
Verslag van de vcrgadcring van 2SUID GEWINA op 29 oktober 1966. 
De voorjaarsvergadering van Zuid GeWiNa vond plaats in het Museum voor de Ge-

schiedenis der Wetenschappen te Gent. Na het welkomswoord van de voorzitter, Prof. 
Dr. P. van Oye en na lezing door de sekretaris van het verslag van de vorige vergade-
ring, werd het woord verleend aan Dr. B. P. M. Schulte, neuroloog (Tilburg) en voor
zitter van GeWiNa, die een voordracht hield over Swammerdam ca Stensen. Spreker 
wees op de grote overeenkomsten tussen de levensloop van Jan Swammerdam (1638-
1686) en Nicolaus Stensen (1637-1680). Voorts werd de aandacht gevraagd voor beider 
aktiviteiten op het gebied van de neurophysiologie. Stensen is in 1660 naar Amsterdam 
gekomen, waar hij zijn intrek nam bij Gerard Blasius en waar hij korte tijd aan het Ste-
delijk Atheneum studeerde. Tijdens zijn verblijf in Amsterdam ontdekte Stensen de duc
tus parotideus. O p 27 juli 1660 liet hij zich echter reeds als student te Leiden inschrijven. 
Stensen is drie en een half jaar in Leiden gebleven en is in die pcriode uitgegroeid tot de 
grote onderzoeker. Stensen heeft te Leiden sterk onder invloed gestaan van Sylvius. T e 
Leiden raakte Stensen ook bevriend met Jan Swammerdam, wclke vriendschap ook na 
Stensen's vertrek uit Holland is blijven voortbestaan. Stensen en Swammerdam hebben 
beiden onder invloed van het gematigd Cartesianisme van Sylvius gestaan. Swammerdam 
en Stensen hebben beiden gewerkt op het gebied van de physiologie van het spierstelsel 
en van de ademhaling. Swammerdam heeft het spierzenuv.preparaat in het physiologisch 
experiment ingevoerd en heeft bewezen op de grote voordelen van de kikker als proef-
dier. Stensen's opvattingen over de hersenen zijn vooral bekend uit zijn <sDiscours sur 
I'Anatomie du Cerveau» van 1665. Swammerdam heeft zich vooral met het vergelijken 
van anatomisch onderzoek betreffende de hersenen bezig gehouden. Beider opvattingen 
over de werking van de hersenen zijn mechanistisch van opzet. 

Hierna gaf Prof. Dr. L. Elaut een demonstratie van het fotografisch materiaal van 
Adolf N e y t Deze Adolf Neyt (Gent 1830 - Oostende 1892) stamde uit een welgestelde 
familie, die o.m. een grote suikerraffinaderij bezat. Hij studeerde in de chemie aan de 
universiteit van zijn vaderstad, zonder evenwel een diploma te bchalen. Hij was een 
zwager van August KekulS; beiden hadden een jonge dame Drory gehuwd, dochters van 
de direkteur der Gentse gasfabriek. Neyt voclde zich tot de exakte wetenschappen aan-
getrokken, meer uit liefhebberij dan beroepshalve. Een groot vermogen zal hem daartoe 
in staat gesteld hebben. Hij beschikte over een eigen observatorium dat hij met zeer mo-
derne teleskopen en lenzen voorzag, wat hem toeliet reeds in 1865 duidelijke foto's van 
het maanoppervlak te vervaardigen. De atlas die hij daarvan aanlegde en die te Brus-
sel door A. Quetelet in de Belgische Akademie voor Wetenschappen werd gedemon-
streerd, wordt getoond. Voorts zijn er nog honderde foto's van kristallen, die in een moe-
derloog tot stand komen, van mikroskopische elementen uit nieren, ruggemerg, hersenen, 
spieren. Nog honderden merkwaardige weergaven van anatomische strukturen bij week-
dieren, vissen, insekten, hogere vertebraten. De aanwezigen, vooral zij die lets afweten 
van de technische moeilijkheden. die met het maken van zulke foto's voor honderd jaar 
gepaard gingen, geven lucht aan hun bewondering voor het technisch vemuft en de wc-
tenschappelijke akkuratesse door A. Neyt met dit alles aan de dag gelegd. De voornaam-
ste wetenschappelijke bijdrage die Neyt, dank zij de kwaliteit en de uitrusting van merk
waardige mikrofotograaf heeft geleverd, is die welke hij met niemand dan Edward van 
Beneden heeft tot stand gebracht. Blijkens voorgelegdc dokumenten en hun nauwgezette 
analyse, komt spreker tot de konklusie dat de twee geleerden samen beschouwd moeten 
worden als de grondleggers van een der belangrijkste verworvenheden uit de embryolo-
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gie nl. de demonstratie van het feit dat een nicuw individu tot stand komt door de sa-
mensmelting van twee halve kernen, ene van moederszijde en ene van vaderszijde, die 
elk het resultaat zijn van de zogenaamde reduktiedeling. Het mekanisme van dit verschijn-
sel werd in het rcine getrokken en voor goed bewezen bij de Ascaris megalocephalia, niet 
in het minst door de wondermooie en allerduidelijkste foto's door A. Neyt vervaardigd. 
De oorspronkelijke dokumenten worden getoond. Op het mikros'Kopisch prcparaat nage-
tekende figurcn kunnen nict zo natuurgetrouw alle details van het proces weergeven. In 
de biologische literatuur wordt alleen Edw. van Beneden als de ontdekker van deze ge-
netische vcrschijnselen genocmd. Het zou bctamen, dat men ook A. Neyt daarbij betrekt, 
vermits beider naam prijkt boven de bijdrage die het mekanisme bekend maakte. Het ver-
moeden wordt geopperd dat Neyt met het realizeren van het mikrog af ich werkstuk, mezr 
dan met zijn betekenis voor de biologie, begaan was en dat hij zich voldaan achtte met de 
erkenning dat zijn foto's als meesterstukjes van een zeldzaam vakmanschap gewaardeerd 
werden. Van Neyts hand staan nog enkele andere geschreven bijdragen in de Bibliogra-
phie Beige II vermeld. Zij hebben betrckking op de saccharimctrie, de vuurwapens, de 
kracht van een simultaanvurende batterij op een beweeglijk doel. Van die artikels wer-
denden geen eksemplaren ontdekt. Dr. A. Evrard deelt mede dat aan het Gentse Oud-
heidskundig Museum door A. Neyt een weergaloze verzameling vuurwapens werd gele-
gateerd. 

Als derde spreker onderhield Dr. P. Boeynaems ons over de «Ludus Helmontu». Urine-
stenen komen tegenwoordig minder voor dan vroeger. Men neemt aan dat de gewijzigde 
voeding hiervan de oorzaak is. W a a r vroeger de steensnijders langs instrumentele weg 
de blaassteen verwijderden, zochten de medicinae doctores naar een geneesmiddel dat de 
steen zou breken. De Brusselse arts en chemicus Jan Baptist Van Helmont (1579-1644) 
toonde voor dit vraagstuk grote belangstelling. In twee zijner werken, nml. Opuscula 
medica inaudlta (Keulen 1644) en Dageraed oft Nieuwc Opkomst der Geneeskonst (Am
sterdam 1659), wijdt hij uitvoerig hierover uit. Zijn bchandeling was er op gericht het 
vormen van stenen tegen te gaan en de gevormde steen te breken. Onder de steenbrekende 
middelen acht hij de Ludus Paracclsi zeer nuttig. Het is een vierhoekige of cubusvormi-
ge kleisteen die een ingewikkelde scheikundige bewerking moet ondergaan vooraleer hij 
therapeutisch kan gebruikt worden. Van Helmont zegt dat hij deze Ludus ook op de 
oevers van de Schelde in de nabijheid van Antwerpen heeft gevonden en wel op een 
diepte van veertig voet. Spreker meent deze Ludusstenen te kunnen vereenzelvigen met 
de septaria die men in de leemlagen van de Rupelstrcek aantreft. Het zijn geologische 
concreties, ontstaan uit een lokale concentratie van koolzure kalk in klei. Deze in de 
omgeving van Antwerpen door Van Helmont gevonden steen krceg de naam Ludus Hel
montii. De Ludus Helmontii wekte in 1667 de belangstelling op van Hery Oldenburg, se-
cretaris van de Royal Society. In een brief aan de Anwerpse apoteker Augustinus Bou-
tens vraagt hij deze om inlichtingen over de Ludus Helmontii en verzoekt hem om een 
partij hiervan naar Londen te zenden. Boutens in zijn antwoord verklaart zich hiertoe 
bereid, op voorwaarde echter dat men hem eerst enkele bepaalde boeken uit Londen zou 
opsturen. De Ludus Helmontii geraakte met de tijd in de vergetelheid, de farmacopeeen 
citeren hem niet, hij had ook geen therapeutische waarde. Een laatstc vermelding ervan 
vindt men in een boek (1808) van de Heidelbergse professr in de gcneeskunde J.J. Loos, 
die de Ludus rangschikt onder de uit gebruik geraakte geneesmiddelen. 

Tot slot projecteerde Prof. Ir. J. B. Quintyn een film over de geschiedenis van het op-
meten van de snelheid van het Ucht. 
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