
DE GESCHIEDENIS DER N A T U U R W E T E N S C H A P P E N 

IN DE KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE V O O R 

W E T E N S C H A P P E N , LETTEREN EN S C H O N E KUNSTEN 

Bij het opmaken van de inventaris van wat er in het Biologisch /aar-
boek over de geschiedenis der natuurwetenschappen verscheen (Scien-
tiarum Historia 1959, 1, 79-86) is men verbaasd over wat er in de 
laatste 26 jaar in dit ene tijdschrift bij ons op dit gebied gepubliceerd 
werd. 

De meeste belangstellenden hadden niet het minste verraoeden dat 
wij reeds over zo 'n rijkdom beschikten. 

De aandacht wordt nu gevestigd op het feit dat het Biologisch 
Jaarboek niet alleen staat en andere tijdschriften en organismen 
eveneens regelmatig publikaties over de geschiedenis der wetenschap-
pen hcbben laten verschijnen. 

Het blijkt ons van belang dat een zo volledig mogelijke inventaris 
van alles wat we bezitten zou moeten opgemaakt wordcn. vooral daar 
we mogen verwachten dat, met het verschijnen van de bibliografie 
der geschiedenis van de wetenschappen in de Nederlanden in 5cien-
tiarum Historia, men voortaan regelmatig zal op de hoogte worden 
gehouden. 

In de jonge Koninklijke Vlaamse Academic voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten, die in 1938 gcsticht werd, was Prof. Dr. 
A. J. J. van de Velde van het begin af de stuwende kracht. 

W e willen hier een overzicht geven van alles wat op dit gebied 
verschenen is en wel in zekere zin kronologisch. 

De eerstc die een onderwcrp uit de geschiedenis der wetenschappen 
in de Vlaamse Academie voordroeg, was Prof. A. J. J. van de Velde. 
W e ontleden dan ook eerst het werk van deze auteur. De twecde was 
P. van Oye, de derde is Fr. Evens, cnz. 

De gehele lijst toont duidelijk hoe het werk van A. J. J. van de 
Velde langzamerhand gegroeid is ; 

A. J. J. van de Velde 1941 ; P. van Oye 1941 ; Fr. Evens 1944 ; 
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W . Robijns 1947; P. Bockstaele 1949; A. Schierbeek 1952; E. L. 
van Oye 1952; A. Louis 1954; C. Verlinden 1957; R. J. Forbes 
1958 ; J. Gillis 1958 en D. A. Wittop Koning 1960. 

Voor het betere begrip willen we hier mededelen dat de Koninklijke 
Vlaamse Academie voor Wetenschappen de volgende reeksen publi-
ceert : 

1. Mededelingen ; 2. Verhandelingen ; 3. Jaarboeken met biogra-
fieen der gestorven leden ; 4. Verslagen en voorstellen ; 5. Gelegen-
heidsuitgaven. 

Voor de publikaties over de geschiedenis der wetenschappen komt 
de vierde reeks niet in aanmerking. 

W e willen nu nagaan wat er. sinds de stichting tot eind 1960, 
op ons gebied in de Vlaamse Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten verschenen is. Voorcerst de publikaties 
van A. J. J. van de Velde. 

1. Robert Boijle. 250 jaren na zijn dood op 30 december 1691, hec-
dacht (Jaarb. 1941, 168-211). 

To midden van een wocligc tijd lecfde Rob. Boyle in .stilte tusscn 1627 en 1691. 
Hij w.i.s iysicu.s en chemicus. 

Van de Velde schetst achtereenvolgens het levcn van R. Boyle, zijn opzoekingen 
en ontdekkingcn over lucht en ga.'ssen en het decl der lucht dat later zuurstof zal 
genocmd \vo;dcn. dc stofdeeltjcs, licht en kleuren, het fosfor en allerlei andere ont
dekkingcn ; dc betekenis van R. Boyle als fysicus en chemicus en zijn rol in het door 
hem gcstichte Phi!o.;ophical College, alsook in de later gostichte Royal Society. 
Ilierop volgt de bo preking van de geneeskundige verhandehngen van R. Boyle, 
--.ijn tcologische verhandelingen en zijn bibliografie. 

2. Paracelsus op 24 September 15-il overleden. herdacht (Jaarb. 
1941, 3, 131-165). 

Een voUedige beschrijving van het leven en het werk van Paracelsus. De raeestc 
niodcrne schrijvcrs l>,-bben h-.grepen dat Paracelsus die in de ecrste helft van de 
16e eeuw lecfde, kort na de donkeve middclccuwen, een mocdige strijd tegen ver-
ouderde opvattii'.gcn heeft gcvoerd. en nieuwe gcdachten heeft uitgesproken. Hij is 
niet de grens tusscn oude en nieuwe geneeskunde, maar mag als de brug, tussen 
bcide beschouwd worden. Zcdocnde is hij een pionier van een zeer vooruitstre-
vcnde kultuur. Zijn grote verdienste is dat hij durfde dc oude geneeskunde te ver-
oordelen, en nieuwe opvattiugen voorstelde en verspreidde. 

Het leven van Paracelsus, zijn reizen en zwerven en eindelijk zijn dood te Col-
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raar cp 2-i december 1541, de bckende werken van Paracelsus en de bibliografie 
van zijn werken worden achtereenvolgens bch,">ndeld. Een lijst der vertalingen in 
het Nederlands wordt eveneens gcgeven. 

3. Twee ceuwen na de geboorte van Carl Willem Scheele (Jaarb. 
1942,4, 231-272). 

Svheele in zijn tijd en zijn betekenis als .scheikundige, gevolgd door een kronologie 
van zijn ondcr:;ockingen. Scheele's betekenis wordt bclicht ten opzichte van de 
kennis van de zuurstof. voo;tr> zijn onderzoekrngen over de lucht en het vuur. Na 
ccn kortc ikonografie besluit vrn de Velde -ijn studie met een beeld van dc mens. 

4. Roger Bacon. 650 jaren na zijn dood herdacht (Jaarb. 1942, 4, 
190-230). 

In dit overzicht van het leven en het werk van Roger Bacon gaat de schrijver 
uit van de bibliografie van Bacon zelf en van de voornaamste werken over de grote 
geleerde. 

Dc syntese waartoe A. ]. ]. van de Velde komt, is in volgende zin samenge-
bracht : « Roger Bacon is de mcnsch uit de middeleeuwcn met den geest van heden : 
in hem woelt de hitte adem van een opstandeling. Alles moe.st omvergeworpen 
worden om door de ervaring. de proefneming. de beredenering te herleven. Door 
de schcppende synthese raoest een nieuwe ordening der wetenschap ontstaan... Hij 
is de Aristoteles van de 13e eeuw s>. 

5. Botuvstoffen voor de Bio-bibliograpbica Belgica en voor een 
Vlaamsch Museum voor de Wetenschappen (Jaarb. 1942, 4, 134-
151). 

Lijst van een drichonderdtal namen met korte aanwijzingen, datum van geboorte 
en overlijden. beroep en wnar iets over dc persoon te vinden is. Zeer belangrijk 
omdat verscheidene personen waarover wcinig bekcnd is, hier behandeld worden. 

6. De geboorte en het overlijden van }.-B. van Helmont (Jaarb. 
1943, 5, 131-136). 

De auteur geeft enige terechtwijzingen gesteund op positicve gegevens nopens 
de geboorte. de verblijfplaatsen en het ovcrhjden van J.-B. van Helmont. 

7. John Dalton (1766-1844) en de Atoomtheorie ( V e r h a n d e l i n g 

n r . 11 v a n J a a r g . V I v a n d e K l a s s e v o o r W e t e n s c h a p p e n , 1944 , 4 0 

b i z . ) . 

Na een lange geschiedkundige inleiding gaat A. J. J. van de Velde over tot een 
grondige ontleding van New System of Chemical Philosophy van Dalton, verschenen 
in 1808. Hierop volgt een biografie. Deze studie over Dalton en zijn atoomteorie 
eindigt met een kronologische lijst. 
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8. Het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres van zijn oor-
sprong in 1897 tot in 1944. Historische schets (Verhandeling van de 
Klasse der Wetenschappen, 1944. Jaarg. 6. nr. 12, 131 biz.). 

Deze geschiedenis van het Vlaams Natuur- en Geneeskundig Kongres, dat zo 'n 
overwegende invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de wetenschap in Vlaan-
deren, wordt met alle bijzonderhcden vanaf het ont.staan tot in 19-44 geschctst, dit 
alles met de grootste detaillering. De auteur schetst eveneens de rechtstreeks of 
onrechtstreeks uit de kongressen voortkomende Vlaamse wctenschappelijke levens-
uitingen : het Tijdschrift van dc Vcreeniging voor Wetenschap, het Vlaamsch Ge
neeskundig Tijdschrift, het Natuurwctenschappelijk Tijdschrift, het Wis- en Na-
tuurkundig Tijdschrift, het Pharmaceutisch Tijdschrift, het Vlaanisch Diergenees-
kundig Tijdschrift en het Tijdschrift voor Verpleegkunde, Vroedkunde en Socialc 
Geneeskunde. 

Verder geeft van de Velde de geschiedenis van de Vacantieleergangen voor 
Wetenschap. waarop een kapittel aan het vlaams hooger onderwijs en dc vlaanische 
wetenschappelijke akademien gewijd wordt. 

Om te eindigen geeft de auteur een zeer volledige lijst : « Chronologic betref-
fende het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres > en de gebeurtenissen die 
ermede verband houden. 

Dit werk van A. ]. ). van de Velde, dat zeer objektief de feiten aanhaalt en de 
zeer grote verdienste heeft talrijke dokumenten van die tijd vast te leggen, heeft 
zeker een blijvende waarde en zal een bron van gegevens blijven voor de geschie
denis der wetenschappen in Vlaanderen tijdens de jaren 1890 tot 1944. 

9. A. L. Lavoisier, 1743-1794 (Verhandeling Klasse der Weten-
sch. nr. 8, 1943, 50 biz.). 

Biografie van Lavoisier met een overzicht van zijn werk en de betekenis ervan 
in zijn tijd. Nadien worden de verhandelingen van Lavoisier besproken. Tenslotte 
volgt een k.-onologie, zoals A. J. J. van de Velde dat kon, bcginnend met dc ge
boorte van Hicronymus Cardanus in 1501, omdat deze onderzoeker onbewust in 
1557 zuurstof heeft verkregen en Lavoisier later veel over zuurstof en ademhaling 
zal werken. 

De kronologie loopt na 1794 (jaar waarin Lavoisier onthoofd werd) tot 1943. 
Alle data die rechtstreeks in verband staan met Lavoisier, worden aangehaald. Uit-
eindelijk is er in 1943 de erkenning door de Franse staat van LavoLsier's grote 
wctenschappelijke betekenis door de uitgave van een postzegel met het portret van 
Lavoisier. 

10. Herinnering aan Johan-Baptista Van Helmont. Drie eeuwen na 
zijn overlijden (Jaarb. 1944, 6, 99-123). 

Deze studie gaat vooral over de Dageraad. A. J. J. van de Velde heeft een reeks 
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studies over Van Helmont geschreven onder de titel Helmonfiana, in de Konink
lijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde. 

11. Voor een ruimere belangstelling van de intellectuelen in de ge
schiedenis der wetenschap. Beroep op hun medewerking (Jaarb. 1945, 
7. 141-147), 

Op grond van een reeks in het kort weergegcven feiten en een schets van de 
ontwikkeling der beoefening van de geschiedenis der wetenschappen in Vlaams 
Belgie doet de auteur een oproep om meer aan geschiedenis der wetenschappen 
te doen. Vooral zou men meer de resultaten van deze wetenschap moeten verspreiden. 

12. Elie MetchnikofJ (Verhandeling Klasse der Wetensch. 1945, 
jaargang 7, nr. 14, 30 biz.). 

Levensschets van E. Metchnikoff waarbij vooral de grote optimist en mensen-
vriend op het voorplan komt te staan. 

13. Bio-bibliografische aantekeningen betreffende Adolf Quetelet, 
Jan van Aelbroeck en Franc^ois Donny. Chronologisch gerangschikt 
(Jaarb. 1946, 8, 174-196). 

De titel zegt volledig waarover het gaat en wat er in deze publikatie te vinden is. 

14. Herinneringen aan de ontdekkingen van Claude Bernard (1846), 
Victor Regnault (1846) en Walther Spring (1896) (Verhandeling 
Klasse der Wetensch. 1946, jaargang 8, nr. 21, 26 biz.). 

De schrijver geeft talrijke bijzonderhcden uit het leven en het werk van de drie 
geleerden. Dit gebeurt ter gelegenheid van de ontdekking van de rol van het pan-
kreas door Claude Bernard in 1846, van de elektrische syntese van het ammoniak, 
eveneens in 1846 door H. V. Regnault, en de blauwe kleur van het water door 
Walther Spring in 1896. 

Hocwel de prioriteit van de syntese van het ammoniak niet met zekerheid aan 
Regnault kan toegeschreven worden, zegt van de Velde, is zijn persoonlijkheid als 
laborant en als Icraar zo groot, dat ik (A. J. J. van de Velde) niet kan nalaten die 
persoonlijkheid nog eens te bespreken en ook eraan te herinneren dat Dumas en 
Berthelot na zijn dood met veel lof over hem hebben geschreven. 

Het werk van Walther Spring en vooral dicns manier om dat werk vastberaden 
door te zetten samen met enkele persoonlijke herinneringen, worden in detail be
handeld. 

15. Georg Ernst Stahl (1660'1734) Het phlogiston en het vitalisme 
(Verhandcl. Klasse der Wetensch. 1947, Jaargang 9, nr. 22, 24 biz.). 

Zoals van de Velde het pleegde te doen, plaatst hij ook hier het werk van Stahl 
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in zijn tijd, zodat we niet alleen ten inzicht krijgin in dicns werk, maar tevens dat 
van zijn tijdgenoten, J. Bechers. Willis, ik-ffrnann en anderen. leren kennen. 

Het werk en de invloed van Stahl wordcn nade r ondc.-zocht en het geheel besluit 
met een lijst der belangrijkste verhandelingen van G. E. Stahl 

16. Geschiedenis der Wetenschappen in de drie Koninklijke Vlaam
se Academien van Belgie (Jaarb. 1947. 9, 182-185). 

Een kort overzicht van wat er in de drie Vlaamse akademien over de geschie
denis der wetenschappen verscheen tot 1947. Hierbij zien v.'C dat de grote impuls 
tot de beoefening dezcr wetenschap van A. J. J. van dc Velde kwam. 

W a t dc Vlaamse akadcmie voor geneeskunde betreft. moeten we hier vermelden 
(naast van de Velde zelf) G. Schamelhout en L. Elaut. Laatstgenoemde komt ook 
voor in de lijst van dc Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde. 

17. De genealogie der familie Quetelet (Jaarb. 1947, 9, 191-212). 

Deze verhandeling geeft o.a. uittreksels van huwelijken en geboorten. een repro-
duktie van de gedenkplaat op het geboortehuis van Adolf Quetelet, het portret van 
Quetelet volgens een schilderij van de Lalaing, het standbecld van Quetelet aan 
het palcis der akademien, enz. Het is een publikatie die volledig aan haar titel 
beantwoordt. 

18. Joseph Plateau (1801-1883). Briefwisseling met Adolf Quete
let. chronologie en genealogie (Mededel. Klasse der Wetensch. 1948, 
jaargang 10, nr. 8, 56 biz.). 

Zeer belangrijke publikatie van brieven of uittreksels van brieven van Joseph 
Plateau aan Ad. Quetelet, alsook van Ad. Quetelet aan J. Plateau. 

Deze briefwisscling is zeer typisch en van groot belang voor de kennis van dc 
geest van die tijd. Natuurlijk ook. en wel in de eerstc plaats, voor de kennis van 
de twee personen J. Plateau en Ad. Quetelet die beiden een grote invloed hebben 
uitgeoefend op de ontwikkeling van de wetenschappen in ons land. 

Schrijver besluit deze publikaties. die rijkehjk van persoonlijke opmerkingen en 
verklarende nota's voorzien zijn. met een kronologie over Joseph Plateau en een 
genealogie van diens familie. 

19. Jan Pieter Minckelers en het steenkoolgas. Bij de twee-
eeuwse verjaring van Minckelers' geboorte (Mededel. Klasse der W e 
tensch. 1948, Jaargang 10, nr. 6, 27 biz.). 

Zeer uitgebreide en in veel bijzonderhcden tredende studie over het werk van 
Minckelers in verband met de bereiding en het gebruik van het steenkoolgas. 

20. Het atoom in de geschiedenis tot John Dalton (Mededel. Klasse 
der Wetensch. 1948, Jaarg. 10, nr. 1, 70 biz.). 
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A. ). J. van de Velde toont aan hoe het woord « atoom », dat ongeveer 500 jaar 
voor Christus reeds de betekenis had van een onverdeclbaar deeltje van de materie, 
achtereenvolgens in talrijke betckenissen gebruikt werd, o.a. van mikrobe, ook wel 
ent.-tof, cnz. om tenslotte omstrccks 1800 definitief de thans nog gcldende betekenis 
te krijgen. Het was ]. Dalton die in het begin der jaren 1800 alle andere termcn 
opzij zette en cnkel nog spreckt van atomen, atoomgewichten, atoomteorie, enz. in 
de moderne betekenis. 

21. / . B. A. Dumas en Fr. Wohler. Twee beroemde chemici geboren 
in 1800 (Mededel. Klasse der Wetensch. 1950, jaargang 12, nr, 4, 
12 biz.). 

Ter gelegenheid van de honderdvijftigstc verjaardag van de geboorte van Dumas 
geeft van de Velde een overzicht van de loopbaan van Dumas als scheikundige. 
Deze studie is van grote waarde omdat ze handelt over een man die in Belgie een 
grote invloed heeft gehad, o.a. bij de benoeming van Kekule aan de jonge Gentse 
universiteit (J. GilUs ; Kekule te Gent, zie verder). 

Een schets van het leven en het werk van Friedrich Wohler volgt op die van 
Dumas. Daarop besluit de studie met een kronologisch overzicht van dc levensloop 
van Dumas en van Wohler. 

22. De Wetenschap in Belgie tussen 1814 en 1831 (Mededel. Klas
se der Wetensch. 1950, jaarg. 12, nr. 5, 16 biz.). 

In tegenstelling met de gangbare luening is de periode van 1814 tot 1831 zeer 
rijk en zeer belangrijk voor de ontwikkeling der wetenschappen in onze gewesten. 
Het is een belangrijke pubhkatie die als bron, en als aanwijzcr van bronnen, voor 
de geschiedenis van ons kultuurleven van die dagen een grote waarde bezit. 

23. Het Museum i>oor de geschiedenis der wetenschappen (Mede
del. Klasse der Wetensch. 1951, jaarg. 13, nr. 4) . 

Een inleiding tot en een overzicht van de toestand van het museum voor de 
geschiedenis der wetenschappen te Gent. 

De auteur geeft achtereenvolgens lijsten van de verhandelingen over de geschie
denis der wetenschappen. van de tijdschriften over dit onderwerp en tenslotte ook 
citaten. 

Hierop volgt de feestrede door A. J. ]. van de Velde, gehouden op 10 november 
1950, toen het museum in de nieuwe lokalen geopend werd. Daar de nieuwe lokalen 
deel uitmaken van het gebouw van het Museum voor Schone Kunsten, toont spreker 
aan dat dit nabuurschap niets tcgciistrijdigs in zich houdt, daar, zoals hij met tal
rijke feiten bewijst, veel wetenschapsmensen ook kunstliefhebbers zijn. Een krono
logische lijst der feiten vanaf de gisting van het idee van een museum voor de 
geschiedenis der wetenschappen tot november 1950, en tenslotte de eerste catalogus 
van het museum die toen 458 nummers telde, en er 5319 bereikt in het negende 
bijvoegsel aan de catalogus gaande tot einde 1959. 
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Van groot belang zijn o.a. de foto's van de zalen zoals die waren in november 
1950. 

24. Hieronymus Cardanus (1501-1576) herdacht. vier en half eeu
wen na zijn geboorte (Mededel. Klasse der Wetensch. 1951, jaargang 
13, nr. 9. 24 biz.). 

Ontleding van verschillende werken van deze halve gek die een zeer eigenaardig 
levcn leidde. zeer produktief was en vccl heeft geschreven dat van belang blijft. 
omdat het een beeld geeft van zijn tijd. Op de kronologie van H. Cardanus volgt 
een uiteenzetting van het werk van zijn tegenstander J. C. Scaliger, gevolgd door 
een kronologie van deze laatste. 

25. Rond Gesner's Historiae Animalium. Liber I van 1551 (Mede
del. Klasse der Wetensch. 1951, jaarg. 13, nr. 17. 44 biz.). 

Het eerste compendium met als titel Conradi Gesneri medid Tigurini Historiae 
Animalium Liber I de quadrupedibus viviparis. Dit werk, alsook de andere werken, 
van Gesner wordcn beschrevcn. Hierop volgt een studie over Ulysses Aldrovandi 
en zijn werk benevens een minder uitgebreide behandeling van Rondelet en Belon. 
Op dit laatste decl volgt ccn kronologi.sch overzicht over Rondelet en Belon. 

26. ^1/7 groten in 1852 geboren (Mededel. Klasse der Wetensch. 
1952, jaarg. 14, nr. 6, 17 biz.). 

Het gaat over Bccquerel, Fi.'.chcr. Moisson, Rara.say en Van t Hoff, vijf schei-
kundigen, alle vijf Nobelprij.swinnaars. 

Over Van t Hoff is de bespreking iets uitgebreider. 

27. Redevoering uitgesproken ter gelegenheid van Avicenna's dui-
zendste verjaring (Mededel. Klasse der Wetensch. 1952, jaarg. 14, 
nr. 11. 6 biz.). 

De titel zegt alles over de inhoud van deze studie, die ons in het kort het werk 
leert kennen van Avicenna. de vorst der medici van zijn tijd. 

28. De natuurwetenschappen in de Compendia van de Xlle eeuw 
(Mededel. Klasse der Wetensch. 1953. jaarg. 14, nr. 8, 52 biz.). 

Van de Velde is dc mcning toegedaan dat de middeleeuwcn niet begrepen worden 
zoals dit zou moeten zijn. 

In de dertiende eeuw verschenen wel enkele schrijvers die grote compendia 
hebben opgesteld waarin de toestand der wetenschap van hun tijd wordt weerge-
geven. 

Achtereenvolgens ontlecdt de auteur dan de compendia van Vincentius Bellova-
censis, Albcrtus Magnus, Thomas Cantipratanus, Roger Bacon, Willem van Moer-
beke, Thomas Aquinatus, Jacob van Maerlant. 

32 



29. Prof. Albert Reychler 1854-1938. Op de lOOste verjaring van 
zijn geboorte herdacht : 6 mei 1954 (Meded. Klasse der Wetensch. 
1954, jaargang 7, nr. 6, 43 biz.). 

Door toedoen van Lucien Reychler, broer van de chemicus Albert Reychler, die in 
leven profes.sor aan de universiteit te Brussel was, heeft A. J. J. van de Velde alle 
brieven en dokumenten van Albert Reychler kunnen inzien en bestuderen. 

Van de Velde was zelf gedurende een lange periode sekretaris van de Societe 
Chimique de Belgique, zodat een groot gedeelte van de periode waarover de studie 
handelt door dc auteur zelf beleefd werd. 

Veel uittreksels uit brieven geven ons een beeld van Albert Reychler en zijn 
omgang met zijn buitenlandse kollega's. alsook van zijn karakter. 

Het is een zeer belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der chemie in ons land. 

30. De Compendia van Matthioli (1501-1577) en Lonicer (1528' 
1586) (Meded. Klasse der Wetensch. 1955, jaarg. 17, nr. 7, 14 bIz.). 

Hoewel de titel alleen van Matthioli en Lonicer spreekt, behandelt A. J. J. van de 
Velde in deze publikatie ook Dioscorides. 

Van Matthioli worden de verschillende uitgaven beschrevcn en vergeleken. Het 
werk van Lonicer en zijn vertalingen in het Duits worden dan beschreven. 

De tweede die na A. J. J. van de Velde over geschiedenis der we
tenschappen in de Vlaamse Academie voor Wetenschappen publi-
ceerde, is P. V A N OYE. Van hem verschenen : 

1. De algemene biologie en de studie der Desmidiaceeen in Belgie, 
(Meded. Klasse der Wetensch. 1941, jaarg. 3, nr. 7, 48 biz.). 

Hoewel deze studie niet in de eerste plaats als geschiedenis der wetenschap be-
doeld is. geeft ze toch zoveel gegevens dat ze hier dient genoemd te worden. 

2. Een eeuw phaenologie (Jaarboek 1942, 4, 273-287). 

Geschiedenis van de fenologie. Het was Ch. Morren die het eerst, in 1836, dit 
woord gebruikte, maar het was Ad. Quetelet die in 1842 werkehjk aan fenologie 
begon te doen, zodat hij geleidelijk een werkelijke fenologische dienst inrichtte. Met 
de dood van Quetelet is de belangstelling voor de fenologie in ons land sterk afge-
nomen. 

3. Robert Koch en de wetenschappelijke reizen, ter gelegenheid van 
de honderdste verjaring van zijn geboortedag (Jaarb. 1943, 5, 176-
182). 

Het was ter gelegenheid van de honderdste verjaring van de geboorte van R. 
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Koch dat deze grote bakterioloog herdacht werd en men vooral wees op de resul
taten van zijn wetcnsch.ippelijkc reizen. Dit gaf aanleiding ertoc het nut en dc 
noodzakelijkhcid van dcrgclijkc reizen in het hcht te stellen. 

4. De plantkunde aan de universiteit te Gent i;ddr de benoeming van 
J. Mac Leod tot professor in de botanie (Meded. Klasse Wetensch. 
1960, jaarg. 22, Nr. 6) . 

Achtereenvolgens wordcn alle professoren in de botanie te Gent besproken, met 
hun werken en hun invloed, zowel in de universiteit als op hun omgeving. Ver-
volgens wordt de botanische aktiviteit van alle leerlingen der universiteit nagegaan, 
zodat een volledig beeld verkregen wordt van de ontwikkeling der botanie vanuit 
en te Gent vanaf 1817 tot 1887. 

Voor Casscl wordt aangctoond dat zijn invloed veel verder reikte dan tot de 
datum van zijn overlijden. Dit was in zekere mate ook het geval voor J. Kickx. 

FRANS E V E N S : Geschiedenis der Algologie in Belgie (Verhan
deling. Klasse der Wetensch. 1944, 6, nr. 4. 203 biz.). 

De volledigstc behandeling van de historische ontwikkehng in Belgie van een 
onderdeel der plantkundc. Achtereenvolgens worden behandeld : de publikaties over 
de geschiedenis der plantkunde bij ons, voor zover ze van belang zijn voor de wier-
kunde, beginnend met de gegevens van Hannon, in 1849, over tal van onderzoekers, 
waaronder in de eerste plaats De Wildeman dient genoemd te worden, en eindigend 
met van Oye. 

Verder worden achtereenvolgens behandeld de systematiek, floristiek, fysiologie, 
oekologie, palaeontologie, techniek, vulgarisatiewerken, buitenland en kolonie, om 
te eindigen met de algologi.sche verzamelingen, de bibliografie en de biologische 
laboratoria. 

Het geheel is opgeluisterd met foto's van Ch. Morren, B. C. Du Mortier, H. van 
Heurck, A. Conard. J. J. Kickx, Fr. Crepin, E. de Wildeman, A. Meunier, L. Errera, 
]. Massart, H. Kufferath, P. van Oye, W . Conrad en J. Chalon. 

Het werk besluit met een volledige bibhografie van wat in Belgie verschenen is 
over wieren, vanaf de stichting van de staat Belgie tot 1943, toen het raanuskript 
afgesloten werd. 

W . ROBIJNS : 1. Hulde A. Quetelet te Gent (Jaarb. 1947, 9, 213-
215). 

De titel dekt volkomen de inhoud. 

2. Bij de tweehonderdste verjaring van C. Linnaeus species planta-
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rum 1753-1953 (Meded. Klasse der Wetensch. 1953, Jaarg. 15, nr. 5, 
14 biz.). 

Geschiedenis van het ontstaan van Linnaeus' werk Species Plantarum, basiswerk 
voor de botanische nomenklatuur. 

PAUL BOCKSTAELE ; Het intuitionisme bij de Franse wiskun-
digen (Klasse der Wetensch. 1949. jaarg. 11, nr. 32, 123 biz.). 

Een studie die niet in de eerste plaats van een gcschiedkundig standpunt ver-
trekt. Nochtans is ze voor de geschiedenis van het onderwerp van zo groot belang 
dat ze hier moet vermeld worden. 

E. L. V A N OYE ; Anthoni van Leeuwenhoek en het bloed (Me
ded. Klasse der Wetensch. 1952, jaarg. 14, nr. 10, 20 biz.). 

Nauwkeurige beschrijving van de ontwikkeling van de kennis der bloedcellen, 
nagegaan aan de hand van de brieven van A. van Leeuwenhoeck vanaf 1674 
(jaar waarin hij zijn korrespondentie met de Royal Society begonnen is) tot 1682, 
kort nadat hij tot lid van dat genootschap was benoemd. 

A. LOUIS : 1. Critische beschouwing bij de Dodoens-brief van 
26 November 1583 (Meded. Klasse der Wetensch. 1954, Jaarg. 16, 
nr. 13, 28 biz.). 

Grondige ontleding van een brief van Dodoens die berust in de universitcits-
bibhoteek te Leiden. 

Van de:e brief wordt een fotokopie gegeven samen met een transkriptie en een 
vertaling. Zeer belangrijke bijdrage tot dc kennis der ontwikkeling van de botanie. 

De auteur komt tot de konklusie dat « Al zullen er nog tweehonderd jaar ver-
lopen voor dat inventaris- en systematisatiewerk zijn definitieve vorm zal bekomen 
bij Charles de Linne, toch blijft het een onomstotelijk feit dat het werk van de 
geniale Zweed historisch begonnen werd door Brunfels, Bock, Ruellius en Fuchs, 
en de goede definitieve richting uitgestuurd werd door de gedurfde nieuwe inzichten 
van Clusius, Lobelius en bijzonder van Dodoens. » 

2, Historische gegevens oi^er het 16e eeuwse herbarium Stirpium 

Adversaria nova van Pierre Pena en Mathias de I'Obel. Resume 

f r a n g a i s ( M e d e d . K l a s s e d e r W e t e n s c h . 1 9 5 8 , j a a r g . 2 0 , n r . 9 , 52 b i z . ) . 

Grondige en nauwkeurige ontleding van de Stirpium Adversaria Nova die tot 
de meest belangrijke en verbazende konklusies aanleiding geeft. De zesde en laatste 
konklusie van A. Louis luidt : « om deze redenen en om redenen reeds uiteengezet 
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in een vorige publikatie kan men aan Mathias de I'Obel niet dezelfde botanogra-
fische betekenis tockrnnen als aan zijn tijdgenoten Rembert Dodoens en Charles 
de I'Echise. W a a r Clu."iius en Dodonacus als grole kampioenen van de botanische 
wetenschap in de 16e eeuw moeten aangezien worden. is Mathias dc I'Obc! slechts 
eon « outsider > die van voor hem uitzonderlijk voordelig uitvallende omstandig-
hcdon gebruik hecft wctcn te maken. » 

A. SCHIERBEEK : Het problecm der bevruchting in de loop der 
tijden (Meded. Klasse der Wetensch., 1952, jaargang 14, nr. 12, 30 
biz.). 

Historische evolutie van het bcvruchtingsproblcem met de invloed van het algc-
meen denken op de verschillende momcnten van de ontwikkeling. 

Schrijver konkludeert dat het psychologisch merkwaardig is te konstateren dat 
zelfs de allcrgrootstcn vaak een juiste waarneming verkeerd interpreteren, omdat 
ze beinvlocd wordcn door hun tcoretische opvattingen. Vandaar dat zoveel onder
zoekers. die van builenaf ccn vakterrein tetradcn. plots nieuwe wegen ontdekten. 

G. VERLINDEN : 1. Vasco de Gama in het Ucht van zijn Portu
gese en Arabische voorgangers (Meded. Klasse Letteren 1957, jaar
gang 19, nr. 4, 21 biz.). 

Betekenis van Ibn Madjid als loods van Vasco da Gama. Steunend op tal van 
gegevens komt schrijver tot de konklusie dat men de verdienste van Vasco da 
Gama moet zocken op het gebied der ekonomische geschiedenis en op dat der 
diplomaticke geschiedenis, veel minder op dat van de geschiedenis der aardrijks-
kunde, waar anderen, en groteren, hem waren voor geweest en zijn werk hebben 
mogelijk gemaakt. 

2. De ontdekking der Kanarische eilanden in de XlVe eeuw vol
gens de geschreven bronnen en de cartografie (Meded. Klasse 'We
tensch. 1958, Jaarg. 20, nr. 6, 14 biz.). 

Schrijver gaat na hoe de Kanarische archipel in de XlVe eeuw herontdekt werd. 
Bij deze hcrontdekking hebben de Italianen, nl. de Genuezen, medegewerkt. Der-

gelijke internationale samenwerking is een van de kenmerkcn van de vooruitgang 
van alle wetenschap in alle tijden, zegt de auteur terecht. 

3. Paulmier de Gonneville en de Braziliaanse inboorlingen in 1504 
(Meded, Klasse Lett. 1958, jaarg. 20, nr. 6, 16 biz.). 

De rcis van Paulmier de Gonneville is bekend door een rechterlijk dokument. Het 
is dit dokument : Declaration du voyage du capitaine Gonneville ct de ses com-

36 



pagnons 4s Indes... dat ontleed wordt, vooral in verband met de volkeren waarmee 
de Gonneville in aanraking kwam. 

R. J. FORBES : Pierre Belon and Petroleum (Meded. Klasse W e 
tensch. 1958, jaarg. 20, nr. 1, 18 biz.). 

Schrijver geeft, naast biografische details en kritische opmerkingen, de vertaling 
van fragmenten van de hoofd.tukken V en VII van bock III van het werk van P. 
Belon De admirabile operum antiquorum et rerum suscipiendarum praesentia Parijs 
1553, waarin Belon vcrhaalt hctgccn hij oorspronkelijk gezien heeft in verband met 
de aardoUe-vindplaatsen in het nabije oosten. 

J. GILLIS : 1. Een prioriteitsaanspraak van Butlerow tot Stas ge-
richt in 1862. en aanmerkingen van Kekule (Meded. Klasse Weten
sch. 1958, jaarg. 20, nr. 10. 13 biz.). 

Mededeling van een nota van Butlerow aan Stas (waarop aantekeningen van 
Kekule voorkoraen) en verder brieven van Kekule die hiennede verband houden. 

Het geheel is ccn interessante bladzijde uit de geschiedenis van de atoomstruktuur. 

2. Kekule te Gent (1858-1867). De geschiedenis van de benoeming 
van August Kekule te Gent en de oprichting van het eerste onder-
richtslaboratorium voor scheikunde in Belgie (Verhand. Klasse W e 
tensch., 1959, nr. 62, 101 biz. 60 figg.) . 

Buitengewoon intere.ssant onderzoek over de benoeming van A. Kekule te Gent, 
steunend op oorspronkelijke bescheiden van die tijd. 

De rol van Stas en Dumas bij deze benoeming. 
Doordat de brieven meestal in cxtenso mcdegedeeld worden, heeft deze studie ook 

een zeer groot belang voor de kennis van bet onderwijs en de toestand der lokalen 
aan de universiteit te Gent in de jaren 1850-1870. 

JEAN V A N DE VELDE ; Grepen uit de Geschiedenis der Ana
tomic (Meded. Klasse Weten.sch. 1959, jaarg. 21, nr. 6, 38 biz. 25 

figg-)-

A. J. J. van de Velde. vader van de auteur van de hier besproken mededeling 
heeft in de Koninkl. Vlaamse Akadcmie voor Geneeskunde een reeks mededelingen 
laten verschijnen onder de titel Dc les in anatomic. De zoon, J. van de Velde, geeft 
een vervolg op de publikaties van zijn vader, maar gaat, op grond der gegevens, 
de evolutie na van de geneeskunde en van haar onderwijs. 
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D. A. W I T T O P KONING. De apotheek in de Middeleeuwen 
(Meded. Klasse Wetensch. 1960, Jaarg. 22, Nr. 5, 15 biz.). 

Het ontstaan en de scheiding van de apotheek van de geneeskunde. De eerste 
wcttelijke regeling van het apothekcrsvak tusscn 1231 en 1240. door Frederik II 
Hohenstaufen koning van Napels en Sicilie. Het voorschriftenboek. Dan worden 
achtcrecnvolgcn." nagegaan de apotheker, de apotheck zelf zowel uitwendig als 
inwendig, de potten, de opschriften en de gcneesmiddelen. Op de tek't volgen 15 
goed gekozen afbeeldingen van potten, tek-sten, miniaturen en schilderijen uit die 
tijd die de bcwijzen leveren van wat in de tekst gczcgd wordt. 

GEZAMENLIJKE HULDIGINGEN 

1. Simon Stevin 1548-1948 (Meded. Klasse Vv'etensch., jaarg. 10, 
1948, nr. 10, 112 biz.). 

Inleiding A. J. ]. van de Velde. Bibliografie in kronologische orde van en over 
Simon Stevin door A. J. J. van de Velde : Simon Stevin's b'jdragen tot dc natuur-
kundo door ]. De Smedt; Simon Stevin door H. Florin : Simon Stevin en de weten
schap der particuliere en publiekc financien door ]. A. Van Houtte. 

2. Nicolaas Beefs en Rembert Dodoens hulde op 16 en 17 October 
1953 (Koninkl. VI. Acad, voor Wetensch., Lett, en Sch. Kunst.. Ko
ninkl. VI. Acad, voor Taal en Letterk., Koninkl. VI. Acad, voor Ge-
neesk. van Belgie, in samenwerking met de Koninkl, Nederl. Akad. 
voor Wetensch.). 

Voor wat Rembert Dodoens betreft hebben we : openingsrcde door E. Polinard ; 
toespraak door J. Kuypers : tocspraak door A. van Driesschc : Rembert Dodoens 
aJs mens door A. ]. ]. van de Velde ; Dodoens gezien in het cultuurlevcn van zijn 
tijd door E. J. Dijksterhuis ; De plaats van Dodoens in dc ontwikkeling van de 
Wetenschappen door R. Dequeker ; toespraak door A. ]. Kluyver. 

3. Augerius Gislenius Busbequinus 1522-1591, Vlaams humanist en 
Keizerlijk gezant. Hulde bij het vierde eeuwfeest van het begin van 
zijn gezantschap in het oosten 1554-1954 (Koninkl. VI. Acad, voor 
Wetensch. Lett, en Sch. Kunsten). 

Ogicr Giselijn van Busbcke dc Nederlandcr door F. ] . de Waclc ; Dc vcrdiensten 
van Busbeek in verbaad met de taalstudie door L. Grootaers; De betekenis van de 
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Busbecq in dc ontwikkeling van dc plantkunde gedurende dc XVIc eeuw door A, 
Dumon ; Busbecq als humanist door P. Lambrechts ; Rocra uit het Vcrlcdcn door 
H. Van Waeyenbergh, Aanhangsel I : In het voetspoor van Ogicr van Busbeke te 
Konstantinopel en in Klcin-Azic door F. ] . de Waele : Bibliographia Busbequiana 
door F. J. de Waele. 

De in memoriams welke in de jaarboeken voorkomen zijn zeer ver-
schillend opgevat. Sommige auteurs beschouwen een in memoriam als 
een laatste vriendcngroet en zeggen weinig of niets over het weten-
schappelijk werk van hun afgestorven kollega. Ze maken de lof van 
de aangename uren die ze samen doorgebracht hebben en van de mo-
rele eigenschappen van de overledene. Anderen integendeel geven 
een soms diepgaande studie van de mens en vooral van zijn weten-
schappelijk werk. Soms geven ze een volledige lijst der publikaties en 
leveren aldus een uitstekende bron voor wie zich met de geschiede
nis der wetenschappen bezighouden. 

Zonder rekening te houden met de wijze waarop de verschillende 
in memoriams opgesteld zijn, geef ik hier de kronologische lijst van 
al diegenen die verschenen zijn in de jaarboeken der Koninklijke 
Vlaamse Akademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kun
sten. 

Victor, R. Levensbericht van S. R., Steinmetz 1941, 3, 118-130; 

Gillis, J. In Memoriam Andreas Smits met volledige bibliografie 1949, 

11, 188-206; 

Ruyssen, R. In Memoriam Gustaaf Verriest 1951, 13, 199-200; 

Coppens, A. In Memoriam Professor Juul Meuwissen 1952, 14, 247-
248; 

Van Itterbeek, A. In Memoriam Professor Dr. H. A. Kramers 1952, 
14, 268-269; 

Breckpot, R. In Memoriam Professor Ir. Edmond Polinard 1954, 16, 
223-225 ; 

van Oye. P. Levensbericht oyer Prof. Funke, Buitenlandsch lid 1946, 
209-216. Met volledige bibliographie. 

van Oye, P. In Memoriam Prof. Dr. Felix Fritsch 1954, 16, 239-245 ; 

van Oye, P. In Memoriam Professor Dr. Albert J. J. van de Velde 
1956. 18, 225-228 ; 
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van Oye, P. In Memoriam Professor Dr. G. Sarton 1956, 18, 234-
240; 

Naamloos, In Memoriam Prof. Ir. Oscar Peters 1956, 229-230. 
Ruyssen, R. In Memoriam Prof. Dr. H. R. Kruyt 1959. 21. 264-266. 

Tenslotte dient nog vermeld te worden dat elk jaar in het Jaarboek 
een verslag verschijnt van de werkzaamheden van de kommissie voor 
de geschiedenis der wetenschappen. Deze verslagen werden opgesteld 
door de sekretarissen der kommissie, achtereenvolgens Prof. J. Gillis. 
Prof. P. van Oye, en Kan. G. Polspoel. 

Er moeten verder nog verscheidene andere reeksen worden nage
gaan, o.a. de Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Akademie 
voor Taal en Letteren, de Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse 
Akademie voor Geneeskunde, het Pharmaceutisch Tijdschrift voor 
Belgie en andere meer. Nochtans kunnen we uit de twee vermelde 
reeksen reeds besluiten dat de pionier op het gebied van de geschie
denis der wetenschappen. nl. A. J. J. van de Velde, rechtstreeks en 
onrechtstreeks de grote animator geweest is. 

Zijn werk heeft navolgers gevonden, zodat het moment gekomen 
was om tot een bundeling der krachten over te gaan. 

Verblijdend is het feit dat de opvatting van de geschiedenis der 
wetenschappen bij ons een grote evolutie heeft doorgemaakt. Van 
een verzamelen en mededelen van feiten is het thans geworden een 
meer nagaan van de evolutie van ideeen en teorieen aan de hand van 
het feitenmateriaal waarover men beschikt. 

P. van Oye. 
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