BOEKBESPREKINGEN
Jan Swammerdam, Bybel der Natuure, of Historie der Insecten,
fotomechanische herdruk van de uitgave Leiden 1737, met een inleiding
van G.A. Lindeboom (Utrecht: De Banier, 1980) 2 din, 612 + 524 p., ill.,
/ 750,00.
Twee vorstelijke, in half leder gebonden delen, "verrykt met ontelbaare
waarnemingen van nooit ontdekte zeldzaamheden in de natuur"; het is
heerlijk een dergelijk werk in de hand te nemen en rustig te gaan lezen, een
compliment aan de uitgever zeker waard.
De geschiedenis dezer "Bybel der Natuure" is thans welbekend: het
manuscript dat Jan Swammerdam (1637-1680) in zijn laatste moeizame
levensjaren met uiterste inspanning had voltooid; daama de diverse omzwervingen waarna het uiteindelijk in bezit van Boerhaave kwam; de latijnse
vertaling van de hand van Hieronymus David Gaub. Tien jaar lang is
Boerhaave doende geweest het formidabele werk uit te geven. Enkele weken
voor zijn dood (September 1738) heeft hij het laatste deel tenslotte toch nog
te zien gekregen.
De oorspronkelijke nederlandse tekst werd als losse bladen uitgegegeven en
nimmer in zijn geheel herdrukt. Ook is er nooit een facsimile editie
uitgekomen.
Thans — drie eeuwen na de dood van Swammerdam — ligt diens "grote
werk" zoals hij het zelf noemde, voor het eerst volledig voor ons met zijn
rijke inhoud, de vele illustraties die alles wat destijds op dit gebied
verschenen was, volledig in de schaduw stelden.
De prijs is ongetwijfeld hoog, maar ach men is meer kwijt voor een reisje
naar de plaatsen waar Swammerdam zijn materiaal vergaarde, bijv. naar
"Vrankryk in het Bosch van Vincenne" waar hij "soo een oneyndig getal
diergelyke dierkens had gesien, dat het geheele water als in een waaragtig
bloet scheen verandert te syn".
De huidige uitgave wordt extra waardevol door de voortreffelijke introductie van professor Lindeboom die het ontstaan, de lotgevallen, inhoud en
diverse edities van dit werk heeft belicht. Deze inleiding kan zowel in het
engels als in het nederlands aan de facsimile uitgave worden toegevoegd.
G.T. Haneveld
Het Cabinet van Jan Swammerdam (1637-1680). Catalogus met een inleiding,
uitgegeven door G. A. Lindeboom (Amsterdam: Rodopi, 1980; ISBN 90
6203 921 9) xxiv+16p..ill.,/10.00.
Deze kleine brochure (veertien pagina's inleiding op een catalogus van
zestien bladzijden) is een charmante bijdrage aan de Nederlandse biohistorie. De Stichting Historia Medicinae heeft bewerkstelligd dat deze

112
uitgave kon worden uitgereikt op de Swammerdam herdenking door het
Genootschap GeWiNa op 1 november 1980 te Amsterdam.
"Le Cabinet de Mr. Swammerdam" werd in 1681 als een uittreksel uit de
oorspronkelijke voUedige catalogus door Thevenot toegevoegd aan een serie
korte reisbeschrijvingen en nog enig ander werk van Swammerdam. Het
"cabinet" zelf was toen al verkocht en uiteengevallen, zoals ook de
"thesauri" van Frederik Ruijsch uiteengevallen zijn, met uitzondering van
de eerste versie, die door Czaar Peter de Grote is opgekocht.
De auteur heeft met vaardige pen het tot stand komen van het Cabinet
beschreven. Verder vermeldt hij een reeks historische bijzonderheden, die
het tot stand komen, de opbouw, de bezoeken en het lot van het Cabinet
behandelen. Voor de liefhebber van zeventiende en achttiende eeuwse
praeparaten bevat deze catalogus een bloemlezing die het aura van een
primeur heeft. Swammerdam was als praeparateur ongetwijfeld een meester
van het eerste uur. Beroemd is zijn praeparaat van de menselijke baarmoeder met adnexa, dat beschreven is in zijn Miraculum Naturae sive uteri
muliebris Fabrica (1672). Dit werk is een neerslag van de experimenten met
vaatinjectie, waarmede Swammerdam een begin heeft gemaakt in Leiden,
tijdens zijn samenwerking met zijn leermeester, Johannes van Home. Een
dergelijk praeparaat is beschreven op pagina 13 van de catalogus. Op pagina
12 staan twee harten vermeld, gepraepareerd volgens de methode van Niels
Stensen. Ook Ruijsch had grote bewondering voor de wijze, waarop Niels
Stensen het menselijk hart kon opspuiten met gekleurde was. Deze harten
zijn niet meer in de collectie aanwezig. Het is echter mogelijk dat een aantal
harten, dat zich nog in Nederlandse verzamelingen bevindt, volgens deze
methode is bewerkt.
De beschrijving van de praeparaten is veel oppervlakkiger dan de achttiende
eeuwse catalogi vermelden. Het is niet altijd mogelijk eruit op te maken of
het praeparaat op "liquor balsamicus" was opgesteld, of gedroogd werd
bewaard. De insecten, waaronder de in het vanitas begrip zo populaire
eendagsvlieg zich bevond zijn waarschijnlijk alien droog opgesteld.
Zoals Professor Lindeboom opmerkt, iedereen kan er wel wat van zijn
gading in vinden.
A.M. Luyendijk-Elshout
L.C. Palm, ed., Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek, dl. X (Lisse:
Swets & Zeitlinger, 1979), 351 p., i l l . , / 190.00.
Zoals bekend beschreef Leeuwenhoek de resultaten van zijn vaak opzienbarend microscopisch werk in ca. 300 brieven die hij vanaf 1673 stuurde
naar de Royal Society te Londen en naar diverse geleerden in binnen- en
buitenland. Daar vele van de brieven nooit waren gedrukt, ontstond in 1930
het plan voor een integrale uitgave van alle brieven voorzien van annotaties
en van een Engelse vertaling. Leeuwenhoeks oeuvre complete, waarvan het
eerste deel in 1939 verscheen, zal uiteindelijk 20 delen omvatten.
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Het onlangs gepubliceerde deel 10 bevat de brieven uit de periode maart
1694-juli 1695. Het zijn zeker niet zijn meest spectaculaire ontdekkingendie
Leeuwenhoek hierin beschreef. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn
zoals bij hem gebruikelijk, van een zeer grote verscheidenheid: samenstelling
van oorsmeer; tongspier van een os; hartspier van een schaap, os, eend en
kip; oog van een libel, mug, vlieg en mier; bloedbeweging in de poot van een
jonge krab; voortplanting van de appelbloesemkever; eieren en bloedvaten
van een rog, enz., enz.
Het is ook nu weer een waar genoegen Leeuwenhoeks onderzoekingen in
zijn ongekunsteld Nederlands op de voet te volgen. De prijs die men
daarvoor moet betalen is echter wel erg hoog.
R.P.W. Visser
Lancilot, De Brandende Salamander, ofte Ontleedinge der Chymicale Stoffen.
(Meppel: Krips Repro, z.j.) (24) + 286 + (2) + 38 + (11) + (i) p.,
ing. / 19.—. Te verkrijgen bij Dr F.A.H. Peeters, Molenstraat 140,
5014 NG Tilburg.
Onder de compendia uit de zeventiende eeuw neemt 'De Brandende
Salamander, ofte Ontleedinge der Chymicale Stoffen: Zijnde een Wegwijzer, oft Institutie om sich in alle operatien der Schey-konst te Oeffenen'
(Amsterdam, 1680) van de Italiaan Carlo Lancillotti een belangrijke plaats
in. Het is de vertaling door Jacob de Leeuw van het in 1672 verschenen
'Nuova Guida alia chimica', is voorzien van noten van Stephaan Blankaart
en bevat een overzicht van de chemische processen en een beschrijving van
de bereiding van geneesmiddelen uit planten en gewassen, uit mineralen en
de zes metalen saturnus (lood), jupiter (tin), mars (ijzer), venus (koper), sol
(goud) en luna (zilver) en hun verbindingen. Op een viertal illustraties
worden een aantal chemische apparaten afgebeeld. Overigens vinden we
dezelfde afbeeldingen reeds bij Blankaart waaruit ze blijkbaar zijn overgenomen. Door de gebruikte naamgvingen is het boek niet altijd even
gemakkelijk te lezen. Het geeft echter een interessant overzicht van de
praktische chemie uit de zeventiende eeuw waarbij de bereiding van
geneesmiddelen op de eerste plaats komt. Het werk staat dan ook geheel in
de traditie van Paracelsus en Van Helmont. Het boek besluit met een
aanhangsel, getiteld: 'Den ontwaakten Chymist, Ofte kennisse en verkiezinge van eenige Spagirische Medicamenten, die meest in 't gebruik zijn. Met
eenige particuliere Secreeten voor verscheide zoorten van ziekten. Nevens
een zeer schoon discours, van de Verkiezing van de Vitriol, om 'er de
Spiritus uyt te trekken'.
Dank zij Dr Peeters. die zich de moeite heeft getroost het originele boek over
te typen en te vermenigvuldigen, is een ieder in staat deze heruitgave van 'De
Brandende Salamander' aan te schaffen en van de inhoud kennis te nemen.
H.A.M. Snelders

