
BOEKBESPREKING 

VERBIST G. H, Andreas Vcsalius, grondleggcr van dc modcrnc anatomic. 
Antwerpen. De Vlaamse Toeristische Biblioteek nr. 42. 1964, 16 biz., ill., fr. 12,—. 

De verdienstc van dit nummcr, verschenen in een gunstig gekendc en zeer ver-
.spreide reeks, is voor een breder lezerspubliek de figuur van de Brabantse anatoom 
Andries van Wezel beter te hebben doen kennen en dit ter gelegenheid van de 400ste 
verjaring van zijn dood op het eiland Zakynthos in omstandigheden die nog niet 
ten voile gekend zijn, Terecht legt S. de nadruk op de Brabantse — en niet 
Duitse — afkomst der van Wcscle's. Tot staving wordt het werk van de onlangs 
overleden archivaris De Fraine over het artsengeslacht van Wesele en het Zoet 
Water bij Leuven aangehaald waarin deze Brabantse afkomst nog eens onomstoot-
baar werd bevestigd. Enkele aardige kiekjes van het Zoet Water en het aldaar 
nog bestaandc « Spaans Dak» illustreren dit gedeelte. In het verderc verhaal van 
het leven van Vesalius zijn spijtig genoeg enkele onnauwkeurigheden geslopcn 
die we terwille van de waarheid en opdat ze niet verder zouden blijven voort-
leven, menen te moeten rechtzetten : dat Vesalius te Leuven college gelopen heeft 
in het Collegium Trilingue wordt door de meeste biografen vermeld en is niet 
uitgesloten, maar het bewijs hiervan ontbrcekt nog steeds ; dat Guenther von An-
dernach zeer gekrenkt was omdat Vcsalius de Institutiones Anatomicac uitgaf is 
twijfelachtig, want in de herdruk, een jaar later te Basel verschenen, zegt Ander-
nach, dat Vesalius met de uitgavc van dc Institutiones «egregiam operam praes-
titit» ; het was niet te Brussel, maar wel in Italic, voor zijn vertrek aldaar in 
1544, dat Vesalius al zijn nota's heeft verbrand (cfr. ep. Chynae) ; de prachtige 
houtsneden van de Fabrica zijn helaas niet bewaard gebleven maar werden ver-
nield tijdens het bombardement van Miinchen in 1943; de «Chirurgia magna in 
scptcm hbros» aangehaald als een « posthuum groot werk > is niet van Vcsalius 
maar is een apocrief boek van Prospero Borgarucci, daarover zijn alle Vesalius-
kenners het roerend eens. 

In de opgegeven bibliografic missen we van node dc voor de .studie van Vesa
lius onmisbare werken van Eriksson (1959). Lindeboom (1964) en het grote 
.standaardwerk van O'Malley (1964). P. Boeynaems. 

JOHANNES KEPLER. Gcsammcltc Wcrkc. Band IX. Mathcmatische Schrif
tcn. Bearbeitet von Franz Hammer. Miinchen. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhand-
lung, 1960. 4". 561 biz., fig. facs.; ing. DM 56. geb. DM 65. 

De uitgave van Keplers volledige werken begon in 1937 met de publikatie van 
zijn Astronomia Nova als band III van de geplande twintig delen. Sindsdien kwa-
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men 14 dclcn klaar: dc dclcii I tot 7, die hoofdzakelijk astronomische werken 
bevatten, dccl 9 dat we hicrondcr bcsprekcn, en dc dclcn 13 tot 18 met Keplers 
corrcspondentie. 

Kepler, die bij het grote publick vooral als astronoom bekend is, schreef ook 
enkele zuiver wiskundige werken. Ze worden samen uitgegeven in band 9 van 
zijn Gcsammcltc Wcrkc. Het eerste van de opgenomen werken is de beroemde 
Nova Stcrcomctria Doliorum vinariorum, verschenen te Linz in 1615. In de op-
dracht geeft Kepler het volgende verhaal over het ontstaan van dit geschrift. Als 
goedc echtgcnoot en vader kocht hij in november 1613. kort na zijn tweede huwe
lijk, enkele vaten wijn die hij in zijn kelder liet opslaan. Vier dagen later kwam 
dc verkopcr met zijn visierroede om dc inhoud van de tonnen te bepalen. Hij deed 
dit met een enkele meting, zonder verderc berekeningen en zonder zich te bekom-
mcren over het verschil in vorm van de tonnen. Kepler twijfelde aan de juistheid 
van die metingen en hij rekende het tot zijn plicht als pasgchuwde en als wiskun
dige de geometrischc fundamentcn voor dc inhoudsberekcning van tonnen te bc-
sfudercn. Met dit doel voor ogen schreef hij zijn Stcrcomctria Doliorum, waarin 
hij de inhoud van vcrschillende omwentelingslichamcn zoekt. Dit merkwaardig 
geschrift heeft veel bijgedragen tot het heropleven van de studie van stcreometrische 
problemen in de zevcntiendc eeuw : het bckleedt bovendien een belangrijke plaats 
in de voorgeschicdenis van dc integraalrekening. 

Het tweede werk in Band 9 is dc Duitse bewcrking van dc Stcrcomctria dolio
rum. Het verscheen in 1616 te Linz onder dc titel Ausszug auss der Uratten Mcssc-
kunst Archimcdis. Dit geschrift is cigenlijk geen vertaling, maar veel meer een 
aanpassing van het voorgaande werk. Het bevat o.m. een supplement over Oos-
tenrijksc maten en gewichten. 

De twee overige wiskundige werken van Kepler zijn van heel andere aard. Zc 
bevatten logarithmentafels. met aanduidingen over hun berekening en gebruik. Dc 
tafels zelf, voorafgcgaan door een theoretische fundering van de logarithmen en 
hun berekening, werden gcdrukt bij Caspar Chcmlin en verschenen te Marburg 
in 1624 onder de titel Chilias Logarithmorum. Twee jaar later kwam bij dezelfde 
drukker het Supplcmcntum Chiliadis Logarithmorum van de pers. Het geeft aan-
wijzingen over het gebruik van de tafels en vormt met het voorgaande cigenlijk 
.slechts een werk. 

De vier genoemde geschriften bcslaan 426 van de 560 bladzijden van band 9. Dc 
overige 130 bladzijden bevatten, naast de «Anmerkungen». ccn uitstekende kri-
tische en historische studie van de vier werken. De auteur, Dr. Hammer, die als 
niet ccn vertrouwd is met het ganse ocuvrc van Kepler, met zijn omvangrijke cor
rcspondentie en met het wetenschappelijke werk van zijn tijdgenoten, geeft in deze 
aantekeningen, naast talrijke historische details, een diepgaande ontleding van 
Keplers wiskundig werk. 

De materiele verzorging van dczc uitgavc is voortreffelijk. De gebonden exem-
plarcn zijn ccn sieraad voor elke bibliotheek. P. Bockstaele. 
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EZECHIEL DE DECKER. Twecdc dccl vandc Nievwe Tcl-Konst, 1627. Fac
simile of the only copy extant with an introduction by A. J. E. M. Smeur. Dutch 
Classics on History of Science, X. Nicuwkoop, B. de Graaf, 1964, 26 -f- 45 biz., 
2 pi., f 45. 

Twee Ncderlanders, Ezechiel dc Decker en Adrinan Vlacq. hebben een belang
rijke rol gcspccld in dc ontwikkcling van dc logarithmentafels. Dc eerste tafel. 
John Napiers Mirifici logarithmorum canonis descriptio, verscheen te Edinburgh 
in 1614. Tien jaar later publiceerde Henry Briggs te Londen zijn Arithmctica 
logarithmica sivc logarithmorimi chiliades triginta, dat de logarithmen bcvat van 
de getallen 1 tot 20.000 en 90.000 tot 100.000 voor de basis 10. In 1626 kwam bij 
Pictcr Rammaseyn tc Gouda Ezechiel De Deckers Eerste dccl vandc nievwe tcl-
konst van dc pers. Aan het einde van de inleiding bclooft de auteur een vcrvolg. 
dat de logarithmen zal bevatten van alle getallen van 1 tot 100.000. Dit Tweede 
dccJ verscheen einde 1627 met de bcloofde tafels in 10 decimalcn. Ze worden 
voorafgegaan door ccn inleiding, waarin het gebruik ervan wordt geleerd. Dc 
tafels zelf werden voor het grootste deel berekend door Adriaan Vlacq. 

Het Twecdc deel van dc nievwe tclkonst is ccn bibliografische zeldzaamheid. 
Slechts ccn exemplaar is bekend : het berust in de bibliotheek van de levensver-
zekeringsmaatschappij «Utrecht » tc Utrecht, waar het in 1920 door Prof. M. 
van Haaften werd ontdekt. Wegens dc historische betekenis van deze eerste 
omvangrijke logarithmentafcl was ccn heruitgave van het belangrijkstc uit dit werk 
zeker wenselijk. Als deel X van dc Dutch Classics on History of Science ver
schijnt in facsimile de inleiding van De Decker met ccn twcetal bladzijden van 
de tafels zelf. 

Een bijzondere vermelding verdient dc historische inleiding van Dr. Smeur. Ze 
bcvat, naast biografische gegevens over Vlacq en De Decker, een uitstekende 
schcts van het ontstaan en de verspreiding van deze eerste grote logarithmentafcl 
en een goede ontleding van De Deckers inleiding. Ook de bijgevoegde bibliografic 
draagt er toe bij om van dczc mooie uitgave een belangrijke aanwinst in de mathe-
matisch-historische literatuur te maken. P. Bockstaele. 

Sbornik pro dejiny prirodnich vcd a tcchniky. VIII. Praag. Ccskoslovcnska 
Akadcmie Ved. 1963, 272 biz., ill. 

De titel van dit jaarboek luidt in het Latijn : Acta historiac rcrum naturalium 
ncc non tcchnicarum. Het wordt uitgegeven door de Tsjechische Akademic voor 
wctenschappen en bchandclt vooral. alhoewel niet uitsluitcnd, de geschiedenis van 
de wctenschappen in T.sjechoslowakije. Alle bijdragen in deze achtste jaargang 
zijn in het Tsjcchisch. maar bij de meeste is een vrij uitvocrige samenvatting in het 
Duits, Engels. Frans of Russisch gevoegd. 

J. Marek schrijft over de eerste waarnemingen van lichtbuiging door spleten 
verricht in Tsjechische landen. Dit vcrschijnscl werd o.m. beschreven door J. 
Kepler (1571-1630). Christoph Scheiner (1579-1650). Balthasar Conrad (1599-
1660) en Johannes Marcus Marci (1595-1667). L. Novy wijdt ccn korte bijdrage 
aan een handschrift van Jakub Filip KuUk (1793-1863), professor aan de univer-
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siteit te Praag. Het hand.schrift. dat berust in de arthicvcn van de Akademic van 
Wctenschappen te Wcnen. bevat een lijst van delers van getallen tot lOO miljoen. 
Jan Koran schetst het begin van de studie der geologic in Boheraen in de tweede 
helft van dc I8de en de eerste helft van de 19de eeuw. 

Een onbekend gebleven experiment aangaande de rol van het middenrif is het 
onderwerp van de bijdrage geschreven door V. Kruta en P. Burianek. In een ove-
rigcns vergeten dissertatic van Hermann Heinke Dc functionibus diaphragmatis 
(Berlijn. 1845). wordt een brief van de Tsjechische fysioloog en anatoom Jan 
Evangelista Purkinje (1787-1869) afgedrukt. waarin vermoedelijk de eerste be-
schrijving voorkomt van ccn phrenicotomie en van de gevolgen van deze operatic 
bij een konijn. 

Een twcetal artikels zijn gcwijd aan de geschiedenis van de techniek. P. Horska-
Vrbova .schrijft over het probleem van de zogcnaamde tweede industricle revolutic 
(de periode rond 1900) in de geschiedenis van dc techniek, terwiji Jan Boris 
Parma handelt over de ontwikkcling van de methodes voor ertsontginning in de 
eerste dertig jaren van de twintigste eeuw. 

Een deel van de bricfwisseling van Procopius Divisch (1698-1765) met Leon-
hard Euler en de Akademic te St.-Petersburg wordt gepubliceerd door Josef 
Smolka. Deze documentcn zijn van belang voor de geschiedenis van de bliksem-
afleidcr en van de atmosferi.sche elektriciteit. 

Gebruik makend van ccn omvangrijk archiefmateriaal bewaard te Brno, tracht 
Alois Simck de waarde te bepalen van de graadmcting uitgcvoerd tu.ssen 1751 en 
1767 in Moravie door de astronoom Jozef Liesganig (1719-1799). 

Tot dc geschiedenis van de geneeskunde behoort de rijk geillustreerde studie 
van Emil Zeman over dc ontwikkcling van dc instrumenten gcbruikt voor het 
verbrijzelen van stenen in de blaas. 

Dit jaarboek, dat getuigt voor dc grociendc belangstelling voor de geschiedenis 
van de wctenschappen in Tsjechoslowakije, sluit met een Tsjechische bibliografic 
van de geschiedenis der wctenschappen. geneeskunde en techniek voor het jaar 
1961. Zc werd verzameld door Anna Lebedova. P. Bockstaele. 

Klokken en Klokkcngictcrs door dc Historische Commissie van de Nederlandse 
Klokkenspel-Vereniging (Burg. Keestrasingcl. 14 te Culemborg). Uitgegeven in 
1963. 

Een voorbecldig vcrzorgd, origineel en boeiend werk van 311 bladzijden over 
campanoiogic. Aan de historische bronnen en aan de bibliografic is secure aan
dacht besteed. Het alles is verlucht door een veertigtal zeer nette en wel gekozen 
fotografische figuren. behalve nog door vele afmctingstabellcn en registerlijsten van 
klokken, 

Dit boek bestrijkt hoofdzakelijk twee attievelden : dc muziekgeschiedcnis en de 
techniek van gieterij. 

In historisch perspecticf moeten we teruggaan tot lang voor onze jaartelling, nl. 
naar het oude China en het noorden van het Nabijc Oosten om de klok in stcrk 

50 



ontwikkelde vorm te ontmoeten. Met de Romeincn komt daarin een verval dat 
aansleept tot de 12e a 13e eeuw van onze Middeleeuwen. waarin het monikken-
dom volwassenheid en bloei verworven had. Kortom. de renaissance van de klok-
kengictcrij is van christehjk-middelecuw.se impuls. 

De muzikaliteit van de klok is een functie van haar metallische samenstclling. 
van haar vorm en van de regelmatigheid van die vorm. Hoewel voor ons een klok 
traditioneel rond is, blijkt dit toch maar een innovatie te zijn geweest van dc 
F.uropese klokkengietkunst, Een hoogtepunt bereikt de techniek van dc klokken-
gieterij waar zij het gieten rond een spil verlaat om het precede door de sjablone 
of wentelende tckenmal te gebruiken. Dat gebeurde waarschijnlijk in de 15e eeuw. 

Een mcrkwaardige parallel bestaat tussen de klokkengietkunst en de kanongie-
terij. Het is immers rond dezelfde tijd dat de klokkenaanmaak quasi industrieel 
werd. dat ook de explosieve kracht van het buskruit voor het eerst in korte 
kanonlopen tocgepast werd. W a a r halverwege de 14e eeuw de eerste bronzen 
kanonlopen ver.schenen. werden die reeds in de 15e eeuw vervangen door gict-
ijzeren lopen. Klokkengieter en geschutgieter betekenden toen eenzclfde beroep. 

Het werk ter sprake is zeer handig verdeeld in drie delen waarvan de synop-
ti.sche inhoud respectievelijk is : 
Dccl IJ (van biz. 15 tot 157) ; « Middeleeuwsc Klokkengietkunst* 

1. De vormtechniek in de Middeleeuwen. 
2. Klank en toon van dc middeleeuwsc klok. 
3. Bijlagen. 

Dccl II! (van biz. 157 tot 217) : * De Utrcchtsc klokkengieters en hun verwanten » 
1. Inleiding. 
2. De Geschiedenis van het Utrecht.se centrum. 

Dccl III: (van biz. 217 tot 307) ; « De Werkstukken van de Utrechtse klokken
gieters » 
1. Inleiding tot het overzicht van klokken van Utrechtse gieters. 
2. Overzicht van de bestaandc en een aantal verloren gegane klokken van 

Utrechtse klokgietcrs. J. B. Quintyn. 

BOUCHER CYRIL T. G. John Rcnnic (1761-1821). The Life & Work of a 
Great Engineer. Manchester Univcr.sity Press. 316-324 Oxford Road. Manches
ter 13. 

Beslist ccn keurig werkje naar vorm, inhoud en verluchting : 20 figuren en 14 
platen. De auteur is lector van het Manchester College voor wetenschap en tech
niek van de Universiteit van Manchester. 

Het betreft hier de biografie van een der grootste ingenieurs — zoniet de 
grootste — van de Angelsaksische « gulden eeuw » der techniek, Dit is dan het 
tijdvak van rond 1760 tot rond 1820 dat geillustrcerd wordt door namen als James 
Watt , James Brindley, John Smeaton, Abraham Darby, Mac Adam, Thomas Tel-
lord. Marc Brunei, Joseph Aspdin, George Stephenson, Trcdgold en nog vele 
andere. 

John Rennie is de benjamin van een welstellcnde en zeer begoede plattelands-
familie die gezegend werd met negen kinderen, Hij is een «geboren» ingenieur. 
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Van kindsbecn af is zi|'n hobby dc mcchanica en zijn beste dagen en urcn brcngf 
hij door in een constructiewerkhuis voor windmolens. Op vecrtienjarige leeftijd 
gaat hij voor twee jaar naar de Dunbar High School waar hij alle eerste prijzen 
wegkaapt. latijn inbegrepen. Speciaal zijn knaphcid in de wiskunde draagt dc 
bcwondering van alien weg. Die wiskundebegaafdheid zal hem later toclaten de 
topfiguur te worden van de hierboven vernoemde iUustere ingenieurs-tijdgcnoten. 

Na die eerste soliede schoolvorming kcert hij terug naar de praktijk van dc 
windmolcnconstructic en. achttien geworden, wordt hij molenconstructcur voor 
eigen rekcning. Een jaar nadien, in 1780. beslist hij praktijk en handel te alterneren 
met universitaire studies. 

Van 1780 tot 1783 doorloopt hij de Edinburgh University waarbij hij het gcluk 
heeft de leerling te zijn van twee beroemde hoogleraren : de chemicus Dr. Joseph 
Black cncrzijds en dc «natuurfilo.soof » Dr. Robinson anderzijds. Na een studie
reis doorhecn gans het Verenigde Koninkrijk begint hij een ingenieursloopbaan die 
•steilrecht en zonder falcn de hoogte inschiet. Alle sectoren van dc ingenieurs-
di.sciplines beoefent, bestrijkt, beinvlocdt en in.spireert hij. Even enkele opsommen : 
het ontwerpen en bouwen van balkcn van alle overspanningcn. van aquaducten, 
van bruggcn. van droogdokken, van vlotdokken, van vuurtorens, graven van ka-
nalen. van nieuwe ijzcrcn tandwielen, enz... 

In dczc zo mechanische periode is het daarbij opvallcnd hoc John Rennie — die 
briljantc zakcn doet met James Wat t — een nauwgczette en persoonlijke zorg 
bestccdt aan de vormschoonhcid van zijn constructics. Een enkele maal heeft hij 
zelfs in zijn dagbock enkele verzekes geschreven. 

W a t nu John Rennie ondcrscheidt van zijn collcga's uit die tijd. bestaat hicrin. 
De Angel.sak.ser .staat ccrdcr wantrouwcnd ten overstaan van theorie. van zuivere 
wiskunde en van andere theoretische disciplines. Hij is voor alles afgestemd op 
lict procfondcrvindelijkc en bezit het genie van het geduld en van de volharding. 
De Engelsc ingenieur Trcdgold (1788-1829) drukt dit uit door de volgende hyper-
bool : « T h e stability of a building is inversely proportional to the science of the 
builder». Dit schildert wel zijn tijdvak. Dit stemt min of meer overeen met wat 
Navier rond 1824 schreef. nl, «Lcs recherches ct Ics etudes ont etc jusqu'a 
present plus utiles aux progres des mathematiques qu'au perfcctionnement de I'art 
des constructions». Het overgrote dccl van de grote Engclse bouwkundigcn uit 
die tijd zijn. in oorsprong. mecaniciens. 

Zoals Rennie trouwcns. Maar Rennie wil en doet rceel de rationccl-wiskundige 
idee en methode post vattcn in de mcchanica en in dc bouwkunde. Dat alles vertelt 
en suggercert ons het werkje van dc auteur van die biografie waaruit moge blijken 
dat het hier meer dan ccn biografie betreft. Alleen is er wel een klein vuiltje aan 
dc lucht. nl. dat de auteur niet gebruik maakt van deze gelegenheid om even ccn 
klein zijzicht te geven (of niet voldoende) op de Franse .school van die tijd waarin 
toch sterfigurcn voorkomen als Coulomb, Poisson, Cauchy, Navier, en anderen. 

De wijze en de methode die het opstcl van dit werkje geschaduwd hebben, 
getuigen van een streng respect voor de vuistregels van de historicus : chronologie 
en bronnen zijn nauwkeurig uitgepluisd en medegcdeeld. Lettertype en bladspiegel 
zijn rustig. J. B. Quintyn. 
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