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J. H. VANDER HOEVEN. Hippokrates; arts en ethiek. Uitgev. L, Stafleu & 

Zoon, Leiden 1963. 171 biz., f. 7.50. 

Elke monografie over Hippokrates is welkom. Die van Prof. Lindeboom was 
:eer goed en is nog niet uit het geheugen verdwenen : een generatie studenten in 
de medicijnen en veel artsen hebben cr nut uitgetrokken. Nu komt Van der Hoeven. 
die reeds een drietal boekjes over aktuele problemen liet verschijnen, met een 
nieuwe Hippokratcs-studie. In hoofdzaak brengt hij teksten van de oude Griek, die 
door hem met de bril van de modeine arts worden bekeken en ingeleid. Zeer per-
tinente kommentaar en een bijgchouden kritisch apparaat vormen het patroon waar-
rond de e.xcerpten werden gekozen en opgebouwd. Met de etiek van Hippokrates 
woidt van wal gestoken. omdat die ongetwijfeld de hoofdbijdrage is die de vader 
dor geneeskunde het meest kenmerkt, en zijn oeuvre met het waarmerk van de 
Westerse, zij het ook oud-Griekse. oorspronkelijkheid tekent. De boeken van het 
dieet bij akute zickten. stempelen Hippokrates tot een waarlijk groot arts : zij zijn 
de meest persoonhjke uit gans zijn geschreven oeuvre, ingegeven door een rijke 
ervaring en door de meest mensehjke gevoelens. Niet minder merkwaardig en het 
meest getuigende van zijn scherpe klinische blik gepaard aan zorgvuldige obser-
vatie. is het boek over de lucht, het water en de plaatsen : dit is het meesterwerk 
van de arts-dcnker die Hippokrates meer dan de andere Grieken is geweest. Hip
pokrates kon ook niet onverschillig blijven voor de openbare gezondheidszorg, hij 
schreef daarover een zevental boeken, waarvan twee tot de meest echte Hippo-
kratische verhandelingen worden gerekend. Om daarin een kijk te nemen heeft 
Van der Hoeven er een goede bloemlezing uit samengesteld en in margine met het 
pas.sende kommentaar laten begeleiden. En om de etiek. de diagnose, de prognose, 
dc etiologie en de epidemien te besluiten, komt ook de chirurg Hippokrates aan 
het woord. met zijn boek over de wonden van het hoofd. Het kon niet beter om 
hem te voeten uit te tekenen als een schrander en vcrnuftig ziektekundige, wiens 
woorden steeds aanspreken omdat zij nog in diezelfdc mate van kracht zijn. Voor 
Hippokrates gaat men in grote bewondering staan, konkludcert Van der Hoeven. 
omdat hij een grote geest was, omdat hij een school om zich been schaarde en aan 
zijn leerhngcn een kennis en weten bijbracht die hen op hun beurt welsprekend 
maakte. « Het is zcker niet te boud gcsproken als wordt gezegd, dat de geneesheer 
van hcden voor zijn vorming niet minder aan Hippokrates heeft te danken dan 
aan de grote helden in de geneeskunde van de laatste honderd jaren ». W e vinden 
het ook nogal boud gesproken, al kunnen wij aanvaarden dat een grond van leer-
.stcllige wnarheid in die woorden besloten ligt. 
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Groot Woordenboek der Geneeskunde. Derde supplement. Literatuurlijst. Aan-
vuUingen en verbeteringen op A - Z . Leiden, Uitg. L. Stafleu G Zoon, 1964, 181 
biz. 

Buiten de aanvullingen en verbeteringen op medische woorden, worden in dit 
derde supplement weer korte biografische nota's gegeven van de meeste artsen die 
hun naam hebben gegeven aan een ziekte, een syndroom, een anatomische vondst, 
een test, een ontdekking enz. of die zich in de geneeskunde verdienstelijk gemaakt 
hebben. Met genocgen begroeten we daaronder Maimonides, waarvan men het 
mooie en te weinig gekende « gebed van de geneesheer » voUedig citeert. Ook onze 
landgenoot Franz Jonckheere, bekend wegens zijn studies aangaande oud-egyptische 
geneeskunde, werd niet vergeten. 

In een goede literatuurlijst, die niet minder dan 37 bladzijden telt en die van-
zelfsprekend niet volledig kan zijn, zal men, zoals de samcnstellers verklaren, « de 
eerste aanknopingspunten vinden voor ruimere orientering ». 

De geschiedenis der geneeskunde krijgt daarin zijn deel met enkele standaard-
wcrken en titels van tijdschriften. 

De lof van dit uitstekend woordenboek moet niet meer gemaakt worden. Wie 
dit woordenboek in zijn bezit heeft, kan alle andere medische encydopedieen mis.sen 
die in de laatste jaren in het Nederlands taalgebicd ver.schenen zijn. 

P. Boeynaems, 

BENEDICTUS DE SPINOZA. Algebraic calculation of the rainbow, 1687. 
Facsimile of the original Dutch text with an introduction by G. ten Doesschate. 
(Dutch C!as.sics on History of Science, V ) , Nieuwkoop, B. de Graaf, 1963, 28 -f-
20 biz., f 32. 

De uitgevcrij B. de Graaf te Nieuwkoop zet onverdroten de uitgave verder van 
historisch belangrijke wetenschappelijke teksten. Als deel V van de Dutch Classics 
on History of Science verschijnt in facsimile een zeldzaam werkje van Benedictus 
de Spinoza : Stelkomstige Reeckening van den Regenboog, Dienende tot naedere 
samenknoping der Natuurkunde met de Wiskonsten. In 's Gravenhage, Ter Dni-
ckerye van Levyn van Dyck, M.DC.LXXXVII. 

Uit de opdracht « Aen den Lezer » vernemen wij dat Spinoza dit werkje schreef 
oin aan de beginnelingen in de studie van de wiskunde het grote belang van de 
algebra bij het onderzoek van de natuurverschijnselen te tonen. Hij illustreert dit 
met een mathematische uiteenzetting over Descartes theorie over de regenboog. 
Uitgaande van experimenten met een glazen bol gevuld met water verklaart Des
cartes in zijn « Meteora » hoe een regenboog ontstaat door breking en weerkaatsing 
van het zonlicht in waterdruppels. Hij berekent de hoek waaronder de binnenste 
en de buitenste regenboog gezien worden en geeft een. weliswaar minder geslaag-
dc verklaring voor het ontstaan van de kleuren. Naar zijn gewcx>nte deelt hij echter 
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alleen de resultaten van zijn onderzoek mee en verzwijgt de manier waarop de 
regels werden afgeleid. Spinoza, als voorstander van Descartes theorie, vult deze 
ontbrekende elementen aan en geeft « voor de jonge liefhebbers der Wiskonsten » 
de algebraische berekening van de hoek waaronder de twee regenbogen gezien 
worden. 

De facsimile uigave van dit kleine werkje wordt ingeleid door Dr. ten Does
schate. In een twintigtal bladzijden geeft hij een beknopte raaar uitstekende histo-
riek van de verklaringen die sinds de Grieken voor het verschijnsel regenboog 
werden uitgedacht. Het overzicht sluit bij Descartes, afgezien van een korte ver-
wijzing naar Newtons theorie. Over Spinoza's werkje zelf wordt in deze inleiding 
jammer genoeg niets gezegd. Enkele aanduidingen over de plaats van dit geschriftje 
in het oeuvre van Spinoza of over de lotgevallen ervan waren zeker welkom 
geweest. Ook het feit dat het werkje reeds in 188-1 door D. Bierens de Haan werd 
heruitgegeven, verdiende een vermelding. 

De materiele afwerking van deze uitgave verdient .lUe lof. 

P. Bockstaele. 
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