
BOEKBESPREKING 

DANIEL BERNOULLI. Hydrodynanrik odcr Kommentare fiber die Krafte tind Be-
wegungen dcr Flussigkciten. Ubersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. Ing. Karl 
Flierl. Veroffentlichungen des Forschungsinstituts des Deutschen Museums fiir die 
Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Reihe C, Quellentexte und Ober-
setzungen, Nr. 1, 1965, 2 din., 295 biz., HO biz., fig. 

Het eerste deel van deze uitgave bevat een Duitse vertaling van Daniel Bernoulli's 
(1700-1782) beroemde Hydrodynamica (Straatsburg, 1738), een van de eerste systma-
tische werken over de dynamica der vloeistoffen. Afgezien van tea Russische vertaling, 
bestond tot nu toe geen uitgave in een modcrne taal, zodat hier in de ware betekenis 
van het woord een leemte word gevuld. In het tweede bandje worden de uitvoerige 
aantekeningen van de vertaler samengebracht. Naast gegevens over de literatuur aan-
gegeven door Bernoulli en verwijzingen naar moderne werken, bevat het vooral contro-
leberekeningen op Bernoulli's formules. 

P. Bockstaele. 

Klaus MAURICE. — Die Fraazosische Pendulc des 18. Jahrhunderts. Un vol. cart, in 
4° de 124 pp et 84 figg. — 1967. 'Walter de Gruyter & Co, Berlin. Prix : 48 DM. 

Les ouvrages relatifs a I'histoire de I'horlogerie sont innombrables. II etait difficile 
de faire de I'inedit en cette matiere, et Mr. K. Maurice y a r^ussi, en redigeant un livre 
consacre a la philosophie et a I'iconographie du sujet, bien plus qu'a la technique ou & 
revolution mecanique de la pendule. 

Bien que I'auteur pretende se limiter au 18e siecle fran^ais, il debute par une etude 
assez pouss^e de la symbolique de la mesure du temps. A cette occasion, il nous fait 
connaitre des ouvrages assez rares, datant du 15c au 18e siecle, et dans 
lesquels des philosophes et des graveurs ont laborieusement tente d'etablir un rappro
chement entre I'horlogerie et leur propre philosophie. Le chapitre suivant d^crit quelques 
pendules monumentales peu connues, et le fait um'quement en fonction de leur exterieur. 
Un troisieme chapitre, assez etendu, est consacre a I'analogie entre la machine horlogere 
et la machine du monde. C'est un jeu de I'esprit qui a inspire nombre de philosophes plus 
ou moins doues, et suggerS des allegories faciles que les dScorateurs ont largement uti-
llsees. 

Le quatri^me chapitre aborde enfin le sujet promis par le titre de I'ouvrage : la 
pendule construite en France au cours du 18e siecle. Ici encore, I'auteur s'occupe exclusi-
vement de la caisse de I'horloge, et tente a cc propos une classification. II nous foumit 
aussi, et c'est la une recherche de valeur, des notes inedites sur les dessinateurs 
auxquels sont dues les pendules les plus typiques. 

Le cinquieme chapitre reprend le cote allegorique de cette decoration ; le sixieme se 
rapporte a I'organisation corporative des horlogers du 18e siecle. Bien entendu, le vo-
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lume se termine par une abondante bibliographie (pres de 200 titres), un index des 
noms cites et un index des objets mentionnes. Se sont la des tables fort uitiles. 

Les 84 figures, groupees sur 59 planches hors-texte, nous fournissent une illustici-
tion neuve sur I'aspect exterieur des plus belles horloges del'epoque. 

Comme le dit I'auteur lui-meme dans son pr^ambule, on ne trouvera dans cet 
ouvrage aucune documentation sur la mecanique horlogere. Le point de vue de Mr. 
Maurice est tout autre. Son livre interessera particulierement ceux que preoccupe 
I'esthetique de I'horloge et son ornementation. 

Henri Michd. 

ROBERT SOUPAULT. _ Chirurgie, mon Metier. Uitg. Plon, Parijs 1966, 346 biz., 
18 FF. 

Dit is geen medisch-historisch werk in de strikte zin van het woord, doch het geeft 
een dudanig beeld van de stand der genceskundige, meer in het bijzonder der chirurgi-
sche, wetenschap op de huidige dag, dat wij het als onze overtuiging uitspreken dat men 
er over vijftig jaar zal naar verwijzen als een seinpost en teken des tijds in 1966. De 
auteur, die een flink stuk evolutie van de Europese chirurgie heeft meegemaakt, en 
cr vooral als chirurgisch technicus en operateur veel heeft toe bijgedragen dat de chirur
gie in zijn land een bepaalde weg opging, was uitstekend geplaatst ora zijn mening te 
geven over de problemen die thans geldend zijn, en die in de eerstkomende lustra een 
opiossing moeten krijgen. Die problemen zijn van strukturele en van deontologisch-morele 
aard. Hoe men chirurg wordt nadat gebleken is dat de roeping er is, hoe het evolueert 
met de medische studie, met het in Frankrijk zo hoog aangeslagen systeem van de 
concours, waar nicmand buiten kan en waar heel het universiteits- en ziekenhuiswezen 
zodanig in verstrikt ligt dat de meest met chirurgisch talent en kennis begenadigde 
jonge man er niet aan ontsnappen kan ; het postuniversitair onderricht, de toekomst-
kansen van de afgcstudecrde en gcvormde chirurg in de ziekenhuizen van de hoofd-
stad en de provincie ; de inrichting van een chirurgische afdeling met personeel, lokali-
teiten, laboratoria, koUega's, assistenten, verpleegsters, enz. het schept problemen die 
de terugslag ondervinden van het ekonomich en sociaal leven buiten de enge chirur
gische atmosfeer. 

De chirurgie staat, en stond overigens herhaaldelijk in de laatste tweehonderd jaar, 
voor een nieuw tijdperk, denken we aan wat de opkomst van de antisepsis, esq. asepsis 
als financiele vraagstukken opgeworpen heeft. 'Welke taken zij in ons atoomsplitsings-
tijdperk krijgen zal, laat zich vermoeden, maar nog niet duidelijk aftekenen. Op elk 
moment van haar evolutie. wordt zij tegenover opdrachten van historisch belang 
geplaatst, en het is good dat mannen uit de vakwereld zich met een ruim begrip voor 
de toekomst uitrusten on in hun ervaring, helderheid putten om de weg te wijzen naar 
de meest adekwate opiossing. 

Dat een moreel problecm aan de basis van elke chirurgische vooruitgang ligt, 
wordt elke dag opnieuw bewezen. Zijn de pennen al niet in beroering gekomen sinds 
Zuid-Afrika het initiatief tot de hartoverplantingen heeft genomen ? De medische 
plichtenleer kan die problemen ternauwernood bijhouden, recht en jurisprudentie moeten 
elke dag standpunten innemen waarvan zij gisteren geen vermoeden hadden. Juridische 
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en professionele verantwoordelijkheden worden zonder verpozen opgeworpen, het me-
disch ambtsgeheim krijgt zware deuken, en toch moet het gehandhaafd blijven in heden 
en toekomst. Men zal graag bij Soupault te rade gaan om zijn mening te vcmemen en 
voor zichzelf een etisch verantwoord gedragspatroon aan te leggen. 

De geschiedenis werkt niet alleen met het verleden. Zij bouwt meer dan ooit 
aan de toekomst, dat is een vaststelling van alle tijden ; zij helpt het heden verrijken. 
en het nageslacht heeft er alle voordeel bij dat de mannen die thans de toon aangeven, 
hoogstaande mensen zijn, met soliede kennis en niet het minst met een soliede 
morahteit. 'Wanneer de medici-historici over een halve of een hele eeuw onze tijd 
zuUen kunnen karakterizeren naar de normen die Soupault uitstippelt, en vooral zuUen 
kunnen wijzen op de zorg waarmede wij onze idealen en handelingen hebben omriugd 
zoals in 's schrijvers boek voorgehouden wordt, zuUen zij zeggen dat wij groot 
gezien hebben, en zo zal het keerpunt van de twee eerste naar het laatste derde van 
de negentiende eeuw een voor de geneeskunde historisch moment geweest zijn. Daarom 
aarzelden we niet het werk van Soupault als een seinpost te bestempelen. Het paart 
bezonkenheid aan progressisme, en getuigt voor de geschiedenis der geneeskunde 
waarin het overigens met voile grepen put. Al is de auteur geen vakman uit de 
historia medica, hij heeft toch bewezen dat een medisch denker de rijkdom van het 
verleden niet naast zich kan leggen, indien hij het pad van de toekomst aanwijst 
ea bepaalt. 

L. Elaut 

HANS HOFFMANN. — Ein frankischer Arzt und Freihcitskampfcr Joh. Gottfried 
Eisenmann, Uitg, Freunde Mainfrankische Kunst u. Geschichte E.V. "Wurzburg 1967, 
132 biz. 

Johann-Gottfried Eisenmann heeft in het Zuid-Duitsland van 1795 tot 1867 een luid-
ruchtige politieke en wetenschappelijke rol gespeeld. Hij was een begaafd en veel-
zijdig man, een groot werker, een medisch denker, wiens rechtlijnigheid hem 't leven 
zwaar gemaak heeft, fysisch noch psychisch was hij uitgerust om het gemakkelijk te 
hebben. 

Geboren in het vaderland van de rokokokunst, te Wurzburg, uit een geslacht van 
geringe middenstanders, trok hij naar de universiteit van zijn geboortestad om er in 
de natuurwetenschappen en de rechten te studeren, wat toen een veelgevolgde mode 
was. In het leger van de Verbondenen was hij foerier en rekenmeester. In 1816 uit de 
dienst ontslagen ging hij in de geneeskunde studeren. Met veel zelfbewustzijn wierp hij 
zich volop in de vrijheidsstrijd en stond vooraan in de rangen van de akademische 
revolutionairen, die met demokratie en ontvoogding schermden. Onderwijl werd ook 
gestudeerd ; een van zijn commilitones was Th. Schwann, vader van de celteorie. In 
1822 legt hij zijn eindeksamen af waarop hij zich te Wiirzburg als huisarts vestigt, 
toen een stad van 22.000 inwoners. Hij werpt zich weldra hals over kop in de demo-
kratische beweging, die onder de studenten vele aanhangers telde ; zij schrikten voor 
geen krachtwoorden en handgemeen terug. In 1824 werd Eisenmann wegens majesteits-
schennis en een voor de staatsveiligheid gevaarlijke aktie aangehouden. Vrijgelaten 
kreeg hij een verplichte verblijfplaats aangewezen. Hij werkte en studeerde veel, of-
schoon hij bestendig onder toezicht van de politie stond. Hij stichtte een onafhankelijk 
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dagblad dat een liberaal konstitutionalisme predikte. In 1832 werd hij opnieuw aan
gehouden, terwijl tal van sympatizanten het met ontzetting en verbanning moeten beko-
pen, o.a. Schonlein die uit Wurzburg naar Passau werd verplaatst. Eisenmann poogde 
te ontvluchten, het lukte niet, en op hem werd toen een hardcelregime tocgepast; 
wegens hoogverraad werd hij in 1836 tot een gevangenisstraf van onbepaalde tijd ver-
oordeeld. "Van de one vesting naar de andere gebracht kon hij later van wat meer 
vrijheid genieten, tot hij in 1847 begenadigd en op vrije voeten werd gesteld. Hij had 
16 jaar van zijn leven achter kcrkermuren doorgebracht. Een jaar nadien trad hij in het 
huwelijk, cerbewijzen vielen hem te beurt en hij werd als lid van het Parlement te 
Frankfurt verkozen. Zijn aktiviteit in dit laaste was van korte duur ; in 1849 legde 
hij om gezondheidsredenen zijn mandaat neer om zich voor goed te Wiirzburg terug te 
trekken. Zijn politieke aktiviteit laat zich resumeren a l s : verdediger van de grond-
wettelijke monarchic. 

Van 1849 af wijdde Eisenmann, die een zwaarlijdend man was zich aan wetenschap-
pelijk-rcdaktioneel werk ; om rond te komen richtte hij een sigarenfabriekje op. In 1850 
nam hij de redaktie waar van de Jahrbcrichtc dcr gescimte Medizin; later heeft hSj 
o.m. Virchow bij de redaktie betrokkcn. Het was een zware taak die hij in 1866 moest 
opgeven wegens ziekte. Hij overleed in 1867. Het stemt tot bewondering hoe onder 
al die wederwaardigheden Eisenmann toch een niet onbelangrijk geschreven oeuvre heeft 
verwezenlijkt. Hij volgde als geen de medische ontdekkingen die in looppas elkander 
opvolgden en refereerde er over. Reeds in 1830 liet hij een boek van 748 biz. over de 
druiper in al zijn vormen en al zijn gevolgen verschijnen, een merkwaardig werkstuk. 
In vele tijdschriften vind men bijdragen van zijn hand over huidziekten, wondkoorst, 
venusziekten, reuma, dilerium tremens ,tyfus en darmtuberkulose, opium, miltvergroting, 
hervorming van het geneeskundig onderwijs, neuralgieen, enz... Naarmate hij in jaren 
vorderde ging zijn belangstelling meer uit naar de algemene ziektenleer. Met Schonlein, 
de paus van de Duitse geneeskunde, wiens wetenschappelijk gezag van Wurzburg 
uitstraalde, was hij een der vurigste bestrijders van de natuurfilozofie. Hij streefde 
met hem naar een nieuwe indeling van de ziekten op basis van de weefsels, waar de 
zozeer verfoeide natuurfilozofie toch nog af en toe om het hoekje komt kijken. 
Eisenmann was een der eersten om het belang van de auskulatie en de perkussie te 
onderstrepen, en dat tegen zulke hoge heren als Skoda, Broussais en Hufeland in. 
Balans, mikroskoop en termometer moeten voortaan medische instrumenten zijn. Ob- I 

duktie is onmisbaar voor de verwetenschappclijking van de diagnostiek. Dat kraam- j 
bedkoorst op maag- en leverstoomissen berustte, gelooft Eisenmann niet, het is een 
•?. Faulfieber» leerde hij ; ook de wondettering is dat, en desovereenkomstig moet de \ 
behandeling en de preventie zijn, met chloorwater en sublimaat. De oude contagium-
lecr komt opniuw bij hem aan bod, zij stelt hem in staat in vele omstandigheden een 
voorloper van antisepsis en asepsis te zijn. 

Eisenmann leefde te midden van geweldige omwentelingen in de geneeskunde, onze 
generatie noemt dat de goede, oude tijd, als een Biedermeier van behaaglijkheid en rust. 
Hoe zwaar zijn leven met allerlei tegenheden geladen was, toch kon Eisenmann als 
medisch schrijver in eigen land en ver daarbuiten een invloed uitoefenen; zestien Jaar 
gevangenis hebben dit niet belet. Hij was een grote persoonlijkheid die zowel voor de 
politiek als voor de kunst van de medicijnen belangrijke bouwstenen vergaderd heeft. 
Het zou verkeerd zijn die dingen in het bedrieglijk kleinerend perspektief van een 
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historische achteruitkijkspiegel te bcoordelen. Op die noot eindigt deze monografie 
die ongemeen boeiend is ; zij tekent in zijn tijdsraam een man wiens naam men niet 
op de eerste rijen van de klinische geneeskunde terugvindt. 

L. Elattt 

MELEMATA. Feestbundel voor de zeventigste verjaardag van Werner Leibbrand. Uitg. 
Boehringer, Mannheim 1967, 263 biz. 

Het emeritaat en het afscheid van W . Leibbrand van zijn leerstoel te Miinchen, 
was de aanleiding tot deze feestbundel die werd samengesteld door de inmiddels over-
leden ordinarius in de medische geschiedenis te Freiburg i. Br. Joseph Schumacher. De 
niet zeer eenvoudige persoonlijkheid van de psychiater Leibbrand, groot muziekken-
ner en zelfs uitstekend pianovirtuoos, die tamelijk laat een volbloed historicus van zijn 
vak werd, wordt door 23 koUega's, vrienden en oud-assistenten gehuldigd in even-
veel bijdragen. Zij behandelen onderwerpen van verschillende aard, de meeste met 
psychiatrische inslag. Er zijn er een viertal onder die in het bijzonder het werk van de 
gevierde op de korrel nemen. Het zijn allemaal lezenswaardige stukken die een kijkje 
werpen op verschillende tijdstippen van de geneeskunde vanaf Hippokrates, Platoon, 
Avicenna, over Renaissance tot in Amcrika. Er is de onmisbare bibliografie van Lieb-
brand en een uitvoerig personenregister. Het gehele is uitgegeven in een prachtig 
eksemplaar met een ogenstrelende drukletter, in twee kolommen, op fijn papier. Het is 
een presentje van goede smaak dat Werner Leibbrand recht laat wedervaren. Hij was 
een medicus-historicus wiens fysische verschijning een eerbied afdwingende en geheim-
zinnig aureool opriep, in de grond een behoedzaam en zachtzinnig man, die zonder 
verpinken door het leven schreed, met diepdenkend voorhoofd, een pen die wonder-
schoon schrijft, een mond die niet veel sprak maar wiens woorden hilariteit konden 
opwekken als geen een. 

De Griekse titel die aan de feestbundel gegeven werd wil zeggen: wat mij aan het 
hart ligt. De verering en de waardering die de medewerkers voor hun koUega en leer-
meester uitspreken, worden door die titel op een treffende manier weergegeven. Wie 
over het werk van Leibbrand ooit een mening zal willen uitspreken, zal in die feest
bundel een onvergetelijke bron van gegevens kunnen putten 

L. Elaut 

ALBRECHT PEIPER. — Erinnemogen eines Kinderarztes. "Verlag Volk u. Gesund-
heit, (Oost)-Berlijn 1967, 262 biz. 

Men kan aan de hand van deze memoires een brok evolutie van de Duitse kinder-
geneeskunde meemaken, vanaf het eind van de eerste wereldoorlog tot omstreeks 1960. 
Schrijver werd in 1889 geboren te Greifswald bij de Baltische Zee, en bracht daar een 
groot deel van zijn leven door; alles wijst er op dat hij zijn levensavond te Berlijn 
of ergens in de buurt, alleszins in de oostzone slijt. Er lopen vele zijwegen en rangeer-
sporen door dit levensrelaas, en er wordt ook te veel kollege gegeven over een of andere 
kinderziekte: een medicus-historicus kan dat best missen. Schrijver vertelt over zijn 
voorouders en hun leermeesters, dat brengt Goethe, Schiller, Blumenbach, Sigmund "Voigt 
en A. von Humboldt te pas ; over zijn gymnasiumtijd waar heel wat originele types 
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de revue passeren ; over zijn medisch studie te Greifswald, te Freiburg en te Miinchen; 
hij had o.m. als professoren Grawitz en Loeffler. Over hen wordt uitvoerig verteld, 
en over hun leerlingcn tot in de derde graad, telkens met de kleine universiteit van 
Greifswald in de achtergrond, waar een tamelijk aktief wetenschappelijk leven heerste, 
niet in het minst omdat die universiteit de aanloop was waar veel Duitse medische 
tenoren hun eerste sporen in het onderwijs hadden verdiend en er alles op zetten om zo 
spoedig mogelijk naar een grotere universiteit geroepen te worden. Ze werkten hard te 
Greifswald, deden er meestal zeer oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek om hun 
titels zoveel mogelijk aan te dikken, wat dan grotendeels ook aan Greifswald en zijn 
farailiale atmosfeer ten goede kwam. 

Een van de rangeersporen waar de gang van het boek op terecht komt, is een 
achttien bladzijden lange geschiedenis van de kindergeneeskunde: Otto Heubner en 
Adalbert Czerny zijn er terecht, de hclden van in Duitsland. 

De eigen levensloop van Peiper ging over Berlijn als assistent van Gzerny, over 
Greifswald en Bonn, waar hij voor de zieke professoren in de pediatric moest waar-
nemen, over Wuppertal-Barmen als direkteur van het stedelijk kinderziekenhuis, op
nieuw over Greifswald waar hij titularis van de kinderkliniek was. Daar had hij de 
oorlogsellende mee te maken. Ten slotte te Leipzig, waar hij in 1958 emeritus werd. De 
ontwikkeling van die laatste kinderkliniek uit een nogal primitief tot een belangrijk 
klinisch centrum, wordt in het lang en in het breed verteld, met de dagelijkse moeilijk-
heden, met een schildering van de onlAvikkeling der diagnostiek en terapie, met de 
sociale en volkspedagogische opdrachten van een kinderkliniek, met de zware problemen 
van adekwate voeding, bestrijding en voorkoming van de besmettelijke ziekten, zonder 
de wetenschappelijke navorsing te vergeten. Bij elk van deze gebieden wordt omstandig 
en in alle bijzonderheden stilgehouden en veel vermeld wat er minder thuishoort, gelukkig 
maar dat de leek er wat gading bijvindt, en dat het verhaal van veel persoonlijke be-
levenissen niet zelden op een prettige noot eindigt. De auteur ondernam na het neerleggen 
van zijn professoraat een reis naar India ; wat het oog van de kinderarts daar waar-
nam, vertelt hij in geuren en kleuren, het is een beeld van verschrikking. 

L, Elaut 

HEINZ SCHROER. — Carl Ludwig, Begriinder der messenden Experimentalphysio-
logie. Wissensch. 'Verlaggesellschaft, Stuttgart 1967, 340 biz. 

Dit is nummer 33 van een reeks die grote natuurvorsers ten tonele voert. Ludwig 
is een van de heel bijzondere namen uit de fysiologie, hij kan opmarcheren naast 
Magendie en Claude Bernard. Hij heeft een enorme invloed uitgeoefend : zijn laborato-
rium was en echt bedevaartsoord en wie zich kon beroepen op een scholing of een 
assistentschap onder een meester van dat gehalte, zag zijn toekomst in universiteit 
of laboratorium verzekerd. 

De hem gewijde historische monografie werd op initiatief van K.E. Rothschuh, de 
medicus-historicus van Munster geschreven, omdat over een zo voornaam onderzoeker 
als Carl Ludwig een levensrelaas ontbrak. De bronnen waren niet zeer rijk, wat nekrolo-
gieen en een briefwisseling tussen Ludwig en Du Bois Reymond, elkanders evenknie. 
Veel hiaten zijn toch blijven bestaan, zodat het maar best was bij de werken van de 
geleerde te rade te gaan om van hem een trouw beeld te verkrijgen. In de titel van de 
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monografie wordt gezegd dat Carl Ludwig de grondlegger is van de metende proef-
ondervindelijke fysiologie ; we vinden dat een prachtige vondst, want niets kan in zo 
weinig woorden de juiste toedracht van zijn werk bepalen. 

Het bock begint met een analyse van de wetenschappelijke persoonlijkheid. Ludwig 
wordt er een vaandeldrager van de mekanistische school genoemd, omdat hij de fysio
logie uit de banden van het vitalisme heeft bevrijd ; meer dan dat, want hij heeft de 
fysiologie een rcele inhoud gegeven door het scheppen van nieuwe metodes en het 
openen van nieuwe wegen voor het proefondervindelijk onderzoek. Er is geen enkel 
gebied dat hij niet met belangrijke aanwinsten heeft verrijkt De ontdekking van de 
sekretoire zenuwen, van de alles-of-niets-wet in de hartwerking, van de nervus depres
sor, van het raeduUaire vaatcentrum, van de hemodynamiek en de inwendige ademing ; 
hij bouwde de kymograaf, de Stromuhr, de bloedpomp, de pletysmograaf en zoveel 
andere merkwaardige instrumenten die geen laboratorium ter wereld missen kan. Dat 
een geisoleerd hart met een voedende vloeistof kunstmatig doorspoeld, zijn bewegingen 
kan laten registreren, is zijn ontdekking; daardoor kan men experimenteren op de 
overlevende organen en ze ten slotte overplanten. 

Carl Ludwig was een geruisloos, bescheiden vorser ; hij verscheen, in tegenstelling 
met Joh. Miiller b.v., weinig of niet in het openbaar, hij viel nooit op, liet zijn werk 
verschijnen als het af was, en zette zich daarna aan wat anders, hij liet er anderen 
graag van profiteren; wat in samenwerking was tot stand gekomen, liet hij onder de 
naam van zijn medewerkers in de wereld gaan, zelfs wanneer hij de redaktie op zich 
genomen had. Hij was een scherp analystische geest en legde in alles de nadruk op het 
exakte en in getallen uitdrukbare, zonder het evenwel in wiskundige formules uit te 
drukken, want hij was niet matematisch van aard. De anatomic en de patologie be-
schouwde hij als de voorstudie van de fysiologie. Hij was een behendig technicus en 
operateur, een grootmeester van de vivisektie, maar ook een voorvechter van een 
goede narkose bij elk dierexperiment. 

Niet minder groot was Carl Ludwig als leermeester. Zelf had hij meest te danken 
aan Heinrich Weber, niet aan Miiller zoals wel eens beweerd wordt. Geen fysioloog 
heeft zoveel leerhngen uit alle landen gevormd als hij. Hij werkte te Marburg, te Ziirich, 
te Wenen en te Leipzig ; deze laatste universiteit is met zijn naam onafscheidelijk ver-
bonden, dertig jaar heeft hij er zijn stille pedagogische meesterschap ontplooid. Hij 
decide zijn tijd, zijn ideeen, zijn hele minzame persoonlijkheid met zijn leerlingcn, hij 
ging in op hun gedachten en wensen als een echtc kameraad. Alle leerlingcn en mede
werkers hingen aan hem, hij was een edelraoedig mens die alleen maar wilde mededelcn, 
vrijgcvig met alles. Ludwig was geen briljant redenaar zoals Du Bois-Reymond, slechts 
een eenvoudige spreker, toch volkomcn helder en tot de diepe kern doordringend met 
uiterste schcrpte, met vriendclijke en guitige ogen volgde hij de reaktic van zijn betoog 
op de gespannen aangezichten van zijn toehoorders. 

Carl Ludwig stichtte het Archiv f. Physiologic, zijn naam was er ternauwernood 
onder de medewerkers te vinden. Hoewel hij cr veel van zijn werken liet verschijnen, 
ergerde hem dc gedachte dat men het als zijn eigen podium zou beschouwen. Onder 
zijn oud-medewerkers schiep en hielp hij dc meest dirckte geestelijke banden ondcr-
houden ; zij waren in zijn huis immer welkom en hun werken volgde hij nauwgezet, 
hij hielp hen in hun onderzoekingen, antwoorddc onmiddellijk op alle bricven en wan-
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neer het van hem afhing om een benoeming door te duwen, faalde hij niet, hoewel men 
hem verweten heeft het niet genoeg gedaan te hebben. 

C. Ludwig was van middclmatigc gcstaltc, breed van schouders, mager, drocg geen 
baard maar lang haar, het gaf hem het uitzicht van een dominee was daar niet een 
buitengewoon scherpe blik, die onmiddellijk de arts of de vorser verried als hij boven 
zijn bril uittuurde. Hij maakte de indruk van een hoogheid die niet afstootte, zelfs 
niet stijf was, maar lieftallig en bcziclend. In gezelschap was hij een ondcrhoudend man 
die minder met lange alleenspraken dan met korte onderbrekingen het gesprek aan de 
gang hield, vaak met ironische aanmerkingen en paradoksen, bijna nooit met sarkasmen 
het vuur van de spanning ondcrhoudend. Het best geslaagde beeld dat men van hem 
bezit, staat in het fysiologisch instituut van Turijn. 

Carl Ludwig was te Witzenhausen, Hessen, in 1816 geboren uit een gezin van funk-
tionarissen; hij werd streng opgevoed door zijn vader. een oud militair. Hij studeerde 
in de geneeskunde te Marburg, maar hield zich meer op in spiegelgevechtcn met de 
sabel en ander studentikoos tijdverdrijf, dan met de studie. In de politiek verwikkeld, 
kreeg hij een consilium abeundi, waarop hij naar Erlangen toog. Na zijn eksamen 
geraakte hij in twecgevecht gewikkeld en droeg daarvan een Mensur op de bovenlip. 
Met een onbeduidende dissertatie verwierf hij de doctorstitel te Marburg in 1840. Hoe 
zijn verder leven verliep, verhaalt de monografie van Heinz Schroer. Ludwig overleed in 
1895; tot zijn negenenzeventigste jaar bleef hij fris van geest; hij leefde matig, werkte 
veel en voclde zich nimmer oud. Hij heeft niets gedaan om in de herinncring tc blijven 
voortlcvcn. Waarom zich daar voor inspannen ? W i r haben gclcbt und geliebct, was 
zijn antwoord aan Du Bois-Reymond, die met de gedachte aan memoires rondliep en 
Ludwig daarover sprak. 

De Ludwig monografie is een schoon dokument dat de gelcerdc op een buitengewone 
wijze ten tonele voert. Het is een waardevol curriculum vitae van een van de grote 
bazen der Europese fysiologie ; het bevat kostbare tabcUen en lijsten, een bibliografie 
van Ludwig en van zijn laboratorium. Als cr over de man niet veel bronnen bestaan, 
wordt met deze monografie een allerbclangrijkste bron ter beschikking gesteld. 

L. Elaut 

EDUARD SEIDLER. — Die Heilkunde des ausgehcnden Mittelalters in Paris. Verl. 
Frans Steiner, Wiesbaden 1967, 162 biz. 

Deze Bciheft van Sudhoffs Archiv is een dissertatie uit het medisch-historisch 
instituut van Heinrich Schipperges tc Heidelberg, en draagt op haar voorhoofd het 
waarmerk van het huis, een naar alle vereisten doorwrocht werkstuk. 

Wanneer men aan het eind van de studie van het behandeldc ondcrwerp is, vraagt 
men zich in gemoedc af wat er met de geschiedenis van de geneeskunde in Frankrijk 
verkeerd loopt, dat een Fransman het niet aankon, of alleszins in gcbreke bleef het te 
doen, de geneeskunde van de late scholastiek in zijn hoofdstad op zulk een dcgclijke 
manier historisch tc analyseren als hier gedaan werd en dat die taak door een Duits 
promovendus moest aangepakt worden. Dat Schipperges zijn stempcl op het werk 
gedrukt heeft, ligt in dc lijn van zijn eigen mediaevistisch vakgebied en men ervaart op 
elke bladzijde zijn kritische begeleiding. Het ene en het andere zijn meer waard dan een 
aanbeveling die vem buitcnuit meegegeven word t 
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Het hoofdgebeuren van dc behandeldc stof speelt zich af te Parijs, dat op het eind 
van de middelecuwen met zijn universiteit in West-Europa de toon aangaf; zij was 
onder meer de belichaming van de teologie en de filozofie. Over onze kennis van het 
wezen en de werking van de geneeskunde daarentegen bestaat er menige leemte, want 
zij leefde te Parijs in de schaduw van de twee voornoemde disciplines. Daarom was het 
van belang, op deze periode een bijzonder en zo mogelijk nieuw licht tc laten schijnen. 
Ter plaatse zelf werdcn door de auteur de bronnen bestudeerd in de beschikbare hand-
schriften die niet ontbreken. De hoofdvragen luidden: wat was het leer- en studiematc-
riaal aan dc universiteit, en wat heeft dc Parijse school in de veertiende eeuw gepro-
duccerd ? Acht bibliotcken werdcn uitgekamd om alles daaromtrent op tc sporen. W a n 
neer men zelf middeleeuwse medische dokumenten bewerkt heeft, gaat men hartstochte-
lijk op in de door de auteur ontwikkelde tematiek, en lecft men mee met de via intel-
lectualis, de via scholaris, en de via pragmatica die de geneeskunde te Parijs toen 
kenmerktc en doorlopen heeft. 

De laatmiddelceuwse samenlcving heeft op de infra- en suprastruktuur van de ge
neeskunde als wetenschap en als beroep doorgcwogen : zij kreeg van daaruit belang
rijke opdrachten en impulsen. Z o wees ze dc geneeshecr zowel dc leraar als de leerling 
de weg naar de universiteit, waar zij de spanning tussen kennis en ervaring in hun 
ontmoeting met de patient moesten opvangen en onder dc knie krijgen. In tegenstelling 
tot de Italiaanse en Zuidfranse univcrsiteiten heeft de Parijse geneeskunde geen 
noemenswaardige aanwinsten bezorgd. Het onderwijs geschiedde nog van meester op 
leerling tot ver in de veertiende eeuw, en die meester beschikte over meer hulpmiddelen 
dan de universiteit Deze situatie licp o.m. uit op de eeuwenlange bijna institutionele 
strijd tussen twee groepen practici die de Franse geneeskunde heeft getcisterd en veel 
krachten heeft vcrspild. 

De algemene gcldcnde mening dat dc Parijse geneeskunde tijdens de veertiende eeuw 
zowel voor de tcoretische onderbouw als voor de toevoer van praktische aanwinsten 
niet veel aarde aan dc dijk heeft gezet, moet Eduard Scidler als bcsluit van zijn studie 
bijtreden, en heeft hij bovendien vervoUedigd. Meer dan in de andere landen en plaatsen 
was de Parijse geneeskunde toen verweven met de strukturen van staat, kerk en univer
siteit ; het was haar eigen kenmerk en zette een rem op haar expansie. Het gchcel is een 
flink proefschrift dat promoter en gepromovcerde tot eer strekt. Het aanzict o.m. met 
veel zin voor realiteit, het werk van onze J. Yperman als een uitvloeisel van dc Franse 
heelkunde der veertiende eeuw ; we menen dat dit in zovcrre juist is, dat de "Vlaming 
zich na de Franse leertijd, van de strikte invloed der scholastiek bevrijd heeft, terwij heel 
wat Franse chirurgen cr zich nog wat dieper in ondergedompeld hebben. 

L. Elaut 

ANDRE SOUBIRAN. — Le baron Larrey, chirurgien dc Napoleon, Uitg. Fayard, 
Paris 1966, 522 biz. 

Er werd in het kort en in het lang over Napoleons legerchirurg geschreven 
in de andcrhalve eeuw die sinds zijn overlijden vcrlopcn is. In 1902 liet P. Triaire 
een volumineus boek van meer dan 700 bladzijden over hem verschijnen, en van 
Larrcy zelf zijn er memoires, verhalen over veldtochtcn, en klinische lessen over 
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oorlogschirurgie. Voorts krioclt het in geschriften over het Napoleontische epos van 
betrouwbare en onbetrouwbare anekdotcn. Nu is het Soubiran opgevallen dat een 
onecht beeld van de grote chirurg daaruit is ontstaan, want de waarheid werd nog 
al eens geweld aangedaan. Nicmand ontkent de enorme verdiensten van Larrey, 
schepper o.m. van dc vliegende ambulances en promoter van een spoedbehandeling 
in de onmiddellijke nabijhcid van de gevechtslinic, maar de chirurg, de tijdgenoten en 
het raam waarin zij werkten, hebben alles te winnen bij een objektieve analyse van 
dc beschikbare dokumenten. Larrey zelf was een Gaskonjer en zonder opzettelijk 
te liegen, heeft hij zichzelf en zijn werk toch enigszins tot een voorafberekende pane-
gyriek, en een pleidooi bij de nazaten, opgetooid ; het onaangename en het vcrnede-
rende werdcn cr buiten gehouden. "Vooral Triaire, zijn voornaamste geschiedschrijver 
heeft nogal graag de legende .zonder onderscheid naast de waarheid gesteld. En er 
is bovendien het verhaal van de eindeloze vitterijen waarin Larrey behagen heeft 
gesteld, of waarvan hij t slachtoffer was. W a t is daar waar van? Het waren rede-
nen om het lange leven van een complex voorgestelde persoonlijkheid aan een nieuw 
onderzoek en in het licht van nieuwe dokumenten, als die er zijn, te onderwerpen. 
Dat was het opzet van Soubiran, hij zelf meer een naam dan een persoon. W e hebben 
ons vroeger al verhcugd over de gclukkige evolutie die zich bij die medicus-literator 
aan het voltrekkcn is, en ons afgevraagd waar het been zou leiden, want men moet 
schroomvallig toezien op de pennevruchten die hij, onder de vlag van historia 
medica, meer en meer laat verschijnen. Dc evolutie gaat de goede richting uit. Z o 
kan de positieve waardering en de appreciatie van zijn imponerende biografie over 
Larrey luiden. Over haar hangt een onbetwistebare literaire tonaliteit, maar er 
spreekt, even onbetwistbaar, zoveel kritische geest in de beoordeling van Larreys 
persoonlijkheid, dat aan het hele gewrocht het kenmerk van een nieuwe monumentale 
typering van de chirurg in het midden van zijn reuzenwerk, niet kan ontkend worden. 

Soubiran heeft aan de voorberciding van zijn bock veel zorg en studie bestced. 
Hij is direkt naar de bronnen gegaan en heeft praktisch al het voorafgaande gene-
gecrd. Het is de goede metode om origineel te zijn. Aldus heeft de auteur de nieuws-
gierigheid en het geduld zover gedreven achtereenvolgens de archieven van de histo
rische afdeling van het leger, de historische archieven van de militaire gezondheids-
dienst in het museum van de "Val-de-Grace, en de Nationale Biblioteek te gaan uit-
pluizen waar hem meer dan een onbekend stuk in de handen is gevallen. "Voorts is 
door Soubiran, meer dan door zijn voorgangers, gebruik gemaakt van het werk van 
Brice en Bottet die de geschiedenis van de militaire gczondhcidsdienst in Frankrijk 
van 1708 tot 1882 hebben geschreven. Uit die ruime dokumentatie is dan een Larrey-
beeld te voorschijn gekomen dat nogal afwijkt van wat vroegere auteurs hadden ten 
beste gegeven. Larrey heeft bij dc studie en de precieze ontleding van al de beschik
bare informatiebronnen niets verloren. Hij was met al de heerlijke kwaliteiten die 
hem sieren toch ook geen lammeken. Geboren Pyreneese land- en bergrat was hij 
stug, kort aangebonden, maar van een ongelooflijke oprcchtheid, gctrouwheid, bercid-
vaardigheid, werkkracht, uithoudingsvermogen en intelligentie, wat hem niet belet 
heeft af en toe op gewin bcdacht te zijn. Maar onomkoopbaar was hij als geen ander 
ooit geweest is, ofschoon hij omgeven was door de meest venale kamarilla. Voor zijn 
gewonden en zicken was hij buitengewoon mild, en het is meer dan eens gebeurd dat 
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hi] zijn eigen mantel, en zelfs zijn hemd voor het verbinden van de onmenselijkste 
wonden heeft gebruikt. Hij heeft dc keizer verpllcht zijn zadelpaardcn af te staan om 
de zwaargekwetsten te laten vervocren, zo dat hij die sprak over de veertig eeuwen 
van de Egyptische pyramides, in de woestijn onder een brandende zon meer dan veer-
tig mijl te voct moest afleggen. 

Door het bock loopt dc tragische draad van de strijd van de nauwgezette en 
plichtsbetrachtende chirurg die het uit etische bewcegrednen voor zijn patienten en 
gcwonde soldaten opneemt, tegen de heerschappij van de ambtenarcn die al te rigou-
reus aan ambtclijke voorschriften vasthielden en het leven van de legerchirurgen 
vergalden; tegen de duistere machten van de militaire bureaukratie was zelfs Na
poleon niet opgewasscn. 

Het boek van de romancier Andre Soubiran is tot een ongemeen boeiend levens
relaas van de historische figuur die de chirurg Larrey was, uitgegroeid. Het komt me 
voor dat de literaire kwaliteiten die het gewrocht bezit, bijgedragen hebben om van 
dc militair-chirurgischc held uit het Napoleontische epos, een juister en derhalve scho-
ner beeld te tekenen. 

Het is hclcmaal geen geromanccerd Icvensverhaal, maar klaarblijkclijk een ver
antwoord historisch panorama, dat rond de hoofdfiguur tientallcn andere personages 
ten tonele voert in de niet minder heroischc tijd die op de Franse Rcvolutie in Europa 
is gevolgd. 

L. Elaut 

Bibliography of the History of Mcdedne. N°2, 1966. U.S. Department of Health, 
Education and Welfare. National Library of Medecine. Bethesda (1967), 218 blz., 
$ 1.25. 

Dit is een eerste van de jaarlijks te verschijnen vcrvolgen op de bibliografie over 
de geschiedenis van de geneeskunde opgemaakt door een staf van de National Library 
of Medecine en die in dit tijdschrift werd besproken (Sci. Hist. 1967, blz. 83). In dit 
deel worden de bijdragen vermeld die in dc loop van 1966 werdcn genotcerd, maar 
daarom niet noodzakelijker wijze in 1966 zijn verschencn. Als begindatum van hun 
bibliografie hebben dc auteurs het jaar 1964 bepaald en de aanvullingen zijn van na 
die datum. Dit naspoorwerk is de vrucht van het napluizen van zowat 2300 medische 
en aanverwante periodicken. W e herhalen hier de indeling van deze bibliografie : 
deel I groepeert de werken met biografische inhoud, deel II rangschikt ze volgens het 
behandeldc ondcrwerp, terwijl deel III alles hemeemt maar nu alfabetisch gerang-
schikt volgens de naam van de auteur. Een onmisbaar werk voor iedere mediois 
historicus. 

P. Boeynaems. 

The principal Works of Simon Sfevin. Vol. V : Engineering, Music, Civic Life. Am
sterdam, Swets 6 Zeitlingcr. 1966, xii -|- 610 blz., fig., pi. 

Met dit vijfdc deel sluit de twaalf jaar geledcn bcgonnen uitgave van de bclang-
rijkste werken van Simon Stevin. De publicatie kwam tot stand op initiatief van de 
Koninklijkc Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, met financiele steun van 
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verschillende Nederlandse organisaties, o.m. de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-
Wetenschappelijk Onderzoek, de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, het 
Prins Bernhard Fonds, het Koninklijk Instituut van Ingenicurs, enz. Oorspronkelijk 
rekende men ook op steun uit Belgie ; hiervan kwam echter niets. 

Het eerste deel van « The Principal Works of Simon Stevin » verscheen in 1955. 
Het bevat, naast de algemene inleiding, Stevins bijdrage tot de mechanica. In 1958 
volgde deel twee in twee banden met Stevins wiskundige werken, daarna in 1961 
deel III gcwijd aan de astronomic en de navigatiewetenschap en in 1965 deel IV over 
krijgsbouwkunde. In het vijfde deel leren we Stevin vooral kenncn als ingenieur. 

Evenals in de voorgaande banden worden op de linker bladzijde Stevins ge-
drukte werken in facsimile weergegeven, met ernaast op rechter bladzijde een En-
gelse vertaling. Elk werk wordt voorafgegaan door een inleiding. 

Twee derden van deel V worden ingenomen door Stevins bijdragen tot de 
ingenieurskunst. De bekende Nederlandse historicus van de technick R.J. Forbes zorg-
dc voor de inleiding en de commentaar. Hij schetst in hoofdstuk I de geschiedenis 
van Stevins beroemdc zeilwagen. In hoofdstuk II worden dc patenten gcpubliceerd 
toegekend aan Stevin. Hierna volgt een kort fragment over tandraderen « V a n alder-
volmaecste cammen en staven ». De betekenis van Stevin als waterbouwkundig inge
nieur wordt bellcht door de publicatie van zijn «Nieuwe maniere van Sterctebou, 
door spilsluysen» (Rotterdam 1617) en van zijn «Bocc vanden handcl der water-
schuyring» overgenomen uit Hendrik Stevins «Wisconstigh Filosofisch Bedrijf» 
(1667). Enigszins tot hetzelfde domein behoort het in hoofdtuk VII gepubliceerde 
handschrift « V a n de molens», waarin berekeningen voorkomen in verband met de 
windmolens gebruikt bij het droogmalen van polders. 

Een heel ander aspect van Stevins brede belangstelling vind men in zijn traktaatje 
over muziekwetenschap « Vande spiegheling der singconst », waarvan het handschrift 
in 1884 door D. Bierens de Haan werd ontdekt. Adriaan D. Fokker schrcef de in
leiding voor dit eigenaardig werkjc. 

Van Stevins universele geest getuigt ook het laatste opgenomen werk, zijn « Vita 
politica» of «Het Burghcrlick Leven» (Leiden, 1590). Dit geschriftje over politieke 
en juridische onderwerpen wordt ingeleid door Annie Romein-Vcrschoor. 

Een index op de vijf delen sluit dit volume . 

Bij het afsluiten van deze monumentale uitgave past het speciaal het comitee te 
danken onder wiens leiding ze tot stand kwam. Hiervan maakten deel uit, naast wijlen 
E.J. Dijksterhuis, de professoren R.J. Forbes, M.G.J. Minnacrt. A. Pannekock en E. 
Crone. Men kan moeilijk de betekenis overschatten van hun werk voor de geschie
denis van de wetenschap en de techniek en in het bijzonder voor de studie van Stevins 
oeuvre Deze uitgave stelt niet alleen Stevins werk ter beschikking van elke onder
zoeker, maar maakt het bovendien toegankelijk buiten het Nederlandse taalgcbied, wat 
ongetwijfeld zal bijdragen tot een meer universele waardering van deze grote Nedcr-
lander. 

Ook de materiele uitvoering van deze publikatie, die werd toevertrouwd aan de 
drukkerij «Jan de Lange» te Deventer, verdient een woord van lof. 

P. Bockstaele. 
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CHRISTOF J. SCRIBA. Studien zur Mathematik des John Wallis (1616-1703). Win-
kelteilungen, Kombinationslehre und zahlentheorefische Probleme. Wiesbaden, Franz 
Steiner Verlag, 1966, xii -f 144 blz., 4 pi., fig., DM 32. 

Gedurende een verblijf van twee jaar in Engeland was Dr. Scriba in de gelegen-
heid dc manuscripten van Wallis, die bewaard worden in de Bodleian Library tc Ox
ford te bestuderen. Een deel van dc rcsultaten van dit onderzoek verscheen nu als 
band VI in de reeks « Boethius. Texte und Abhandlungcn zur Geschichte dcr exakten 
Wissenschaften ». 

In de heropbloei van de wiskunde in Engeland in de tweede hclft van de zeven-
tiende eeuw heeft John Wallis een belangrijke rol gespeeld, zowel door zijn geschrif
ten als door zijn nooit versagende ijver als Icsgever. Vrijwel alle tot nu toe ver
schencn studies over Wallis steunen bijna uitsluitend op zijn gedrukte mathematische 
werken. Het belang van Dr. Scriba's bijdrage ligt vooral in het feit dat ze uitgaan 
van documenten die tot nu toe praktich niet werdcn gebruikt. 

Het werk bestaat uit drie delen .voorafgegaan door een inleiding over de stand 
van de wiskunde in Engeland in de eerste hclft van dc zcventiende eeuw. Deel I 
handelt over dc wiskundige vorming van de jonge Wallis en over zijn eerste zelf-
standige bijdragen tot de wiskunde, vooral dan zijn onderzoekingen over het oplossen 
van derde- en vierdemachtsvergelijkingen en over dc verdeling van cirkelbogen. Het 
tweede deel is gcwijd aan Wallis ' Discourse of Combinations, Alternations and aliquot 
Parts, dat voor het grootstc deel ontstaan is in de jaren 1671-1672, maar eerst in 1685 
werd gcpubliceerd als Appendix FV van A treatise of Algebra, Scriba ondcrzoekt dc 
oorsprong van de Discours en komt tot het bcsluit dat vooral de eerste drie hoofdstuk-
kcn sterk afhankclijk zijn van Frans van Schootens Exercitationes mathematicae 
(1657). In het derde deel ten slotte worden cnkelc van Wallis ' bijdragen tot de getal-
Icnthcorie besproken. Ze zijn ontleend aan onuitgegeven handschriften en handelen 
o.m. over rationale driehoeken, volmaaktc getallen en enkcle door Fermat gesteldc pro
blemen, o.m. over het grote Fermatse probleem. Aan de bespreking van deze weinig 
belangrijke fragmenten knoopt Scriba in een laatste paragraaf cnkelc beschouwingen 
vast over de betekenis van Wallis als wiskundige. Hij tracht ook een verklaring te 
vinden voor Wallis ' versagen na zijn eerste beloftcvolle ontdekkingen. 

Een appendix bevat gegevens over Wallis ' handschriften en een lijst van de 
werken uit zijn bibliotheek die na zijn dood werdcn opgenomen in de Savile Collec
tion, thans in de Bodleian Library. 

Deze accurate en met zorg geschreven studie vult op meer dan een punt het tot 
nu toe gekende beeld aan van Wallis en zijn werk. Ze bevat intcressante gegevens 
over de mathematische vorming van de jonge Wallis en over de heropbloei van dc 
wiskunde in het zeventiende-ecuwse Engeland. 

P. Bockstaele. 

J.J. VERDONK. Pctrus Ramus en de wiskunde. (Van Grocum's Historische Biblio
theek, Nr . 81). Asscn, Van Garcum & Comp., X + 455 blz., ill. 

Met deze omvangrijke studie promoveerde Dr. Verdonk in 1966 tc Amsterdam. 
Promotor was professor R. Hooykaas, wiens grote belangstelling voor de figuur van 
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Ramus en voor het Ramisme bekend is. Onder de titel «Humanime, Science et Re-
forme » publiccerde hij in 1958 een studie over Ramus' natuurfilosofie, waarin een 
hoofdstuk gcwijd is aan diens opvattingen over de mathesis. Dit meestal verwaarloos-
de aspect koos Dr. Verdonk als ondcrwerp van zijn dissertatie. Het rcsultaat van 
zijn opzoekingen is een sterk gedocumenteerde en diepgaandle analyse, waarin tal-
rijke tot nu toe onbekend gebleven gegevens aan het licht worden gebracht. 

Het boek bestaat uit twee delen : het eerste is vooral biografisch, het tweede geeft 
een ontleding van Ramus' wiskundige leerboeken. In de levensschcts van Ramus (hoofd
stuk I) ligt vooral dc nadruk op zijn onderwijs aan het College de Presles en het Col
lege de France, en op zijn pogingen het wiskunde-onderwijs tc verbeteren en te activc-
ren. In het tweede hoofdstuk maken wij kennis met Ramus' voornaamste medewerkers : 
Nicolas te Nancel, Jean Magnicn. Jean Pena, Fredericus Reisner en Pierre Forcadel. 
Ramus' plan een corpus matheseos uit te geven, dit is een verzamcling van Griekse wis
kundige werken met Latijnse vertaling, wordt besproken in het derde hoofdstuk. De 
auteur publiceert hicrin enkele nieuwe gegevens over Ramus' geschriften. Hij komt o.m. 
tot het bcsluit dat de uitgaven van fragmenten uit Archimedes werk, in 1561 en 1566 te 
Parijs bij A. Wechsel gedrukt. aan Ramus zijn toe te schrijven. 

In het tweede en omvangrijkste deel van deze vcrhandeling worden achtereenvolgens 
de Arithmetica, de Algebra en de Geometria van Ramus ontleed. Voor elk werk 
wordt een lijst gegeven van dc verschillende uitgaven, de vcrtalingen, de commentaren 
en de werken die er direkt mee samenhangcn. Daara volgt de studie van dc inhoud, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan de werken die Ramus gebruiktc of waardoor 
hij werd beinvlocd. Het enthoesiasme van de auteur voor zijn ondcrwerp verlcidt er hem 
soms toe bepaalde kritische bemerkingen op Ramus' wikunde te minimaliseren. Dit is 
o.m. het geval met dc aanvallen van Johannes Broscius (1585-1652) op Ramus' theorie 
over isoperimetrische figuren. In de lijst van «werken die met dc Geometria samen
hangcn 3> (blz. 228) ontbreken in verband met die kritick de twee volgendc geschriften : 

1. Epistolae ad naturam ordinatarum figurarum plenius intelligendam pertinentes (Kra-
kau, 1615). Hierin publiceert Broscius zijn briefwisseling met Adriaan van Roomen 
(1516-1615) over het vermelde probleem. Uittreksel ervan werdcn later opgenomen 
door Broscius in zijn « Apologia pro Aristotele et Euclide, contra Petrum Ramun >. 

2. Joh. Cam. Gloriosi. Exercitationum mathcmaticarum Decas priam (Napels, 1627). 
Broscius' kritick wordt besproken in dc Excrcitatio decina (blz. 97-107). 

In een laatste samenvattend hoofdstuk formulecrt de auteur de besluiten van zijn 
studie. Sterk geresumeerd en derhalve zeer onvoUedig kan men ze als volgt weergeven : 
van zuiver wiskundig standpunt uit is Ramus' werk eerder teleurstellend ; in didaktisch 
opzicht echter stonden zijn leerboeken naar zestiende-eeuwse normen op een zeer hoog 
peil. Het is vooral om deze laatste kwaliteit en om hun methodische opbouw dat ze zo 
hoog werdcn gewaardeerd. De invloed van Ramus als leraar, het succes van zijn leer
boeken en zijn betekenis voor het wiskunde-onderwijs in de zestiende eeuw, rechtvaar-
digen deze lijvige studie van Dr. Verdonk. Niettegenstaande haar technisch karakter, 
biedt deze vcrhandeling een boeiend stuk geschiedenis dat men met genocgen leest 

P. Bockstaele. 
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QUIRICUS D E AUGUSTIS. Dlicht d'Apotekers. Brussel, Thomaes vander noot, 1515. 
Facsimile of the first book of recipes printed in the Low Countries. 
Wi th an introduction by A.D. Wittop Koning. Nieuwkoop, Dc Graaf, 1967, 26 -{-
144 blz., ill. f 65. (Dutsch Classics in History of Science X"VI). 

Zeer terecht verdicnde de facsimile-uitgavc van deze Nederlandse postinkunabel 
opgenomen te worden in de recks Dutch Classics in History of Science, en dit omwille 
van zijn betekenis voor de geschiedenis van de farmacie en ook wegens zijn grote zcld-
zaamheid. Van dit boek bestaan nog slechts twee, en dan nog onvollcdige, eksemplaren. 
een te Den Haag in de Koninklijkc Bibliotheek en een tc Londen in dc Wellcome 
Historical Medical Library. Onderhavige uitgave werd gemaakt naar het eksemplaar van 
Londen. De daaraan ontbrekende bladzijden wcrden genomen uit het eksemplaar van 
Den Haag. E6n blad ontbreekt in dc twee eksemplaren. Het Lumen Apothecariorum 
van de Italiaanse arts Quiricus de Augustus werd voor het eerst tc Turijn gedrukt in 
1492. Nadien volgden nog talrijke Italiaanse en Franse uitgaven. Dc Nederlandse ver
taling die te Brussel in 1515 bij Van der Noot verscheen is het eerste reccptcnbock dat 
in de Lagen Landen werd gedrukt. Z e beleefde nog vijf heruitgaven. W i e dc vertaler 
was blijft een open vraag. 

In dc inleiding tot de facsimile-druk geeft A.D. Wittop Koning inlichtingen over de 
nog bcstaande eksemplaren, de drukker, de auteur, de verschillende editics en de inhoud 
van het boek. 

Een kleine opmerking : in de transcriptie op de titelpagina hadden wij liever gelezen 
«dlicht der Apotekers», het afkappingsteken naast dc d is immers een afkorting. 

De typografische verzorging is prima zoals wij dat gewoon zijn en kennen uit dc 
vorige werken verschencn in deze recks ; een pronkstuk niet enkel voor de beoefenaar 
van de geschiedenis van dc wetenschappen maar ook voor iedere bibliofiel. 

P. Boeynaems. 

VRAAGBAAK. 

Met het oog op de voorbereiding van een uitgebreide biografie en een 
uitgave van de briefwisseling van de belgische scheikundige Jean-Servais 
Stas (1813-1891), worden de bezitters van handschriften, autografen of 
andere belangrijke dokumenten vriendelijk verzocht zich kenbaar te ma
ken aan : 
M. Robert Delhez, 15 rue du Pare, Liege, die bij voorbaat dankt voor de 
verleende hulp. 
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