelijke akkuratesse gebieden het.. 
Van mijnentwege is het al geschied. 

L. Elaut 

W. F. DAEMS. Boec van Medidnen in Dietsche. Uitg. E. J. Brill, Leiden 1967, 381 biz. 

Een Leids proefschrift dat de voortzetting is van een reeks middelnederlandse 
medische uitgaven die in 1912 begon met werk van de chirurg Yperman, later van 
Spellinck, voorging in 1917 met een urineboek en een antidotarium uit de veertiende 
eeuw, en in het laatste dccennium met een anatomisch traktaat, gevolgd door uitgaven 
van L. vande Wieles Pseudo-Mesue. Herbarijs en Avicenna. De traditle werd ge-
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schapen door Willem de Vreese, en wordt nu overgenomen door Brackman, Boey
naems, Elaut en tal van anderen. De meeste gepubliceerde werken behoren tot de 
manuskriptenschat van Belgische bibliotheken. Nu brcngt Daems een handschrift met 
medische farmaceutische en farmako-botanischc inhoud uit dc Utrechtse univcrsitcits-
biblioteek Hs 1328. Met de wetenschappelijke strengheid worden auteur, vertaler en 
koplst ten tonele gevocrd ; vondsten door Daems zelf gedaan in biblioteken en archie-
ven te s Gravenhagc, tc Keulen en te Parijs en die alle betrekking hebben op belang-
rijkc fragmenten worden besproken. Het opzoeken van de bronnen wordt, in navolging 
van anderen, onvruchtbaar werk geacht; niettemin oordeelt Daems dat zijn oogst nog 
wel mce vicl in die zin dat hij 55 bladzijden bronnen, en bronnen van bronnen heeft 
gevonden. 

Veel vruchtbaarder is de beschrijving van het bestudcerde handschrift en zijn 
onmiddcUijke verwanten in direkte en in kolatcrale lijn. Dat stuk van Daems' onderzoek 
brengt de ernst aan de dag waarmedc het Utrcchts dokument bewcrkt en doorwroct 
werd, tot op de bodem. Hetzelfdc kan men getuigen van de tekst van het Boec der 
Mcdicinen zelf, dc auteur beet het terecht een kompilatic uit de medische farma
ceutische literatuur, met de nadruk meer op dc farmaceutische dan op de medische kom-
ponenten. Ter verduidclijking van de vele problemen die bij dc Icktuur van het hand
schrift oprijzen, en tot beter bcgrip van dc materia mcdica vegetabilis in dit Boec 
van Mcdicinen in Dietsche, geeft Daems een uitgebrcide motivering van zijn ingenomen 
standpunten. Deze zijn altijd streng verantwoord, hoe ver ze ook mogen afwijken van 
die van anderen. Zijn synonymarium van de Middelnederlandse plantennamen is over-
vloedig gcspecificcerd. Een index van plantennamen, een lijst van wetenschappclijk-
botanische namen en een woordenlijst vormen bet onmisbarc sluitstuk van dat proef
schrift, zonder de bibliografie te vergcten. 

Daarmee is de medische literatuur uit de middelnederlandse tijd opnieuw een 
bijzonder mooie en kritische uitgaaf rijker geworden. Het mag de wetenschapshistorici 
uit ons taalgebied als een waardevolle verdienste aangerckend worden dat zij hun 
arbeid zo degelijk aanpakken en tot een goed einde brengen. Men is er in de tien 
laatste jarcn op vooruit gegaan. Het aantal der historische vorsers neemt toe, en over 
de kwaliteit van hun werk moeten zij niet blozen. 

< L. Elaut 

SCHULTE B. P. M. Een mcchanisfischc ziektdccr van het zenuwstelsd in de eerste 
hclft van de ISde eeuw. Med. Kon. VI. Acad. Wetensch. Lett. 6 Sch. Kunsten v. 
Belgie. 28, 1966, nr. 7, 16 biz., ill. Fr. 68. 

Het iatro-mechanische systeem, in Italic ontstaan en waarvan Santorio dc grote 
man was, vond in de Noordelijkc Nederlanden, dat sterk de invloed van het Carte-
sianisme had ondergaan, een gunstige voedingsbodem. S. toont aan dat ook Boerhaave 
gedurende zijn ganse leven niet vreemd blcef aan de iatro-mechanische leer. Ten 
bewijze hiervan wordt aangcvoerd Boerhaavc's akademische rede „De usu ratiocinii 
mechanici in medicina" en verder dicns opvattingen over de fysiologic en dc pathologic 
van het zenuwstelsel, zoals die ons bewaard zijn gebleven in het manuscript over zenuw-
ziekten. Dat Boerhaave ccn iatro-mechanicus was, lijkt ons maar ten dele waar te zijn. 
Veeleer was hij een edecticus die uit dc cenzijdighcid van de verschillende systcmen dat-
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gene uitkoos, wat hem aannemelijk voorkwam. Dit neemt niet weg dat zijn opvattingen 
van het zenuwstelsel en zijn pathologic, die bepaalde mechanistische elcmenten bevatten, 
door zijn talrijke leerlingen, die uit alle windgewesten zijn auditorium vulden, verder 
werden uitgedragen en lang in de medische fakulteiten van het buitenland zijn blijven 
nawerken. 

P. Boeynaems. 

A. QUERIDO. Godshuizen en Gasthuizen. Wetenschapp. Uitgevertj N.V. Amsterdam 

1967, 203 biz. 

De eerste druk verscheen in 1960, nu dc tweede, zonder veel verschil of uitbrei-
ding. De auteur geeft de inzichten weer die hij als direktcur voor de Openbarc Ge-
zondhcidszorg van Amsterdam verworven heeft. Hij volgt, de historische lijn die de op
vatting over het zickenhuis vanuit de oudheid tot heden doorlopen heeft. Succcssieve-
lijk worden besproken de functie van het zickenhuis, de vorm van het zickenhuis, de 
middclen die het zickenhuis voor het volbrengcn van zijn funktie ter beschikking staan 
of gesteld werden, de mensen die het zickenhuis behercn en docn fungeren ten bate 
van de paticnten. Een hoofdstuk draagt als titel: grendels en tralics ; het bespreekt 
de funktie die het zickenhuis toebedacht werd als middel om de gemeenschap te be-
schermen tegen de gevaren die de patient kan opleveren voor zijn medcmcnsen. Het 
is goed deze isolerendc funktie te onderstrepen, want ze wordt als dusdanig niet altijd 
naar voren gebracht; denken we aan dc mclaatsheid in de oudheid en middeleeuwen, 
aan de geestesziekten in de huidige tijd. Ziekenhuizen met specifieke bouw en funktie 
zijn uit die noodzaak ontstaan, ongeacht de vele gespecializcerdc ziekenhuizen die 
zich op de rand- en grensgebieden hebben ontwikkeld. 

Z o is men gcevoluccrd tot vandaag; het zickenhuiswezcn heeft nu weer een 
bepaald aspekt gckrcgcn, maar het is zoals in het verleden een produkt gebleven van 
dc in de gemeenschap werkende politieke, ekonomische, sociale, technische en kulturele 
faktoren. Dit is het grote leidmoticf van Queridos monografic. Zij is levendig geschre
ven, met grote kennis van zakcn en put voor het demonstreren van haar stellingen 
rijkelijk uit Nederlands ziekenhuisverleden. 

L. Elaut 

Acta Historiae Rerum naturalium nee non technicarum, dl. 11. Praag, Academia. Uitge-
verij van de Tsjechische Akademie voor Wetenschappen, 1967, 256 blr., prijs: 30 
Tsj. Kr, 

Afgezien van een artikel van M. Katekov en I. Scidlerova over «eigcntijdse 
wetenschap en historische ervaring» (biz. 5-23) bevat het clfdc deel van dit in het 
Tsjechisch uitgegeven jaarboek slechts bijdragen over de geschiedenis van de wiskunde 
en de fysica. 

L. Novy en J. Folta ondcrzoeken het nut en de mogelijkheden van het aanwenden van 
kwantitatieve methodes in de geschiedenis van de wiskunde (25-55). L. Novy schrijft 
over het begin van de systematische studie van de groepcnleer (135-168). Een bijdrage 
van J. Folta is gewijd aan dc geschriften van 18de-eeuwse Tsjechische mathematici 
over de grondslagen van de geometric en de niet-euklidischc mcctkunde (169-202). 
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Belangrijk is de uitgave door K. Veccrka van een geschriftje van Bernard Bolzano 
over mcctkunde (203-216). Het origincel, dat als titel draagt « Anti-Euklid », berust in 
de Oostenrijksc Nationalbibliotheek te Wencn. De laatste mathematische bijdrage is een 
fragment uit het werk van Karcl Koutsky (1897-1964) over pogingen tot hcrvorming 
van het wiskunde-onderwijs in Tsjcchoslowakije (217-230). 

Drie artikels behandelen ondenverpen uit de geschiedenis van de theoretische of de 
toegepaste fysica. J. Smolka onderzoekt de rol en de invloed van R. J, Boscovich (1711-
1787) op de ontwikkeling van het natuurwetenschappelijk onderzoek in dc Tsjechische 
landen (117-133). Een goed gedocumentecrde studie van D. Kristenova en I. Scidle
rova is gewijd aan dc eerste opzoekingen op het gcbicd van de magncto-optische 
verschijnselen (81-116). V. Havlicek verhaalt aan dc hand van persoonlijke herinne-
ringen en nota's van tijdgenotcn over de oprichting in 1934 van een research-groep 
voor toegcftaste fysica in de Skoda-fabriekcn te Pilscn (57-79). 

Een bibliografie van de Tsjechische publikaties over dc geschiedenis van de exakte 
wetenschappen, de geneeskunde en de techniek in 1964 sluit dit elfde jaarboek, uitge
geven door het Historisch Instituut van de Tsjechische Akademie voor Wetenschappen 
onder redaktic van Jan Koran. 

P. Bockstade. 

CALCOEN R. Inventaire des manuscrits sdcntifiques de la Bibliothique Royale de 
Bdgique. Tome I. Bruxelles, Bibliotheque Royale, 1965, 119 biz., 14 pi. 

Terwijl het gedrukte boek door de veelheid van zijn eksemplaren en dc daaruit 
volgende verspreiding gckend is, blijft het handschrift, verborgen in dc bibliotheken. tc 
dikwijls onbekend aan de belangstellenden. De manuscripten zijn voor de geschiedenis 
der wetenschappen niet minder belangrijk. Men hoeft daarvoor niet tcrug te gaan naar 
dc tijd voor dc uitvinding van dc boekdrukkunst, ook wat daarna werd geschreven 
en niet in druk verscheen, bevat clemcntcn en gegevens die voor ccn historische studie 
van een tak der wetenschappen niet mogen worden voorbijgegaan. Daarom is de uitgave 
van onderhavige gespecialisccrde catalogus, die vele onbekende schatten uit de rijkc 
verzamcling handschriften van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel in brcdere kring 
kenbaar maakt, van groot nut. Deze inventaris is uitgegeven voor het Nationaal Centrum 
vcK)r de Geschiedenis van dc Wetenschappen. In dit eerste deel heeft de samenstcller 
145 wetenschappelijke manuscripten opgenomen, van de 9de tot de 18 dc eeuw, vallende 
onder de nummers 1 tot 5.000 van dc eerste recks van het Algemecn Fonds van het 
Handschriftenkabinet der Koninklijke Bibliotheek. De geinventoriscerde handschriften 
handelen over aardrijkskunde, astronomic, wiskunde, scheikunde, fysica, geneeskunde, 
dierkunde en de bij deze discipline aanverwantc vakken. 

Van ieder handschrift wordt dc beschrijving gegeven : titel, inhoud, herkomst enz. 
met daarbij een uitgebrcide bibliografie over het handschrift, zijn inhoud en zijn auteur. 
Om dc Iczcr wegwijs te maken in de niet per discipline gerangschiktc volgorde der 
vermelde handschriften, werd een index van de auteurs en een index rerum opgemaakt 
met telkens een verwijzing naar dc nummers van de inventaris. Het bock besluit met 
veertien mooie illustraties, op voile bladzijde, uit middeleeuwse codices. 

Vele van dc hier bcschreven handschriften zijn reeds in vroegere verschenen 
catalogi vermeld, o.m. in de handschriftencatalogus van Van den Gheyn, maar het is 
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voor de beoefenaar van de geschiedenis der wetenschappen prettig de wetenschappelijke 
handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek in een afzonderlijk boek gebundcld tc 
vinden, met als toetnaat een goed gcstoffccrde bibliografie die verderc studie verge-
makkelljkt. 

De samenstellcr van deze inventaris en zijn medcwerkers diencn gelukgcwenst 
voor het ondemomen initiatief. Zij hebben ons een rijkc bron van informatie ter hand 
gesteld. 

Men zal ons niet ten kwadc duidcn als wij, gevolg gcvend aan de wens door de 
schrijver in het voorwoord uitgcdrukt, vermelden dat in dc bibliografie over het cat. 
n" 94 (Moschlon, Gynaecia) wij graag hadden zien opgenomen het werk van F. Wcind-
ler, Geschichte der Gynakologisch-anatomischen Abbildung (Dresden 1908). Deze auteur 
beschrijft nml. dit Brussels handschrift en geeft er een afbeelding uit. 

P. Boeynaems. 
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