
BOEKBESPREKING 

WOUDSTRA D. Meinard Simon du IHii, Stadsmedicus fe Kampen en te Alkmaar, 
eerste Leidse Hoogleraar in de praktische Chirurgie en Verloskunde. Kampener Alma-
nak 1969-1970, 55 biz. 

Een brok wijd uitgesponnen lokale geschiedenis over een man die als Leids hoog
leraar een belangrijkc rol gespeeld heeft, door het na Boerhaave in verval gcraakte 
klinisch onderwijs nieuw leven te hebben ingeblazen, en op die manier het terrein heeft 
klaar gemaakt voor verdere verwetcnschappclijking. 

Dc familie van Meinard Simon du Pui stamde uit het aan wijngaarden en boerde-
rijen zo rijke zuidwestcn van Frankrijk. Zij waren van soliede protestantsen huize en 
voor velerlei redenen die met hun godsdienstige overtuiging in verband staan, kwamen 
ze in Enkhuizen terecht waar in 1754 Meinard Simon geboren werd. Op dc Latijnse 
school van Enkhuizen en 's Hertogenbosch krecg hij onderricht in de vakken die 
toegang verlenen tot de akademische studie. Te Groningen had hij o.m. Petrus Camper 
als lecrmeester .In 1775 nam hij een inschrijving als medisch student te Leiden. Onder-
wijl ging hij kennis maken met de grote ziekenhufzen van Londen en Parijs en zag 
daar mannen als W . en J. Hunter, Pott, Pelletan, Desault en Baudelocque aan het 
werk. Terug in Nederland promoveerde M. S. du Pui te Leiden in 1780, en trad 
hetzelfde jaar als stadsgeneesheer in dienst te Kampen. Hij legt er een grote aktivi-
teit aan de dag. Hij observeert en schrijft over zijn ervaringen, bij voorkcur over chirur-
gische onderwerpen. Hij geeft onderwijs aan vroedvrouwen en chirurgijnen. De in dc 
streek van Kampen veel voorkomende koortsziekten houden in het bijzonder zijn aan
dacht gaande en aan de studie daarvan wijdt hij tal van artikelen; het zijn moeras-
koortsen, influenza, pokken, roodvonk- en mazelenepidemien. Hij propagcert de inenting 
tegen de variola eu kant zich tegen het entverbod dat sommige steden o.m. Leiden 
hebben uitgevaardigd. De monografie van Woudstra declt te dier gclegenhcid over de 
grasserende persloop en andere dysenterieforme ziekten in Overyssel en Gclderland veel 
tot de verbeelding sprekende details mee. Te Kampen huwt M.S. de Pui met een rijke 
doktersdochter, zij was 16, hij 29 jaar oud. Na het huwelijk volgen de wetenschappelijke 
publikaties elkaar spoedig op, over steensnijden, staaroperaties, gonorroe, beenbreuken, 
ingeklemde hemiae, verloskunde, enz... Zijn stijl klinkt officicel ,is langademig, ge-
wrongen en neemt vaak een loopje met spelling en zinsbouw. Onze stadsarts geraakt 
in dc politick verzeild tijdens de demokratisch-patriottische woelingcn te Kampen. 
Uit het touwtrekken maakte hij zich spoedig vrij, en kort daarop word hij te Alkmaar 
stadsvroedmeester en stadsdokter op een traktement van 800 gulden. Zijn werk wordt er 
meer op de verloskunde gericht ,zonder dat hij zijn andere taken verwaarloost. Hij 
spant zich vooral in ten gunste van de inenting tegen de pokken volgens de Jenncrse 
metode, en voor een wettelijke regeling van het apotcckwezen. Te Alkmaar verblcef 
hij dric jaar, te Kampen was hij acht jaar werkzaam geweest. 

Op 13 mei 1791 benoemden de kuratoren der Leidse universiteit Du F*ui tot hoog
leraar in de praktische verloskunde en dc chirurgie, met recht van toezicht en van 
visitatie op de stadsverbandhuizen, met het toezicht op de lijkschouwingen en het 
geven van lessen in het «Nederduytsch» over anatomic en chirurgie voor dc chi'rur-

39 



gijns en hun leerlingen. Zijn nieuwe opdracht vatte de hoogleraar aan met een oratio 
aditialis over het verstandig gebruik van kracht en invloed der natuurwetten tot nut der 
heel- en verloskunst. Zijn inspanningen waren er vooral op gericht het onderwijs aan 
het ziekbed nieuw leven in te blazen. Zij leiden lot de opening in 1799 van een klein 
akademisch ziekenhuis, het eerste te Leiden, met 18 bedden. Het bleef bestaan tot 
1818. In dat jaar werd het tweede akademisch ziekenhuis onder Du Puis leiding in 
gebruik genomen; het bleef 55 jaar in gebruik. Op 15 januari 1814 wordt hi) benoemd 
tot lijfarts van koning Willem I op een bezoldiging van 1100 gulden. Na een paar keer 
rector-magnificus te zijn geweest, wordt M.S. du Pui emeritus in 1826, maar hij mocht 
doorgaan met enkele kolleges over capita selecta der chirurgie, anatomic, verloskunde 
en gerechtelijkc geneeskunde. Na een korte ziekte overlijdt hij op 14 juni 1834. Hij liet 
dric kinderen na, zijn zoon werd mecster in de rechten, zijn twee dochters huwden met 
juristen, zijn jongste dochter overleed tc Brussel in 1856. De meest bekende leerlingen 
van M.S. du Pui zijn: Gerbrand Bakker die medisch hoogleraar werd te Groningen; 
Johannes Mulder die verloskunde en anatomic doceerde te Groningen; Nikolaas-Cornelis 
de Fremery, hoogleraar in dc chirurgie tc Utrecht; P. Jacob van Maanen die een pro-
fessoraat weigerde te Groningen en te Amsterdam, en liefst praktizerend chirurg blijft in 
de hoofdstad; Cornelis Pruys van der Hoeven die te Leiden medisch hoogleraar werd; 
Daniel Dylius die medisch hoogleraar werd te Utrecht: G.C. Bernard Suringar die 
medisch hoogleraar werd te Leiden. Zcven hcogleraren onder zijn oud-leerlingen. Wie 
kan op zon akademisch kroost wijzen ? 

Door zijn tijdgenoten wordt M.S. du Pui beschreven als een man met levendige 
inborst, bevallig van voorkomen, spraakzaam. opgeruimd, onbezorgd van gemoed en een 
groot voorstander van het gczellige leven, wiens gezelschap en sarkastische humor door 
zijn ambtsgenoten en studenten op prijs werd gestcld. Zijn Latijnse kolleges waren lang-
dradig, maar zijn aanschouwelijk onderwijs was het des te minder. Hij streefde er in 
hoofdzaak naar zijn studenten praktische ervaring te leren opdoen, en met dat doel liet 
hij hen onder zijn leiding bevallingen verrichten bij de vrouwen thuis; hij kan be
schouwd worden als de stichtier van deze vorm van verloskundig onderwijs. 

D. Woudstra konkludeert terecht dat M.S. du Pui, voor Nederland in het alge
meen en voor Leiden in het bijzonder, een sleutelpositie in het gcneeskundig onderwijs 
inneemt, met name bij de herlcving van het klinisch onderwijs in dc heel- en de 
verloskunde. Hij heeft de stichting van het eerste akademisch ziekenhuis mogelijk ge
maakt. Hij was de heroprichter en de instandhouder van de chirurgische poliklinlek 
en bracht het onderwijs van dc chirurgijn op akademisch niveau. Zeer gevat wordt met 
een volzin de betekenis van Du Pui wcergegeven: hij is de eerste Nederlandse 
hoogleraar in de klinische chirurgie en verloskunde geweest. M.S. du Pui was geen uit-
zonderlijke geest, maar een vlijtig werker die met plichtsbesef zijn plicht van 
staat heeft vervuld in de ambten waar hij geplaatst was. 

Dc monografie waarin M.S. du Pui op het gcneeskundig toneel van 1780 tot 1834 
wordt gevoerd, is een verzameling van vele, vcle gegevens. Zij is precies geen toon-
beeld van orde en overzichtelijkhcid, want de pcrsoonlijkhcid van dc verdienstelijke 
M.S. du Pui kon wel enigszins beter uit de verf gekomen zijn. Niettemin een sympatieke 
groet in het voorbijgaan waard. 

L. Etaut. 
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HARRE R. — Scientific Thought 1900-1960. A selective Survey. Clarendon Press Ox
ford 1969, 277 biz., 65 sh. 

Deze survey handelt over logika. relativiteit en kosraologie, stof en straling, aard-
fysika, scheikunde, biochemie, molekulaire biologic, ekologische genetiek, hormonen en 
hun overbrengers, celbiologie, de virussen en de gedragsleer. Er is bij gevolg te ctcn 
en tc drinken, en ik kan nauwelijks over de helft van de vermelde onderwerpen, een 
oordeel uitspreken. Deze worden elk door een ander inleider voorgedragen. De bedoeling 
is iets op te vangen van de voornaamste wetenschappelijke stromingen die zich sinds 
het begin van deze eeuw hebben laten gelden, met de hoop dat de Iczcr, op wiens gees-
telijk niveau gemikt wordt, aan de hand van adekwaat gckozen referenties, zich verder 
in het kapittel kan gaan verdiepen als hij dat wenst. 

Zo gezien en zo verduidelijkt, zijn al dc hoofdstukken gekenmerkt door een 
historische golfslag. Hoe kan het anders wanneer het een overzicht van zestig jaar 
wetenschappelijk denken betreft. Dc biochemie is wellicht dc grootste blikvanger van 
de moderne wetenschap. W e zijn onbcgrijpelijk ver Liebig, Wohler, Pasteur en zelfs 
Biichner voorbijgeschoten, en die waren in hun tijd revolutionairen van dc ergste 
soort. Het woord enzym dagtekent van 1901. W a t een weg sindsdien. Nu weet men 
al dat enzymen eiwitstoffen zijn, dat het de chemisch verschillend aard van de zijke-
tens is die de proteinen in staat stelt als enzym te werken. De ontwikkeing van de 
biochemie ging gepaard met dc ontdekking van de ultracentrifuge en van de paritieve 
kromatografie; deze laatste maakte het mogelijk de chemische struktuur van insuline 
in het reinc te trekkcn. Men is cr toe gekomen te zeggen hoe de enzymes werken, 
vrocger alleen maar te zien hoe ze zouden kunnen werken. Op die manier ontsluiert 
men het mckanisme van de stofwisseling dat een komplcks netwerk van enzymrcakties 
is. Men heeft ontdekt dat het sleutelbestanddeel van alle cellen het adenosinc-trifos-
faat is (ATP) . Zwavel en fosfor zijn nu aktivercnde en geen bclastende faktoren 
in het metabolisme geworden. En zo voort. 

Thans resumeren de molckulcs bijna de hele biologic. Dc rest wordt ingenomen 
door de kromosomen waarvan men cytologisch bewezen heeft dat ze dc dragers van 
dc genen zijn. Deze zelf zijn nukleoproteincn. Men heeft geografische kaarten opgesteld 
waarin elke psychische en fysische eigenschap van het individu haar plaats toege-
wezen ki'ijgt. Hoe de genen gerangschikt zijn is ook al geen geheim meer. W e zitten 
volcp in het tijdstip van de hoofdletters die elk een mysterieuze scheikundige stof 
vertolken RNA, DNA, A T P enr., ze komen de praktische medicus voor als lettertckens 
van het Chinese alfabet. De helix in de struktuur van de DNA is al vervangcn door 
die van de dubbclc helix. 

De ekologie, d.i. de leer van de betrekkingen tussen de dieren en planten en de 
wereld waarin zij leven, ligt verankerd in de vergelijkend-anatomische school van 
Oxford en in het werk van Ch. Darwin. Ook op dat gebied werd er vooruitgang 
gcboekt. R.A. Fisher, en in zijn spoor tal van andere Anglo-Saksers, hebben met 
statistischc metodes de oorspronkelijke leer van Darwin gekorrigeerd en afgerond: genen, 
allelen, homo- en heterozygoten, mutaties, homologc en andere kromosomen, zijn woorden 
en begrippen die in de laatste zestig jaar werden gedefinieerd. De mocrasvlinder 
Euphydrias aurinia en een andere varieteit, de Maniola jurtina, zijn het voorwerp 
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geworden van wereldoraspannendc expcrimenten; grassoorten zijn hun lotgevallen gaan 
delen met dc motten, met de zanglijstcrs. Met al die dieren werden kruisingsproeven 
georganizcerd op een miljoenenschaal, waaruit 'verbeterde erfelijkheidswetten o p 
gesteld werden die Mendel en Darwin zo niet korrigeren dan toch aanvullen en bij-
werken, waaruit gedragingspatronen, Icef- en sterfterata belicht en verklaard worden. 

De hormonenlcer die met Bayliss en Starling van 1902 dagtekent, is meer dan een 
andere doctrine met aanwinsten verrijkt. In 1920 werd het duidelijk dat naast het 
nerveus mekanisme, ook een hormonaal mckanisme dc klierkreatie kan stimuleren, 
terwijl Loewi en Dale in 1921 de hormonale transmissie van dc zenuwimpulsen 
scherp demonstreerden 3 acetylcholine en noradrenaline zijn al vastgeankerde be
grippen. 

De virussen eisen niet minder de aandacht van de experimentatoren op dan de 
hormonen; 1940 was het jaar waarin. beiderzijds van de Atlantischc Oceaan, als het 
ware het startsein voor nieuwe metodes en nieuwe ontdekkingen werd gegeven. Men 
kan nu al virussen in een kristalvorm brengen met eigen fysische kenmerken; plant-
virus.sen werden als ribonukleineprotclnen geidentificeerd. Wie heeft ook gezegd 
dat wij in het tijdperk van het nucleinezuur leven ? Met de virussen werden heel wat 
Nobelprijzen verdiend, meer dan met een andere topic. 

Het woord ekologie voor de studie van de gedragingen van de dieren, van hun 
instinkt en levensgewoonten. zowel van de eecellige als van de hoogontwikkelde, 
kwam in zwang rond de twintiger jaren. Konrad Lorenz uit Wenen wordt als de vader 
van die wetenschap beschouwd, omdat hij het duidelijk maakte dat de navorsing van 
dc instinkticve gedragingen kon aangepakt worden door konkrete experimentele ana
lyse. Na de eerste weerstand overwonnen te hebben, is die opvatting thans overal 
doorgedrongen, en dc psychologcn experimenteren volop met dieren op grote schaal. 
Het schijnt dat de stckelbaarsjes een dankbaar matcriaal zijn voor velerlei vernuftigc 
proeven. Weet men dat een botvinkmannetjc dat opgebracht werd zonder ooit een 
ander vinkmannetje tc hebben horen zingen, cr een heel andere eigen zang op na-
houdt. Instinkt krijgt hierbij wel een heel bijzonder cachet. Kikkers zijn eveneens door 
de psychologen geliefkoosde diertjes voor hun proeven. Het overplanten van stukken 
huid van dc rug naar de buik leidt tot dc konklusie dat het dc aard van dc huid is, 
zclfs wanneer zij op een verkeerde plaats ingrocit, die de latere funktie van de ge-
voclszenuw en het reflexmekanisme dat het bedient, gaat bepalen. Konklusies van die 
aard kunnen heel ver leiden ook voor de opvoeding van de mens. 

Zo is dit selekticf overzicht van de voornaamste wetenschappelijke aanwinsten 
vanaf 1900 tot 1960 ccn vlot historisch boek geworden. Maar we staan al in 1970, 
en de vraag rijst met hoeveel rekwisieten in de laatste tien jaar 's werelds wetenschaps-
garderobe werd verrijkt. Het beste boek ter wereld dat zich aan een survey van 
kennicproblemen waagt, is nooit echt aktueel, het is al voorbijgclopen voordat de 
drukproeven verbeterd zijn. L. Elaut, 

ROLLER GOTTFR. — Das Leben des Biologen Johannes Miiller. Wissensch. Ver-
lagsgescllsch. Stuttgart 1958, 141 biz., 16,8 M. 

Deze monografie draagt nummer 23 uit de reeks Grosse Naturforscher. Ze is 
twaalf jaar oud, maar behoudt de waarde van een goed biografisch dokument. Z e 
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voert een man ten tonele die verteerd was door het heilige vuur van de wetenschap
pelijke vorsing. Zijn Icvcnsloop : 1801-1858; een Rijnlander uit Koblenz. De biograaf 
had een beste inval op een tweetal diagrammen waarin de beroemdc anatomen, fy-
siologen en biologen synoptisch opgetekend staan, de naam Johannes Miiller in vetjes 
op het scorcbord te plaatsen, zodat hij goed uitkomt. Miiller was een tijdgenoot van 
al diegenen die de biologic van de eerste helft der negentiende eeuw hebben tot stand 
gebracht: Bichat, von Baer, Piirkinje, Claude Bernard, Oken, Rathke, Liebig, Darwin, 
Mendel, A. von Humboldt. 

Werden de artsen en de zoologen van alle pluimage niet overwoekerd door de 
naam en dc werken van Miiller ? W a t heeft men onze geesten niet op stang gejaagd 
met het kanaal van Miiller dat ergens in de embryonaire ontwikkeling van de zoog-
dieren een rol gespeeld heeft en daarna verdwenen is, niet zonder bij de vrouwelijke 
Homo Sapiens zijn sporen achtcr te laten in de baarmocder en de eileiders ? Miiller 
kwam toen in konflikt met Wolff, wiens gcdachtcnis zich eveneens siert met een 
kanaal waarvan de relikten in het gcnitaal stelsel van de man zijn overgeblcven. 

Miiller stamde uit een geslacht van handwcrklieden, zijn vader was schoenmakcr. 
De goed begaafde knaap sprak zich slechts na lang aarzelcn uit voor de medische 
loopbaan. Zijn vader had hem graag jurist, zijn mocder priester zien worden. Hij 
nam een inschrijving te Bonn. Met de dood van zijn vader, het jaar daarop, rezcn 
gcldzorgen: ze vervolgden de jonge akademieburger tot zijn dertigste Icvensjaar. Vroeg 
had de experimentecrlust hem. tc pakken : in 1821 won hij een prijs met een proef-
ondcrvindelijk werk over het ademhalingsproces van de vrucht in utero. Het geschrift, 
waarvoor Miiller zich later schaamde en waarvan hij al de eksemplaren die in zijn 
bereik kwamen opkocht om ze te verbrandcn, opendc toch de deuren voor hem. Met 
subsidies van rcgering en geboortestad mocht hij naar Berlijn gaan studcren; daar 
ontmoette hij dc anatoom Carl A. Rudolphi, die hem in bescherming nam en op zijn 
wetenschappelijk werk de definiticvc stempel slocg. Dric jaar bleef de jonge geleerde 
in Pruisens hoofdstad; hij legde zich speciaal toe, onder impuls van Rudolphi, op de 
vergelijkende anatomic. Te Berlijn knoopte hij kennis aan met tal van jonge mannen 
die later vooraanstaande geleerden zouden worden. 

Na zijn Berlijnse studictijd keerde Joh. Miiller naar Bonn terug en krecg een vrije 
docentcnopdracht. In 1824 werd hij lid van de Leopoldinisch-Carolinischc Akademie 
der Naturforscher met een salaris van 200 Taler. Het jaar daarop kreeg hij uitbrei
ding van bevoegdheid voor dc algemene patologie. In 1826 kwam zijn eerste groot 
boek van de pcrs Zur vergleichende Physiologic des Gesichtssinnes des Menschen 
und der Thiere. In datzelfde jaar werd hij extraordinarius en zette hij een tweede groot 
boek op het getouw Grundriss der Physiologic dat in 1827 verscheen. In dat jaar 
huwde hij met de kunstzinnige dochter van zijn uitgever J. Holscher. Kort daarop 
viel de bruidegom ziek, overwerkt. Hij knapte op en kon na zes maand zijn werk 
hervatten. Op een wetenschappelijk kongres tc Berlijn in 1828, zag hij K. Ernst von 
Baer zijn nieuwste ontdekking, het zoogdicrcnei, demonstreren. Op zijn terugreis naar 
huis ontmoette hij Goethe te Weimar. Het was te Bonn, in 1830, dat Miiller het 
resultaat van zijn onderzoek over de Bildungsgeschichte der Genitalien ans anatomi-
schen Untersuchungen an Embryonen dcs Menschen und der Thicrc uitgaf. Zijn naam 
drong nu voorgoed naar voren. Te Bonn eveneens demonstreerde hij op de kikker 
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het nog met wantrouwen bcjegende mekanisme van de rcflexbaan via de voorste en 
achterste zenuwwortcls van het ruggemcrg. Bij de puit ontdekte hij ook de lymfe-
harten en hun ritmische slagfrekwentic. 

In de herfst van 1831 werd aan Muller een Icerstoel te Freiburg aangeboden. 
Hij bedankte. Nadat Rudolphi gestorven was, werd hij te Berlijn benoemd (1833): 
men had lang geaarzeld want de kandidaat was pas 32 jaar. Salaris : voor het zomer-
semester 500 Thaler, voor het wintersemester 1000 Thaler, meer dan honderd studenten 
met de eksamengelden, en al de gerieflijkheden die een hoofdstad te bieden heeft. 
Als assistent in het anatomisch instituut een keur van medewerkers : Schlemm, Froriep, 
d'Alton, Hcnle, Schwann, later Du Bois-Reimond en Virchow. Alexander von Hum
boldt hield hem de beschcrmende hand boven het hoofd voor rijkssubsidies en bij 
akademische onweders. Zijn wetenschappelijk werk richt zich nu in hoofdzaak op 
dc dierensystcmatiek en de redaktie van grote handhoeken. Het zijn cerst de Cyclos-
tomcn en andere vissoorten. Hij schrijft en ketst Europa af op zoek naar allerlei ek
semplaren. In 1832 komt het eerste deel van het Handbuch der Physiologic der Men
schen van de pers, het tweede deel in 1840. Men is over de betekenis van het opus 
thans nog niet uitgepraat (b.v. K.E. Rothschuh in 1953). Het enorme werk dat er 
aan bestecd werd, naast al het andere, waren de oorzaak dat Miiller een neurode-
pressic doormaakt. Hij ging op reis om er bovenop te komen, altijd is hij een groot 
reiziger geweest. 

Als een lastdier beladen kwam hij telkens met kisten vaak vol met onfrisse 
dieren thuis. De kusten van de Oostzee vist hij af naar Amphioxusscn. In 1842 is 
hij in Italic om een oogst aan Echinodermen en Holdiercn op te doen. Hij laat zijn 
pen niet droog worden en stelt alles te schrift. In 1845 is hij op Helgoland en onder-
zoekt er het plankton en de straaldieren, waarvan hij een grote voorraad naar zijn 
Berlijns laboratorium zendt voor verdere beschrijving en op.stelling. Hij pakt de 
studie van de fossielen aan en publiceert over de Zeuglodon een prachtalbum. Hij 
spant zich in, met A. von Humboldt, voor een ruimerc behuizing van zijn laborato
rium en zijn verzamelingen. 

In 1848 is Joh. Miiller voor de tweede maal rector magnificus van zijn univer
siteit. In het voorjaar breekt de revolutie uit en de studenten zijn het katje van de 
baan. Miiller, die konservatief van aard is, trekt zich moeilijk uit de knel en slaat 
een zwak figuur; hij en de studenten slaken een zucht van bevrijding als het akade
misch jaar en metcen zijn rektoraat ten einde is. Als een gebroken man keert hij naar 
zijn wetenschappelijk werk terug, en wecr op reis. Zwitserland en Zuid Frankrijk. 
Hij stort zich meer dan ooit te voren op de zeefauna, op slakken, wormen en schaal-
dieren. Men biedt hem ondertussen een leerstoel te Miincben aan. hij bedankt, ook voor 
een tweede aanbod (1853). In dat jaar is hij op Sicilie, hij blijft er dric maand: zijn 
biograaf noemt deze periode het hoogtepunt van Miillers vorsersleven. In 1855 trekt 
hij opnieuw naar Skandinavie. Op een zeereis naar Bergen vergaat de boot, en ont-
snapt hij op het nippertje aan de verdrinking. Te Berlijn wachtte hem een hulde met 
lauwcrkransen en een audientie bij de koning. Op het zenith van zijn wetenschap
pelijke loopbaan, besteedt hij zijn dagen aan het ordenen en beschrijven van de enig 
kostbarc preparaten van zijn instituut, hij is uitsluitend morfoloog wat hij in de grond 
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altijd geweest was, het is bij hem geen oudcrdomsverschijnsel. Zijn anatomische 
verzameling was zijn trots en zijn heiligdom. Daags voor zijn dood, op 27 april 1858, 
had hij nog aan een preparaat in de museumkataloog een volgnummer gegeven. In de 
loop van zijn 25 jaren professoraat had hij de unieke verzameling met 12380 stuks 
verrijkt. zodat zij met de verzamelingen van Parijs, Londen en Leiden kon wedijve-
ren. 

Miiller was als experimenteel fysioloog begonnen; aan hem dankt men o.m. de 
wet van de specifieke zintuigenergie en dc teorie van het zien bij de artropoden. Daar-
door blijft zijn naam verbonden aan de meest fundamentele kennis van de zcnuwver-
richtingen. Hij was geen ziener, doch een streng metodisch zoeker (Virchow). Niet 
minder fundamcnteel was zijn eerste anatomisch werk over de klicren en de aanleg 
van de geslachtsorganen. Strikt genomen had Joh. Muller geen vorsersintuitie. Wel 
is hij een scherp waarnemcr van verschijnselen, hij stelt vast dat zij niet verklaard 
zijn, en stort zich dan monomaan op die taak. Hij heeft twintig boeken uitgegeven 
en van zijn hand verschenen 250 grotere en kleinere artikelen. Du Bois-Rcymond heeft 
berekend dat hij zowat 950 vel druks van 16 biz. heeft gepubliceerd, naast 350 ta-
bellen, elk met zowat een dozijn afbeeldingen die hij meest zelf getckend had. 

Dat de naam van Johannes Miiller levendig blijft, ligt niet alleen aan zijn vele 
ontdekkingen, niet alleen aan zijn ontzettend wcrkvermogen, doch vooral aan zijn taak 
van leraar. Vanop zijn univcrsiteitskateder, vanuit zijn laboratorium heeft hij studenten 
en assistenten gevormd en tot zelfstandig werk aangezet. 

In deze biografie zijn nog veel merkwaardige zaken aan te stippen, o.m. over het 
karakter, de levenswandel, het arbeidtsritme, het gezinsleven van de geleerde Miiller. 
W e konden slechts het hoofdzakclijkste refereren. Voorts behelst zij een bibliografie, 
zodat men zich van Miiller een volledig beeld kan voor de geest roepen. Zoals wij 
in den beginne zegden hoort Miiller thuis onder de zeer grote biologen van de ne
gentiende eeuw; hij had maar een akademische titel, die van arts, waarvoor hij het 
staatseksamen aflegde te Berlijn. 

Rollers biografie over de geleerde Johannes Miiller kan men met een beste kwo-
tatiecijfer in zijn bibliotheek wegzetten. 

L. Elaut. 

KERNER D. — Arzt-EKchter; Lebensbilder. F.K. Schattauer-Vcrlag, Stuttgart 1967, 
194 biz., 12 M. 

Over het tema arts-bcUctrist werd nogal wat geschreven. Men heeft zich in diep-
zinnige analysen gewaagd om het feit te verklaren dat er onder de genceskundigen 
een niet gering aantal letterkundigen met naam voorkomen. Men heeft gezocht naar 
motieven om uit tc maken, of en hoe het medisch aksent een literaire aanleg kan wek-
ken en bcvorderen. Zo uitgedrukt geloven we van niet, hoewel wc aannemen dat 
een schrijver in hart en nicren, als hij ook arts is, in zijn beroep stof kan putten 
om zijn fantazie te vocden en zijn pen in beweging te brengen. Het zit meestal zo 
dat men schrijver geboren is, en dat men, onderhands als het ware, medicus wordt 
voor den brode of voor een andere buitengrondse beweegreden, en als de wind gun-
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stig waait ten slotte toch opteert voor zijn oude liefde, en zich geheel aan de lette
ren gaat wijden. Er zijn geen illustere voorbeelden te kort om die stelling te bewij-
zcn, zie o.m. naar Conan Doyle, A.J. Cronin en G. Duhamel, een drietal die niet 
onder dc negen uitverkorenen opgenomen staan die de schrijver in behandeling 
neemt. Zijn voorkeur ging naar Rabelais, Schiller, Kern, Biichner, Tschechow, Schnitz-
ler, Munthe, Benn en Carossa. Maar de reeks kon onafzienbaar worden. Die negen 
zijn nogal sterk uitcenlopendc literaire persoonlijkhcden, en hun aandeel in de genees
kunde is ook zeer verschillend. Tussen Schiller die in zijn Wilhelm Tell een top van 
de negentiende eeuwse dramatiek bereikte, en Francois Rabelais die met Pantagruel en 
Gargantua twee monstcrachtig in alles overdieven rcuzefiguren schiep, ligt een mij-
Icnbredc afstand. 

W a a r het positieve waarderingsaksent van Kerners boek dient op gelegd te wor
den is de historische beklcmtoning in de appreciatie van zijn riegen artsen-schrijvers. 
Die historische beklcmtoning is de aantrckkelijkste noot in elk van dc levensverhalen. 
Naar welke van de negen de voorkeur uitgaat, valt moeilijk te zeggen; ik aanzie ze 
alle voor kleinc pareltjes van de subtiele kunst der biografie. Schrijver die internist 
is. bleef niet van een literaire aanleg g.espeend. Ik wil niet op de toekomst en even
min op de goede smaak van de literatuur-historici vooruitlopen, met de overtuiging 
uit te spreken dat cr ooit een dag komt waarop D. Kerner gunstig geklasseerd zal 
staan onder de goede essayisten van het Duitsc taalgebied. Dc manier waarop hij 
het karakterbeeld, midden hun historisch raam, van zijn negen helden in woorden 
getekend heeft, verraadt een schrijverstalent waarop de gezamenlijke geneesheren 
met fierheid mogen wijzen, hij ook behoort tot diegenen van wie men zich afvraagt of 
ze meer arts dan belletrist zijn. L. Elaut. 

SMEUR A,J,E.M. — Dc Verhandeling over de Cirkelkwadratuur van Franco van 
Luik van omstreeks 1050. Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsc Academic voor 
Wetenschappen. Letteren en Schonc Kunsten van Belgie, Klasse der Wetenschappen, 
Jaargang XXX. 1968. nr. 11, 87 biz., fig., 6 pi. 

Over het leven van Franco van Luik weten we weinig. Hij was vcrmoedelijk 
een leerling van Fulbert (ca 960-1028) te Chartres en stond van 1066 af aan het 
hoofd van de vermaarde kathcdraalschool van Luik. Hij overleed in of na 1083. Zijn 
bekendheid dankt hij vooral aan zijn traktaat over de cirkelkwadratuur, vcrmoede
lijk 1050 ontstaan. In de Vatikaanse Bibliotheek bevindt zich een 12de- eeuws hand-
schrift met als aanhef: «Incipit prologus in primum librum domni franconis de quadra-
tura circuli». Men kan met betrekkelijke zekerheid aannemen dat we hier met een 
kopie van Franco's traktaat te doen hebben. De tekst ervan werd reeds in 1882 door 
Winterberg gepubliceerd (Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik, 4, 1882, 
135-190). Hierin komen echter zoveel copieerfouten en verkeerd opgeloste afkortin-
gen voor, dat de tekst vaak onvcrstaanbaar wordt. De nieuwe uitgave, bezorgd door 
Dr. Smeur, is daarom zeker niet overbodig. In de inleiding die dc publikatie voor-
afgaat worden volgende punten bchandeld : 

1. enkele oudere vermcldingen van Franco's cirkelkwadratuur, 2. gegevens over het 
gebruikte handschrift, 3. historische gegevens over enkele namen die in de tekst voor-
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komen, 4. aanduidingen over de wiskundige kennis waarover Franco kon beschikken. 
Dan volgt een gcdetaillecrde ontleding van de inhoud van Franco's traktaat. Alhoewel 
de cirkelkwadratuur hierin het centralc thema is, ligt de historische betekenis van 
deze verhandeling veelmeer in de beschouwingen gewijd aan de irrationaliteit van kwa-
dratische wortcls. Franco tracht cnerzijds ze zo goed mogelijk rekenkundig te bena-
deren en geeft er anderzijds een mectkundige benaderingsconstructie voor. 

Bij de transcriptie van het Vatikaanse handschrift bracht Smeur een verdehng 
in paragrafen aan, wat de Icctuur vcrgcmakkclijkt. Deze uitgave, met zorg uitgevoerd 
en voorzien van degclijke kommentaar, biedt ons een beter inzicht in dc stand van de 
wiskundige kennis aan de Luiksc Kathcdraalschool in de elfde eeuw. 

P. Bockstaele. 

Ibn al-Muthanna's Commentary on the Astronomical Tables of al'Khwarizmi. Two 
Hebrew versions, edited and translated, with an astronomical commentary by Ber
nard R. Goldstein. New Haven and London, Yale University Press, 1967, x-|-410 biz., 
fig., $ 17.50. 

Het ontluiken van de studie van de astronomic bij de Arabiercn rond het einde 
van de achtste eeuw gebcurde vooral onder Indische invloed. Later werden de Hin
doe-methodes grotendeels door Griekse vervangcn. Het ontbreken van tekstcn uit de 
tweede helft van de achtste eeuw maakt het zeer moeilijk de omvang en de vorm 
van die Indische invloed nauwkeurig te omschrijven. Het is de bedoeling van dit 
werk hiertoe bij tc dragen door een tekst te publiceren uit de Arabische astronomi
sche literatuur waarin de Hindoe-methodes worden bchandeld. Het is een commentaar 
op de astronomische tafel svan al-Khwarizmi, ontstaan circa 840. Van deze tafels 
is de originele Arabische tekst verlorcn gcgaan; alleen een Latijnse versie, die vcr
moedelijk sterk afwijkt van de oorspronkelijke, bleef bewaard. De hier gepublicecrde 
commentaar werd in de tiende eeuw geschreven door Ibn al-Muthanna. De Arabische 
tekst ging echter verlorcn; alleen Hebrecuwse en Latijnse versies bleven bewaard. 
De twee handschriften waarin de Hebreeuwse versies tot ons kwamen zijn: (1) Ms. 
Parma (Bibl. Palatina 2636), ff. l-13v en (2) Ms. Michael 400 (Bodleian Library, 
Oxford), ff. 45r-74r. Het zijn deze beide tekstcn die hier voor het eerst worden ge
publiceerd, samen met een Engelse vertaling. 

In zijn kommentaar op al-Khwarizmi behandelt al-Muthanna o.m. volgende on
derwerpen : (1) Chronologische problemen in verband met het omrekenen van een 
datum van een kalendcr naar een andere. Hij bespreekt de era van Alexander of 
Selcuciden era, de maankalender van de Arabiercn of Hidshra era en dc Perzische 
era. (2) De planctenbcweging en dc lengtebcrekening van een planect cp elk tijdstip. 
(3) Trigonometrische problemen, waarin men een merkwaardige mengcling vindt van 
Hindoe-methodes en Ptolcmaische invloed. (4) Het bepalen van de tijd gedurende de 
dag, voorspelling van maans- en zonsverduistcringen, enz. 

Professor Goldstein, die deze uitgave verzorgde, voorzag dc Engelse vertaling 
van een korte inleiding en uitvoerige vcrklarende nota's. Een index vergemakkelijkt 
het gebruik van dit werk. 

P. Bockstaele. 
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BEEK H.H. Waanzin in de Middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeiems met 
dc ziekte. G.F. Callenbach N.V., Nijkerk, De Toorts, Haarlem, 1969. 

Het beeld van dc Middeleeuwen wordt voor vclcn nog altijd bepaald door de 
na het optreden van de Humanisten opkomende criteria als duisterc tijd. barbarij, 
niet klassick in ieder geval. De mens uit die tijden was ruw, ongecivilisecrd, boers en 
onontwikkeld. Zijn leven werd bepaald door de gang van de seizoenen, zijn streven 
door een allesoverhecrsende hierarchisch ingesteldc maatschappij, zijn «hogcr» wezen 
door een elk eigen nadenken frustrerend geloof, waarvan de uiterlijke vorm, de kerk, 
even rigide hierarchisch gestructureerd was als de Ickenmaatschappij. 

Toen Huizinga zijn Herfsttij der Middeleeuwen' het licht deed zien, liet hij met 
die titel merken, hoezeer hij gcvangen was geweest in de ban van de traditionele ge-
dachtengang, die putte uit de humanistische inspiratiebron : zijn boek moest een afdoend 
antwoord daarop zijn. Huizinga heeft zich later gedistantieerd van de titel, omdat deze 
tc veel nadruk legde op verval. Veranderd werd dc titel echter niet meer, de titel was 
een handclsmcrk geworden. Herfsttij is een magistraal werk, nog steeds, hoewel het 
uitgangspunt van de schrijver, zijn aristocratisch cultuurbesef, niet meer door een 
ieder wordt gedeeld. Dc mens uit die late, bourgoense middeleeuwen komt heel wat 
gediffcrentiecrder naar voren, dan het algemeen standpunt tot dan toe wilde doen 
geloven. De mens, die Huizinga beschrccf, die wereld, was echter een toplaag, hoewel 
soms een aarzelende aanzet is te bespeuren van aandacht voor een brcdere massa. Tal 
van aspecten van het leven passeren de lezer, de omstandigheden van dc gczonde mens, 
maar ook de gerichthcid cp de Dood. Dc Dood werd concreet in het leven ingepast, 
hij was een dagelijkse metgezel, die, door de gewonc gang des levens, maar ook door 
de plotseling en zeer frekwent voorkomende rampspoeden en cpidemieen, het leven in 
zekere zin beheerstc. Bij de Dood hoorde het sterven, soms tot kunst verheven. Het is 
de serene epicurische of stoische ideaal, die de ars moriendi (kunst om tc sterven) 
meer heeft beinvloed dan de hoop op een nieuw leven na de Dood. 

Erger dan de Dood was voor de mensen ziekte, die het leven moeilijk maakte. 
Dikwijls was ziekte het onverbiddelijk voorportaal van dc Dood. Ziekte kon ook een 
veroordeling tot levenslang het leven niet kunnen leven betekenen. 

De zieke mens was in de Middeleeuwen een moeilijk probleem, zoals hij dat, on-
danks alle mooie zickenhuizcn, thans nog is. Ziekte was, evenals dc Dood, voor een 
ieder een mogelijk begclcidcr. De zieke moest in de maatschappij van gczonden worden 
ingepast, of hij mocst ervan worden geisoleerd. Door het ontbreken van efficiente 
hygiene waren beide mogelijkheden niet goed te raliseren. Het miheu van de middcl-
eeuwse stad, de vorm van slapen en waken, bracht met zich, dat ieder, die door een 
besmettelijkc ziekte was aangetast, het beginpunt van een epedemie kon worden. 

Toch was cr zorg voor dc zieke mens. De Nederlandse historicus Bolkestein heeft 
in zijn publicaties over dc zorg voor armen, zieken en vreemdelingen laten zien, hoe 
in dc klassieke oudheid deze zorg werd gevoeld als een noodzakelijke eis van liefda-
dighcid. Hoewel de oudergang van het Romeinse Rijk zeker een cesuur heeft betekend 
in dc gang van dc geschiedenis, moet de discontinuiteit niet verheven worden boven de 
continuiteit. Ook wat betreft de zorg om de zieke mens werd veel in gckcrstende vorm 
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uit de Oudheid overgenomen. In het Oostromeinse Rijk en later in het Byzantijnse Rijk 
is in hogere mate dan in het westen sprake van continuiteit in dc geschiedenis. Daarvan 
is ook de door staat en kerk geinspireerde vorm van gezondheidszorg ccn voorbeeld. 
In het westen echter is de maatschappclijkc plicht tot zorg om de zieke medemens even
eens nimmer verdwenen. Gastverblijvcn voor vreemdelingen, hospitalen voor armen, 
zwakken en zieken bleven bestaan of werden, reeds in de Merovingse tijd (6c 7e 
Eeuw) in nieuwe gcdachte opgebouwd. Dc medische zorg was primitiever geworden, 
de verworvenheden van dc medische wetenschap in de klassieke oudheid, in het oos-
tcn bewaard door grcco-byzantijnse, arabische en joodse medici, waren in het westen 
minder bekend geworden. De kloosters, bolwerken van conservatie van het weten, 
werden ook in dezen centra van kennis. Het niveau van medische kennis bleef echter 
laag, de invloed van de verfijnde Arabische medische wetenschap via onder andere 
Salerno bracht daar na de elfde eeuw slechts heel langzaam verandering in. Nimmer 
echter mag worden gesteld in de polcmischc anti-christelijkc maatschappij-kritiek, die 
zo dikwijls laatdunkend dc Middeleeuwen op de schroothoop van menselijke barbarij 
wil gooien, dat in de zorg om dc zieke medemens de middeleeuwers volledig hebben 
gcfaald. Kritiek op verleden tijdvakken en op de mensen, die toen Icefdcn is ccn goed-
koop de neus ophalcn voor primitievere levensnormen. W a a r deze kritiek het Christen
dom, en in dit gcval dc Roomskatholieke kerk voor die primitievere levensnormen ver-
antwoordelijk stelt, wordt vergeten, dat de geestelijke net zo zeer gebonden was door 
het niveau van leven als ieder ander. De kritiek krijgt pas zin, wanneer in het kader 
van de tijd duidelijk sprake is van misstanden en het is opvallend, dat de betweterige 
kritiek van latere geslachten dan ineens gezelschap krijgt van critici in die tijdvakken 
zclvc. Hicrmee wil gecnszins gesteld worden, dat de Middeleeuwen een idcalc tijd zijn 
geweest, Integendeel, maar wel, dat iedere epoque zijn eigen gebrcken en goede hoe-
danigheden toegemeten moet krijgen. 

De ziekenzorg was niet ideaal, de opvattingen over de zieke mens werden in 
hoge mate geinspireerd door angst. De angst voor ziekte was groot en kende weinig 
verlichting. De lichamelijke zieke mens werd toch, voor zover maatschapij en weten
schap in staat waren, opgevangen en verzorgd. Veel mocilijkcr ligt de beoordeling 
ten opzichte van de gecstclijk zieke mens. Toch kan het hiervoor geschrevene ook bij 
de bestudering van de situatie van dc geesteszicke in de Middeleeuwen gehandhaafd 
worden. 

«Waanzin in de Middeleeuwen* noemde H.H. Beek zijn boek, dat hij ook als aca-
demisch proefschrift had willen verdedigen, zo hem het leven gegeven was geweest. He-
laas is dc schrijver kort voor de reeds vastgestelde promotie op 11 oktober 1969 te 
Alkmaar overleden. 

Het boek, dat het resultaat is van vcle jaren telkens door drukke werkzaamheden 
onderbroken zoeken in literatuur en archieven is bij mijn weten enig in zijn soort in 
Nederland. De schrijver heeft een probleem aagepakt, dat hier te lande weliswaar door 
sommigen in enkele kleinere publikaties was bchandeld, maar dat nog nooit in zo'n breed 
kader is beschreven. De schrijver was psychiater en als psychiater is hij de geschiedenis 
van de middeleeuwse verworvenheden op zijn vakgebied te lijf gcgaan. Hij werd ge-
confrontccrd met dc problemen van het bronncnonderzoek, met de historische techniek. 
Door rijpheid van inzicht is dc schrijver in staat geweest, deze problemen, waarover 
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ncrgens te gering gedacht kan worden, te overwinnen. Hij is niet aan de buitenkant blij-
ven staan, maar met inzet van veel verstandelijk en gevoelsmatig vermogen dicp in 
dc problcmatiek gedoken. De geesteszicke zelf wordt nauwkeurig beschreven. De vele 
vormen van gecstesziekte, ook die vormen, die weliswaar in de oude literatuur als 
geesteszickte werden beschouwd, maar die dat niet waren en die vormen van ziekte, die 
bij modern inzicht als voortkomend uit geestelijke afwijkingen kunnen worden geanaly-
secrd, maar waarvoor toen geen definitie mogelijk kon zijn, zijn geanalyseerd. De 
positie van dc geesteszickte tegenover en in de maatschappij, zowel de Ickenmaat
schappij als de kerkelijke, en de maatregelen van beide, de wederzijdse beinvloeding 
daarin, worden nauwkeurig onderzocht. De medische verworvenheden en praktische 
zorgen voor en na de invloed van Salerno worden ampel beschreven. 

Het mystieke in de Middeleeuwen, een van de mogelijkheden de realiteit te ont-
snappcn — in verband met de behandeling, genezing en verlossing van de geesteszicke — 
belicht de schrijver aan de hand van tal van voorbeelden. 

De middeleeuwer geloofde in wonderen, en ook dat geloof was georganiseerd. W a s 
het niet de medische wetenschap, dan was het misschien de overlevering aan het Heilige, 
die de zieke, en ook dc geesteszicke kon genezen. Wij kunnen tegenwoordig glim-
lachcn om dc devotie voor heiligen, die alien hun «vakspecialisme» in zorg om stcr-
velingen hadden, echter, waar dit geloof de mens in zijn dagelijkse normale zorgen of 
in zijn ziekten of waanvoorstellingen verlossig of verlichting bracht, mag slechts scru-
puleuze pieteit bcgeleidster zijn van kritisch onderzoek. 

Misstanden kwamen voor, uitbuiting en winstbejag om de gelovigen hun wil tot 
verlossing duur te laten betalen. Het exorcismc, de uitbanning van het abnormale, zowel 
van de lichamelijke zieke als van de geesteszicke, met de afschuwelijke gevolgen daar
van, is duidelijk genoeg uit picturale relikten van de Middeleeuwen te distilleren .De 
maatschapelijke zorg was gebrckkig, omdat de maatschappij gebrekkig was. De me
dische en paramedische zorg was al te dikwijls een lapmiddel. Goede wil was echter 
aanwezig. Wie heden de opinies over geesteszieken in de Middeleeuwen wil bekritize-
rcn, moet zijn opvattingen eerst toetsen aan dc realiteit van dit heden, waarin het op-
sluiten zonder meer of erger van de gevaarlijke «krankzinnige» maar al te dikwijls 
opgeld doet. 

Beek heeft een prachtig boek geschreven, waarin medicus, psychiater en historicus 
vccl naar zijn gading zal vinden. Voor zover ik als historicus kan nagaan is soms 
sprake van ccn wat anachronistische gedachtengang, die de chronologic van de gege
vens geweld aan doet (ccn voorbeeld ; Isidorus van Seville (gest. 635) wordt In een 
opsomming na de invloed van Salerno (eigenlijk pas goed na de elfde eeuw) genoemd, 
dit is echter detailkritiek. Het is een rijk boek, waarin door de schrijver bijeengehaal-
de schitterende illustraties een welkome aanvuUing tot de tekst betekenen. Last but 
not least zijn de 39 bijlagen zeer waardcvolle toevoegingen. 

Het boek van H.H. Beek betekent in alle opzichten ccn bijdrage van eminent be-
lang, een prcstatic, die slechts zelden mensen gegeven is te volbrengen naast een veel-
eisende wcrkkring. 

Moge dit kostbarc werk in vele lezershanden terecht komen, niemand zal worden 
teleurgcsteld. 

J.v. Herwaarden 
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LOHNE J.A. e STICKER B. Newtons Theorie der Prjsmenfarben (Neue Munchner 
Beitrage zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften, 1969 Heft I, Werner 
Fritsch Verlag), 48 Seiten. 

J. A. Lohne (Lecturer at Flckkefjord, Norway) and B. Sticker (Professor of the 
history of science at Hamburg-University) translated into German Newton's letter to 
the Royal Society on light and colours of 6 February 1671/1672 (see Newton, Corres
pondence, Cambridge 1959, 92-107), which text (pp. 22-34) is followed by four pages 
of annotations (pp. 35-38). The authors give an introduction (pp. 9-14) with the tittle 
'Newton und die Farben', in which they mention the work of Boyle, Experiments and 
Considerations touching coulours, 1664 (should be 1663) and the book of Hooke, Micro-
graphia, 1665 as sources from which Newton started. The introduction is followed by 
'Zur Vorgeschichte der Farbcnlehre' (pp. 15-21). It is a pity that the authors did 
not use the contributions on the history of colours which have appeared from 1965 in 
'Scientiarum Historia'. Had they done this, they would not have overestimated Marci 
of Kronland and Vossfus. 

The authors seem to think, that Aristotle in his explanation of the colours of the 
rainbow, works with separate raindrops, against which the rays reflected (16). In 
reality Aristotle regarded the cloud as a whole, as a mirror. 

Some attention is paid to Plato (17), Seneca (17), Kamal al Din al Farisi, Dietrich 
von Freiberg (17), Roger Bacon (17). Porta is considered of very little importance 
but we must object to this, for Porta is an author, who works with refraction (see 
Sc. Historia 1967, 34-35) to explain the colour of the rainbow. After Descartes (17) 
follow Marci of Kronland (18-19) and Boyle (19-20). 

The authors write (18), that according to Marci the second refraction in the prism 
of a coloured ray docs not change the species of the colour. Marci means to say that 
red remains red, but his opinion is, too, that the second refraction changes the intensity 
of the red (Sc. Historia, 1968. 216). So it is not true, that the second refraction has no 
influence. 

W e did not find anything about Kepler's idea, that surfaces are able to absorb 
certain amounts of the radiatoin falling on them, that black surfaces absorb more than 
white ones. When Newton says that a body is red, when it reflects redmaking rays, 
while the other rays are allowed to enter, then some information about the idea mentio
ned might be useful. 

W e should have liked the authors to have discussed the ideas of the corpusculcir-
philosophers, because they put an end to the notion, that colours are present in the 
coloured surfaces, which Kepler still believes. They said that when light falls on a 
surface, a stream of small particles goes to it and this gave rise to the idea, that when 
the surface stops certain particles of the external light and does not allow them to go 
back, that then the reflected light is something else than the incident light. They 
think of a cooperation of the latter with the surface. 

The authors are of opinion that Newton in his Opticks of 1704 almost shows 
little greatness of mind, because he did not mention Pardies, Lucas and Mariotte. They 
pose the question, why Newton waited till Hooke had died (1703), before he published 
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his book (15). W a s not the reason of this, that in 1692 several sheets of his opticks 
were burnt and was not Newton a man who hated the quarrels with Hooke and did not 
he consider modesty higher than honour ? 

In 'Zur Beurteiiung' (39-43) they point to the fact, that Newton found, that to a 
certain colour there belongs a definite refractive index. By this it became possible to 
apply mathematics to colours. 

}. Mac Lean 

GLAUBER-HERDENKING. 

Op 10 maart 1970 zal het 300 jaar geledcn zijn dat Johann Rudolph Glauber 
te Amsterdam overleed en in de Westcrkerk begraven werd. Ter herdenking van dit 
feit zal op 2, 3 en 4 april 1970 in Amsterdam ccn Glauber-herdenking met symposium 
gehouden worden onder auspicien van de Union d'Histoire et de Philosophic des 
Sciences. 

Voorlopig piogranuna. 

Op donderdag 2 april is er een begroetingsavond voor de deel'ipmers. ">-
gramma vcrmeld verder op vrijdag 3 april een plechtige herdenking in de v -oi^. .^..v, 
een officiele receptie en ccn bezoek aan de Glauber tentoonstelling. 

Op zaterdag 4 april zal het symposium gehouden worden. Hiervoor zijn sprekers 
uit verschillende landcn uitgenodigd. 

Johann Rudolph Glauber werd in 1604 te Karlstadt geboren. Geruime tijd verblcef 
hij te Amsterdam waar hij een groot laboratorium tot zijn beschikking had. Hier 
bereidde hij produktcn, voor pharmacie en Industrie. Ook was hij het die de chemische 
apparatuur verder ontwikkelde, en zodoende een onmisbare schakel werd in de rij 
der chemici, die later zowel in de Industrie als de universiteit de toon aangaven. Zeer 
spcctaculair waren b.v. Glauber's analyses van bronwater en de door hem opgestelde 
spanningsreeks der mctalcn. Aangezien Glauber voor de chemie in Nederland en in 
Duitsland grote betekenis heeft gehad, is een herdenking te Amsterdam zeer op haar 
plaats.. Temcer daar hij in 1954, 350 jaar na zijn geboortc reeds in Karlstadt herdacht 
werd. 

Aanmcldcn b i j : Commissie Glauber-herdenking der K.N.C.V. Bumierstraat 1, Den Haag, 
(Holland). 
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