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Biographie Nattonale. — Het redaktiekomitee van de (Belgische) Biographie Na-
tioualc, dat in 19i-l de laatste van haar 38 banden uitgaf, zijnde de alfabetische lijst 
van ds honderden gclccrden van allerlei pluimage, welke vanaf 1866 tot 1938 in 
de vorige 37 volumina met hun levensrelaas en bibliografie werdcn te boek gesteld, 
heeft in 1956 een eerste en in 1958 een tweede supplement laten verschijnen. Het 
eerste supplement telt 880 kolommen, het twccde 832 kolommcn tekst, voorts een 
lijst van medewerkers en een verzameltabel van de aantekeningen die in de twee 
boekdelen voorkomen. 

In de twee banden werden in het geheel 612 personen behaiideld ; schilders, 
schrijvers. artsen, goudsmeden, publicisfen en juristen, officieren, historici, politici. 
geestolijkcn, ingenieurs, toneelspelers, natuur- en scheikundigen, wiskundigen, pe-
dagogen, enz.. enz. Men kan waarlijk zeggen dat al wie in ons land een beetje 
naam heeft gomaakt er vermeld staat. Maar er zijn, natuurhjk, belangrijke verzuimen, 
die des te meer opvallen omdat voUcdig onbekenden opduiken. Om maar bij de me-
dische sektor te blijven ontbrckcn nog altijd Yperman, Guislain, Hcrtoghe en Van 
Schoor; in ds biologische sektor Mac Leod en Grigoire, om van de velc anderen 
niet te gewagen. W e weten hoe op dit gebied de kritiek zeer gemakkelijk en ten 
slotte onbillijk is, gelet op de vele imponderabilia die zich bij de keus en de be-
werking van de aantekeningen laten gelden, zonder te spreken van het vinden van 
de bevoegde medewerkers. 

W e willen daarom alleen een paar feiten onder de aandacht brengen. Wanneer 
inen b.v. het aantal levensberichten van de bcoefenaars der exakte wetenschappen 
vergelijkt met dat van de anderen, komt men tot de verrassende vaststelling dat er 
170 notities de exakte wetenschap betreffen en 442 de niet exakte. W e willen zeer 
breed zijn en rekenen tot de eerste de artscn, de apotekers, de ingenieurs, de astro-
nomen, de schei- en natuurkundigen, de biologcn en de wiskundigen. De 442 niet 
cxakten lopcn over kunstenaars, geestelijken (die halen het grootste aantal met 96 
gebiografieerden), diplomaten, vorsten, magistraten, pedagogen, ekonomisten, archi-
tckten, en:. Is hicr dan toch gecn verwaarlozing in het spel die ten nadele van de 
beoefenaars der exakte wetenschappen uitvalt ? Een voorbeeld : niemand zal het 
belang van Kekule voor de geschiedenis van de scheikunde ontkennen, wij vinden 
hem niet; hij was weliswaar geen Belg, maar in de twee supplementen tellen we 
50 vreemdelingen die hier op de ene of de andere wijze van zich lieten horen. 
Wanneer we tientallen predikanten en diplomaten vinden, die hier hun ambt kwa-
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men uitoefcncn, zicn we niet in waarom kardinaal Pecci. dc latere Leo XIII, die te 
Brussel nuntius wns, niet op hot appel verschijnt. 

W e kunnen niet nalatcn bij dat alles de bedenking te maken dat de geschiedenis 
van dc exakte wetenschappen in ons land nog weinig degelijke beoefenaars telt. 
Of stcmt het met de workelijkhcid overccn dat cr hier inderdaad weinig aan exakte 
wetenschap v3edaan wcrd en wordt ? W c gelovcn het niet. Maar uit de twee sup-
p!"ra;nten van o u i ; Biographie Nationale zou een vreemde inderdaad tot het besluit 
kumien komcn dat we in een verhouding van 3,5 tot 1, con volk van schilders, 
.schrijvers, toui-ckpelcr.s, publiciston, bibliografcn en politici zijn. W e durven aan-
dringcn bij hen wic hot arabtshalvc. bevoogdheidshalve en verantwoordelijkheids-
halve aangaat, dat men aan de geschiedenis van de exakte wetenschappen de aan
dacht zou bcsteden die zij verdicnt. Er werd in ons land cm organismc voor we-
tenschap.'ibclcid in het Icven geroepcn : aan zijn aandacht mag het niet ontsnappen 
dat wij in zakc geschiedenis van de wetenschap op het buitenl.ind een zware ach-
terstand hcbben in te lopen. E. 

Louis dc Bx-ogUc over Lcrcntz. — Het laatste boek van de Franse fysicus en 
Nobelprijs Louis d..' Broglie Sur Ics scntiers de la science (Paris, Albin Michel, 
1960), waarin hij zijn opvattingen over alles wat zijn studievak raakt, ten beste 
geeft, brengt naast veel andere lezenswaardige zaken, het relaas over de groei van 
het work van de Ncdcrlander Hcndrik-Antoon Lorentz. wien in 1902 de Nobelprijs 
voor fy.sika te beurt viel, samcn met zijn landgenoot Pieter Zecman. Het werk van 
de ene loopt voort in het wcrk van dc andere. Onder de pen van L. dc Broglie, die 
van elke dwecpzuchtigc bcvlicging vrij blijft, maar toch een gcestdriftige noot aan-
slaat voor het baanbrekcnde dat Lorentz heeft vcrwezenlijkt, menen we, in die 
goede dertig bladzijden (biz. 9-45), een niet alledaags stukje historic over een we-
tonschappelijk man en dicns prestaties te raogcn aanstippcn. Men leest inderdaad 
niet veel historisch werk boven de handtckening van iemand die de exakte weten-
;.chap boocfent. Dc hoofdtoon van dc Broglle's bo.'k is nu helemaal een historische ; 
het geeft daarenboven in de 25 laatste bladzijden zijn opvattingen weer over het 
belang dat dc geschiedenis van dc wetenschappen — en hij bedocit hicrmee de 
exakte wetenschappen — bicdt, en de leer die zij voor dc vcrdcrc ontwikkcling van 
het wetcnschappelijk ondcrzoek en denkcn oplevert. 

Het loont dc moeite de nicning van Louis de Broglie daaromtrent te lezen. De 
thans 68-jarige gelecrde meent dat de geschiedenis van de wetenschappen een zeer 
belangrijke tak van de beschavingsgeschicdenis is, en niet genoeg tot waardering 
komt, c m . omdat haar pedagogi^che bctckenis hel:'maal verwaarloosd wordt. De 
geschiedenis van de wetenschap vocrt de onderzoeker op het spoor van nieuwe 
kennis, leert hem ccrst analyti.sch nadenken en daarna syntctisch konkludercn ; niets 
leert hem beter knusalitcit.'^verbandcn op^-poren en If-ggen, behoedt hem voor over-
schatting der waarden en personen. leert hem metodc aan, leert hem het toeval niet 
te veronachtzamen. De geschiedenis van de wetenschappen is vooral een kostbare 
bron van inlichting over het mcchanisme en de wctten van de wctenschappelijke 
vooruitgang. Die geschiedenis toont aan, beter dan elke andere metode het vermag, 
hoc de mcnscnkennis voortschrijdt, somwijlcn kwijnt, zich opnieuw hervat en spron-
gcn maakt, het heden voorbereidt door het verleden steeds opnieuw voor de ogen 
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tc vvjeren. E';trapolercn is e n gcwoon proccdr voor de beoefenaar van dc 
exakte \vctenschap ; dat gevaar wordt tot een minimum herleid bij dicgcne die op 
de hoogte is van de gejchiedenis van zijn vak. Geen enkel andere metode dan de 
geschiedenis van de wetenschappen toont beter aan hoe die wetenschap moet on-
derwezcn worden om vruchtbaar te zijn. Hot onderwijs in die geschiedenis mag 
niet opgedragen wordcn aan liefhebbcrs, maar aan vollc-tijd-leerkrachtcn, die zelf 
mot dc- twee voetcn in het wetcnschappelijk orderzoek hcbben gestaan. dc Broglie 
stelt het allemaal in het licht door het memorercn van zijn eigen crvaring op het 
gebied van dc fysika. Prachtig wordt het voorts aangetoond door het verhaal van 
het leven en het werk van H. A. Lor.'ntr waarmede zijn boek aanvangt. Hoe die 
jonge man, in een kleinburgerlijk milieu te Arnhem in 1853 gcboren, uitgroeide 
tot de wegbereider van de kwantenfysika en de relativitcitsteorieen. en tot de vader 
van dc elektroncnlecr. L. dc Broglie heeft Loicntz ncrsoonhjk zeer goed gokend en 
was bestcndig met hem in kontakt. Men verneemt in het bijzonder hoe de Neder-
lander met het Solvay-komitee voor Fysika raecwerkte, hoe hij, ten slotte, de bere-
kenaar was van al de hydrodynamischc problemen die rczen bij de drooglcgging 
van de Zuiderzee ; hoe hij daarvoor nieuwe wiskundige metodes ontwierp en een 
twintigtal jonge ingenieurs oplcidde om die zware taak tot een goed eind tc brengen. 
Het bock van L. de Broglie is voor d.' historicus van de wetenschappen een zeer 
bijzonder werk. Het zal velen, die zich vcor het propageren van de studie der ge
schiedenis van de v/etenschap op vele plaatsen en bij vele gelegenheden inspannen, 
een hart onder de ricm steken, tc wetcn dat een van de eminentsto gclccrden van 
deze tijd aan hun zijde staat, en zulkc krachtige s'oot geeft om dc zaak op het 
goede spoor vooruit te helpen. E. 

Oud-Nederlandsc wetenschappclijke wcrken verlatcn ons voor de Rosenwald' 
collectie (U S.A.). — Te Brussel en te Den Haag werden cinde 1950 in de Kon. 
Bibliotheck een 200-tal oude drukkcn tentoongcsteld. voortkomcnd van dc collectie 
Arenberg. en aangeworven door de Heer Leasing J. Rosenwald (U.S.A.), die zo 
goed was zc nog eens in de Nederlanden te toncn vooralecr ze hun land van her-
komst dcfinitief verlaten. 

Tus.scn deze zeldzame boeken, die jaren lang ontocgankelijk bleven, komen ver-
scheidene wctenschappelijke werken voor, die we ten titel van inlichting uit de 
catalogus overschrcven, met vermelding van hot catalogus-nummer. waarnaar we 
voor meer bijzonderheden verwijzen. 

Ongetwijfcid warcn mccrdere titels hiervan reeds bekend, maar het is goed tc 
weten waar de zeldzame excmplaren te vinden zijn. 

3. PETRUS DE CRESCENTIIS. Liber ruralium commodorum. 
Lovanii, Johannes de Westfalia, 9 dec. 1474. 
(Landbouwkundig wcrk) 

49. REGIMEN sanitatis salcrnitanum (cum commento Arnoldi de Villa Nova) . — 
ARNOLDUS DE VILLA NOVA. Liber dc con,?ervatione corporis seu de 
regimine sanitatis. 

Lovanii, Johannes de Westfalia, (c. 1484) 
69. DER BIEN BOECK. 

Zwolle, Peter van Os, 15 Jan. 1488. 
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113. D A T REGIMENT DER GHESONTHEYT. . . Regimen sanitatis. 
Antverpiao, Johannes de Doesborch (c. 1510?). 

120. TBOUCK V A N W O N D R E . 
Brussel, Thomas van der Noot, 30 aug. 1513. 

121. D E N G R O T E N HERBARIUS met al sijn figueren, die ortus sanitatis ghe-
nacmt is... Ende hicr af een scoon rcgistere om die curatien tcghen crancheden 
lichtelijck te vindene... 
Antwcrpen, Clacs de Grave, 17 juni 1514. 

122. T S C E P VOL Vv'ONDERS. 
Brussel, Thomas van der Noot voor Clacs dc Grave te Antwerpen, 17 juni 
1514. 

132. HIERONYMUS BRUNSCHWIG. Die distellacien endc virtuyten der wateren 
(door Jhcronimus Bruynswijck). 
Brussel, (Thomas van der Noot). 30 april 1517. 

1-16. FASCICIILLIS MEDICINAfi houdende in hem dcse navolghende tractaten 
die alien cyrurginen ende andere menschen te wetene secrc profitelijc ende 
nootsakelijc zijn... 
Antwcrpen, Claes de Grave, 1529. 

150. D E N G R O T E N HERBARIUS. Met alden figuren der cruyden. 
(Utrecht), Jan van Doesborch, 18 Jan. 1532. 

151. HIERONYMUS BRUNSCHWIG. Dae hantwerck der cirurgien, ende leert 
alle wonden... tc cucrcrcn ende te binden..., Utrecht, Jan Berntsz., 13 Jan. 1535. 

156. PETRUS SYLVILIS. Tfundament der medicinen endc chyrurgien. Een boeck 
vanden urinen ende andere teekencn der siccten. 
Antwcrpen, Willcni Voi.s;ernian, 17 maart 1540. 

161. PETT?US APIANUS. Cosmographic, oft bcschryvinghe der gcheelder werelt... 
Antwerpen, Gillis Coppcns van Diest voor Gregorius de Bonte, 1545. 

161. DIE WARACHTIGE C O N S T der geometrycn. 
Antwerpen. Jan Roelants. 1547. 

172. EEN CONSTELIJCK DISTILEERBOEC.. . van... Philippus Hermanni... 
Antwerpen, Jan Roelants, 18 nov. 1552. 

173. W A L T E R HERMANN RIJFF. Een costclijc tractaetken inhoudende dye ken-
ni.ssc oorsake ende rechtc genesinge des steens in den nieren... door Gwalterus 
Rijf..., overgheset uut den lioochduytsche in on,scr ncderlantschcr spraken. 
Antwerpen, Jan Roelants, 1553. 

174. PARACELSLIS. Een excellent tractaet lecrende hoemcn alle ghcbreken der 
pocken sal moghen ghenesen... 
Antwerpen, Jan Roelants, 1553. 

175. PARACELSUS. Dat secreet der philosophijen inhoudende hoemcn... alluyn. 
solfer, copcrroot endo dyer ghelijcken bereyden sal... 
Antwerpen, Jan Roelants, 1553. 
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195. PETRUS APIANUS. Cosmographic. ou description des quatre parties du 
monde... 
An vers. Jean Bellere. 1581. E. Verstraete. 

Dc « Hortus botanicus » en het « Theatrum anatomicum » te Leiden gezien door 
een Poolsc jczuict. — De Poolse jezuiet Bartholomcus Wasowski (1617-1687) 
maaktc van 1650 tot 1656 een reis door Europa in gezclschap van twee knapcn van 
Poohe adel Nikolaas en Sigismond Grudzinska. Zijn nota's over deze tocht verza-
melde hij in zijn « Europnea Percgrinatio *, v.-aarvan het manuskript te Krakau 
bewaard wordt. Van mei 1653 tot april 1654 verblevcn zc in Nederland. Het relans 
over dit deel van de reis werd onlangs gcpubliceerd door Bozcna Zboinska Daszyns-
ka in de Bijdragen en Mcdedclingsn van het Historisch Gcnootschap te Utrecht, 74, 
1960, biz. 3-43. Hierin komen enkele gegevens voor die intere.ssant zijn voor de 
geschiedenis van dc natuurwetenschappen In Nederland, o. a. ccn nogal .spottend 
relaas over een promotie in dc faculteit voor geneeskunde te Utrecht en een be-
schrijving van de « Hortus botanicus » en het « Theatrum anatomicum » te Leiden. 
Om ziin documentaire waarde, drukken wii dit laatste hierondcr af. 

Ad Universitatis scholas, (quae nulla ornamenta habent) hortus est, quern ingredi 
studiosis licitum est de facultate praefccti : aut sine hac certis tantum horis servatis 
regulis inibi descriptis, nempe. nullus avcUat quidquam, nullus transiliat arcolas. 
persequatur alium, incitatius currat, proiciat etc. Ad eum hortum porticus aperta est, 
in qua rara quaedam et singularia appcnsa sunt ad curiosam eruditioncm, et pleraque 
ex Indiis, Africa et America allata. Serpentis cutis ad 8 passus longa, crocodilus, 
trunci arborum staturam figuramque humanam suapte natura imitantium: arundo 
longa arboris crasitie, pelles detractnc belluarum monstrosarum. 

In aula anatomica, quae hactcnus visas omnes superavit, multa pretiosa, admiranda 
plurima non iniucundae eruditioni asservantur. Praeter corpora humana plurima 
suis integre ossibus consistentia (mulieris quae infantem suum mactaverat, viri qui 
bestialitate cum vacca peccaverat, cum eadem bcllua per anatomicam sectionem 
examinati, militis praedatoris suo equo insidentis, etc.) quae ah anatomicis scissa 
examinataque sunt. Mumiae corpora duo integra, prctiosisque involucris hucusque 
asservata sine ulla corruptionc, naso tantum ac occulis contractis et in sua receptacula 
retractis, alterum reginae Aethiopiae, pucri alterum infante maioris : involucra eorum 
ex crassa tela in lineas convulsa esse conspiciuntur, et pretiosissima esse reputantur. 
Vestis lumborum tenus cum passis manicis ex intestinis humanis consuta et pellu-
cida ; integra cutis humana, distenta, et praeter opinionem crassa. Crcpidae ex 
Aegypto advectae ex pelle humana Candida et crassa. Fungus ingens lapideus. 
Embrio in urna inventus a 300 annis integer. Elephantis, balenae ossa omnia com-
posita. Urna vetus pro sepeliendis cineribus adhibita. Annulus ex auro purissimo 
cui nihil omnio alterius metalli admistum est etc. Quae beneficio magnatum, disci-
pulorumque studia ilia amantiura collecta coUataque sunt, et summo ordine ac mun-
ditie hucusque conservata. 

In aula principis ita dicta, molendinum est pro movenda canalium aqua ne pu-
trescat, quod unus canis movet. Rota est ingens et levibus lignis compacta, ideoque 
ponderi canis proportionata. P. B. 
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