
BOEKBESPREKING 

HOYOUX ]. Catalogue dcs masuscrits scientifiques de la Bibliotheque de I'Uni-
versite de Liege. V. Inventaire de la corrcspondancc du Professeur Gusfave Dc-
walque. Liege, Centre National d'Histoircs des Sciences, 1964, LVI + 233 biz. 

Gustaaf Dewalquc werd op 2 deccmber 1826 te Stavelot geboren. In 1853 pro-
inovcerde hij te Luik tot doctor in de geneeskunde, maar was slechts korte tijd werk-
zaam als arts. Hij bchaaldc in 1854 het doktoraat in de natuurwetenschappen. Het 
jaar daarop werd hij benoemd tot repetitor in dc raineralogie aan de Univcrsiteit te 
Luik. Na het overlijden van Andre Dumont in 1857 volgde Dewalque hem op. Van 
dan af is zijn hcle leven gewijd aan de studic en het onderwijs van de geologic. Hi) 
ovcrleed te Luik op 3 november 1905. 

Tussen de jaren 1850 en 1905 stond Dewalquc in betrekking met vclc Bclgische 
en buitenlandse geleerdcn. Hij bewaarde alle brievcn die hij ontving en classeerde ze 
zorgvuldig. Dc omvangrijke en unieke collectie die hij aldus bij elkaar bracht, werd 
na :ijn dood door Mevrouw Dewalquc aan de Luikse Universiteitsbibliotheek ge-
schonken. De documentcn zijn samcngebonden in 76 volumes en geclasscerd onder 
het gcmeenschappelijke nummer Ms 3319 C. 

Na een biografie van Dewalque geeft ]. Hoyoux in de boven genoemde catalogus 
ccn gedetailleerdc ontleding van dczc correspondentic. De nota's zijn alfabetisch 
gerangschikt naar de naam van de correspondenten. Voor de meesten van hen — 
cr zijn er raeer dan 800 — worden enkele biografische bijzonderheden vcrstrekt. Een 
alfabetische index van de namen en een lijst van de namen gerangschikt naar het 
volgnummer van de handschriften sluit deze waardevolle publikatie. 

P. Bockstaele. 

Documenta Astronomica. Einc Ausstellung historischer Instrumente und Doku' 
mentc zur Entwicklung der astronomischen Messkunst im Museum fiir Volkerkunde 
und Vorgeschichtc, Hamburg 23. August bis 5. September 1964. Katalog unter mit-
wirkung von Paul Adolf Kirchvogcl bcarbeitet von Bcrnhard Sticker. Wiesbaden, 
Franz Steiner Verlag, 1964. 80 biz., 9 platen, DM 8,50. 

Tcr gelegcnheid van dc twaalfdc algemcne bijcenkomst van de Internationale As-
tronomischc Unic tc Hamburg werd in het Museum fiir Volkerkunde und Vor
geschichtc van deze stad een tentoonstelling van astronomische instrumenten gchou-
den. Ze werd ingericht door het Institut fiir Geschichte der Naturwissenschaften 
van de Univcrsiteit van Hamburg in samenwerking met het Astronomisch-Physikali-
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sche Kabinett van de Staatlichc Kunstsammlungcn tc Kasscl. In dc inlciding van dc 
catalogus wijst professor Sticker op het doel en dc omvang van de tentoonstelling. 
Instrumenten hebben een belangrijke en vaak een beslissende rol gespeeld in de groei 
van de sterrenkunde. Nochtans bleef de bclangstelling van de historici van de we . 
tcnschappen voor dit technisch aspekt tot nu toe cerder mager. Wei is over instru
menten als astrolabia en zonnewijzers reeds veel gepubliceerd, maar meestal ligt 
de nadruk op de kunstwaarde van deze voorwerpen, niet op hun gebruik als meet-
instrumenten. Deze tentoonstelling wil een aansporing zijn tot diepergaande histori-
sche studie van het astronomisch instnimentarium. 

Na de inleiding volgt een korte bijdrage van P. A. Kirchvogel over de plaats van 
de wetenschappelijke instrumenten in de kunstgcschiedenis. G. Zimmermann 
wijdt een viertal bladzijden aan de zogenaamde kalendersteen van dc Azteken, een 
reusachtige basaltblok bewaard in het Museo Nacional te Mexico, maar waarvan het 
museum voor volkerkunde te Hamburg een kopie bezit. 

De catalogus zelf, voor het grootste deel het werk van professor Sticker, bcschrijft 
betrekkelijk uitvoerig de circa vijftig geexposeerde instrumenten. Deze werden zo 
gekozen, dat ze een beeld geven van de ontwikkeling van bepaalde meettechnieken 
in de astronomie, vooral van dc raethodes gebruikt bij het meten van hoeken of van 
de tijd. Het oudste van de beschreven voorwerpen is een cirkelvormige schijf in jade, 
die gebruikt werd om s nachts de tijd te bepalen met behulp van de sterren om de 
pool. Het is afkomstig uit China en dateert uit de periode 600 tot 200 voor Chr. De 
jongste instrumenten zijn de I9de-ecuwse kijkers. o.m. heliometers ter bepaling van de 
zonnediameter en photometers om de helderheid van de sterren te mcten. 

Ook los van de tentoonstelling vormt deze mooi uitgegeven en goed geillustrccrdc 
catalogus een interessante bijdrage tot de geschiedenis van de astronomische instru
menten. Hij verscheen als Heft 8 van de Beitrage zur Geschichte der Wissenschaft 
und Technik en werd uitgegeven door het Deutsche Gesellschaft fiir Geschichte 
der Medizin, Naturwissenschaft und Technik, 

P. Bockstaele. 

GROT^SCH, Helm. Die ersten Forschungsergebnissc der Globusinventarisierung 
in der Dcutscben Demokratischen Republik (Ein Bcitrag zur Internationalen Weltin-
ventarisierung durch die UNESCO) . Berlin, VEB Deutscher Verlag der Wissen-
schaften, 1963, 202 biz., ill., 8e Veroffentlichungen des Staatlichen Mathematisch-
Physikalischen Salons-Forschungsstelle-Dresden-Zwinger. Band 2. 

Zeals in de ondertitel vermeld, wordt deze inventaris uitgegeven in het raam van 
het door de Union Internationale d'Histoire et de Philosophic des Sciences geplande 
•wcreldrepertorium van de wetenschappelijke instrumenten, plan dat de steun geniet 
van de UNESCO. De auteur sluit zich aan bij de richtlijnen geformuleerd door 
R. A. Skelton, de Superintendent van de Map Room van het British Museum en 
herinnert er aan dat wijlen Dipl. Ing. Robert Haardt uit Wenen en de door hem in 
1952 gestichte «Coronelli-Weltbund der Globusfreunde» geijverd hebben voor de 
catalogisering van de oude globen. 
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Dc inventaris bcschrijft 's vourlopig » 169 globen die dateren van de 13c tot het 
midden van dc 19e eeuw. Ze worden bewaard in tal van wetenschappelijke instellin-
gen van de Duitse Volksrepubliek. 

Dc grootste verzameling (39) is die van hct Staatl. Math. Phys. Salon te Dresden. 
De bcschrijving van de globen begint met deze die hun auteur vermelden. Ze 

zijn gerangschikt in de tijdsorde. Daarop volgen de anonieme. 

Dank zij drie lijstcn : van dc plaatsen waar de globen bewaard worden, van de 
auteurs en een algemene chronologische is het boek een zeer bruikbaar werkinstru-
ment. 

De bcschrijvingen lijn zorgvuldig opgesteld : na de auteursnaara, data en bio-
grafische gegevens. komt dc bcwaarplaats, en ten slottc een nauwkeurige bcschrijving. 

Voor de auteurs waarvan vcrscheidenc globen bewaard worden komt voor de bc
schrijving van elk dezcr een bcknopte en overzichtelijke lijst, (b.v. bij Willem Jans-
zoon Blacu). Ondcr de in dc DDR bcwaarde globen zijn cr van Mercator, Plancius, 
Blauc, Hondius, Janssonius. 

Eon degelijk en nuttig rcpertorium met gocde illustratic. 
Ant, De Smet. 

NRMG 1959-1964. Uitgavc ter gclcgenheid van hct cerstc lustrum van het Neder-
lands Rekenmachinc Gcnootschap, Amsterdam, Nederlands Rekenmachine Gennoot-
schap. 1964, 71 biz., 4 facs. 

Deze brochure bevat dc tckst van vicr voordrachtcn gehouden op 3 april 1964 bij 
de vicring van hct vijfjarig bestaan van het Nederlands Rekenmachine Genootschap. 
Hoofdzakelijk historisch is de voordracht van A. van Wijngaarden over het «Re-
kcncn in Nederland ». De auteur wijst op enkcle belangrijke bijdragen van Nederlan-
ders tot de rekenkunst. Als eerste komt Simon Stevin als ontdekkcr van de decimale 
breukcn, Ondcr de berekenaars van K worden vermeld : Adriaan van Roomen 
(wicns sterfjaar 1615 is, niet 1625), Ludolf van Cculen en Christiaan Huygens (over-
leden in 1695, niet in 1690). Uiterst belangrijk in de geschiedenis van de logaritmen-
tafels is de rol van Ezechiel de Decker en Adriaen Vlacq. Frans van Schooten 
pubhccerdc in 1657 een tabel van priemgetallen tussen 1 en 10.000. De rest van de 
voordracht is gewijd aan een ovcrzicht van de ontwikkeling van de elektronische 
rckcnmachines in Nederland tussen 1946 en 1959 en aan de voorgeschiedenis van hct 
Rokcnmachine Genootschap. 

A. B. Friclink sprak over « Enkele aspecten van de automatisering der bestuur-
lijke informatiewerking » (biz. 24-34), terwijl H. van de Weg een en ander mee-
deeldc over dc ontwikkeling van cnige computertechnieken gedurende de laatste 
decade (biz. 35-54). De vicrde voordracht werd gehouden door E. W . Dijkstra. Ze 
draagt als titel «Over de beperkte omvang van ons rckentuig » en handelt o.m. 
over de taktieken die men gcbruiken moct om uit de beperkte mogelijkheden van elke 
machine een zo groot mogelijk rendement te halen. 
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Deze bescheiden brochure geeft een levendig becld van de stormachtige ontwikkp. 
ling die de computers de laatste twintig jaar hebben doorgemaakt. 

P. Bockstaele. 

CAROLUS CLUSIUS. Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apnd 
Indos nascentiiun historia. 1567. etant la traduction latine des coliqiuos dos simples 
e drogas c causas medicinais da India de GARCIA DA ORTA. Facsimile avec une 
introduction du Dr. M. D E JONG lecteur de langue et litterature portugaises a 
rUniversite d'Amsterdam et du Dr. D. A. W I T T O P KONING, pharmacien, profes-
seur libre d'histoire de la pharmacie a I'Ltniversite d'Amsterdam. 

Nieuwkoop. B. DE GRAAF. MCMLXIII. en 12e. 65, 250, (16) biz. I afb. 
Nr. VI in de reeks Dutch Classics on History of Science. 

De firma De Graaf van Nieuwkoop heeft reeds herhaaldelijk mooie en interessan-
te reprints van 16e en 17e eeuwse werken bezorgd. Dit initiatief verdient de meeste 
waardering vanwege het wetenschappelijk publiek. Op deze wijze worden zeldzame 
en meermaals moeilijk te bereiken pionierswerken uit de renaissance terug in het 
bereik gebracht van een breed publiek. Dit kan niet anders dan de historische kennis 
van de wetenschappelijke disciplines ten goede komen. 

De onderhavige reprint betreft een belangrijk werk van de portugees GARCIA 
DA O R T A over ingevoerde planten uit Indie. Clusius ontdekte op een van zijn eerste 
Spanje-reizen dit boek en vertaalde het in het latijn. Als historische bron voor het 
invoeren van talrijke plantsoorten uit het Verre-Oosten in West-Europa heeft dit 
boek een uitzonderlijk belangrijke betekenis in de geschiedenis van de plantkunde 
en van de pharmacie. 

De inleiding van Dr. M. D E JONG over de persoonlijkheid van GARCIA DA 
O R T A is zonder twijfel zeer interessant te noemen, met voorbehoud nochtans van 
een paar interpretaties van de 16e eeuwse toestanden, die niet helmaal historisch ver-
antwoord voorkomen. 

De korte historische behandeling van de Clusius-figuur, evenals de analyse van de 
Aronatum et Slmplicum... historia door Dr. D. A. A. W I T T O P KONING is uitste-
kend en zal menig apoteker en botanist interessercn. 

De typographische presentatie is prima. 

A. Louis. 

D E MOULIN D. De Heelkunde in de vroege Middeleeuwen, Diss. Leiden 1964, 
166 biz. 

De vroege middeleeuwen definieert de schrijver als de periode tussen het ver-
dwijnen van het Romeinse Rijk uit het Westen (476) en de eerste Kruistocht naar 
het Heilig Land (1096). Onze kennis van de stand der toenmalige heelkunde is 
uiterst beperkt. Het was derhalve passend alle chirurgische dokumenten uit die tijd 
samen te brengen, te ordenen, kritisch te ontleden en, zo mogelijk, daaruit een over-
zichtelijke konklusie op te stellen. W e menen dat schrijver het uitstekend heeft ge-
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daan. In de vroege middeleeuwen berustte de uitoefening van de geneeskunde mcestal 
bij de clerus, meestal kloosterlingen, en bij arisen uit het profane volk. De chirurgie 
behoorde tot het werkgebied van de leke-artsen ; deze worden vrijwel nooit als 
chirurgi bestempeld, maar steeds als medici. Het medisch onderwijs droeg een indi-
vidueel karakter, zowel buiten als binnen de scholen waar het gegeven werd. De 
leke-arts wordt in alle vroeg-middeleeuwse verhalen afgeschilderd als een gefor-
tuneerd man; dit is evenwel alleen toepasselijk op de hofartsen. maar klopt niet 
voor de sekulaire artsen in het algemeen. 

De vroeg-middeleeuwse medische vakliteratuur is een rechtstreekse voortzetting 
van die der late oudheid, die lelf in het gunstigste geval bestond uit recepten van 
de grote schrijvers uit de bloeitijd der klassieke geneeskunde, en uit receptenverzame-
lingen uit de volksgeneeskunde waarin het bijgeloof een rol speelde. Deze litera-
tuur schuilt voor en groot gedeelte in nog onuitgegeven in het Latijn gestelde hand-
schriften, ongeveer 180 in aantal, met zowat 650 teksteenheden. De meeste chirur
gische teksten stammen uit Celsus, weinig uit Galenos. Maar hoe dan ook met de 
heelkunde hebben de vroeg-middeleeuwse schrijvers in het Westen zich weinig in-
gelaten. Van een vijftal chirurgische geschriften geeft De Moulin een transkriptie met 
een vertaling, en voorts enkele zeer mooie reprodukties van teksten, instrumenten en 
operaties, onder deze laatste die voor hemorroiden, neuspoliepen en de staarsteek. 
De chirurgische anestesie is in de medische literatuur vertegenwoordigd door de 
mandragorawijn en de slaapspons ; inwendig gebruik van de eerste en uitwendig van 
de laatste brengen de patient in een toestand van bewusteloosheid, die hem ongc-
voelig maakt voor het snijden en het branden van de chirurg. Tegen het einde van 
de vroege middeleeuwen werd zulke chirurgische anestesie op grond van slechte er-
varingen verlaten. De chirurgische uitrusting bestond in hoofdzaak uit skalpel, laat-
vlijm, wondhaak, spatelsonde, brandijzer en hechtnaald ; het hechtmateriaal was lin-
nen, zijde, vrouwenhaar of hondenhaar. Voor steensnede, staarsteek en ascitespunktie 
beschikte men over speciale instrumenten. De heelkundigc praktijk betrof in de eer-
.ste plaats de traumatologie, voorts hot verwijderen van zieke wecfsels en het openen 
van abcessen ; het schijnt dat ook de laparotomic werd uitgevoerd. De aderlating 
wordt in de medische, zowel als in de niet-medische, literatuur ter sprake gebracht. 
Van de breukbehandeling met het brandijzer werd geen kasulstiek gevonden Wei 
heeft men niet zo zelden in Frankische graven een metalen, verende breukband aange-
troffen ; deze schijnt de enige oorspronkelijke bijdrage tot de heelkunde van de vroege 
middeleeuwen geweest te zijn. 

Het proefschrift van De Moulin geeft door zijn rijke dokumentatie en verluch-
ting een uitstekend overzicht. Het is een gelukkige aanwinst nadat het alles wat over 
de bestudeerde periode bekend is, samenbrengt in een verhelderend overzicht. Druk 
en prezentatie zijn om ter best, de literatuurlijst is zeer breed aangelegd. er zal niet 
vcel over het onderwerp ontbreken. 

E. 

MAYER Ch. Lc Temple d'Esculapc, Ed. S. A. Pharmacobcl en A. Couvreur N. V., 
Brussel 1964, 237 biz. 

Dat farmaceutische firma s de uitgave van medisch-historische werken voor hun 
rekening nemen is een lofwaardig intiatief dat navolging verdient. W e wijzen in dat 
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verband op wat de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft reeds jaren iang 
doet, om zeldzame en waardevolle dokumenten uit ons rijk verleden in het licht 
te geven. Doch wanneer een firma in de toekomst zou overwegen, de genees-
heren en andere belangstellenden een geschriftje ten geschenk te geven, durf ik 
hun de eerbiedige wenk aan de hand doen, iets beters te ontwerpen om de lezers 
te bedenken, dan deze Esculapiustempel. Er zitten veel anekdoten in het geschrif
tje, maar een verantwoorde weergave van de medische denkbeelden in het verle
den, kunnen wij het niet noemen. Overigens is het ook zeer eenzijdig op Franse 
medici en op de Franse geneeskunde gericht, alsof er daarbuiten niets anders in 
de medische wereld zou bestaan hebben. Ik durf evenmin mijn hand in het vuur 
steken en verklaren dat het allemaal juist is wat daar te lezen staat, want het 
steekt er op geen onkeurigheidje in de tekst. Niet zeer veel kritische geest wens 
ik de schrijvers van zulke medisch-historische werkjes toe, maar toch een beetje 
meer dan hier aan de dag gelegd wordt. Het is zo maar bijeengescharreld. 

E . 

BRAEKMAN W . Middelnederlands Zcgeningen, Bezwcringsformulieren en 
Toverplanten. Versl. Meded. Kon. Via. Ac. T. en Letterkunde., 1963, afbr. 9, 10 
11, 12, biz. 275-386. 

Van het Hs. 697 (olim Serrure 14) der Gentse Universiteitsbibliotheek. waar-
van reeds fragmenten uitgegeven werden, o.a. door Willera de Vreese, wordt 
thans de voUedige uitgave van de zegeningen en bezweringsformulieren bezorgd. 
Het nodige verklarend apparaat werd door W . Braekman bijgebracht. Zulke uit-
gaven zijn van harte toe te juichen. De stof werd volgens het bekende schema 
van W . G. Hellinga bewerkt, en er valt niets op aan te merken : de geschiedenis 
van het handschrift, zijn determinatie en de transkriptie van de tekst zijn volgens 
de geldende regelen geschreven en gekommentarieerd. De aantekeningen zijn 
degelijk, want de vrucht van ruime opzoekingen in de literatuur. Zij situeren zeer 
goed het historisch kader waarin die zegeningen en bezweringsformulieren ont-
stonden, en in onze streken tot een belangrijke geplogenheid in het medische den-
ken en handelen aanleiding hebben gegeven. Het glossarium is rijk. Men kan er 
nog termen in aantreffen die in het Middeln. Woordenboek ontbreken. Het gehele 
is, technisch en historisch, een flink stuk werk. 

E. 

ACKERKNECHT Erwin H. Das Reich dcs Asklepios. The World of Asklc-
pios. Verl. H. Huber, Bern en Stuttgart 1963, 92 biz. 

Een bUk op de historia medica door middel van het beeld, want het geschreven 
woord is niet de enige weg die leidt tot de kennis van het verleden. Uit de rijke 
schatten van de medisch historische verzameling der Zurichse Universiteit, heeft 
Ackerknecht juist zoveel beelden opgediept en hier met een minimum van kom-
mentaar uitgestald teneinde, soms met eeuwen tussenpoos in de voorgestelde 
stadia, een juist beeld te geven van wat de geneeskunde geweest is. Het begint 
met de daimonen op de uiterste grens van de historische tijden, en loopt tot de 
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psycho-annlysc van Sigmund Freud. Die Innge en moeizamc weg met een vijftig-
tal platen uit te stippelen, is geen gemakkelijke taak. Het is Ackerknecht goed 
gelukt dat doel te bereiken. De beelden zijn met aandachtige rorg gekozen. Naast 
enkele bekende figuren, bv. uit Harvey en Vesalius, zijn de meeste ongewoon, 
o.m. het dodenmasker van de psychiater F. Pinel, en de houtsnede met urine-
kijkers uit de Hortus Sanitatis. De kwaliteit van de afbeeldingen is uitstekend 
tc noemen. E. 

KIRCHHOFF Gisela. Martin Miinz, Professor der Anatomic in Wiirzburg (1829-
(1849). Mainfrankische Hcfte, 1964. nr. 42, 61 bl. 

Miinz is twintig jaar professor in de anatomie te Wiirzburg geweest. Hij 
schreef een vijfdelig Icerboek over zijn vak (Wiirzburg 1835-1837) in hetwelk 
voor de eerste maal de litografie in de anatomische verluchting werd aangewend. 
De verdienste van Miinz ligt vooral op het gebied van de organizatie en de 
uitbreiding van het anatomisch onderwijs en inrichtingen. Hij was een uitstekend 
en geliefd docent. Te Wiirzburg legde hij de zogenaamde antropotomische verza
meling in het Juliusspital aan, en spaarde zich moeite, tijd, noch geld om ze uit 
te breiden. Hetzelfde deed hij voor de menselijke anatomische en patologische 
verzamelingen. Hij wist het zo aan boord te leggen dat hij, o.m. in het jaar 1835, 
340 lijken ter bcschikking krecg om zijn museum met allelei preparaten te ver-
rijken. Geen universiteit had te dien tijde zoveel materiaal voor sektie en de-
monstratie. Ook naar de gebouwen, waar hij zijn kolleges gaf en zijn enige ver
zameling ondergebracht werd, ging zijn zorg. Het mooie barokgebouw, in de 
tuin van het Juliusspital, het Theatrum Anatomicum, dat vroeger als rustpaviljoen 
voor de prinsbisschop had gediend, was te klein geworden, en het levenseind van 
Miinz was aan de opdracht gewijd, naar een passende behuizing voor de morfolo-
gische afdelingen uit te zien. De bouw van het nieuwe instituut was aan hem te 
danken ; het staat nog altijd op dezelfde plaats. Ook voor het verkrijgen van het 
daarbijhorend wctenschappelijke en funktionele personeel heeft Miinz zich inge-
spannen. Hij heeft niet meer van dat, zijn levenswerk, ten voile kunnen genieten. 

Miinz is een exponent van die periode waarin de anatomie in voile ontwikke-
ling naar de natuurwetenschappelijke orientering was. Hij heeft daarvoor de no
dige fundamenten gelegd door het scheppen van het onmisbaar werkapparaat, met 
name een groots aangclegd leerboek en een anatomisch instituut, de naam en het 
doel waardig. Buiten zijn anatomisch leerboek waaraan hij twintig jaar, van 1815 
tot 1835, heeft gewerkt, heeft Miinz geen geschriften van betekenis nagelaten. 

E. 

LEIBBRAND Werner en LEIBBRAND-WETTLEY Anne-Marie. Kompen-
dium der Medizingeschichfc. Verlag Edm. Banaschcwsky, Miinchen 1964, 242 biz. 

De oorspronkelijke betekenis van het Latijnse woord compendium is : door be-
sparing verkregen voordeel. W a t er moet op wijzen dat met een compendium-
boek tijd en moeite in het zoekcn naar allerlei gegevens van het gestelde pro-
bleem worden uitgespaard. Ter zake boekcn wordt zulks in het Nederlands best 
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weergegeven wordt door -. samenvattend handboek ener wetenschap (cfr. Van 
Dale). Zo gezien beantwoordt het geschrift van het medisch-historisch aktieve 
cchtpaar Leibrand-Wettley uit Miinchen zeker aan het doel. Men treft er, eerst, 
een kronologische rangschikking van de verschiUende hoofdperiodes uit het verle-
dcn van de geneeskunde aan. In alles wat daaromtrent verhaald wordt, steekt 
geen nieuws, doch het is prettig voorgesteld. Over de Grieks-Romeinse genees
kunde, de middeleeuwse, de renaissance- en de barokgeneeskunde zijn de geme-
moreerde feiten, datums en personen, dunkt ons, tamelijk volledig bedacht. Dat 
de leperse chirurg Jan Yperman voor een Hollander doorgaat, pleit niet voor 
de geografische kennis van dhr. en mevr. Leibbrand; men kan henzelf even-
goed als Zwitsers, of Oostenrijkers bestempelen, wat ze niet zijn. En Yperman 
is toch ook veel meer dan een « guter Kenner der Literatur» (biz. 81). Dat er 
te Namen een Thomas Embra (sic) omstreeks dezelfde tijd «bekannt» was, is 
voor mij een nieuwigheid. Wordt hier Thomas Scellinck bedoeld ? De indruk wordt 
gewekt, op biz. 167, dat J. Palfijn in 1708 hoogleraar te Leiden zou geweest zijn, 
een kompliment voor onze Kortrijker, meer niet. En dat hij Fortunatus Liceti zou 
vertaald hebben in 1705. is, in die woorden uitgcdrukt, voor mij volkomen nieuw. 
Ik heb niet voor alle genoemde medici hun geboorteplaats en de korrekte spelling 
van hun naam opgezocht, maar ik hoop dat ze nauwkeuriger bedeeld zijn dan onze 
landgenoten. De achttiende en de negentiende eeuw worden in een flink diorama 
gevat. Ik geloof niet dat er lets belangrijks vergeten werd, het is vlot afgewikkeld. 
W a t ik als een krachttoer beschouw. Alle grote aanwinsten, o.m. de narcose, de bak-
teriologie, de wondbesmetting, de chirurgie en de jonge specialismen verkrijgen de 
verdiende aandacht, zodat een weliswaar beknopt maar toch goed beeld van die 
voor de geneeskunde belangrijke tweehonderd jaar gegeven wordt. Wie naar een ge-
geven uit die tijd zoekt, komt hier terecht. Op biz. 184-186 worden de voornaamste 
historische datums van de negentiende en twintigste eeuw aangegeven, een zeer 
handzame meevaller, die een bijzondere vermelding waard is. Er worden een twin-
tigtal bladzijden gewijd aan de voornaamste besmettlijke ziekten, bondig en knap 
uiteengezet. En ten slotte is er een overzicht van de geschiedenis der tandheelkundc, 
vanaf Egypte tot de huidige tijd. Het is een aangename verrassing. 

Een compendium is het geschrift van het echtpaar Leibbrand van het begin tot het 
eind. Wij willen het niet te hoog aanslaan en diegenen tot voorzichtigheid manen 
die er gebriuk van maken. Een paar steekproeven bewijzen het. Over het expose 
hangt een optimistische toon, waarvan de bekoring aan niemand zal ontsnappen. 
Dat kan van veel compendiums niet gezegd worden. E . 

FREND Hugo en BERG Alexander et al. Geschichte der Mikroskopic, Verlag 
Umschau, Frankfurt am Main 1963, Bd. I, 375 biz., 1195 Bfr. 

Een groots opzet: in drie delen de geschiedenis geven van wat de mikroskopie 
voor de biologic (I), voor de geneeskunde (II) en voor de andere natuurweten-
schappen (III) heeft verwezenlijkt, en deze zo belangrijke geschiedenis inkleden in 
het leven en het gepresteerde werk van de geleerden die er zich aan gewijd hebben. 
Het eerste deel dat de mikroskopie van de biologie behandelt, is klaar gekomen. 
Dertig mikroskopizerende biologen verschijnen op het appel. De meesten behoren tot 
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Middeneuropa. cr zijn ook Amerikanen en Engelsen. De enige Belg is Henri F. 
Van Heurck. Die keus is verantwoord en het is, natuurlijk. Edw. Prison die con amo-
re en bevocgdheid het leven en het werk van de Antwerpse bioloog, amateur-
mikroskopist, mikroskoopkenner en mikroskoophistoricus voor zijn rekening heeft 
([cnomen. Er is ook ccn Nederlander onder de gcportreteerden, Pieter Harting uit 
Utrecht, een zooloog en tevens mikroskoophistoricus. Teodoor Schwann ontbreekt 
niet : hij was werkzaam van 1839 tot 1848 te Leuven, daarna te Luik tot aan zijn 
emeritaat in 1878. Het gehele brengt een nagenoeg volledig overzicht van wat de 
biologische mikroskopie heeft gedaan in de laatste anderhalve eeuw. Het laat zich 
bovendien graag lezen. Van eike mikroskopist wordt een foto en een tamelijk rijke 
bibhografie mcegcgeven. Bijzondere aandacht verdient de inleiding uit de pen der ont-
werpers van het boek. Het is een flink stuk geschiedenis, hoegenaamd niet zwaar 
op dc hand ; het toont op een merkwaardige wijze aan wat de mikroskoop voor de 
natuurwetenschap betekend heeft en nog betekent. Het alfabetische toeval dat Ernst 
Abbe op de kop van de lijst der mikroskopisten plaatst, is een vingerwijzing naar 
wat de man en zijn optisch werk voor de mikroskopie heeft gedaan. Hij was een 
wis- en natuurkundige. met voorliefde voor de optica, die voor een professoraat dat 
hem meermaals aangeboden werd niets voelde, maar zich liever met de bouw van 
gocde miskroskopen bezighield. In samenwerking met Karl Zeiss ontwierp en leiddc 
hij te Jena hot fabriekenkomplex met wereldfaam dat nog immer onovertroffen len-
zcn voor allerlei optische instrumenten vervaardigt. Hocwel het werk van de der-
tig besproken biologen nogal uiteenlopend van aard is, wordt altijd de nadruk ge-
legd op hun bijdragen op het gebied van de mikroskopie, op wat zij met de hulp van 
het instrument hebben bereikt. De evolutie van hun werk, van hun leven en van hun 
persoonliikheid wordt eveneens vanuit die hoek bckeken: als voorbeeld hiervoor 
kan het kapittel over Boveri en dat over Edmund Beecker-Wilson dienen, Werk-
plaats en discipline liggen voor die twee nogal uiteen, maar wat ze met het mikros-
kopisch onderzoek bereikt hebben, primeert. Dat maakt van deze geschiedenis der 
mikroskopie I een zeer schoon boek. Een kruim van medewerkers hebben hun auteurs-
taak tot een goed eind gebracht, en uit de diversiteit van de behandelde stof een uni-
teit van inzicht opgebouwd. W e zien het tweede deel dat over de geneeskundige 
mikroskopie handelt, beaieuwd tegemoet. E. 

PAPASPYROS N. S. The History of Diabetes Mcllitus. Vcrlag G. Thieme, Stutt
gart 1964, 2e uitgave, 104 biz., 310 fr. 

Dc onverbloerade verdienste van deze diabetesgeschiedenis is haar beknoptheid ; 
zij bcpcrkt zich tot de allcressentieelste, en dat kan volstaan. Daar heeft dc monografie 
zckcr hnnr twccde uitgave aan te danken. Men kan ze zo, op minder dan een paar 
uur uitlezen, genieten en assimileren. W a t een ontzettend voordecl is. Vanaf de oud-
heid, over de Arabieren. de renaissance tot de negentiende eeuw, die geleidelijk de 
ontdekking van de insuline door Best en Banting in 1921 heeft voorbereid, wordt het 
diorama op de suikerziekte met den aankleve van dien, uitgesteld. Het is, al met al, 
een rijke geschiedenis, waarin men heel de historia medica, op miixiatuurschaal terug-
vindt. De auteur is bestuurder van het Diabetescentrum te Athene ; hij profiteerde 
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van een rijk Angelsaksich kontakt cm zijn geschiedenisknobbel te ontwikkelen en 
zijn kennis over diabetesaangelegenhcdcn uit te breiden. Van de kundigheid en de 
knapheid die hij daarbij opgedaan heeft, brengt hij met deze monografie een welkome 
en genietbare vrucht. E. 

LINDEBOOM G. A. Andreas VcsaUus, Uitgave. Erven F. Bohn, Haarlem 1964. 
193 biz., 830 fr. 

Het Vesaliusjaar 1954 waarin het vierde centenarium van het overlijden van de 
Brabantse anatoom met vele luisterrijke vergadering werd herdacht, heeft tal van ge-
schriften, grote van honderde en kleine van een tiental bladzijden, op de markt ge
bracht. Dat ook een Nederlands boek verscheen, is een meevaller. En een van het 
gehaltc dat wij hier bespreken is een geluk. Lindeboom, die telkens verrast met werk 
van kwaliteit, dat uiblinkt door mooic voorstelling, voorname stijl en juist oordeel 
over het voorgedragene, noemt zijn royale monografie een schets van het leven en 
de werken van Vesalius. Het boek was reeds voor het eind van 1963 klaar gckomen, 
en heeft geen invloed ondergaan van wat in 1964 van de pers kwam. Het is een 
weergave van wat de auteur, en hij alleen. in Vesalius heeft gezien aan de hand van 
de geschriften door de anatoom gepubliceerd en van al hetgeen oude en reccntc 
vondsten aan het licht hebben gebracht. Lindeboom heeft alles laten bezinken en 
daaruit, na rustige overpeinzing, een historisch verantwoord beeld van Vesalius, 
zijn tijd, en zijn werk gegeven. Het is geen nieuwe detailstudie, vanaf het begin tot 
het eind, van wat op Vesalius betrekking heeft, zoals dat reeds in 1892 door Moritz 
Roth en nu in 1964 door Charles O'Malley wordt gedaan. Lindeboom heeft de ana
toom als een levende persoonlijkheid ten tonele gevoerd en hem daarom op de ver-
schillende plaatsen waar hij gewerkt heeft in een schril daglicht geplaatst : Brussel, 
Leuven, Parijs, Italic, Basel, het Spaanse hof, zijn reizen in het spoor van Keizer 
Karel, zijn pelgrimage naar Jeruzalcm en zijn tragisch einde op het eiland Zakuntos. 
In alles wat zich op die levensweg heeft afgespceld, staat onuitwisbaar scherp de 
grote Brusselaar met zijn belangstelhng, zijn hartstochten en zijn furor anatomicus. 
Na het relaas van de feiten en de analyse van het geschrcven ceuvre, van wat er ten 
grondslag aan hgt, van zijn groeiproces, van zijn bcoordeling en van zijn verder 
wedervaren, brengt Lindeboom een, naar onze mening en voor zover het uit de be-
schikbare bronnen kan verantwoord worden, geslaagd portret van de grote anatoom. 

Geldt Vesalius, terecht, als de grondleggcr van de nieuwe ontleedkundige weten-
schap van dc mens, men mag toch, ook zo, zijn betekenis niet verabsolutcren. Ve
salius is een schakel in een historische ontwikkeling, en hij is o.m. zonder de door 
hem bestreden Galenos niet te denken. Zeer juist gezien ! Vesalius was een gewelde-
naar ; het tempo waarin hij de Fabrica schreef bewijst het. Hij licp al diegenen die 
de weg tot de anatomic bereid hebben voorbij, zonder op hen acht te slaan. Brak hij 
Galenos af, hij zag nog door de bril van Galenos, want hij heeft toch anatomic van 
hem geleerd. Als arts en als chirurg wordt Vesalius wel cens vergcten ; hij stond hoog 
in aanzien en werd door de meest ervaren artsen van zijn tijd gaarne gezocht, bv. 
door Pieter van Foreest die hem consilia vroeg. 

Een juistc karakterschets van de anatoom geven is onmogelijk, omdat cr te veel 
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onbekcnde en onopgeloste vragen zijn : waarom verliet hij Spanje, hoe stond hij 
tegenover het protestantisme, hoc was zijn huwcUjkslcven ? Hoogstens kan men zeg-
gcn dat hij zich als een querulant voordoct, spocdig boos wordt en licht pniilt, met 
oudere kollega's kan hij moeiUjk over de baan en is niet bepaald vriendelijk voor hen, 
Hij was trots op zijn afkomst, niet vrij van eerzucht, met onbevangen blik, aan zijn 
roeping en ambt zeer vcrknocht, met enorme wilskracht. groot organizatietalent en 
grote moed uitgcrust. Strijdvaardig was hij. wat men er ook over zegge. Voor Ujken 
had hij blijkbaar geen pieteit : cr zijn heel wat bewijzen daarvan. Hij was niet 
kieskeurig om aan Ujken voor sektie te komen. VesaUus was gccn vriendehjke natuur, 
stag en nors in dc omgang als hij was, had hij weinig vrienden, daarenboven kor-
zelig. schichtig en vaak neerslachtig ; hij had geen vrolijke, zonnige natuur. Aan het 
Spaanse hof werd hij als een indringer bcschouwd, zijn verblijf aldaar was hem een 
teleurstelling. en dat hij te Leuvcn niet kon blijven, stemt tot nadenken. Dat zijn 
vrouw vrij spocdig na 1564 met een jonge edelman trouwde, bewijst dat zij niet 
lang om Andreas Vesalius heeft gctreurd. In de laatste jaren van zijn leven moet 
cr veel in de man zijn omgcgaan dat ons ontsnapt. maar hij moet stcUing een onbe-
vredigde zijn geweest; vaak is hij op de vlucht geslagen uit wanhopige verbitte-
ring. en zijn vertrek uit Spanje moet ook vanuit dat standpunt gezien worden. Een 
religieuze natuur is hij cvenmin geweest ; al gceft hij overal blijk van ontzag voor de 
Schepper, diepe gelovighcid is het niet. Lindcboom konkludecrt : Vesalius' gemoeds-
leven en innerlijke geestesgesteldheid bhjft ons ten slotte vcr en vaag, als mens 
blijft hij ons vreemd. Deze laatste bladzijden zijn nict de minst interessante van het 
boek. Het gehele bcschouwcn wij als een merkwaardig opus dat de schrijver eer aan-
doet en de Vesaliana in het Nedcrlnnds taalgebied onmiskenbaar heeft verrijkt. Een 
pluimpje voor de uitgever : papier, zetsel, verlichting. voor.stelling, band rijn kwali-
'.eitswerk. E. 

HERMAN BOERHAAVE. Atrocis ncc descripti prius, morbi historia 1724. Fac
simile of the first edition and of the first French translation with an introduction by 
Prof. Dr. G. A. Lindcboom. Nicuwkoop, B. dc Graaf. 1964. 19 + (4) + 60 + 49 
biz.. Nr. IX in de reeks Dutch Classics on History of Science. Fl. 34.̂ —. 

Op 29 oktober 1724 werd Bocrhaave in het holste van de nacht op het kasteel 
van Rosenburg onthoden om cr zijn zorgen te verlenen aan Baron van Wassenaar. 
Hij vond er een patient klagend van een vreselijkc pijn, die in dc borstkas plotseling 
was opgetredcn en die niet te stillen was. W a s daar reeds aan het ziekbed aanwe-
zig doktcr de Bye. Beide artsen onderzochten zorgvuldig en gedurende lange tijd de 
patiijnt, maaktcn dc anamnese op, bespraken de verschillende symptonen, gingen 
verschillcnde hypothesen na. stelden een bchandeling in die hootdzakelijk bestond in 
evacuantia, adcrlaten. emctica en laxantia, maar kwamen er nict toe een diagnose te 
stellen. Spijts hun beste zorgen ovcrleed dc baron 's anderendaags. Men dacht eerst 
nan ccn vergiftiging. Geintrigeerd en ook om het eventueel verwijt te ontlopen van 
onkunde of onmacht, vrocgen en bekwamen de artsen de toelating om een sectie 
uit te voeren. Deze werd ter plaatse gedaan. Bocrhaave heeft deze ziektegeschie-
denis en sectie zecr brcedvoerig en met kleurrijke details tc boek gesteld. Het is 
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Boerhaave op zijn best ; .systematisch worden de verschillende ziektetekens 
gewikt en gewogen, het is de grote clinius die aan het woord is. Maar 
daarnaast spreekt ook de fysioloog — men leze bv. wat hij zegt over 
de spontane en de traumatische pneumothorax — en verder de anatomo-
patholoog, die zijn sectie methodisch en volgens plan uitvoert. De plotseling optre-
dende pijn en de snelle dood waren te wijten aan een ruptuur van de slokdarm. 
Dit ziektebeeld was tot dan toe onbekcnd en de beschrijving die Boerhaave ervan 
heeft gegeven is er de eerste beschrijving van in de medische litteratuur. Deze atro
cis morbi historia die Boerhaave te Leiden liet verschijnen in 1724 wordt hier in 
.facsimile herdrukt en ten gericve van diegene die het Latijn niet machtig zijn wordt. 
eveneens in facsimile, er de eerste Franse vertaling (Amsterdam 1713) aan toege-
voegd. De moderne medicus, die deze boeiend geschreven ziektegeschiedenis leest, 
zal moeten beamen dat de roem die Boerhaave in zijn tijd genoot en nu nog geniet. 
niet onverdiend is. 

De inleiding tot deze facsimile drukken is van de uitstekende Boerhaave-kenncr 
G. A Lindcboom. 

Zoals voor de vorige uitgaven in deze reeks, alle lof voor de typografische vcr-
zorging. Een boek dat. qua inhoud en vorm, .sterk is aan tc bevelen. 

P. Boeynaems, 

FREDERIK RUYSCH. Dilucidatio valvularum in vasis lyraphaticis et lactcis 
1665. Facsimile of the first edition with an introduction by A. M. Luyendijk-Elshout 
with five plates. Nieuwkoop, B. de Graaf. 1964. 49 4- 94 biz., ill., Fl. 3 8 , - . Nr. XI 
in de reeks Dutch Classics on History of Science. 

De kennis van het lymphevatstelsel is een anatomische aanwinst die voor een 
groot deel op het actief staat van de Leidse Universiteit. Toen aldaar in de zeven-
tiende eeuw de Cartesiaanse gedachte, aanvankelijk niet zonder strijd, het pleit ge-
wonnen had, hebben verschillende onderzoekers zich druk bezig gehouden met dc 
studie van de lymphe- en chylusvaten. Dit gebeurde kort na de ontdekking van de 
bloedsomloop door William Harvey. Het waren vooral Thomas Bartholinus en Jo
hannes van Home die hiervoor proeven deden op levende dieren. Ook Louis de Bils. 
de avontuuriijke Heer van Coppendamme uit Sluis die de Leuvense professoren in 
de mahng nam, wilde ook, zij het niet belangloos, zijn stcentje bijdragen. Deze drukke 
periode van ijverig vorsen vond zijn bekroning in het werk van Frederik Ruysch, 
die de kleppen in de lymphevaten ontdekte. Het is een belangrijke brok uit de ge-
schiedenis van de anatomic die door A. M. Luyendijk-Elshout geschreven werd als 
inleiding tot de facsimile herdruk van Fredrik Ruysch's boek over de ontdekking der 
kleppen in de lymphe- en melkvaten {Hagae-Com. 1665). Aan het betoog over dc 
vaatkleppen voegde Ruysch er als toemaatje nog 25 zeldzame anatomische observa-
ties bij die door hem waren waargenomen. Zowel het boek van Ruysch als de in
leiding van A. M. Luyendijk-Elshout zijn het lezcn overwaard. 

Zoals met de andere banden uit deze reeks, werd het boek in een mooi kleedjc 
gestoken : simile-perkamente band met vergulde lettertekens. 

P. Boeynaems. 
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