
B O E K B E S P R E K I N G 

VAN WYLICK W.A.H. - Rontgcn en Ncderland. R5ntgens betrckkingcn tot Ncdcr-
land en de opkomst der Rontgenologic hier tc landc. Utrecht Drukkerij J. Hocijenbos 
N.V.. 1966, 255 biz., ill. Diss. 

W e mocten de auteur van dit academisch proefschrift ter verkrijging van de graad 
van doctor in de geneeskunde aan de vrije universiteit tc Amsterdam en zijn promoter 
Prof. Dr. G. A. Lindeboom geluk wcnscn met de keuze van hun onderwcrp. Er werd 
indcrdaad over de relatics tusscn Rontgcn en Ncderland en mecr bepaald over de jeugd-
periode die Rontgcn in Nederhind heeft doorg?brncht, door de biografen wcinig vermeld 
en dikwijis foutieve gegevens medegcdecld. Ten bewijze dat dit proefschrift werkelijk 
ecn hiaat komt vullen in de Icvcnsbeschrijving van Rontgen moge gelden dat van W y -
lick niet minder dan 107 brieven, dokumenten en illustraties van en over Rontgcn hier 
voor het eerst publicecrt. 

De familic Rontgcn was van RijnIandse bloede. In 1848 emigreerden de ouders van 
Wilhelm Conrad, hun 3-jarig en cnig zoontje, nanr Ncderland waar zij zich vcstigden 
tc Apeldoorn en waar vader Rontgen zijn beroep van lakcnhandelaar verder dreef. Wil 
helm Conrad bezocht tJ Apeldoorn de dorpsschool. Met zijn 17 jaar werd hij door zijn 
ouders naar Utrecht gezondcn om er de lessen aan de Technische school te volgen. 
Rontgen ging te Utrecht in de kost in het gezin van Dr. Jan Willcm Gunning, de latere 
hoogleraar in de schcikunde te Amsterdam die op hem een weldoende invloed uitocfende 
en van wie hij veel hulp en stcun ondervond. Rontgen was aan de Technische School 
een vrij gocd leerling en uit de bewaarde en hier gepubliccerdc cuittrekscls uit het klas-
senboek voor den leerling W . C . Rontgcn* verneemt men dat de uitslagcn in het «Ncder-
duitsch> die van het «Hoogduitsch» overtroffen. Amusant is te noteren dat de uitslagen 
in de natuurkunde zeer zwak zijn en dnt de tockomstige Nobelprijswinnaar voor fysica 
voor dit vak zelfs ecn kwotering «zeer slccht* krccg. Omdiit Rontgcn geen einddiploraa 
van gymnasium of een Latijnse school bezat. moest hij om academische examens te kun-
nen afleggcn aan de universiteit van Utrecht, ecn toelatingsexamen ondcrgaan. Hij werd 
hiervoor afgewczen. Niettegenstaande dezc mislukking liet hij zich toch in 1865 aan de 
universiteit inschrijven maar vertrok na cnkeic maanden, op aanraden van een school-
vriend, naar Zurich, waar hij na drie jaar het diploma bchaalde van Maschineninge-
nieur. Te Zurich ontmoct hij ook zijn tockomstige bruid, met wie hij te Apeldoorn gaat 
huwen. In zijn latere leven, als univcrsiteitsprofessor in Duitsland, heeft hij met zijn 
Ncderlandsc familieleden hartelijkc betrckkingcn onderhoudcn. ook nadat hij in 1895 
<eine neue Art von Strahlen* had ontdekt en daardoor tvcreldvermaardheid had ver-
worven. Daarvan getuigen de brieven die met Ncderland werden gewisseld. Aangrijpend 
zijn de brieven door Rontgen in het najaar van 1921. in de naoorlogsc 
Dultse inflaticpcriode, geschrevcn aan zijn nicht en waarin hij, de 76 ja-
rige gcleerde, zich kinderlijk verhcugd over tDevcntcr-kocks en «Letterbankct», die hij 
in hem uit Ncderland toegezonden «Liebespakete» had ontvangen. 
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Nederlands is de mocdcrtaal van RSntgcn gewcest en is ook de taal geweest die hij 
met zijn ouders tot aan hun dood heeft gesprokcn. Zijn cerste publicatic, geschrevcn 
tocn hij nog student was tc Utrecht, is in het Nederlands gesteld. Wannccr hij in latere 
jaren in een brief naar Ncderland zich van het Duits bcdicnd zal hij zich hiervoor vcr-
ontschuldigcn, zeggend dat hij bevreesd is in het Nederlands te vccl germanismen te zul-
len gebruikcn. De laatste maal dat hij zich schriftelijk in dc Ncderlandsc taal heeft uit-
gedrukt was in 1901 en wcl in een brief aan dc Ncderlandsc natuurkundige en Nobel-
prijs H.A. Lorentz tc Leiden. 

Want ook met de wetenschappclijke kringen in Ncderland wordt door Rontgen cor-
respondcntie gcvoerd. Met het curatorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht dat hem 
een professoraat aanbiedt wordt over en wccr geschrevcn. Rontgen wijst ten slotte het 
aanbod af. Naast Prof. Lorentz worden ook met Prof. Kamerlingh Onnes, met Prof. Haga 
en met Prof. Hugo De Vries wetenschappclijke brieven gewisseld. Vccl van dit alles 
uit de archieven te hebben opgedolvcn en kenbaar tc hcbben gemaakt Is dc grote ver-
dienstc van dc schrijver van dit proefschrift. Uit zijn betoog mag men concluderen dat 
wcgens dc cerste wetenschappclijke vorming die Rontgen in Ncderland ontving en we-
gens dc affinitciten die tusscn Ncderland en Rontgcn zijn blijvcn bestaan, Ncderland 
iets mag delcn in de roem en dc cer die Rontgen te beurt zijn gevallcn. 

In het twccde deel van dit proefschrift wordt nagegaan weike weerklank Rontgens* 
ontdckking van dc X-stralcn in Ncderland vond en hoe dc Rontgenologic zich in Ncder
land ontwikkelde. Het bleek spocdig dat dc Rontgenstralen in de geneeskunde hun mooi-
ste tocpassing vondcn. In den beginne is het ecn tastcn en zoeken naar bctcre Rontgen-
opnamen, naar een verkorting van de tocn nog lange en gcvaarlijke expositietijd, naar 
een geschikt contrastmiddcl om ook buitcn het skelct van dc weke lichaamsdelen foto's 
te kunnen nemen enz.. De grote pionier van de Ncderlandsc Rontgenologic is Prof. 
Wcrtheim Salomonnson. Nog voor het einde van de 19c eeuw, nml. in 1899, bcklecdt 
hij te Amsterdam een Iccrstoel in de Rontgenologic, dc cerste van Europa. Ook Prof. 
K.F. Wenckebach doct verdienstclijk werk en moet met ere gcnocmd worden. 

De Ncderlandsc medischc historiografic doct met dezc disscrtatie een uitstekende 
aanwinst. 

P. Boeynacffls. 

LYCHNOS. - Annual of thz Swedish History of Science Society I936-I964. Stockholm-
Gotcborg-Uppsala. Almquist & WikscU, 1965. X +529 f 213 biz. ill.; ingen. 50 kr., 
geb. 60 kr. 

Daar er voor 1963 gcen afzondcrlijk jaarboek verschecn, is dit dubbele jaarboek 
voor dc jaren 1963 en 1964 uitgegrocld tot een zeer lijvig boekdcel. Naast een zestal 
oorspronkclijkc bijdragen, alle gevolgd van een uitvoerige samenvatting in het Engels 
of het Duits (1-210), en een vicrtal kleinerc bijdragen gegrocpcerd onder Miscellanea 
(211-255), worden er mecr dan 160 boekbesprekingen ten beste gegcven (256-498), 
waarin al wat van bclang is voor de geschiedenis der wetenschappen en de laatste jaren 
op de boekenmarkt verschecn. aan dc beurt komt. Na ecn blibliografie van de geschie-
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denis der wetenschappen in Zwcden anno 1962 (499-516) sluit dit jaarboek met enkele 
aantekeningen, bestuurlijke mededelingcn, jaarbalans cnz. 

Mede in dit volumen is ingebonden ecn algcmene en systematisch ingedcelde register 
van hetgeen in de jaarbocken 1936 tot en met 1962 werd gepubliceerd. 

Vermeldcn we volgcndc oorspronkclijkc bijdragen : Ingemar Diiring. Epicurus, 
against the background of Attic philosophy. De school van Epikuros verschilt in alle 
opzichtcn van dc scholen gesticht dor Plato ofThcophrastos. Bij Epikuros huisden le-
raars en Icerlingen samen en vormden ecn gesloten communiteit, er werd niet zozcer 
aangestuurd op kennis, maar wcl gestrecfd naar het berciken van ecn gcdragslijn die 
vrij maakt van pijn en vrecs en zo tot het geluk bijdraagt. In dc brief van Epikuros aan 
Menoikeus vindt men kontaktpunten met de Attische wijsbcgcertc. Aan de hand van 
voorbeelden wordt de invloed van Plato en Aristotcl?s op het denken van Epikuros 
aangetoond. Met hem breekt ecn nieuwe tijd aan in de Griekse wijsbegeerte, gekarak-
tcriseerd door een doclbcwust eklektisme. 

In «The body as mirror of the soul - A motif in the Iceland sagas* wordt door Lars 
Lonnroth onderzocht hoe in de IJslandsc sagen de voorstelling van het menselijk li-
chaam de veruiterlijking is van het inwendig zielslcvcn zodat men uit de uitcrlijkc ver-
schijning icmands aard kan kennen en lotsbestcmming kan bcpalcn. Door Bengt Hilde-
brand in «Contributions to the Biography and Characterization of Sven Lagcrbring> 
wordt gewczen op de betckcnis van dezc Zweedsc historicus (1707-1787) en dicns werk. 
Tore Frangsmyr schctst in « The young Anton Nystrom and Positivism* dc bekcring 
van dezc Zweedsc arts (1842-1931) tot de leer van Auguste Comtc, zijn aktieve rol in 
de verspreiding van het positivisme in Zwcden en zijn rtrijd voor ecn beter onderwijs 
van dc arbeidende klas. In een bijdrage getlteld «Schwedischc Studenten in Tiibingen 
wahrend dreier Jahrhunderte* wordt door Christian Callmer een onderzock ingesteld 
naar dc 118 Zweedsc studenten - mcestal thcologantcn - die van 1585 tot 1753 aan de 
universiteit van Tiibingen in Wiirttcmburg college liepen. Van <;The introduction of 
Darwinism in Sweden* door Ulf Danielsson, waarvan hier ecn cerste gedecltc wordt 
gegeven, zal in het volgende boekdcel van Lychnos het vervolg verschijnen. 

Uit dc kcnnismaking met dit jaarboek blijkt. zoals reeds bij ecn vorige bcsprcking 
werd aangcstipt, dat de Zweedsc geschiedschrijving der wetenschappen minder gericht 
is op het pragmatische dat de wetenschap heeft verwezenlijkt in het verlcden, maar dat 
ze haar belangstelling mecr schcnkt aan de eigcntijdse wijsgcrige gcdachtcn waarin de 
wetenschap steeds geplaatst was en aan dc wissclwcrkcndc invloeden die wijsbegeerte 
en wetenschap van clkaar ondcrgingen. 

De typografische presentatie van dit jaarboek is prima vcrzorgd. 

P. Boeynaems. 
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W O L F G A N G KLOPPE. - Mcdizinhistorischc Miniaturcn. Eigen uitgaaf, Berlijn 1966. 

208 biz. 

Dit op mooi papier kunstzinnig gedrukte en met viotte pentekeningen verluchte 
bock werd aan referent als prezentekscmplaar toegezonden. Het is ook ecn prezent voor 
de geest van de in de medischc geschiedenis en in dc medischc filozofic belangstellende 
lezer. Dc inhoud moet voor de smaakvoUc prezcntatie niet onderdoen, ze zijn malkan-
der waard, zodat een lovendc bcsprcking geen dankbctuiging voor een vriendelijk gcbaar 
dient tc zijn. Dc taak wordt gcmakkelijk gemaakt door de gocde kwalieteit van het ge-
bodenc. 

Uit ecn ten gclcide van H. Goerkc, dircktcur van het medisch-historisch instituut dier 
Vrije Berlijnse Universiteit, vcrncmcn we dat de auteur gccn beroepshistoricus is, maar 
uit liefhebberij aan wctcnschapshistoric doct en over zijn studies is gaan schrijvcn. Dat 
een medicus naast zijn praktijk, tijd en frisheid van geest kan opbrengen om dat bock 
geschrevcn te hcbben, stemt tot ecn onvoorwaardelijke bewondering. En dat hij aan rijn 
werk dat gehalte gecft, is bijna een unicum. 

Het bock bestaat uit elf kapittels die elk voor een afzonderlijke studie kunnen door-
gaan. Van dc cerste vier is Christoph-Wilhclm Hufeland, die een ophefmakend werk 
over de kunst van lang tc Icven schrecf (1797), dc centralc figuur. In de twee volgende 
komt Karl-Ernst von Baer aan de beurt. Volgen dan Schiller als leerling van ecn mili-
taire akadcmic en nis arts, Schoppcnhnucr en dc psychiatric, Virchows rede over Goethe 
als natuurvorscr, de mogclijkhedcn van dc medischc kcnnisleer, de natuurfilozofische 
gedachtengang van Edward May en zijn vcrbnnd met de geneeskunde. Het zijn allcmaal 
lezcnswaardige bijdragen die ecn nicuw licht op het bchandeldc onderwcrp laten schijnen, 
maar dan telkcns het licht van de eigen vizic van de auteur. 

Die visie is fris en klaar verwoord, zij loopt niet dood in vage ideeen, maar cntwikkelt 
ecn opmerkelijk eenvoudige betoogtrant. Het hoofdstukjc over Schopenhauer dat zo licht 
zou kunnen ontnard zijn in ecn vloed van gcleerde volzinnen. vind ik ecn buitcngewoon 
geslnagdc historische schcts. Edward May was mij een \olkomen onbekend figuur, die 
van de sociologic naar de filozofie cvolueerdc : hoc die evolutie plaats vond en hoe zij 
in vcrband met de geneeskunde kan gebracht worden, wordt op een eenvoudige wijze 
duidclijk gemaakt. Wie zoicts in een twintigtal bladzijden kan uitcenzetten, is een mees-
ter van de pen en kan orde scheppcn in eigen en in andermans gcdachtcn en logika, het 
is niet aan clkeen in die mate gegcven : de konklusies zijn bovendlen op een korrekte 
wijze verantwoord met ecn nauwkeurige verwijzing naar dc literatuur waar gccn datum. 
of ander cijfer aan ontbreckt. 

Het gchele is ecn door een arts zeldcn ge^venaard werkstuk dat de gcdachtenkring 
van de artsen kan verruimen en verrijkcn. Dc vakmcnsen van de historia medica zullen 
mocten bekennen, dat de medischc praktijk dc wetenschappclijke geest kan wakker hou-
den en tot scheppend werk aansporcn. Dit bock is er het sprekend bewijs van dat de 
geest nog altijd waait waar hij wil. 

L. Elaut 
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R.H. SHRYOCK. - Medicine in America. - Johns Hopkins Press, Baltimore 1966, 346 biz. 

De geschiedenis van dc geneeskunde is nogal vaak bcpcrkt tot die van de Europese 
geneeskunde, of zij wordt op zulkdanige wijze voorgostcld dat het de indruk moet wek-
ken dat de kunst van de medicijnen allecn in Europa kon gcboren en getogen worden. 
Des te mecr dat de historici van dc Nieuwe Wercld hun studiematcriaal in dc enorme 
rijkdom van de Oude Wercld koraen putten. W a a r werd Vcsalius bijvoorbeeld zo intcn-
sief bestudcerd als in het kontincnt aan gene zijdc van dc Atlantischc Oceaan ? Maar 
hoevcel vorsers aan deze zijdc van de plas weten iets af van wat ginds in het verlcden 
aan biologisch-mcdische idccen is gegrocid en gerijpt? En ervaren we niet elke dag, dat 
het geneeskundig licht thnns van uit ecn ander hnlfrond begint tc komen ? Feit is dat 
we, op straf van beperkthcid zonict van bekrompcnheid, meer zullen mocten gaan ken
nis nemen met het medisch vcrleden van Amcrika. 

De kans daartoe en de bevestiging dat het zo moet, wordt gebodcn met ecn zestien-
tal historische essays van de hand van Richard Harrison Shryock, ecn van de beste en 
vruchtbaarste medici historici uit de Vcrcnigde Staten, en pionier van het vak. Hij be
gint met ecn hoofdstuk dat op gevatte wijze de medischc geschiedenis van het Ameri-
kaanse volk uiteenzet vanaf de Indiancn tot in 1966. In dat jaar b.v. heeft Amcrika 
nog altijd geen systecm van vcrplichte sociale zekcrheid. maar toch werden in de loop 
van dc tijden pogingen in die richting aangewcnd, die meestal rpaak liepen op de weer-
stand vanwcge de politieke partijen en misschicn nog het nieest van dc gjneesheren zelf. 
Onder de drang van de gcbeurtenissen en door de noodtocstand van oorlogcn, epide
mien en natuurrampcn werden hygienischc organizatics in het leven geroepen die aan 
de Amerikaanse geneeskunde ten slotte haar bijzonder karakter hebben helpcn geven. 
De burgeroorlog tusscn Noord en Zuid in het begin van de jaren zestig der verlcden 
eeuw, en de antituberkuloscbewcging in het begin van d i jaren negentig waren zeer be-
langrijkc faktoren die de stoot in die richting gaven. 

Misschicn mcer dan in cnig land ter wercld heeft een beroepsorganizatie van art-
sen die evolutie bepaald. 

De wetenschappclijke geneeskunde in de States begint tusscn 1800 en 1850 haar 
opgang. Al werd zij be'invlocd dor wat in Europa gcbeurde, doch ging zij haar eigen 
gangen en kreeg zij een bijzonder cachet. Het is van uit Philadelphia en zijn universiteit 
dat het progrcssismc op drccf kwam. Namen die met dat tijdstip verbonden zijn, zijn 
Benjamin Rush en die van de chirurg Philip Physick. Niet te vergcten is William Char
les Wells die reeds in 1813 dc hypotese van dc natuurlijkc teeltkcus vooropstelde, zoals 
zij voorgoed door Charles Darwin in 1859 werd geformuleerd. Er waren dus ook in 
Amerika voorlopcrs van dc Europese denkcrs en het echte modisch denken is niet een 
uitsluitcnd privilegie van het oude vasteland. De medisch historiografic in de U.S.A. 
beschikt over een zeer rijk dokumentatiematcriaal, en Shryock dringt aan op ecn weten
schappclijke bewerking en analyse, ten einde de eigen kenmerken van die geneeskunde 
op de voorgrond te doen treden. Hoe het allemaal in de loop van de decennia gegrocid 
is met zijn licht- en schaduwzijden, wordt door dc auteur op ecn raecsterlijke manier 
duidelijk gemaakt. Wie voor die aangclegcnheid belangstelling heeft, vindt in zijn bock 
initiatie en stof genoeg om voort in die richting te studcrcn.. Kan de medischc wetenschap 
zich de aanwinsten van de wetenschap in het algemeen toceigenen, dan was zij toch ook 

243 



gehandikapt door sommige onvoldocnde aanknopingen met de sociale en kulturele omstan-

dighcdcn. Nergens was het zo evident als in de Vcrcnigde Staten. 
L. Elaut. 

K. JOACHIM ZUELCK. - Ostfricd Focrster, Arzt und Naturlorschcr, Springer Verlag 
Berlin 1966, 103 biz. 

Foerstcr zal de laatste ncuroloog gewcest zijn die ook neurochirurg was en wicns 
naam de wercld door, met dc prestaties van het enc vak rowel als met die van het an
dere onafschcidbaar verbonden zal blijvcn. Hij zal voortlcven met dc ncurologen van In
ternationale bckendheid zoals Charcot, Jackson, Dejerinc, Erb en Monakow die nooit 
operecrden, naast de ncurologen Adson en Harvey Gushing. Van hem zal men zeggen 
dat zijn werken voor hem zullen getuigen. 

Hij was ecn Silczier, cvengocd thuis in de klassieke talen, de geschiedenis, de wis-
kunde als in dc encyklopcdie van de medicijnen. De ncuroloog Wernicke gaf de beslis-
sende wending aan zijn leven. Zeer vroeg viel hem een Internationale erkenning te beurt, 
want hij had het geluk voor de talrijkc strijdvragcn die op het einde van de vorige eeuw 
heerstcn. dc uiteindclijke opiossing te vinden ; die oplossingen lagen meestal op het ge-
bied van de terapie. Dat was in het bijzonder het gcval voor de doorsnijding van de 
achterste wortelen van de reflcxboog bij de cerebrale spastische diplcgie of zickte van 
Little, die hem op zesendertigjarige Iccftijd wcrcldberocnid maakte. Ook tegen de tabes-
pijnen werd dczclfde operatic aanbcvolen en door hem met sukses uitgevocrd. 

Tijdens de cerste wercldoorlog nrm Foers'.er het tegen de algemene chi;u:g:n op voor 
de direktc, en zeer zorgvuldige, naad van afgcruktc en doorgesneden zenuwen ; honder-
de malen heeft hij die operatic verricht. Dczclfde weg ging hij op met de doorsnijding 
van het ruggemcrg, en in vrcdcstijd met de opcratieve behandeling van epileptische aan-
vallen die het gevolg zijn van Uttekens na hcrscnwondcn. Ook herscntumoren, en van de 
diepste, paktc hij met sukses aan. Zijn suksesscn moesten elke chirurg overtuigen, des 
te meer dat Foersters techniek ver van onberispelijk was ; hij was nooit chirurgisch gc-
schoold en wie hem gadesloegen, hidden hun hart vast als zij hem ongcdisciplineerd aan 
't werk zagen. Zelfs wannccr hij, in de dertiger jaren, kennis had gemaakt met Cushings 
metodcs en uiterste zorgvuldigheid, ging hij voort met zijn tamclijk primitieve operatie-
techniek. primitieve instrumenten. op een primitieve operatietafel, en met een minimum 
van helpers. 

Focrster was een ongc6venaard schrijver en spreker. Het hoogtepunt van zijn neuro-
chirurgische loopbaan was het bezoek dat dc Britse vereniging van neurochirurgen hem 
te Brcslau bracht, toen hij tc dier gelegenheid een groot refcraat hield over de diagnos-
tiek der hcrscngczwcllcn, in vloeiend Engels en voor de vuist. Vooral in Angelsaksische 
landen werden de naam en het werk van Foerstcr zeer gcwaardecrd, en was hij als een 
afgod vereerd. 

De hoogste crctitcls en medailles vielen hem ten deel. Hij werd aan het zickbed van 
Lenin geroepen en volgde maanden lang de doodstrijd van de vader der Russische revo-
lutie. 

W a s Foerstcr in hoofdzaak clinicus en chirurg, toch zal niemand zijn fundamen-
tele ondcrzoekingen hoog genoeg aanslaan. Zijn wetenschappelijk werk heeft hijzelf ge-
financierd. In 1932 bouwde dc Rockfcllcrstichting hem tc Brcslau een modem instituut. 
Zijn vaderstad bleef hij trouw en weigerde elke Iccrstoel, Zijn naaste medestander was 
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Oskar Voigt, ofschoon beiden nooit samengewerkt hebben, re waren daarvoor te hoekig 
van karakter. In dc twcede wercldoorlog werd Foersters instituut tot de grond vernield, 
het werd tot nog toe niet wederopgebouwd. 

Foerstcr vertegenwoordigt dc glanspcriodc van de klinische neurologic in Duitsland, 
die sindsdien niet meer gcevenaard werd. In het jaar 1934 werd het Duitse genootschap 
voor neurologic opgchevcn omdat Focrster er het al te vrije en wclsprekende woord 
vocrde. Zijn levcnswerk heeft Focrster in 1934 ncergclcgd in een neurologisch handboek 
dat nergens ter wereld zijn gelijke gcvonden heeft, want alles is er pcrsoonlijk. 

Vrcemd genoeg heeft Focrster gccn school gemaakt, iiij was te cigcngcrcid om Icer
lingen rond zich te scharen en systematisch op te Iciden. Alles wat op zijn naam staat, 
is van hem allecn. Men ging hem wcl tc Brcslau bezockcn en hem in zijn werk nagaan, 
maar men moest er met zijn ogen stelen en zich het gcziene zelf ten nutte maken. 

Dezc biografie van Otfrid Focrster is in haar scort ecn merkwaard g wcrk:tuk. Naast 
dc analyse van de pcrsoonlijkhcid en het werk van ecn der grootste artsen van de cer
ste helft der twintigste eeuw, gecft zij in een achttal bladzijden (9 tot 16) ecn onovertrof-
fen syntese van wat Focrster betekent en hoe zijn werk in dc toekomst zal gekarakte-
rizcerd worden. Dat alles wordt ten slotte (biz. 19 tot 87) met cxccrptcn uit Foersters 
werk, met citaten van andermans bcoordelingen, en met vijftien mooic foto's gcillustreerd. 
Onder Foersters ondcrschcidingen die hem van ovcrai te beurt vielen, vinden wij geen 
enkele Bclgische, wel een Franse. 

Met Foersters biblicg a fe wcrdt het beck afgcsLten. Het is het p-ot: type van dc we
tenschappclijke Icvcnsbeschrijving van ecn groot medicus, gccn dityrambc. 

GOETE CARLID and JOHAN NORDSTRCEM. - Torbcrn Bergman's Foreign Corres
pondence. Volume I. Letters from Foreigners to Torbcrn Edited by Bcrgm2in. Almqvist 
& Wiksell. Stockholm. 1965. LVI -{- 466 pag. Geb. 70 Zweedsc kronen. 

De Zweedse geleerde Torbcrn Bergman (1735-1784) is vooral bckend als chemicus 
en mineraloog. Hij studcerde rechten aan de Universiteit van Uppsala, maar zijn belang
stelling was primair gericht op de wiskunde en dc natuurwetenschappen. Na de studie 
in de medicijnen te hebben voltooid, werd Bergman in 1758 docent in dc fysica te Uppsa
la. Zijn cerste ondcrzoekingen lagen op het gebicd van dc entomologie en dc botanic 
en trokken sterk dc aandacht van zijn landgcnoot Linnaeus (1707-1778). Spocdig hield 
hij zich echter vooral bezig met fysica en astronomic. Naast publikatics over de regen-
boog en dc aurora, zijn met name zijn ondcrzoekingen over de pyro-clcktrischc eigen-
schappen van het tocrmalijn te noeracn. In 1766 verschijnt er van zijn hand ecn werk 
over fysische geografie («Physisk beskrifning ofver Jord-KIotct*), waarvan in 1769 een 
duitse vertaling het licht zag. Hocwcl Bergman niet gepubliceerd had over chemischc 
ondcrwerpen, werd hij in 1767 benocmd tot hoogleraar in dc chcmie en farmacie te 
Uppsala als opvolgcr van Johan Gotfschalk Wallerius (1709-1785). Zijn aandacht 
richtte zich van toen af gehcel op de beoefcning van chcmie en mineralogie. Vooral dc 
de analytischc schcikunde heeft vccl aan hem te dankcn. Zijn nauwkeurige analysemetho-
den van raincralcn, mincrale watercn, ijzer- en staalsoortcn hcbben hem terccht dc ere-
naam van grondlegger van de analytischc chcmie gegeven. Van Bergman stamt de klas-
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sicke ontsluitingsmethode van in water onoplosbarc silicaten door smelten met soda in 
een ijzercn kroes en extractic met zoutzuur ; de blaaspijp werd door hem systematisch 
toegepast voor het onderzock van ertsen en mineralen ; hij ontwikkelde ecn systema-
tischc analyscgang voor kationen met grocpsscheiding met onder mecr zwavcllever 
(een mengsel van polysulfidcn) en daarna reacties op de afzonderlijke kationen in icdere 
grocp, cnz. Behalve deze bijdragen tot de analytischc chcmie :ijn van bijzondere betckc
nis Bergman's ondcrzoekingen over de affinitcit van chemischc verbindingen. Omdat we 
de aantrckking tussen de kleinste matericdecltjcs niet mathematisch kunnen berekcncn, 
immers wc kennen niet de vorm en de grootte der dccltjes. mocten chemischc experi-
menten informatie verschaffen over dc affininitcit, d.w.z. over dc rclaticve krachtcn van 
de dccltjes ten opzichte van clkaar. Zoals Linnaues de organische natuur klassificecrde, 
zo deed Bergman dit voor de anorganische natuur, waarbij hij uitging van dc chemischc 
samenstelling. Voor het opstellcn van reacticvcrgclijkingen gebruikte hij een spcciaal 
systecm van formulcs. Op het gebied van de kristallografic is Bergman's publikatie over 
«Verschillcnde kristalvormcn welkc van het spaat afgcleid worden* (1773) van zeer 
grote betckcnis geweest voor de ontwikkeling van de struktuurtheoric van de kristallen. 

Hocwcl Bergman ecn zwakke gezondheid bezat en reeds op 49 jarige Iccftijd stierf, 
is zijn invloed op de chcmie van zijn tijd zeer groot gewcest. Dit blijkt niet allecn uit 
zijn vele gcschriften (vgl. B. Mostrom, Torbcrn Bergman. A Bibliography of his Works, 
Stockholm, 1957), maar evenzcer uit zijn omvangrijke briefwi.sseling, waarvan thans 
het cerste deel is vcrsehenen. De uitgave hiervan werd verzongd door Gote Carlid en na 
dicns vrocge dood (1953) uitgegeven door dicns leermeester prof. Johan Nordstrom. In 
het thans vcrsehenen deel zijn dc brieven opgenomen van buitenlandsc corrcspondenten 
aan Bergman, welkc grotcndcels bewaard worden in dc Univcrsitcitsbibliothcek van 
Uppsala. Het nog te verschijnen twccde deel zal de brieven van Zwcden aan Bergman, 
alsmcde van Bergman aan buitenlandsc corrcspondenten bcvatten. Het is te betrcuren, 
dat de correspondentie van Bergman in twee geschciden delcn wordt uitgegeven. Waarom 
heeft men in dit deel dc correspondentie aan Bergman opgenomen, m.u.v. dan van 
Zweedsc briefschrijvers, en niet tcvens die van Bergman zelf ? Dan zou men in staat 
zijn direct de gchele correspondentie tussen Bergman en een gcleerde te bestuderen, tcr-
wijl men thans gcdwongen wordt steeds beide delen van de correspondentie «tcgelijk> tc 
raadplcgen ! 

In dit eerste deel gaat het om 271 brieven van 85 vcrschillendc corrcspondenten, 
welkc datcren uit de jaren 1756 tot 1784 (de mcesten uit dc periode 1779-1784). De 
meeste briefschrijvers zijn Duitscrs (34), verder Fransen (19), Engelscn (14), terwijl 
de overigen afkorastig zijn uit Dcnemarken-Noorwegen, Oostenrijk-Hongarijc, Bohemen. 
Rusland, Polen, Italie, Ncderland, Spanjc rn Zuid-Amcrika. De Ncderlandsc bricfschrlj-
ver is Scbald Justinus Brugmans (1763-1819), hoogleraar in Franeker en Leiden (bota
nic, medicijnen, chcmie), die op 20 jull 1781 ecn kort briefje aan Bergman zend onder 
toczending van zijn dissertatie over de lithologie van Groningen («Lithologia Gronin-
gana, etc., 1781). 

Uit de brieven krijgen we ecn gocde indruk van het werk waarmee Bergman en zijn 
briefschrijvers bezig zijn. Z o vinden we de elcktrischc procven waar Bergman zich mee 
bezig hield, gcnoemd in brieven aan de Engelsc schilder en amateur wetcnschapsbeocfe-
naar Benjamin Wilson (1721-1788). Na zijn benoeming tot hoogleraar in de chemie en 
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mineralogie (1767) begint Bergman direkt met het herstcl van het laboratorium en de ult-
brciding van de prachtige, in 1751 van A. von Swab gckochte vcrzamcling mineralen. W e 
vinden hier ook veel correspondentie over, waaronder met de Oostcnrijkse mineraloog 
Ignaz von Born (1742-1791) en dc Oostenrijks-Hongaarse mineraloog Franz Joseph 
MuUer, sinds 1820 Frciherr von Reichenstein (1740-1825). Aan von Born zend Bergman 
in 1777 een Latijns manuscript over het systematisch gcbruik van dc blaaspijp, waarvan 
von Born zorgt dat het wordt gepubliceerd («Commcntatio de tubo ferruminatorio, W e -
nen, 1779) en dat er een duitse vertaling van verschijnt. Von Born zend Bergman vcr
schillendc mineralen ter analyse, waaronder een uit Trans.sylvanie. waarin Miiller een 
nicuw element, tellurium, had ontdekt, dat velcn echter voor antimoon hidden. Bergman 
bevestigt de ontdckking van MuUer (1784). 

Veel brieven handclen over chemischc ondcrwerpen. De belangrijkste corresponden
tie op dit gebied is wcl die tussen Bergman en de Franse chemicus Pierre Joseph 
Macquer (1718-1784), Uit de periode 1768-1782 zijn 19 brieven van Macqucr aan Berg
man en 13 van Bergman aan Macquer bckend, waaruit we een goed beeld krijgen van 
het chemisch werk waar dezc geleerdcn en hun landgenoten nee bezig zijn. Bergman 
houdt Macquer steeds op de hoogte van zijn ondcrzoekingen, dikwijis jaren voor de 
publikatie er van. Z o deck Bergman al in 1769 zijn onderzock van de kristalvorm der 
zouten aan Macqucr mede, waarvan dc publikatie pas 4 jaar later zal plaats vinden. 
Vele van dezc in briefvorm gegeven mededelingcn zijn door Macqucr met dank verwerkt 
in dc twccde druk van zijn «Dictionnaire de Chymie* (1778). 

Van de Franse chemicus Louis Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) zijn 16 
brieven aan Bergman bckend, welkc dateren uit de jaren 1779-1784. Het is de Morveau 
die de cerste twee delen van Bergman's tOpuscula physica et chemica* (6 delen, 1779-
1790) in het frans heeft vertaald (1780, 1785) en hij deed veel om het werk van Berg
man in Frankrijk bckend te maken. 

Onder de andere chcmici, waar Bergman mee corrcspondcerdc, zijn vooral dc Duit
scrs A. S. Marggraf (1709-1782). J. F. Gmclin (1748-1804) en L. F. F. von Crell (1744-
1816) te nocmen en verder dc Engelscn W . Lewis (1714-1781), J. Priestley (1733-1804) 
en vooral R. Kirwan (1733-1812). 

Wannccr we de brieven aan Bergman doorlezen, vinden we veel wetenschappelijk 
nieuws, dat ecn aardig en intcressant beeld gecft van deze tijd. W e nocmen de succcs-
voUe opstijging in ecn ballon van dc Morveau en zijn vriend Charles de Virly, waar-
over de laatste op 2 mei 1784 uitvocrig bericht gecft aan Bergman. 

Met dc verschijning van dit eerste deel van Bergman's correspondentie is een belang-
rijke aanwinst verkrcgcn voor de geschiedbeocfening van chcmie en mineralogie uit het 
laatste kwart van de 18e eeuw. Het werk is zeer fraai uitgevocrd en bevat een korte 
biografie van Bergman door Hugo Olsson (Pag. XI-XVIII), ecn uitvoerige inleiding 
op de brieven (XIX-LVI), ecn bibliografischc lijst van pubhkaties van Bergman, wclke 
in dc correspondentie worden gcnocmd (439-448), ecn lijst van chemischc symbolen 
(449) en een uitvoerige index op namen. Het boek is vcrlucht met een tiental platen, 
terwijl naast de titdpagina het bekende schildcrij van Lorcnz Pasch de Jongerc in kleu-
ren is gcreproduceerd, voorstellend Bergman in 1778 (in bezit van dc Universiteit van 
Uppsala). H. A. M. Snelders 
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