B O E K B E S P R E K I N G .
MARIO TABANELH — Jehan Yperman, padre dcUa Chirurgia Fiaminga. Ed. Leo S.
Olschki, Firenze, 359 biz.
Een Italiaanse vertaling van Ypermans chirurgisch traktaat ! Welke Nederlander
zal niet gelukkig zijn met dat werkstuk. Dat de man uit leper getooid met de naam van
«vader der Vlaamsche chirurgie» die Carolus hem in 1854 gaf, nu wat meer uit de vergeethoek wordt gehaald, verheugt al diegenen die in onze lage landen aan wetenschapsgeschiedenis doen. W a t Yperman in en met zijn Cyrurgie verwezenlijkte, was, nu meer
dan zes en eenhalve eeuw later gewikt en gewogen, werk van goede kwaliteit dat eens te
meer bewijst hoe hier een helle en felle haard van beschaving brandde. Het boek zelf
is een kunstvol produkt van de edele typografie ; fijn papier, vlotte letter, ruime bladspiegel, mooie illustraties met weergave van de meest typische bladzjiden uit de vier bekende handschriften van Ypermans traktaat (Brussel, Gent, Londen, Cambridge), met
een kleurrijk schutblad helemaal in de trant van de tijd waarin Yperman zijn boek
redigeerde. De vertaling verscheen als nummer 16 in een biblioteek, de Rivista di Storia
deila Scienze mediche e naturali te Milaan, waarin bij voorkeur chirurgische geschriften
uit de oudheid en de middeleeuwen uitgegeven worden, o.m. van Fracastoro, d'Abano,
Albukasim, Paulus Egineta, Ruggero, Rolando, Teodorik, Saliceto, Lanfranco, die slechts
in leldzame en oude folianten toegankelijk zijn. Dat Yperman in zo'n reeks voor de moderne lezcr toegankelijk wordt, is een eresaluut waard voor de chirurg uit de veertiende
eeuw en voor zijn vertaler uit de twintigste eeuw. De specialisten van de geschiedenis
der chirurgie hebben terdege geroken waar goede materie te bewerken lag, en als zij
Yperman onder de knie namen, zullen ze wel geweten hebben dat de man en zijn werk
de moeite van een vertaling loonden. Vertaalwerk is precies geen pretje, en er zijn in
zake vorsing in de geschiedenis van de heelkunde dingen die minder saai zijn. Ik kan mij
daarenboven voorstellen dat het voor een Italiaan verre van verrukkelijk is zich over
een Middelnederlandse tekst te buigen. Mario Tabanelli die de kluif aangepakt en tot
een goed eind gebracht heeft, is lektor aan de medische fakulteit van Milaan; hij is aan
zijn proefstuk niet, want het is al de vijfde bundel van die aard die hij in het licht
geeft, en het gaat hem dus blijkbaar voor de wind .
Aan zijn Italiaanse bewerklng laat Tabanelli een inleiding voorafgaan nadat Pazzini,
voorzitter van de Internationale Vereniging voor de Geschiedenis van de Geneeskunde,
het boek boven de doopvont gehouden heeft. Die inleidig is er wel nodig om de lezer
vertrouwd te maken met Yperman, met zijn leven en werksfeer, met zijn geschriften en
persoonlijkheid. Voor een Zuid-nederlander moge dat minder onontbeerlijk zijn, hoewel
niet zonder genoegen kennis gemaakt wordt met de manier waarop een Italiaan het allemaal ziet en het uit de tamelijk oude bronnen, waarvan de jongste tot voor de eerste
wereldoorlog teruggaan, samengegaard heeft. W e menen dat we ons in dat opzicht
mogen houden aan hetgeen E.G. van Leersum geschreven heeft ter inleiding van zijn
nog steeds onovertroffen uitgave van Ypermans Cyrurgie (Leiden A.W. Slijthoff, 1912).
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De vertaling werd door Tabanelli bcwerkt naar het manuskript uit de Brusselse Kon.
Biblioteek. Andere codices werden ter hulp geroepen om de tekst aan te vullcn of te
verklaren. Bij dc voorstelling van die tekst heeft de vertaler enkele onvergeeflijke vergissingen begaan die wij ten alle prijze moeten rechtzetten. Z o beweert hij klakkeloos
(biz. 29) dat het Nederlands ten tijde van Yperman beschouwd wordt als een «dialetto
teutonico o tedesco». W i e hem dat in het oor geblazen of in de pen gelegd heeft, moge
de duivel weten. Die cnormitcit staat. als vcrklarende voetnota bij een Latijnse tekst die
een compilator of kopist vooraan plaatste aan de Middelnederlandse tekst van Yperman
en die aldus luidt «in teutonico rcdegit fillio suo». Als Tabanelli nu gezegd had in zijn
beste Itahaans dat Yperman schreef in «Fiammingo» of in «Neerlandio» dan zou daar
niemand over gestruikcld zijn. De kemel wordt evenwel met nadruk herhaald op biz. 53 ;
fiammingo, considerato un dialctto tedesco. Op biz. 57 ligt de vertaler overhoop met het
woord «thiois» dat hij opgevist heeft uit een of ander woordenboek ter vertaling van
Ypermans woord «dietsch». Ter verklaring schrijft hij in voetnoot ; dialetto deila Fiandra
deH'ovcst, waarmee ons West-Vlaanderen bedocld wordt. Dat alles bewijst hoe gevaarlijk het kan zijn, op een grote af stand over zulke dingen de staf te breken.
W a t nu de vertaling zelf aangaat, die is een meevaller. Zij is verre van letterhjk
te zijn. Ze geeft zeer goed de zin en de draagkracht van Ypermans tekst weer, ze steekt
in een modern taalkleed. W c zijn overtuigd dat het de beste metode is om Yperman
genictbaar te maken voor de hedendaagse chirurg. O p het einde van de hoofdstukken
wordt kommentaar toegevoegd; het is nuttig en vaak verhelderend. In dat kommentaar
alsook in de inleidende toclichtingen tot het boek. wordt herhaaldelijk en nadrukkelijk
gewezen op de Italiaan.se afstamming van Ypermans chirurgie. Het moge waar zijn in
die zin dat de lepcrse chirurg in de leer was bij Lanfranco die uit zijn vaderland naar
Frankrijk uitgeweken was en daar een chirurgische school gesticht heeft, waarvan hij een
verre uitloper is. W e zijn de mening toegedaan dat het inderdaad juist is, en het moet
dan niet verwonderen dat het op meer dan een plaats bij Yperman doorschemert.
Dat in 1969 het hoofdwerk van de Vlaamse chirurg een moderne vertaling waardig
geacht wordt. is een bijzondere aantekening waard. Dat die vertaling als geslaagd kan
bestempeld worden, verheugt ons. Dat zij Yperman een ogenblik in de aktualiteit terugvoert zal geen genecsheer en geen intellektueel uit Zuid-Nederland onverschillig laten.
Dat zo iets gebeurd is, zou ook buiten het raam van een tijdschrift over de wetenschapsgeschiedenis moeten gezegd worden.

L. Elaut
SELMAN A„ WAKSMAN. 345 biz., 20 FF.

Ma Vie avec les microbes, Ed. Albin Michel 1965,

Waksman is de ontdekkcr van dc streptomycine, het eerste afdoend medikament
tegen de tuberkulose. Het antibioticum werd in September 1943 geizoleerd. maar heeft
een gcboortegeschiedenis die tot in 1915 teruggaat. De naam streptomycine werd ontleend aan een mikro-organisme, de Actinomyces griseus, van de familie der Streptomyces waaruit het geprepareerd werd. In de vier maand die op de ontdekking volgden,
werd de aktieve stof in geconcentreerde vorm verkregen en werden haar antibakteriele
eigenschappen nauwkeurig bepaald. In januari 1944 werd de ontdekking bekend ge-
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maakt. Kort daarop volgden de studies over de inwerking op de tuberkelbacil, over de
beperkte toxiciteit bij het proefdier, over de kuratieve werking in vivo.
De eerste mededeling over de ontdekking had plaats in de Mayo Clinic te Rochester
Minnesota U.S.A. Van daaruit ontstond op enkele maanden een vloed van artikelen.
De vroegste genezingen dagtekenen van 1944; in 1945 was het zover dat het medikament op grote schaal kon geproduceerd worden. Op 19 jaunari 1946 gaf Hinshaw uit de
Mayo Clinic een eerste uitgebreide mededeling over de klinische resultaten, en begon dc
triomftocht van het nieuwe geneesmiddel over de wereld. Dat is het korte verhaal van
de grote medische verwezenlijking van Waksman. Hem viel op 25 oktober 1952 de
Nobelprijs voor geneeskunde en fysiologie te beurt.
Zijn eigen biografie heeft hij geschreven onder de titel ; mijn leven onder en met
de mikroben. Men zegt nog algauw dat men een vIot wetenschappelijk relaas als een
roman leest, het is een versleten stijlcliche dat ik nooit heb aangewend, maar voor het
verhaal dat Waksman van ziju leven, van zijn werk, van zijn strijd in voor- en
tegenspoed ten beste geeft op het hoogtepunt van een gevulde en hoogst merkwaardige wetenschappelijke loopbaan, vind ik de vergelijking en het stijlbeeld van de
roman treffend en dienend. Ik las het boek nooit in het Engels, alleen in de Franse
vertaling van Leon Rozeberg. Zij bevalt uitstekend. Het doet bijzonder sympatiek aan
dat Waksman altijd in de eerste persoon enkelvoud spreekt, het is een roman in de
ik-vorm.
De mikroben zijn de levensgezellen van Selma Waksman, ze zijn uit het levensrelaas dat hij te boek stelde geen ogenblik weg, ze baarden hem zorgen doch ze brachten
hem ook vreugde en gaven een zin aan zijn leven, ze verschaften de hoogste roem aan
een man die zeer vrocg op zoek ging naar een bestemmig en de harde weg van de
uitwijking op moest.
Waksman was van Joodsc afkomst, werd in 1888 in een klein agrarisch stadje van
Oekraine geboren, kind van de steppe, spruit van een etnie waar Bijbel en Talmud de
richting van iemands leven bepalen. Zonder ovcrvloedig met aardse goederen gezegend
te zijn, was de familie toch niet zonder enig bezit en in haar schoot groeide de jonge
man op onder een soort van matriarchaat dat zijn geestelijk voedsel uit Kiev en Moskou
betrok. Het schijnt dat de fantastische reisverhalen van Jules Verne de verbeelding
van het jonge Israelietje bijzonder hebben geboeid en gevoed. Toen hij zeven jaar oud
was. verloor hij een zustertje aan de difterie: eerste ontmoeting met de mikroben, die over
zijn leven besliste.
In november 1910 wekrn dc ouders uit naar de nieuwe wereld, een land van belofte
en van vrijheid. In 1916 werd hij Amerikaans staatsburger. In 1924 was hij reeds een
bekend man in de kring van diegenen die zich bczig hidden met de studie van de grond,
een tamelijk geizoleerd levend en vreemd aandoend milieu van mensen die zich dag en
nacht op de studie van aardkluiten koncentreerden. Het was in de Rutgers-university
van New Brunswick dat hij in wetenschappelijk werk in ploegverband geembrigadeerd
werd voor de studie van de humus. Daar ging hij op in zijn levenstaak die uitmondde
in de ontdekking van de streptomycine. De intense spanning die hiermee gepaard ging,
wordt op een meesterlijke wijze door de autobiograaf beschreven. Een romacier zou er
zoveel berekende spanning niet kunnen ingelegd hebben. De intermezzo's van de tweede
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oorlog met zijn noodsituaties, van een onderwij.staak, van de reizen, van de leringen, van
de familiale belevingen en tientallen andere crvaringen, zorgen voor afwisseling.
De ontdekking van de streptomycine was geen toeval doch de resultante van een
zeer uitgebreid, van een groots opgezet, van een gedirigeerd onderzoek, waarbij duizenden aardschimmels cnderzocht en gekweekt werden. De ziel en de bezieler van alles
was Waksman. Het verhaal van die onderzoekingen en van hun kalminatiepunt, van hun
bekroning zijn een unicum waar een schoon en goed mens centraal .staat. Hoe dit levensrelaas ook moge ingekleed zijn. het is wetenschapsgeschiedenis van hoog gehalte.
Men betrapt de auteur geen enkele keer op zelfverheerlijking, of zelfoverschattng. Alle
problemen waar een vorser mee te maken heeft, de ontgoochelingen en de harde wederwaardigheden waar mensen die werken en strijden aan bloot staan, komen aan bod. Ik
vind dit relaas van een leven dat zich tussen de mikroben afspeelt en de grote witte
pest van de tering overwon, een wondcrmooie bladzijde die in de werken van de wereldhteratuur niet zou misstaan.

L. Elaut.
Wcgc rur Wissenschaftsgeschichte. — F. Steiner Verlag, Wiesbaden 1969, 153 bli.
Franz Hammer, Joseph E. Hofmann, Adolf Meyer-Abich, Martin Plessner, Hans
Schimank, Johannes Steudel en Kurt Vogel ; zeven prominenfc figurcn uit de Duitse
wetcnschapsgeschiedenis brengen hier op het eind van een loopbaan die beroepshalve
aan de studie, aan de vorsing en aan het onderricht van hun vak was gewijd, een overzicht van hun ervaringen en geven meteen allerlei wenken ten beste. Uit het ene valt er
veel te onthouden en uit het andere veel te leren. Z o wordt het verleden aan de toekomst gebonden, met tussenin het hcden dat er graag zal naar luisteren en met wellust
zal van snoepen.
Franz Hammer was een .specialist van Kepler en bezorgde de uitgave van diens
werken. Hij ovcrleed in het begin van 1969, eSnzeventig jaar oud, zonder zijn laatste
penncvrucht in druk gezien te hebben. Met trots schreef hij als titel bovenaan; een leven in
dienst van de Kepler-studie. Hij vertelt hoe hij tot de historische studie van de grote
astronoom gekomen is. Het is een odusseia van ervaringen, inzichten, teleurstellingen,
ontwerpen, puinen, geldschulden doch slechts met een bekommering; Kepler. Al het
andere kon wachten. Dank zij Hammer is Kepler in een nieuw daglicht komen te staan,
en ligt dc baan voor verder onderzoek over deze grote wis- en sterrekundige breed
open.
Joseph E. Hofmann heeft veertig jaar arbeid en onderzoek besteed aan de geschiedenis van de wiskunde. Hij was hoogleraar aan de Pruisische Akademie der wetenschappen te Berlijn. Zijn werkgebied was het onderwijs waarbij hij dc geschiedenis van zijn
vak meer dan wie ook betrok. Hij was uitgever van de Opera Omnia van C. Frisch
(1807-1881) en van L. Eulers, en werkte mede aan veel andere kritischc tekstuitgaven en
als recensent van tijdschriften ver buiten de grenzen van zijn land. Hij schreef oorspronkelijke bijdragen over Newton, Leibniz, Scriba, Cote. Door oorlogsomstandighcden gingen zijn grote bibliotheek en al zijn notities in de vlammen op; dc voorstudie
voor een uitgave van de wiskundige geschriften van Nicolaus van Kues en ander materiaal werden gered, en daaruit later gepubliceerd onder de vorm van lezingen en
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monografieen, vooral betreffende Leibniz. Een ruim archief met pedagogisch materiaal
werd door J. Hofmann ten bate van alle docenten aangelegd.
Adolf Meyer-Abich, een Oostfries die ordinarius werd te Hamburg, ontwikkelde
een werkkring die in bet spoor van Alexander von Humboldt stond, en door hemzelf
als een Atlantische opdracht wordt gedefinieerd. Hij leerde de wijde wereld kennen in
Embden, de enige toenmalige (1893) Pruisische haven op Europa, later te Gottingen onder Ed. Husserl wiens leerling hij was. Hij promoveerde onder Eucken, de ideale professor; hij dweepte met Em. Boutroux en William James, filozofen van de natuurwetenschap,
met John Haldgne, en ging in 1920, zevenentwintig jaar oud besiist het pad van de
natuurhistorie bewandelen ; Cuvicr, de Candole, Linne, Aristoteles. Karl Sudhoff raadde
hem aan de geschiedenis van de kwaliteitenleer aan te vatten; hij geraakte er niet
meer van los. Epn plaatsje van bibliotekaris te Gottingen hield hem boven water, tot hij
in 1926 eerst als privaat docent, later als extra-ordinarius en ten slotte als ordinarius
te Hamburg voor goed de filozofie en de geschiedenis van de natuurwetenschap te
doceren kreeg. Dat gebied heeft Meyer-Abich met volwaardige strukturen verrijkt en
het zelf schitterend beoefend in het spoor dat weleer door de weergaloze Alex von
Humboldt getrokken werd; wereldreizen in alle kontinenten, bij alle volken, in kontakt
met alle kulturen, alle vorsers, alle universiteiten. Onder alle luchtgesteldheden
legde Meyer-Abich geestelijke banden met zijn Duits vaderland, die thans verder en
intenser dan ooit gepleegd en verstevigd worden. Het was een leven dat, op zijn
manier, en heel bijzonder aan de geschiedenis van de wetenschap gewijd was. Daartoe
was een zeer algemeen-gerichte voorbereiding nodig ; wijsbegeerte, biologie van planten en dieren, antropologie, natuur- en scheikunde, wereldgeschiedenis, sociologie, metafysika, politieke en kulturele geschiedenis, tropische geffteskunde, linguistiek. Een
eerbiedwaardige kalender die door hem veel aanwinsten bockte.
Martin Plessner vertrok van de geschiedenis van de Islam en evolueerde met de
wetenschapsgeschiedenis zonder meer. Geboren in Posen, verliep zijn akademlsch leven
over Breslau, Frankfurt tot een ordinariaat aan de Joodse universiteit te Jerusalem. Hij
behoort tot het kleine aantal van diegenen die zich verdiept hebben in de geschiedenis
van de Arabische intellektualiteit, zowel de literatuur, de ekonomie als de natuurwetenschap, in dat toverland met zijn voor ons onleesbare taal, met strepen en aksenten onder- en bovenaan de lettergrepen. Zijn werken dragen mysterieuze titels : Picatrix, boek
van de Oorzaken, Boek van de Zeventig, Tabula Smaragdina.
Secreta Secretorum
Turba Philosophorum. Allemaal aanlokkelijk omdat zij onbekend en vreemd voorkomen. Het onderwijs van de wetenschapsgeschiedenis in de sektor waar Plessner wcrkzaam is, wordt niet verwaarloosd .
Hans Schimank, historicus van de natuurkunde, ontmoet men sinds jaren op de
Duitse kongressen van wetenschapsgeschiedenis. Hij is er een gezien man en een sympatieke kerel. Hij is de tachtig al voorbij en was hoogleraar te Hamburg in de fysika,
de techniek en haar geschiedenis. Hij heeft een enorme staat van diensten, hij heeft
veel mensen en vorsers van allerlei pluimage ontmoet, heeft in zijn leven veel moeten
doorbijten : twee wereldoorlogen, burgeroorlog, inflaties, honger, mateloze diktatuur en
bandeloze vrijheid, boekenvcrbranding, processen, plundering, moord, dwangarbeid, bommenhagel, vluchtelingenvloed, fosforregen, enz... Ondanks alles heeft hij de liefde voor
zijn vak ongeschonden bewaard en tot haar verruiming en verspreiding bijgedragen. Hij
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is een man van een brede kultuur en visie. evengoed fysicus en chemicus als literatuurkenner en -beoefenaar, met een weergaloze taalschat in woord en pen. Men leze b.v. het
relaas van wat hij hier noemt : een reis in het verleden, een juweeltje van spirituele zegging en niet geringer spirituele invallen. Zelden zal men een man ontmoeten met zulke
blik op Europa's kultuurgeschiedenis als Schimank; hij bezit de gave er de een en ander
te laten aan meesmullen. Zijn bibliografie is indrukwekkend en bestrijkt alle hoofdstukken van de natuurkunde en de inorganische materie. Hij was een grote vriend van
de Nederlander Dijksterhuis, zijn alter ego.
Johannes Steudel, de zojuist in het emeritaat getreden hoogleraar in de geschiedenis
der geneeskunde te Bonn, is zoniet de aartsvader dan toch de senior en de primus inter
pares van alle Duitse medici historici. Hij stamt rechtstreeks uit de de school van Karl
Sudhoff; sinds 1950 docent en daarna ordinarius, eerst klassiek filoloog en slechts op
veertigjarige leeftijd doctor in de medicijnen. W a t Steudel schrijft, is in zoverre merkwaardig dat het de groei en de ontwikkeling weerspiegelt van een vak vanaf het
couveusestadium naar het volwaardig ordinariaatstadium. Het loopt van Leipzig naar
Bonn, van het embryo naar het best geoutilleerd universiteitsinstituut van Duitsland en
wellicht van Europa, van de krib en de babykamer naar het drukke laboratorium en
de volmaakste biblioteek. Als waardering voor zijn realizatie werd hem in 1958-59 het
rektoraat van zijn universiteit opgedragen. Steudel verhaalt over de patriarch der
medische geschiedenis die te Leipzig in 1905 van wal stak, over Henry Sigerist die op
vierendertigjarige leeftijd die taak overnam, het werk voortzette en door zijn innemend
karakter en grote vlijt veel jongeren geestdriftig maakte en voor altijd met zichzelf en
het vak verbond. Wanneer Sigerist moest vertrekken, was het von Brunn, een chirurg die
een arm door sepsis verloren had en uit armoede naar zijn eerste liefde teruggekeerd, die
het oude vaderhuis met zijn inboedel uit de vergetelheid en van de afschaffing redde. Een
ramp was het toen de Russen het in 144 kisten verpakte historische materiaal van Sudhoffs instituut in beslag namen en naar Moskou verzonden. Het kwam nooit aan. Onder
zijn opeenvolgende direkteurs is Leipzig het verlies dat een diminatio capitis was, stilaan
ofschoon niet voUedig te boven gekomen. Steudel heeft zich in den beginne gekoncentreerd op de anatomische vaktaal. als classicus was hij daarvoor bijzonder goed geplaatst, en het is hem altijd nauw aan het hart blijven liggen, ook wanneer hij in de
rijkshoofdstad zijn eigen werkkring geschapen en assistenten rond zijn persoon en instellig verzameld had. Over zijn bijdrage die een tragische periode van zijn leven in de
herinnering brengt. hangt de weemoed naar het vaderhuis van de geschiedenis der
geneeskunde, dat door het noodlot zwaar getroffen werd. Hij kan die weemoed niet van
zich afzetten.
Kurt Vogel die aan de universiteit van Miinchen verbonden was, heeft zich in de
geschiedenis van de wiskunde verdiept. Om de geheimen van de wiskunde der farao's
te doorgronden, studeerde hij Egyptische grammatika en Egyptische geschiedenis, daarna Babylonische en promoveerde ten slotte over de Griekse logistiek. Oorlogsverwikkelingen brachten hem in nauw kontakt met Latijnse en middeleeuwse wiskundige handschriften. Uit al deze bronnen sproten originele vondsten die tot originele geschreven
bijdragen aanleiding gaven. Kurt Vogel was leraar in het hoger middelbaar onderwijs,
en speelde het klaar zijn interesse voor de geschiedenis van de wiskunde aan zijn
leerlingen over te dragen; onder hen zijn tal van flinke vorsers opgestaan die hun taak en
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hun meester eer aandoen. O p dat dubbele front hebben de mcester en de leerlingen veel
gepresteerd, zonder dat de ene opdracht de andere in de weg gestaan heeft, en zonder dat
de ene of de andere aan deugdelijkheid ingeboet heeft, een krachttoer. Dank zij de bemoeiingen van Kurt Vogel kreeg Miinchen een instituut voor medische geschiedenis,
techniek, kunst en toneel. Ondanks de oorlogsmalheuren konden de biblioteek en veel
verzamelingen gered worden. Het werd in de laatste jaren nog rijk begiftigd met boeken
en archivalia, en vervult in het raam van het Deutsches Museum een nuttige taak van
voorlichting en studie voor tal van jonge vorsers. De eenentachtigjarige Kurt Vogel
heeft een gevuld leven achter zich; het was in hoofdzaak gewijd aan de organisatie van
de onderzoekinstrumenten die ten gerieve van de anderen maximaal moesten kunnen
renderen. Ook dat is bevordering van de geschiedenis van de wetenschap als volwaardige
studie en voile tijdsberoep.
W e hebben uit de levensherinncringen van deze zeven geleerden die hun dagtaak
aan het bevorderen en verruimen van de wetenschapsgeschiedenis besteed hebben, het
voornaamste gelicht om dc lezers van deze boekbespreking een kijk te geven op methodes,
van denken en werken in een land dat door twee oorlogen zwaar werd geteisterd, in al
zijn geestelijke mogelijkheden getroffen, vernederd en uitgeperst. En dat alles te boven
kwam zodat het nu goed op weg is zich voUedig te rehabiliteren. De verslagenen van
gisteren kunnen vandaag tot voorbeeld gesteld worden aan de overwinnaars. AUeszins
op het gebied van de studie en de wetenschappelijke vorsing van de geschiedenis van de
wetenschap.
Die geschiedenis is een sicraad van de menselijke geest. Daar zijn geen overwonnenen, slechts overwinnaars, waar men ook in het verleden moge gestaan hebben, aan
deze of aan gene zijde van de barrikade,
van de oceaan of van het hatelijke oorlogsfront.

L. Elaut.
Etudes d'Histoire de la Science et de la Technique. (Monografie z Dziejow Nauki i
Technik, dl. 50), Wroclaw-Warschau-Krakow, Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich
— Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1968, 284 biz., Prijs : 65 zl.
Als vijftigste deel van de reeks «Monografieen over Geschiedenis van de Wetenschap en de Techniek», uitgegeven door het Instituut voor Geschiedenis van de W e tenschappen van de Poolse Akademie van Wetenschappen verscheen een verzameling
van 42 korte studies (gemiddeld 7 bladzijden) gewijd aan zeer uiteenlopende onderwerpen uit de wetenschapsgeschiedenis en de geschiedenis van de techniek. Z e zijn
gerangschikt onder vier rubrieken ; le geschiedenis van de wetenschappelijke methodes
en problemen uit de historiografie van de wetenschappen, 2e geschiedenis van de biologische wetenschappen, 3e geschiedenis van wiskunde, fysica en scheikunde, 4e geschiedenis van de techniek. De bijdragen zijn geschreven in het Frans of het Engels door
Poolse auteurs. Het is hier niet doenbaar ze alle te bespreken ; alleen de lijst van de
titels beslaat twee bladzijden. Om een idee te geven van de zeer gevarieerde inhoud van
dit boek, vermelden wij op vrij willekeurige wijze enkele van de behandelde onderwerpen : de invloed van de geschiedenis van de wetenschap op de ontwikkeling van de
wetenschappen ( W . Osinska), het beiang van Internationale wetenschappelijke congressen (D. Rederowa), de reactie op Erasmus' werken in Krakow in de 16e eeuw ( W .
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Szehnska), Comte's opvattingen over de relatie tussen filosofie en wetenschap (J.
Skarbek), de opvattingen van Copernicus over de ontwikkeling van de medische w e tenschappen (St. Szpilczynski), de geschiedenis van de medische tijdschriften in Polen
in de 19e eeuw (T. Ostrowska), John Werner's theorie over dc beweging van de acht
hemelsferen (J. Dobrzycki), Maria Sklodowska-Curie als scheikundige (J. Hurwic), het
handboek over metallurgie van professor Jan Jaskiewicz uit het einde van de 18de eeuw
(M. Radwan). Dez? publicatie bevat ongetwijfeld heel wat interessant materiaal, in 't
bijzonder over de wetenschap in Polen. Ze getuigt voor de zeer actieve belangstelling
voor de wetenschapsgeschiedenis in Polen.
P. Bockstaele.
ROBERT JOHN S T R U T T , Fourth Baron Rayleigh F.R.S. Life of John William Strutt,
Third Baron Rayleigh O.M., F.R.S. An augmented edition with annotations by the
author and foreword by John N. Howard, The University of Wisconcin Press, Madison
— Milkauwee — London, 1968. 439 biz., prijs $ 10.00.
Eigenlijk zouden we deze bespreking zeer kort kunnen houden, daar het een boek
betreft dat reeds in 1924 voor het eerst het licht zag. Toen stelde de zoon van de
grote Rayleigh de levensloop van zijn vader te boek. Doch omdat de schrijver R.J. Strutt,
vcle aantekeningen bij het boek maakte. die nu, na zijn dood in 1947, naast de oorspronkelijke tekst gepubliceerd werden, zijn we gedwongen wat meer aandacht aan deie herdruk te geven.
In de be.^chiijving van zijn vader heeft de zoon de meeste nadruk gfelegd op de
mens Rayleigh en ook op de wijze waarop deze de problemen aanpakte. Dat wil niet
zeggen dat de aandacht die aan het werk van Rayleigh besteed werd, onvoldoende is.
Wcliswaar ontbrckcn situatieschet.scn van de laboratoria, doch eerder wordt een enkele
keer een vraag opgeworpcn. zoals wat Rayleigh in zijn studietijd te Cambridge geleerd
heeft, buiten de wiskunde, on waarom hij Cambridge definitief verwisseld heeft voor Terling. Wel is duidelijk geworden d.Tt R.Tyleigh tijdens zijn studie geen praktisch onderricht
heeft gekregen, behalve in de kwalitatieve analyse. Doch toen was hij reeds 25 jaar
oud. Rayleigh zelf heeft altijd gcmeend dat hij 4 jaren van zijn leven verspeeld heeft.
Of het uit dit feit te verklaren valt. of een andere oorzaak heeft. zoon Rayleigh is er
o.i. niet in geslaagd de evolutie van :ijn vader van jongen tot man duidelijk te schilderen.
Rayleigh begin in 1885 zijn gasonderzoek nadat sinds 1845 door Regnault daar voorlopig de laatste hand aan gelegd was. Als we een voorbeeld moeten geven van de
p)Ositieve invloed van de hypothese van F*rout dan zijn het de resultaten van Rayleigh
van dit gasonderzoek. De ontdekking van het edelgas argon vloeide rechstreeks voort
uit Rayleigh's poging tot verifiering van deze hypothese samen met zijn onderzoek naar
de juistheid der atoomgewichten. Dus een indirecte invloed.
Rayleigh Jr. heeft in de eerste druk van zijn boek. de gegevens omtrent toen nog
levende personen niet uitgebuit. W e l heeft hij zijn eigen exemplaar van vcle annotaties
voorzien. Deze konden in de posthuum verzorgde tweede druk verwerkt worden. Veel
aandacht besteedde de auteur aan de ontdekking van het argon, een complexe materie,
die voor de geschiedschrijving nog enig braak terrein bevat, mede omdat, zoals medeontdekker Ramsay zelf opmerkte «I have not a historical memory*.
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Biezonder interessant is te vernemen waarom de wereldkundigmaking van de ontdekking van argon zolang opgehouden werd en hoe een openbare mededeling van Dewar
deze ontdekking dreigde te doorkruisen. Een door het Smitsonian Institute uitgeloofde
prija van $ 10.(XX) speelde hier parten bij.
Kortom een biezonder en prettig leesbaar boek, dat een goede kijk geeft op het leven
van Rayleigh en sommige van diens tijdgenoten.
J.'W. van Spronsen.
NICOLE ORESME, Le Livre du Ciel ct du monde. Edited by Albert D. Menut and
Alexander J. Denomy, C.S.B. Translated with an introduction by Albert D. Menut.
Madison and London, The University of Wiscosin Press, 1968, xiv + 778 biz., % 17.50.
NICOLE ORESME and the medieval Geometry of Qualities and Motions. A treatise
on the uniformity and difformity of intensities known as Tractatus de conRgurationibus
qualitatem et moruum. Edited with an Introduction, English Translation, and Commentary by Marshall Glagett. Madison and London, The University of Wisconcin Press,
1968, xiv -f 713 biz., 18 pi., fig., $ 15.00.
In de reeks The University of Wisconsin Publications in Medieval Science verscheen
in 1966 een eerste deel gewijd aan het werk van Nicolas Oresme (Sclent. Hist., 9, 1967,
biz. 150). Sindsdien kwamen twee nieuwe delen klaar, waardoor weer een belaugrijk deel
van Oresme's oeuvre toegankelijk wordt.
Tussen de jaren 1370 en 1377 vertaalde Oresme, op verzoek van Koning Karel
V, vier werken van Aristoteles uit het Latijn in het Frans. Hieronder was «De caelo et
mundo>, waarvan de vertaling na drie jaar arbeid klaar kwam in 1377. Z e wordt door
Oresme als volgt ingeleid : «ci commence le livre d'Aristote appele Du Ciel et du monde,
lequel du commandement de tres souverain et tres excellent prince Charles, quint de
cest nom, par la grace de Dieu roy de France, desirant et amant toutes nobles sciences,
je, Nychole Oresme, doien de I'eglise de Rouen, propose translater et exposer en franfoys.» Zoals blijkt uit de laatste woorden, beperkt Oresme zich niet tot het geven van
de eerste vertaling van Aristoteles werk in de volkstaal, maar. ten behoeve van zijn
tijdgenoten, voorziet hij het bovendien van uitvoerige commentaar. Het is in het bijzonder die commentaar die het werk zo belangrijk maakt voor de geschiedenis van de
natuurwetenschappen in de veertiende eeuw. Oresme beperkt zich namelijk niet tot louter
verklarende aanvullingen, maar confronteert de inhoud van het werk met zijn eigen
opvattingen en kritiseert op verschillende plaatsen Aristoteles' leer. Z o weerlegt hij met
vaak sterk mathematische getinte tegenvoorbeelden de opvatting dat bij een oneindig
lange tijd durende beweging noodzakelijk een oneindige afstand wordt afgelegd (Boek I,
cap. 10), of dat een onbegrensd lichaam noodzakelijk een oneindig gewicht heeft (Boek I,
cap. 11). Hij weerlegt ook «selonc philosophic naturelle et mathematiquo, dat alles
wat een begin heeft ook moet eindigen en wat eindigt een begin heeft
gekend (biz. 196). Bekend is zijn uitvoerige kritiek op Aristoteles' argumenten voor
de onbeweeglijkheid
van
de aarde
( Boek II, cap. 25 ).
Oresme is van mening dat het even goed mogelijk is te aanvaarden dat de aarde draait
en de hemel onbeweeglijk blijft. Geen van beide opvattingen is volgens hem door experimenten te weerleggen of met rationele argumenten te bewijzen. Hij veerlegt Ptolemeus
argumenten tegen de beweging van de aarde en voert gronden aan die pleiten voor die
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beweging. Aan het einde van zijn lange beschouwing kiest Oresme toch maar voor een
vastc aarde en een draaiende hemel, alhoewel hij ervan overtuigd is dat de astronomische
verschijnselen, opgetekend in tabellen. even goed worden verklaard door de dagelijkse
rotatie van de aarde als door de beweging van de hemelen.
De tekst van Du del ct du monde bleef bewaard in zes handschriften, waarvan er
twee dateren uit het einde van de 14de eeuw, de overige uit de 15de. Als basismanuscript voor deze uitgave diende Ms. fran?. 1082 van de Bibliotheque Nationale te Parijs,
omdat het vermoedelijk het oudste is en het minst herhalingen, verbeteringen en omissies
bevat. Het staat vermoedelijk het dichtst bij de oorspronkelijke tekst en vormt onder de
zes handschriften een groep op zichzelf. Dc overige vijf vertonen grote onderlinge
afhankelijkheid. Variante lezingen uit deze laatste handschriften worden aangegeven,
als ze een afwijkende betekenis hebben. Deze uitgave is een verbeterde vorm van de
eerste gedruktc editie van Du cic! et du monde, die bezorgd werd door A.D. Menut en
wijlen pater A.J. Denomy en gepubliceerd in het tijdschrift Mediaeval Studies van 1941
tot 1943. Professor Menut zorgde voor de inleiding en een Engelse vertaling. In deze
inleiding wordt de ontstaangeschiedenis van het werk verhaalt en een korte samenvatting
gegeven van Oresme's commentaar op Aristoteles' geschrift. Verder worden de waarde
en de onderlinge relaties van de zes bekende handschriften besproken. De Engelse vertaling volgt nauwgezet het origineel en is een welkome hulp bij de lezing van Oresme's
vecrtiende-ecuws Frans. Slechts zelden is ze onbevredigend. In de vertaling van lijn 14
van boek I, cap. 10 moet «infinite» vervangen worden door «finite». De tekst van boek
I, cap. 1, lijnen 130-131 «Item, la premiere figure de lignes droites et en laquelle toutes
les autres sont resolutes,
ce est triangle» wordt onjuist als volgt vertaald : «Besides
the first figure of straight lines in which all lines are terminated, .... is the triangle.»
Dit zijn slechts uitzonderingen, die in zo een omvangrijk werk niet te vermijden zijn,
De bruikbaarheid en de dokumentaire waarde van dit mooie werk worden afgerond
door een omvangrijke bibliografie, een lijst technische neologismen ingevoerd door
Oresme en een algemene index.
Het tweede boven aangegeven boek bevat de eerste volledige gedruktc uitgave
van een van Oresme's belangrijkste werken, zijn Tractatus de configurationibus qualitafum et motuum. Hij doet hierin een poging om de intensiteit van kwaliteiten of de snelheid van bewegingen op meetkudige wijze voor te stellen, om dan, steunend op die «configurationes» van kwaliteiten of bewegingen, de interne struktuur van de materie te
interpreteren of de verschijnselen te verklaren. Vooral het deel van het werk, waarin
bewegingen onderling vergelekcn worden op grond van hun geometrische voorstelhng. is
van grote betekenis geweest, o.m. voor de ontwikkeling van de mechanica.
De tekst voor deze uitgave is gebaseerd op de veertien bewaard gebleven handschriften. In een 150 bladzijden lange inleiding behandelt Professor Glagett achtereenvolgens het wetenschappelijk denken van Oresme, vooral in verband met het hier gepubliceerde tractaat, de historische betekenis van de leer der configurationes, de problemen
rond de datering van het «Tractatus de configurationibus* en ten slotte de beschrijving
van de bewaard gebleven handschriften en een onderzoek naar hun onderlinge afhankelijkheid. Dan volgt de tekstuitgave met een Engelse vertaling. Hierbij sluit een uitvoerige commentaar aan, die vooral gegevens bevat over de bronnen gebruikt of geciteerd
door Oresme. E>rie appendices bevatten belangrijke teksten die verband houden met
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Oresme's theorie van de configurationes. Het eerste is een fragment (quest. 10 tot 15)
van Oresme's Questiones super geometriam Euclides. Het tweede geeft het anonieme
Tractatus bonus de uniformi et difformi. In het derde appendix ten slotte vindt men
de tekst van boek I, cap .14 van De configurationibus met de commentaar zoals die
voorkomt in Ms. Florence, Bibliotheca Nazionale Central, Fondo Conventi Soppressi J.
IX. 26. Het boek sluit met een bibliografie en verschillende indices: een van Latijnse
termen, een van de geciteerde handschriften en ten slotte een algemene index.
Deze vermoedelijk definitieve uitgave van Oresme's De configurationibus, samen
met de Engelse vertaling, vormen een kostbaar instrument bij de studie van de middeleeuwse natuurfilosofie. Dit mooi en vcrzcrgd uitgegeven boek is meer dan zijn prijs
waard.
P. Bockstaele.
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