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Hoewel er verscheidene hulpmiddelen zijn ora gegevens over het leven en het werk 
van geleerden te vinden. is het toch dikwijls moeilijk juist datgene te vinden, wat in 
cen bepaalde situatie nodig is. De meeste nationale encyclopedieen bevatten artikelen 
over de voornaamste nationale en internationale geleerden, maar deze artikelen zijn 
dikwijls te beknopt ofwel verouderd. De nationale biografische woordenboeken bevatten 
dikwijls zeer goede biografieen van geleerden; hier is de moeilijkheid vooral dat alleen 
posthume biografieen worden opgenomen zodat, omdat de meeste van deze werken jaren 
gcleden zijn afgesloten, over het algemeen biografieen van personen, geboren na onge-
veer 1850, ontbreken. In het Nederland.se biografische woordenboek zal men bijvoor-
beeld de namen van M.W. Beijerinck, H A . Lorentz, J.D. van der Waals of Hugo de 
Vries tevergeefs zoeken, zelfs in het laatste deel, dat geruime tijd na de dood van deze 
geleerden verscheen. En zelfs als deze hulpmiddelen perfect waren, blijft er toch nog 
de moeilijkheid dat bibliotheken die een ruime verzameling encyclopedieen en biografische 
woordenboeken bezitten. zeldzaam zijn. 

Het is duidelijk dat een internationaal opgezet biografisch woordenboek voor 
personen van de wetenschap uitermate gewenst was. De Amerikaanse Council of 
Learned Societies zag dit in en besloot. in 1964, het initiatief te nemen een dergelijk 
werk tot stand te brengen. De nodige geldelijke middelen werden door de National 
Science Foundation verstrekt. 

Het was de bedoeling de twee biografische woordenboeken van de Engels sprekende 
landen, de Dictionary of National Biography en de Dictionary of American Biography 
als voorbeeld te nemen en meer speciaal : «de vakkennis van historic! der wetenschap-
pen toegankelijk te maken aan wetenschappelijke werkers, historici, joumailsten, leraars, 
studenten en geinteresseerde leken>. Het werk begon met de benoeming van Charles C. 
Gillispie, professor in de geschiedenis der wetenschappen in Princeton University als 
hoofdredacteur, de benoeming van een groep van acht historici der wetenschappen als 
mcde-redacteurs en tenslotte de benoeming van een groep van 38 historici als raadgevers. 
De nationaliteit van de mede-redacteurs weerspiegelt het feit dat dit een Amerikaanse 
onderneming is, die van de groep van raadgevers echter weerspiegelt het internationale 
karakter van de onderneming; slechts 14 van de 38 zijn Amerikanen, onder de 24 
ovcrigen is er minstens een vertegenwoordiger voor de voornaamste landen waar de 
ontwikkeling der wetenschappen zich heeft afgespeeld. 

In een opzicht misschien verschilt dit werk van de grote biografische woorden
boeken, een verschil dat niet in het oog valt, doch dat men in gedachten moet houden 
bij het beoordelen van de diverse bijdragcn, Dit is, dat de biografieen aan een bepaald 
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aantal woorden waren gebonden. Men heeft dus gctracht om de Icngtc van de artikelen 
evenredig te maken aan de belangrijkheid van de persoon, die behandeld wordt. De 
beoordeling hiervan is natuurlijk subjectief en men kan het er gcmakkelijk mee oneens 
zijn. Alleen voor de allcrgrootsten is er geen limiet gesteld. Aan Aristoteles bijvoorbeeld, 
zijn niet minder dan 32 bladzijden gewijd, bijgedragen door vier medewerkers. C. 
Bremiker (1804-1877), wiens enige verdienste blijkbaar het publiceeren van enkele 
logarithmische tafels was, kreeg echter slechts een halve kolom. 

Het was oorspronkelijk de bedoeling de personen, die behandeld worden, te 
beperken tot wiskundigen, natuurkundigen en biologen, de beoefenaars der zuivere 
wetenschappen dus, en meer speciaal de beoefenaars der sociale wetenschappen,, de 
medici. philosofen en ingenieurs uit te .sluiten, tcnzij zij belangrijke bijdragen hebben 
gclcvcvd op het gebied der zuivere wetenschappen. Met de uitsluiting der sociologen 
zullen de raeesten het wel eens zijn, temeer daar een grote encyclopedic der sociale 
wetenschappen nu bijna compleet is; de uitsluiting van de anderen is echter bedenke-
lijk en het blijkt gelukkig dat de maatstaf niet al te scherp is toegepast. Er is bij
voorbeeld een lang artikel gewijd aan St. Thomas van Aquino, van wie in de aanhef 
eerlijk wordt gezegd dat hij : «gccn man van de wetenschap was in de moderne zin, doch 
een philosoof en theoloog, die alle gebieden der wetenschap, inclusief de moderne, heeft 
beinvloed». Ook andere theologen worden behandeld, bijvoorbeeld Jacob Boehme, die 
wordt geintroduceerd als theoloog en mysticus en J.V. Andreae, die als theoloog wordt 
geintroduceerd. Het kan niet ontkend worden dat de philosofen en theologen een grote 
jnvloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling der wetenschappen en dat zij dus recht 
hebben op hun plaats tussen de mathematici, de physici en de btologen. Deze verruim-
de «toelatings politick* is vcrmoedelijk een van de redenen dat, hoewel het oorspronkelijk 
het plan was het werk in vier delen uit te geven, op het ogenblik twaalf delen worden 
voorzien voor het hoofdwcrk. met een derticnde deel dat aanvuUingen en een analytische 
index zal bevatten. 

Van dit werk zijn nu de eerste twee delen verschenen. De vraag : «hoe zijn de 
Lage Landen vertegenwoordigd» zal de Iczers van dit tijdschrift misschien het meest 
interesseren. Het blijkt dat. zowel Nederland als Belgie een vertegenwoordiger hebben 
in de groep van raadgevers, prof. R. Hooykaas van de Vrije Universiteit in Amster
dam voor Nderland en prof. M. Florkin van de Universiteit van Luik voor Belgie. Deze 
hebben ieder ook bijdragen geleverd, Florkin de biografieen van E. van Beneden (I, 600) 
en P.J. van Beneden (I. 602) en Hooykaas de biografie van Isaac Beeckman (I. 566). 
Nederlanders, die bijdragen leverden over niet-Nederlanders zijn prof. H. Engel, die 
P. Artedi (I. 305) en C.A.T. Bilroth (II, 129) behandelde; H.A.M. Snelders, die Sv. 
Arrhenius (I. 296) besprak en prof. B. van Rootselaar, die B. Bolzano (H, 273) voor 
zijn rekening nam. 

Behalve dc beide van Beneden's werden de volgende Belgische geleerden aange-
troffen : L.H. Baekcland (I, 385) door E. Farber; A.B. de Boodt (II, 292) door 'Wlodzi-
mierz Hulicki; J, Bordet (II, 300) door Jean Vieuchange en A. Brachet (II, 383) door 
C.W. Corner. Een overgang tu.<!sen de beide naties vormt E.H. von Baumbauer (I, 528), 
door H.A.M, Snelders. 

De volgende Nederlanders zijn besproken: J.C. Barchusen (L 415), door O. 
Hannaway: W.J. Blaeu (II, 185) door D.J. Struik; H. Boerhaave (n, 224) door G.A. 
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Lindeboom; L. Bolk (II, 255) door H. Engel; D. Brouwer (H, 511), die misschien als 
Amerikaan gerekend moet worden, door Sally H. Dicke; L.E.J. Brouwer (II, 512) door 

,B. van Rootselaar; F . Burgersdijk (II, 601) door Ch. Webster; C.H.D. Buys Ballot (II, 
628) door N.L. Burstijn; en H.C. Burger (II, 600) door Mevr. J.G. van Cittert-
Eijmers(*). 

Het is moeilijk te beoordelen of alle Belgen en Nederlanders die in aanmerking 
zouden moeten komen, inderdaad behandeld zijn. Voor Belgie hadden misschien B. de 
Bacquere en G. Borginon in aanmerking kunnen komen; voor Nederland valt de af-
wczigheid van M.W. Beijerinck het meest op. Steven Blankaert zou zeker ook in aan
merking genomen moeten zijn en persoonlijk had ik Job Baster graag vertegenwoordigd 
gezien. Govert Bidloo en de beide Albinus komen vermoedelijk in het aanvullingsdeel. 

Over het algemen genomen zijn de bijdragen van hoog gehalte. In het merendeel 
schijnt het accent meer op de beschrijving en de bespreking der werken dan op de bio-
grafie zelf gelegd te zijn. Dit is natuurlijk een kwestie van persoonhjke voorkeur van 
de diverse auteurs; in sommige gevallen weerspiegelt het misschien het merkwaardige 
feit dat zo dikwijls van beroemde personen zo weinig bekend is. Sommige bijdragen zijn 
van speciaal belang omdat zij geschreven zijn door auteurs die de besproken figuur 
persoonlijk gekend hebben. Zulke bijdragen zijn die van Mevr. van Cittert-Eijmers over 
H.C. Burger, die reeds genoemd is, dc biografie van de geneticus C.B. Bridges (II, 455) 
door A.H. Sturtevant, die inmiddels zelf overleden is, (we hopen dat hij bijtijds gevraagd 
is om de biografie van Thomas Hunt Morgan te schrijven) en vooral die van Niels Bohr 
(II, 239) door Leon Rosenfeld. Chronologisch reikt het boek van Aristoteles, de vroegste 
wetenschapsbeoefenaar die opgemerkt werd tot E.V. Appleton (1892-1965), die over-
leed nadat het werk al begonnen was. 

Ook van geografisch standpunt uit is een goed evenwicht bereikt, Er zijn ver
scheidene bijdragen over geleerden uit Slavische landen, over wie het dikwijls moeiUjk 
is gegevens te vinden, Het nabije Oosten is goed vertegenwoordigd, het verre Oosten 
minder goed. In het voorwoord van deel I wordt gezegd dat India, China en Japan wat 
stiefmoederlijk behandeld worden omdat er in de westerse wereld zo weinig deskun-
digen op dit gebied zijn. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door taalmoeilijkheden en 
misschien voor een groter gedeelte door de schaarste van goede verzamelingen van 
oosterse boeken. Dit laatste zal vermoedelijk wel nooit belangrijk verbeteren omdat zo 
veel wetenschappelijke geschriften. vooral Japanse. alleen in manuscript bestaan. Niette-
genstaande dit zijn er toch een drietal Japanners in deze twee delen opgenomen. De 
biografie van de wiskundige Ajima Naonobu (1 . 90) door Shin'ichi Oya levert cen 
voorbeeld van de moeilijkheden die zich hier kunnen voordoen; de bespreking van 
Ajima's werk over logarithmen is onverstaanbaar; er is vermoedelijk lets mis gegaan 
met de vertaling van Oya's tekst. De andere bijdragen over Japanners zijn die van de 
astronoom Asada Goryu (I, 310) door Shigeru Nakayama, die Japan vertegenwoordigt 
in de groep van 38 raadgevers, en die van de mathematicus Aida Yasuaki (I, 83) door 
Kazuo Shimodaira. Dc Japanse geschiedenis der wetenschap is van bijzonder belang 

(*) Het is mogelijk dat namen van persoonlijkheden of van bewerkers hier over het 
hoofd zijn gezien. Als dit zo is, bij voorbaat mijn verontschuldiging. 
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omdat deze natie zich meer dan 200 jaar heeft afgesloten van contact met de rest van 
de wereld. De ontwikkeling van dc Japanse wetenschap ging echter door, zodat een 
reincultuur ontstond. Dit verschijnsel komt het sterkst tot uiting in de ontwikkeling van 
Wasan, de Japanse wiskunde, minder in de Japanse astronomic en plantkunde en het 
minst in de geneeskunde. De problemen, gesteld door de Japanse isolatie zijn een goede 
reden om de oosterse wetenschap, en dc Japanse in het bijzonder niet te verwaarlozen. 

Het beoordelen van de juistheid van de verschillendc bijdragen is een taak, die 
door cen enkele persoon uit den aard der zaak niet verricht kan worden. In enkele van 
dc vele bijdragen die door mij gelezen zijn, komen onjuistheden voor, die echter door de 
deskundige gemakkelijk herkend zullen worden. Maar wie heeft ondervonden hoe moei
lijk het is een artikel vrij van fouten te houden, vooral betreffende prioriteit, zal deze licht 
vergeven. Het aantal drukfouten is opmerkelijk gering, tot op heden zijn er door mij niet 
meer dan vier gevonden. De uitvoering van het boek is excellent. Het boek is wat te 
duur voor de persoonlijke boekenkast, maar in de bibliotheek mag het zeker niet ont
breken. 

Peter 'W. van der Pas. 

A U G U S T E DICK. Emmy Noether 1882-1935. (Beiheftc zur Zeitschrift «Elemente der 
IMathematik*. Nr. 13), Basel, Birkhauser Verlag, 1970, 72 bIz., portr. 

Amalia Emmy Noether, dochter van de bekende mathematicus Max Noether, was 
cen van de vooraanstaande wiskundigen uit het begin van de twintigste eeuw. Door 
haar werk heeft ze het uitzicht van de algebra totaal veranderd, o.m. dank zij de mecs-
terlijkc wijze waarop ze de axiomatische methode wist toe te passen. Van deze hoogst-
begaafde vrouw schreef Dr, A. Dick een boeiende biografie. Hierin wordt de mens 
Noether met liefde geschetst en worden de omstandigheden waarin haar mathematisch 
werk tot stand kwam beschreven. Minder nadrukkelijk wordt de technische inhoud van 
dit werk behandeld. Een bibliografie van Emmy Noethers publikaties sluit deze bijdrage. 

Als supplement werden in deze brochure nog opgenomen een «Nachruf auf Emmy 
Noethers- van B.L. van der Waerden en een in memorlam door Hermann Weyl , beide 
daterend uit 1935. 

P . Bockstaele. 

B. BILINSKI. Galileo Galilei e 11 Mondo Polacco. Accaderaia Polacca delle Scienze — 
Bibliotheca e Centre di Studia a Roma, Conferenze, Ease. 40. Wroclaw-Warszawa-Kra-
kow. Ossolineum, 1969, 135 biz., 11 fig. 

Deze brochure bcvat de tekst van een reeks lezingen gehouden te Rome in 1964 
en 1965 ter herdenking van de 400e verjaardag van Galilei's geboorte. Het algemeen 
thema is de relaties van Galilei met Polen. De inleiding, die de Auteur «Copernicaans en 
romantisch* noemt, begint met een fragment uit een brief van Galilei aan Kepler, waar
in Galilei zijn bewondering uitspreekt voor Copernicus en zijn systeem. Dit wordt ge-
interpreteerd als een eerste ontmoeting van Galilei met de Poolse cultuur en biedt 
de Auteur de gelegenheid om nogmaals de discussies op te rakelen rond de vraag of 
Copernicus een Pool of een Duitser is. Enkele bladzijden zijn gewijd aan de herdenking 
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van dc stichting van de Universiteit van Krakau en aan de Poolse gelcerde Artur 
Wolynski (1844-1893). stichter van het Museo Corpernicano te Rome. 

In vier hoofdstukkcn worden uitvoerig de volgende onderwcrpen behandeld. Hoofd-
stuk I is gewijd aan Poolse studenten in Padua die in betrekking stonden met Galilei. 
De belangrijkste gegevens hieromtrent zijn ontleend aan Galilei's aantekeningen over 
zijn inkomstcn uit private lessen. Het tweede hoofdstuk bevat gegevens over het verblijf 
in Polcn van Galilei's broer Michelangelo en van diens zoon Vincenzo. Interessant is het 
volgende hoofdstuk. dat handclt over de belangstelling in Polen voor Galilei's werk. 
o.m. vanwege de mathematicus Jan Brozek (1585-1652) en van Koning Wladyslaw IV 
(1595-1648). en over de reacties op Galilei's veroordeHng. Het laatste hoofdstuk is ge
wijd aan het lot van Galilei's opvattingen in Polen. Om hiervan een duidelijk beeld te 
krijgen. is volgcns de Auteur nog heel wat voorstudie nodig. 

P. Bockstaele. 

SVEN S. HARTMAN & CARL-MARTIN EDSMAN. Mysticism. Based on Papers 
read at the Symposium... held at ABO... 1968. Stockholm (1970), 258 biz. Scripta In-
stituti Donneriani nr, V. Prijs 40 Zw.Kr. 

Rcserveert men de term science niet slechts voor de analytisch-empirische en voor 
de logische en formele vakken, zoals men sedert de opkomst van het positivisme pleegt 
te doen, maar is men van oordeel dat hij rechtcns ook kan aangewend worden in alle 
domeinen, waar men op een methodische en kritische wijze tot geordende kennis pro-
beert te komen, dan mag ook de «mystick», — hier dan beschouwd als reflectie op en 
vcrklaring van dc oncindigheids- of Godservaring van de mens, — een tak van weten
schap genoemd worden en zijn dc hier gcbundelde verhandelingen, gehouden op het con-
gres voor mystiek te Abo (Finland) in 1968, als waardevoUe bijdragen te beschouwen 
voor deze wetenschap. De studies hier bijeengebracht stammen niet enkel van psycholo-
gen, voor wie het mystieke fenomeen in wezen tenslotte ontoegankelijk blijft .— the 
religious psychologist cannot give an adequate explanation of the mystical experience —, 
maar ook van filosofen. theologen, efnologen en estctici. die alien het mystieke gegeven 
met de hun eigen kategorieen zoeken te benndcren. Er zijn twee uitstekende studies 
gewijd aan de «intellectuele» mystici Philo en Plotinos en twee andere aan de «vision-
naire» mystici Sinfc Brigitta en Vladimir Solovjov. Heel aparte aandacht valt ten deel 
aan het «csthetischs> element in dc mystiek, zo b.v. in de unio artistica van William 
Blake, of in de non-figuraticvc schilderkunst van Kandinsky, of nog in de Indisclie 
speculatievc mystiek. Een aparte vcrmelding verdient de studie Formes dc mystique 
dans le Nord prechrctien van Ake V. Strom, die een bepaalde predispositie voor het 
mystieke fenomeen, scnsu lato, bij de Noordervolken in het licht stelt 

B. Spaapen. 
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