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Promotic tot Doctor in de farmaceutische vvctenschappcn aan de universiteit tc 
Gent. — Op 6 februari 1962 vond in de Rijksunivcrsiteit te Gent de openbare 
verdediging plnats van een proefschrift getiteld : « De Grabadin van Pseudo-
Mcsues (Xle-XIIe eeuw) en zijn invloed op de ontwikkeling van de farmacie in 
dc Zuidelijke Ncderlanden ». Promovendus was onze medewerkcr apotckcr L, J. 
Vandewiele uit Gent. Voor de eerste maal werd in ons land hiermede op een tesis 
over een farmaceutisch-historisch ondcrwerp gcdoktoreerd. 

Wij verheugen ons over dit baanbrekend werk op gcbied van de geschiedenis 
der wctenschappen en wensen Dr. L. J. Vandewiele van harte geluk, mede omdat 
hij als praktizerend officina-apoteker de mocd en de volharding wist op te brengen 
om deze prestatie tot een « magna cum laude » op te voeren. Een autoreferaat 
verschijnt in dit nummer. 

De oorsprong van de alchemic. — Onder de titel The origin of alchemy publiceert 
Homer H. Dubs professor emeritus van Chinees ann de Universiteit te Oxford in 
het tijdschrift Ambix (vol. 9, nr. 1, februari 1961. biz. 23-36) zijn onderzoekingen 
over de oorsprong van de alchcmie opgevat nls de kunst om goud te maken. 

Waarschijnlijk reeds in het dcrde millennium voor Chr. beschikten de Babyloniers 
over een methode om goud te onderscheiden van andere metalen. Dit sluit in, dat 
Babylonie onmogelijk de bakcrmat van de alchemic knn zijn. In een beschaving, 
die over een dorgelijke chemische kennis beschikte, was het ontstaan van de alchemic 
onmogelijk, omdat men onmiddcllijk dc onechtheid van het alchemistisch goud kon 
aantonen. Uit analoge beschouwingen besluit de auteur dat ook Egypte het moeder-
land van de alchemic niet kan zijn. 

Heel anders was de situatie in China. Tot in de 5de eeuw voor Chr. was goud 
hier praktisch onbekend. Wei bestonden contacten met Babylon, en het is niet 
onwaarschijnlijk dat de Chinezen de berichten over de Babylonische metallurgie 
z6 hebbcn gcinterpreteerd, als zouden de Babyloniers in staat gewecst zijn goud 
te maken. 

De oudste autenticke vermclding van de alchcmie vindt men in een Chinees 
keizerlijk edikt uit 144 v. Chr. waarin het maken van goud als een misdaad wordt 
bestempcld en met de dood gcstraft. In de 2de eeuw voor Chr. werd de alchemie 
dus reeds druk beoefend in China. Als vermoedelijkc « ontdekker » van de alchemie 
mcont de auteur de Chinese filosoof Dzou Yen te kunnen aanwijzen, die leefde in 
de 4de en 3de eeuw voor Chr. 

Ook wat de latere alchemisten « de stecn der wijzen » hebben genoemd, is 
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\olgcns Dubs con Chinese « uitvinding ». 
Aan het slot van het artikel onderzockt de auteur de oorsprong van de woordcn 

« alchemic » en « clexir s>. Hij komt tot het besluit dat dc beidc termcn, afgczien 
van het Arabisch lidwoord « al » of <.< cl » van Chinese oorsprong zijn. 

P. Bockstaele. 

Kwartalnik Historii Nauki i Tcchniki. — Het dricmnandclijk.s tijdschrift voor dc 
ijcschiedenis van dc wctenschappen en dc tcchnick, uitgcgevcn door dc Poolsc 
Akademic van Wctenschappen, is een belangrijkc bron vocr de kennis van de ont
wikkeling der wctenschappen in Polcn. Uit de ccrste drie nummers van de 6de 
jaargang (1961) stippen we enkele bijdragen aan. 

T. Przypkowski schrijft over « De astronomische oorsprong van het projectie-
apparaat » (biz. 225-255). Bij hot waarnemen van astronomische vcrschijnselcn, 
i. h. b. zonneklipscn en zonnevlekken, wordt vaak gebruik gemaakt van instru-
mentcn, wanrmce men de verschijnselcn projectecrt op een scherm. De auteur 
onderzockt de instruraenten die hiervoor werden gebruikt .sinds de oudheid tot in 
dc 17dc eeuw en hun invloed op het ontstaan van de « lanterne magiquc ». Bc-
sproken worden o.a. de procfnemingen van Gemma Frisius en dc jczuiet Karcl 
Malapert uit Bergen (Henegouwen), die in dc Poolsc stad Kalisz s.imen met Alexius 
Silvius en Simon Perovius in 1613-1618 door projectic zonnevlekken observecrdc. 
De astronoom Jan Hevelius gebruikte in de jarcn 1642-1644 een verbetcrdc vorm 
van deze instrumentcn. Verder wordt in het bijzonder gewezcn op dc rol van Atha-
nasius Kircher en Jan Zahn in de ontwikkeling van de projecticlantaarn. 

Karolina Targosz wijdt een korte .studie aan de betrckkingen van de joodse arts 
en astronoom Jozcf Delmedigo (Jozef Salomo del Medico) met Polen, in het bij
zonder aan zijn correspondentie met de Poolse wiskundige Jan Brozek (biz. 419-
430). 

Van F. Bourdier verschijnt het eerste deel van een bijdragc over « De voorlopcrs 
van Darwin in de periode 1550-1859 » (biz. 431-456). Het is een samenvatting 
van twee artikels over de voorgeschiedenis van hot Darwini.smc gepubliceerd in de 
Rcvuc d'Histoire dcs Sciences (vol. 13) en hot Bulletin de la Sodetc Gcologiquc 
dc France (7e serie, vol. 1). 

Twee artikels zijn gcwijd aan het werk van de arts Jan Jaskicwicz, professor 
van natuurwetenschappcn en scheikunde aan de Universiteit te Krakau on lid van 
de Franse Academic des Sciences. Het eerste is van dc hand van H. Madurowicz-
Urban.ska en draagt als tilel : s< Onderzoek naar de auteur van een tot mi onbekend 
geblcven handschrift over metallurgie uit het einde van de ISde eeuw » (biz. 45-
73). Het bedoelde anonieme manuscript kwam in 1959 in het bezit van de Tcch-
nische Akademic te Krakau. Het blijkt gcschreven te zijn tusscn de jarcn 1782-1784 
en bevat een deel van de lessen gcgeven door Jaskicwicz aan de Krakausc Uni
versiteit. Een ander manuscript, dat Jaskicwicz gebruikte nls een soort aide-memoire 
bij zijn lessen, wordt bcschreven door E. Ostachow.';ki in « Bcmcrkingon over een 
manuscript : Over de chemische ontleding van plantcn; Over sappcn en cxtrac-
ten » (biz. 75-92). De inhoud is helangrijk voor de ontwikkeling van dc Poolse 
scheikundige nomcnclatuur. 
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T. Piech en S. Fabiani bcschrijven een episode uit dc geschiedenis van het 
vloeibaar maken van gassen in « Een controverse over de verdiensten van Poolse 
geleerden in het vloeibaar maken van gassen » (biz. 469-484). In april 1883 lukte 
het de Poolse geleerden Wroblewski en Oslzewski zuurstof en stikstof te lique-
fiiiren, wat aanleiding gaf lot een controverse met enkeic Franse geleerden. Aan de 
hand van uittrek.sels uit de briofwisseling van Wroblewski, bewaard in het Fysisch 
Instituut van de Universiteit te Krakau. krijgen wc een inzicht in deze twist. 

B. Olszewicz geeft een voorlopige .samenvatting van zijn onderzoekingen over 
de « Relatics tus.scn de Skandinavischc landen en Polen op het gcbied van de 
kartografic van dc renaissance tot de 19de eeuw » (biz 17-24). 

In een drictal artikels wordt een of ander aspekt van Francis Bacon's werk 
belicht. T. Kotarbinski schrijft over « Francis Bacon - staatsman en geleerde » 
(hiz. 199-206), B. Suchodolski over « Het belang van Bacon in de geschiedenis 
van de antropologie » (biz. 207-224) en K. Lesniak over « Bacon's wetenschap
pelijke opvattingcn » (biz. 383-391). 

Verschcidene artikels zijn gcwijd aan de geschiedenis van de technick. Er is o.a. 
ccn studie van T. Zurowski over de oudste (prehistorische) mijnontginningen in 
Polen (biz. 25-44). S. Zwolinski beschrijft de inrichting van een 16de-]8de eeuwse 
crtsmijn gclegen in de Koscieliska-vallci in het Tatragebergtc (biz. 457-467). Archi-
valia over de papierindustric in Polen circa 1820 worden vcrwcrkt in de bijdrage 
van T. Nowacki (biz. 302-307). A. Kozyrew verzamelde gegevens over het 
Poolse aandeel in de bouw van Russische spoorwegen in de Zuidelijke Oeral (biz. 
288-301). Als slot vcrmelden we nog de bijdrage van W . Wilinbachow over 
« Byzantium en dc ontwikkeling van de vuurwapens in Europa » (biz. 403-417). 

Bij deze intcrcssante studies nemen we graag een artikel op de koop toe, dat 
minder ingegcven schijnt door zuiver wetenschappelijke belangstelling dan wel door 
de huidige politieke constellatie in Polcn. In ccn stukje over « Lenin en de weten
schappelijke wijsbegeerte » (biz. 3-15) schrijft Z . Poniatowski o.a. dat alleen het 
marxisme de wettclijke crfgcnaam is van alle wetenschappelijke tradities en dat 
nlles wat waardc heeft in het huidige niet-marxistische denken uiteindelijk uit de 
creatieve kracht van het marxisme gegroeid is. 

P. Bockstaele. 

Szemjon Gcraszimovics Zibeltn. — Te Moskou herdacht men dc 225ste verjaar-
dag van S. G. Zibclin (1735-1802) die dc eer.ste student was aan de universiteit te 
Moskou en de ccrste Russische internist. Bij dc opening van de universiteit te 
Moskou in 1755 zond de Slavo-grieks-latijnse Akademie zes van haar beste stu-
denten naar de nicuwe universiteit waaronder Zibelin. Bij gcbrek aan professoren 
en studenten kwam de medischc faculteit echter niet tot stand voor 1764. Ten einde 
de nodige knders tc vormen, werd Zibelin naar hot buitenland gezondcn om zich 
in dc geneeskunde te bekwamen. Hij studeerde de medicijnen eerst te Koenigsberg 
en daarna te Leiden waar hij promoveerde op volgende dissertatie : Dc saponibus 
nicdicis nativis ex triplici regno naturae petitis, corumque a chemkis differentia, 
principiis, indole, ac usu in medicina. Lugduni Bat. 1764, 4". 

In 1765 keerde Zibelin naar Moskou tcrug waar hij aan de medische faculteit 
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docccrde van 1766 tot 1802. Een zijner verdiensten is dat hij er naar strcefdc het 
onderwijs in de moedertaal te geven, daar waar allc colleges aan de universiteit 
in het Frans of het Latijn werden gegeven. Hij zette zijn collegae er toe aan zijn 
voorbeeld te volgen en schiep een russische medische tcrminologie waarvan sommige 
termcn nu nog in gebruik zijn. 

Vcrzameling Kostbare Werken. — Van 22 deccmbcr 1961 tot 11 februari 1962 
werd te Brussel in de Albert I Biblioteek ccn tentoonstelling van honderd drukken 
gehouden die in de afdeling Kostbare Werken worden bewaard. Het vierde van de 
tentoongestelde werken waren van belang voor de geschiedenis van de wcten
schappen : de aardrijkskunde was sterk vertegenwoordigd met een aantal kaarten-
bocken en atlassen waartussen men o.m. werken kon aantreffen van Ptolomaeus, 
Petrus Apianus, Ortclius, Mercator en Blaeu, terwiji men onder de botanische 
werken het eerste kruidboek van Fuchs en bij de latere werken Redoute's Choix 
des plus belles Flours met zijn ongciivenaarde bloemenprenten kon bewonderen. 
Verder waren er werken van zoologie waaronder Rondelet s De Piscis en Buffon's 
Histoire naturelle des Oiseaux. Aangczien de biblioteek nog niet zo lang geledcn 
een tentoonstelling had gewijd aan Andreas Vesalius, waren er gecn medische boeken 
behalve dan het zeldzame vlugschrift handelcnd over dc geneeskracht van de petro
leum waarvan E. Indestege in dit tijdschrift een uitvocrige bcschrijving heeft gc
geven. 

Van deze tentoonstelling verschccn een uitgebrcide katalogus van ca 250 blad-
zijden waaraan 28 spccialisten hebben medegewerkt en die ge'illustreerd is met 
100 afbeeldingen. Van icder bock wordt een uitvoerige bcschrijving gcgeven, op-
gesteld door een vakkenner en voorzien van de nodige bibliografische nota's. Zo 
verzorgde Antoine de Smet de aardrijkskundige werken terwiji de boeken over 
natuurwetenschappcn mecstal bcschreven zijn door Jan Balis. Zodoende is deze 
katalogus een blijvende herinncring gcworden aan deze goed gepresentecrde ten
toonstelling en mede voor ieder boekenliefhebber een uitstekend naslagwerk. 

De tentoonstelling was bedoeld als een huldebetoon aan Franz Schauwers, de 
stichter en bezielende conservator van de afdeling Kostbare Werken, die na een 
vruchtbarc vecrtigjarige loopbaan. onlangs op pcnsiocn werd gesteld. 

Boekenvandalisme. — Dc mooie vcrzameling anatomische platen die, zondcr tekst, 
rond 1670 verraoedelijk tc Bologna werden uitgegeven onder de titel « Notomie di 
Titiano » en door de Italiaanse graveur Domenico Maria Bonavera naar de platen 
van Vesalius' De Fabrica in koper werden gcsneden, worden door een Frankfurter 
antiquariaat te koop aangeboden. In plaats van de map in haar geheel te verkopen, 
wordt iedere plaat afzonderlijk vcrkocht aan prijzen gaande tot 68 DM. pro stuk. 
Het antiquariaat prijst volgenderwijs zijn waar aan : « Fiir das Studierzimmer 
eines medizinischen Gelehrten diirfte es kaum einen Schonerem Wandschmuck ge-
ben als solche alte Vesal-Tafeln ». Na de stukgesneden oude atlassen en oude 
kruidboeken die voor muurversiering dienen, mocten de oude anatomische werken 
er nu ook aan. 
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Nieuwc uitgave van Callisen's Medicinischcs Schriftstelltr-Lexicon. — Door de 
zorgen van de uitgeverij B. De Graaf tc Nieuwkoop (Ncderland) wordt de her-
uitgave in foto-offset voorbereid van het in Kopenhagen en Altona van 1830 tot 
1845 verschenen monuraentale werk van de Deense arts A. C. P. Callisen : Medici
nischcs Schriftsteller-Lcxicon der jetzt lebenden Acrtztc. Wundarzte, Geburtshclfer, 
Apotheker und Naturforscher aller gcbildctcn Volker. Dit prakti.sch onvindbaar 
naslagwerk bestaat uit 33 boekdelcn van tesamcn 17.500 bladzijden en verschaft 
inlichtingen over ongeveer 100.000 items. Het geeft ccn volledig overzicht van de 
medische literatuur van alle landen verschenen tusscn 1750 en ongeveer 1830. Van 
dit werk zegde Garrison dat het was « one of the most wonderful things ever 
achieved by a single man ». 

Het ligt in de bcdoeling van de uitgcvers iedere maand een boekdcel te laten 
verschijnen en dit vanaf oktober 1962 zodat hot werk volledig zal zijn in juni 1965. 
Voor diegene die een onvolledige recks bezitten van dit werk kan ook ingeschreven 
worden voor het hun ontbrekende boekdcel, dat ongebonden wordt afgclevcrd zodat 
ze hun reeks kunnen vervolledigen in ccn uniformc bookband. 
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