
BOEKBESPREKING 

P. V A N DER STAR. Catalogus. Uit de Kindcrjaren van de Elektridteit. De 
geschiedeois van de elektridteit van 1600 tot ca. 1831. Leiden, Rijksmuseum voor 
de Geschicdenis der Natuurwetenschappen, 1961. 28 biz., f 0.50. 

Deze brochure is de beknopte katalogus van de tentoonstelling « Uit de Kinder-
jaren van de Elektriciteit *, die van 1 juni tot 29 oktober doorging in het Rijks
museum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen te Leiden. In de Inleiding 
vinden we een kort overzicht van de ontwikkeling van de elektriciteit van 16(X), 
het jaar waarin William Gilberts « De Magnete » verscheen, tot aan de ontdek-
king van de clektromagnctische induktie door Faraday in 1831. 

De katalogus zelf vermeldt 117 nummers, waaronder elektrische toestellen, boeken. 
prenten, schilderijen enz. 

De brochure werd uitgegeven als Mededeling No. 116 uit het Rijksmuseum voor 
de Geschiedenis der Natuurwetenschappen te Leiden. 

P. Bockstaele. 

CH. MAYER. La Medidnc a la « belle epoque ». Uitg. N. V. Pharmacobel en 
N. V. Codipha Brussel, 1961, 67 biz., niet in handel. 

De twee voornoemde farmaceutische firma's gaven aan hun klienteel dit mooi 
gedrukt boekje ten geschenke. Voor dit initiatief zijn ze te loven en het is te wensen 
dat andere hun voorbeeld navolgen ; het cadeautje zal meer gewaardeerd worden 
dan de pruUaria die in de brievenbus van de artsen gestopt worden en regelrecht 
naar de scheurmand gaaa. 

De centrale figuur van het verhaal is Leon Stienon, een Brussels geneesheer die 
hoogleraar in de patologlsche ontleedkunde en in de interne kliniek is geweest, een 
waaraevol man met veel invloed in de kringen van de hoofdstad (hij was arts 
vaa Leopold Q en Albert I) en die de vernieuwing van het hoger onderwijs in een 
moderne *hi Immer heeft nagestreefd. Rondom hem evolueren tal van tweederangs-
Uerrea. Het b«?kje is geschreven in de geest van een Brusselse intimiteit die weinig 
of fleen kontakten onderhield met de rest van het land en dacht dat zij de navel 
vaa cle schepping was. Stienon was een man die aan zichzelf genoeg had, een flink 
cUnicus vzoj de oude stempel, die door zijn hoge leeftijd (1850-1945) de patriarch 
v ^ het medlsche Brussel werd. Hoe dat medische Brussel van een oude rommelkast 
tpt ie|k luoderne grootstad evolueerde, wordt men af en toe gewaar onder het 
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verhaal waar personen en gebeurtenissen door elkaar hun rol spelcn. Grote ge 
schiedenis of rijkdom aan gedachten zal men in het geschriftje niet anntreffen. 
daarvoor is het veel te lokaal van inhoud en strekking, maar op het Brus.scl van 
1890 tot !9-i5 werpt het een hchtje dat, ofschoon niet zo bijzonder sympatiek, 
toch een historisch tintjc geeft aan meer dan vijftig janr gebcurcn en aan een plciade 
medische luitjes die er mochten zijn en dapper het werk hebben gedaan waarvoor 
zij stonden. 

E. 

Alle dc brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Uitgegeven, geillustreerd en van 
aantekeningcn voorzicn door een Commissie van Ncderlandse gelecrdcn. Deel VI. 

The collected Letters of Antoni van Leeuwenhoek. Edited, illustrated and a n n c 
tatcd by a Co;-:r..ii>sion of Dutch scientists. Volume VL 425 biz. XXXIl platen. 
N. V. Swets 6 Zeitlingcr Boekhandel en Uitgeversmaatschappij. Amsterdam 1961. 
Prijs 85 Gulden. 

Dit deel behandelt 12 van Leeuwenhoek's brieven : nummer 90 tot en met 101, 
gaande van 2 april 1686 tot 11 juU 1687. 

Vv'e zouden uilen naar Athene dragen, mocsten we hier trachten de lof te ver-
kondigen van een reuzenwerk dat reeds in 1931 werd aangevat (nog een jaar voor-
dat Clifford Dobell in Engcland zijn bekendc « Anthony van Leeuwenhoek and 
his Little Animals > publiceerde) en waarvan het eerste deel in 1939 van de pers 
kwam, want, van toen af zijn « Alle dc brieven van Antoni van Leeuwenhoek » 
in de handen van wie ook ter wereld, die — zij het officieel, zij het als particulier — 
zich ernstig interesseert voor de ontwikkelingsgeschiedenis der biologic in de 17de 
eeuw, de wondere eeuw van de opkomst der wetenschappelijke akademien in En
gcland, in Frankrijk en Italic. 

Ook nu weer, zoals het trouwens gebeurt bij het lezen van elke Leeuwenhoek-
brief, valt het op hoe hij, als strikt objectief zocker, de waargenomen feiten, die 
hij zijn « observation » noemt, weet te scheiden van de getrokkcn besluiten : zijn 
« consideratien ». 

Brief N° 94 van 10 juli 1686 aan de Royal Society over het vcrschil in duur-
zaamheid tussen hout dat geveld is tijdens de winter of in de zomer, en tussen 
snel- en langzaam groeiend hout, bestaat schier uitsluitend uit « consideratien ». 
Die brief geeft ons een mooi overzicht van de houttechnologische begrippen die men 
er op nahield in de 17de eeuw. 

In die brief verwijst Leeuwenhoek naar zijn hout-anatomische tekeningen van 12 
januari 1680 (verschcnen in Deel III). Hij deed zijn hout-anatomisch werk bijna 
gelijktijdig met Nehemiah Grew in Engcland en Marcello Malpighi in Italic. Leeu
wenhoek's tekeningen overtreffen verre die van zijn coUegae, en we mogen vrij-
wel zeggen dat ze de bcste zijn gebleven tot in het eerste kwart der 19de eeuw. 

In Deel VI bevinden zich ook 3 belangrijkc bijdragen van Dr. A. Schierbeck : 

De geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan der gallen en de betekenis 

der gallen voor de inktbereiding in Leeuwenhoek's tijd. 
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Leeuwenhoek als landmeter en wijnroeier. 

Verhandelinge van de Coffee door Stephanus Blankaart. 

Schierbeck is de Leeuwenhoekkenner bij uitstek. — Van 1942 tot 1959 is hij de 
hoofdredakteur geweest van « Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek ». 
Aan die zware taak heeft hij moeten verraken in 1959. Hij blijft echter in voeling 
met zijn medewerkers als lid van de Commis.";ie. Als dank voor zijn bezielend werk 
werd hem door de Koninklijkc Nedcrlandse Akademie van Wetenschappen de 
gouden Leeuwenhoekpenning overhandigd. 

101 brieven zijn nu — vertaald en vollcdig toegelicht ~- gepubliceerd. In totaal 
zijn er ongeveer 250 Scndbrieven en Missives van Leeuwenhoek bekend. Het zal 
dus wellicht nog 40 a 50 jaar duren alvorcns de hi.storici zich volledig zullen kunnen 
verdiepen in zijn werken. Schierbeek's wrange klacht ; « Leeuwenhoek wordt meer 
geprezen dan gelezen » blijft nog steeds actueel, en toch beschikt onze huidige 
gencratie nu reeds over voldocnde samenvattende literatuur om de beroemde Delf-
tenaar naar waarde fe kunnen schattcn. Noemen we slechts : Antony van Leeu
wenhoek and his « Little Animals » van Clifford Dobell, dat nu onlaiigs een 
herdruk kreeg, Schierbeek's « Antoni van Leeuwenhoek, zijn leven en zijn werken » 
en — evcncens van Schierbeck, en met een biografische inleiding van Maria 
Rooseboom : « The Life and Works of Antoni van Leeuwenhoek — Measuring 
the invisible World ». 

Ed. Prison. 

PROF. HUGO GLASER. Dramatische experimenten In de geneeskunde. Else
vier, Amsterdam-Brussel, 1961, 160 pp., 25 F. 

E. de Gems zorgde voor een geslaagde Nederlandse vertaling van dit Elsevier-
pocketboek. Het is een verdienstelijke onderneming om lezers voor zulke problemen 
te interesseren, door, namelijk, wat zich in de laatste tweehonderd jaar zoal met 
grote medici in hun werk van vorsing heeft afgespeeld, onder het grote publiek 
bekend te maken. W a t de roekeloze Max Pettenkoper uithaalde, toen hij een rein-
kultuur van cholerabacillen inslikte, om de teorieen die hij er over de weerstand 
tegen de bakterien op nahield op zichzelf te demonstreren, mag ovcral bekend zijn. 
En dat zijn teorieen, desondanks, toch verkeerd waren, en waarora, moge leren 
dat de geneeskunde, in haar praktijk en in haar laboratoria, voor zware opdrachten 
staat die slechts met geduld, studie en heldhaftigheid tot een goed eind te brengen 
zijn. 

De hoofdstukken van het boekje lopen over de bestrijding van de pest, de gele 
koorts, dc malaria, de slaapziekte, de viektyfus, de lepra, de kanker, over de kokai-
ne, de narkose, de morfine, het kurare, de nikotine. Er is voorts het verhaal over 
Forssmanns hartkateter, de verjongingskuur van Brown-Sequard, de stuwing vol-
gens Bier, de serumziekte van Clemens von Pirquet, Purkinje en zijn farmakolo-
gische proeven, enz. Elk kapittel brengt een of meer mannen voor het voetlicht 
die er niet voor terugdeinsden zichzelf tot proefkonijn te maken, voordat zij met 
hun medikament. of hun onderzoeksmetode, de patienten ten gerieve wilden zijn. 
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Het boekje behoort tot de vulgarizerende literatuur. maar omdat het de geschie
denis van de geneeskunde dient, willen wij het hier memoreren. Wij zijn overtuigd 
dat ook de artsen en de mensen van het vak het met genoegen zullen lezen. Als 
treinlektuur is het gedroomd. 

E . 

PAUL DIEPGEN. UnvoUendete. — Vom Lebcn und Wirken fruhverstorbener 
Forscher und Arzte aus anderthalb Jahrhunderten. G, Thieme Verlag, 1960, 223 pp., 
269 F. 

Paul Diepgen gaat, met zijn meer dan tachtig jaar, onverminderd voort met zijn 
medisch-historisch werk. Hij heeft alle hem ter beschikking .staande biografische 
bronnen dooriocht, om daarin de mannen op te sporen die niet ouder dan 45 jaar 
werden en in die korte levenf.duur zeer belangrijke ontdekkingen op hun aktief 
brachten. Hij heeft zich tot de laatste anderhalvc eeuw beperkt. 

Een eerste vast-stelling is die van H. L. Smitt, in 1936 gedaan, dat de artsen toen 
gemiddeld maar 52.8 jaar werden, terwijl twee lustra vroeger de gemiddelde leef-
tijdsduur van andere Amerikaanse mnnnen reeds op 55,97 jaar lag. Maar toch zijn 
er heel wat voorbeelden van oudgcworden artsen, ook onder de zeer vooraan-
staanden, Virchow (81 j.) en Morgagni (89 j.) b.v. Om zich te houden binnen het 
vastgelegde ranm, zocht Diepgen de herinnering aisn 32 voornarae artsen op, mannen 
uit elk gebied. vanaf de anatomic, tot de chirurgie. de pediatric en de oogheelkunde. 

Om maar enkelen, onder de meest vcrtrouwde namen aan te stippen ; Bichat, 
Deiters, Cohnheim. Bilharz. Negri. Soupault, Finsen, von Graefe. 

W a t was de doodsoorzaak ? Aan de ."ipits staat de tuberkulcse met Laennec (45), 
Langerhans (41), Ncelsen (40), Albrecht (36). Akute besmettingen eisten een 
zware tol, waaronder een groot nantal tcngevolge van berocpsbezigheden. Volgen 
de hartziekten, de mahgne gezwellen, de psychosen, de zelfmoord en de ongevallen. 
Naast het verhaal van hun tragisch en kort leven, somt Diepgen met de grootste 
nauwkcurighcid de wetenschappelijke titels op van dc door hem bchandelde groot-
meesters van het medisch onderzoek, en na elk hoofdstuk staat daar, sekuur, de 
opgaaf van de bronnen. Elke gerefereerde arts krijgt een relaas met de voornaamste 
data uit zijn leven. een boeiende beschrijving over de hoogtepunten van zijn we
tenschappelijke nrbcid, zodat men de tragiek van zijn vroegtijdige dood aanvoelt 
en het verlies in zijn voile omvang beter gaat begrijpen. Rond elk van de 32 hoofd-
figuren worden nog andere gestalten opgeroepen en pregnant weergegeven, zodat 
telkens opnicuvv een bont kaleidoskoop tijdens de lezing voor het oog verschijnt. 
Men komt onder de bekoring van de scherpte waarmede Diepgen zijn beelden 
tekent, men bewondert de frisheid van die beelden, van de histori.sche uitdieping 
zowel als van de geografische kanttekeningen en de pakkende omraming waarin 
deze onvoltooide levens zich afgespeeld hebben. 

Het was een originele en prijzenswaardige gedachte aan de veelbelovendc maar 
afgebroken Icvcnsloop van een aantal vooraanstaande medici, een belangrijke mo-
nografie te wijden. Men stelt het op prijs dat Diepgen daar op zo 'n meesterlijke 
manier in geslaagd is. E. 
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MAYERHOFER J. e. a. Lcxikon der Geschichte der Naturwisscnschaftcn. Wien, 
Verlag Bruder Holhuek (1961). 2de aflevering, pag. 129-288. Prijs 96 Schilling. 

Bij het verschijnen van de eerste aflevering hebben we in dit tijdschrift gewezen 
op de belangrijkheid van dit lexikon, dat als naslagwerk onmisbaar zal worden 
voor eenieder die zich met de geschiedenis der natuurwetenschappen bezighoudt. 
Naast personen worden aangcgeven plaat.snamen, wetenschappelijke begrippen, 
landen en volkeren enz, met bij ieder trefwoord een gocde literatuurlijst en verwij-
zingen naar andere trefwoorden die met betrckking tot het besprokene van belang 
kunnen zijn. In deze tweede aflevering gaande van Acharius, Erik tot Aryabhata 
citeren wij de volgende trefwoorden die iets meer uitvoerig behandeld worden : 
Agypter, Albertus Magnus, Alchemic, Anatomic, Araber, Archimedes, Aristoteles 
(16 biz.), Aritbmetik e. a., tesamen circa 240 trefwoorden. Het heeft ons ontgoo-
cheld vast te stellen dat Antwerpen, waarvan men het lat. Antwerpium aangeeft 
i.p.v. Antverpia, zo stiefmoederlijk behandeld wordt : van belang voor de geschie
denis der wetenschappen citeert men het Musee Plantin-Moretus en het Maison 
Hydraulique (bedoeld is het Brouwers- of Waterhuis), terwijl het Schcepvaart-
museum en de in vakkringen zo beroemde verzameling optische instrumenten van 
Van Heurck niet eens vernoemd zijn. 

Het ligt in de bedoeling van de uitgevers dit werk te beeindigen in 900 blad-
zijden. Gezien we met deze tweede aflevering eindigcnd op pag. 288, in het alfabet 
nog maar weinig gevorderd zijn, vrezen we dat de omvang van dit lexikon wel 
groter zal worden dan oorspronkelijk gepland was. 

Voor de inschrijvers is de prijs berekend aan DM 1.50 per 16 bladzijden. 

P. Boeynaems. 

MASON S. F. Geschichte der Naturwisscnschaft in der Entwicklung ihrer Denk-
weisen. Deutsche Ausgabe unter Mitwirkung von Klaus M. Meyer-Abich besorgt 
von Bernhard Sticker. Stuttgart Alfred Kroner Verlag 1961, 724 biz. DM 17,50. 

OorspronkeUjk verscheen dit bock in het Engels onder de titel « History of 
Science >. Zijn grote verdienste ligt hierin dat waar reeds zovele werken het 
verhaal geven van de opcenvolgende ontdekkingen en uitvindingen die als mijl-
palen een betekenis hebben in de ontwikkelingsgeschiedenis der natuurwelenschap 
en waar andere de ontwikkehng van het wetenschappelijk denken in een bepaalde 
tak der natuurwetenschappen hebben ontwikkeld, Mason een globaal overzicht 
geeft van het natuurwetenschappclijk denken in zijn veelzijdige uitingen, de on-
derlinge wisselwerking tussen de verschillende takken der natuurwetenschap on-
derzoekt, de eigentijdse invloeden — religieuze en wijsgerige — nagaat die de na
tuurwetenschap heeft ondergaan en tenslotte wijst op de grote invloed die is uit-
gegaan van het natuurwetenschappclijk denken, invloed die bepalend is geweest 
voor 's werelds economic en richtinggevend is geweest aan het historisch gebeuren. 
Dit syntetisch overzicht van de ontwikkeling van het natuurwetenschappelijk den
ken begint in de vroegste tijden en gaat tot in de eerste helft van de twintigste 
eeuw. 
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Mason's betoog munt uit door zijn helderheid en de beste bladzijden lijken ons 
deze gewijd aan de 16de en de I7de eeuw. Koraplekse figuren als Paracelsus en 
Van Helmont verschijnen voor het voethcht, ontbolsterd van hun obscure geheim-
zinnigheid en meesterlijk geboetseerd in hun reele waarden en blijvende betekenis. 
Dat de schrijver het aangedurfd heeft zijn beschouwingen uit te werken tot het 
midden der 20ste eeuw en o.m. de recente teorieen over de astrofisica en de ato-
menbouw, de relati\'iteitsteorie, de quantenteorie reeds in een historisch perspektief 
heeft geprojekteerd, is een risico waarop enkel de toekom.st het juiste antwoord zal 
kunnen geven. 

Door de omvangrijkheid en dc veelzijdigheid van het onderwerp is deze studie 
uitgegroeid tot een boek van 700 bladzijden kompakte tekst en toch heeft men zich 
moeten beperken tot het mecist essentiele. De betekenis van de nntiiurweteniichap 
en de invloed die er van is uitgegaan zijn zo doorslaggevend geweest voor de 
geschiedenis dat, in het be.-sef van het weinige dat er doorgaans van gekend i.<;, we 
eens te meer moeten vaststellen hoe op dit gebied het onderwijs in de geschiedenis 
in gebreke blijft. Voor wie zich niet tevreden stelt met feitenmateriaal maar naar 
een grondiger inzicht zoekt in de evolutie van onze beschaving, is dit het gezochte 
boek. 

De Duitse vertaling van Bernhard Sticker werd mits enkele aanpassingen en een 
nieuwbewerkte literatuurlijst afgestemd op dc Duitse lezer. 

P. Boeynaems. 

208 


