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LYCHNOS. Annual of the Swedish History of Science Soociety. 1967-1968. Almquist
6 Wikscll. Stockholm. 1969. 488 biz., ill.
Zals de vorigc jaarboekcn van het Zweeds Genootschap voor de geschiedenis der
wetenschappen munt ook dit jaarboek uit door zijn rijke inhoud en typografische verzorging. De bijdragen zijn in het Zweeds gesteld maar dc belangrijkste zijn gcvolgd
van een Engelse vcrtaling. De eerste bijdrage door Sten Lindroth is gewijd aan de
nagcdachtenis van Johan Nordstrom 1891-1967, professor in de geschiedenis der ideeen
en der wetenschappen en tevens stichter van het Zwccdse Genootschap voor de
geschiedenis der wetenschappen. Hierbij aansluitend wordt de inaugurale rede gedrukt
die Nordstrom in 1933 hield bij de aanvaarding van zijn ambt te Uppsala maar die
nooit werd gepubliceerd. — Inge Jonssoon besprcckt het joernaal dat Emmanuel Swedenborg in 1736-1737 bijhield op zijn reis naar Parijs. Deze reis ging over Kopenhagen,
Hamburg, Amsterdam waar hij drie dagen verblijft, naar Rotterdam, Antwerpen. Brussel
v/aar hij St. Goedelc bezoekt en verder naar Parijs. dccls met de trekschuit deels met
de postkocts. — Door Dick Haglund worden de kosmo-organische hypothe.sen ontleed
die door de Zweeds chemicus en Nohclprijswinnaar Svante Arrhenius (1859-1927)
werden vooropgesteld en wordt vcrhaald hoe deze protagonist van de panspermie
het leven op aarde trachten tc verklaren. — Henrik Sandblad toont aan hoe de Zweedse jurist Carolus Lundius in 1673, zich steuncnd op juridischc gronden, opkwam tegen
do in zijn tijd gevoerde heksenproccssen. — Gunnar Eriksson gaat na hoe in de tweede
helft van de 17de eeuw er te Uppsala
gedebatoerd werd over de constanten van de
natuur, die ondcrworpcn i.s aan onwrikbarc wottcn en de gestadigc groei van de wetenschap. — Anna Bcckman wij^^t op do verdicnstcn van twee Zweedse physici uit de
18de eeuw, Marten Triewald en Nils Wallerius. Na enkele miscellanea, uitvocrige boekbesprekingen (p. 238-418), dc bibliografie van de geschiedenis der wetenschappen in
Zweden 1963-1966, sluit het jaarboek met mededelingen en verslagen over de werking
en de financies van het genootschap.
P. Boeynaems.
NTM. Schriftcnreihc fiir Geschichtc der Naturwissenschaften, Technik und Medizin,
Heft 12. 5. Jahrgang, 1968. G.B. Teuber VerlagsgescUschaft, Leipzig.
A.I. BUSEV und P.M. NENNING, Die Entwicklung dor analytischen Chemie in der
Sowjetunion in den letzten 50 Jahrcn (1-11)
S.J. PLOTKIN, Aus der Geschichtc der russisch-deutschcn Wissenschaftbcziehungen
(12-18).
W . BUCHHEIM. William Rowan
Hamilton und das Fortwirken seiner Gedanken
in der modernen Physik (19-30).
V.L. BOLOGNA und G. RUSU, Entstehung und Entwicklung der rumanischen wisscnschafdichen Medizin (1. Tcil) (31-48).
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KAISER und W . PIECHOCKI, Wechselbeziehungen zwischen der ostlichen
Slowakei und Halle-Wittenberg in medizinhistorischer Sicht (49-69).
J. SPIELMANN und A. H U T T M A N N , Der siebenburgische Arzt und fortschrittlichc
Dichtcr Friedrich Krasser (70-82).
D. T U T Z K E , Zur Entwicklung der allgemeinc Kranheitsstatistik (82-100).
W . M A T T H A U S , Zur Geschichtc des Hochseepcgcls (101-112).
J.A. BELYJ, Leonhard Euler und die Theorieder Parallelen (116-124).
G. BUCHHEIM, Z u r Geschichtc der Elektrodynamik. Briefe Ludwig Boltzmanns an
Hermann von Hclmholtz (125-131).
J. THIELE, Ernst Mach und Heinrich Hertz. Zwei unveroffentlichc Bricfe aus dem
Jahre 1890 (132-134).
Organon. Institut d'Histoire dc la Science et de la Technique aupres de I'Academie
Polonaise des Sciences, Warschau, nr. 6, 1969.
Dit nummer bevat 24 bijdragen. de meeste in het Frans, enkele in het Engcls. Z c
zijn in drie groepen samengebracht. Onder dc titel «Problemes generaux* vindt men
o.m. : M. FLORKIN, Personality and scientific research (3-20); A.C. CROMBIE,
Mathematics, music and medical science (21-36); B.M. K E D R O V , Sur la psychologic
dc la creation scicntifique (49-68)); P. RYBICKI, L'histoire des .sciences et la sociologie
de la science (69-76).
In de tweede groep zijn ccn reeks bijdragen verzameld, geschreven ter gelegenheid van de 300stc verjaardag van de geboorte van dc Italiaansc historicus Giambattista Vico (1668-1744). W e vermelden : N. BADALONI, La science chez Vico et le
siecle des lumieres (87-118); B. SUCHODOLSKI, Raison historique et histoire rationelle. Reflexions sur la philosophic de G.B. Vico (119-137); W . VOISE, Les sources
anciennes de la 'Nouvelle Science' de G. Vico (147-157); Z . K U D E R O W I C Z . Vico
et la philosophic allemande au XIXe siecle (17-172); A. CZEKAJEWSKA-JEDRUSIK,
Vico en Pologne (197-208).
De inhoud van de derde groep «Auteurs et Problemes* is zeer gevaricerd : M.
F R A N K O W S K A - T E R L E C K A , Scientia as conceived by
Roger Bacon (209-231);
L. SZYFMAN, Les problemes fondamentaux du Lamarckisme (233-255); A. KORCIK,
Robert Grassmann's division of logical judgements (257-260); K.R. BIERMANN, Did
Husserl take his doctor's degree under Weierstrass' supervision? (261-264); B.
K U Z N E T S O V . Einstein et le principe de Mach (265-277); W . OSINKA. Les debuts
de rechcrches systematiques sur la scicnciologie dans le mihcu varsovien au tournant
des XIXe et XXe siecles (279-295): S. Ya. PLOTKIN. The main developmental trends
of the historical studies on science and technology in the Soviet Union (297-312).
D V T . Dejiny Ved a Techniky. Jaargang 1, 1968, jaargang 2, 1969, Praag, Academia.
Onder deze titel (Geschiedenis van Wetenschap en Techniek) vcrschijnt sinds
1968 dit nieuwe tijdschrift, gewijd aan de geschiedenis van dc wetenschappen en de techniek. Het wordt uitgegeven door de Afdeling Geschiedenis van de Wetenschappen en
de Techniek van de Tsjcchische Akademie voor Wetenschappen te Praag. W e ontvin-
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gen de vier nummers van dc eerste jaargang en twee nummers van de tweedc. Alle bijdragen zijn in het Tsjechisch met mcestal een samenvatting in het Engcls. Naast mededelingen, discussies en bockbcsprckingen bevat het vooral bijdragen over de geschiedenis van de wetenschap in Tsjechoslowakijc. Ook aan meer algemene ondcrwerpcn wordt
echter een belangrijke plaats gegeven. Ten einde een idee te geven van de inhoud,
volgt hier ccn overzicht van de artikelen.
Jaargang 1 (1968), nrs. 1 tot 4 J. Koran. Dc 450ste verjaardag van de mijncn van
Jachymov (3-16). M. Katetov. Enkele aspecten van de ontwikkeling der functionaalanalyse (17-23). K. Hajnis, Kort overzicht van de periodisatie en de evolutie van de
Tsjcchische anthropologic (24-36). O. Vicar, De oudste karteringen van steden in de
Tsjcchische landen (69-88). L. Novy, Dc Engelse algebraische school (Sylvester,
Cayley, Morgan, Boole) (89-105). J. Bilck, Overzicht van de ontwikkeling van het
opmeten van mijncn en van de mijnkartografie in dc Tsjcchische landen tot dc 17de
eeuw. (133-149). V. Eisnerova, Plantenanatomie in Bohemen in de tweede helft van
de 19e eeuw (150-157). J. Haubelt, De bleckcxperimentcn van Ignaz Born (1742-1791)
(158-168). I. Klastcrsky, Kaspar Stcrnberk en zijn opvattingen over het Nationaal Museum. Bij de 150ste verjaardag van de stichting van het Nationaal Museum in Praag
(201-205). N. Duka, Jan Raicus uit Horni Slavkov, een verdediger van Paracelsus in
Zweden (206-213). J.B. Parma, De ontwikkeling van dc ontginningsmcthodes van diepere kolenlagcn van 1933 tot 1967 (214-223). J. Urban, De oudste geologische kaart
van Bohemen (224-236).
Jaargang 2 (1969) nrs. 1 en 2. J. Folta en J. Zackova, Het problecm van de verificatie
van de hyperbolischc meetkunde (Lambert en Gauss) (1-8). V . Orel. De verschillende
interpretaties van G. Mendels bonding tegenover evolutie en Darwinisme (9-17). V.
Eisnerova, De opvattingen over de celstruktuur van planten in het begin van dc 19dc
eeuw (18-31). Z . Slavikova, Over de betekenis van L.J. Celakovsky voor de plantenmorfologie (32-38). F . Hnilica. De ontwikkeling van de elcctrificatie in Ccntraal
Moravie (39-49). J. Smolka, Otto van Guericke in de geschiedenis van de electriciteit (73-84). L.V. Prikryl, Jan Lipsky (1766-1826) en zijn kaart van Hongarije (85101). I. Krulis, Bij de honderdjarige oontwikkehng van de hoogovens in Bohemen (102111).
Het redaktieadres van dit mooi uitgegeven tijdschrift i s : Mikovcova 5, Praag 2.
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