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Het aandcel van de Nederlanders in de opheldering van de ctiologie der lood' 
vcrgiftiging. — Hierover schreef L. Elaut in dit tijdschrift (1962. pp. 183-191). 
Tor aanvuUing geven wij nog volgende passus, waarin sprake is van de loodrand 
in 1829 te Antwerpen door A. ] . Van Haesendonck (1800-1888) waargenomen bij 
enkole personen die aan loodvergiftiging leden. Bedoelde passus vindt men in 
C. BROECKX. Observation de paralysie saturnine. Annates de la Societe de 
Medecine d'Anvers, 1854, pag. 537-542 ; 

... pag. 540 ; « Dans le cas qui fait le sujet de cette observation, le lisere bleuatre 
dcs gencivcs m'a mis .sur les traces du mal et temoignait de I'origine causale de la 
mal.idic. On attribue communement a M. Tanquerel des Planches la decouverte 
de ce signc pathognomique. Get observateur a publie son traite en 1839. Or, notre 
honorable coUegue, M. Van Haesendonck, medecin en chef de I'hopital St-Elisabeth 
d Anvers, a consigne dans I'Observateur medical beige, juillet 1834, page 302, quel-
ques observations sur I'empoisonnement par le plomb receuilies en 1829, dans les-
quelles il indiquait deja que les gcndves, surtout vers le bord dentairc, presentment 
une couleur noiratre, 11 est done evident que notre coUegue a fait connaitre ce 
signe avant M. Tanquerel et que le droit de priorite lui appartient. Le cuique suum 
doit etre notre guide dans ces sortes de choses ». 

Finse belangstelUng voor middelnederlandse wijnbouw-tenninologie, — Door G. 
Keil (Gottingen), die ervan een uitvoerige bespreking geeft in Zeitschrift fiir Deut
sche Wortforschung (1962, 199-200), wordt onze aandacht getrokken op een studie 
van E. Alanne uit Helsinki over de oorsprong en de ontwikkeling van de Neder
landse terminologie i.z. wijnbouw, waarbij bizondere aandacht verleend wordt aan 
de raiddelnederlandse periode (voor voUedige titelopgave zie bibliograiie in dit 
nummer). Alanne, die in vroegere studies zich reeds onledig had gehouden met de 
terminologie van de wijnbouw in het Hoogduits en Saksisch spraakgebied, onder-
zoekt hier deze terminologie in het Nedcrfrankisch spraakgebied. In de jongste tijd 
wijst zij op een sterke invloed van de drie kultuurspraken, het Duits, het Engels 
en het Frans, maar in de Middeleeuwen vertoonde zij een grote zelfstandigheid, 
spijts haar onmiddellijke relatie tot het Hoogduits en het Saksisch. Het materisial 
hiervoor, grotendeels verzamcld uit oorkonden, wordt gerangschikt naar de tijd 
van zijn ontstaan, vergeleken met overeenstemmende Hoogduitse en Saksische uit-
drukkingen en onderverdeeld in inheemse vormen, uit andere talen ontleende of 
vertaalde woorden. In zijn bespreking geeft G. Keil een aantal verbeteringen en 
aanvuUingen. AHeszins een belangrijke bijdrage tot de middelnederlandse weten
schappelijke woordenschat — want naast de wijnbouw komt ook de wijn in de 
farmacie en de geneeskunde ter sprake — en medegedeeld van een zo onverwachte 
als verrassende kant. 

P. B. 
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Aanwinsten van dc KoninkUjke Bibliotheck. — Aan het Bulletin van de Konink-
lijke Blbliotheek van Belgic, jaargang VII, 1963. nr. 1, biz. 3 ontlcnen wij het 
volgende. 

De Dienst Kaarten en Plattegronden heeft onlangs een exemplaar verworven van 
de kaart van de Nederlanden in atlasformaat, uitgegeven door Willem Janszoon 
Blaeu in 1604 : Infcrioris Germaniae Provinciarum nova descriptio. Amstelodami, 
Ex officina Guilielmi Johannis sub aureo solario Anno 1604 - Ghedruct t'Amster-
dam bij Willem lansz • inden gulden Sonnenwijser. 38,4 x 54,7 cm. De bekende 
Amsterdamse cartograaf en uitgever gebruikt hier de naam : Guilielmus Johannis 
of WiUem Jansz. Eerst vanaf 1621 tekent hij zijn werken met dc familienaam 
Blaeu. Deze zeer zeldzame aanwinst. een van de eerste, wellicht de eerste kaart 
door W . J. Blaeu uitgegeven, is het uitgangspunt van de beroemde wereldatlas 
van de Blaeu's. 

Op dc veiling van Sothcby van 11 noveraber U. te Londcn is door het Prenten-
kablnet een bundel aangekocht van vijftig door Redoute uitgevoerde tekeningen, 
die als ontwerp dienden tot dc gcgraveerde platen van de Astragalogia, nempe 
astrogali, biserrulae et oxytropidis... historia, door Augustin-Pyrame de CandoUe, 
te Parijs door Garnery uitgegeven en in 1802 door Didot gedrukt. Indien Joseph-
Pierre Redoute (te Saint-Hubert in 1759 geboren en te Parijs in 1840 overleden) 
wereldberoemd is geworden als bloemenschilder, mag evenwel het wetenschappelijk 
bclang van zijn werken niet uit het oog verloren worden. Inderdaad was hij ver-
bonden aan het « Museum d'Histoire naturelle » van Parijs, waarvoor hij, soms in 
samenwerking met familieleden, meer dan zesduizend streng nauwkeurige aqua-
reUen maakte. De gcwassen tekeningen van het voornoemd album verloncn dezelfde 
kwalitelten en hocwel ze overwegend planten uit Klein-Azie voorstellen en uit-
gevoerd zijn naar herbarium-documenten — die van Augustin de CandoUe, thans 
te Geneve bewaard — zijn ze niettemin Icvendig, sierlijk en vol poetisch gevoel... 
De bundel, die ook de gravures bevat, werd in 1875 ingebonden en vermeldt : 
« I>onne par M. Victor Papeleu, 22 Fevrier 1875 ». Papeleu was verwant met een 
Fransman, die zich rond 1840 te Gentbrugge kwam vestigen : zijn noeste arbeid 
ligt aan dc oorsprong van de boomkwekerijen te Wettcren. 

De gesdiiedenis van dc wetenschappen in Tsjechoslowakije. — Onder de titel 
« Dcginy cxaktnich ved v ceskych zemich do konce 19. stoleti » (Praag 1961) 
publiceerde de Tsjechoslowaakse Akademie voor Wetenschappen een geschiedenis 
van de cxakte vakken in de Tsjcchische landen tot aan het einde van de 19de eeuw. 
Het werk kwam tot stand onder de redaktie van L. Novy met de medewerking 
van J. Folta, Z . Horsky, I. Scidlerova, J. Smolka en M. Teich. Het rijk geillustreerde 
volume van 431 biz. biedt een geschiedenis van dc wiskunde, astronomic, fysica 
en scheikunde, met uitsluiting van de biologische wetenschappen en de genees
kunde. Het werk is geschrevcn in het Tsjechisch, maar bevat eon uitvoerige sa-
mcnvatting in het Russisch en het Engels en een uitstekend register. 

P. Bockstaelc. 

Sbornik pro dejiny prirodnicli vcd a tecbniky. — Onder deze titel publiceert de 
Commissie voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, de Geneeskunde en de 
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Techniek van de Tsjechoslowaak.sc Akademie voor Wetenschappen sinds 1954 
jaarlijks een volume waarin bijdragen over de geschiedenis van de wetenschappen 
zijn opgenomen. In 1962 verscheen deel 7 met als Latijnse ondertitel Acta historiae 
rerum naturalium nee non tcchnicarum. De bijdragen zijn alle in het Tsjechisch ; 
bij de mceste is een samenvatting gevoegd in het Duits, Engels, Frans of Russisch. 

Twee bijdragen zijn gewijd aan de geschiedenis van de wiskunde. Professor A. P. 
Youschkex'itch (Moskou) .schrijft over de wiskunde in het Oosten gedurendc de 
middeleeuwen (biz. 5-26), terwijl J. Folta een hoofdstuk bchandclt uit de ontwik
keling van de beschrijvendc meetkunde (biz. 27-61). Hi) onderzoekt de invloed van 
de techniek en de Industrie op de tekenmethodes. Uitgaande van het werk van W . 
Parish On isonietrical perspective (1820) bestudcert hij in het bijzonder de publi-
caties van O. Moellinger (1840), J. Wcisbach (1844. 1857) en R. Skuhcrsky 
(1850, 1855-58). 

Tot dc geschiedenis van de fysica behoort de bijdrage van J. Marek (biz. 62-78) 
over de waarncmingen van Johannes Marcus Marci (1595-1667) in vcrband met 
lichtbuiging en met de kleur van dunne laagjes. Marci gaf reeds een duidclijke 
beschrijving van deze verschijnselen in zijn werk Thaiunantias. Liber de arcu coelcsti 
deque colorum appnrcniium natuta, ortu et causis (Praag 1648). Voor de 18de 
eeuw is er een korte bijdrage van I. Scidlerova over de geschiedenis van het 
Leidenfrost verschijnsel (biz. 79-85) : een waterdruppel op een zeer warme me-
taalplaat vcrdampt niet onmiddellijk, omdat hij van de plaat wordt geschciden 
door een damplaagjc, dat slecht warmtegeleidend is. Johann Gottlob Leidenfrost 
(1715-1794), Duitse arts en professor aan de universiteit te Duisburg, beschreef dit 
vcrschijnsol in zijn werk Dc aquae communis nonnullis qualitatibus tractatus (Duis
burg 1756). Tot dc fysica bchoort ook het artikel van J. Kuba en L. Kucera over 
de geschiedenis van de spectroscopic (biz. 210-227). A. Teske (LubUn) publiceert 
enkele brieven gewisseld tusscn Einstein en de Poolse gelcerde Marian Smoluchowski 
in de loop van de jaren 1911-1912 (biz. 228-231). 

Er zijn een drietal artikcls over biologische onderwerpen. C. Blattny schetst in 
het kort de ontwikkeling van de fytopathologie en de plantenbescherming in de 
Tsjechische landen in de 19de en 20ste eeuw (biz. 85-92). Nora Barlow schrijft 
over haar grootvader Ch. Darwin (biz. 93-105) en Z . Frankenberger over dc 
Tsjcchi.sche bijdrage tot de studie van de morfologie der dieren in de tweede helft 
van de 19de eeuw, i.h.b. over het werk van F. Vejdovsky, H. Uzel en A. Fritsch 
(bh. 106-117). 

Als bijdrage tot de geschiedenis van de geneeskunde is er een artikel van B. 
Nemec over volksgeneeskundc in noord-oost Bohemen (biz. 232-242) en een studie 
van M, Bokcsova-Uherova over geneeskunde en volksgezondheid in Slowakije in 
dc 18de eeuw (biz. 243-262). Hierin wordt o.a. gewezen op de belangrijke rol die 
G. van Swieten heeft gespceld in het tot stand komen van betere gezondheidszorg. 

Een vijftal vrij uitvoerige artikels behandelen onderwerpen uit de geschiedenis 
van de techniek, i.h.b. mijnontginning en metallurgie. 

Het volume sluit met een bibliografie van de Tsjechische publicaties over de 
geschiedenis van de wetenschappen en de techniek verschenen in 1960 (biz. 309-
332). 

P. Bockstaele. 
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Kwartalnik Historii Naiiki i Tcchoiki. — De zevende jaargang van dit tijdschrift. 
vcrschenen in 1962, telt bijna 600 biz. Uit de gevarieerde inhoud vermelden wij 
enkele bijdragen. — Aleksandcr Birkenmajer publiceert twee korte nota's over de 
Poolse arts en astronoom Jakub van Zalesie (biz. 33-37, 39-48) waarin hij de 
bewering weerlegt dat deze geleerdc hofarts was van de Poolse koning Alexander 
JagicUonczyk en aantoont dat Jakub overleed tusscn augustus 1495 en juni 1 !96. — 
S. Colnort-Bodet wijdt een studie aan de Franse alchemist Jean Brouaut (1540-
1604) (biz. 49-57). — Onder de titel « Copernicus en Hongarije » schrijft J. M. 
Zemplen over het doordringen van de Copernicaanse theoriecn in Hongarije (biz. 
259-2S4). Tot aan het einde van de 18de eeuw trof men er uitgesproken anti-
Copernicancn aan. — A. Mandryka onderzoekt de opvattingen van de 17de en 
ISde-eeuwse fysici over de natuur van de terugstoot van een geweer of de bcwe-
ging van raketten (biz. 447-460). Bij verschillendc autcurs vond hij dc verkeerde 
opvatting dat de beweging ontstaat door het botsen van de uitlaatgassen op de 
omringende lucht. L'abbe Nollct was een van de eersten die een correcte verklaring 
gaf. — Twee artikels zijn gewijd aan de Russische chcmicus, fysicus en meteoroloog 
Michail Lomonossow (1711-1765). A. Topczijew publiceert de samenvatting van 
de rede die hij te Moscou uitsprak ter herdenking van de 250ste vcrjaardag van 
Lomonossows gcboorte (biz. 243-258) terwijl J. Piaskowski (biz. 3-32) het werk 
over metallurgie ontleedt, dat Lomonossow in 1763 te St.-Petersburg publiceerde. — 
Anna Zelenska-Chelkowska schrijft over een nooit uitgevoerd plan uit 1816 om 
aan de JagicUonen Universiteit te Krakau een Instituut voor landbouw en dierqe-
neeskunde op te richten (biz. 499-529). — Als laatste vermelden we nog een artikel 
over de moeilijkhcden en mogelijkheden van het populariseren van de geschiedenis 
der wetenschap en techniek (biz. 285-305). Dc auteurs I. Stasiewicz, M. Burdowicz-
Nowicka en B. Orlowski komen tot het besluit dat het verrichte werk op dit gebied 
tot nu toe te fragmentarisch was en dat het ontbrak aan de nodige coordinatie. 
Bovendien zijn ze van mening dat de meeste populair-wctenschappelijk werken over 
de geschiedenis van de wetenschap mindeiwaardig zijn, zowe! wat de inhoud be-
treft als de manier van presenteren. 

P. Bockstaelc. 
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