
BOEKBESPREKING 

LINDEBOOM G. A. Bocrhaavc's Correspondence. Part One. Analecta Boer-
haaviana, vol. III. Leiden E. J. Brill, 1962. X + 241 biz., ill. 

Lindeboom, die als de beste Boerhaavc-kenner mag aanzien worden, en naast 
vele tijdschriftenartikels over de Leidse hooglcraar, reeds in de Analecta Boer-
haaviana, de bibliografie van de werken van Boerhaave uitgaf, laat thans in dezelfde 
reeks, als volumen III, een eerste deel van de omvangrijke briefwisseling van 
Boerhaave verschijnen, dat, naar wordt aangekondigd, door een tweede deel zal 
gevolgd worden. Een gedeelte van Boerhaave's correspondentie is reeds gekend 
o.m. door de publicaties van d'Arcy Power, E. Darmstaedter en Lindeboom zelf, 
die ieder een gedeelte van de brieven vertaalden en publiceerden en verder nog 
door enkele brieven bier en daar in tijdschriften verschenen. W e kunnen niet anders 
dan ons verheugen op het vooruitzicht dat birmenkort we over een werk zullen 
beschikken waarin de ganse briefwisseling — die grotendeels in het Latijn werd 
gevoerd en nu van een Engelse vertaling is vergezcld ^ zal worden verzameld. 

In dit eerste deel is samengebracht de briefwisseling die Boerhaave onderhield 
met zijn Engelse coUegae en vrienden nml. Qjx Macro, William Sherard, Hans 
Sloane, Richard Mead, Cromwell Mortimer en enkele anderen. In het geheel 143 
stuks. W a a r de brief in het Latijn is gesteld, wordt telkens de Engelse vertaling er 
tegenover geplaatst. De brieven in het Frans geschrcvcn worden in hun oorspron-
kelijke versie afgedrukt. 

Het lezcn van brieven heeft steeds iets bekorends, men leert er beter het tijds' 
beeld en de corresponderende personen door kenncn. W a a r dit niet altijd in het 
voordeel van deze laatsten uitvalt, is hiervan voor Boerhaave geen spraak. Inte-
gendeel, na lektuur, heeft men mecr het besef dat Boerhaave de grote wetenschap-
pelijke figuur van zijn tijd is gcweest. Naast de drukke medische praktijk moest 
hij, in zijn hoedanigheid van professor voor plantkundc, zich bezig houden met de 
Leidse Hortus die hij van het nodige wilde voorzien. Vandaar de talrijke botanische 
gegevens die men in deze briefwisseling aantreft. Maar daarnaast wordt hij om 
raad gevraagd, geeft hij medische consulten per brief en worden de resultaten van 
scheikundige experimenten uitgewisseld. Uit het buitenland komen gasten bij hem 
aangeland met brieven van aanbeveling en hi] maakt gefaruik van het vertrek van 
anderen uit Leiden om brieven of boeken mee te geven. Men verneemt een aantal 
zaken over de uitgaven van Boerhaave's eigen boeken en over de belangstelling 
die hij had voor de wetenschappelijke werken die in zijn tijd op de markt kwamen. 
Kortom uit deze briefwisseling komt een levcn te voorschijn van een man met 
een veelzijdige belangstelling en gevuld was met een rusteloze arbeid. 

Men zal wel eetis glimlachen met de opgeschroefde stijl waarin deze 18de-eeuwse 
brieven werden geschreven en de supcrlatieven gebruikt bij de begroetingen op het 
begin en het einde van de brieven zullen voor de nuchtere moderne mens wel 
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gemaakt aandoen, maar daarin was Boerhaave een kind van zijn tijd. Ook was hij 
dit wannecr hij naar zijn Engelse vriend Sherard in een niet onbcrispclijk Frans 
schrijft. 

Al de brieven die in dit eerste deel werden opgenomen, berusten in handschrift 
in bibliotheken of archieven. Daarbuiten zijn echter nog een aantal brieven bekend, 
die tijdgenotcn graag in de inlciding tot hun boek lictcn verschijnen om het begrijpe-
lijker wijzc mecr luister bij te zctten. Wij hopen dnt ook deze brieven, voUedig-
hcidshalve, zullen nagcspoord en opgenomen worden in het twccde tc verschijnen 
deel. 

P. Boeynaems. 

Antoni van Leeuwenhoek on the Circulation of the Blood. Latin text of his 65th 
Letter to the Royal Society (Sept. 7th 1688). Facsimile with an introduction by 
A. Schierbeek (Dutch Classics on History of Science vol. II). Nieuwkoop B. de 
Graaf, MCMLXII. Prijs : fl. 3 4 . - . 

Tot de Nederlandse klassieken in de geschiedcnis dcr v;ctcnschap behoort onge-
twijfeld Leeuwenhoek's brief aan de Royal Society te Londen, waarin hij voor het 
eerst, en dit onafhankelijk van de waamemingen van Malpighi en Swammerdam, 
een duidelijke beschrijving geeft van de capillairen, zoals hij die met behulp van 
zijn mikroskoop in de kikvorslarve had gezien. Alhoewel reeds voor 1688 ontdekt, 
geraakten de capillairen pas goed bekend met het verschijnen van deze brief. Met 
het bewijs te leveren dat « quae dicuntur arteriae ac venae sunt vasa sanguifera 
prolongata » en dat de « circulatio fit in tenuissimis vasis » werd een daadwerkelijke 
steun geleverd nan de vestiging van Harvey's leer over de bloedsomloop. Reeds 
vroeger in het Nedcrlands uitgegevcn in de Opuscula selecta Neerlandicorum de 
arte medico, vol. I, verdient deze brief, hier in facsimile en Latijnse tekst zoals 
verschenen in dc Arcana Naturae Detecta van 1695, lerwille van zijn betekenis 
in dc geschiedcnis van de bloedsomloop, zijn plaats te nemen in de reeks Dutch 
Classics on History of Science. 

Tot wie had men zich bctcr kunnen wendcn om deze uitgave in te leiden dan 
tot de Leeuwenhoek-kenner bij uitstek. Dr. A. Schierbeek. In zijn inleiding geeft 
Schierbeek een korte geschiedcnis van de bloedsomloop tot de 18de eeuw en wordt 
de betekenis van Leeuwenhoek hierin omschreven. Dit wordt aangevuld met een 
levensschets en portret van Leeuwenhoek en een lijst van geraadpleegde werken. 

Alle lof voor de uitgever die gecn moeite ge.spaard heeft — fraai papier, simili 
perkaraentcn band met gouden niglettcrs — om deze belangrijke historisch-weten-
schappelijke bijdrage in een verzorgd bibliofiel kleedje te steken. 

P. Boeynaems. 

MAYERHOFER ] . e.a. Lcxikon dcr Geschichtc dcr Naturwisscnschaften. Verlag 
Bruder Hollinck, Wien (1962). 3de aflevering, pag. 289-448. 

In vorige besprekingen hebben wij op het belang van deze uitgave gewezen, 
waarvan met een jaar tussenpoos op de tweede thans de dcrde aflevering verschijnt. 
Dit gedeelte geeft de trcfwoorden gaande van Arzachd tot Bewegung. Met betrek-
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king tot de geschiedcnis der wetenschappen in onze gewesten citeren wij onder de 
trefwoorden : de Gentse chemicus Leo Baekeland, de Nederlandse kartograaf Willem 
Barents, de in Nederland werkzame Franse filosoof Pierre Bayle, verder Belgien 
waarvan de opgegeven literatuurlijst in hoofdzaak op de werken over de geschie
dcnis der wiskunde is afgestemd en bijna uitsluitend op die in de Franse taal gesteld 
en waar we tussen de genootschappen die zich met de geschiedcnis van de weten
schappen bezighouden Zuid-Gewina missen, verder nog de Luikse professor en 
zooloog Edw. van Benedcn, terwijl zijn toch even verdienstelijke vader, de Leu-
vense professor en zooloog P. J. van Beneden onvermeld blijft. Deze aanmerkingen 
zijn niet bedoeld om enige afbreuk te doen aan de grote verdienste van een werk 
waarvan de onderneming een ontzaglijke som van arbeid vergt. Het bewijst enkel 
hoe moeilijk het voor de samenstellers is een judicieuze keus te doen en ergens de 
grens te trekken. Wij herhalen dat dit lexikon een onmisbaar naslagwerk is voor 
eenieder die zich met de geschiedcnis der wetenschappen onledig houdt en dat het 
in geen enkele openbare bibliotheek zou mogen ontbreken. Bij ons weten bestaat 
er geen gelijkaardig werk. 

P. Boeynaems. 

E R W I N N. HIEBERT. Historical roots of the principle of conservation of 
energy. Madison, The State Historical Society of Wisconsin, 1962, 118 biz. Prijs : 
$ 3.50. 

De thermodynamica is ontstaan in het midden van de negentiende eeuw uit een 
synthese van de mechanica en de warmteleer. Een van haar grondbeginselen is het 
zogenaamde energieprincipe, volgens hetwelk in het (gesloten) heelal de totale 
hoeveelheid energie constant is. Om de historische geboorte van de thermodyna
mica te begrijpen, is een inzicht nodig zowel in de geschiedcnis van de mechanica 
als van de warmteleer. Van fundamenteel belang is o.a. de ontwikkeling van het 
begrip energie en de ontdekking dat er, naast mechanische energie, ook andere 
vormen mogelijk zijn, o.m. warmte-energie, en dat de ene vorm kan overgaan in 
de andere. 

Het werk van professor Hiebert is een belangrijke bijdrage tot de voorgeschie-
denis van de thermodynamica. Van de bcide wetenschappen waaruit ze ontstaan 
is, de warmteleer en de mechanica, behandelt het echter alleen de laatste. Hiebert 
geeft de geschiedcnis van die elementen, die essentiee! zijn gebleken in het tot stand 
komen van de thermodynamica : het begrip mechanische energie en het beginsel 
van behoud van levende kracht of « vis viva », waaruit het principe van behoud 
van energie geboren is. 

In het eerste van de vier hoofdstukken krijgen wij de geschiedcnis van de be-
grippen virtuele verplaatsing, virtuele snelheid en virtuele arbeid. De kiem van het 
concept virtuele verplaatsing vindt men reeds in de oudheid, o.a. in de pseudo-
Aristotelische Mechanica, die bewaard is gebleven in de Arabische vertaling van 
Qusta ibn Luqa (9de eeuw). Belangrijk was ook het werk van Heroon. In de 
middeleeuwen treft men het principe van dc virtuele snelheden o.a. aan bij Jor-
danus Nemorarius en Leonardo da Vinci. Zelfs geleerden als H. Cardano, Guido 
Ubaldo en Simon Stevin, die nochtans gekant waren tegen het gebruik van dyna-
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mische methodes in de statica, hebben tot de ontwikkeling van de hier behandelde 
begrippen bijgedragen. Hiebert ontleedt dan zorgvuldig de werken van Galileo, 
Torricelli, Pascal, Descartes, e.a. om de historische ontwikkeling door te trekken 
tot aan het werk van Johann Bernoulli, die in 1717 in een brief aan Varignon het 
principe van de virtuele verplaatsing een definitieve en algemene formulering gaf. 

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de geschiedcnis van de theorieen over de 
hoeveelheid van beweging of « quantitas motus ». Het begrip « quantitas motus s> 
werd voor het eerst in brede kring bekend gemaakt door Descartes. Dit was het 
begin van een lange en vaak vinnige strijd, de zogenaamde « querelle des forces 
vives », over de vraag of de kracht van een bewegend lichaam bepaald wordt 
door de formule mv (massa maal snelheid) zoals Descartes beweerde, of door de 
formule mv2 zoals Leibniz verdedigde. 

Het derde hoofdstuk is een overzicht van de discussies in verband met het 
probleem van de botsing van nict-elastische lichamen, waarbij schijnbaar noch de 
« quantitas motus » van Descartes, noch de « vis viva » van Leibniz bewaard 
blijft. 

Het vicrde hoofdstuk is een uitstckcndc synthese van wat in detail werd uitcen-
gezet in de voorgaande bladzijden. 

Dit nieuwe werk van Hiebert is een belangrijke en uitstekend uitgewerkte bijdrage 
tot de geschiedcnis van de mechanica. Het geeft op racer dan een punt nieuwe in-
zichten, o.a. over de onderlinge afhankclijkheid van bepaalde autcurs. 

Het goed uitgegevcn boek sluit met een korte bibliografie en een alfabetische 
index. 

P. Bockstaele. 

Catalogue dcs Manuscrits scicntifiques de la Bibliotheque de I'llnivcrsite de 
Liege. III. Inveatairc des notes dc voyage d'Andre Dumont Centre National d'His-
toire dcs Sciences, 1962, 2 fasc, 444 bl. 

Het eerste deel van deze catalogus verschcen in 1959, het tweede deel, een 
inventaris van de briefwisseling van Eugene Catalan, in 1960. Het derde deel is 
het inventaris van dc manuscripten nagelaten door de geoloog Andre Hubert 
Dumon (1809-1857), vader van de ontdekkcr der Limburgse steenkooUagen. 

Het belangrijkste wetenschappelijke werk van Dumont is zijn geologische kaart 
van Bclgie, gepubhceerd in 1853. Hieraan werkte hij circa 17 jaar. Hij doorkruiste 
het hele land, vaak te voet, en noteerde zorgvuldig dag per dag zijn itinerarium en 
zijn geologische observaties. Na zijn dood werden de nota's aangckocht door de 
Belgische staat voor de fabelachtige som van 25.000 goudfrank. 

Het gedctaillcerde inventaris van deze gcschriften, dat uitgegevcn is met de 
steun van het Belgisch Centrum voor de Geschiedcnis der Wetenschappen, werd 
opgesteld door Jean Hoyoux. In de inleiding geeft hij een korte biografie van 
Dumont. Talrijke nota's bevatten aanduidingen over de vele personen die in Du
mont s reisjournaal genoemd worden. Een uitvoerige alfabetische index van de 
persoonsn.imcn en de plaatsnamen maken het de lezer gemakkelijk zijn weg te 
vinden in de overvloed van gegevens die hier worden samengebracht. 

Naast het eigenlijke inventaris bcvat deze publicatie enkele uittreksels uit het 
reisjournaal, nl. de aantekeningen die Dumont noteerde in de marge of op de 
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schutbladen over de gemaaktc onkosten, de namen van hotels, titels van boeken, enz. 
Voor de geschiedcnis van dc geologic in Belgic is deze uitgave een waardevoUe 

aanwinst. 

P. Bockstaele. 

Kwartalnik Historii Nauki i Tcchniki. Numcro special, Warschau, Panstwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1962, 172 biz. 

Het Instituut voor de Geschiedcnis van de Wetenschappen en de Techniek van 
de Poolse Akademie voor Wetenschappen publicecrt om de twee jaar een speciaal 
nummer van het tijdschrift Kwartalnik Historii Nauki i Tcchniki (Driemaandelijks 
tijdschrift voor de geschiedcnis van de Wetenschap en de Techniek). In tegen-
stelling met de gewone nummers is het niet in het Pools, maar in het Duits, Engels 
of Frans gesteld. Het nummer van dit jaar is opgedragen aan het Xde Intematio-
naal Congres voor de Geschiedcnis der Wetenschappen (Ithaca-Philadelphia, 
26 aug. - 2 sept. 1962). Het bevat studies over problemen uit de historiografie van 
de wetenschappen en de techniek. Naast Polen werkten ook Fransen, Russen en 
Italianen mee aan de samenstelling ervan. De volgcnde summiere samenvattingen 
geven een idee van de behandelde onderwerpen. W e vermelden voor elke bijdrage 
de oorspronkelijke titel, waardoor ook de taal wordt aangeduid waarin het gesteld 
is. 

B. Suchodolski (Polen). History of science in continuity and change. Het begrip 
geschiedcnis van de wetenschap ondergaat ccn voortdurende evolutie, omdat haar 
object, de wetenschap, in voortdurende groei en verandcring is. Die verandering 
komt hoofdzakelijk uit drie oorzakcn : 1" de wetenschap ontwikkclt zich en breidt 
haar terrein uit ; 2° de groeiende sociale en economische betekenis van de weten
schap brengt mee dat in haar geschiedcnis de economische en sociale factoren 
steeds een grotere rol gaan spelen ; 3" de verandering in de opvattingen over de 
historische ontx^'ikkeling van dc mensheid sluit ook een nieuwe houding in ten 
opzichte van de factoren die tot die ontwikkeling bijdragen, i.h.b. de wetenschap. 

R. Taton (Frankrijk). Sur les buts et les methodes de I'histoire de la science. 
In een lezing gehouden te Oxford, verdedigde prof. H. Guerlac de opvatting, dat 
de wetenschapsgeschicdenis moet geintegreerd worden in de algemene geschiede-
nis. Hij keerde zich tcgen hen die de rol van de politieke, economische of sociale 
factoren in de groei van de wetenschap ondcrschatten en daardoor de ware geest 
van de geschiedcnis dcr wetenschappen miskennen. Taton meent in deze woorden 
een min of mecr cxpliciete vcroordehng te horen van de geschiedschrijving der 
afzonderhjke vakken of van de studie van de innerlijke conceptuele ontwikkeling 
van een wetenschap. Hij reageert hiertegen en verdedigt de mening dat, naast 
algemene werken, ook studies waarin detailpuntcn op een technische manier worden 
onderzocht, van groot belang zijn. Wil men niet steeds aan de oppcrvlakte blijven, 
dan zijn onderzoekingen naar de innerlijke groei van een bepaalde wetenschap 
onontbeerlijk. Dergelijke studies zijn onvcrmijdelijk zeer tcchnisch, maar ze vormen, 
naast de algemene werken, een noodzakelijk element in een gezonde groei van de 
geschiedschrijving der wetenschappen. 

V. P. Zoubov (USSR). L'histoire de la science et la biographic des savants. 
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Het probleem, dat reeds in het artikel van Taton werd gesteld, wordt hier, zij het 
van een ander standpunt uit, nogmaals behcht. Is het mogelijk de analyse en de 
evolutie van wetenschappelijke ideeen te geven, zonder rekening te houden met het 
historische milieu waarin ze bcgroeid zijn, in het bij zonder met de persoon van de 
geleerde en dc ontdckker zelf ? Zoubov resumeert zijn opvatting als volgt : « ecrire 
une histoire de la science sans les hommes nous scmble aussi contradictoire qu'ecrire 
une histoire de I'humanite sans avoir egard a l'histoire de la science ». In de loop 
van het artikel bestrijdt hij o.m. de opvattingen van prof. }. Pelseneer, die de 
wetenschap opvat als een « jcu aristocratique de solitaire ». 

F. Russo (Frankrijk). Les dimensions de l'histoire dcs sciences. Dit is een be
langrijke bijdrage tot dc methodologie van de geschiedschrijving der wetenschappen 
en tevens een poging om de problemen, die reeds in de voorgaande artikels tot 
uiting kwamen, op een objectieve manier te benaderen en er ccn antwoord op te 
vinden dat met alle standpunten rekcning houdt. Hij tracht de verschillende dimen-
sies in de geschiedcnis der wetenschappen tc bepalcn. Ze komen in grote lijnen 
neer op de volgende. 

1. Historische studie van het algcmecn kadcr waarin de wetenschap zich ontwikkelt. 
2. Geschiedcnis van de verschillende vormen van wetenschappelijke activiteit. 
3. Geschiedcnis van de wetenschappelijke houding. 
4. Historische studie van de wetenschappelijke ontdekkingcn. 
5. Historisch onderzoek van de wetenschap als totaliteit. 
6. De culturele invloed van de wetenschap, haar verspreiding en toepassing, haar 

invloed op de wijsbegeerte, enz. 
P. Rybicki (Polen). On the relation between the natural sciences and humanistic 

knowledge. Hierin wordt de vraag naar de relaties tussen de kennis van de natuur 
en de kennis van de menselijke realiteit onderzocht. Is het mogelijk de natuurweten-
schappen en dc humanistische wetenschappen te vcrcnigen onder een enkel begrip 
wetenschap, of hebben we hier te doen met twee verschillende wegen naar kennis ? 
Een rol in het beantwoorden van deze vragen kunnen de sociale wetenschappen 
spelen, omdat ze zich vaak bewegen op de grens tussen natuurwetenschap en 
humanistische kennis. 

W . Voise. Les germes des sciences modemes et I'objet de l'histoire des sciences. 
Bij de studie van de geschiedcnis der wetenschappen moet men 1° ook de zgn. 
humanistische vakken betrekken, 2" sommige extra-wetenschappclijke stromingen 
onderzockcn, 3" de geschiedcnis nagaan van de relaties tussen de verschillende 
vakken op het gebied van methode. 

N. A. Figurovsky (USSR). General problems of history of chemistry. Hierin 
wordt o.a. gcsproken over de plaats van de scheikunde tussen de andere vakken 
en over het belang van de geschiedcnis der scheikunde. Een verzameling van weinig 
zeggende algemeenheden, die bijna zonder enige wijziging ook op de fysica van 
toepassing zijn. 

E. Olszewski (Polen). The scope of the history of technology and its place 
among other sciences. De auteur onderzockt de verschillende manieren waarop het 
begrip « geschiedcnis van de techniek » wordt geinterpreteerd. 

S. V. Shukhardine (USSR). On certain causes of the development of techno
logy. Ecu van de meest fundamentele oorzaken van de ontwikkeling der techniek 
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i.s de contradictie tussen de steeds groeiende materiele en culturele eisen van de 
gemeenschap en de technische mogelijkheid er aan tc beantwoorden. 

V. Ronchi (Italic). A propos de I'enseignement de l'histoire de la science. De 
auteur onderzockt de mogelijkheden en de moeilijkheden voor het organiseren van 
het universitair onderwijs van de geschiedcnis der wetenschappen. Steunend op 
zijn eigen ondervinding wijst hij op de vele hinderpalen die moeten overwonnen 
worden, hinderpalen van wijsgerige, organisatorische of bureaucratische aard. Een 
eerlijk artikel, dat waard is te worden overwogen. 

A. Teske (Polen). The history of science and its place in our educational system. 
Over de rol van de geschiedcnis der wetenschappen in het onderwijs en de op-
voeding. 

Z . Skubala (Polen). Ten years of history of science at the Polish Academy of 
Sciences (1952-1962). Gegevens over de inrichting van het Instituut voor de Ge
schiedcnis der Wetenschappen en de Techniek van de Poolse Academic van 
Wetenschappen, met een overzicht van de werkzaamheden. 

Als laatste bijdrage bcvat dit speciale nummer nog een korte nota over de 
verschillende artikels verschenen in de eerste zes jaargangen van het Kwartalnik 
Historii Nauki i Tcchniki (1956-1961). 

Exemplaren van deze publicatie kunnen besteld worden bij de Export en Import 
Onderneming « Ruch », Warszawa, Wilcza 46. 

P. Bockstaele. 
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