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Dc Geschicdenis der Natuurwetcnschappcn 

in het Biologisch Jaarboek 

Het natuurwetenschappelijk Genootschap « Dodonaea » geeft 
sinds zijn stichting in 1886 een Jaarboek uit, waarvan reeds 51 delen 
verschenen zijn. 

De eerste 25 verschenen onder de titel van Botanisch Jaarboek, de 
26 volgende onder die van Biologisch Jaarboek. In de laatste dertig 
jaar nu werd er veel zorg besteed aan de geschiedenis der weten-
schappen. 

Eigenlijk werd de geschiedenis der natuurwetenschappen in die 
jaarboeken op twee verschillende wijzen bevorderd. De eerste is het 
gevolg van het feit, dat « Dodonaea » een vereniging is met een sterke 
traditie. De tweede, dat vooral sinds ongeveer 1930 aan de geschie
denis der wetenschappen als zodanig een ruime plaats in het Biologisch 
Jaarboek werd toegekend. 

Over het eerste piint kunnen we kort zijn. Daar « Dodonaea » een 
vereniging met een sterke traditie is, zien we, dat regelmatig, na 25 
jaargangen van het tijdschrift, een register verschijnt met als inleiding 
een korte schets van het Jaarboek, waarbij de secretarissen een korte 
bibliografie gegeven wordt, welke uit de aard der zaak een overzicht 
verschaft van het wetenschappeJijk werk der betrokkenen. 

Z o vonden we in de vijf en twintigste jaargang, welke een register 
is op de 24 eerste Botanische Jaarboeken, een korte geschiedenis van 
het « Botanisch Jaarboek », waarbij gegevens verschaft worden over 
de rol en het werk van Dr Caesar D E BRUYCKER en van Prof. Dr 
J. GILLIS. 

In de register op de 24 eerste Biologische Jaarboeken, die als ver-
volg op het Botanisch Jaarboek verschijnen, treffen we weer een korte 
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bio-bibliografie aan van de secretarissen, met name : Prof. Dr G. L. 
F U N K E , R. BRACKE en Prof, Dr P. van O Y E . 

In de loop der jaren werd ook ingegaan op het werk van de per-
sonen die een rol in de ontwikkeling van « Dodonaea » hebben of 
gehad hebben, of ook nog wanneer, bij een of andere speciale gebeur-
tenis, een jaarboek aan iemand wordt opgedragen. Z o werd het zesde 
Biolog. Jaarboek opgedragen aan Prof. Dr J. E. V E R S C H A F F E L T ; 
het achtste aan Prof. Dr A. J. J. V A N D E V E L D E ; het tiende aan 
Michel T H I E R Y ; het dertiende aan Prof. Dr P. van O Y E ; het 
veertiende aan Prof. Dr G. L. F U N K E en het twintigste aan Prof. 
Dr J. GILLIS. 

Latcn we hier nog aan toevoegen, dat de personalia, d. w. z. alles 
wat de leden van het Genootschap betreft, zo goed mogelijk vcrzorgd 
worden, zodat we ook hier van verschillende personen zeer uitgebreide 
bio-bibliografieen aantreffen, zoals van : Prof. Dr C. D E B R U Y N E 
(22ste Bot. Jaarb.), Dr G. BAILLON (lOde Biol. Jaarb.). Dr W . 
C O N R A D (lOde Biol. Jaarb.), Dr G. S C H A E M E L H O U T (llde 
Biol. Jb.), Dr M. S C U Y T E N , Dr L. LAVA, Willem EBEN. Prof. 
Dr F . PLATEAU, Dr Ed. R E M O U C H A M P S , Prof. Dr Osw. 
RUBBRECHT, Dr Fl. B O O N R O Y en Dr M. G O E T G H E B E U R . 
W e hebben hier enkel de belgische geleerden genoemd waarover min 
of meer uitgebreide gegevens in het Biologisch Jaarboek te vinden 
zijn. Het spreekt vanzelf, dat er ook over veel buitenlandse geleerden 
werd gesproken. 

Van de grootste betekenis is echter de rol, welke eerst het Bota
nisch- en later het Biologisch Jaarboek tot nog toe vervuld hebben 
ten opzichte van de geschiedenis der wetenschappen. Hier vinden we 
originele, grote en zeer belangrijke studies, welke op een internatio-
naal niveau te plaatsen zijn. 

Van A. J. J. Van de V E L D E hebben we de volgende studies : 

Swammerdam, drie eeuwen na zijn geboorte (Biol. Jb.. 1937, 4, 
129-136). 

Het leven en werk van J. Swammerdam en in de eerste piaats zijn ontledingen 
van insekten. De vader van Sw, was apotheker en bezat een grotc verzameling 
« rariteiten », zoals veel rijke Amsterdammers er op na hielden o. a. de apotheker 
Seba. 

De zoon, over wie dit stuk handelt, bestudeerde de ademhaling door de longen, 
de vrouwelijke geslachtsorganen en vooral de anatomie en biologie der insekten. 
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Ten slotte de uitgave van Swammerdam's werk onder de titel < Bijbel der Natuur » 
door Boerhave bezorgd en in 1737 uitgegeven. 

Boerhaviana. Proeve van een bibliographie der werken van H. Boer

have. Biol. Jb., 1938. 5, 121-165. 

Een zo volledig mogelijk overzicht van de verhandelingen en vertalingen der 
werken, waaraan de naam van Boerhave verbonden is. 

Louis Pasteur en Robert Koch, stichters van de microben- en ge-

zondheidsleer chronologisch bestudeerd. Biol. Jb., 1942, 9, 57-70. 

Na een korte inleiding geeft de auteur jaar per jaar vanaf 1822 tot 1940 alles 
wat gebeurd is in verband met het leven en het werk van Pasteur en Koch. Hierop 
volgt een vergelijking van hun leven en werk naar de leeftijd dezer twee geleerden. 

I'Enfance de la Microbiologic. Periode historique de Moi'se et 

Homer a van Leeuwenhoek. Biol. Jb.. 1953, 20, 219-234. 

Overzicht van alle uitlatingen vanaf de oudste geschriften, die wijzen op het feit, 
dat vele geleerden een zekere voorstelling hadden van wat later microbcn zouden 
genoemd worden tot op 7 September 167-}, dag waarop van Leeuwenhoek voor het 
eerst levende diertjes, living atoms in de vertaling, gezien en beschreven heeft. 

Herinnering aan Jenner. Biol. Jb.. 1950, 17, 189-194. 
Gegevens over de geschiedenis van de inenting tegen de pokken, eindigend met 

een overzicht van het werk van Burggrave (1875) : Monument a Edw. JENNER 
ou Histoire generale de la vaccine. 

Jan Goedaert (1617-1668) de insektenkenner van Middelburg. 

Biol. Jb., 1955, 22, 213-226. 

Na een korte inleiding geeft de auteur een beschrijving van 6 uitgaven van de 
•i Metamorphosis et Historia inscctorum ». 

Peter Simon Pallas (1751-1811) Biol. Jb., 1955, 22, 227-242. 
Na een zeer korte inleiding bespreekt de auteur verschillende uitgaven van werken 

van Pallas, die in zijn tijd grotc reizcn hecft ondernomen en talrijke beschrijvingen 
van dieren gegeven heeft. 

Les livres de sciences de la nature de Conrad Gesner et Ulysse 

Aldrovandi. Biol. Jb., 1950, 17, 195-199. 
Na een zeer korte inleiding over Gesner en Aldrovandi geeft V. d. V. een chro

nologic der werken van Gesner en Aldrovandi vanaf 1507 tot 1701. 

Een tweede medewerker, die in de 25 eerste delen van het Biologisch 

Jaarboek veel bijdragen leverde tot de geschiedenis der wetenschappen 

is Dr A. SCHIERBEEK. Van hem treffen we aan : 

Paracelsus. Biol. Jb., 4, 1937, 138-170. 
Na een korte inleiding over de natuurwetenschappen omstreeks 1500 geeft de 

auteur de levensloop van Paracelsus. Dan worden achtereenvolgens behandeld : 
Paracelsus als Chemicus, Paracelsus' Astrologie en zijn leer van de 5 entia, P's 
physiologie, P's Geneesmiddelenleer en P. als arts. 

81 



Theophrastus van Eresos, de vader der Plantkunde. Biol. Jb., 1940, 

7, 41-72. 
Theophrastus' leven wordt in het kort geschetst waarop volgen de oordelen over 

zijn werk, de natuurwetenschappelijke methoden bij de Grieken. Daama wordt de 
werkwijze van Th. beschreven en wat Th. wist over de sexualiteit der planten. 
Verder ; de ecologie en plantengeographie bij Theophrastus en eindelijk de mor-
phologie en nomenklatuur van Theophrastus. 

Over de kernversmelting. Biol. Jb., 1942, 9, 44-50. 
Na een korte inleiding geeft de schrijver in detail de ontwikkeling van de kern

versmelting bij de bevruchting, vanat ongeveer 1872 : van Beneden, Butschli. 
Flemming, Schneider, Fol en Strasburger. O. Hertwig behaalt ten slotte de over-
winning in dit onderdeel der kernbevruchting en deling. Het stuk is vol citaten uit 
de oorspronkelijke verhandelingen. 

Leeuwenhoek Malpighi en Swammerdam. Biol. Jb., 1943, 10, 71-76. 
Een bijdrage tot de geschiedenis der entomologie (Cccidologicen en Ichneumoni-

dae). Schr. komt tot de konklusie : Swammerdam loste het eerst het probleem der 
galvorming door de steck der insekten op en niet Malpighi. 

Leeuwenhoek loste voor het eerst het probleem van de sluipwespen op en niet 
Fri.sch of de Reaumur. 

De ontdekking der rode bloedlichaampjes. Biol. Jb., 1944, 11, 31-34. 
Hier wordt grondig nagegaan wie eigenlijk de rode bloedhchaampjes heeft be

schreven. De auteur komt tot de konklusie dat Leeuwenhoek de beste beschrijvingen 
van deze lichaampjes gegeven heeft en veel beter dan Malpighi en veel eerder dan 
Swammerdam's onderzoek gepubhceerd heeft. 

Leeuwenhoek als cecoloog. Biol. Jb., 1946, 13, 337-351. 
Talrijke gegevens uit de werken van van Leeuwenhoek worden aangehaald en 

leiden tot de gevolgtrekking, dat « had Leeuwenhoek al zijn cecologische waarne-
mingen bijeen gegaard en tot een geheel verenigd, dan zou het zeker de voile aan-
dacht getrokken hebben, Leeuwenhoek heeft ook op dit gebied zijn sporen verdiend ». 

Een en ander over de mikroskopen van Antoni van Leeuwenhoek 

en over zijn oudste zegel. Biol. Jb., 1947, 14, 118-129. 
Uit nauwkeurige bcrekeningen. onderzoekingen en vergelijkingen komt schrijver 

ertoe aan te nemen, dat voor Leeuwenhoek's beste mikroskopen een vergroting van 
ongeveer 480 moet aangenomen worden. 

Enkele hoofdlijnen van de biologie in de 17de eeuw. Biol. Jb., 1953, 

20, 206-218. 
Overzicht van dc vorderingen der biologie in de 17de eeuw met als gevolgtrek

king : « in vroegere tijden was de wetenschap meer een en een studie van die oude 
tijd kan dus gcmakkelijk tot een meer synthetische beschouwing leiden ». 

Albrecht von Haller. Biol. Jb., 1956, 23, 348-381. 
Zeer gedocumenteerde studie over deze vcclzijdige geleerde en letterkundige. 

Worden behandeld : de biographic van von Haller, von Haller als dichter, als 
botanicus, als anatoom, embryoloog en physioloog. Verder een lijst van de werken 
van von Haller. 
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Volcher Goiter (1534-1576). Biol. Jb., 1957, 24, 148-156. 
Zeer korte inleiding over het tijdvak van ongeveer 1530 tot ongeveer 1580, waarin 

Goiter leefde. Gedetailleerde levensloop van Goiter, waarop een bespreking van zijn 
werk en zijn betekenis voor dc wetenschap en deze is niet gering. 

Voegen we hieraan toe, dat W. B. Th. Nuyens en A. Schierbeek in 1955 een 
werk hebben uitgegeven van het grootste be'ang voor de studie van V. Goiter in 
de Opuscula Selecta de Arte Medica, XVIII, verschenen bij de Erven Bohn. Haar
lem. 

Met deze twee belangrijke auteurs van de geschiedenis der weten

schappen is de reeks echter niet gesloten. 

W e treffen nog aan : 

M. H O C Q U E T T E van Rijssel met : 

Les trois grands siecles de I'histoire des Jardins. Biol. Jb.. 1953, 20, 

133-147. 
Geschiedenis der tuinarchitektiiur van de vroegste tijden tot op hcden met als 

konklusie : « quels que soient son architecture, son stadc d'evolution, quels que 
soient toute la philosophic et I'etat dc la civilation qu'il represente toujours dans 
les deux syllables qui le symbolise, jardin, « tiendront tout le bizarre de I'homme 
et ce qu'il y a en lui de vagabond et d'egare >. 

La Botanique en France au 19me siecle. Biol. Jb., 1955, 22, 107-114. 
Van de Jussieu en de Gcndolle tot Gaston Bonnier, dus feitelijk ongeveer van 

1780 tot 1920. 

Van A. LOUIS verschenen : 

Over het leven en het botanisch werk van Rombcrt Dodoens. Bij 

de viering van de 400ste verjaring van het verschijnen van Dodoens' 

Cruydeboek. Biol. Jb., 1954, 21, 235-280. 
Zeer grondige studie over Dodoens' leven. Geboorteplaats, ouders, familie, stu-

dien. Dodoens te Mechelen, te Wenen, te Keulen, te Antwerpen, te Leiden en zijn 
dood aldaar. Dodoens' persoonlijkheid. De betekenis van Dodoens in de geschie
denis van de plantkunde. 

Een grondige studie aan dc hand van veel onuitgegeven dokumcnten. 

Biographische gegevens over de botanicus Mathias de L'Obel 

(1538-1616). Biol. Jb.. 1957, 24, 182-206. 
De auteur zegt : « Deze studie heeft noodzakelijk tot docl dc invloedcn te bcpalen, 

die Mathias de L'Obel tot een der mccst vooraanstaande bctanici uit zijn tijd 
maken >. Met de gewone grondigheid van deze schrijver worden na een inleiding 
nagegaan : De bronnen voor de Lobelius biografie. De Lobelius correspondentie, 
de Lobelius drukken, de niet in druk verschenen botanische werken van Lobelius. 
Een zeer gedocumenteerde levensschets van Lobelius en de familie van Lobelius. 

Verder van verschillende auteurs : 
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Fr. E V E N S : 

Korte schets van de geschiedenis der wierkunde in Belgie. Biol. 

Jb., 1934. 10, 77-87. 
Zoals de titel het zegt, is het een kort overzicht van dc algologie in Belgie vanaf 

het begin met Marie Anne Libert, Ch. Morren, Du Mortier, Kickx over De Wilde-
man, van Heurck, Delognc tot Conrad. Kufferath en van Oye. In 1944 verscheen 
van dezelfde schrijver in de Koninklijke Vlaamse Academic voor Wetenschappen 
een groot werk van 203 bladzijden : Geschiedenis der Algologie in Belgie met 
talrijke illustraties. 

W . S. S. van B E N T H E M J U T T I N G : 

Dr Johannes Govertus de Man, een Zeeuwse zooloog van Interna

tionale vermaardheid. Biol. Jb., 1951, IS, 130-259. 
Een zeer gedetailleerde studie over het leven en het werk van de algemeen be-

kende carcinoloog en nematoloog de Man met overvloedige uittreksels uit zijn 
dagboeken. Hierbij komt een voUcdige lijst van zijn wctcnschappclijke geschriften. 
De enige zo volledige en nauwkeurige biografie van J. G. de Man. 

W . H. Van SETERS schreef een diepgaande studie, getiteld : 

Leeuwenhoek's afkomst en jeugd. Biol. Jb., 1952, 19, 123-184. 
In 1729 verscheen een « Beschrijving der stad Delft > van R. Boitet, waarin een 

zeer korte biografie van Leeuwenhoek werd opgenomen, waarvan de zeventlen 
eerste regels van belang zijn voor de afkomst en de jeugd van Anth. van Leeuwen
hoek. 

Daar deze 17 regels tot nog toe de enige gegevens bevatten die men over van 
Leeuwenhoek's afkomst had, hecft van Sctcrs hiervan uitgaande alles nagegaan 
en als het ware in alle mogclijke details Leeuwenhoek's familierelaties samengesteld 
en opgebouwd. 

Van de hand van L. E L A U T verschenen : 

De briefwisseling tussen Willem Quackelbeen en Pierandrea Mat-

tioli. Biol. Jb., 1955. 22, 50-74. 
Na een inleiding waarin deze briefwisseling in zijn tijd gcplaatst wordt, geeft 

Elaut de vertaling der brieven van Willem Quackelbeen aan Mathioli en het ant-
woord van deze aan Quackelbeen. 

De brieven van de arts Raphael Thorius, uit Londen, aan H. Clu-

sius te Leiden. Biol. Jb.. 1958, 26, 168-177. 
Zcven zeer belangrijke brieven ten opzichte van een juist begrip van de ver-

houdingen in die tijd tussen de verschillende geleerden. 

Verder dienen nog vermeld : 

J. L. SOUDIJN : 

Een beschouwing over het werk van de Amsterdamse bioloog Wi l -



lem Edward de Mol van Oud-Loosdrecht bij het verschijnen van 
diens 200ste publicatic. Biol. Jb., 1955, 22, 190-212. 

Een overzicht van het werk van de Mol van Oud-Loosdrecht met een volledige 
lijst van diens werken. 

J. Tr. KOSTER : 

De wierenverzameling van het Rijksherbarium te Leiden. Biol. Jb., 
1948. 15, 54-68. 

Een zeer belangrijke bijdrago, niet alleen ten opzichte van de geschicdenis van 
het Rijksherbarium te Leiden, maar ook vanaf een algemeen standpunt, omdat er 
van veel buitenlanders herbaria te Leiden zijn terecht gckomen en er veel matcriaal 
van andere landen bijeen gebracht werd. Dit stuk is bovendieu rijk geillustreerd. 

P. H. BRANS : 

Chirurgijns en Chirurgijnsgilden in de Zuidelijke Nederlanden. 
Biol. Jb.. 1956, 23, 327-347. 

Talrijke bijzonderheden over de chirurgijnsgilden in de zuidelijke Nederlanden 
met illustraties en ook « de eedt van de chirurgijns ten platten lande ». 

Brans besluit : Van vele oude stcden ontbreken nog gegevens, Enerzijds omdat 
vaak de archiefgegcvens door brand of oorlogshandclingen zijn vernietigd. ander-
zijds omdat die gegevens nog wachten op de onderzoekers die deze aan het licht 
zullcn brengen. Moge deze publicatic hicrtoe een stimulans zijn. 

E. FRISON : 

Apergu du perfectionnement de I'immersion a I'eau avant et apres 
I'apparition de I'immersion homogene. Biol. Jb.. 1957, 24, 132-147. 

Zeer gedocumenteerd en diepgaand onderzoek van het ontstaan en de evolutie 
van de waterimmersie. 

A. ANTEUNIS : 

Quelques anatomistes d'autrefois a Gand (XVII-XIXme siecle). 
Biol. Jb.. 1958, 26, 145-167. 

Dit overzicht begint met PalBjn, waarbij verscheidcne rcproductics uit zijn werk 
« Nieuwe Ostcologie » gegeven worden. 

Vooral de bespreking van zijn wcrkje : « Anatomycke en ontlcedkundige beschrij
ving rakende de wonderbare gesteltenis van eenige uyt- en innerlijke deelen van 
twee kinderen, dewelckc monstrcuscHjk aan malkandcr verccnigt zijn onder met 
den tronck van het lichaam, gcborcn binnen de stadt van Ghendt op den 28 april 
1703 > waarin Palfyn de eerste anatomischc ontleding geeft van een niet volledig 
gescheiden eeneiige tweeling. 

Hierop volgen ; Ad. Burggraeve, Gl. van Bambeke, Omer van der Stricht, H. 
Lcboucq. 
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In de Personalia verschenen een Biografie over H. F. Nierstrasz 
door L. DE CONINCK. Biol. Jb.. 1938, 15, 113-119. 

Persoonlijke herinneringen aan Prof. Dr H. F. Nierstrssz, waarbij de geest en 
de richting van het werk van deze grote morpholoog, die meer dan dertig jaren 
lang de stempel van zijn persoonlijkheid gedrukt hecft op het onderwijs der zoo-
logic tc Utrecht, belicht worden. 

en Felix Plateau door P. van OYE. Biol. Jb.. 1936. 3, 50-54. 
Het biologisch werk van Prof. Feh.x Plateau, zoon van de bekende fisicus Joseph 

Plateau, wordt ontleed. Zijn betekenis voor de kennis van de fauna van Belgie, 
maar vooral zijn internationalc roem als experimented fysioloog en in de eerste 
plaats zijn proefondervindelijk werk op het gebied der vcrrichtingsleer bij ever-
tebraten. Verder zijn grote rol in dc studie der bestuivingsbiologie. 

Verder van P. van OYE ; 

Willem Eben. Biol. Jb.. 1954. 21, 2SI-285 en Errera et ses rapports 
avec les biologistes gantois. Biol. Jb.. 1958, 26. 181-185. 

Wanneer we deze lijst overzien, dan kan zonder overdrijving wor
den gezegd, dat alles samengenomen we hier een zeer belangrijke 
bijdrage tot de geschiedenis der natuurwetenschappen hebben en dat 
van menig werk mag gezegd worden, dat we te doen hebben met oor-
spronkelijk werk van blijvende betekenis. 

Paul van OYE. 
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