
BOEKBESPREKING 

RUNAR COLLAKDER. The history of Botany in Finland 1828-I9IS. Helsinki Tig-
mann 1965. in 8". 159 pp. 4 pi. EngeL-Jc vertaling uit het Zwceds. 

Alhocwcl de schrijver Runar Collander professor emeritus van de universiteit van 
Helsinki aangceft dat het opstellen van dit schrift buiten zijn spccialiteit lag, moet cr-
kouU wordcn dat hij cr in luktc een merkwaardig ovcrzicht te geven van de aktiviteit 
van de Finse botanisten van 1828 tot 1918. 

In een 20-tal eerder bondige kapittcis bclicht hij liet wetenschappelijk werk van de 
Finse plantkundigcn : tc beginnen met de systematici C R . Sahlberg, J.N. af Tengsfrom. 
J.E.A. Wirzcu en do plantenamateur dominee Jacob Fellman. .Meer uitvocrig wordt cr 
gchandeld over de gcbroedeis Nylander en hun bclangrijke systematische bijdragen tot dc 
floristiek van dc hogcre planten en van de lichens. De lichcnologie en bryologie van Fin
land wordt speciaal behandeld in eon paar hoofdstukken, met ccn bijzondcre vernielding 
voor de bryoloog Sextus Otto Lindberg. Collander verstrekt vervolgens enkele gcgevens 
over de eerste Finse fysiologen, o.m. Frcderik Elfving ; over dc algologie met Roland 
Belt en over de mycologie met P.A. Karstcn en J.I. Liro. Het twaalfde hoofdstuk geeft 
een bistorisch ovcrzicht van de taxonomic van dc planten na 1852. Dc volgende kapittel.s 
behandclen dc plant.socioloqie. de plantckologie en de fytopaleontologie. In de laatste 
hoofdstukken bclicht Collander het univcrsitair onderwijs in dc botanic na 1857 : de 
botanischo opciding in het Middelbaar onderwijs, de oprichting en ontwikcling van de 
nationale kruidtuin en het plnntkundig mu.scuin, evenals dc aktiviteitcn van de bota-
nische verenigingen. 

Dc autcur eindigt met een historische uitcenrctting over dc Finse bosbouw. Een 
intcressantc bibliografie over dc gcschiedcnis van de plantkunde in Finland is toegevoegd 
.idii dit schrift. 

Collander heeft voorzeker en zeer verdienstclijke geschiedkundige bijdrage gcle-
vcrd over de botanische wetenschap van Finland. W c betrcuren nochtans dat deze bij
drage zich beperkt tot ccn korte periode. De enkele sporadische gcgevens over de botanic 
voor 1828 bclichtcn onvoldocnde de afhankclijkheid van de bchandcldc autcurs ten 
opzichte \'an hun voorgangcrs. bijzonder Linnaeus. 

Niettegcnstaande dit, heeft Collander door zijn bondig bistorisch ovcrzicht een 
inooic hulde gebracht aan het wetenschappelijk ocuvrc van dc botanisten van zijn 
^•aderhmd. Zijn voorbecld wczc door talrijke anderen gcvolgd. 

A. Louis. 

REMBERT WATERMANN. - Vom Lebcn der Gcwcbe - Kolncr Llniversitatsvcrlag 

1964. 155 bh . 

Deze monoyrafie bcstrijkt dc laiigc wcg vanaf dc antickc atoniistiek naar de mo-
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derne molekulaire biologic, met dc cellecr als voornaamste tussenstation. W a t heeft 
zich in de opvattingen omtrent het allerdiepstc geheim van het leven in de geest van 
de mens niet afgespecld 7 Is men niet immer bezig de waarheid te achterhalen, en heeft 
men niet gepoogd de kern van het beanstigendc problccm te lokalizcren in wat zich 
voordoet met de molekulaire processen ' Talrijk en verscheiden zijn de voorstellingen 
gcwccst die dc mens zich daarvan gemaakt heeft. In de oudhcid hebben dc natuurfilo-
zofen cr reeds over nagedacht, zij schiepen en defineerden het woord atoom dat onniid-
dcllijk opgang maakte. De tc Rome in dc tweede eeuw wcrkende Griekse arts Askle-
piades uit Prusa, heeft dc atoomteorie op de genecskunde toegepast ; de allerkleinste 
dccltjcs stelde hij zich beweeglijk voor, uit hen groeiden de organen ; gladde rondc ocr-
lichaampjes verbonden zich ondereen door „synkrisis" tot grotere bestanddelcn. 

Tussen de dccltjcs bevondcn zich ruimten, buisjes en kanalen. In deze konden de 
dccltjcs dank zij de hun cigen ingeborcn kracht, bcwcgcn. Bewogen zij in de goede 
orde, dan was de mens gezond. was de bcwcging gcstoord, dan onstond ziekte. De 
inaterialistische dichter Lucretius voegde erbij dat de beweging van de atomen warmte 
voortbracht. Praktisch bleef dit filozofisch atomisme tot de zevcnticndc eeuw onveran-
dcrd. Het veranderde wanneer de mikroskoop zijn intrede deed in de wereld van de 
vorsers, men zocht naar de allerkleinste struktuur van planten en kristallen. Robert 
Hooke zag en beschreef regelmatige vakjcs die hij cellen noemde. Van Leeuwenhock 
beschreef voor het eerst de rode bloedlichaampjes en vergeleck dc zaadcellen van ver-
.schillcnde diersoorten. Leibniz poneerde dat het bestaande uit allerkleinste deeltjes opge
bouwd is en dat deze deeltjes bezicld zijn. De levende organismen worden uit het teza-
mentrcffcn van zulke ..monadcn ' gcvormd. Een halve eeuw later sprak Buffon van 
"molecules inorganiques et molecules organiqucs" ; deze laatste vormden de Icvendc 
vvczens. Men zocht steeds het levcnssubstraat in het allerkleinste. Ook op het gebied 
van de ontwikkelingslecr hadden deze opvattingen een terugslag ; de prcformafie werd 
weer aktucel. men zocht atomistiek, monadenleer en al het andere in het raam van 
de genctica in te passcn. of er een verklaring voor tc vindcn. Jaren voordat het begrip 
..eel" gcformuleerd werd. wist men dat zeer kleine dccltjcs binnen de eel in beweging 
waren en Brown nam waar hoe in de vlocistoffen en gassen zogczcgde molekulen be-
stcndig been en weer schomraelden. 

In 1839 stelde Schwann zijn celteorie op, nadat zijn leermccster A.F.J.C. Mayer 
reeds in 1827 tot de konklusie was gekomcn dat in plant en dicr mikroskopische elemen
ten aanwezig waren die ccn autonoom leven vertoncn. hij hectte ze biosphcrcn. Het 
was in die tijd ccn fantastische voorstelling. Mayer is evenecns de schepper van het 
woord ,.histologic'. Dan kwam Schwann ; hij had voorlopers in Schlciden en Purkinje. 
De celgedachte veroverde dc biologic, hoewel bij de vader der celteorie, atomen en 
nioleculen niet vitalistisch maar chemisch en fysi.sch opgcvat worden. Later ontston-
don de begrtppen adhesie en kobesic, wat volgens hem op chemische en fysische krach-
tcn berustte. Het was Schwanns grootste verdicnstc deze moderne atomistiek in de 
biologic, meer in het bijzonder in de celteorie te hebben ingevoerd. Maar het door 
Schwann verkondigde koncept ging mank. wanneer het leerde dat cellen uit de inter-
ccllulaire stof ontstaan. Toch bicef men zoeken naar ccn levcnskracht en wilde die vol-
.strekt ergens lokalizcren : men dacht ze tc kunnen identificeren met dc ..levenslucht". 
Maar wanneer Lavoisier er in slaagde de levenslucht als een eenvoudige chemische 
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stof. dc zuurstof te izolercn, gingcn andere horizontcn open. 
Op het eind van zijn monografie vraagt de autcur zich af of de materialistische 

dan wel de idealistische wereldbeschouwing de juiste is. Een antwoord daarop kan hij 
van dc wetenschap niet verwachten. Hier moeten wijsgercn, histochemici en moleku-
Inirbiologen verwijzen naar de spckulaticvc leerstcllingen van godsdienst en naturfilozofie 
en naar het geloof. Ligt er achter hetgeen dc fysiko-chemie niet kan achterhalen, nog 
iets hogers dat de zintuigcn niet meer kunnen vatten en dat de meest geniale en inge-
wikkeldste apparatuur cvcnmin kan snappen ? Schrijver meent van wel. Hij is arts en 
anatoom, en zoekt sinds jaren een antwoord op die bckleramende vraag. Groot reiziger, 
bezocht hij Egypte en Indie en legde zich vooral toe op de studie van Schwann over 
wie hij een omvangrijk biografie publiceerdc. Ondcrhavig werk ligt in dezelfde lijn ; 
over het tenia brengt hij een rijke literatuur die vooral bistorisch is gezicn en verzameld. 
W e vindcn zijn monografie ccn lezenswaardig werkstuk, 

L. Elaut. 

FRIEDRICH V O N MuLLER. Lcbcnscrinncrungcn - J.F. Lchmanns Verlag, Munchen, 
1953, 264 biz. 

Twaalf jaren na de tweede druk kregen wc dit bock onder ogen. Het zijn de mc-
moires van ccn Duits internist die in zijn vak sporen heeft nagelaten. en van wicns 
wetenschappelijk werk elke mcdicus dagelijks profitccrt. MiiUcr. gcboren in 1858. was 
reeds hoogleraar voor de eerste wercldoorlog en stierf in 1941. Zijn levcnsherinneringen 
mochten maar na zijn dood uitgcgeven worden. Met deze taak belastte zich zijn doch-
ter. 

Daar de onder de aandacht gebrachtc Icvcnsloop tijdstippen van een zeer uitccn-
lopcnd gchalte en akademische gcladenheid vertoont, vormcn deze memoires een doku-
ment van historische betekenis. De lezer zal genoeg kritische zin opbrengen om het 
subjektieve element dat er onvermijdclijk ingeslopcn is, aan te voelen en terzijde te la-
ten hggcn voor wat het waard is. Het moet erkend worden dat Miiller, die in de ik-vorm 
schrijft, tamelijk objcktiet tegcnover zichzclf staat en over zijn werk zeer nuchter 
spreekt. De autcur stamde uit een Bcicrse familie waar het medisch beroep sinds on-
heuglijke tijden werd uitgoefend, was zeer burgerlijk van levenswandel, maar tevens 
onafhankelijk van denkwijzc. Hij studeerde naar tijdsgewoonte aan meer dan een uni
versiteit, was assistent te Berlijn, te Bonn en te Breslau waar de Zuidduitser zich 
moeiUjk thuis voelde. maar in studie en hard werk zijn weerbaristighcid afreageerde. 
Hij was eerst hoogleraar te Marburg, werd naar Basel geroepen waaruit hij goede 
herinncringen en veel vrienden bewaarde en kwam, viercnvcertig jaar oud. in 1902 naar 
de interne kliniek te Miinchcn. Miiller was een bercisd man met veel buitenlandse 
kontakten, het gevolg van zijn docentenkwaliteiten die talloze leerlingcn naar zijn ka-
teder deden toestromen. Hij was een diergenen die zeer vrocg het laboratorium bij de 
kliniek inschakelde en heel wat klinische testen en reakties ontdekte (bv. de cosinofilie 
bij bronchiaal astma). Hij was het die in 1905 het ondcrscheid maakte tussen nefritis en 
Aefrose, en bij het klinische onderricht amplificercnde gcluidsinstallatics invoerde ten 
einde de finesses van de perkussie en de auskultatie voor grote auditoria duidelijk te 
maken. Hij is de schrijver van ccn Iccrboek over fysische diagnostiek dat. om de twee 
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jaar aangepast. reeds meer dan vijftig drukken kende. in het Duits en in vertaling. 

Miiller was al de grote internisten van zijn tijd te vricnd, hij bezocht ze alle, 
en zij kwamen bij hem te Miinchen in zijn kliniek op bezoek. Hij werd zeer vaak op 
kon.sult geroepen en was in het keizerlijke en republikcinse Duitsland de man van alle 
hoge kommissies over universitair onderwijs en gezondheidszaken. Hij was ook de 
geestelijke vader van de Deutsche Akademie, een instelling die zich tot doel stelde de 
Duitse taal en kultuur in het buitcnland te bevorderen. 

Een man met zulke staat van vcrdiensten heeft grote invloed uitgcoefend. Hoe 
hij tot deze vcrhouding groeide. verneemt men uit zijn levensrclaas. Men put er de me-
dische geschiedenis van meer dan een halve eeuw in een belangrijk Europees kultuur-
gebied aan de allereerste bron. Is Miiller een groot medicus, een voornaam doccnt ge-
weest, dan bcwijzen deze gedenkschriften dat hij, niet minder, een goed schrijver was, 

een van het klassieke, bczadigde en evcnwichtige proza. 

L. Elaut. 

PAUL V A N OYE George Sarton ; de Mens en zijn Werk, uit Brieven aan Vrien
den en kcnnissen — Verhandel. Kon. Via. Ac. Wet. Sch. Kunst. 166 biz., 13 platen. 
350 fr. 

Elke beoefenaar van de wetenschapshistorie kcnt George Sarton. Zijn werk is 
zo uitgebreid dat zij niet talrijk zijn diegenen die Isis. O.siris. en vooral zijn Introduc
tion to the History of Science niet hebben moeten raadplegen. Aan wie heeft hij geen 
uitkomst gebracht ? In zijn geschriften roept Sarton vaak herinncringen op aan zijn 
geboorteland. en vertelt hij bij meer dan een gelegenheid hoe hij er toe kwam zich 
aan de studie van de geschiedenis van de wetenschap te wijden, nog tijdens de jaren 
toen hij zijn doktoraat in de wiskunde voorbereidde. Tc Gent, waar hij geborcn was. 
telde hij vele vrienden met wie hij zijn leven lang vanuit Amerika in briefwis-seling 
bleef. Hij leefde in nauw kontakt met de kringen van het libcrale flamingantisme, die 
voor de eerste wercldoorlog een veel radikaler positie innamen dan thans. Sarton liet 
zich evenwel niet als Vlaamsgezinde gelden. doch hij stond ook ver van de franskiljons 
af, want hij heeft zich over hen tamelijk kleinercnd uitgelaten. Ergens in zijn brieven 
spreekt hij van zijn ,,beloved Vlaandcren '. 

Om de personlijkheid van G. Sarton in het licht tc stellen kunnen weinig dingen 
zoveel diensten bcwijzen als de brieven die hij naar zijn vrienden in het vaderland 
geschrcven heeft. Zonder bijzonder druk te zijn gewcest. is die korrespondentie ruim-
schoots voldoende om de motieven die zijn wetenschappelijke nktiviteiten hebben 
bezield te illustreren. Dat hij hier en daar een per.soonlijke noot tussenvoegt, om te 
informeren naar gezondheid, loopbaan, werkplanncn en mening van zijn korresponden-
ten, tekent hem als de oprechte man, wie wellevendheid een nooddrift des harten is. 
Hoewel hij in de Verenigde Staten een werkkring had gevonden naar de maat van zijn 
verstand en hart, lag Sarton met vele bandcn in de idceenwereld van het oude westen 
vast, en leefde onverminderd in hem de belangstelling voor de grote en kleine proble
mcn die het thuisfront beroerden. 

P. van Oye heeft zich dc moeitc en de tijd getroost een aantal brieven die van 
U.S.A. naar hier gezonden werden op te sporen, uit te geven en toe te lichtcn : ze 
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lopen van het jaar 1905 tot korte tijd voor Sartons dood. in 1956. Er zijn familicstukken 
bij : ze zijn in het Frans geschrcven. Men leert er dc relatics en de invlocden kennen 
die Sartons lopbaan bcpaald hebben. Zijn kinderjaren. zijn jeugd en zijn studietijd 
cvolueerden onder het gcsternte van de natuurwetenschap. Hij groeide op in een milieu 
waar waarheidshefde, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid als levensdoel werden 
gekultiveerd. Zeer vrocg werden zijn geestdrift, belangstelling, werkkracht en ernst op 
dc beoefening van de wetenschap gcricht. Brieven die als een retrospcktieve tentoon-
sprciding van zijn levcnswcg zijn, tonen het duidelijk aan. Voor het begrijpcn van Sar
tons pcrsoonlijkheid, die trouwens weinig of niet met komplexen behept was, en volgens 
rechtlijnige princiepen door zijn ouders geleid en door zijn omgeving voor het verdere 
leven geboetseerd was, zijn deze familie- en jcugddokumcnten van groot belang. 

Voorts zijn er de brieven aan A.J.J, van de Velde, aan Andries Mac Leod, aan 
de VI. Academic van Wetcn,scappen, aan R.J. Forbes en aan P. Bockstaele. Daarin 
gaat het bijna uitskiitend over aangelcgenhcdcn van de wetenschapshistorie : kongresscn, 
lidmaatschappcn. boeken, mededelingen, tijdschriften, muzca, antwoorden op gevraag-
de inlichtingen, enz... Op ccn zcldzame uitzondcring na werd deze bricfwisseling in het 
Engels gevoerd. W e vinden er opnieuw de nauwgezctte. dienstwillige, oprechte, vrien-
delijke man in zijn dagelijkse zorgen voor zijn Isis en Osiris, altijd bcrcid te helpen 
waar hij kan. en zo spoedig mogclijk, die nooit vcrgect een persoonlijk komplinicntjc 
op het eind van zijn brief toe tc vocgen, of aan een dienst te herinneren. Zijn Interna
tionale bricfwisseling was cnorm, zucht hij ergens, het vraagt hem veel tijd op alles naar 
behoren te antwoorden, maar hij doet het plichts- en wellevendheidshalvc. De laatste 
groep brieven van Sarton naar zijn vrienden aan deze zijde van de Atlantic getuigen 
van zijn mcdeopgaan in hun streven de wetenschapshistorie te bevorderen, haar onder
wijs te verbeteren in dc diepte en in dc brcedte. Geen mocite was hem daarvoor te 
zwaar, en ccn kleine inspanning in de goede richting achtte hij zo lofwaardig als een 
plan waarrond Internationale samenwerking kon verkregen worden. 

Dat P. van Oye al dczc brieven opspoorde, bundeldc, inleidde met een passcnd 
kommcntaar en vele watenswaardigheden achterhaalde, is een uitkomst die grote wnar-
dcring verdient. Hij bracht Sarton dichter bij ons en maakte zijn aandcnkcn. Icvend, 

L. Elaut. 

Dc „Libcr Magistri Avicennc" en de „Herbarijs'', Middelnederlandse Handschriftcn 
uit dc He Eeuw — Uitgcgeven en gekommentariecrd door Dr. L.J. VANDEWIELE. 
Verband. Kon. Via, Ac. Wet . Lett, Sch. Kunst. 1965, jaarg. XXVII. nr. 83 : dl I 
pp. 1-163, dl II pp. 164-510. 800 fr. 

L.Vandcwiele gaat vort onzc bewondering op peil tc houden door het uitgeven van 
middeleeuwse manuskripten. Daarmedc wordt het dan stilaan wcrkelijkheid, dat wij in 
eigen land over geschoolde krachtcn beschikken die de taak zelf kunnen aanvatten. 
Men heeft mij eens kwalijk genomen, van uit dc vrcemde, te hebben geschrcven dat het 
spijtig was hoe het meest buitenlanders waren die het beste van ons manuskriptenbezit 
afroomden ora het, in hun werk- en taalsfeer, wereldkundig te maken. Nu liggen hier 
twee bandcn met een totaal van ccn goede vijfhonderd bladzijden voor mij. die mijn 
pcssimismc logenstraffcn en mijn sicchte luim helpen afreageren. De Liber Magistri 
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Avicennc en de Hcrbarijs zijn twee handschriftcn uit de Brusselse Koninklijke Biblio-
tcek: zij dateren uit de veertiende eeuw, en werden in 1818 door Van Hulthcm te 
Louden aangckocht. Jan-F. Willcms gaf cr een bcschrijving van : slechts een deel 
van hun inhoud werd uitgcgeven, o.m. de Cyrurgie van Jan Yperman. Zes verhandelin-
gen. die alle een geneeskundig onderwerp behandclen, bleven braak liggen, waaron-
der de bovenvermelde twee. Deze komen thans aan de beurt. De Vlaamse Akademie 
heeft ze voor haar rekening uitgcgeven en in een solied typografisch klecd laten steken 
door de drukkerij Erasmus die haar reputatie gestand blijft, met ccn tekst te zetten die 
cnorm veel aandacht opeist, en in een hladspiegcl te ordcncn die een veelcisende lezer 
voldocning schcnkt, door afleiding te bezorgen voor de spannende aandacht die het 
lezen en bestudcrcn van zulke werkstukkcn vergt. W a t mijzelf betreft, hoop Ik de 
uitgave van Ypermans Medicina uit dezelfde manuskriptenbundel, en die Vandewiele 
aankondigt, tot hetzclfde goed eind te kunnen brengen. 

Vandewiele heeft het inleidcnd kommcntaar voor dc twee manuskripten bezorgd. 
W e kunnen het volkomen onderschrijven en tot voorbeeld stellen ; het is een onmisbaar 
toelichtingsapparaat dat de handschriftcn klaarmaakt voor alien, medici-historici en 
filologen, die er door verdere bestudering zouden willen uithalen wat er aan geschied
kundige en taalkundige muziek in zit. Het is technisch uitstekend bewerkt en aan op-
zoeken, ordcncn en verklaren in een verhclderendc dokumentatie, aan het opstellen 
van lijsten van simplicia en allerlei glossarische inlichtingen is veel zorg bestecd. Het 
verhoogd de waardering voor de summa werk die aan de uitgaven ten grondslag 
werd gelcgd. 

Vandewiele beperkt zich niet tot louter beschrijven en weergeven van de tekst. 
Hij houdt er over de twee werken een eigen mening op na. Zij is zeer oorspronkelijk. 
De Liber Avicennc geeft volgens hem een prachtbeeld van de medische chirurgie uit de 
middelecuwen in onze gouwen. Het is een persoonlijkc visie die kan ondcrschreven wor
den, en die de inzichten over de geneeskunde in de late middeleeuwen in het Nederlands 
taalgebied, en haar standing, zeker zal beinvloeden. W e pakten, vroeger, alieen uit met 
Yperman, er is nu een element meer in de appreciatie tc betrekken. Niemand zal het 
mogen terzijde Icggen. W e moeten Vandewiele dankbaar zijn dat clement ter beschik
king te hebben gesteld. Niemand kan dc Liber Avicennc negeren. men zal cr rekening 
mec houden. Er werd hier een aanlcg tot het verruimcn en het herzien van tal van vcr-
ouderde stellingen gebaand : de kennis van de alledaagse medische praktijk heeft er 
veel bij gewonncn. Al was dc schrijver van de Liber Avicenne met de scholastieke 
ziektcleer opgcvoed. toch blijkt het er in hem gcnocg zelfstandig oordeel aanwezig te 
zijn. ora hem niet als ccn gcwoon afschrijver en nalopcr tc moeten bestempelen. Dat we 
thans reeds, na een eerste kennismaking met zijn geschrift, dank zij de gedrukte tekst 
die Vandewiele ons bezorgde, zoiets kunnen schrijven, aanzie ik als een bclangrijke 
aanwinst. 

Vandewiele, die apoteker is, moest dc Herharijs nog meer liggen dan dc Liber 
Avicenne. De tekst werd door hem grondig bewerkt en van zulk een farmnkoterapeutisch 
kritisch-historisch apparaat voorzicn. dat het gehele 345 bladzijden bedraagt. De Her
harijs is volgens hem geen botanisch, doch wel een medisch boek, waarvan het zwaar-
tepunt ligt in de toepassing van de beschrevcn simplicia in de geneeskunde. vooral 
in de plaat.selijkc geneeskunde. Ook dit is een bclangrijke konklusie, want zij licht ons 
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in over het gebruik van de gencesmiddelen in de veertiende eeuw. 
Vandewiele heeft veel moeite gehad met de identifikatic van de in dc Herbarijs 

besproken planten (want het woord Herbarijs kon de gedachte aan een kruidboek 
wekken, wat hij niet is), doch hij heeft de idee van een identifikatic opgegeven omdat 
de beschrijving van de planten zo summier is dat er aan een indentifikatie eenvoudig 
niet te denken valt. Toch heeft de auteur er een eigen weg op gevonden om bepaalde 
geneeskruiden tc indentificeren. door in de loop van verschillende eeuwen, tot de tijd 
van Linnaeus toe, hun farmakologisch gebruik in de oudste geschriften op te SfKjren. 
Het is een bclangrijke prestatie die veel opzoekingen zal hebben gekost. De Liber 
Avicenne en de Herbarijs horen nauw bij elkaar. Zij zouden in dezelfde periode geschre-
ven zijn. de laatste door een raonnik als handleiding voor de kloosterapoteek, daar 
het tot standkomen ervan volop kan gesitueerd worden in dc tijd van de monnikenge-
neeskunde. De meest voor de hand liggende konklusie is echter dat we de Herbarijs 
beschouwen als een glossarium bij de Liber Avicenne (V.d.W.) . Het is als een konink-
lijk geschenk te bestempelen dat dc twee geschriften dan samen. op zo een voortref-
felijke manier, werden uitgcgeven. 

t, Elaut. 

DE GRAAF R.. De mulierum organis generation! inservientibus 1672. 
Facsimile with an introduction by J.A. VAN DONGEN. Nieuwkoop, De Graaf, 
1965, met 4 portretten : inleiding 82 biz & facsimile. Geb. 48 gid. Deel XIII in dc 
reeks Dutch Classics on History of Science. 

Indien er een boek diende opgenomen te worden in de reeks van klassiekers der 
Nederlandse wetenschap, is het wc! dit werk van Reinier de Graaf. Hoewel de Graaf 
niet de eerste is gewcest om de follikels of eiblaasjes te zien die nog steeds zijn naam 
dragen. toch is hij de eerste geweest die een verband legde tussen follikel en ovulatie. 
Deze ontdekking is voor de vcrloskunde het vertrekpunt gcworden van een stijgende 
weg waarvan de volgende mijipalen waren, de ontdckking in 1827 van de eicel door 
von Baer en dc moderne kennis van de vrouwelijke geslachtsorganen die zulke bclang
rijke rol zijn gaan spelen in gynaecologie en obstetric. 

Reinier de Graaf was een zeer begaafde jonge man die in een zeer kort leven 
— hij stierf op 32 jaar — een omvangrijke wetenschappelijke aktiviteit aan de dag 
heeft gelegd; hij studeerde te Leuven onder Plempius, daarna te Utrecht en Leiden, 
was te Parijs een welgekome gast in de wetenschappelijke kringen, oefende praktijk uit 
te Delft en vond daarbij nog de tijd om boeken te schrijven over pancreassap, man-
nelijke genitalia, klysteer e.a. Met het hier in facsimile herdrukte boek over dc vrouwe
lijke geslachtsorganen heeft hij een bclangrijke plaats verworven onder de anatomen en 
fysiologen van de 17de eeuw. Zoals later Van Swieten zijn leermeestcr Boerhaave 
aan de Leidse universiteit niet kon opvolgen wegens Roomse gezindheid. kwam ook 
de Graaf om dezelfde reden niet in aanmerking om De la Boe Sylvius na diens dood 
op te volgen. alhoewel hij daartoe aangewezen scheen. 

J.A. van Dongen leidt deze uitgave in met een biografie van de Graaf, de biblio
grafie zijner werken en de ikonografie van de portretten die van hem gekend zijn. 
Daarna ontleedt hij de verschillende ondcrdelen van het boek en zegt als besluit : 
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1) dat de Graaf, op grond van eigen waarnemingen. de eerste was om een goede 
verklaring van de voortplanting te geven met er op te wijzen dat de eicel door 
het sperma wordt bevrucht, 

2) dat de Graaf niet de eerste was om het eiblaasje te zien, maar dat hij de eerste 
was om het follikel in relatie te brengen met dc ovulatie, 

3) dat de Graaf de eerste was om het corpus luteum te zien en te bestuderen. 
4) dat de Graaf de tubae fallopii heeft aangeduid als het ovidukt tussen ovarium 

en baarmoeder. 

Zoals men bemerkt werd naast de ontlcedkunde. zoals in dc mceste anatomische 
werken uit die tijd. veel aandacht ge.schonken aan de fysiologischc werking van de 
organen. 

De stellingen die de Graaf voorhoudt zijn gebaseerd op een rijk eksperimenteel 
onderzoek; zo onderzocht hij voor de studie van de vcrandcringen in ovarium en 
uterus bij zwanger.schap meer dan honderd zwangere konijnen, vanaf de dertigste 
minuut na de copulatie tot nan de negen en twintigste dag. Dc tientallen afbeeldingen 
en uitslaande platen die de tekst moeten verduidelijkcn en het boek. wegens hun mooie 
uitvoering. sieren. werden door de Graaf zelf getekend. 

Al met al is deze facsimile-druk een bclangrijke aanwinst in de reeks Dutch 
Classics on History of Science. De uitvoering van druk, illustratie en band is van dc 
bovenste plank, zoals wij dat gcwoon zijn van hogergenoemde uitgever. 

P. Boeynaems. 

SPRONSEN J.W. van. L'histoire dc la dccouvertc du systemc pcriodiquc des elements 
chimiques et I'apport de Beguyer dc Chancourtois. Paris, Palais de la decouverte, 
1965, 39 biz., ill. 

Wie over ,,het pcriodiek systcem van de elementen" spreekt, associecrt hieraan 
automatisch de persoon van Mendeleev en meestal houdt alle historiek daarmee op. 

Meer dan ooit vormt de studie van het pcriodiek systcem een van de belang-
rijkste programmapunten bij een meer uitgebreide basiscursus scheikunde. Bijzonder 
jammer is het dat velcn hierbij dc histori.schc groci van het systeem beperken tot 
Mendeleev en er in het meest gunstige geval misschien de namen van Meyer. 
Newlands of Doberiener bijhalen. Maar ja wie getroo.st zich de moeite de vaak ver-
warde gcgevens hierover te ordcncn ? Met het werkje van J.W. van Spronsen is aan dit 
hiaat meer dan voldaan. In een 30-tal biz. verzamelt de auteur alle bclangrijke stand-
punten vanaf de eerste classificaticpogingcn der elementen. In het bijzonder bclicht 
hij echter de figuur van Beguyer de Chancourtois die velen slechts als secundair 
beschouwen, doch met zijn ,.vis telluriquc ' in wcrkelijkheid een van de pioniers is van 
het pcriodiek systeem. 

Geen enkel chemicus die een cur.sus scheikunde op hoger niveau onderricht of 
enige belangstelling koestcrt voor de geschiedenis van zijn vak. zou mogen verzuimen 
de schittercnde uiteenzetting van J.W. Spronsen te lezen. 

Een nederlandse uitgave zou ten zeerste welkom zijn, indien deze nog niet bestaat. 

W . Vandoninck. 
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