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of Elbert Hubbard, say, at the Roycroft Press near Buffalo, New

York) or where important texts (such as William Morris’s Kelm-

scott Chaucer, for example) were buried in elegance. The best

of these small presses managed to have some commercial suc-

cess (the Nonesuch Press of London is a good example) and their

larger legacy was the generally better book-design of the middle

years of the last century.

Archimedes was certainly not a trivial writer and the cattle

problem is a classic arithmetic puzzle, but it is not at all clear why

it was chosen for the present demonstration. The poem attribut-

ed to Archimedes is clever, but no more than that, and it may

even be that only the problem is by Archimedes and the poem

by some later hand. It is possible the choice was owing to the

intrinsic charm of the poem and its brevity: its forty-four lines

fit comfortably within the generous margins of one page of this

large, vertically-oblong book (21 × 41 cm.). [It seems to be a habit

of these kinds of presses often to use wildly non-standard paper

sizes or folding patterns, making shelving their products a libra-

rian’s nightmare.]

The text is offered us in the original Greek with a facing English

poetic translation. Despite an extensive colophon, one will not

learn there when and where the second edition of J.H. Heiberg’s

critical edition of Archimedes (the text used here) was published.

It will also not tell you where this book was published, though it

would appear from various clues (the name of one of the trans-

lators and the use of J.M. Fleischman’s and Jan van Krimpen’s

typefaces) that it comes from the Netherlands, perhaps even from

Enschedé, in Haarlem, where both type designers worked, two

centuries apart.

To be honest, the translation of Archimedes’ letter to Eratos-

thenes, though mathematically accurate, is linguistically bloated,

not to say convoluted. For example, the first two lines read: “The
Sun god’s cattle, friend, apply thy care/ to count their number,
hast thou wisdom’s share”. Take your choice: either the punc-

tuation or the syntax is wrong. Then, too, the almost desperate

search for synonyms seems to have led the translators to that

burial-ground of writers, the thesaurus: ebon for black is toler-

able, if more than a bit precious, but which of the four kinds of

cattle is stained? And do cattle really have spots, are they truly

flecked, can they actually be called bespeckled? Why the transla-

tors felt the need to use an imitation early-eighteenth-century En-

glish for their poem is not clear, especially as they give us Pope’s

embarrassingly lucid translation of Homer’s version of this prob-

lem [Odyssey XII:127-31] as an epigraph. But one does not ac-

quire this publication for its literary merit, rather for its printing-

craft qualities, and these are very good (though I am not a fan of

Fleischman’s type-faces, the Greek face being especially fussy).

The page-layout is rational, the inking is even, the press-work

firm, and the colour good. The paper is quite thick (300 g.) and

the edges are frilled, which makes getting to a specific page diffi-

cult; though, as there are only ten of them, this is no great obstacle.

This is, in short, an attractive object. Odd, then, that the colophon

does not tell us who designed or printed it. A.M. Swanson
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Leven en werk van Kurt Gödel (1906-1978) worden door John

Dawson beschreven in veertien hoofdstukken. Elf daarvan behan-

delen chronologisch Gödels leven, één de laatste jaren van zijn

vrouw Adèle (1899-1981), één is een intermezzo over de ontwik-

keling van de logica tot aan Gödel, en het slothoofdstuk geeft be-

spiegelingen over Gödels persoonlijkheid. Aan de tekst zijn toe-

gevoegd een chronologie, stambomen, korte biografische schet-

sen van een aantal medespelers, en een selectie foto’s die weinig

overlapt met die in Gödels Collected Works.

Het was Dawson die in de vroege jaren tachtig in de biblio-

theek van Princeton de nagelaten papieren van Gödel catalogi-

seerde, en die ervaring plaatste hem, samen met zijn groot aan-

deel in het totstandkomen van de Collected Works, in een ideale

positie om een biografie te schrijven. Die biografie is er nu, en het

is geen goede geworden.

Naar eigen zeggen was Gödel aanvankelijk vooral logicus, la-

ter vooral filosoof. De logica wordt in deze biografie adequaat be-

schreven. Wie geen specialist is in de logica of de verzamelingen-

leer, krijgt van Dawson een heldere indruk van Gödels bijdragen

daaraan.

De filosofie komt er veel minder goed vanaf. Dat Gödel al

vanaf het begin een afkeer had van het logisch positivisme van

de Wiener Kreis wordt wel verteld, en ook dat hij later met en-

thousiasme de fenomenologie van Husserl ontdekte, maar dat (en

waarom) die twee feiten filosofisch nauw samenhangen wordt de

lezer door Dawson niet uitgelegd. Gödels nog grotere bewonde-

ring voor Leibniz wordt verschillende malen genoemd, maar dat

(en waarom) dat goed samengaat met Husserl wordt de lezer niet

verteld. Zulke samenhangen zijn echter essentieel voor een dieper

begrip van het wereldbeeld van de geportretteerde.

Nu heeft Gödel zijn wereldbeeld eens samengevat in veertien

punten, en het is tekenend dat Dawson er daarvan slechts twee

citeert. (Hao Wang geeft wel het hele lijstje, op pagina 316 van

zijn A Logical Journey, MIT Press, 1996.) Er zijn meer bronnen

ongebruikt gebleven. Zo is het onbegrijpelijk dat in een biogra-

fie over Gödel nergens verwezen wordt naar de excerpten en bi-

bliografische memoranda die hij bundelde onder titels als ‘Wo-

men’, ‘History’, en ‘Psychiatry’-bundels die Dawson zelf gecata-

logiseerd heeft, en het bestaan waarvan ook de lezer bekend kan

zijn omdat Wang ze in diens al genoemde boek vermeldt.

Het is duidelijk dat Dawson zijn hoofdpersoon wel wil probe-

ren te begrijpen, maar zich met die zelf opgelegde opdracht ei-

genlijk geen raad weet. Dat leidt tot het veronachtzamen van ver-

banden en bronnen als de hier genoemde. Zo wordt de belofte in

de raptekst ‘The first in-depth account to integrate details of his

personal life with his work’ niet nagekomen; maar de feiten staan

netjes bijeen, en dat is de eerste steen voor iedere goede biogra-

fie. M. van Atten


