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Facsimile of the first Anistcrilam Phiiriiiucopocia (16K>) v.ith an Introduction by 
D. A. Wiltop Koning, B. Pharm., D. Sc. [Dutch Classics on History of Science 1]. 
16 X 24 cm. B. de Graaf, Nieuwkoop. MCMLXI. Prijs : fl. 36.— 

Nieraand twijfelt cr mccr aan, dat farmakopceen gctuigcnisscn zijn van de we-
reldgeschiedcnis (Urdang). Talrijk zijn dan ook dc publicatics (Brans, Dacms. 
Vandcwiele, Wittop Koning) over Ncderlandse farmakopeccn, bijdragcn tot de 
gcschiedcnis van dc farmacie en dc cultuurgesctiicdcnis in het algcmccn. Vnnzelf-
sprckend staat daarbij de dcfinitic van ccn farraakopce tclkens aan hot begin. In 
zijn kortelings (fcbruari 1962) verscfiencn dis.scrtatie heeft Vandcwiele aangetoond, 
dat Pscudo-Mcsucs (met fiet wcrk Grabadin) vocl m.̂ er dan Nicolaus Salernitanus 
dc titel toekomt van stamvader van de receptcnbocken en farmakopeccn, die in 
onze strcck wcrdcn gcbruikt. Wcdcrom een uitbreiding van hct begrip farmakopcc, 
d,!t ons tot nu toe leidde. Mij dunkt, dat wc dnarmcc een glibbcrig pad hebbcn 
bctreden. Waarom dan nict meteen — zoils Urdang al een.s betoogdc — dc Com-
positiones medicamcntorum, in dc cer.ste eciiw door Scribonins Largus samenge-
stcld. lot ocrbron van de farmakopcc vcrhevcn ? 

W c mocsten maar weer cens samcnkomcn om va.«;t te .stellcn, dat de echte farma
kopcc ccn vecl jongere schepping is. Dan kunnen we — juist omdcit in dc « Nedcr-
landen » de apotlickcrs gebruik moestcn makcn van het Antidotarium Nicohii, \ a n 
hct Dispensatorium Valcrii Cordi. van dc Grabadin. van de dispcn.saloria nit Fkj-
rencc, Augsburg, Kculcn enz. — de Pharmacopoca Am.stclrcdamensis van 1636 als 
cerstc, echte. « Hollandse » farmakopcc laten gclden. 

Wittop Koning, die dc gcschicdcnis dcr farmacie van Ncdcrland, in het bijzondcr 
van Amsterdam als gecn andcr kent, Icidt met vijf hoofdstukken de faksimilc-
uitgave van dc cerstc farmakopcc in ; Voorlopcrs van dc Amstcrdam.se Farraakopce ; 
voorafgaandc pogingen om tot een cigen farmakopcc tc koincn ; de compilatic van 
de farmakopcc van 16-36 ; de interne gescliiedcnis wan de farmakopcc van 16'!6 ; 
de hcrdrukken en nieuwe uitgavcn van de Amstrrdamsc Farmakopcc tot en met de 
laatste, die in 1795 verscheen. 

Deze inleiding is ccn voorbccld van wetrn.'Khappclijke beocfcning van de gcschic
dcnis dcr farmacie, waarbij de auteur tevens de gelegenhcid had de rcsultatcn van 
zijn jarcnlangc ondcrzoekingen compact samen te vattcn. 

Met dc huidigc typografische middclcn is het niet mooilijk mccr ccn pcrfckte 
faksimilc-uitgavc tc verzorgen. Zc is dus perfckt, ook wat de bockband betrcft. 
Men mag de initiaticfnemcrs, waartoe zeker ook de Heer De Graaf in Nieuwkoop 
behoort, gekikwcnscn met dit cerstc produkt. De recks staat onder supervi.sie van 
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hct Genootschap voor de gescliiedcnis der gi-necskurde, wi;kunde en natuurwetcn-
sc happen. 

W e mogen hopcn, dat spocdig racer faksimilc-uitgaven of hcrdrukken van nau-
wclijks bcrcikbare bronncn zullcn verschijnen. 

W . F. Daems. 

NOEL BERNARD, La Vic ct I'CEuvre dc Albert Calmctfc. Edit. Albin Michel. 
Paris 1961, 313 biz., 15 n. fr. 

Indicn ooit hct woord van Pasteur « en toutcs clioscs. le secret du succcs est 
dans Ics longs efforts » juist is gcweest, dan gcldt het zeker voor Albert Calmette, 
een van de grootste Pastoricns. Nog gedrild door dc meestcr zclf, werd hij tamclijk 
vrocg door hem uitgezondcn naar hct Vcrre Oostcn en, cnkele jaren later, naar 
Rijscl om er een baktcriologisch instituut, in dc gecst van het Parijse mocderhuis, 
op te richten. 

Calmette is dc pionier van de tubcrkulofcvor.^ing. Over hct Icvenswcrk van die 
grote experimentator heeft Noel Bernard, lecrhpg \ an Calmette. zelf oud-direkteur 
van de Pastcur-institutcn in Indochina en ond. r dircktrur van Pastcurs stichting te 
Parijs een, naar ons inzicht, zeer mcrkwaardig rn vcor de hictoriek van hct tuber-
kuloseproblcera, dat stilaan tot hct heroisch vcrlrden gaat behorcn, bclangrijk bock 
geschrcven, wij kunnen zeggen hct bock, Mccr dan 20 jaar werd er door de auteur 
aan gewcrkt ; het is ccn uitbreiding en verdieping van een voorgaand boek dat 
door hem aan Calmette v.'crd gcwijd, kort na diens overlijdcn in 1933. Sindsdien 
heeft de tijd ccn ruimerc kijk gcbracht op dc taak en dc bctckcnis van Calmette. 
Hct boek van 1961 is vollcdigcr, objekticver dan hct voorgaandc, hct .situcert 
Calmette op een zulkdanigc wijzc dat men dcrtig jaar na zijn ovcrlijden de grote 
werkcn en zijn grandioos ccuvre thans zovccl beter ziet en begrijpt. 

Het bock verdcclt het leven van Calmette in zcs etappes, die elk een cigcn cachet 
vertonen en een afgerondc periode in zijn wetenschappehjke opgang en rcalizaties 
betekenen. Te Nice, waar zijn vader funktionaris bij de prefcktuur was, in 1863 
gcboren, bracht Albert Calmette zijn kinderjaren in Auvergne, zijn jeugd te Saint-
Bricuc door. Middclbaar onccrwijs gcnoot hij in een ko'lcge van dominikanen ; 
daarna trad hij in dc Ecole de Medecine navale tc Brest en werd vlootarts. Met 
admiraai Courbet naar China vcrtrokken in 1883, werd hij later arts op een kicin 
Canadees eiland, dat tot de Franse bezittingen bchoordc ; hij maakte cr kennis met 
de opkomendc bakteriologie, dank zij dewelke hij in staat is dc kiem van het laber-
daanrood, ccn rottingsziektc van dc opgeslagen vis, te beatuderen, en een mctodc 
uit te werkcn, met sporen natrium-sulfict, om de kwaal te voorkomen. Vanaf 1890 
tot 1893 wordt Calmette, op voorstel van Pasteur, naar Sa'jgon gezondcn om cr de 
cerstc filiale van ccn Pastcur-institunt op tc richten. Naast het invocren van de 
vaccinatie tegen de pokken op grote schaal, begint hij, door de plaatselijke omstan-
digheden daartoe gcbracht, zijn opzoekingen over het Cobra-gif dat hem leidt tot 
ccn renderende behandeling en een immunircring tegen de slangenbeet. In 1894 is 
Calmette terug te Parijs en komt er onder dc invlocd van E. Rou.x met wie hij op 
leven en dood vriendschap .sluit. Door hem, en mot de steun van Pasteur, wordt 
Calmette in 1895 naar Rijsel gezondcn om er een Pastcur-instituut te stichten ; de 
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opgaaf luidt : heel het Franse noorden met dezelfdc weldaden te voorzien waarvan 
het Parijse modehnstituut het voorbccld gaf. Tc Rijscl zou Calmette blijvcn tot 
1919. Hij bouwt het instituut dank zij milde schenkingen van de openbare besturcn 
en van de prive-nijverheden. Naast zijn onderwijs aan de universitcit, begint Cal
mette zijn groots opgezette ondcrzoekingen over de tuberkulose, die hem cr toe 
brengen preventoria ter bestrijding van dc sociale kwaal bij uitstek in het leven te 
rocpen. Voorts hcstudcert hij hct mechanisme van de bacillaire besmetting, het 
Kochse fenomeen en de weerstand van dc tuberkuleuzen tegenovcr de bacillaire 
superinfekties, de vaccinatie van de runderen en de antitubcrkulcuze immuniteit. 
Na dc oorlog van 1914-1918 kccrt Calmette, op verzock van Roux, naar Parijs 
terug en wordt er ondcrdircktcur van het Pasteur-instiutut. Daar zet hij zijn te 
Rijsel begonnen Icvenswcrk voort en sticht onder mccr hct befaamd tuberkulosc-
laboratorium. Hij legt zich vooral toe op de studic van het verweermechanisme 
tegen de tuberkulose, van de bacillemie, van de pseudo- en paratuberkelbacillcn, 
van de natuurlijke en passieve immuniteit, van de antigcen- en chemoterapic, van 
de rol der erfclijkhcid door ovcrdraging der ziektckiem van dc mocder op hct kind. 
Llit Parijs dagtekenen de eerstc pogingen tot vaccinatie met de bekendc B.C-G. in 
samenwerking met Gucrin. Calmette slaagt er in jonge knaagdicrcn, jonge runderen, 
antropoiede apen en ten slotte pas gcboren kinderen te immunizcrcn (van 1921 tot 
1924) tegen de tuberkulose. Het was ccn waagstuk gcweest. maar het werd met 
ccn volledig sukses bckroond. 

Maar tocn begon ook de harde strijd voor de vaccinatie : onbcgrip, onwetendheid 
en kwade trouw mocsten overwonnen worden. Ook dat werd een zegepraa! voor 
Calmette, toen plots, begin raci 1930, uit Liibcck het vcrschrikkelijk bcricht kwam, 
dat 71 kinderen op 250 overledcn warcn tengcvolgc van ccn B.C.G.-vaccinatie. Het 
nieuws hield zestien maanden king de Ickcnpers en dc wetenschappelijke wcreld in 
angstvolle spanning, tot het proces van Liibeck, met uitcrste nauwgczctheid en strcng-
heid gcvocrd, de uitspraak vclde, dat het drama toe te schrijven was aan een falen 
in de lokale bereiding van hct B.C.G.-vaccin, en nict aan ccn initiale font van de 
mctodc, noch van de Parijse stam die tot dc bereiding van het vaccin te Liibeck 
had gediend, noch aan een geheimzinnige heropflakkering van dc virulcntie dcr 
tuberkelbacil zelf. Dc boproeving was voor Calmette zwaar gcweest ; hij drocg ze 
hcldhaftig en had gcen ogcnblik getwijfeld aan dc onfeilbaarheid van zijn B.C.G.-
vaccinatie. 

Calmette stierf in 1933, vijf dagen voor Roux. Het Parijse Pastcur-instituut verloor 
op een week zijn dirckteur en zijn ondcr-direkteur. Maar de slag tegen dc tuber
kulose was gewonnen. Als de zickte thans een bclangrijke neergaande kurve in haar 
frckwentic en morbiditeit vcrtoont, is hct voor een goed part aan Albert Calmette 
te danken. 

Het bock geeft ccn wonder goed en juist beeld van Calmettc's leven en werk. 
Door dc nauwgezctte ernst en de precicze oraschrijving van de kern der zaak, 
treedt dc geleerde als een markante persoonlijkheid op de voorgrond. W e zijn de 
mening toegedaan dat Noel Bernard een eerstc rangswcrk voor de medische gc
schicdcnis heeft geschrcven. Nicmand had het beter gekund dan hij, die ooggetuige 
was van Calmettc's arbeid. Zonder in dityrambische bewondering tc vervallen 
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heeft hij Calmette recht laten wcdervaren, het voile pond van het recht dat hem 
rechtmatig toekomt. Daarmede kan Calmette definitief de geschiedenis van de 
tuberkulosevorsing ingaan. Het boek raoest bijzonder onder dc aandacht gebracht 
worden. oradat de Rijselse aktivitcit van de geleerde man bij ons land nauw be-
trokken was, 

E. 

NICOLE ORESME. Quaestioncs super Geometriam Euclidis. Edited by Dr 
H. L. L. Busard. Leiden, E. J. Brill, 1961, xiv + 179 biz., 2 pi. f 17.50. 

Nicole Oresrae, geboren in Normandie circa 1320, was een van de grote figuren 
uit de 14de-eeuwse opbloei van de natuurwetenschappen aan de Parijse Universi
tcit. In 1377 werd hij bisschop van Lisicux, in welke stad hij in 1382 overleed. 

Sinds Curtze's uitgave van Oresme's Algorismus proportionum in 1868 is de be-
langstcUing voor het wetenschappelijk wcrk van deze .auteur steeds toegenomen. 
Toch bestaan er van verschillende van zijn werkcn nog gecn moderne uitgavcn. In 
de geschiedenis van de wiskunde is Oresme vooral bekend om zijn theorie over 
het grafisch voorstellen van kwaliteiten en snelheden. Bclangrijk voor de ontwik-
keling van de wiskunde en de kinematika zijn, naast het reeds genoemde Algorismust 
Oresme's Tractatus de configurationibus qualitatum, zijn De proportionibus prO' 
portionum en de Quacstiones super Geometriam Euclidis. Een fragment van het 
Tractafus de configurationibus werd onlangs door M. Clagett gepubliceerd in zijn 
werk The Science of Mechanics in the Middle Ages (biz. 367-381). Edward Grant, 
een leerling van Clagett, bereidt een uitgave voor van Dc proportionibus propor
tionum. Dank zij het werk van Dr, Busard beschikken wij nu over een uitstekende 
uitgave van de Quacstiones. 

In de inleiding van zijn publicatie geeft hij een overzicht van wat over Oresme's 
leven gekend is. In een tweede paragraaf onderzoekt hij het karakter en de bete-
kenis van de Quacstiones. Over het ontstaan van dit werk is weinig met zekerheid 
gekend; waarschijnlijk is het de weergave van lessen gegeven aan de Parijse 
Universitcit. Ook de tijd waarin het geschreven is, kan men niet nauwkeurig aan-
geven. Als waarschijnlijk wordt het jaartal 1350 vooropgezet. 

De tekst van de Quaestioncs bleef bewaard in twee handschriften, bcide in het 
bezit van de Vatikaanse Bibliothcck : Mss. Vaticaiius latinus 2225 en Vat. Chigi 
lat. F IV 66. Als basis voor de uitgave diende hct laatste handschrift. W a a r het 
eerste handschrift een betere of meer uitvoerige lezing geeft, werd ermee rekening 
gehouden. Dit is in het bijzondcr het geval voor de quaestioncs 18 tot 21, die in het 
tweede manuscript ontbreken. 

Dr. Busard's werk bestaat uit twee delen : de tckstuitgave (biz. 1-69) en een 
parafrase op de tekst (biz. 71-176). Dit laatste is een nogal vrije vertahng van 
Oresme's geschrift, aangevuld met nota's en comraentaar. Elk van de 21 quaestioncs 
waaruit het werk bestaat, wordt ingeleid met een korte samenvatting van de 
inhoud. Onder de verschillende onderwerpen die Oresme behandelt, komt op de 
eerste plaats zijn theorie over de grafische voorstelling van kwaliteiten en snelheden 
(quacstiones 10-17). In de quacstiones 18-20 krijgcn wij een typisch scholastische 
uiteenzetting over het begrip hock. Andere vragen die ter .sprake komen zijn o.a. 
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de iiiogelijkheid een grootheid tc vcrdclen in oneindig vecl proportionele dclcn 
(quacst. 1-2), dc vraag of twee rcchte lijncn, die onbcgrcnsd worden doorge-
trokken, clkaar onbepaald dicht kunnen nadcrcn zonder te snijden (quacst. 4) . De 
quacstiones 6-9 zijn gcwijd aan hct problceni van de ondcrlingc onmectbaarheid 
van de zijdc en de diagonaal van ccn vierk.int. In quaestio 21 is .sprake van de 
binnen- en biiilenhocken van ccn veelhoek. 

Een van dc raoeilijkhedcn bij de studic van dc middeleeuwsc wetenschap is nog 
steeds de .schaarste aan gocde uitgavcn van dc historische bronncn. Voor onze 
kennis van dc wiskunde in dc 14de eeuw is deze tckstuitgave dan ook een welkome 
en waardevolle aanwinst. 

De uitgcvcrij Brill zorgdc voor ccn mooie afwerking van dit boek, dat verscheen 
als supplement (Vol. Ill) bij hct tijdschrift }nnus. 

P, Bockstacle. 

ELISABETH S A U V E N I E R G O F F I N . Les Sciences mathcmatiques ct physiques 
a travers Ic Fonds jincien de la Bibliothcquc de I'Univcrsite de Liege. Premiere 
partie : De I'Antiquitc a la fin du scizienic Sicclc. Deuxieme partic : Les XVIIe 
ct XVIIIc sicclcs. Menioires dc la Socictc Royale dcs Sciences de Liege, 4mc serie, 
tome XIX, fasc. 2, 1957 ; 5me serie, tome V, 1961 ; 172 biz., 16 pi., 428 biz., 32 pi. 

Deze beidc delen worden, voorzien van een nieuwe oraslag, ook uitgcgcvcn door 
het Centre National d'Histoirc dcs Sciences te Brusjsel. 

Mcvrouw Sauvenier-Goffin, bibliothccaresse aan dc Luikse Universitcitsbiblio-
thcek, biedt in dit werk een catalogus van het boekeiibezit van deze bibUothcek op 
het gebied van dc wiskunde, fy.sica, astronomic en aanverwante vakken en ge
schreven door auteurs uit een periode gaandc van de oudhcid tot de 18de eeuw. 
In hct eerste deel zijn de bibliografische nota's systematisch gerangschikt onder de 
titcls : Gricksc wetenschap, de Latijncn, middeleeuwsc wetenschap, veertiende, 
vijftiende en zestiende eeuw. De indeling van het tweede deel is enigszins anders ; 
dc acht hoofdstukkcn dragen als titel : wetenschappelijke instellingen en pcriodieken, 
algemene werkcn en ciicyclopedieen, wiskunde, fy.sica, mechanica, astronomic, 
aardrijkskundige en gcologischc wetenschappcn, geschiedenis van dc wiskunde en 
dc fysica. Beidc delen zijn voorzien van een uitgcbreide index. 

Het is duidclijk dat deze publikatie, alleen reeds als catalogus. een rijkc docu-
mentairc waarde bczit. Deze wordt nog verhoogd dcor de korte historische nota's 
die bij de werkcn werden gcvocgd. Hicrmee wil de auteur de opgenomen publikatics 
situeren in hun historisch en wetenschappelijk kadcr. 

Bij hct overschrijven van zovccl titels is het onvermijdclijk, dat bier en daar 
ccn fcutjc binncnsluipt. Dit komt o.a. nogal ccns voor bij de transeriptic van Nc-
derland.se titcls. Enkclc voorbecldeu ; nr. 302 : « telcre s- i.p.v. « te lere(n) », 
« Daventricusem » i.p.v. « Daventricnseni », « Entwoutzoon » i.p.v. « Euwouts-
zoon » : nr. 304 : « propitelijckc » i.p.v. « profijtclijcken » ; nr. 324 : « selbe » 
i.p.v. « selvc ». De naam van dc Nedcrlander Adriacn Vlacq wordt tot Ulacq 
misvormd (deel 2, biz. 62 en index). Heeft hct boekje van P. Joostens Dc Alca 
librio duo (nr. 301) wel icts te maken met waarschijnlijkheidsrekening ? Is het nict 
vcel mccr ccn moraliserend traktaatjc over kan.sspelcn ? 
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Een vijftigtal afbeeldingen van titelpagina's, figuren of bclangrijke bladzijden 
illustrcren deze catalogus. waarvan de lectuur een ware vreugde is voor de lief-
liebbcr van oude werkcn over wetenschap. 

P. Bockstaele. 

J. HOYOUX. Catalogue dcs manuscrits scicntifiques de la Bibliotheque dc I'Uni
vcrsite dc Liege. Acquisitions faites dc 1886 a 1950. U, Inventairc de la Corres-
pondance d'E. Catalan. Centre national d'Histoire dcs Sciences, Liege, 1960, 91 
gehectografeerde bladen. 

In hct eerste deel van deze Catalogus, vcrschenen in 1959, wordt onder nr. 1 de 
« Correspondance du professeur Catalan » vcrraeld, zonder vcrdere ontleding van 
dc inhoud. Dit tweede deel geeft nu een gcdetailleerde beschrijving van deze rijke 
verzameling, die berust in de Luikse Univer.siteitsbibliotheek. 

Eugene-Charles Catalan werd in 1814 te Brugge gcboren uit Franse ouders. Tot 
1865 verbleef hij bijna uitsluitend in Frankrijk, waar hij vooral als wiskunde-leraar 
werkzaam was. Zijn revolutionaire ideeen op politick gebied en zijn onbuigzaam 
en vaak brutaal karakter bezorgden hem echter voortdurend raoeilijkhedcn. Op 28 
januari 1865 werd hij benoemd tot professor aan de Luikse Universitcit. Hier onder-
wees hij o.a. de hogere algebra, differentiaal- en integraalrekening en waarschijn
lijkheidsrekening. Op wiskundig gebied was Catalan een vruchtbaar auteur; hij 
publiceerdc bclangrijke studies over elliptische integralen. oncindige produkten, mi-
nimaaloppcrvlakken, enz. Hij overleed te Luik in 1894. 

De inventaris, opgesteld door de heer Hoyoux, bibliothecaris aan de Universitcits-
bibliotheck te Luik, vermeldt 378 nummers. Onder de eerste 53 worden de eigon-
handige brieven en nota's van Catalan gerangschikt, onder de overige nummers 
de brieven gericht aan Catalan. Bij zijn correspondenten vindt men namen van 
bekende politici en mathematici uit de tweede helft van de 19de eeuw : prins 
B. Boncompagni, Moritz Cantor, Lazare Carnot, Cauchy, Cayley, M. Chasles, 
G. Darboux, Hcrmite, Mittag-Lcffler (niet Mittag-Leppler, zoals het op biz. 63 en 
89 wordt aangegeven), J. H. Poincare, Poncelet, Stieltjcs, e. a. 

Naast een bondige inhoudsopgave, krijgcn wij bij elke brief een korte biogra-
fische schets van de schrijver, voor zover ten minstc de auteur hierover gegevens 
heeft kunnen vinden. Van enkele namen is de lezing onzeker. Is de naam J. Mijtter 
onder nr. 294 geen verkcerde lezing voor ]. Mister ? 

Deze uitgave is een waardevol werkinstrument bij de studic van dc geschiedenis 
van de wiskunde in de 19de eeuw. 

P. Bockstaele. 
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