
B O E K B E S P R E K I N G 

CHRISTIAN W O L F F . Mathematischcs Lexicon. Herausgegeben und bearbeitet von J. 
E. Hofmann. Hildesheim, Georg Olms Vcrlag.<;buchhandlung, 1965, XVI+848 biz. 
Prijs; DM 138. 

Het «Mathematisches Lexicon* van de Duitse wijsgeer en wiskundige Christian 
Wolff (1679-1754) verscheen te Leipzig in 1716. Over de inhoud geeft de volledige 
titel enkele naderc inlichtingen : «Mathematisches Lexicon, darinnen die in alien Theilen 
der Mathematik ublichen Kunst-Worter erklaret, und zur Historic der Mathematischen 
Wissenschaften dienliche Nachrichten ertheilet, auch die Schriften, wo jede Materie 
ausgefiihret zu finden, angefiihret werden». «Mathematik» betekent hier zowel zuivere 
als toegepaste wiskunde: mechanica, optica, astronomic, geografie, chronologic, bouw-
kunde, enz. In de «Vorrede» schrijft Wolff dat hij zich niet wil beperken tot het verkla-
ren van dc termen die de mathematici gebruiken, maar ook zal wijzen op het nut van de 
behandelde onderwerpen en. waar het past, dc werken vermelden waarin men verdere 
informatie kan vinden. Vaak verwijst hij o.m. naar zijn kort te voren verschenen «Elc-
menta matheseos universae» (I7I3-1715). Vcruit het grootstc deel van de nlfabetisch 
gcrangschikte trefwoorden zijn Latijnse termen, mcestal echter onmiddellijk gcvolgd door 
hun Duits equivalent. Het werk sluit met een register van alle in dc tekst voorkomende 
vaktcrmen. 

Dc nieuwe uitgave van het Lexicon is een facsimile van de oorspronkelijke. Ze 
verschijnt in de «Gesammelte Werkc» van Wolff als Band 11 van Abteilung 1 : Deut
sche Schriften. Professor Hofmann voorzag het werk van een inleiding en een namen-
register. In de inleiding geeft hij een korte biografie van de auteur, enkele bijzonderheden 
over zijn wiskundig werk en een bespreking van het Lexicon. Het met zorg opgesteld 
register bevat in gecondcnseerde vorm een schat aan gegevens over de auteurs en de 
werken die Wolff citeert. Als naslagwerk bij de studie Van 17de- en 18de-eeuwsc wer
ken over zuivere en toegepaste wiskunde kan het Lexicon samen met Hofmanns register 
goede diensten bewijzen. 

P. Bockstaele 

WILLEM GILLISZ V A N WISSEKERKE. Liber dcsidcratus 1494. Facsimile with an 
introduction by D.J .Struik. Nieuwkoop. B. De Graaf. 1965, 52-f 52 biz., ill., prijs : f 34. 

Als twaalfde deel in de reeks «Dutch Classics on History of Science» verschijnt 
ccn facsimile van de «Liber desideratus super celestium motuum indagatione sine calcu-
lo» van Willem Gillisz van Wissekerke, alias Guillaume de Carpentras. De uitgave 
werd verwezenlijkt naar het exemplaar van de zeer zeldzame eerste druk dat berust 
in de Niedersachsische Staats- und Universitatsbibliothek te Gottingen. De «Liber de
sideratus* is een handleiding voor het gebruik van een middelecuws planetarium, waar
mee men, zonder berekeningen, de stand van de hemellichamen kan bepalcn op elk tijd-
stip tussen de jaren 1480 en 1600. D.J. Struik zorgde voor een dcgelijke inleiding. Hij 
handelt achtcreenvolgens over de auteur, de verschillende uitgaven en de inhoud van 
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het werkje. Veel is over Willem Gillisz niet bekend. Hij is afkomstig uit Zeeland en 
vestigde zich in de tweede hclft van de 15c eeuw te Carpentras in Zuid-Frankrijk, waar 
hij werkzaam was als arts, astroloog en instrumcntenmaker. De eerste uitgave van zijn 
«Liber desideratus* werd in 1494 gedrukt, vermoedlijk te Lyon. Een tweede uitgave 
verscheen in februari 1494 (d.i. 1495 nieuwe stijl) te Cremona, een derde in 1496 te 
Venetie. Het grootstc deel van Struiks inleiding is gewijd aan de uiteenzetting van de 
principcs waarop de constructie van Willem Gillisz's planetarium berust. Belangrijk 
hierbij zijn de afbccldingon van de zes pagina's van een manuscript dat berust in de 
Bibliotheque Nationale te Parijs en klnarblijkolijk een uitvoering is van de instrumenten 
beschreven in de «Libcr dcsideratusx. De inleiding is niet slechts een onmisbare hulp bij 
de lezing van Willem Gillicz's werkje, maar bovendien een waardevolle bijdrage tot de 
studie van de middeleeuw.se planetaria. 

Krips Reprografisch Bedrijf te Rijswijk zorgde voor een goede facsimile-wecrgave 
van het origineel. 

P. Bockstaele 

H. MICHEL. Les cadrans solaircs de Max Elskamp. - Editions du Musee de la Vie 
Wallonne, en Feronstree. 136. Liege. - 132 pages, format 21x21 cm. 20 illustrations 
dans le texte et 30 planches dont 18 quadrichromies. - Prix : 300 Fb. 

Max Elskamp (1862-1931) verzamclde zorgvuldig en liefdevol een collectie zon
newijzers, een der belangrijkste in Europa. 

Zij is tentoongesteld in de «Musec dc la Vie Wallonne* te Luik. Wij leven in ccn 
oceaan van ruimte en in de stroom van de tijd. Gcstadig vloeit hij voorbij. Uurwerken 
vertellen ons nu hoe laat het is. Voor men over klokken en uurwerken beschikte ge-
bruikte men hemelverschijnselen om de tijd te bepalen. De zonnewijzer bewees hiervoor 
dienst. Maar welke varianten treft men bij de zonnewijzers niet aan ? Mathematische 
vaardigheid, kunstzin en handigheid der ontwerpers, de eeuw waarin deze leefden, de 
school waartoe zij behoorden maakten dat deze instrumenten uiterst verscheiden zijn. 
Sommige zijn juwelen die nu nog in een etalagc een blikvanger van prima klas zouden 
zijn. Er straalt uit zonnewijzers een poezie : onze relatie met de niimte, onze reis om 
de zon. het wcgglijden van dc tijd ! De «Musee de In Vie Wallonne* kon om haar 
rijkdora te valoriseren en bekend te maken op niemand beter beroep doen dan op in-
genicur H. Michel. Internationale competcntic in de gnomoniek en de kennis der oude 
astronomische instrumenten, ondcrlcgd in de geschiedenis en de letterkundc was dit een 
kolfjc naar zijn hand. Schr. geeft in zijn inleidende studie een uiteenzetting over de ver
schillende methodcn van tijdmetcn en beschrijft de voornaamstc stukken der collectie, 
deze tclkens plaatsend in hun historischc kontekst. Geschreven met veel brio, spranke-
lend van levensfilosofie en zin voor schoonheid, is alleen reeds het Iczen dczer inleiding 
een waar genot. Het platenwerk is artistick uitgevoerd. Op een oude zonnewijzer kon 
men lezen «Si sol deficit, respicit me nemo.* Max Elskamp mag niet klagen, zijn collec
tie staat in heerlijk licht! 

W . Tallocn 
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J. SCHOUTEN. - Het Pentagram als raedisch Tcken. Een iconologische Studie. Uitg. 
Wetenschappelijke Afdeling Specia. Den Haag, 1966. 

De direkteur van de stedelijke musca van Gouda. wiens werk over betekenis van 
de Asklepiosstaf bewondering afdwong vanwege het schrander betoog en de rijkc ver-
luchting, gaat met zijn nieuw boekje in dezelfde richting voort; hier is weer een mcdisch 
symbool aan de beurt. Met dezelfde nauwgezetheid als de eerste maal heeft hij dit mooi 
werkstukje gcrealizeerd, dat met dezelfde weelde van iillustraties wordt aangeboden. 
Zijn uitgangspunt vormen de veelvuldige pentagrammen die in de chirurgijns-gildeka-
mers van het stedelijke muzeum te Gouda te vinden zijn. Pentagrammen zijn magischc 
tekenen die zich voordoen als een vijfpuntige ster. gevormd door de vijf diagonalen van 
een rcgelmatige vijfhoek. 

Het pentagram was o.m. het gildeteken van de Goudse chirurgijns en men vindt 
het cr nog terug op de gobelinkussens. op het gildcwapen, op de gildeglazen, en dit 
vanaf het jaar 1660. W a a r komt het teken vandaan ? Het is zeer oud en over de Pu-
tagoreeers kan men zijn sporen volgen tot het midden oosten en Babylon. Daar was 
het een tcken van de godheid van de morgenster. een teken van het licht, een bescher-
mingsteken tegen het boze oog van dcmonen en geesten die. volgens het oude denken, 
de ziekten onder mens en dier veroorzaakten. Daarom kan het pentagram als speciaal 
geluks- en gezondheidsteken gelden. In die betekenis kwam het tot de middeleeuwcn en 
de renaissance. In de latere tijd vergezeldc het vaak de arts, en vele schilderijcn, pren-
ten. vlaggen vertonen het in hun dekoratieve motieven, ook bij joden en moslems, zelfs 
bij de indianen in de v66r-Columbiaansc tijd. De astrologischc geneeskunde maakte er 
graag als erkenningsteken gebruik van. Het leeft nog hier en daar voort, maar dan met 
een uitgesleten inhoud. Als mcdisch teken is het evenwcl geheel vergeten, en door de 
Asklepiosstaf verdrongcn. 

Het boekje van J. Schouten kunnen wij apprecieren om dc degelijkhcid van de ken
nis die er aan ten gronde ligt, en voor de manier waarop de inhoud voorgcstcld 
wordt. 

L. Elaut 

GIORDANO BRUNO. - La Ccna de le Ccneri. Le Banquet des Cendrcs. traduit pour 
la premiere fois et presents par Emile Namer. Uitg. Gauthicr-Villars, Paris 1965. 126 
biz. 

Aangelokt door een titel die mij onbekend was, door een schrijver wiens naam 
zeer vaag in mijn herrinnering was blijven hangen, en door de prentkaart van ccn te 
Rome gestandbeelde dominikaan, mij door een vriend toegezonden met de bedoeling te 
bewijzen dat hij er meer van wist dan ik, ben ik voor dat keurig gedrukte monografietje 
bezwcken. En heb er een voormiddag van mijn vakantie aan besteed. De kennismaking 
heeft mij verrukt. Niet het minst vanwege de doorwerktc, bociende en met liefde ge
schreven inleiding, die het gehelc derwijze heeft ingekleed dat clke belangstellendc in 
de wetenschapsgeschiedenis van de zestiende eeuw er met vreugde zal door ingenomen 
xijn. 
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Te Nola in dc buurt van Napels geboren. (1548) trad Giordano Bruno op acht-
tienjarige leeftijd in bij de dominikanen, maar pas priester gewijd ontvlucht hij het kloos
ter en gaat een zwervend leven leiden. Hij wordt calvinist, doceert achtcreenvolgens 
teoloqic tc Toulouse, aan de Sorbonne te Parijs, te Wittenberg, wordt voor het Inquisi-
tietribunaal gedaagd. gekerkerd en als ketter tot de brandstapel veroordeeld, te Rome 
in 1600. Hij was een rumoerige kerel en had het met velen aan de stok. Te Geneve 
werd hij in de gevangenis opgesloten omdat hij zich tegen het officiele onderwijs had 
verzet. Te Parijs ging hij een memorabel dispuut aan tegen de traditionele wetenschap, 
Wittenberg moest hij verlaten omdat de calvinisten ter plaatse hem vijandig gezind 
waren. Te Praag, te Helmstadt en te Frankfurt werd het hem te warm, te Venetie 
kwam hij in de nor, maar werd te Rome uitgelevcrd. Al die wederwaardigheden vielen 
in de tijd van Galilei. Cesalpini, Kepler en Gilbert. De moderne kosmografie, mekanika 
en wiskunde vierden hoogtij in Italic, en midden die nieuwe geestelijke stromingen do-
ceerdc en schreef Bruno. Dat hij met de traditionele opvattingcn in botsing kwam, lag 
voor de hand. Hij schreef in het Latijn en in het Italiaans, hij nam het op tegen Aris-
toteles en was steeds op zoek naar nieuwe dcnkvormen. Het systeem van Copernic was 
voor hem een openbaring, hij verdedigde het luidioichtig. De Cena dc le Ccneri, te 
Londen in 1584 gepubliceerd is daarvan de bevestiging; het boek bracht de genadeslag 
toe aan de oude tcorieen. Bruno was een gewiekst debater en geweldenaar. Zijn bock 
is de weergave van een te Londen gehouden diskussie, tijdens een banket gehouden op 
Aswoensdag 1584; vandaar dc naam. Het is verdccld over vijf dialogen tussen de be
langstellendc personen, een Engelse cdclman, een filozoof, een pedant en dc knccht van 
de Lord. De dialogerenden worden humoristisch voorgcstcld, midden een knappe zcden-
schildering van de Engelse volksmensen. De satire is niet van de lucht tussen de beto-
gen over de onbeweegbaarheid van de zon of van de aarde, over planetcn en sterren, 
over het princiep van de relativiteit, over de openbaring en de natuurkennis, over de 
omwenteling van dc aarde en de zwaartekracht. over het heliocentrisme. Men begrijpt 
dat de officiele vertegenwoordigers van het traditionalisme aanstoot vonden in het 
geschrift en Giordano Bruno schaduwden waar hij ook zijn stappen richtte: dat de man 
op de brandstapel bclandde moet geen verwondering baren. Men kon over zulke zaken 
niet ongestraft spreken of schrijven in een tijd dat geloof en wetenschap nog niet uiteen-
gehouden werden. De geschiedenis van het Asdagbanket, van het boekje, van de schrij
ver en zijn merkwaardige belevenissen, van zijn andere werken, van het wedervaren 
zijncr ideeen, van de erkenning zijner persoonlijkheid in de oprichting van een stand-
beeld op de plaats zelf waar hij te Rome, als een tweede Savonarola, verbrand werd, 
vindt men op ccn ongeevenaarde manier uiteengezct in deze brochure die werd uitge-
geven in de Collection des grands Classiques des Sciences et des Techniques. Ook een 
medicus wiens werk- en denkkring tamelijk ver van de universele zwaartekracht. van 
de meetkunde, en dc kosmologie afliggen, kan genoegen belcven aan een hoofdstuk 
wetenschapsgeschiedenis dat de Europese ideeen van de zestiende eeuw uit hun heng-
scls heeft gelicht. Voornamelijk wannccr de nicuwlichtcrij zo aantrekkelijk wordt ge-
scrveerd als hier het geval is. 

L. Elaut. 
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JOSEF BAUER. - Geschichte der Aderlasse. Uitg. Werner Fritsch, Miinchen 1966. 
234 biz. 

De auteur. ccn bekend Duits internist van het eind van verleden eeuw, liet In 
1870 een boek verschijnen over dc geschiedenis van het bloedlaten. Het maakte opgang 
en werd herdrukt.Daar het niet meer te vinden is en er toch bestendig vraag naar was, 
werd een reprografische druk tcr perse gclegd, waarvan het sukses zal verzekerd zijn. 
Ofschoon het bijna honderd jaar oud is, is het een van die fundamentele werken waar 
men altijd op stoot wannccr men het over aderlaten heeft. Met een nimmer falcnde syste-
matische regelmatigheid wordt de oorsprong en de metodick van deze oeroude terapeu-
tische ingreep achterhaald tot ver voor de kristelijke tijdrekening. Aan de Helenistische 
periode met haar uitlopers over Alexandrie en Rome, wordt dc voornaamstc aandacht 
besteed, door een tot op de spits gedreven analyse van teksten uit de Hippokratische 
en Galenischc geschriften. Alle ziektetoestanden waarbij de aderlating als terapeutisch 
middel werd aangewend, worden op de voet gcvolgd tot bij dc epigonen die in de 
Grickse geneeskunde hun inspiratie hebben geput. Dc avondlanden na Galenos, dc Ara-
bieren in Azie, Afrika en Europa, de monniken in hun kloosters en abdijscholen hadden 
voor de aderlating ccn echte kultus. De eerste universiteiten hebben cr zich niet van 
gedistancieerd. Volgens hun Salernitaans voorbecld was het dieet en het bloedlaten het 
fundamentele voorschrift van elke behandeling, al heersten onder dc magisters menings-
vcrschillcn over opportuniteit, hocveelheid, tijdstip en plaats van dc aderlating. Vesalius, 
de grote medischc vcrnieuwcr van de renaissance, was een verdediger van de venaesek-
tie, en wijddc er een van zijn eerste geschriften aan. Pare, chirurg en practicus in merg 
en nieren, was een berucht aderlater. Paracelsus was eklektischer en zocht in de ader
lating meer het aflciden dan het ledigen. iMet de ontdekking van dc blocdsomloop 
ontsponnen zich meer aderlatingstwisten dan oudheid en middeleeuwcn hadden te zien 
gegeven: iatrometrie. chemiatric, vitalismc, enz. staken meer dan ooit stelscls inccn, waar 
met het aderlaten in wisselende mate rekcning werd gehouden. Een van dc hoogtcpunten 
van de venacscktie was Broussais en zijn school. Alles, volgens deze, berustte op ont-
steking, en tegen dc ontsteking was er maar een gcldige behandeling, bloedlaten, en 20 
het niet hielp nog meer bloedlaten, met echels en op alle mogelijke plaatsen, op alle 
denkbarc uren, zowel tegen akute als tegen kronische ziekten, palliatief en korrcktief. 
Men kan zich de gevolgen van het systeem voorstellen. Met Broussais ging de metode 
ten onder, en na hem zettc men zich schrap. De natuurwetenschappelijke geneeskunde 
van de negenticndc eeuw stond zeer kritisch tegenover dc aderlating; de grote dinici 
in Engeland, Duitsland en Frankrijk namen er uit wat goed was, maar maakten er niet 
langer een systeem van. 

Het is een verdiende huldc aan het voortreffclijk medisch-historisch werk van J. 
Bauer, dat men zijn bock over de geschiedenis van de aderlating thans weer laat ver
schijnen. Het is en blijft dc betrouwbare bron van dokumentatie voor alwic het historisch 
aspekt van de metode wil kennen of er uit putten wil voor eigen werk. 

L. Ekut 
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R.E. WRIGHT-ST. CLAIR. - Doctors Monro, a medical Saga. Uitg. Wellcome Hist. 
med. Library, London 1964, 190 biz. 

Elk medicus kent de naam Monro en weet dat de dragcr van die naam lets te maken 
heeft met een opening, ergens in de diepten van het ccntrale zenuwstelscl. Maar cr is 
meer dan een anatoom Monro, en de familic is daarenboven zeer mcdisch. Van oor
sprong is ze Schots. en de afstammelingen van de oudst bekende uit dit artsengeslacht 
vindt men zowat overal in de Engelssprekendc landen, niet het minst in Australie en 
Nicuw-Zeeland. Tot in de achtste generatie heeft dc auteur ze gcvolgd en onder hen 
zestien medici geteld, in elke sektor van het beroep ; hooglerarcn, chirurgen, internisten, 
legerartsen, kolonie-artsen, algemene practici. 

De auteur begint met de familie tot in het hoge noorden van Schotland op te spo
ren : het zijn berglui, kiltdragers van vader op zoon. harde werkers, nauwgezette be-
rckenaars, beleggers en spaarders, die een flinke stuivcr hebben op zij zitten, zc vormen 
een steevaste landadel. Sir Alexander Monro of Bearcrofts heeft zich te Edinburg neer-
gezet en diens zoon, John, geboren in 1670, wordt chirurg, hij zet dc medischc traditie 
in. Het is de gelegenheid voor de auteur om de geschiedenis te schrijven van het mcdisch 
onderwijs in de Schotse hoofdstad. Sir Alexander was er nauw bij betrokken. Hij liep 
bij Boerhaave te Leiden kollcge, volgde resoluut diens spoor, werktc met handen en 
voeten om de Hollandse degelijkhcid in Edinburg ingang te doen vinden, slaagdc crin, 
en vestigde de medischc fakulteit op soliedc grondslag. Zijn zoon, zijn klcinzoon en zijn 
achterkleinzoon, alle drie een Alexander Monro, werden hoogleraar in dc anatomic, en 
in al het andere dat toen bij het vak betrokken was. De belangrijkste is Monro secun-
dus; hij was het die in zijn boek over de bouw en de verrichtingen van het zenuwstelscl, 
in 1783 tc Edinburg verschenen, een opening tussen dc latcralc en dc derde ventrikcl 
beschrijft, waaraan zijn naam is verbonden gebleven. Voor hem hadden anderen die 
verbindingsopening gezien. o.m. Galenos, Vesalius, Spigelius, Wilis en Winslow, maar 
geen een had het zo uitvocrig en zo precies gedaan. De traditie is zeer sterk en het zou 
spijtig zijn moest het Monro-eponym verdwijnen uit de anatomische traktaten. Vieren-
vijftig jaar stond hij aan het hoofd van het anatomisch iastituut te Edinburg, en Icverde 
er wetenschappehjk werk van allereerstc gehalte. inbegrepcn de vorming van ccn keur-
korps gelecrdc anatomen, chirurgen en artsen die zich over de bekende wereld hebben 
verspreid. Hij was een niet altijd onbcsproken man. want hij heeft veel met de ellebo-
gen gewerkt; zijn krakelen met John Hunter uit Londen, een anatoom van niet geringer 
waarde, heeft jaren lang het eiland in spanning gehouden. Het waren geen katjes om 
zonder handschoenen aan te pakken. Zijn zoon, Monro tertius, kon op de hoogte van 
zijn vader niet komen. Hij was een luiaard die op de faam van de familie teerde, en 
niets meer aan haar geestelijk patrimonium heeft toegevocgd. In hem ging een meer 
dan honderdjarige familiaal profcssoraat in de anatomic (en in dc chirurgie) zonder 
veel luister ter ziele. 

Nog andere medi.schc Monro's worden met hun familie. hun karakter, hun werk-
kring, hun invlocd ten tonele gevocrd. En zo staat deze vruchtbare stamboom, met al 
de loten die hij voortbracht, voor dc ogen van de lezer gczet en te bewonderen gebo-
den.Het is uitgegroeid tot een diorama op drie eeuwen Schotse geneeskunde, met enkele 
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vlakten, maar met veel hoge toppen van schone werkkracht en soliede verworvenhcden. 

L. Elaut 

ANDRE SOUBIRAN. - Ce bon docteur Guillotin et sa simple mecanique. Uitg. Librai-
rie Perrin, Paris 1962, 309 biz. 

Dat de bekende Franse arts-schrijver, die immer mcdisch getinte onderwerpen in zijn 
ophefmakende romans heeft aangepakt, nu naar historischc biografie overschakelt, zal 
met gemengde gevoelens vastgesteld worden. Vreugde omdat een man van zijn gehalte 
voor de wetenschapsgeschiedenis gewonnen is, maar ook ccn beetje achterdocht dat hij 
het tc lichthartig opneemt en er te veel zou op los fantazeren, zoals het in de lijn van 
romanschrijvers ligt. In het levensrelaas van Guillotin, de arts die ten onrechte met de 
halsrechtingsmachine vereenzelvigd wordt, herkent men inderdaad op vele bladzijden 
de schrijftechniek van Soubiran. Die moet hij afleggen wil hij ccn volwaardig wetcn-
schappelijk biograaf worden. Maar er zit in de cx-romancier stof te over om het zover 
te brengen dat, in de toekomst, onderhavige eerste proeve van een voor hem nieuw 
genre zal overtroffen worden. Zijn onderwerp heeft hij uitgediept; de bibliografie is 
ruim bedeeld maar aangegeven en toegelicht gelijk een amateur dat doen zou. Voor 
een romancier kan dat volstaan, een wetenschaps-historicus trekt cr zijn neus bij op. 
Het heeft evenwel niet belet dat dc persoonlijkheid en het werk van Joscph-Ignace 
Guillotin (1738-1814) als medicus en als politicus tot hun voile recht komen. De held 
van het boek was te zijner tijd een vooaarnstaand man. Hij speelde ccn rol in de vrijmet-
sclarij en was grootmeester van het Grote Oosten. Zijn humanisme bracht hem in dc 
politick. Door menslievendheid gedreven ijverde hij voor de afschaffing van het rad-
braken, dc toenmahge manier om judiciele terechtstelling die uitmuntte door barbaarse 
wreedheid. Hij bepleitte een vlugge en pijnlozc bercchting, dezelfde voor arm en rijk, 
wannccr dc doodstraf moest uitgevoerd worden, en eiste dat zij machinaal zou voltrok-
ken worden. Een zekere Louis werd erraede gclast zo'n machine incen te timmcren; zc 
werktc voor de eerste keer op 25 april 1792. Maar het ding kreeg toch de naam guillo
tine, hocwel Guillotin er herhaaldelijk tegen geprotesteerd heeft dat dc publieke opinie 
zijn naam met het nieuwe mekaniek had verbonden. Als politick man werd Guillotin 
onder de Terreur aangehouden, en moest Thermidor hem niet uit dc gevangenis heb
ben vrijgelaten, zijn hoofd ware zeker onder de valbijl terecht gekomen. Guillotin was 
ccn tijdje professor in dc anatomic te Parijs, hij deed veel voor dc heroprichting van de 
Genecskundige Akademie, voor de verruiming van het hoger onderwijs in de genees
kunde. Hij was een ruimziend hygienist en kon de regering cr toe brengen de moerassen 
van Saintonge en Poitou, zijn geboortcstreek, droog te leggen en in een vruchtbare land-
streek om te toveren. Al met al was hij een dier mannen die de Franse rcvolutie hebben 
voorbereid, en er aan deel genomen hebben, op een minder luidruchtige manier dan 
Marat, Danton of Robespierre, omdat hij geloofde in de volksmacht en niet in ccn 
blocddorstige diktatuur. Hij was een onovcrtroffen organizator die voor het nieuwe 
parlement dat te Parijs voor de eerste keer bijeenkwam, op enkele dagen. en in voile 
winter, een vcrgaderzaal klaarmaakte die zeshonderd deputes een onderdak bezorgde. 
Bij alle grote gebeurtenissen, hervormingen van politieke en medischc aard, op een ogen-
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blik dat het aanschijn van de Franse (en Europese) samenlcving verandcrdc, speelde 
hij een rol ten goede. Napoleon kon hij niet luchten, en zijn laatste levensdagen werden 
verblijd door het vooruitzicht en de overtuiging dat «la crapule* van het wereldtoneel 
weldra voorgoed zou verdwijnen. Guillotin stierf vroom en werd begraven op de P4rc 
Lachaise. Dc uitvaart moest zich moeizaam een wcg bancn naar de begraafplaats tus
sen de keizersgezinden en hun aanhang, die uit Parijs vluchtten bij het naderen van 
de bevrijders. De volksmond noemde hem, met rcden. ce bon docteur Guillotin. 

L. Elaut. 

SBORNIK PRO DEJINY PRIRODNICH V E D A TECHNIKY. 10. Praag, 
Nakladatelstvi Ccskoslovcnskc Akademie Ved, 1965, 392 biz., 38,50 Tsj. kr. 

Voor de tiende maal publiceert het Historisch Instituut van dc Tsjcchoslowaakse 
Akademie voor Wetenschappen onder bovenstaande titel een «verzamcllng studies over 
dc geschiedenis van de natuurwetenschappen en de techniek*. Dit nieuwe deel bevat, 
in tegenstelling met dc voorgaande, alleen bijdragen over de geschiedenis van de tech
niek. In een studie van algemene aard bclicht M. Teich problcmen in verband met de 
historischc ontwikkeling van de technisch-wetenschappclijke rcvolutie die zich sinds 
het begin van dc twintigste eeuw voltrekt. Hij richt hierbij speciaal zijn aandacht op 
de clcctronica als uitgangspunt zowel van de praktische toepassing van de kcrncnergie 
als van de automation. De overige bijdragen zijn gewijd aan dc ontwikkeling van be-
paalde technicken in Tsjechoslowakije. J. Koran schrijft over de technische rcvolutie 
in de ijzerindustrie. A. Brettschneider over de bierbrouwerijcn sinds het einde van de 
18dc eeuw en VI. Bozdech over de alkohol- en brandewijnindustric tot 1945. De techni
sche ontwikkeling van dc suikcrindustric wordt vrij uitvocrig behandeld door R.Kopccky, 
terwijl VI. Barta de groel beschrijft van de hoogspanningstechniek in Tsjechoslowakije 
tussen de jaren 1919 en 1945. Er is ten slottc nog ccn studie van Mil. Pavek over het 
vervaardigen van het linnen en een bijdrage van J.B. Parma over mijnbouw in de 19dc 
en het eerste deel van de 20stc eeuw. Alle bijdragen zijn in het Tsjechisch, maar er is 
telkcns een samenvatting in het Duits of het Engels bijgevoegd. Het jaarboek sluit met 
een bibliografie van de publicaties over geschiedenis van de exakte wetenschappen ver
schenen in Tsjechoslowakije in de loop van 1963. 

De tien verschenen dclen van deze uitgave bevatten vele interessante gcgvens over 
de ontwikkeling van de natuurwetenschappen en de techniek in Tsjechoslowakije. Num
mers van dit jaarboek kan men bestellen bij de afdeling voor geschiedenis van de we
tenschappen en de techniek van het Historisch Instituut der Tsjechische Akademie 
voor Wetenschappen. Het adres i s : Oddelcni dejiny prirodnich ved a techniky His-
torickeho ustavu CSAV, Praha-Hrad, Jirska 3. 

P, Bockstaele 

Veroflentlichungen des Forschungsinstituts des Deutschen Museums fiir die Geschichte 
der Naturwissenschaften und der Technik. Reihe A : Kleine Mitteilungen. Nrs. 1 tot 14, 
1964-1966. 

Het instituut voor geschiedenis van de natuurwetenschappen en de techniek van 
het bekende Deutsches Museum te Miinchen publiceert onder bovenstaande titel een 
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reeks korte medcdelingen over onderwerpen uit dc geschiedenis van de exakte vakken 
en de techniek. Het zijn meestal artikels geschreven door medewerkers van het instituut 
en gcpubhccerd in verschillende tijdschriftcn. Dc ovcrdrukjes worden met een aange-
paste omslag in de reeks opgcnomen. Hieronder volgt een lijst van de eerste vecrtien 
nummers (de nummers 1 tot 4 verschenen in 1964, de nummers 5 tot 12 in 1965, dc 
overige in 1966). 

1. F. Klemm: La Nuova Scienza (over Galilei's «Discorsi e dimostrazioni matematiche 
intorno a due nuove scienze* van 1638). 
2. J.O. Fleckcnstein: GaHlei und die kopernikanische Reform. 
3. W . Gerlach: Zur Geistesgeschichte der Galileizeit. 
4. F. Klemm : Die naturwissenschaften in Mannheim zur Zeit Karl Theodors (tweede 
helf van de 18de eeuw). 
5. A. Hermann : Die Entwicklung der Atomtheorie bis Niels Bohr. 
6. Bericht Uber das KoUoquium des Forschungsinstituts fiir Geschichte der Naturwissen
schaften und der Technik im S.S. 1964 und W . S . 1964/65. 
7. J.O. Flcckensteln : Von Descartes zu Leibniz. 
8. H. Gericke : Die Entwicklung physikalischer Grundbcgrlffc bei den Griechen. 
9. F. Klemm : Das altc technische Schrifttum als Quelle der Technikgeschlchte. 
10. J.O. Fleckcnstein : De la «Scienza nuova* du Rinascimento a la «Methodc nouvel lo 
du Baroque. 
11. J.O. Fleckcnstein: Naturwissen.schaft und Politik. 
12. A. Hermann ; Arthur Erich Haas und der erste Quantenansatz fiir das Atom. 
13. F. Klemm: Die Rolle der Technik in der italienischen Renaissance. 
14. J.O. Fleckcnstein: Die Einheit von Technik. Forschung und Philosophic im Wis -
senschaftsidcal des Barock. 

P. Bockstaele 

STAFLEU, F.A. F.A.W. MiqueL Netherlands Botanist. Wentia 1966. XVI-h96 pp. 
10 Guld. 

Een prachtige biografie van de grote Nederlandse plantkundige Miquel, biografie 
die van veel uit standpunten het lezen waard is. 

Eerstens moeten die met Miquels werk of met de tijd waarin hij Icefdc (1811-1871) 
lets tc maken hebben, deze biografie grondig nagaan omdat ze volledig, accuraat en door-
werkt is. De schrijver geeft een getrouwe weergave van MiqucJs leven en zijn werk 
waarbij niets geminimalisecrd, noch gemaximaliseerd wordt. Overal geeft hij nauwkeurig 
de bronnen op van hetgeen hij zegt. Daarbij is deze biografie de enige volledige over 
deze grote figuur uit de botanische wereld van het midden der 19c eeuw. 

Verder moeten alien die zich interesseren voor de tijd waarin Miquel lecfdc, deze 
biografie lezen, omdat Stafleu niet alleen alle documenten, feiten en gegevens betreffende 
Miquel bijeenbracht en opgeeft, maar omdat hij daarbij de man in zijn tijd en zijn om-
gcving plaatst en ook hier niets overdrijft. Hij geeft de toestanden weer zoals ze waren, 
of het aangenaam is of niet voor zijn landgenoten, voor de personen waarover het gaat, 
of voor vrienden of kennissen cvcntueel familicledcn van de betrokkenen. 
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Met andere woorden Stafleu doct aan geschiedenis der wetenschappen, zoals een 
geschiedkundigc die ccn juist begrip heeft van zijn wetenschap en daarbij eerlijk en 
objectief aan geschiedenis doet. 

Vooral moeten ook zij die in landen zoals Belgie waar de politieke. filosofische 
en taaltwisten zo scherp zijn, dat in veel gevallen de biografieen of zeer eenzijdig of zeer 
oppervlakkig gehouden worden, en in het eerste geval een verkapt pamflet zijn of in 
het tweede een zoutloze uiteenzetting. waarbij vooral getracht wordt niets te zeggen 
dat door wie ook zou kunnen kwalijk genomen worden. 

Stafleu beschrijft de toestanden zoals ze waren, en men moet crkennen dat zc beter 
noch slechter waren dan ze thans zijn en dit, mutatis mutandis, in alle midden-europese 
landen. Blumes direkteurschap van het rijksherbarlum kwam en komt voor met ccn 
onregclmatige regelmatigheid ook in de andere landen, slechts dc namen van de persoon, 
het instituut, dc plaats en dc tijd veranderen. 

Voor wie zich wil verdiepen in de ontwikkeling van de wetenschap in een bepaaldc 
tijd en in een bepaalde omgeving moet de drijfveren kennen die de verschillende karak-
ters beinvloed hebben, zoniet zal zijn beeld van de toestand verwrongen en onnatuur-
lijk zijn. 

Een biografie als deze van Miquel, gemaakt door Stafleu. toont ons dc vanzelfspre-
kcnde evolutic van de man, als gevolg van de wisselwerking zowel van zijn aanleg en 
van zijn karakter aan de ene, als dc tijd en de omgeving aan dc andere kant. 

Het is een werk dat als model van een wetenschappelijke biografie kan dienen. 

P. Van Dye. 

M E D E D E L I N G 

Het Belgisch Komitec voor Geschiedenis der Wetenschappen deelt medc dat de 
driejaarlijkse prijs Franz Jonckheere op het einde van 1956 zal uitgereikt worden (on-
gcveer 10.000 fr.). De prijsvraag staat open voor alle Belgische auteurs, voor hun werk, 
in het Nederlands of het Frans opgesteld, betreffende de geschiedenis der wetenschap
pen (geneeskunde uitgezonderd), dat gepubliceerd of geschreven werd in de periode 
van drie jaar, voorafgaar.d aan bet tijdstip waarop dc prijs wordt toegckend. 

Bclangstcllendcn kunnen hun tekst en lijst van publicaties toesturen aan het secre-
tariaat • Rozier 9. Gent, voor 1 oktober 1966. 
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