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Ecn tacsimile reproductie van Robert Hookc's Micrographia. 1665. — Micro-
graphia or some Physiological Description of Minute Bodies made by Magnifying 
Glasses with Observations and Inquiries thereupon. By R. Hooke, Fellow of the 
Royal Society. — London, Printed by Jo. Martyn and Ja. Allestry, Printers to the 
Royal Society, and are to be sold at their Shop at the Bell in S. Paul's Church ^ 
yard. MDCLXV. 

Van Robert Hooke's wereldberocmd en zeldzaam bock vcrscheen in 1938 een 
heruitgave bezorgd door R. T. Gunther, Museum of the History of Science -
Oxford, en die ondertussen ook vrijwel onvindbaar is geworden. In de U.S.A. 
heeft nu, in 1961, de Dover Publications Inc. - 180 Varickstreet New York 14. 
N. Y., voor een nieuwe editie gezorgd. Uitgevers voor Engeland zijn : Constable 
and Company Limited. - 10 Orange Street, London. W . C . 2. Deze nieuwe uitgave 
bevat eveneens de INDEX van de Micrographia Restaurata 1745 en 1780. Hooke's 
meesterwerk is nu in eenieders bereik. Het is op deugdelijk papier gedrukt, en het 
plaatwerk is zeer goed verzorgd. Prijs : 2 Dollar. 

Ed. Prison. 

De ccrste anatomischc plaat met vcrstelbarc onderdelen. — Door een antikwa-
riaat te Parijs wordt volgende grote zeldzaamheid aangebodeii : Viscerum, hoc 
est interiorum corporis humani partium, viva delineatio. Venetiis, per loan. Ant. 
de Sabio expensis viro lo. Baptiste Pederzani, 1539, twee in-folio bladen van ieder 
411 X 280 mm. 

L. Choulant. Geschichte und Bibliographie der anatomischen Abbildung... 
Translated and edited by Mortimer Frank, Chicago, 1920, en Le Roy Crummer. 
Early anatomical fugitive sheets. Ann. med. Hi.st., 1923, citeren allebei deze platen 
naar Haller, die ze zelf ook nooit zag en reeds in 1774 schreef ; « Nusquam vidi 
indicatas tabulas... ». 

Een plaat stelt de man voor, gezeten op een stenen bank met in de rechter hand 
een tak en in de linker hand een schild waarop de volgende woorden : Membra 
hominis positu, numeroq tabella figurat. De romp bevat vijf gesuperposeerde en 
verstelbare platen : I, de abdominale wand ; II, het hart, de longen, de maag; 
III, de lever en de galblaas; IV, de nieren, de blaas en de geslachtsorganen ; V, de 
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ingewanden. De laatste en op het grondblad gedrukte houtsnede stelt de wervelzuil 
en het bekken voor. 

De andere plaat stelt de vrouw voor, op een boomtronk gezeten, met de linker 
hand een roos voor het lichaam houdend en de rechter hand rustend op een vaas, 
waarop hetzelfde opschrift als hierboven, en : Quod longis opus est, si brevis esse 
posset, m. a. w. : waarom een lang werk maken als het kort kan zijn, doclend op 
de anatomie die in plaats van in een boekdeel hier gecondenseerd wordt op een 
blad met verstelbare onderdelen. Het voorste van het lichaam opent zich hier ook 
op vijf verstelbare onderdelen, waarvan in dit exemplaar de plaat met de baar-
moeder spijtig genoeg ontbreekt. 

Deze twee platen werden in Venetie gedrukt in 1539, d. i. een jaar nadat Vesa
lius in dezelfde stad zijn Tabulae Sex had laten verschijnen. Interessant zou het 
nu zijn door vergelijkende studie na te gaan in hoeverre deze herontdekte platen 
de invloed van Vesalius hebben ondergaan, dan wel of ze oorspronkelijk werk 
zijn. W a t er ook van zij, deze anatoraische houtsneden getuigen eens te meer van 
de hoge bloei die de anatomie gedurende de 16c eeuw in het noorden van Italie 
beleefde. 

De prijs die door het antikwariaat voor deze twee anatomische platen gevraagd 
wordt, is niets minder dan 200.000 belgiscbe franken. 

P. Boeynaems. 

Het Biohistorisch Instituut te Utrecht. — Het nieuwe Biohistorisch Instituut 
van de unlversiteit van Utrecht werd op 30 mei 11. officieel ingehuldigd. Onder de 
sprekers waren Prof. ]. Lanjouw (Direkteur van het Utrechts Instituut voor Sys-
tematische Plantkunde) die de oorspronkelijke plannen van het Instituut ontwierp, 
en Prof. G. A. Lindeboom (Vrije Universiteit van Amsterdam) die sprak over 
het belang van de humanistische aspekten van de biologie en van de vroegere 
geneeskunde in het algemeen. Prof. F. Verdoorn, direkteur van het Instituut, om-
schreef de opvatting van de biohistorie : dat zijn alle gebieden waar aan de ene 
kant de zuivere en toegepaste wetenschappen van het leven, inbegrepen de vroe
gere geneeskunde, en aan de andere kant de kultuurgeschiedenis, de geschiedenis 
van de letterkunde en van de kunst en enkele andere takken van de humaniora, 
elkaar raken of overdekken. Hij beschreef ook hoe pogingen gedaan worden om 
het Utrechts Biohistorisch Instituut te doen uitgroeien tot een research, opvoed-
kundig, documentatie en — in samenwerking met het Internationaal Biohistorisch 
Bureau ^ tot een internationale instelling. 

In de annalen van de Utrechtse unlversiteit is het Biohistorisch Instituut een 
unicum, daar het zijn intrek heeft genomen in een van de oudste gebouwen van 
de imiversiteit (dat gedurende meer dan twee eeuwen de officiele residentie was 
van de direkteur van dc Hortus Academicus) terwijl de inhoud (de vroegere 
Chronica Botanica Library & Archives) in hoofdzaak werden bijeengebracht in 
de Verenigde Staten. 

W a t de inrichting van het Biohistorisch Instituut betreft, zijn er drie hoofdaf-
delingen : de historische en bibliografische, de biografische en de topografische 
afdeling. Ieder dezer vormt een « drievoudige eenheid » daar iedere afdeling bestaat 
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uit a) boekcn. b) een uitgebreide kartoteek over de desbetreffende wereldliteratuur. 
en c) supplemcntaire archivalia, zoals prenten, autografen, manuscripten en por-
tretten. Andere afdelingen zijn de letterkundige en de kunsthistorische afdelingen, 
dc leeszaal en de tijdschriftenzaal enz. 

Ter gelegenheid van de inhuldiging van het Instituut werden een aantal tentoon-
stcUingen ingericht. waarvan het materiaal geput werd uit de bezittingen van het 
Instituut w.o. 1) Geschiedenis van de twin en tuinarchitektuur in het verleden en 
het heden, 2) prenten met natuurwetenschappelijke onderwerpen, 3) werken van 
en over Linnaeus, hoofdzakelijk van algemeen biologisch en medisch belang, 4) 
literatuur en kunst in de biologie en de vroegere geneeskunde, 5) werken uitge-
gcveii door Fr. & J. G. Verdoorn (1935-1962), 6) belangrijke recente aanwinsten 
van de bibliotheek van het Instituut, 7) Leeuwenhoeckiana : een overzicht van 
het werk van de Leeuwenhoek-Comissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen, die haar zetel heeft in het Utrechts Biohi.storisch Instituut. 

Kafalogus van dc Wellcome Historical Medical Library, — Deze bibliotheek is 
wegens haar belangrijkheid en haar omvang ook buiten de kring der beoefenaars 
van de medische historic gekend. Zij is een der belangrijkste ~ zo niet de belang-
rijkste — bibliotheek gespecialiseerd op het gebied van de geschiedenis der genees
kunde en bevat honderden wiegedrukken, meer dan 200.000 medische werken en 
kleinerc geschriften, meer dan 5000 handschriften en meer dan 100.000 brieven en 
andere gehandtckende dokumenten. In 1954 werd de katalogus uitgegeven van de 
inkunabcls die deze bibliotheek bevat en dit waren er meer dan 600. 

Ten einde deze unieke verzameling beter toegankelijk te maken, ligt het in de 
bedoeling van het bestuur ook van het overige van de bibliotheek een katalogus 
in druk te laten verschijnen. Thans wordt het verschijnen aangekondigd van : 
« A catalogue of printed books in the Wellcome historical medical library. I. Books 
printed before 1641 ». Dit eerste deel zai de beschrijving geven van meer dan 7000 
werken gedrukt voor 1641. In de delen die zullen volgen worden de boeken opge-
nomen verschenen tussen 1641 en 1850. 

Ook wordt voor dit jaar no^ in het vooruitzicht gesteld de druk van de « Cata
logue of medical and Scientific Western manuscripts » die een beschrijving zal 
geven van al de aanwezige MSS geschreven voor 1650. 

Hortus Bclgicus. — De Koninklijke Bibliotheek te Brussel zet de reeks barer 
merkwaardige tentoonstellingen voort. Ter gelegenheid van het 16de Internationaal 
Kongres voor Tuinbouw dat te Brussel werd gehouden, heeft de Koninklijke Bi
bliotheek, aan de hand van een uitgelezen keuze van boeken en prenten, een beeld 
willen geven van het tuinbouwkundig verleden in ons land. De tentoonstelling 
werd gehouden in de daartoe zeer geschikte zaal van de Albert I-Bibliotheek. Het 
kon niet anders dat naast de tuinbouw ook aan de plantkunde een belangrijk deel 
moest besteed worden. De schikking van het tentoongestelde was chronologisch 
opgemaakt : de middeleeuwen toonden ons hun handschriften met dekoratieve om-
lijstingen van bloemcn, de 16de eeuw schonk ons een rijke keus uit de kruidboeken 
van het driemanschap Dodoens, Clusius en Lobelius en enkele anderen, voor de 
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17de en 18de eeuw ging de belangstelling meer naar de aanleg van tuinen, zonder 
F. Van Sterbeeck te vergeten als enige wetenschappehjke exponent voor deze pe-
riode, om te eindigen met de 19de eeuw met zijn heropleving van de kultuur der 
bloemen, zijn belangstelling voor de bomen en meer bepaald de fruitbomen en zijn 
bloeiende tuinbouwkundige genootschappen en hun uitgaven. Dit laatste bracht de 
inrichters er toe ook aandacht te vragen voor de invloed van kunstenaars en 
lithografen op de botanische illustratie van boeken en tijdschriften. Als toemaatje 
kreeg de bezoeker een enige gelegenheid om de akwarellen van Helene Durand te 
bewonderen, pareltjes van waterverfschilderijen, die in hun artistieke uitvoering in 
niets het natuurgetrouwe tot in het detail te kort doen. 

Van meer belang nog dan deze zeer aanschouwelijk voorgestelde expositie is de 
catalogus die door Jan Balis te dezer gelegenheid werd samengesteld. W a a r de 
tentoonstelling een kort bestaan kent, is deze catalogus een boek van blijvende 
waarde. Naast een inventaris en een beschrijving van het tentoongestelde, wordt 
ter inleiding en beter begrip, van iedere geschiedkundige periode een overzichte-
lijke synthese gemaakt, die als een inleidende studie voor een meer uitgebreide 
geschiedenis van de tuinbouw in onze gewesten kan dienst doen. 
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