
B O E K B E S P R E K I N G 

La mcthode experimcntalc ct la philosophic dc la physique. Tcxtes choisis et presentcs 
par Robert Blanche. (Collection U2), Paris Armand Colin, 1969, 384 biz. 

De hier verzamclde teksten werden samcngcbracht met het docl te illustreren hoe 
sinds de zeventiende eeuw dc methodologic en de teleologie van dc moderne fysica zich 
heeft ontwikkeld en hoc ze is geevolucerd. Dit in omvang bescheiden boekje mag om 
twee redenen voortreffelijk worden genoemd : ten eerste om de kcuze van de teksten, 
ten tweede om de inleidingen die de zes boeken waarin het verdeeld is vooraf gaan ; 
samen vormen ze een interessantc historische bcnadcring van de wijsbegecrte van dc 
fysica, 

Het eerste boek behandelt het begin van de experimcntele methode in de zeven
tiende eeuw. W e vinden er teksten van Francis Bacon waarin de methode wordt aan-
gekondigd. van Kepler, Galilei en Pascal die de nieuwe methode stellen tegenover de 
oude. en van Descartes, Malebranchc en Huygens als vertegenwoordigers van de Carte-
siaanse stroming. Het tweede bock belicht het oeuvre van Newton en zijn betckenis 
voor dc methodologic van dc fysica. Naast fragmentcn uit zijn werk, worden teksten 
opgenomen van voor- en tegenstanders als Cotes, Leibniz, Berkeley en Fontenelle. De 
betekenis die de experimcntele fysica naar Ncwtons model in het midden van de acht
ticnde eeuw had gekregen, wordt gcillustreerd met teksten van d'Alembert en Laplace. 
Het derde boek draagt als titcl «Esprit de rigueur et esprit d'aventure dans la science 
classique». Rond dit thema zijn teksten samenbracht van Comte, Fresncl. Whewell, 
Helmholtz, Rankine. Mach, Poincare, Duhcm. Meyerson en Planck. Het vierde boek 
is gewijd aan dc kritiek van het wctcn.schappelijk dogmatisme. dat in de ncgentiende 
eeuw zijn systematische uitdrukking vond in het positivisme. Men vindt hier teksten 
van Hertz en Mach en van enkclc beoefenaars van dc kritiek van dc wetenschap in 
Frankrijk : Edouard Le Roy. Henri Poincare en Duhem. Werd het Vv^etenschappelijk 
dogmatisme door deze kritiek rccds ondermijnd, de rcvolutionaire ontwikkeling van de 
fysica in het begin van de twintigste eeuw zou het nog grondiger aftakelen door zelfs 
die principes in vrang te stellen. die tot dan als intuitief evident of als absoluut nood-
zakelijk voor elke wetenschappelijke kennis werden aangezien : het ruimte-tijd kader 
van de fenomenen, hun verloop volgcns een strikt determinisme, de continuiteit van 
de dynamische verschijnselen, enz. Deze omwentcling. teweeggebracht door de relati-
viteitstheorie en de quantentheorie, wordt in het vijfde boek cpgeroepen door teksten 
van Einstein. Bridgman, Reichenbach, Bohr, Schrodinger, de Broglie en Heisenberg. In 
het zesde boek ten slotte wordt van wijsgcrig standpurtt uit de vraag naar de mogelijk-
heid van de fysica als experimcntele wetenschap bekeken. Dit probleem wordt gcil
lustreerd met teksten van Hume. Kant, A, Cournot, Reichenbach, von Mises en Carnap. 
Twee fragmentcn uit het werk van G, Bachelard over de voorwaarden van de weten
schappelijke geest diencn als besluit van dit lezenswaardige werkje. 

P. Bockstacle. 
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Die Wcrkc von Jakob Bernoulli. Band I. Basel, Birkhauser Verlag, 1969, xii-|-541 biz., 

76 Zw. Fr. 

Een uitgave van de verzamelde werken van de grote mathematicus Jakob I Ber
noulli (1655-1705) verscheen reeds in 1744 te Geneve. Culture et Civilisation te 
Brussel publiceerde er onlangs een fotografische nadruk van. De nieuwe tekstkritische 
uitgave, gepatroneerd door het Easier Naturforsehendcn Gesellschaft, is veel groter van 
opzet. Het is de bedoeling, naast alle gedrukte werken, ook de nagclaten handschriften 
en bi'icfwissehng op te nemen, zodat deze nieuwe uitgave heel wat meer zal bieden dan 
de editie van 1744. Een groot dcd van Bernoulli's geschriften zal hier voor het eerst in 
druk verschijnen, o.m. zijn wetcnschappelijk dagboek «Meditationes et annotationes». 

Het eerste van de vijf voorziene delen wordt ingeleid en gecommentarieerd door 
Prof. J.O. Fleckenstein. Het bevat (op enkele fragmentcn na) uitsluitend jeugdwerk uit 
de periode 1676-1686 dat in een van de twee rubrieken «astronomie» of «natuurfilosofie» 
is onder te brengen. Het volgende overzicht geeft een idee van de inhoud van Band I. 

Deel I, Astronomic, bevat drip hoofdstukken : 

l a : Gnomonik und Spharik (p, 3-116). 
Hierin zijn een zestal documenten opgenomen, die handelen over de theorie en de 
constructie van zonnewijzers. SIcchts een ervan verscheen reeds vroeger in druk. nl. 
« D e invenienda cuiusque plani declinatione, ex unica observatione projectae a 
stylo umbrae» in de Acta Eruditorum van 1689. 

l b : Fragen der heliozentrischen Bahnbestimmung (p. 117-198). 
Onder invloed van zijn theologische studien aan de universiteit te Bazel bleef Jakob 
Bernoulli betrekkelijk lang de voorkeur geven aan het oude wcreldbeeld van Ptole-
meus boven dit van Kopernikus. In een drietal artikels van zijn Meditationes poogt 
hij bepaalde bezwaren tegen het systeem van Ptolemeus te weerleggen. Enkele jaren 
later echter, zeker in 1680, had hij zich volledig tot het Kopernikaanse standpunt 
bekeerd. Dit blijkt uit het vierde hier opgenomen geschrift. Bernoulli's eerste en 
enig gedrukt werk over astronomic : «Neu-eifundene Anleitung, wie man den Lauff 
der Comet- oder Schwantz-stcrnen in gewisse grundmassige Gesatze einrichten und 
ihre Erscheinungen vorhersagen k6nne» (Bazel, 1681) met de sterk uitgebreide 
Latijnse versie «Conamen novi systematis cometarum» (Amsterdam, 1682). Ber
noulli doet in dit werk een geenszins geslaagde poging ora de baan van een komeet 
en haar omloopstijd te berekenen. Dit boekje is slechts een van de vele gelegcn-
heidsgeschriften rond het verschijnen van de grote komeet 1680-81, voor het eerst 
waargenomen door Gottfried Kirch op 13 november 1680 en later naar hem genoemd. 

Ic : Vermischte Probleme der Geophysik (p. 199-231). 
Onder deze titel. die slechts gcdeeltelijk de lading dekt, zijn geschriften samenge-
bracht over de gedaante van de aarde, waarncmingen van eb en vloed in de om-
geving van Bordeaux, aardgas in Bazel, het bepalen van de hoogte van wolken 
en het probleem van de kortste schemering, 

Deel II met als titel Philosophia naturalis. bevat de volgende drie hoofdstukken : 
Ila : Logik und Mcthodcniehre (p. 235-301). 
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Bevat enkele geschriftjcs over logica met sterk didactische inslag en een methode 
om blinden te leren lezen. 

l i b : Spekulative Phy.sik (p. 303-405). 

Hierin vinden wij een Meditationesartikel over de verschillcnde theorieen van het 
zicn, bcschouwingcn over de impetusthcorie van dc scolastici. en de «Disscrtatio 
de gravitate actheris» van 1683. 

I k ; Experimentalphysik (p. 407-509). 

Dit hoofdstuk geeft op de eerste plaats de tekst van de colleges over practische 
fysica (Collegium experimentale) die Jakob Bernoulli van 1683 tot 1690 aan de 
universiteit van Bazel doceerde. Het bevat verder verslagen over zeer uiteenlopende 
projecten en exporimenien als het duikerstoestel van Borelli, bepaling van het ge-
wicht van de lucht. ontwerpen voor een perpetuum mobile, enz, 

Het doorbladcren van het eerste dec! van deze raonumentale uitgave doet met 
vcrlangen uitzicn naar de vicr volgende dclcn, waarvan dc inhoud ongemeen belang-
rijk is voor de geschiedenis van de wiskunde. Gepland werd in band 2 de jeugdwerken 
van Bernoulli op het gchied vin de clcmcntaire wi.skundc op te nemen, band 3 is gewijd 
aan zijn ontdekkingen op het gebied van dc kansrekening en band 4 aan zijn geschrif
ten over infinitcsimaalrekening. Dc laatstc band zal Bernoulli's bricfwisseling bevatten, 
zijn akademische reden en ander personalia. 

De materiele afwerking \,Tn do;c uitgave door hi t Birkhauser Verlag verdicnt alle 
lof. en men kan dc prij;; van doze eer.';tc band zeker niot hoog noemen. 

P. Bockstaele. 

Bibliography of the History of Medicine, No -J, 1968. LIS. Department of Health, Edu
cation and Welfare, N.itional Libraiy of Medicine, Bothesda, Maryland 20014, U.S.A. 
(1970), VI + 299 biz. 

Dit boekdeel is het vierde van een reeks jaarhjkse bibliografieen over de geschie
denis van de gcnecskundc. De hibliografic is ondcrverdeeld in drie hoofdstukken : I 
«Biografieen», II «Onderwcrpen», III «Auteur.s». Ze is met grote zorg samengesteld. De 
indeling voigens onderwerp. zoals dit werd gedaan in het deel II. kan als model dienen 
voor iedcre op te maken systematische bibliografie. Het alles werd opgcmaakt aan de 
hand van de artikels vcrschenen in de 2.300 gcneeskundige en aanverwante periodica 
die vermeld worden in de Index mcdicus. De auteurs van artikels verschcnen in tijd-
schriften niet vermeld in deze Index, worden verzocht, tcrwillc van de volledigheid, een 
overdriik van hun publikatie tc zendcn aan het hicrbovcn vermeld adrcs. 

P. Boeynaems. 

KAUNZNER, Wolfgang, tlber Johannes Widmann von Eger. Ein Beitrag zur Geschich
te der Rechenlkunst im nusgchendcn Mittelaker, (Vcroffcntlichungen des Forschungs-
instituts des Deutschen Museums fiir die Geschichte der Naturwissenschaften und der 
Tcchnik. Reihe C : Quellentexte und (jbersetzungen, Nr. 7). Miinchen, 1968, 169 biz., 
3 facsim. 
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Johannes Widmann werd waarschijnlijk omstreeks 1460 te Eger geboren. Van 
1482 tot 1485 studeerde hij aan de universiteit te Leipzig en hield er in het zomerse-
mester van 1486 zijn eerste openbare les over algebra. Nota's hiervan bleven bcwaard 
in het handschrift 1470 van de Leipziger Universiteitsbibliotheek en in de Codices C 80 
en C 80'" van de Siichsische Landesbibliothek te Dresden. Widmann is vooral bekend 
als de auteur van de eerste grote Duitse arithmctica, zijn «Behende vnd hiibsche Reche-
nung auff al'en kauffmanschafft«, Leipzig 1489. Meer is over zijn leven niet bekend. 

Met de voorliggende studie stelde de auteur zich tot taak de betekenis van Widmann 
voor de ontwikkeling van de arithmctica en de algebra nauwkeuriger dan tot nu toe 
werd gedaan te bestuderen, en tegelijk een bijdrage te leveren tot de geschiedenis van 
dc wiskunde in de nog duistere periode tussen het begin van de dertiende eeuw en 
het verschijnen van de eerste gedrukte arithmettca's aan het einde van de vijftiende. 

Na eerst kort de voorgeschiedenis te hebben gegeven van de ontwikkeling van de 
rekenkunde. onderzoekt Kaunzner wat dc bijdrage is geweest van Widmann tot de arith
mctica. Op .nnalogc wijzc woidt dan de algebra behandeld. Met het doel te onderzoeken, 
enerzijds weIke oudere werken Widmann als voorbeeld hebben gediend, anderzijds 
wat zijn invloed is geweest, wordt een gedetailleerde lijst gegeven van werken 
ontstaan voor, gelijktijdig of na Widmanns geschriften. Belangrijk in deze opsomming 
zijn de talrijke gcgevens over niet gepubliceerde handschriften. Hierop volgt een analyse 
van Widmanns rekenboek van 1489. Enkele teksten, ontleend aan verschillende hand
schriften, worden daarna besproken. 

In het laatste hoofdstuk vindt men bclangrijke fragmentcn uit de drie hoger genoem-
de codices afgedrukt en met elkaar vergeleken. Een korte bibliografie sluit deze met 
grote nauwgezetheid geschreven studie. Een van haar grootste verdiensten is, dat ze 
in nauw kontakt met de bronnen is uitgewerkt, en bovendien een deel van de bron-
ncn voor verder onderzoek openstelt. 

P. Bockstaele. 

KAUNZNER, 'Wolfgang. Ubcr cine arithmetischc abhandlung aus dem Pragcr Kodex 
XI. C. 5. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechenkunst im ausgehenden Mittelalter. (Verof-
fentlichungen des Forschungsinstitutes des Deutschen Museums fiir die Geschichte der 
Naturwissenschaften und der Technik. Reihe C : Quellentexte und Ubersetzungen, Nr. 
8), Munchen, 1968, 15 biz, 

In deze verhandeling publiceert Kaunzner een kort tractaatje over arithmctica dat 
zich in handschrift bcvindt in een convoluut met als signatuur XI.C.5 in de Praagse 
Universiteitsbibliotheek. Het is vermoedelijk omstreeks 1500 geschreven en toont punten 
van overeenkomst met mathematische werken ontstaan rond dezelfde tijd in Bamberg 
en Leipzig. In een korte commentaar wordt de inhoud van het tractaatje besproken en 
vergeleken met enkele andere geschriften over arithmctica, daterend uit het laatste kwart 
van de vijftiende eeuw. 

P. Bockstaele. 

173 



Mechanics in sixteenth-century Italy. Selections from Tartaglin, Benedetti, Guido Ubaldo, 
and Galileo, Translated and annotated by Stillman Drake and I.E. Drabkin. Madison, 
Milwaukee and London, The LInivcrsity of Wisconsin Press, 1969, xii -p 428 biz., 
$ 12.50. 

In de reeks University of Wisconsin Publications in Medieval Science vcrschenen 
rccds verschillende werken waarin mocilijk toegankelijke bronnen voor de geschiedenis 
van dc fysica ter beschikking van de onderzoekers worden gesteld in Engelse vertaling. 
W e vermcldcn allcen maar Marshall Clagett's «The science of mechanics in the Middle 
Ago.<-:i> (1959) en I.E. Drabldns rn S. Drake's vertaling van Galilei's Scrmoncs dc motu 
(ca. 1590) en van zijn Le meccaniche (1593-1600) in «Galileo Galilei: On Motion' 
and On mechanics'^ (I960). De periode tussen Leonardo da Vinci en Galilei, waarin de 
overgang van het middelecuwsc denken naar de moderc fysica zich voltrekt. was tot 
nu toe niet vertegenwoordigd. Hot is dc bedoeling van het voorliggende deel deze 
leemte enigszins te vullen door het opncmen van bclangrijke fragmentcn over mechanica 
geschreven in dc zcsticnde eci;w. Hiervoor kwam op de eerste plaats het werk van Si
mon Stcvin in aanraerking. Daar hiervan echter sinds de publicatie van «The Principal 
Works of Simon Stevin* (Vol. I : Mechanics, 1955) een degelijke Engelse vertaling 
voorhanden is, konden de bewerkers van dit deel zich beperken tot teksten van enkele 
zestiende-eeuwse Italiaan.se geleerdcn. 

Als inleiding schctst Stillinan Drake in een 50-tal bladzijden de ontwikkeling van 
de mechanica in het zestiende-eeuwse Italie. Hij meent dc geleerden die hieraan hebben 
raeegewerkt in twee duidelijk onderschciden grocpcn tc kunnen onderbrengen. De 
eerste groep werktc in Noord-Italie en toonde vooral belangstelling voor de praktische 
n.'p^cten van de mechanica. Zijn belang-ijkste vertegenwoordigers waren Tartaglia, Car-
dano en Benedetti. Tot dc andere groep. die zich in Midden-Italie ontwikkelde. behoorden 
Comnndino. Guido Ubaldo en Bernardino Baldi. Zij toonden grote belangstelling voor de 
werken van de klassieke oudheid en strecfden naar een strengc toepassing van de wis
kunde in de mechanica. Drake wcidt d.in vcrd-.r uit over elk van die figuren en besluit 
met een paragraaf over Galilei, naar wicns werk de opzoekingen van de beide groepen 
convergeerden. 

De volgende teksten worden hier \'oor het eerst in Engelse vertaling gepubliceerd ; 
1. Fragmentcn uit Nictolo T.irtaglin':^ Nova Sc;enlia (Venetie. 1537) en uit zijn Quesiti 

et invention! diverse (Venetie. 1546); 
2. Uittreksel uit de volgende werken van Giovanni Battista Benedetti ; Resolufio omnium 

Euclidis problcmatum alioniraquc ad hoc neccssario inveniorum una tanfummodo dr-
cini data apcrtura (Venetie, 1553), Dcmonstratio proportionura motuum localium 
contra Aristotclcm ct omncs philosoplios (Vcnctii:, 1554) en Divcrsarum spccula-
tionum mathcmaticarum et physicanim liber (Turijn, 1585); 

3. Guido LIbaldo's Mcchanicorum liber (Pcsaro, 1577); 
4. Galilei's Dc motu dialogus. 

Miriam Dr.ibkin compileerdc bij deze antologie een omvangrijke bibliografie in ver-
band met de zestiende-eeuwse mechanica in Italie. Een gedetailleerde index sluit dit 
mooi uitgegeven boek. 

P. Bockstaele. 
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KANGRO, Hans. Joachim Jungius' E.xpcrimentc und Gedanken zur begriindung der 
Chemie als Wisscnschaft. Ein Beitrag zur Gcistesgeschichte des 17. Jahrhundcrts. 
(Boethius. Band VIJ), Wiesbaden, Franz Steincr Verlag, 1968, xxvi 4- 479 biz., 117 afb., 
ingen. 90 DM, geb. 96 DM. 

Joachim Jung in 1587 in Liibeck geboren studeerde aan de universiteiten van Rostock, 
Gics.sen en Padua. Zijn belangstelling en wetenschappelijke bedrijvigheid strekte zich uit 
over een breed gebied, gaande van wiskunde en astronomic, over natuuronderzoek, 
plantensystematiek en geneeskunde, tot logika, wijsbegeerte en theologie. Deze veelzij-
digheid weerspiegelt zich ook in zijn onderwijs achtcreenvolgens aan de universiteiten 
te Giesen, Rostok, Helmstadt en uiteindelijk Hamburg, waar hij van 1629 tot aan 
zijn dood in 1657 rector was van het Akademisch Gymnasium.Onder de wetenschappelij
ke verdiensten van Jungius is zijn bijdrage tot de ontwikkeling van de plantensystema
tiek het meest bekend. Het voorliggende volumineuse werk van Kangro behandelt een 
ander aspect van Jungius activiteit, nl. zijn waarncmingen betreffende de in de natuur 
gevonden stoffen en zijn leer over de verandering van de natuurlichamen. De auteur wil 
dit alles niet op de eerste plaats beschouwen van uit het standpunt van de huidige ge-
specialiseerde scheikunde, maar veeleer in het wetenschappelijk kader waarin het ont
staan is. 'Voor de geleerden van rond 1600 bestond het probleem er vooral in de natuur-
verschijnselen in hun samenhang te intcrproteren en ze te intcgrcrcn in een filosofisch 
en theologisch als een geziene wereld. Terecht spreekt men hier beter van natuuronder
zoek dan wel van chemie. 

Het is onbegonnen werk ook maar bij benadcring de grondige ontleding van 
Jungius chemische geschriften die Kangro ons biedt te resumeren. In een eerste deel geeft 
hij een gedetailleerde beschrijving van Jungius' chemische opzoekingen ; zijn waarncmin
gen van de inwerking van zuren op metalcn, zijn leer over de verandering van de in 
de natuur gevonden stoffen en over de methodes in de chemie. In het tweede deel ver-
gelijkt Kangro Jungius' ideeen over «Chymia» met die van zijn tijdgcnoten. Dit begeurt 
vooral aan de hand van een diepgaande studie van de bronnen waaruit Jungius heeft 
geput. De Hamburgsc gelcerdc blijkt in veel een kind van zijn tijd te zijn, maar bepaalde 
aspecten van zijn denken betekenen ongetwijfeld een stap nader tot het ontluiken van 
een wetenschappelijke chemie : zijn neiging om de studie van ertsen en metalen niet 
alleen theoretisch-filosophisch aan tc vatten maar ook planmatig experimented, zijn 
belangstelling voor het kwantitatieve aspect van de verschijnselen, zijn inzicht dat de 
chemie op de eerste plaats analyse is, en niet de farmaceutische synthese van medika-
raenten, zijn aanbeveling het natuuronderzoek op mathematische methodes te funderen. 

Deze grondige analyse van Jungius' chemische geschriften vult slechts de goede helft 
van het hier besproken boek. In de restcrende 200 bladzijden worden verschillende do
cumenten, overzichten en indices opgenomen. Het eerste bijvoegsel is een door Kangro 
teruggevonden fragment over de principes van het wetenschappelijk denken (Protonoetica 
Philosophia) dat hier met een Duitse vertaling wordt gepubliceerd. Verder is er een 
alfabetische lijst met korte biografische nota's van de in de tekst geciteerde auteurs, 
een tijdtafel op Jungius' leven en werk, een lijst van de gebruikte bronnen, waaronder 
alle Jungiusdrukken en een uitvoerig personen- en zaakregister. Deze supplementen 

175 



vcrhogen op uitzonderlijke wijze de documentaire wanrde van deze fundamentele studie, 
die, niettcgcnstaande haar gespecialiseerd karakter, prettig leest. 

P. Bockstaele. 

Chiu chang suan shu. Neun Biichcr arithmetischer Tcchnik. Ein chinesisches 
Rcchcnbuch fiir den pr-aktischcn Gebrauch aus der friihen Hanzeit. ijbersetzt und crliiu-
Icrt van Kurt Vogcl. (Cstwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, neuc Folge, Band 
4), Braunschweig, Fr. Vicweg & Sohn, 1958, 158 biz. 

Dat de bijdrage van de Chinezen tot de ontwikkeling van de wiskunde tot nu toe 
in het Westen betrekkelijk onbekend bleef en daardoor vaak werd onderschat, hangt 
nauw samen met het feit dat slechts uiterst weinig van de originele Chinese mathema
tische liceratuur in ô -̂ n wester.se taal toegankelijk is. De voorliggende Duitse vertaling 
van het oudste ons overgeleverde Chinese mathematische werk, de «Wiskunde in negen 
hoeken». is daarom ccn bclangrijke aanvuUing op dit gebied, De «Negen boeken over 
arithmetischc techniek» ontstonden in de vrocgc Han-tijd (202 v. Chr. tot 9 na Chr.). 
Z? bieden een samcnvatting van wat de Chinese mathematici in de eeuwen voor onze 
tijdrekening hadden gevonden. Dc juiste tijd van ontstaan, noch de samenstellers ervan 
zijn bekend. De bcwaard gebleven versie dateert uit het midden van de derde eeuw, en 
is cigcnlijk ccn gccoinracntarieerde uitgave door Liu Hui. Het is veel minder een leerboek 
dan wel een verzameling opgaven. Naast arithmetischc problemen bevat het elemcnten 
uit de algebra en de meetkunde. Er wordt onder racer in gorekcnd met negatieve getal-
Icn en bij het op'.ossen van stelsels lineaiie vergclijkingen wordt een soort matrixrckening 
toegepast. De sWiskunde in negen boeken» werd talrijke malen gecopieerd en gecom
mentarieerd en heeft ccn diepgaande invloed uitgeocfend op de ontwikkeling van de 
wiskunde in China en misschien zelfs er buiten. 

Voor de vertaling gebruikte Vogel de Chinese tekst zoals hij te vinden is in het 
verzamelwerk «Tien wi.skundige klassiekcrs* uit dc T'ang-tijd (618-907). Hij kon bij 
deze moeilijke arbeid bovendien steunen op de Russische vertaling van de «Negen boeken'» 
door E.I. Berezkina in 1957 gepubliceerd (Istor.-maten. Isslcdovanija, 10, 1957, 423-584). 
Na de vertaling volgt een vrij uitvoerige studie van de mathematische inhoud van de 
«Negen boeken». Het boek sluit met een lijst van Chinese woorden, vooral mathematsiche 
vaktermen ,een korte bibliografie en een index, 

P. Bockstaele. 

RICHARD L. HILLS — Power in the Industrial Revolution. Manchester University 
Press, 1970. 274 biz.. 4 £. 

Ten aanzien van dc lijvige literatuur ter zake rijst de vraag ; daarover nog een 
boek ? Reeds een vluchtige doorbladering doet die vraag intrekken. Onmiddellijk valt 
op de rationele geleding en de continu-chronologische ontleding van het onderwerp. 
De auteur vcrstaat de kunst van vlotte zinsbouw en tevens van doorzicht in de doorstro-
ming en de wederzijdse bevruchting der historische gebeurteni.ssen. De verluchting 
met figuren (28), platen (13) en tabellen (14) is oogstrelend en boeit van 't begin 
af de aandacht. Daarbij raoet nog onderstreept dat die illustratie en de grafische voor-
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stcllingen «modeI» zijn. Speciaal de historicus is onmiddellijk in zijn nopjes waar hij per 
hoofdstuk de gedetailleerde bronnen voorgeschoteld krijgt, alles nog bekroond met 
met een rijke algemcne bibliografie plus een namenregister op het einde van het boek. 
Daarenboven zijn Icttertype en bladspicgel rustig, voornaam. Het papier is prima. 

Het centrale thema is de ontwikkclingsgeschiedenis der mechanisering van de textiel-
industrie tussen 1750 en 1800; dat is vanaf de uitvinding der stoommachine. Dat blijkt 
niet uit de zeer algemene titel «Power in the Industrial Revolution*. Naar Engelse norm 
en in Engels retrospectief is die brede betiteling tc verklaren door het histrisch feit dat 
precies de textielindustrie de eerste bron was en, daaropvolgend, de draaischijf gewor-
den is van Engelands financisile suprematie in dc 19e eeuw. Wel te verstaan is die supre-
matie dan gestoeld op de volwassenwording van James Wat ts stoommachine in het laat
ste kwart van de 18e eeuw. In aanvang is Wat t s uitvinding niets meer dan een stoom-
pomp omwille van het op gang houden der alles overheersende koolmijnontginning. Uit 
onderliggend werk blijkt nu te overvloede in welke bclangrijke mate de zeer bizondere, 
ja geraffineerde eisen gesteld door het textielbedrijf aan de embryonale stoommachine, 
deze hebben verbeterd en veredeld tot de eerste volwaardige energiemotor. Vandaar plant-
te zij zich over naar de «ijzeren weg», de mechanische maalderijen, de stoomboot, de 
metallische bruggenbouw, enz... Kortom een kettingreactie die in de tweede helft van de 
19e eeuw zal uitmonden in de geboorte van ontploffings- en verbrandingsmotor (Diesel). 

In die opstuwende maalstroom van technologische uitvindingen en renovaties worden 
onbewust en onbeseft twee sociologische mutaties opgcwekt ; de translatie van huisar-
beid en de verschuiving van de 19e eeuwse personendemocratie naar de hedendaagse 
groependemocratie. Geen cnkel ander bedrijf meer dan de textiel dat, simultaan, van 
dagelijks verbruik en van specifiek huiselijke zorg is, kon aanvankelijk fungeren als de 
centrale weefdraad in het complexe breiwerk van voornoemde mutaties. Tot hier dan 
het diepe toile de fond waarop het historisch relaas dat in onderhavig werk wordt ont
wikkeld, moet gezien worden. 

Voor de leek in spin- en weefkunst, het gros der lezers, munt dit werk uit door het 
netjes scheiden van de functies «kaarden» ( = ontwarrcn en evenw'ijdig leggen van de te 
spinnen stof(, «spinnen» ( = maken van draden) en «weven» (=: van draden ee weefsel 
maken). Immers in zeer vele (al te vele) werken over de geschiedenis van de techniek 
worden die drie functies nog al willekeurig onder elkaar verstrooid zodat de lezer in 
verwarring gcraalct. In voorliggcnd boek is die verwarring uitgesloten, precies omdat 
die drie afzonderlijkc functies ook drie fundamenteel verschillende soorten van mecha
nische eisen stellen. 

Van hoog bezien is het een permanente en gestadig omslaande 18e-eeuwse inhaal-
wedstrijd tus.sen spinnen en weven die de otplooiing van het textielbedrijf, en mutatis 
mutandis van de stoommachine, aangcwakkerd heeft. De mechaische verbeteringen 
gedaan aan het weefgetouw in de middeleeuwen en tijdens de renaissance — door Da 
Vinci onder andere — namen niet weg dat de hele productie van weefdraden afge-
stemd bleef op de individucle handigheid en ccleritcit van de spinner. In het 18e-eeuwse 
Engeland ontmoeten wij dan ook een iraposanie galerij van uitvinders die pogen het 
spinnen en weven te versnellen. Citeren wij in 't bijzonder : John Kay, James Hargreaves, 
verder Thomas Highs met een zeer complexe machine die ragfijne draad produceert 
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(mousselinc) en ten •-lottc Richard Arkwright. gewiekst handclaar, die in een enkele 
nieuwe machine integreert alle finesses die hij bij zijn voorgangers en tijdgenoten kon 
medehnppen, Intusscn kwam er een kink in de productickctting, doordat de wevers de 
fabricatie van de spinners niet meer konden bijhouden. Hier bracht dominee Edmond 
Cartwright de opios.sing, door het ineenwerken van de verschillende bewegingen vcreist 
door het handwcofgctoiiw en het mechani.sch aandrijven van het geheel, met de pas uit-
gevonden stoommachine van Watt . Alleen uit bovengaande moge reeds blijkcn, dat de 
technische uitvindingen op het stuk van textiel voortdurend in de rug geduwd werden 
door een snelheidskcers tussen spinnerij en wcvcrij. Het medium van die koers naar im-
iner meer mechanisering kon maar de stoommachine zijn. 

Meteen is door bovengaande ook onderstreept dat het hier een geschiedenis betreft 
die al zo veel. ja zelfs meer, de werktuigbouwkundige aanbelangt als de man van 
textiel. W a a r het hclc verhanl geillustreerd wordt door originele tekeningen en gelar-
deerd is met talrijke accuraat gekozen brieffragmenten, betekent het een modelgc-
schiedenis op het stuk van wat heet «creativitcit». Crcativiteit dan in de hedendaagse zin 
van heti woord d.i. : waarbij alle elemcnten en factoren zoals bijv. werkuren, lonen, 
afschrijving. enz. in lijn gebracht worden. W a t wij vandaag zouden heten d;e ver-
knoping van «hardware» met «software». Kortom het betreft hier een studiewerk waarvan 
de auteur zelf getuigt dat het een haimonische mozaiek is van vele collegiale opzoe
kingen, hoofdzakelijk in de .schoot van het Department of History of Science and Tech
nology at the University of Manchester. 

J.B. Quintyn. 
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