B O E K B E S P R E K I N G
SIR T H O M A S B A R L O W . - Three Selected Lectures and a Biographical Sketch. - Dawsons of Pall Mall, London 1965. I l l blz.
Thomas Barlow, een typisch Engels gcneesheer. was. toen hij in 1945 op de vooravond van zijn honderdste vcrjaardag overlced, een legcndarisch overledene uit de Victoriaansc periode. Zijn naam en work zijn op ccn gelukkige wijze verbonden met het
erkenncn en het bchandelcn van een kinderziektc, die hij indentificeerde als een akute
rachitis, of een schcurbuik, waarover vroegcr cnig vermoeden bestond dat zij een avitaminose zou zijn, en die dank zij Barlows nauwkeurige beschrijvingen en patologisch
onderzoek, als zodanig bekend is geworden.
Een nazaat van de grote clinicus schrijft vooraf een boeicnd overzicht van het leven en de bedrijvigheid van de gelcerde.
Van hemzelf wordt de tekst van drie lezingen gegeven, die hij hield in 1894, 1916
en 1919. Het is in dc precicus-korrcktc stijl die het kcnmerk is van de aristokratische
geest en de met traditie doordrenkte omstandigheden, waarin zij gehouden werden.
De eerste Iczing bchandelt Harvey als mens en als medicus. Men maakt het curriculum vitae van de grote anatomo-fysioloog mede : zijn studic te Cambridge in het
Caius College, zijn verblijf te Padua waar hij zich bijzonder op de menselijke anatomie
toelcgde. onder de invloed van Fabricius kwam er in dicns laboratorium en snijkamer
werktc. In 1602 kecrde Harvey naar Engeland terug en was er mccr dan 36 jaar aktief
als arts in St. Bartholomew's Hospital. Twocmaal kecrde hij naar het vasteland •weer ;
hij was bij tal van politiekc verwikkclingen bctrokken tot hij in 1628 zijn ontdekking over
het mekanisme van de blocdsomloop publicccrdc. Later lict hij nog belangrijk werk over
de generatie verschijncn.
W e hebben zelden zo'n voUcdig rclaas in zo weinig bladzijden gelezen, er ligt een
glans van Engelse humor op die in de volgcnde oraties nict afneemt. W a t over Paolo
Sarpi en zijn tijd verteld wordt, is ccn niet al te diepgaande levensbeschrijving van deze
gelecrde teoloog die geput werd in Robertson's Life of Sarpi; niets origineels, maar een
met luchtige bcschouwingen doorspckt zondagnamiddagsvcrhaa! door een man die het
historisch kadcr waarin de laatzcstiende ceuwse figuur Sarpi lecfde, bezocht heeft en
goed typeert. De laatste oratie vcrhaalt de ontdekking van het ziektebeeld van de infantiele schcurbuik die dagtekent uit 1883 : het waren dc eencndertig eerste gevallen die te
dien tijde aan de aandacht van de g^zamelijke geneeshcrcn onderworpen werden. Hierin
ontpopt Barlow zich als de echte wetcnschappclijkc vorscr, die met systematische nauwgezetheid al dc zijdcn van het gestcldc problecm afzoekt, tot de konklusie zich onafwendbaar opdringt. Dc schrandcrheid van Barlow was het die hem noopte de gebrekkige voeding van de ziekc kinderen als etiologisch moment te onderkcnnen, en aldus de mogelijkheid van een rationele en afdocnde terapie te schsppen. Deze oratie moet als de definitieve sluitsteen van Barlows ontdekking beschouwd worden.
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Het gehele eindigt op de bibliografie van Barlows werk. Zij bedraagt. van 1873 tot
1933, 132 titels; het is een waardevolle monografie over een van Engelands beste geneeshercn uit het grensgebied tussen de vorige en deze eeuw.
L. Elant.

E. G. T. LIDDELL. - The Discovery of Reflexes. - Clarendon Press, Oxford 1960.
174 blz.
Het was een gelukkige gedachte een historische monografie te wijden aan de ontdekking van een der fundamenteelste gegevens uit de moderne geneeskunde. De auteur
heeft er een hulde aan het leven en het werk van Charles Sherrington mee bedoeld, omdat deze Engelse gelecrde het begrip, het anatomisch substraat en de fysio-patologische
bezegeling van de reflex op soliede grondslagen heeft geplaat.st, zodat het als een van de
schoonste veroveringen van dc neurobiotiek mag bestempeld worden. Sherrington begon
in de jaren 1890 en overdeed alles wat voorafging, voordat hij zich aan eigen onderzoek zette. Toen hij van wal stak, was er niet veel geestdrift meer voor verder onderzoek op dat gebied, men was voldaan met wat de mikroskopie had bijgebracht, en dacht
dat de kennis van het fenomeen door de eerste fysiologen nogal intensief was bestudeerd,
niets voor verdere vorsing had overgelaten. Aan die periode zijn de namen verbonden
van Galvani met zijn proeven over de dierlijke elektriciteit, van E. du Bois-Reymond
die de waarnemingen van de eerste nauwkeuriger bestudeerde, wat hem als zijn evenknie deed beschouwen. Nog andere fysiologen, en van de allergrootste, hadden hun steentje bijgebracht, de Duitse school met Miiller aan haar hoofd, en de Franse school met
Magendie en Claude Bernard hadden de initiale begrippen geschapen die gesteund waren
op veel, en van het schoonste, experimenteel werk, toen Sherrington begon. Een kleine
honderd bladzijden van de 174 worden aan dat historisch relaas besteed. Het is een
weergaloos overzicht dat elk medisch-historicus graag op zijn aktief zou geschreven
zien, waar zich slechts de knapste vakgenoten aan wagen zouden, en waar jaren van
opzoekingen en bronnenstudie moeten aan gewijd zijn geweest.
Sherrington begon te Cambridge, als hij eenentwintig jaar oud was, fysiologie te
studeren op de kikker, het ideale dier om spinale reflexen na te gaan. Zijn leermeesters
waren Michael Foster, die hem bovenal zin voor sekuurheid bijbracht, en George H .
Lewes die hem naar de neurofysiologie loodste. In 1885 schreef de leerling zijn eerste
bijdrage, nadat hij in Straatsburg onder Goltz had geexperimenteerd, op een bijna hersenloze bond die 733 dagen zes herscnoperaties had overleefd. Het leidde hem tot de erkenning van een ruggemerg area in de hersenen, van waaruit, ten gevolge van die decerebratie, een dcgeneratie optrad in de pyramidale banen. Het ging in dezelfde geest voort.
Het experimentele werk plaatste Sherrington tegenover de neuronteorie die door Cajul,
His en Forel vorm en inhoud had gekregen ; de ascylinder van de zenuwcel werd ontdekt
en zijn rol bepaald, afferente en efferente vezels kregen hun naam benevens hun eigen
taak; men leefde in een zenuwcel- en reflexatmosfeer in alle laboratoria, de woorden bouw
en funktie waren niet van de lucht, het gaf de indruk van een wereldoorlog op alle fronten, men schiep nieuwe termen om de ideeeen te kunnen in vatten. Konklusies werden
gelanceerd, het was vooral een uitzuiveren, een afkrabben om duidelijke, schcrp gede-
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finieerde begrippen en beginselen na te laten: synapsen, dynamische polarizatie, centrifugaal en cellulifugaal, alles kreeg een precieze definitie. Elks aandeel in de evolutie
der opvattingen werd nauwkeurig afgelijnd, van Cajal, van Golgi, aan A. van Gehuchten.
Middenin stond Sherrington. Ook dat relaas, hoe het allemaal verliep, is een meesterstukje van beknopte historiek, waaruit de hoofdfiguur in een helder licht op de voorgrond treedt, zonder door dityrambes ontsierd te zijn ; hij wordt alleen in een zakelijk
historisch verhaal opgenomen, met de rol die hij gespeeld heeft. Naast de bronvermelding
die tot het fundamentele beperkt blecf, moct een biografische appendix aangestipt worden : geboorte- en overlijdensdatum, plaats van werking, ontdekkingen, titels van boeken en tijdschrift waar de voornaamste publikatie verscheen. leermeester en leerlingen:
een echte goudmijn. Een naam- en zakenindex rondt het gehele af.
Deze monografie is een onvergetelijk dokument over Charles Sherrington en datgene wat hem als wetenschappelijk vorser van allereerste formaat karakterizeert.
L. Elaut

Z A C H A R Y C O P E . - A History of the acute Abdomen. Oxford University Press, London 1965, 123 blz.
Een boek, of wat Zachary Cope oog moge geschreven hebben, is altijd werk van
eerste gehalte. Hij is chirurg in een van Loudens befaamdste ziekenhuizen, en tegelijk
een medisch historicus naar wie met eerbiedige schroom wordt opgekeken, want ook op
dat gebied legt hij, altijd, met kwaliteitsprodukten op de aandacht van zijn lezers beslag.
Dit is weerom gcbeurd met zijn monografie over de akute buik. een syndroom waarbij
elk genecsheer zijn geest wat meer onder spanning gaat zetten, omdat hij weet dat het
telkens om een mensenleven gaat, binnen het bestek van enkele uren, ten hoogste van
enkele dagen. De akute buik, en wat er achter die naam kan schuilgaan, is een begrip
dat maar sinds een goede vijfendertig jaar bij de artsen ingeburgerd is, en ten koste van
veel zweet, harde woorden, zelfs verwijten en menselijk leed kon ingehamerd worden.
Hoe het begrip groeide, vanaf de grijze oudheid tot op de huidige dag, wat het begrip
bevat, en wat er mee aan te vangen is ten einde de patient uit een levensgevaarlijke
situatie te redden, is geen gegeven van het laboratorium, maar de resultante van een
eeuwenlange, honderde malen verjaarde waarneming bij het ziekbed, van een klinische
ervaring die de raeest schrandercn onder de geneesheren vaak met de handen in het haar
achterliet, van het lijkenonderzoek dat alle grootspraak de mond toesnoerde, kortom
van een empirische metode die zoveel, zoniet meer voor de menselijke ziektewetenschap
te bctekenen had en heeft, als het vernuftigste vorsingswerk waaraan onberekenbare
tijd, geld, en vernuft besteed werd. Buikvliesontsteking en haar erkenning, vage pijn ergens in de rechterheupgroef, blindedarmontsteking en de ontwikkeling van haar operatieve behandeling, doorgebroken raaag- en darmzweer, darmamputatie en darmnaad, galblaasontsteking, darmobstruktie (met haar akelige naam «miserere»), gebarsten buitenbaarmbaarmoederlijke zwangerschap, zoveel titels, zoveel hoofdstukken van een medischhistorisch boek dat de titel van akute buik draagt.
Zachary Cope heeft het alles, nog eens, uit de doeken gedaan met de eenvoudige
zekere taal van iemand die geen tegenspraak moet vrezen, omdat geen essentieel gegeven,
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geen belangrijke datum, geen ondernemend en denkend man vergeten werden. Zowat
twintig jaar geleden schreef hij een boekje over de pioniers van de akute buikchirurgie;
thans komt hij op het gegeven terug in een andere vorm en met tal van aanvullingen.
Deze betreffen vooral Louyer-Villermay, een bijna onbekende Franse chirurg die men
voor de eerste appendicitiskenner en diagnosticus moet aanzien (1824), de Engelse huisarts Edwards Crip die de eerste gevallen van een gebarsten maagulcus beschreef (1828),
de Amerikaanse huisarts Christopher Pemberton die voor het eerst (1806) de symptomen van de akute peritonitis onderkende en aldus het ziektebeeld schiep. Uit een massa
geschriften van allerlei aard heeft Zachary Cope datgene opgediept wat hij nodig achtte,
teneinde van dat ziektebeeld een histori.sch-khnisch verantwoord totaalbedrag op te maken,
Als het geen versleten stijibeeld was, zou ik over deze monografie zeggen dat ze
leest als een boeiende roman. Het is een betrouwbaar historisch verhaal over een van de
meest aangrijpende ziektetoestanden waar een arts kan voor geplaatst worden.
Een tikjc van dat beklemmende grijpt de lezer aan, wie hij ook mag zijn. Met een eerbied afdwingende kennis van zaken die ver in het verleden reikt, alle landen bestrijkt,
alle desbetreffende geschriften aanstipt en nauwgezct refereert, werd met de 123 bladzijden van dit boek een merkwaardig diorama op de akute buik samengesteld.

L. Elant
LANCELOT HOGBEN. - Science in Authority, Unwin University Books, London
1963, 158 blz.
Het boek bevat een tiental essays die alle van een stoute denkkracht getuigen; het
tema is in hoofdzaak biologisch uitgespreid in een zeer breed spectrum waar alle kleuren inzitten, zoals medische statistiek, racisme, interplanetaire taal, Darwins oorsprong
van de soorten, de sociale funktie van de wetenschap. Er is ook een goed dcel wetenschapsgeschiedenis aan besteed en een bespreking komt dan in deze rubriek niet op een
verkeerd adres terecht. De auteur zet als exordium te midden van de titelpagina, een
benauwende volzin: no society is safe in the hands of so few clever people. Dat gecft
veel te bedenken.
Over het begrip ras en soort sprak schrijver in 1959 naar aanleiding van het Darwinjaar: Alfred Rosenberg met zijn raspolitiek krijgt ccn vecg uit dc pan, wat niet belet het enorme belang van het ras op de menselijke samenleving te onderstrepen. Het bestaan van het rassenproblecm is niet te ontkennen, al wordt het in sommige kringen onderschat. Darwins Origin of Species heeft de biotoog van vandaag tot een kritische herdenking van het fameuze geschrift aangezet; vooral de teeltkeus moet het gelag betalen in
het licht van Mendels erfeniswetten en van de experimentele genetica, die wel eens tot
andere konklusies leiden dan diegene die Darwin aan zijn beschouwingen laat vergezeld
gaan. Het is onder meer evident dat er veel manieren zijn volgens dewcike de evolutie
zich kan voordoen, en dat aan de mutatic meer belang moet gehecht worden dan dc
epigonen van Darwin ooit vermoedden. Teeltkeus is niet de enige zelfs nict de voornaamste faktor van de soortvorming in het beginstadium van de diffcrentie, zc kan alleen de gapingen tussen de grote afdelingcn van een rangschikkingssysteem verklaren,
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De auteur heeft zich intensief op de studie van de erfclijkheid toegelegd ; men kan
dus verwachtcn dat hij in dc natuurwetenschappelijke lessencyclus die waar ter wereld
ook de medische studie voorafgaat, de genetica op de studicrooster wil zien prijken, wel
integcndcel want liever geen genetica dan een summiere kursus, zegt hij, voor een soliede
aanpak is er geen tijd en geen voorberciding. Liever fysiologie en patologie, want de
menselijke maatschappij is een milieu waarin fysisch regime en sociale traditie worden
voortgezet, veel meer dan een ineengepast genenpatroon. Met medische statistieken kan
Lancelot Hogben zich niet verzoenen, omdat ze onvergehjkbare groothcdcn in het debat
werpen. Hij gclooft dat dc medische praktijk aktiever aan de vooruitgang van de wetenschap kan declnemcn als dc medische gemeenschap meer bevoegde adviezen zou gaan
inwinnen dan zich te bcrocpen op statistieken. Aan een van zijn essays geeft hij zelf de
titl : de huidige krisis in dc teorie van de statistiek.
Het is in de bespreking van de wetenschap en haar sociale funktie dat de auteur
de volzin schreef dat geen samenleving veilig is in de hand van weinig schrandere mannen, zoals het zich b.v. voordecd met Alexandrie. dat zes ecuwen lang de haard van
intense beschaving was, doch ten onder ging omdat het de kiemcn van zijn eigen verval
in zich droeg, er is een te grote hiaat tussen wat een klein aantal leiders weten, en wat
een groot aantal nalopers voor waar aannemen ; hierin ligt het gevaar voor de kulturele
waarden dat wetenschappelijke vorsers lippendienst betalen.
Sterrentaal en hemelse syntaxis zijn woorden waar men bij stilstaat; nader onderzocht bctekenen zij in het vocabularium van de auteur niets meer dan de gehele aanpassing, regeling, instclling en gcrecdheid van de menselijke geest ten aanzien van een
wereld- en hcelalbeeld dat vcrnieuwing tegemoct gaat. De auteur heeft een broertje dood
aan religieus en andcr gczag dat intcllcktucel initiatief verlamt; hij bekijkt het tamelijk
eenzijdig, want hij plaatst zich nict op ccn zuiver wetenschappelijk standpunt en brengt
er te veel politick bij te pas.
Allccn e^n ding zccr goed kcnncn is blijk geven van een barbaarse geest, en beschaving impliceert een aangename verhouding van al de soorten ervaringen tot een centraal
menselijk denksysteem. Dit gezegde (blz. 142) verdient een algemener toepassing. De wetenschap zet vaak zelf een mom voor. waar gczag en dwingelandij achter vcrscholen zit.
W e vinden het ten slotte een niet alledaags boekje omdat er zoveel stoute denkkracht aan besteed werd. Het was het beginwoord van deze bespreking, die, naar ik
vermeen, mijn stelling heeft bcwezen. Het kan dus ook het slotwoord zijn. Daarenboven zeer knap geschreven.

L. Elaut.

PAPYRUS E D W I N

SMITH, Uitg. Hans Huber, Stutgart-Bern 1966, 119 blz.

De reeks Klassikcr der Mcdizin und der Naturwis-senschaftcn, die verdienstelijk werk
levert met de opdracht te vcrvullcn die zij in haar vaandel heeft geschreven, brengt met
vol IX het bekcnde medisch Icerboek van het oude Egypte. Er gaat een inleiding aan
vooraf, van de hand van Wolfhart Wcstendorf, die ook de vertaling uit het oorspronkehjke bezorgde. Deze inleiding van twintig bladzijden is ccn pareltje in zijn soort, zonder
hetwelk men in de tekst zou verloren lopen.
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• De Edwin Smith papyrus, die in 1862 in Luxor door de Amerikaanse egyptoloog
wiens naam hij draagt, aangeworven werd en slechts in 1920-1930 volledig werd uitgegeven, is in hoofdzaak een traktaat over wond- en ongevalchirurgie. Voorts bevat hij
toverformules tegen besmettelijke ziekten en recepten voor allerlei, meest uitwendige,
kwalen, Het was lang genoeg geleden dat ik een vertaling van het belangrijkste medisch
dokument uit de verre oudheid gelezen had om mij over de inhoud niet veel meer te herinneren, zodat ik onder de bekoring gekomen ben van de somme kennis en gezond verstand waarvan de Egytische arts die het allemaal te boek gesteld heeft, blijk geeft.
Vooral de observatiegeest van de schrijver (s) zal de huidige arts niet ontgaan, hij is
een sieraad van de kollega die dat Icerboek samengesteld heeft, omstreeks het midden
van de zestiende eeuw voor onze tijdrekening.
Ik kan, met voile overtuiging, elke chirurg de raad geven dit werkje te lezen, het loont
de moeite; hij zal het zich niet beklagen, en met mij de gewisheid wcgdragen dat de geneeskunde van het Nijldal reeds in de tijd toen men pyramidcn bouwde en fabelachtige
tempels aan de benedenloop van de stroom oprichtte, een door het menselijke genie geitekende verworvenheid van een weergaloze beschaving was.

L. Elaut.

A U G U S T U S D E M O R G A N . - Arithmetical books from the invention of printing to
the present time (London, 1847). Heruitgave, met een inleiding van A. Rupert Hall. London, Hugh K. Elliott, 1966. £5 5s/; $ 14,70.
Sinds de tijd van zijn verschijnen, ruim een eeuw geleden, is de bibliografische lijst
van Prof. De Morgan een waardevolle informatiebron gebleven. Beschreven zijn ca. 350
boeken (pag. 1 t/m 106), die De Morgan persoonlijk ingezien heeft. Voor het overgrote
deel bezat hij ze zelf en het is nog bekend waar ze zich nu bevinden. Hij wijst er op, dat
zijn lijst in hoofdzaak nationale betekenis heeft; de meeste der beschreven rekenboeken
zijn namelijk Engelse uitgaven. Het aantal inkunabelen is gering, 8. Uit de 16e eeuw zijn
80 rekenboeken beschreven, waarvan maar 3 uit Zuid-Nederland : Antwerpen, 1565 Valentin Menher, 1576 Nunez, 1581 Gemma Frisius en 2 uit Noord-Nederland : Leiden 1585
Simon Stevin en Alkmaar, 1596 Nicolas Petri (van 3 werken, die te Lyon - Lugduni verschenen zijn is foutief Leiden als plaats van uitgave vermeld).
W a t vooral te prijzen is, is de grote nauwkeurigheid waarmee de samensteller te
werk gegaan is. Weliswaar wordt tegenwoordig van een bibliografie meer verlangd dan
de eisen, die De Morgan zich gesteld had. Icder echter, die oudere bibliografieen moet
raadplegen weet uit ervaring hoe vaak er nog allerlei twijfels blijven. In dit opzicht gaf
zijn lijst een grote verbetering en het is te betreuren, dat niet alien na hem zijn eisen
voor nauwkeurigheid overgenomen hebben.
Behalve een bibliografie geeft De Morgan ook nog wetenschapsgeschiedenis en wel
in de «Introduction» (v t/m xxviii) en ook nog bij de bespreking van enkele werken, zo
bijvoorbeeld bij de bekende «Margarita philosophical van Reisch (Bazel, 1508), «AIgorismus* van Socrobosco (uitgave van 1523, Venetie) en een blijkbaar in Engeland
nogal veel gebruikt rekenboek van Edward Cocker (London, 1700, 20e uitgave).
Het boek eindigt met een lijst van 1580 namen (107 t/m 124) «of reported authors,
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editors 6 c. of works on arithmetic*, door De Morgan uit diverse niet genoemde bronnen
bijeengebracht en bedoeld als uitgangspunt voor verder onderzoek.
Deze nieuwdruk van de uitgave van 1847 bevat nog een voorwoord (6 pagina's)
van Prof. A. Rupert Hall.
Hoewel de bibliografie thans verouderd is, blijft Dc Morgan's werk toch nog van
belang voor hen, die in het onderwerp geinteresseerd zijn, en wel om zijn betrouwbaarhcid en de historische aantekeningen. Het wordt terecht nu opnieuw uitgegeven.
A. Smeur.
J O H N HERIVEL. The Background to Newton's Principia. A sttidy of Newton's dynamical researches in the years 1664-84. Oxford, Clarendon Press, 1965, X V I + 3 3 8 blz.,
fig., 5 pi., prijs: 70 s.
Aan belangstelling voor het werk van Isaac Newton heeft het tot nu toe nooit ontbroken en vooral aan zijn grondleggende arbcid op het gebied van de mechanica werden reeds talrijke studies gewijd. Dat hierbij op dc eerste plaats werd uitgegaan van de
«Philosophiae naturalis Principia mathematical van 1687 ligt voor de hand. In dit werk
vindt men immers de resultaten van Newtons onderzoekingen over dynamica en een
synthese van zijn ideeen over de mechanische struktuur van het heelal. De perfectie van
van de «Principia» was er echter oorzaak van, dat veel minder aandacht werd besteed
aan de groei van Newtons inzichten gedurende de periode die de rcdaktle van het werk
voorafging. De laatste jaren is hierin echter een opvallende kentering waar te nemen. Z e
wordt onder meer gekenmcrkt door een groeiende en vruchtbare belangstelling voor de
omvangrijke verzameling onuitgegeven handschriften van Newton. Die documenten zijn
weliswaar sinds lang bekend, maar slechts fragmentarisch ondcrzocht en gebruikt. De
publicatie van «The Correspondence of Isaac Newton* sinds 1959 en het werk van geleerden als A. Koyre, A. Rupert Hall, M. Boas Hall, J. Herivel e.a. zijn zovele bewijzen
voor die gewijzigde bonding. Een nieuwe welkomme bijdrage tot het ontsluiten van deze
archieven is het werk van Herivel over Newtons onderzoekingen over dynamica tussen
1664 en 1684. Het steunt op originele handschriften uit de Portsmouth Collection in de
Universiteitsbibliotheek te Cambridge, die datcren uit de periode 1664-1684.
Herivcis werk bestaat uit twee delcn: het eerste is een analyse van dc dokumenten,
die in het tweedc in cxtenso worden gepubliceerd.
In het eerste hoofdstuk schtst de auteur de ontwikkeling van Newtons opvattingen en
ontdekkingen op het gebied van de dynamica tot na dc definitieve afwerking van Boek I
van de «Principia». Een eerste creatieve periode loopt van 1662 tot 1666. V a n 1667 X)t
ongeveer 1679 gaat Newtons belangstelling naar andere onderwcrpen, o. m. naar de
optica. In 1679 herlceft zijn belangstelling voor de dynamica, heel in het bijzonder in
verband met het problecm van dc planetenbeweging zoals het in de wetten van Kepler
wordt geformuleerd. In het tweedc hoofdstuk tracht Herivel een antwoord te vinden op
de vraag in welke mate en onder welke vorm Newton bemvloed is geweest door Galilei
en Descartes. De drie volgcnde hoofdstukken zijn gewijd aan enkele bijzondere onderwcrpen : het begrip «conatus> bij Newton, de gravitatiewet in verband met dc maanbeweging en Newtons theorie over de beweging van vaste lichamen. Deel I sluit met
hoofdstuk 6, waarin wordt gehandeld over dc datering van de verschillende manuscripten
die door de auteur werden gebruikt. De manuscripten worden in deel II in extenso ge-
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publiceerd. Bij elk document is een korte samenvatting gevoegd en verklarende nota's.
Van de teksten waarvan het origineel in het Latijn is, wordt ook een Engelse vertaling
gegeven.
Deze publicatie is een belangrijke aanwinst in de literatuur over Newton. Z e biedt
niet alleen een inzicht in de tot nu toe grotendeels onbekend gebleven groei van Newtons
ideeen over dynamica, maar is bovendien een interessante bijdrage tot de geschiedenis
van de mechanica in de 17e eeuw. Bijzondere waardering verdient de grote zorg besteed
aan de publicatie van Newtons geschriften over dynamica en aan de Engelse vertaling
van de Latijnse teksten. Minder betrouwbaar schijnen mij echter enkele figuren in de
tekst. Vermoedelijk zijn sommige geen juiste weergave van het origineel. Dit is o.m. het
geval met de valkromme op biz. 239, die nergens een buigpunt vertoont wat zeer waarschijnlijk wel het geval is op Newtons tekening. De kromme AFOGHIKL op biz. 243
wordt gcsloten getekend, wat in tegenspraak is met de bijhorende tekst. O p de figuur
van biz. 273 moet de raaklijn R Z evenwijdig zijn aan de diameter DK. Ook de figuur
op biz. 273 is vermoedelijk een zeer vertekende weergave van het origineel: het punt
F moet dichter bij A liggen dan D.
Door het schrijven van deze uitstekende studie over een nog grotendeels onbekend
aspect van Newtons leven, heeft Herivel een grote dienst bewezen aan alien die zich
interesseren aan de geschiedenis van de wetenschappen in de 17e eeuw.
P. Bockstaele.

KRONIEK
Een nieuw musetiin van historische optische instrtunenten te Jena.
Door de samenwerking van Prof. Dr. Uschmann, directeur van het Ernst Haeckel
Haus der Universiteit, met Dr. Fischer directeur der Fachschule fUr Augenoptik «Hermann Pistor», en de drie laboratoriumleiders van het Mikrolaboratorium der V.E.B.
Carl Zeiss, is er een blijvende tentoonstelling van historische microscopen, verrekijkcrs,
brillen, loepen en astronomische instrumenten ingericht geworden in Griessbach-HausPrinzessinnenschlosschen te ]ena.
Aan de microscopenverzameling werd de grootste plaatsruimte toegekend.
Het stadsbestuur van Jena heeft opzettelijk het Griessbach-Haus ter beschikking gesteld, omdat, jaren geleden, aldaar het laboratorium gevestigd was waar Hermann Ambronn, de pionnier van de polorisatie microscopie in de biologie, gewerkt heeft.
D e tentoonstelling in Griessbach-Haus staat onder de leiding van Dr. Fischer, directeur van de Fachschule fiir Augenoptik Herman Pistor, X./69 Jena. Carl Zeiss Platz 12.

Ed. Friton.

47

