
BOEKBESPREKING 

VELARDE PEREZ FONTANA, Andicas Vesalius Bruxellcnsis y su Epoca, Im-
prenta Nacional Montevideo, Urug. 1963, 511 biz. 
Met Ch. O'Malley kreeg het Angclsaksisch taalgcbied zijn standaardwerk over Ve
salius, met deze lijvige foliant krijgt hot Spaanse taalgebied het zijne. Het ene kan 
opwegen tegen het andere in degelijkheid, zowel in de breedte als in de diepte. De 
auteur is chirurgisch hoogleraar te Montevideo en heeft een zeer gevulde dagtaak. 
W a t hem niet belet heeft zich, gedurende achtendertig jaar, met geestdrift en uit-
houdingsvcrmogen te spannen voor wetenschappelijk-historisch werk waarvan zijn 
Vesaliusboek het resultant is. Het kwam van de pers bij het begin van de Vesa-
liusherdenking van verlcden jaar en wordt thans op grote, en vrijgevige schaal, 
verspreid, door het ministerie van buitenlandse zaken van zijn vaderland. Het werd 
in ons land op heel wat adrcssen, en de meest onverwachte, bezorgd door de af-
deling van Administratieve Voorlichting en Kulturele betrekkingen van ons eigen 
Foreign Office. W e zijn dankbaar voor het ons toegezonden eksemplaar, en stellen 
vast dat Uruguay op een meesterhjke wijze zijn kultuurpropaganda voert. Het boek 
op goed papier, in twee kolommen gedrukt, is sober verlucht met 28 platen, die men 
nergens elders aantreft. in een Spaans dat zich goed en zonder veel inspanningen 
door een niet elke dag Spaans lezende dilettant laat lezen. De bibliografie is in 
de tckst zelf verwerkt, wat men toch enigszins anders had gewild. Er is geen 
zaken- en namenregister, wat de zockgrage lezer en historicus node missen zullen om 
in dit monumcntaal gewrocht iets op te sporen, als de herinnering er naar vraagt en 
het moeilijk kan thuisbrengen. 

In de titel wordt vermeld, dat Vesalius en zijn tijd opgeroepen worden, Het is in-
derdaad mcer de tijd dim de annlcom, en die tijd is breed genomcn: hij gaat tot de ho
ge middeleeuwen tcrug, tot dc opkomst van de Arabieren en hun geneeskunde, tot de 
oorsprong van de universiteiten, vooral die van Parijs, Salamanca, Montpeillier, 
Bologna en Leuven. Maar er is cveneens een breed opgezette religieuze achtergrond 
met o.m. de teologische fnkulteit van Parijs. met de invloed van het jodendom op 
de Westcrse beschaving, met de bedelorden, Thomas Aquinas en de strijd tegen 
dc ketterij, met de Brooders des Gemenen Levens, later met de reformatie en de 
contrareformatie, De politieke achtergrond ontbreekt evenmin, zo zijn er b.v. de 
jarenlange strijd van de Fransc koning Frans I tegen Kelzer Karel, de geheime 
gonootschappen. Tussen dit alles duikt de figuur van Vesalius op in een soms on-
vermoed verband. Men kan niet anders dan in bewondering staan voor het enorme 
werk dat de auteur heeft verricht om zijn bronnen samen te brengen, te bestuderen 
en in zo breed historisch tijdperspektief weer te geven. 

Ik geloof niet dat een kulturele, ekonomische of sociale stroming die de vijftiende 
eeuw heeft gekcnmcrkt en de zo bonte zesticnde eeuw heeft doorgemaakt, over 
het hoofd werd gezicn. Personen worden in vele kleurcn afgebeeld, instellingen wor-
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den belicht, geestelijke denkwijzen in hun onstaan en in hun gevolgen duidelijk ge-
situeerd. W a t de Parijse universiteit was, hoe men er studeerde en leefde, wat de 
universiteit van Padua betekende toen Vesalius er in 1537 aankwam, wat Venetie 
voor het geestelijke leven van het begin van de zesticnde eeuw heeft gedaan, hoe 
het te Leuven zelf gesteld was met de geneeskunde en de letteren, hoe te Parijs 
de strijd woedde, rond het Hotel-Dieu, tussen dc artsen en de barbiers, hoe 
humanisme en genee.skunde op elkander ingesteld waren. Zoveel kaders waarin 
men Vesalius geleidelijk ziet geboren worden, ter schole gaan, studeren, promove-
ren, reizen, opgroeien tot een volbloed anatoom, die het tegen de antieke geneeskunde 
gaat opnemen. De Galenist die hij in den beginne was, geraakte stilaan los uit het 
patroon van de traditionele anatomic; hij was een zwaartillend man die het de 
de anderen niet gemakkelijk maakte, terwijl hijzelf onder de tegenkanting zwaar 
leed. Het beeld en de akitviteit van Vesalius' tckenaar J. St. van Calcar, wordt 
met een rijke bronnenstudie bedacht, waaruit de man als een rare maar begaafde 
kwast te voorschijn komt. 

Hoe de Fabrica ontstond, geschreven en gedrukt werd, op het ogenblik dat de 
hervorming een groot deel van Europa veroverde: het is een dcxjreenwriemeling 
van gebeurtenissen en personen, zoals de geschiedenis er zelden een beleefde. Mid-
denin staat daar als een wakend, geen verblindend maar als een ondoofbaar licht, 
de Zuidnederlandse anatoom. Hij volgt de gemelijke keizer op zijn tochten en zorgt 
voor zijn jicht. hij is te Regenburg, te Augsburg, te Innsbriick, Daarna komt 
Filips II met Spanje aan de beurt ; het hofleven, de Spaanse anatomen, de inquisitie, 
het protestantisme. Zoveel merkwaardige tijdstaferelen die met een ongeevenaarde 
overvloed van gegevens worden uitgestald. Het werk zelf van Vesalius, vooral 
zijn Fabrica is een hoofdbrok in dit merkwaardig boek en maakt het tot een facine-
rende lectuur. Op de bekende titelprent van de Fabrica heeft onze Zuid-Amerikaan-
se auteur zich op zeer bijzondere wijze verdiept, hij heeft hier dingen gezien waar 
zoveel anderen, onoplettend, of verwaarlozend, zijn voorbijgegaan. De menigte 
die bij de sektie onder de portiek aanwezig is, ergons in een amfitheater te Padua, 
heeft hem derwijze in beslag genomen dat hij elk personage dat afgebeeld staat, 
of er maar half opstaat, met een indentitcit heeft bedacht. Het is mijns inziens zeer 
ver gezocht. Dat de man die onderaan bij de sektietafel, barvoets en gebukt, met 
opgestroopte mouwen, tegen de snijkamerknecht zit de diskussieren, Keizer Karel 
zou zijn, kan er bij mij niet in. En dat Melanchton daar ergens half verdoken tussen 
de Korintische zuilen zit, en dat zijn aanwezigheid ter plaatse alleen maar zou 
dienen om er aan te hcrinneren dat hij het was, die ter gelegenhed van een ge
sprek te Marburg, de naam protestant vooropzette, kan ik slechts als fantazie 
bestempelen. En zo de ticntallen anderen, die op die beruchte titelprent een plaats-
je hebben gevonden, en voor wie Velarde Perez Fontana een etiket bedenkt. W a t 
ik wel interessanter vind, zijn de meer dan twintig bladzijden die de auteur wijdt 
aan het relaas van het leven en de werken van de 56 geleerden en anderen die 
op de titelprent zouden afgebeeld zijn. Dat is een kluif die weinigen hem zullen 
nadoen, en men begrijpt tenslotte dat achtendertig jaren besteed werden om dit boek 
samen te stellen. 
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Voorts is er een hoofdstuk dat als titel draagt: de kryptografie in het versierde ti-
telblad van de Fabrica en hot Epitome van 1543. De kryptografie is de kunst met 
konventionele tekens te schrijven of te tekenen, met het doel de betekenis van het 
geschrevcne of het getekende te verbergcn aan diegenen die er de sleutel niet van 
bezitten. In de vijftiende en zesticnde eeuw liet men te Venetie hele traktaten 
over die kunst vcrschijncn, en mannen met een grote literaire naam maakten van 
de kryptografie gebruik ; Dante, Montaigne, Raymundus Lullus, Villanova en zo 
meer. In onze tijd werd zelfs een boek aan hot esotorisch denken van Leonardo 
da Vinci gewijd. Aldus zouden allerlei personen verscholen zitten tussen golvin-
gen van het haar, plooien van het kleed, trekken van de wangen, achter grote tenen; 
Filips van Hessen, Rabelais en Hippokrates werden ontdekt, daar waar men ze 
niet vermoedde, in een gearceerdc schaduw b.v. Ik heb mij in de kunst van het ge-
heimschrift niet verdiept, en kan mij niet verzoenen met het mannetjeszoeken in 
het frontispies van Vesalius' Fabrica. Maar het is alleszins een bewijs dat de me-
dicus historicus uit Montevideo zijn taak breed heeft opgevat, en niets verzuimd 
heeft om de zesticnde eeuwse geneeskundigc publikatie van de Zuidnederlander 
onder de loepe te nemen, in voile betekenis van het woord. De held van het boek 
is minder van uit kulturele achtergrond bekeken, dan vanuit de algemene politiek 
van wat zich in Europa afspeelde, getuige het hoofdstuk over de Rijksdag van 
Speyer, en dat over de strijd van Keizer Karel ter bevestiging van zijn rijk. Niet 
Vesalius of zijn werk, maar de staatsraison, zijn de norm die de gang en de struk-
tuur van het boek bepalen. Het is ook zo voor de Rijksdag van Augsburg in 1548; 
men zal over deze historische gebeurtcnis in geen enkel leerboek van geschiedenis 
zulke doorzichtige uiteenzetting aantreffcn als hier onder de pen van Perez Fon
tana; af en toe komt Vesalius dan aan de oppervlakte. Het feit dat de auteur van 
het boek door allerlei geestelijke bandcn mot Spanje verknocht is, brengt mee dat 
meer dan e^n hoofdstuk een Iberisch uitzicht. of titel, krijgt dan men gewoon is in de 
ons vertrouwdc Vesaliusliteratuur te ontmoetcn. W a t Vesalius met de Madrileense 
chirurg Daza Chacon te maken had, klinkt voor velen nieuw, het is een afwij-
king van het hoofddoel, een bijkomstighcid die toch het lezen waard is, voor wie 
over Vesalius alles wil weten en nicts wil laten ontsnappen. 

W a s Vesalius protestants-gezind ? Ook over dat probleem heeft Perez Fontana zich 
gebogen. Hij konkludeert dat de grote anatoom een man van de Reformatie was. 
Het slaat meer op de gecst die Vesalius beziclde, dan op zijn woorden en daden. 
Hervormingsgezind was hij, want de anatomische reformatie werd door hem tot een 
systeem uitgewerkt, Vesalius behoordc zoals de mceste humanisten tot de groep van 
linksgezinde, vervolgde en door de Kerk scherp in t oog gehouden katolieken van 
de zesticnde eeuw, voor wie in onze dagcn Paus Johannes XXIII met zijn gebaar 
van verdraagzaamheid zijn armen opende, omdat zij ook kristenen zijn (biz. 471). 
Hoe zit het mot de laatste reis en de dood van Vesalius ? Volgens de bronnen die de 
auteur heeft opgediept werd Vesalius in hot chauvinistische Spanje door de scherp-
slijperij van de Inquisitie bespied, en om van zijn ortodoxie te getuigen zou hij be-
loofd hebben die reis naar Palestina te ondernemen. Maar in de grond zou het er 
hem meer om te doen geweest zijn, van zijn vrouw, die een aardje van Xantippe 
had, een tijdje verlost te zijn. Hij liet ze te Montpeiller in de steek en trok er alleen 
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op uit. Op de terugreis viel hij ziek en ging te Zakuntos aan wal, waar hij na 
korte tijd van uitputting stierf. Hij werd begraven in hctzelfde graf waar meer dan 
vijftienhonderd jaar te vorcn ook Cicero bijgezet was, In dit hoofdstuk wordt alles 
wat over de laatste levensinaandcn van de grote anatoom geschreven werd, bijeen-
gebracht zonder dat men iets moor o\'cr hot fijnc van de hole geschiedenis te weten 
komt, 

Het boek beslutt met vele Vesaliana uit de laatste vijftig jaar : bibliografische 
nota's over de Fabrica, herdcnkingcn, enz..., meer dan men elders vinden kan. 
Zij zijn per land gerangschikt. Men leert er o.m. hoe Vesalius' werk in Zuid-
Amerika binnendrong en er thans, intcnsief, bestudeerd wordt. 
Hoe zal dan het cindbesluit over dit Zuid-Amerikaans Vesaliusboek luiden ? Het 
kan niet anders dan bewondering wekken, door de omvang en de manier waarop 
het opgebouwd werd. Het zal dc figuur van de Zuidnederlandse geleerde ten goede 
komen in de Spaans.sprekende landen. Vesalius wordt er immers een beetje tot 
Spanjaard genaturaliseerd. Nicmand zal zich daaraan latcn vangen. Het gehele is 
een indrukwekkend tijdstafcreel dat we liever de volgende titel hadden zien dragen 
„La Epoca de Andreas Vesalius Bruxellcnsis", en niet andersom, zoals het is ge-
schied. Komt de persoon Vesalius scherp genocg uit dit boek te voorschijn ? W e 
vermenen dat hij in de verbijsterende massa gegevens bijna verlorcn loopt. In een 
paar bladzijden hadden wij de anatoom en zijn betekenis graag ten voeten uit ge-
tekend gezien. Die bladzijden hebben wij nergens aangetroffen. W e voelen het 
aan als een tekort, en we hadden liefst een paar honderd bladzijden van het gehele 
daarvoor cadeau gegeven. Vanuit die hoek bekeken heeft het Vesaliusboek van 
G.A. Lindeboom (cfr. Sc. Historia 1964, biz. 219) onze voorkeur. 

L. ELAUT. 

BARUCH J.Z. Leven en Werk van Andreas Vesalius. Uitg. Kruseman, 's Graven-
hage 1964, 104 biz. 80 fr. 

Dit is de tweede monografie, in hot Nederlands aan de grote anatoom uit de zestien-
de eeuw gewijd. Omdat deze studie in een handzame vorm tegen een schappelijke 
prijs onder het belang.stellend publick gebracht wordt, is ze niet van verdiensten 
ontbloot. Maar om zo onvoorwaardelijk te kunnen loven als een aanwinst, die de 
persoon van Vesalius anders dan de anderen het deden, in het licht stelt, vertoont 
ze zekere onvolkomenhcden die men niet verdoezelen kan. Vesalius verschijnt 
slechts op het toneel bij de vijfcnveerstigste bladzijde. Alles wat voorafgaat is een 
breedvorminge inleiding, en wat volgt is een even breedvoerige uitweiding over 
velerlei kontigenties, waar Vesalius zo maar als een bijkomstige uit te voorschijn 
treedt. Er wordt daar veel over Vesalius geschreven, over wat anderen over hem 
schrijven, over zijn voorlopers en tijdgenoten, over allerlei politieke en sociale 
toestanden, die de persoon van Vesalius maar onrechtstreeks aangaan. Men krijgt 
zo de indruk dat het niet om de anatoom gaat, maar om iets anders dat men daaren-
boven moeilijk kan snappcn, het kon evengoed Galenos of Leonardo da Vinci ge
weest zijn. Dc vcrluchting die aan de platen van de Fabrica ontleend is, is tamelijk 
goed geslaagd, ze onderstrecpt de tekst op een golukkige wijze, maar Baruch moest 
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niet zo ver in het mcdisch verleden teruggaan als de Egyptenaren en de natuurfilo-
zofen om Vesalius te situeren in het midden van de zesticnde eeuw. 
De monografie laat zich nogal goed lezen, maar er zijn te veel storende drukfouten, 
de eigennamen en de Latijnse teksten in het bijzonder krijgen het hard te verduren : 
,,Herophilos " en niet „Hcrophilis "; ,,de usu partium" en niet „de usa"; Berengario 
„da" Carpi en niet „de " Carpi; Cosimo ,,de Medici" en niet ,,de Medicus"; 
„Geminus"' en niet ,,Geminum" ; het stoort. des te meer dat dezelfde woorden op an
dere plaatsen korrekt gedrukt zijn. Het aantal drukfouten ligt zeker boven de niet 
onontkoombare dosis. Na aftrek van deze opmerkingen, blijft er genoeg over om het 
werkje te mogen aanbevelen als een popularizerend geschrift, dat Vesalius en 
het anatomische onderzoek van de zesticnde eeuw beter kan bekend maken. 

L. ELAUT, 

BARIETY M. & COURY. C. Histoire dc la Mcdecine. Paris, Ed. Fayard, 1963, 
1217 biz, 

Om dit boek, genuanceerd, te definicren en zijn eigen karakter precies aan te 
geven, heb ik moeten zoeken naar het passende woord. Het luidt „panopticum" 
waarmede bedoeld wordt een geschrift waarin de beelden van bepaalde personen 
en tijdstippen opgesteld worden. Heel de geschiedenis van de medische kunst en we
tcnschap, zoals zij reilde en zeilde vanaf de prehistoric tot de huidige tijd, wordt 
beschreven in een eenvoudige, heldere en van akademistisch klatergoud bevrijdc 
taal, gelijk de Fransen dat kunnen en graag doen. Men krijgt daardoor weer eens de 
indruk, dat het voor de eerste keer is dat men sommige dingen leest, hoewel men 
ze reeds ticntallen keer onder het oog had. Het boek brengt de medicus-historicus 
weinig of geen nieuws, maar het zal de doktoren en de biologen die het lezen veel 
genoegen verschaffen. Voor zoveel als dit mogelijk is, heeft het volledigheid be-
reikt, of ten minste betracht, wat niet wil zeggen volmaaktheid. Op elk mensengc-
wrocht kan men afpingclen, maar het loont de mocite niet er mee te beginnen, er 
zit veel goed aan het boek vast, dan dat ik het minder goede in deze bespreking 
er zo maar tegen aan zou gooien. 

Het boek is niet verlucht; het is netjes gedrukt uit een duidelijke letter op helder wit 
papier, dcgelijk ingebonden, een hele hoop kwaliteiten die dc Franse boeken gewoon-
lijk niet kunnen opsteken. De stof is verdeeld over een nogal losse kronologische volg-
orde, zonder in herhalingen te vallen. Laten we, lukraak, de Arabische geneeskunde 
even van naderbij bekijken ? Eerst een paar bladzijden over dc Islamitische zege-
tocht, met de expansie van de leer van dc profeet tijdens de middeleeuwen en de 
daaraan gekoppelde, linguistische en kuturele verspreiding van het arabische in het 
Westen. Aan de Koran, bron van wetcnschappelijke en geneeskundigc werf-
kracht in de Islamitische kultuurkring, worden vier merkwaardig - analystischc blad
zijden besteed. De rol van de vertalers uit de school van Cordoba wordt niet uit 
het oog verlorcn. Daarna komen Rhazes en zijn tijdgenoten aan de beurt, met ver-
raclding van de bijzondere kenmcrken van hun medische geschriften. Voorts Avi-
cenna met bio- en bibliografie, en een analyse van het Canon ; Abulkasis en zijn 
chirurgie ; waarop vier bladzijden over de Islamitische zickenhuizen en scholen; 
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Avenzoar en Averroes met de laatste medische grootmeesters uit het Muzelmaanse 
Spanje ; ten slotte de medische school van Kairo en het uitsterven van de Arabische 
in dc Ottomaanse geneeskunde. De balans van de Arabische geneeskunde wordt 
gunstig geacht, ze heeft iets positiefs voortgebracht en is niet louter de slaafse 
ronddraagster geweest van de Hippokratisch-Byrantijnse traditie. W e zijn de me-
ning toegedaan de de tweeendertig bladzijden die aan die periode van de medische 
geschiedenis worden gewijd, een zeer goed overzicht bieden. Het overige is nave-
nant. In de geneeskunde van de twintigste eeuw is het niet gemakkelijk het hoofdza-
kelijke van het minder belangrijke te scheiden, en moet het subjektieve oordeel on-
vermijdelijk zijn. Natuurlijk ligt voor het begin van de eeuw het accent op dc 
mikrobiologic, het kan niet anders : van bakterie tot virus, van scrum, van vaccin tot 
antibiotica, luiden de ondertitcls. W a t zit er niet allemaal achter die woorden ? 
Ik vind het, in zijn geheel, een goed stuk geschiedenis. Om te bcwijzen hoe aktueel 
de opstellers van het boek hun stof bijhouden, nog enkele titels : kollageenziekten, 
brcssen in het dogma van de spccificiteit, sensibilizatieziekten, Selye en het adap-
tatiesyndroom, de hoge vlucht van de cndokrinologie. De strekkingen van de ge-
genccskunde in de laatste vijftig jaar worden niet vergeten : onderwijs en research, 
specialismc, ziekenhuiswezen, sociale geneeskunde en voorzorgsystemen, kinder- en 
bejaardengenceskunde, beroepspatologie, atoomgeneeskunde, medische hulpkrachten, 
internationale overeenkomsten en organismen, geneeskundigc voorlichting, medische 
etick in de huidige tijd, toekomst van de geneeskunde, het zijn temas waar men een 
ruim historisch overzicht van krijgt. In het bijzonder vind ik de acht bladzijden, 
gewijd aan de ziekte, gistcren, heden en morgen, een knap stukje. En dan zijn er de 
42 appendices, een kleine honderd bladzijden, het is een monografie op zichzelf en 
gaat van de geschiedenis der geneeskunde, over cholera sinds de zesticnde eeuw, de 
psychiatric sinds dc zesticnde eeuw, de krenoterapie, tot de medische statistiek. 
In het bijzonder is mij de synoptische kronologie meegevallen, zij is zeer breed 
gezicn, 120 bladzijden, en geeft praktisch, jaar na jaar, vanaf de dcrtiende eeuw de 
gebeurtenissen van de algemene wereldgeschiedenis aan, met daarnaast in een vijf-
tal kolonncn de geschiedenis van dc ideeen, kunsten, wetenschappen en godsdiensten, 
terwijl de geneeskundigc data die er mede overeenstemmen, betrekking hebben op 
de Joodse, Byzantijnse, Arabische, Verre-Oosterse, Westcrse geneeskunde, zonder 
de geschiedenis van de ziekten, van de medische verenigingen te vergeten. Het is 
een krachttoer geweest die tabcllen inecn te steken. Voorts is er een namenregister : 
het slaat alleen op de gencesheren en geleerden die in het bock vermeld staan; 
ht aanleggen van dat register moet enorm veel tijd gevraagd hebben. Het geeft naast 
het jaar van geboorte, het land van herkomst aan, en zegt met een paar woorden 
wie en wat dc persoon geweest is (maar ik vind er niets in over dc Franse chirurg 
Poupinel, wicns levensdata ik sinds een jaar vruchteloos opspoor). Ten slotte is er 
een glossarium, van geneeskundigc termen en technische uitdrukkingen met inslui-
ting van de meest gebruikte en gckcndc namen van ziekten. 

Met dit alles meen ik dat de geschiedenis van de geneeskunde, die in Frankrijk 
niet uitblinkt door oorspronkehjkheid, noch door een alles overrompelende aktiviteit, 
met het werk van M. Bariety en Ch. Coury haar boek van het jaar heeft gebracht. 
Er zit onder meer ook veel kritisch oordeel in, wat een aangcname verrassing is bij 
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Fransen, zij die nogal vaak de indruk wekken dat alles zich alleen binnen de gren-
zen van hun eigen land heeft afgcspecld. Ik stcl me voor dat ik het boek niet zelden 
zal raadplegen om zekere gegevens te vinden waarvoor men elders lang moet zoe
ken, en die gegevens komen me tamelijk betrouwbaar voor. 

L. ELAUT. 

D E F O E Daniel. Ein Bericht vom Pcstjahr. Ubcrsctzt von Ernst Betz, mit eincm 
Nachwort von Ernst Gerhard Jacob, Bremen, Carl Schiinemann Verlag, 1965 ,359 
biz., ill.. Prijs 16,80 DM. 

Dat Daniel Defoe de schrijver is van Robinson Crusoe is algemcen bekend. Minder 
gekend is dat hij. naast vele andere geschriften, ook een merkwaardig relaas heeft 
geschreven over de pest die in 1665 te Londcn hccft gewoed en die, naar men zegt, 
hondcrduizend slachtoffers hccft gemaakt. 
Dit is nu juist driehonderd jaar geledcn gebeurd, Londcn vcrtoonde toen een bijna 
apokalyptisch tafereel: de wckclijks gepublicoerde statistiek vermeldt honderden 
overlijdcns tengevolgc van de builenpest, op dc parochialc kerkhoven worden kuilen 
gegraven waarin bij nacht de dodenkarren hun makabere vradit komen storten, wie 
enigszins kan en de middelen daartoe bezit, ontvlucht met have en goed dc geinfek-
teerde stad, de pestlijdcrs worden in hun huizcn gesckwcsteerd en krijgen een wacht-
post voor de deur gcplaatst, wie zich gczond voolt en niet kan vluchten en ook de 
nodige proviand bezit sluit zich op in zijn woning en vermijdt het kontakt met zijn 
medeburgcrs, de medische hulp is ontoercikend en de kwakzalverij ticrt welig. Tal 
van anekdotische bizonderhedcn verlevendigen dit lugubere verhaal. 
Men kan moeilijk aanvaarden dat Defoe dit alles uit eigen ervaring belecfd heeft, 
daar hij — geboren in 1660 — dc leeftijd van vijf jaar had toen Londcn door 
de pest geteisterd werd. Het is niet uitgesloten dat het boek, dat van de pers kwam 
in 1722 ~ Defoe was toen 62 jaar — geschreven en bewerkt werd naar memoires 
die de auteur ter zijner beschikking had. Aan het einde van het verhaal staan de ini-
tialcn H.F., waarin biografen van Defoe de naam van zijn oom hebben gcmeend 
te erkennen. Deze gctuigenis uit tweede hand zal dan wel de reden zijn dat naast de 
waarheid ook verdichtscl uit do pen van dc schrijver is gevlocid. W^at er ook van 
zij, dit „Journar" is uitgcgroeid tot een kaptiverend verhaal dat, moest Defoe in 
onze tijd gcleefd hebben, opgcld zou doen als joernalistickc reportage voor een op 
sensatie beluste weekkrant. 

Bekeken in het licht der hcdcndaagse wetenschap dat de besmetting van dc pest 
bij de mens door de huisrat geschiedt, wordt men gctroffen door enkele rake op
merkingen die vollcdig passen in het kadcr dezer modcrne kennis, zoals bv. de ver-
melding dat de beter gesitueerde standen van de ziekte gcspaard bleven en het voor-
schrift van stadsovcrheid om ratten en muizen te verdelgen. 
De hier geboden goede en vlot lee.sbare Duitse vertaling, gestokcn in het handig for-
maat van de recks Sammlung Dietrich Band, is geillustrecrd met enkele treffen-
de tijdsdokumenten en een facsimile van de titelpagina van de editio princeps. In een 
nawoord belicht Dr. E.G. Jacob het bewogen levcnsbeeld van de auteur en verduide-
lijkt hij het karakter van deze omstreden non-konformist, die naast zijn htteraire 
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arbeid, zich gerocpen vocldc ccn iraliticke en sociale rol te spclen, wat hem deed 
tcrecht komen in de gevangcnis. 

P. BOEYNAEMS. 

BORGHI. Picro. Arithmetica. Vcnctia HS4. Miinchcn, Graphos-Vcrslag, 1964, 
244 biz.. DM 58. 

Een van de meest opvallcnde kcnmorkon van dc rekcnkunde in dc 15de eeuw 
is haar praktisch karakter. Roods voor dc ontdekking van de boekdrukkunst ont-
stondcn, vooral in Noord-Italie, lumdschriften waarin de zogenaamdc Italiaanse 
manier van bockhouden met Hindoc-Arabische cijfers gelcerd werd. In deze reken-
boeken. die voor de kooplieden bcsterad waren, werd het geleerde Latijn vervangen 
door de volkstaal. Het eerste praktische rekcnboek dat in druk verscheen is de 
anonicme Arithmetica van Treviso uit 1478. Een Duitse arithmetica werd in 1482 
te Bamberg gedrukt. Omvangrijker dan de beide voorgaandc en ook systematischer 
opgebouwd is de Arithmetica van Pietro Borghi, die in 1484 te Venetie werd ge
drukt door Erhard Ratdolt, afkomstig uit Augsburg. Over de auteur weten we 
slechts dat hij zich Venetianer noemt en na 1494 overleed. Borghi's arithmetica 
draagt het volgende opschrift (folio 1 recto) : ,,Qui comenza la nobel opera de 
arithmetica nc la qual se tracta tute cosse amcrcantia pertinente facta et compilata 
per Picro borgi da veniesia". Daar hij schrijft voor kooplieden, is hij van oordeel 
dat hij alleen Hindoc-Arabische cijfers moet gcbruiken. Van Romein.se cijfers is in 
deze arithmetica geen spoor meer te bekenncn. Borghi rcchtvaardigt dit als volgt: 
„Ma volendo hora tratar dc quelle chosse che solo amerchadanti apartien : pero 
tratando solo dc quelli che ale chosse merchadantesche sono necessarij io lassero 
ogni altra maniera de nunieri"'. Borghi begint met hot aanleren van de vier hoofd-
bewerkingen, zowel voor de gehele getalkn als voor brcuken. Dan volgt een uit
vocrige behandeling van de bcrocmde regci van drie en praktische vraagstukken 
over de regel van gezelschap, over hot ruilen van gocdercn, over mengen en le-
geren, de regula falsi, enz. 

Borghis arithmetica hccft een belangrijke invloed uitgeoefcnd op dc ontwikkeling 
van het koopmansrekenen. Tussen 1484 en 1577 verschenen meer dan 15 uitgaven 
en men kan gerust aanncmen dat dit werk als voorbeeld hccft gediend voor vele 
rekenbockjes verschenen in de !6dc ccuw. Het vormt een belangrijke schakcl in de 
ontwikkeling van het praktisch rekenen on verdient daarom ook nauwkeurig te wor
den vergclekcn met ouderc en jongcrc werken. Tot nu toe was dit echter niet 
gemakkelijk wcgens de zeldzaamhcid van het werk. Hicraan is nu op werkelijk 
royale wijze verholpcn door een fotolithografi.sche hcrdruk van de uitgave van 
1484 verzorgd door het Graphos Verlag te Miinchcn. De uitgave wordt kort inge-
Icid door Kurt Elfering, die o.m. een lijst geeft van dc verschillende herdrukken van 
Borghis Arithmetica. De reproductie werd gemaakt naar het excmplaar van de 
Baycrische Staatsbibliothek te Miinchcn. Dc technische verzorging van deze fac-
simileuitgave verdient alle lof : deze „moderne incunabcl" is op bescheidcn wijze 
een juweel van een boek, dat zeker zijn prijs waard is. 

P. BOCKSTAELE. 
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STEVIN, Simon. De Thicnde. Das crstc Lchrbuch der Dezimalbruchrcchnung 
nach der hollandischcn und der franzosischcn Ausgabc von 1585. Ubersetzt und 
erlautert von Helmuth Gcrickc und Kurt Vogcl. — Ostwald.s Klassiker der exakten 
Wissenschaften, Neue Folge, Band 1, Frankfurt am Main, Akademische Verlagsge-
scllschaft, 1965, 58 biz., 1 pi., DM 7,80. 

In 1889 wcrd ondcr leiding van Wilhclm Ostwald de publikatie begonnen van 
de bekende reeks „Ostwalds Klassiker der cxaktcn Wissenschaften ". Tot voor dc 
laatste wereldoorlog verschenen circa 250 decltjes, waarin belangrijke v.'erkcn op 
het gebied van de wiskunde, astronomic, fysika of chcmie in Duitse vertaling en 
voorzien van commentaar werden gepubliccerd. Het Akademische VerlagsgescU-
schaft te Frankfurt hornccmt nu do uitgave van de recks, waarvan het terrein 
enigszins wordt verruimt door ook werken op het gebied van de biologische we
tenschappen op te nemen. 

Als cerstc nummer van de Neue Folge verschijnt een Duitse vertaling van Stevins 
bcrocmde werkje over dc ,,thienderekeninghe"'. Ze word gemaakt naar de oor
spronkelijke Nederlandse en Fransc uitgaven van ,,De Thicnde" uit 1585, Even-
tucle vcrschillen tussen beide worden in nota aangogcvcn. De Duitse vertaling volgt 
zeer trouw de originelc tekst on is uitstckond gemaakt. Bij hot vcrgelijkcn van ori-
gineel en vertaling hob ik slechts twee kloinc bcmcrkingen gonoteerd : 

1. Het woord „Bepalinghe" wordt steeds door ,,Erklarung " vertaald. Mijns inziens 
zou „Definition" hier bctcr Stevins bedoeling wecrgevcn. 
2. In het ,.Extract van dc Privilegie" aan het einde van het boekje wordt ..Duytsch" 
ten onrechtc door ,,Dcutsch" vertaald. 

Naast dc vertaling bcvat hot dccltje con korte biogralic van Stevin en con lijst 
van zijn werken door H. Gcrickc en vcrdcr ccn uitstckond overzicht van dc ge
schiedenis der decimale gctallon voor Stevin door K. Vogol. Alleen reeds om dit 
laatste is het boekje het aanschaffen waard. Enkele gegevens over maten en gc-
wichten en een alfnbetische lijst van vaktermcn (Duitse vertaling — Nederlandse 
term uit „De Thicnde") sluit dit dccltje, dat een goede start betckent voor de 
hernieuwde ..Ostwalds Klassiker". 

P. BOCKSTAELE. 

BURGER, D. Galileo Galilei. Zijn leven en werken, zijn strijd met de Kcrk. 
Phoenix pocket, nr. 106, Zcist. W . Dc Haan — Antwcrpcn, Standaard bockhandcl. 
1964, 182 biz., 19 pi. 

Schrijven ovct hot Icvcn on werk van Galilei on over zijn strijd met de Kerk 
is een moeilijke opgavc, zeker wanneer men slechts over een 200-tal bladzijden 
beschikt en het boek leesbaar moet zijn voor een breed publiek. Dr. Burger is 
op redelijkc wijze in dit opzct geslaagd. W a t hij schrijft is over het algemcen 
betrouwbaar. Alle aspectcn van Galilei's bewogon leven komen aan dc beurt en zijn 
wetenschappelijk werk wordt 26 belicht, dat hot ook voor niot ingewijden te 
volgcn is. 

Niet zelden vindt men in biografische werken over geleerden de nciging alles in 
2wart-wit tegenstellingen te schilderen. Ook deze kleine biografie van Galilei is niet vrij 
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van dit euvel. Hot is ongctwijfcid waar dat Galilei op menig punt door de geschiede
nis in hot gelijk wcrd gesteld. Wanneor men echter zijn work on zijn strijd gaat 
beoordclen vanuit de vcrworvenhcdon der modcrne wcten.schap, dan komt men on-
vermijdelijk tot ccn vertekend becld van wat zich 350 jaar geledcn heeft afgc
specld. Men doet Galilei onrecht door dc argumenten van zijn opponenten op ccn te 
na'ieve wijze voor to stellen, of steeds clko tcgcnstand aan kwaadwillighcid toe te 
schrijven. De schromclijke vergissing van htt Hcilig Officie en hot leed dat Galilei 
werd aangedaan kan men ccrst dan in hun \olle omvang vatten, als men Galilei 
niet slechts ziet als ccn wetenschappelijk revolutionair, maar ook als iemand die 
nog door vele banden vcrbonden was met dc traditionele wetenschap. 

Bij het lezen van het boekje noteerde ik de volgende kleine bcmcrkingen. Dc 
tekst op biz. 18 geeft de indruk dat Galilei dc wiskundc-collcgos van Ostilio 
Ricci volgde te Pisa in plaats van to Florence. Vermoedelijk is Galilei's ,,Ver-
handeling over de bol of Cosmografic" ccrst in 1597 geschreven en dus niet in 
Pisa zoals op biz. 20 wordt onderstold. Het Collegium Romanum noeme men liever 
een universiteit in plaats van een ..gelcerd genootschap van Jezu'i'cten" (biz. 65). 

Doze kritische bcmcrkingen zijn goonszins bedoeld als ccn afwijking van Dr. 
Burgers werk, maar veel nicer als ccn blijk van waardering voor het vcrschijncn 
van deze bescheidcn Nederlandse Galilei-biografie. 

P. BOCKSTAELE. 

GILLIS, J. Leo Hcndrik Baekeland. Verzamclde oorspronkelijke documcnten. Ver-
handelingen van de Koninklijkc Vlaaiiise Academic voor Wetenschappen, Lette
ren en Schone Kunsten van Belgii;, Klassc dor wetenschappen, jaarg. XXVII, nr. 
81, Brusscl, 1965, 140 biz., 75 pi., 255 F. 

In 1963 was het honderd jaar geledcn dct Loo Hcndrik Baekeland werd geboren. 
Dit wcrd o.m. in zijn geboortestad Gent herdacht door een tentoonstclling in de 
Sint-Pietersabdij en een symposium ingericht door dc Koninklijkc Vlaamsc Inge-
nicursvereniging en de Vlaamsc Chcmische Vercniging. Professor Gillis, die actief 
deelnam aan die herdenking, verzamclde bij die gelegenheid talrijke documcnten over 
Baekeland, zijn familic, zijn work, zijn vrienden, enz. Z e verschenen thans sa-
mengebundeld als dccl 81 van dc Verhandolingen der Vlaamse Academic. 

Ter inleiding schrccf Gillis een korte biografie van Baekeland. De documcnten 
zijn onder ccn twaalftal titels gegrocpocrd. In hot eerste hoofdstuk zijn gegevens 
over de ouders van Baekeland en hun woonplaatscn samcngebracht. Dan volgcn 
documcnten over Baekeland als student, als assi.stenL aan de universiteit te Gent, 
als leraar te Brugge en als laureaat van de universitairc wedstrijd (1887). In 
hoofdstuk 4 vindt men enkele herinneringcn aan zijn vrienden uit het Vlaams 
studentengenootschap T Zal Wel Gaan. De hoofdstukken 5. 6 en 7 zijn gewijd 
aan Baekelands eerste ontdckkingcn op fotografisch gebied, dc firma ..Baekeland 
en Cie. Scheikundige productcn", zijn huwelijk met Celine Swarts, dochter van 
professor Frederic Swarts van dc Gentse Universiteit. het vertrek van het jonge 
paar naar Amcrika, Baekelands aanstelling als scheikundige bij de firma Anthony 
en enkele jaren later als bedrijfslcidcr-sekrctaris van de Ncpera Chemical Company 
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te Yonkers, N.Y. In dc volgende hoofdstukken worden brieven gepubliccerd die 
Baekeland van uit Amcrika schreef aan enkele vrienden in Bclgie. Het reuzen-
aandeel in deze correspondcntic vormen dc brieven aan Dr. Edward Remouchamps 
te Gent, geschreven tussen 1898 en 1940. Er zijn verder brieven aan Dr. Florent 
Boonroy, directcur van de Nijverheidsschool te Antwcrpcn, aan Dr. Camiel de 
Bruyne, professor aan de Universiteit te Gent en aan professor dr. Albert Reychler 
te Sint-Niklaas. Het laatste hoofdstuk bcvat een korte biografie van Baekeland, 
zijn vrouw Celine Swarts en hun zoon George. Het sluit met de bibliografie van 
L. Baekeland. 

Deze omvangrijke verzamcling geschreven documcnten wordt aangevuld met tal
rijke portrctten en facsimile's, alles samen con 70 bladzijden. Voor dc studie van 
Baekeland als mens, als geleerde en als grootindustriecl is professor Gillis' verhan-
deling een onmisbarc en inspirercnde bron. 

P. BOCKSTAELE. 

Z dcjin vied a fechniky na Slovensku. Vydavatel'stvo Slovenskej Akad^mie Vied, 
Bratislava, dl., I, 1962, 306 biz.. 45 Tsj. Kr.; dl. II, 1963, 290 biz.. 31, 50 Tsj. Kr.; 
dl. Ill, 1964, 369 biz., 11 Tsj. Kr. 

Onder deze titel pubhceert de Slowaaksc Akademic voor Wetenschappen te 
Bratislava jaarlijks ccn verzamcling studies over de geschiedenis van de weten
schappen en dc techniek in Slowakije. Hot volgende onvolledige overzicht geeft 
een idee van wat deze met zorg uitgegeven jaarboeken bieden. 

Een algemcen beeld van het gccstelijk en wetenschappelijk leven in Slowakije 
in de loop van de I7de en dc 18de eeuw vindt men in ccn artikel van T. Munz 
(dl. Ill, 9-32), waarin vooral de wetcnschappelijke en wijsgerige bedrijvighcid van 
de professoren aan de universiteiten van Trnava (Tyrnau) en Presov wordt 
behandeld. Van K. Fischer is er ccn rijk geillustreerde bijdrage over de geschie
denis van de astronomic in Slowakije in dc periode gaande van de 15de tot de 
18de eeuw (dl. II, 141-174). M. Burica schrijft over de verspreiding van dc helio-
centrische opvattingen in Slowakije in de loop van de 19de ccuw (dl. I, 83-96). 

Een belangrijke etappe in de ontwikkeling van de wetcnschappelijke bedrijvighcid 
in Slowakije was de stichting van de mijnbouwakademie te Banska Stiavnica 
(Schemnitz) in 1763. De eerste professor in de chcmie en de metallurgie was 
Nikolaus Josef Jaquin. Zijn werk en zijn betekenis op scheikundig gebied worden 
ontleed in een artikel van R. Fundarok (dl. Ill, 97-114). Haubelt schrijft over 
Jan Anton Scopoli (1723-1788) die cveneens te Banska Stiavnica werkzaam was 
als professor in dc chcmie, mineralogic en mijnbouw (dl, III, 115-132). In 1807 werd 
aan de mijnbouwakademie een leerstoel voor bosbouwkunde opgericht. Hierover en 
over de ontwikkeling van het onderwijs in de bosbouw verneemt men een en 
ander uit ccn studie van T Stastny (dl. Ill, 197-200). Ook het artikel van A. Sop»-
ko over „het begin van de mijnbouwwetenschap in Slowakije " (dl. Ill, 133-160) is 
vooral gewijd aan het werk van drie professoren die in de 18de eeuw werkzaam 
waren te Banska Stiavnica : S. Mikovini, M, Poda en K.T. Delius. Ook op de ont
wikkeling van de geologic heeft de mijnbouwakademie van deze stad een diepgaande 
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invloed uitgeocfend. Een bclangrijk dccl van dc bijdrage van Z. Schmidt, J. Jancsy 
en J. Baron over „dc geschiedenis van de gcologische wetenschappen in Slowakije in 
de 18de eeuw " (dl. Ill, 201-236) is hicraan gewijd. In verband met dc geologic is het 
artikel te vermelden van D. Andrusov over dc invloed van dc geologische weten-
.schappen op het ontstaan van dc materialistische wcreldbcschouwing (dl. I, 9-34). 
De auteur is van mening dat de historische geologic een van do belangrijkste steun-
pilaren van het dialcctisch materialisme is. 

Ivan Hrabovcc schetst dc ontwikkeling van do botanica en de zoologic in Slowa
kije tot aan het einde van de ISdc eeuw (dl. Ill, 237-263). Dezelfde auteur wijdt 
ook een artikel aan de Slowaaksc plantkundige Gustav Rcu.ss (1818-1861) en aan 
zijn Kvetna Slovenska (Flora van Slowakije) verschenen in 1853 (dl. I, 97-112). 
Tot de geschiedenis van de farmacie behoort de bijdrage van R. Fundarek over 
enkele farmaceutische preparatcn die voorkomen in de Taxa pharmaceutica Po-
soniensis van 1745 (dl. II, 175-204). Dezelfde aueur schrccf, samen met J. Hladik 
over dc ontwikkeling van de techniek van hot pillcndraaicn in Bohemen en Slowakije 
(dl. I, 167-200). 

Ook de geschiedenis van de geneeskunde is bctrckkclijk good vertcgenwoor-
digd F, Makai publicecrt enkele algemene beschouwingen over dc ontwikkeling van 
de geneeskunde, in het bijzonder van dc chirurgie in dc 19de ccuw (dl. I, 1.39-
166). Maria Bokesova-Uherova schrijft over Slowaaksc studenten in de medi-
cijncn aan Oost-Duitsc universiteiten van dc 16dc tot dc 18dc eeuw (dl. I, 113-
138). De voorkeur van de jonge Slowaken ging naar dc universiteiten van Witten
berg, Jena en Halle, in mindere mate naar die van Erfurt en Leipzig. Dezelfde 
auteur schrijft over de gezondhcidszorg bij de mijnwerkcrs in Slowakije van dc 16de 
tot dc 18de ccuw (dl. Ill, 161-178), en samen met R. Fundarek over de eerste 
wetcnschappelijke ondcrzoekingen van minerale bronnen in Slowakije (dl. II, 165— 
296). 

De geschiedenis van dc techniek is ruim vertegenwoordigd in de eerste drie delen 
van dit jaarbock. Anton Spicsz behandelt dc technische ontwikkeling in Slowakije 
circa 1800 (dl. I, 35-56). Er is verder een goed geillustreerde studie van J. Voda 
over de eerste atmosferische stoommachincs van Thomas Newcomcn die in Slowa
kije werden gebouwd en gebruikt (dl. I, 201-252). Hierbij aansluitend wordt de 
tekst gepubliccerd van dc beschrijving van con dcrgelijke stoommachine gebouwd 
in 1722 te Nova Bana (Koningsberg) door de Engelsc ingenieur Isaac Potter (dl. 
I, 253-264). In een drietal artikels wordt gchandcld over de raetaalindustrie : A. Pau-
hnyi schrijft over het berciden van smeedijzer in Slowakije in dc 18 de eeuw (dl. 
I, 57-62), P. Hapak over de ontwikkeling van de ijzerindustric in Slowakije in de 
19de ccuw (dl. II, 205-234) en J. Bernath en L. Sombathy over de ontginning en 
verwerking van antimonium (dl. II, 235-240). 

Bijna de helft van het tweede deel in deze reeks jaarboeken is gewijd aan dc ont
wikkeling van de wetenschappen in Slowakije sinds de bevrijding. Onder mcer 
wordt de recente evolutie geschets van dc electrotechniek, de bouwkunde, de chcmie, 
de inwendige geneeskunde, de chirurgie, de botanica, dc zoologic, de fysika en de 
astronomie (dl. IL 15-140). In elk van de drie verschenen delen vindt men onder 
de rubriek ,,Organisatorische en mcthodologische problemen" gegevens over con-
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grcssen, musea, enz. Elk deel sluit met een bibliografie over de geschiedenis van de 
wetenschap en dc techniek en Slowakije. Merkcn wij nog op dat bij praktisch alle 
bijdragcn ccn samcnvatting in het Duits. Engels, Frans of Russisch gevocgd is. 

P. BOCKSTAELE. 

Sbornik pro dejiny prirodnich vcd a tcchniky, IX. Nakladatelstvi Ccskoslovenskc 
Akademie Ved, Praag, 1964, 320 biz., ill., 38, 50 Tsj. Kr. 

Het negende deel van dit jaarbock, uitgegeven door de Tsjcchoslowaakse Akademic 
van wetenschappen, is evenals de voorgaandc vooral, alhoewel niet uitsluitend 
gewijd aan de geschiedenis van de wetenschappen en dc techniek in dc Tsjechische 
landen. Het begint met ccn korte herdenking van Galilei's geboorte, vierhonderd 
jaar geleden. In verband hicrmee publicecrt Z. Pokorny een Tsjechische vertaling 
met commentaar van een brief van Johannes Marcus Marci (1596-1667) aan Galilei 
(biz. 7-19). Twee andere bijdragcn, beide van de hand van J. Marek, zijn cveneens 
gewijd aan hot werk van Marci. In dc eerste toont de auteur dat Marci reeds voor 
Huygens het zogenaamdc principc van Huygens over de voortplanting van het licht 
in een bijzonder geval heeft toegepast (biz. 71-80). Dc tweede bijdrage is getitcld ; 
,,Jan Marcus Marci en de Londense Royal Society" (biz. 81-82). Hierin worden 
fragmenten gepubliccerd uit brieven gewisseld tussen Henry Oldenburg, dc sekre-
taris van dc Royal Society, en Edward Browne, waarin sprake is over Marci. 
Vrij uitvoerig schrijft dc Russische geleerde A . T Grigorjan over .,Het begin van de 
klassickc mechanica - theorie en experiment in de mechanica van dc 17dc eeuw" 
(biz. 21-70). Van Z . Horsky en E. Prochazka is er een studie over het „Astrono-
mi.sch uurwerk te Praag" (biz. 83-146). Uit nieuwe opzoekingen is gcbleken dat 
de klok dateert uit 1410 en niet uit 1490 zoals tot nu toe algemcen werd aan-
genomen. De constructcur zou de Praagsc uurwerkmaker Mikulas van Kadan zijn. 
Over tijdmcting schrijft ook B. Polak in een artikel over een Praagse bolvormige 
zonncwijzer uit het jaar 1698 (biz. 231-237). 

In het museum van Olomouc worden cnkcic 17de-eeuwse hemcl- en aardglobes 
bewaard, o.m. van Willem Blacu en van Johann Griinsklce, professor aan de univer
siteit van Olomouc. V. Burian geeft een beschrijving van deze globen in een artikel, 
verlucht met enkele illustraties (biz. 219-230). Van V. Davidck is er een studie 
over oude lengte- en oppervlaktcmatcn in Midden-Europa (biz. 271-294). 

Op natuurwctcnschappelijk gebied zijn er bijdragcn te vermelden van M. Teich 
over de historische fundering van de modcrne biochcmie (biz. 147-166) en van 
Vera Spudilova over de voornaamste kcnmerkcn van de ontwikkeling van de bio
logic in Bohemen in de eerste helft van dc 19de eeuw (biz. 167-181). Er is verder 
ccn studie van K, Hiibschmann over hot werk van Edwin Klebs, professor in de 
pathologic te Praag, die einde 1877 of begin 1878 — dit is 25 jaar vroeger dan 
Metschnikov en Roux — er in slaagde sifilis over te brengen van mensen op 
apen (biz. 183-188). 

Ten slotte blijft nog te vermelden dat dit jaarbock ook ccn tweetal bijdragcn 
bevat over de geschiedenis van de techniek in Tsjechoslowakije. Het sluit met 
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een bibliografie van dc publikatics over geschiedenis van de wetenschappen en de 
techniek verschenen in dc loop van 1962. 

P. BOCKSTAELE. 

Organon. Nr. 1. 1964. Warschau, Panstwowc Wydawnictwo Naukowe, 315 biz., 
60 zloty. 

..Organon" is ccn jaarlijkse publikatie, uitgegeven door het Instituut voor dc 
geschiedenis van de wetenschappen on dc techniek van do Poolse Akademie van 
wetenschappen in samenwcrking mot dc afdcling Geschiedenis der wetenschappen 
van de Union Internationale d'Histoirc et dc Philosophic des Sciences. Het ver-
vangt de speciale nummers die op onregclmatige tijdcn worden uitgegeven als 
supplement bij het Poolse tijdschrift over geschiedenis van de wetenschappen Kwar-
talnik Historii Nauki i Tcchniki. ..Organon" wil zich in de eerste plaatst wijden 
aan het onderzoek van de problemen vcrbonden aan de geschiodschrijving van 
wetenschap en de techniek. In hot bijzonder zal hot filosofisch en het sociaal aspckt 
van de geschiedenis der wetenschap worden belicht. Dc bijdragcn worden gepu
bliccerd in hot Engels. Frans of Russisch naar kcuze van de auteur. 

Het eerste nummer bevat hot intcgralc vorslag van het ..Symposium over alge
mene problemen in dc geschiedenis der wetenschap en do techniek" dat door-
ging te Jablonna bij Warchau van 17 tot 21 September 1963. Onder de dcelncmcrs 
waren, naast ccn vijftigtal Polon, geleerden uit Engcland, Frankrijk, Italic, Nederland, 
Oost-Duitsland, Rusland, Tsjechoslowakije en de U.S.A. Over elk van de volgende 
thema"s werd een algemcen rapport voorgedragen, dat daarna werd besproken: 
object en problemen van de geschiedenis van wetenschap on techniek, relaties 
tussen dc ontwikkeling van dc wcton!>chap en dc technische vooruitgang, sociale as-
pckten in de groei van wetenschap en techniek, geschiedenis van do klassifikatie 
der wetenschappen, dc periodisering in dc geschiedenis van wetenschap en techniek, 
organisatic van het onderzoek en documcntatie, het onderwijs van de geschiedenis 
der wetenschappen. Hot is onmogclijk in deze korte bespreking ook maar bij be-
nadering dc inhoud van deze verslagen te resumcrcn. Eon van de idooen die zeer 
sterk werden benadrukt, vooral door sprckers uit Oost-Europcsc landen, was de 
noodzaak ook de geschiedenis der sociale wetenschappen te integreren in de wc-
tenschapsgeschiedenis. Opvallend is ook hoc verschillende tu.ssenkomsten zeer stork 
ideologisch gekleurd zijn. Dit is o.m. het geval bij de bespreking van het sociale as
pckt van wetenschap on techniek of bij de discussics over de klassifikatie van dc 
wetenschappen. Mcer dan eons komen diepgaande meningsverschillen tussen dc ver
schillende sprckers tot uiting. 

Het eerste nummer van ,,Organon " bicdt geen .syntcsc. maar het is wcl een inte-
ressant document, rijk aan ideeen die het overwegon on discussieren waard zijn. 
Alle bijdragcn zijn in het Frans of in het Engels. De taal van enkele vertaalde 
bijdragcn is echter niet smetteloos. 

P. BOCKSTAELE. 
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T E N DOESSCHATE, G. Perspective. Fundamentals, controvcrsials, history. Nieuw-
koop, B. Dc Graaf. 1964, 160 biz., 67 fig., 37 ill., geb. f 32. 

Het centralc onderwcrp van dit werk is „the artistic creation of an optical il
lusion of depth by means of flat images'. In 27 korte hoofdstukken wordt dit 
probleem zowel kunsthistorisch en mathematisch als oftalmologisch, fysiologisch 
en psychologisch belicht. De nadruk ligt op de technische kant, wat echter niet 
betckent dat uitsluitend de wiskundige perspccticf wordt behandeld of dat het 
kunsthistorische aspect niet aan bod komt. 

Het eerste hoofdstuk bevat enkele aanduidingen over de anatomische struktuur 
van het oog en over zijn fysiologisch-psychologische working. Wordt een ele
ment van hot netvlies geprikkold, dan rcsulteert hieruit de waarneming van de 
richting van de prikkel, niet van zijn afstand. Dit feit is het fundament van het 
grondprincipe van de porspcctiet ; verschillende objecten die gelijke beelden op 
de retina doen ontstaan, vcroorzaken gelijke waarnemingen. In het tweede hoofd
stuk worden de factoren besproken die het ,,zicn" van de derde dimensie moge
lijk maken. Daarna behandelt dc auteur in hoofdstuk III de perspectivische ver-
schijnselen die roods door Eukides in zijn Optica worden beschreven. Hoofdstuk 
IV bevat een korte inleiding in dc wiskundige pcr.spocticf. Onder dc vele onderwcr-
pen die in de volgende hoofdstukken aan de beurt komen vermelden wij er slechts 
enkele : hot probleem van de marginalc vertekening. de invloed van de concave 
vorm van het netvlies op de gczichtswaarncming, hot onderschcid tus.sen dc visucle 
ruimtc en do ruimte die door do tastzin wordt waargenomen, de rol van de bewc-
ging van het oog, verschillende soorten perspccticf, o.m. de parallelperspectief 
waarbij evenwijdige lijncn als evenwijdigen worden afgebeeld of dc pseudo-pers-
pectief waarin zowel frontale als zij-aanzichten van con object naast elkaar voor
komen in de afbeelding. 

Het laatste dccl van het work (de hoofdstukken XVIII tot XXVI) is vooral 
historisch. Het is zeer moeilijk te bepalen op welk moment voor het cerst perspecti
vische elementen in dc schildcrkunst vcrschijncn. Zelfs over de ontwikkeling van 
de perspccticf in de Grickse kunst zijn we zeer slecht ingelicht. De schaarse aan
duidingen over Agatharchus, Democritus en Anaxagoras die men o.m. bij Vitruvius 
vindt zijn verre van duidelijk en Inten niet toe met zekerheid de vraag tc beant-
woorden of de Grieken roods do centralc perspccticf hebben gekend. Dc auteur 
meent die vraag in grote mate ncgatief te moeten beantwoorden. Na de oudheid 
komt de vrocg christelijke en de middoleeuwse kunst aan de beurt. Daarna behandelt 
de auteur wat hij nocmt ,,dc wedcrgeboorte van de centralc perpectief" in het 
werk van Leon Battista Albert! (1400 ? -1472), Paolo Uccello (1397-1475) en 
Pioro della Franccsca (ca. 1420-1492). In het laatste hoofdstuk formuleert de auteur 
zijn conclusies rond de initiale vraag van het boek : welk systeem levcrt dc meest 
natuurgetrouwe afbeelding. Een poging tot antwoord ligt besloten in de slotzin 
van het werk : „Central perspective is one of the many languages in which an 
artist can express his emotions. Variis modis bene fit." 

W a t voornl duidelijk wordt na de lezing van Dr. Ten Doesschate's bock is de 
grote complexiteit van het hier besproken probleem. Dit komt ook tot uiting in 
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de diversiteit van de onderwerpcn behandeld in de verschillende hoofdstukken. Hier 
en daar wckt dit zelfs de indruk van een gebrek aan samenhang in de opbouw van 
het werk. De waarde van dit Iczenswaardig boek ligt vooral hierin, dat het de vele 
vragen rond de perspccticf samonbundclt, en aldus een uitstckend uitgangspunt 
en een betrouwbare wegwijzcr is voor verdcre studie. 

P. BOCKSTAELE, 
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