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

Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. Special issue 3 : Czechoslovak 
Studies in the History of Science. Praag .1967. 130 -H 130 biz. 

Dit speciaal nummer van het Tsjechische tijdschrift «Sbornik pro dejiny prirodnich 
ved a techniky» werd gepubliceerd ter herdenking van de 300ste verjaardag van de 
Tsjechische geleerde Joannes Marcus Marci (1595-1667). Naast bijdragen over Marci 
bevat het de tekst van vier lezingen gehouden op het internationaal symposium « La 
revolution scientifique du 17e sicclc et les sciences mathematiques et physiques* 
(Praag, 25-29 September 1967). J.R. Ravetz behandelt onder de titel «The evolution 
of science and of its history* problemen van de wetenschapsgeschiedenis. Hij wijst er 
op dat de opvatting over de geschiedenis van de natuurwetenschappen evolueert samen 
met die wetenschap zelf. Bovcndien verheugd hij er zich over dat de geschiedschrijving 
van de wetenschappen stilaan is uitgegroeid tot een volwassen tak van de historiografie. 
« W e can hope that within a few decades, the popular interest in the history of 
science will not merely be an expression of a generalised belief that history somehow 
«humanises» natural science; but it will come from an appreciation of the contribution 
that solid historical scholarship can make to our understanding of natural science. But 
again, we must not forget that this change has been made possible through a change in 
the selfconsciousness of natural science itself. It is only when natural science came to be 
recognised as a social activity, variable, fallable, dependent on its milieu, complex and 
perhaps dangerous as well, that there could be an atmosphere for the development and 
diffusion of a genuinely historical understanding of the evolution of science*. Z . Horsky 
sprak over « Quelques aspects des changements dans la vie des sciences au XVIIe siede* 
en I.B. Cohen over «Dynamics: the key to the 'New Science' of the seventeenth century*. 

In de vierde lezing : «Matiere et lumiere au XVIIe siede* tracht P. Costabel de es-
sentiele elementen in de geboorte van de fysika in de 17de eeuw naar voor te brengen. 

Drie bijdragen zijn gewijd aan Joannes Marci. J. Smolka schetst zijn leven en geeft 
een overzicht van zijn wetenschappelijk werk. Marci werd geboren te Lanskroun in Oost 
Bohemen in 1595. Aan de Praagse Universiteit studeerde hij gcneeskunde, werd er in 
1630 tot professor benoemd en bleef er zijn gehele leven aan verbonden. Hij was tevens 
lijfarts van Ferdinand III en van zijn opvolger Leopold I. Naast geneeskunde beoefende 
hij ook de biologische wetenschappen en de wijsbegeerte. 

Zijn belangstelling ging cchter vooral uit naar wiskunde, astronomie en fysika. Een 
bijdrage van Z . Servit is gewijd aan Marci's bijdragen tot de geneeskunde en aan zijn 
opvattingen over de working van de hersenen. Degmar Ledrerova geeft een bibliografie 
van de werken van en over Joannes Marci. Een van zijn werken, namelijk zijn beroemd 
geschrift « D e proportione motus seu rcgula sphygmica ad celeritatem et tarditatem 
pulsuum ex illius motu ponderibus geometricis liberato absque errore mentiendam > 
(Praag 1639), wordt als slot van dit speciale nummer in facsimile afgedrukt. 

P. Bockstaele. 
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ROBERT BLANCHE. Introduction a la logique comtemporaine. Quatrieme edition, 
revue. Paris, Armand Colin, 1968. 204 biz. 

Een tnmelijk lang eerste hoofdstuk is gewijd aan algemeenheden en be.spreekt de 
ovolutie van de logica. haar onderdelen en dc onderscheidende kenraerken van de 
symbolische logica. 

De klassieke tweewaardige logica van de proposities krijgt een uitvoerige behan-
deling steunend op de methode van de waarheidswaarden. Slechts zes bladzijden wor-
den besteed aan de axioma's en een tweetal geformalizeerde afleidingen. 

Velc niet-klassieke propositielogica's krijgcn dan een bcurt en de relativiteit van 
deze hedendaagse stelsels treedt goed op de voorgrond. De lezcr kan kennis maken met 
de modaliteiten, de meerwaardige logica's, hun samenhang met de waarschijnlijkheden en 
met de intuitionistische logica van Heyting. 

Het kleiner deel van het boek besprcekt de grote verscheidenheid van onderwerpen 
die kunnen ondergebracht worden in de hedendaagse tweewaardige logica van de 
predicaten met de gelijkheid en dc bc.schrijvingen. Weer zoekt men tevergeefs naar 
een lijst van axioma's en van gepostuleerde afleidingsregcls. De aandacht gaat veeleer 
naar de goede diensten die de symbolische methode kan bewijzen bij de behandeling en 
dc onderscheiding van menigvuldige bcgrippen die van Aristotelcs tot heden tcndage het 
voorwerp va.n studie geweest zijn. Om er maar enkele te noemen: individuvariabelen en 
beschrijvingen: lidmaatschap, gelijkheid en inclusie; eigenschappen, klassen, predicaten 
en relatics. De lezcr vindt er verder een schets van de wijze waarop de traditionele syl-
logistiek en dc oudere algebra van dc klassen zich laten integreren in de genoemde 
predecatenlogica. Deze laatste is in feite een van de allcreerste grotc verworvenheden 
van de logistiek zoals ze gefundeerd werd door Gottlob Frege in 1879. 

Wiskundigc en anderc wetensch,ippclijkc toepassingcn. alsmede een inleiding tot 
de metalogica van sedert 1920-30 konden redelijkerwijzc geen plaats vinden iv het 
kleine bestek van deze inleiding tot de logica. 

In het voorwoord wordt een korte literatuurlijst gegeven. De breedvoerigheid van 
onderhavig werkje wordt aangevuld door een diepergaande thcorie van de deductie die 
dezelfde auteur gaf in zijn boekje getiteld « Axiomatique » (Presses Universitaires de 
France. 1955). 

A. Borgers. 

Bau und Bildung des Wcltalls. Kosmologische Vorstellungen in Dokumenten aus zwei 
Jahrtausenden. Einfiihrung und Auswahl von Bernhard Sticker, tibersetzungen der 
Te.'itc in Zusammenarbcit mit Fritz Krafft, Freiburg, Basel. Wien, Herder. 1967, 272 
biz., ill. 

Dit mooie bandje is het eerste deel van een reeks die onder de titel «Humanistisches 
Lesebuch* zich tot doel stelt aan de hand van oorspronkelijke Icksten te illustreren hoe 
het Europese denken wortelt in de Griekse wereldbeschouwing. Het behandelt de 
eeuwenoude en toch steeds actuele vragen naar de oorsprong, de ouderdom, de bouw 
en de toekomst van het hcelal. Dr. Sticker, ordinarius in de geschiedenis van de natuur
wetenschappen aan de Universiteit van Hamburg, vat in een 80 bladzijden lange inlei-
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ding de ontwikkeling van deze problemen en schetst de geschiedenis van de oplossingen 
die in de loop van tweeduizend jaar werden voorgesteld. Uiteraard is dit geen gedetail-
leerde studie, maar de auteur slaagt er in voor eike periode de essentiele kenmerken 
en de geest van de voorgestelde oplossingen naar voren te brengen. Na deze inleiding 
volgt een bloemlezing uit twintig eeuwen astronomische en cosmoloqische Hteratuur. 
Hierin komen in Duitse vertaling fragmenten voor uit het werk van de volgende geleer-
den: Plato, Aristoteles, Ptolemeus, Thomas van Aquino, Kopernikus, Giordano Bruno, 
Galilei, Newton, Kant, Laplace. F .W. Herschell, Einstein, Hubble en Heckraann. Het 
vertalen van deze teksten stelt heel wat problemen. Deze taak werd met de mede-
werking van F. Krafft op uitstekende wijze uitgevoerd. W a t hier wordt geboden kan, 
onder meer bij het onderwijs van de geschiedenis der wetenschappen, zeer goede diensten 
bewijzen. 

P. Bockstaele. 

Arte della cudna. Libri di ricctte. Testi sopra lo scalco, il trinciante e i viai. Dal XIV 
al XIX sccolo. A cura di Emilio Faccioli. Milano. Ed. II Polifilo, 1966, 2 vol. 4», ill.. 
X X V 393 + 444 p. Gebonden : Lit. 24.000. 
(Classic! Italian! di scienze tecniche e arti. Test! sulle tecniche e le art! della vita 
rustica e civile' [2]) . 

In twee statige boekdelen zijn hier negenentwintig Italiaanse traktaten, van de 
14de tot de 19de eeuw, geheel of gedeeltelijk gepubliceerd. Enkele daarvan, oorspron-
kelijk in het Latijn geschreven, heeft Faccioli van een bestaande of een eigen Italiaanse 
vertaling voorzien. Geschriften die goed bekend zijn en waarop in bestaande uitgaven 
gemakkelijk de hand kon worden gelegd, werden niet intcgraal heruitgegeven; de auteur 
heeft, misschien terecht, geoordeeld dat de beschikbare ruimte beter aan de moeilijk te 
achterhalen teksten (roals handschriften) kon worden besteed, zonder daarom aan 
het overzicht te schaden door belangrijke stukken hieruit zonder meer te bannen. Aan 
de hand immers van al deze teksten, integraal of fragmentarisch weergegeven, werd Fac
cioli in staat gesteld de ontwikkeling te schetsen van de Italiaanse culinaire traditie 
zoals ze weerspiegeld wordt in de gastronomische literatuur. Het belang hiervan springt 
onmiddellijk in het oog, wanneer men bedenkt dat de Italiaanse keuken de oudste is 
in West-Europa, en haar invloed alles behalve gering kan worden genoemd; de zo 
roemrijke franse keuken zou zonder de Italiaanse niet geworden zijn wat ze is. 

Duidelijkheidshalve geven wij dit overzicht hier in beknopte vorm weer. Het aan-
knopingspunt voor de culinaire geschriften uit de Italiaanse renaissance ligt in de eerste 
plaats bij Apicius en verder bij enkele andere Romeinse auteurs die terloops over het 
onderwerp hebben geschreven : Cato, Varro, Columella, Palladius, Celsus en Plinius de 
Oude; daarbij wordt zelfs opgeklommen tot de Grieken Archestratus en Artemidorus. 
Gedurende de middeleeuwen werden de keukenvoorschriften overgeleverd via medi-
sche traktaten en kruidboeken. O p dit stuk is ook de Arabische inbreng niet te verwaar-
lozen. Terwijl de eerste soort geschriften, waarvan het Regimen sanitatis Salemitanum 
het meest bekende is, eerder een dieettraktaat inhoudt, verstrekt de tweede aanwijzingen 
en richtlijnen over de eigenschappen en voedingswaarde van planten en kruiden. Een 
voorbecld hiervan vinden we in een hoofdstuk uit het Liber ruralium conunodorum 

43 



(1471)* van F*ietro de' Crescenzi, dat handelt over de hoedanigheden van de wijnstok, 
de verschillende wijnsoorten en het bewaren van wijn. Deze concrete bijdrage over oeno-
logie acht Faccioli vec! geschikter om de rij tckstuitgaven te openen dan het genees-
kundig traktaat in verzen uit Salerno. Met de 14dc eeuw breekt immers een nieuwe tijd 
aan: de gastronomic gaat zich los maken van de geneeskunde en andere disciplines en 
wordt een zelfstandige kunst, de «arte della cucina*, Niet alleen de eigenlijke kookkunst 
moet hieronder worden verstaan, maar ook de kunst van het voorsnijden, het opdienen, 
het schenken. 

Een eerste getuige van deze zelfstandige kunst is het Libro della cocina (1863) van 
dc zg. Anonimo Toscano. dat in extenso wordt gepubliceerd, evenals het lAbco pet 
cuoco (1899) van de zg. Anonimo Veneziano. Dan volgt een keuze uit de 
sonetten van Simone Prudenzani, Saporetto (1913). Zeer belangrijk is 
de integrale (en eerste) uitgave van het Libro dc arte coquinaria van 
Maestro Martino (15de c ) ; zij wordt gevolgd door enkele hoofdstukken uit Platina's 
Dc honesta voluptate et valetudine ([1475]) alsmede door de hoofdstukken « Doctrinae 
cosinandi viginti* en «Regalis coena» uit Baldus (1521) van Teofilo Folengo, een lang 
gcdicht waarvan de protagonist ccn kok is. Tijdens de I6dc eeuw is behalve het on-
dcrsthcid tussen algemene en monografische traktaten ook het bestaan waar te nemen 
van twee tradities: een Noordoostitaliaanse (pianura padana) en een Romeinse, met 
onderlinge wisselwerking. Het is intcressant te vernemen dat het niet louter fysiologi-
sche of economische voorwaarden zijn die dit onderscheid bepalen, ook niet de afkomst 
van de respectieve auteurs — de Romein Platina bv. behoort tot de «padaanse » 
school —, maar wel gewoon smaak en voorkeur, intellectuele standing, gebruiken en 
.sociale vcrhoudingen. Voor de 16de eeuw beschouwt Faccioli als representatief: 
Cri.stoforo Messisbugo, Banchetti, composizioni di vivande et apparecchio generate 
(1549),slechts gedeeltelijk omwille van de talrijke bestaande uitgaven; Sante Lancerio, 
Delia qualita del vini (1876), een lange brief gericht aan Kardinaal Guido Ascanio Sforza 
door de pauselijke bottelier over aard en eigenschappen van de wijn; Domenico Romoli, 
detto il Panunto, La singolar dottrina (1560), hier fragmentarisch weergegeven; Barto-
lomeo Taegio, De I'humorc (1564), een dialoog over aard en eigen.schappen van de 
wijn; Bartolomeo Scappi, Opera (1570); Vincenzo Cervio, II triniciante (1581), de 
vroegste monografie over de voorsnijkunst; Andrea Bacci, De naturali vinorum historia 
(1596), evenals de zoeven vermeldc werken particel heruitgegeven. De 17de eeuw 
is vertegenwoordigd met Snlvatore Massonio, L'arcWdipno overo dell' insalata (1627), 
lang ge.schrift over de sla, hier sterk ingekort omwille van de eindeloze casuistiek over 
het onderwerp; Antonio Frugoli, Practice e Scalcaria (1631), belangrijk alleen wegens het 
kapittel over dc melk en haar derivaten; Mattia Gicgher, Li tre tratiati (1639) over het 
tafeldekken (o.m. het vouwen van servetten), het opdienen en het voorsnijden, en dat 
vooral belangrijk is omwille van de overvloedige en aanschouwelijke illustratie; Fran
cesco Fulvio Frugoni, Libreria de gastrimargi [gulzigaards] (in : 11 cane di Diogene, 
1687-89), beschrijving van een denkbeeldige bibliotheek van gastronomische werken; 
Bartholomeo Stefani, L'arti di ben cucinare (1662). algemeen traktaat over de kookkunst 
dat talrijke uitgaven heeft beleefd en waarvan hier derhalve slechts brokstukken zijn 

* Het janrtal tussen haakjes na ccn titel duidt nan wanneer het werk voor het eerst is 

verschenen. 
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gepubliceerd. Van de natuurhistoricus-dichter Francesco Redi is opgenomen de lijst van de 
Toskaansc wijnsoorten uit Bacco in Toscana (1685) en van Antonio Latini Lo scalco alia 
modema (1692-94), dat a.h.w. een summa is van alles wat Italic op gastronomisch 
gcbied in de voorbije eeuwen had voortgebracht, hier met enkele kapittels vertegen
woordigd. Met de 18de eeuw is de bloeiperiode van de Italiaan.se keuken voorbij; de 
Franse invloed doet zich meer en racer gelden, zelfs op het woordgebruik. Ter illustratie 
heeft Faccioli een keuze gedaan uit volgende teksten : II cuoco Piemontese perfezionato 
a Parigi (1766), Vincenzo Corrado, II cuoco galante (1773), Francesco Leonardi, L'Api-
cio modemo (1790). Dc 19de eeuw levert niet meer originaliteit op, en is hier verte
genwoordigd met fragmenten uit Vincenzo Agnoletti, La nuovissima cucina ecooomica 
(1814); Giovan Felice Luraschi, Nuovo cuoco Milanese economico (1829); Ippolito Ca-
valcanti, Cucina casarinola co la lengua Napolitana (1837), een burgcrskeuken in het 
Napolitaans met Italiaanse vertaling; Giovanni Vialardi, Tratfato di cucina pasticcera 
(1854) en tot slot Giovanni Rajberti, L'arte di convitare (1850). 

De auteur is in zijn prijzenwaardig opzet, een overzicht van de Italiaanse kook
kunst te bieden aan de hand van de bestaande teksten, zeker geslaagd. Dat niet van 
elk geschrift de integrale versie is gegeven, is, zoals bij de aanvang werd gezegd, ver-
klaarbaar. Daarbij komt dat in sommige werken slechts een hoofdstuk over het onder
werp is aan te treffen en er hoegcnaarad geen reden bestond om de hele tekst opuieuw 
uit te geven. Men kan dc auteur intcgcndeel dankbaar zijn dat hij de gastronomische 
bijdragen in diverse werken heeft opgespoord en ze tot een integrerend deel van dit 
overzicht heeft geraaakt. De grote verdienste van dit boek ligt o.i. in de historische 
ontwikkeling die ons geboden is, ,en in de (integrale) uitgave van enkele weinig be
kende, en in elk geval moeilijk te achterhalen teksten: eerst en vooral het kookboek 
van Maestro Martino, voor het eerst uitgegeven naar een handschrift in de Library of 
Congress te Washington D.C. en dat de bron is geweest voor Platina's beroemde werk. 
Wij vragen ons af of het niet wenselijk ware geweest althans van deze tekst een diploma-
tische editie te bezorgen. Men kan wel aanvoeren dat enkele diplomatisch uitgegeven tek
sten op een geheel van bijna dertig dc homogeniteit van het geheel zouden hebben ge-
schaad; maar mag dit opwegen tegen dc waarde van een wetenschappelijke tekstuitga-
ve? Wetenschappelijk ook niet helemaal verantwoord is dc heruitgave van de beide ano-
nieme meesters naar de 19de-eeuwsc (eerste) uitgaven; de auteur heeft deze wel gecol-
lationeerd met de resp. handschriften, maar waarom deze heruitgave niet rechtstreeks naar 
het handschrift zelf ? Bij de heruitgave van oude drukken is het te verantwoorden dit niet 
steeds naar de editio princeps te docn (hoewel meest aangewezen) maar naar de meest 
gezaghebbende uitgave (i.e. voor Pietro de' Crescenzi); het is ook billijk er desgevallend 
twee verschillende uitgaven bij te betrekkcn (i.e. voor D. Romoli) of een handschrift en 
een druk (i.e. voor Platina), maar de verantwoording mag dan niet ontbreken. Op dit 
stuk is Faccioli te kort geschotcn. Men kan zijn uitgaven niet steeds als basistekst, als 
uitgangspunt voor wetenschappelijke arbeid beschouwen. Nergens zijn er variante of cor-
rupte vormen aangegeven - de talrijke voetnoten blijvcn beperkt tot taalkundige ver-
klaringen -, evidente fouten van de «Vorlage» zijn stilzwijgend verbeterd, het gebniik van 
bepaalde afkortingen gciiniforraiseerd Dat de afkortingen stilzwijgend werden opge-
lost, het gcbruik van u en v genormaliseerd en de interpunctie gemoderniseerd voor 
zover de lectuur hierdoor wordt vergemakkelijkt, is minder erg, althans waar het oude 
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drukken als Vorlage geldt. Deze intervcnti minimi (1, p. xxiv) zijn dus wel in zekere 
mate te betreurcn. 

Het gehele werk is als volgt ingcdeeld; een overzichtclijke inleiding gevolgd door 
een bibliografie van de auteurs die in het overzicht genoemd maar niet in de bloemlezing 
zijn opgenomen, en door een algemene literatuur opgave die zich beperkt tot de grote 
bibliograficen over de gastronomic (A.L. Simon, Bibliotheca Bacchica, London, 1932, 2 
vol. en L. Vanossi, Bibliografia gastronomica italiana fino al 1950, Pinerolo. 1964, ont
breken, evenals de Catalog der Kochbiicher-Saramlung von Theodor DrexeL Als Manus
cript gedruckt, Frankfurt a/M., 1885, en Zwcitausend Jahre gastronomische Literatur... 
Sammlung Harry Schraemli, Ziirich, 1942). Daarna komen de ondcrscheiden tek.stuit-
gaven aan de beurt, telkens ingelcid door een biografische schets van de auteur met 
een waardebcpaling van zijn werk en een verantwoording van de uitgave. Deze inleiden-
de hooldstukjes zijn uitstekend; de bibliografie had wellicht uitvocriger kunnen zijn. 
Dc verklarendc voetnoten bij de tekstuitgave zelf zijn goed; het lijkt natuurlijk onver-
mijdelijk dat men soraraige woorden graag onderaan de pagina verklaard zou zien — ev. 
op meer dan ^en plaats herhaald — (bv. 1, p. 84; het woord dsame wordt enkel op p. 70 
verklaard en in het glossarium), terwijl anderc cxplicatieve noten overbodig lijken (bv. 
tonnina : piccolo tonno, I, p. 201). 

Het Glossario achteraan hernccmt voor ccn goed deel deze verklaringen en vult ze 
nog aan. En dit is dan weer ccn andere grote verdienste van dit werk, waardoor de 
waarde en dc bruikbaarhcid ervan haast verdubbeld worden. In dit glossarium werden 
opgenomen de in onbruik geraakte specifieke keukentermen, met hun bewijsplaatsen. 
Voor zover zij niet in lexica werden teruggevonden zijn zij als non indentificabile 
besterapeld, wat echter niet wil zeggen dat ze soms niet te verklaren zijn. De Indice 
tcnslottc is een gedetaillccrde inhoudsopgave van elke der gepublicecrde teksten; per 
auteur zijn al de opgenomen hoofdstukken in de orde waarin ze voorkomen, gerang-
schikt. 

Er rest ons nog iets over de materielc uitvoering van dit werk te zeggen : het 
helder lettcrtype voor tekst en noten in twee zorgvuldig afgewogen corpsen, de harmo-
nische compositie en de feilloze druk op uitstekend papier maken van dit boek een 
prachtuitgave. Het is bovcndien ge'illustreerd met talrijke lijnclichS's en negenentwintig 
buitcntekstplalen waarvan drie in kleur (uit de Codex Casanatensis 4182), vijfentwintig 
similigravures uit Gicghers Tre trattati en e^n gravure over twee bladzijden voorstellcnd 
het «Banchetto in una villa Romana*. De vollinnen banden, met titelschild op de rug, zijn 
van een diskrete stofwikkel voorzien. Het geheel draagt onmiskenbaar de stempcl van de 
Stampcria Valdonega (Verona) van Giovanni Mardersteig, bekend ora zijn smaakvoUe 
evenwichtige, volmaakte drukken. Alles snnm genomen, is Arte della cucina een werk 
dat, ondanks zijn bepaalde tekortkomingen van groot nut is, in het bijzonder voor hen 
die zich bezighouden met de geschiedenis van dc voedingsleer. 

De reeks Classic! italiani di scienze tecniche e arti, door de Milanese uitgcverij II 
Polifilo op touw gezet, beoogt de uitgave van Italiaanse werken over wetenschap en 
techniek tot de 19de eeuw. Drie afdelingcn werden daarbij voorzien: Scrittori di 
sdenze matematichc, fisiche e naturali (I) , Testi suUe tecniche e le arti della vita 
rustica e civile (II) en Trattati di architettura c di tecniche delle arti figurative (DI). 

Elly Cockz-Indestege. 
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HICKEL, E . : Salze in den Apotheken des 16. Jahrhunderfs (Veroffenlichungcn aus dem 
Pharmaziegeschichtlichen Seminar der Technischen Hochschule Braunschweig. Band 9) . 
Braunschweig 1965, 210 pp., 3 tab., -8", gcbrochcerd. Prijs : 14 DM., te verkrijgen bij 
Deutscher Apotheker — Verlag, 7000 Stuttgart, Postfach 40. 

Dit werk wil een bouwstcen zijn bij dc poging tot definieren in hedendaagse bc
grippen van de chemicalien die in de oudheid werden aangewend in de geneeskunde. 
De onderzoekingen werden gedaan voor de zouten, die vooral in de XVIe eeuw in de 
apoteken voorhanden waren. Het is a.h.w. een complement op de studie door dezelfde 
schrijfster gedaan en die in dezelfde Veroffentlichungen onder Band 7 in 1963 werd ge
publiceerd: Chemikalien im Arzneischatz deutscher Apotheken des 16. Jahrhunderts. 
unter besondcrcr Beriicksichtigung der Mctalle. De auteur neemt als basis de werken 
van Agricolla : Dc natura fossilium en Dc re metallica, van Encelius; De re metallica 
en van Caesalpinus : De metallicis. Destijds werden dc zouten ingedeeld ofwel volgens 
de oorsprong in fossile (nativum) en factitium (artificiale) ofwel volgens organoleptische 
eigenschappen, ofwel naar hun gedragingen tcgenover vuur. Buiten voornoemde schrijvers 
werden nog veel andere oude auteurs geconsultcerd en vergcleken : Plinius, Dioskorides, 
de Arabieren, Pseudo-Mcsucs, het Lurainare majus, het Antidotarium Nicolai e.a. die 
achteraan in register terug tc vinden zijn. Synthetiserend deelt de auteur haar boek in 
drie grote delen in ; Sal, Nitrum en Alumen. De verschillende zouten die onder iedere der 
drie grocpen ressorteren worden beschreven, hun synoniemen aangegeven zoals die 
vookomen in 16e-eeuwse Duitse farmacopecen en taxa's en hun scheikundige samen-
stelling wordt aangegeven — het waren vanzelfsprekend meestal mengsels, daar de 
methodes om stoffen in zuivcre tocstand te bekomen toen zo goed als onbekend waren. 
Al zou men kunnen veronderstellen dat de bchandeldc stof droog en saai is, toch leest 
het boek vlot, het staat vol wetenswaardigheden (bv. het sal marinum dat in de Taxe 
van Worms, 1582, Nicderlandisch Salz genoemd wordt)! en het lost heel wat proble
men op, waarover nog altijd verwarring bestond, zoals voor de identificatie van het Sal 
Indum, Volledigheidshalve raocht m.i. bij het artikel over borax er wel op gewezen 
worden, dat onder deze naam bij oudere schrijvers ook een stof van plantaardige oor
sprong werd verstaan: «Borax is gummy ut erehande home inden lande van overmere 
wassende* zo lezen we in een Mnl. Circa instans handschrift. Vermoedelijk wordt 
verward met Storax of Styrax, het bars verkregen uit stamverwondingen van Liqui-
dambar orientalis Mill. Amberboom. Concluderend kunnen we gerust zeggen dat het 
boek van Erika Hickel een betrouwbaar naslag werk is voor alwie oude chemicalien 
heeft te definieren. 

L. Vandewiele. 

KRUGER, MECHTHILD, Zur Geschichte der Elixicrc, Essenzen und Tinkturen. (Verof
fentlichungen aus dem Pharmaziegeschichtlichen Seminar der Technischen Hochschule 
Braunschweig, Band 10). Braunschweig 1968. pp. VIII -|- 323, -8°, ingen. Prijs : 16 DM. 

Elexirs, vlugolien en tinkturen nemen in de geschiedenis van de artsenijbereidkunde 
een bijzondere plaats in als populaire artseijvormen; de aanwending ervan is zo veel-
vuldig, dat de schrijfster in het onderzoek naar de bronnen zich wijselijk beperkt heeft 
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tot de gcdrukte Duitse farmacopecen. Dit sluit niet uit dat vooraf de etymologie en de 
wordingsgeschiedenis van de 3 artsenijvormen magistraal worden beschreven; op di-
daktische manier worden hier velc ingcwikkelde problemen van dc alchemic duidelijk 
en verstaanbaar gemaakt. De voorgeschiedenis van elexirs, vlugolien en tinkturen toont 
aan hoe het oorspronkclijk begrip van panacec, die de drie met elkaar verwantschapten, 
tot zelfstandige bcgrippen uitgrocidcn; mettcrtijd komen zij in de farmacie terecht vooral 
onder invloed van Paracelsus en later van Libavius als drie ondcrscheiden artsenijvor
men. In een volgend hoofdstuk wordt onderzocht in welke vorra de drie artsenijprcpara-
ten in de officieic artsenijschat van de Duitsche farmacopecen voorkomen en op welke 
manier de verdere ontwikkeling verloopt. Een elexir komt voor het eerste voor in de 
Kculsc farmacopec van 1565. Vlugolien komen vanaf 1640 in alle farmacopecen voor. 
Tinkturen worden reeds vemocmd in 1627 in de farmacopec van Kculen, doch voor-
schriften worden voor het eerst aangctroffen in de farmacopec van Augsburg van 1640. 
Dc verdere ontwikkeling in de Duitsche farmacopecen, de frekwentie van voorkomende 
samenstcUing worden grondig besproken. In het tweede deel enkele monografieen o.a. 
over spiritus als extraktiestof (met een lezenswaardig overzicht van de geschiedenis van 
de alcohol); over chemische tinkturen (alkalische-, metaal- en zwaveltinkturen). Door 
modcrne ontledingsmethodes (o.m. chromatografische) worden deze tinkturen op de 
korrel genomen. Ten slotte wordt dan nog een overzicht gegeven van het voorkomen 
van elexirs, vlugolien en tinkturen in de Duitsche farmacopecen (Kculen, 1565 tot DAB 
6, 1926) met ontleding van de farmaccutisch-chcmische ingrcdienten. 

Het boek eindigt met ccn uitgebrcid littcratuuroverzicht. Dr. Mechtild Kriiger heeft 
er nagenocg zeven jaar overgedaan om dit werk af te maken, onder de kundige leiding 
van de bekende Dr. Wolfgang Schneider, professor in de farmaciegeschiedenis te 
Braunschweig Het is een schools voorbecld voor de beoefening van wetenschapshistoric, 
waar het niet alleen om docn is de fciten te constateren, doch en vooral de feitcn 
te interpretcren met alle middelen die de modcrne wetenschap van die bepaalde discipline 
ter beschikking staan. Een leerzaam en lezenswaardig bock 

L. Vandewiele 

MULLER ROLF. - Der Jonghe Lanfranc. Diss. Bonn. 1968, 252 biz. 

Een zeer breedvoerig proefschrift uit het instituut voor medische geschiedenis van 
Bonn, bewerkt onder toezicht van Professor Steudel, en waarop Gundolf Keil die er 
assistent is, bestendig het oog gehouden heeft. Het is opvallend dat vanuit dit instituut 
in dc laatste tijd tal van bewerkingen van raiddelncderlandse geneeskundige esq. biolo
gische handschrifen van allerlei omvang werden gepubliceerd (cfr. Janus 1967, 287-296). 
Dit laatste is een van dc bclangrijkstc. 

Men weet dat Lanfranc. een voornaam Itahaans chirurg uit het eind van de der-
tiende eeuw (gest. 1306), om politieke redenen van Milaan naar Lyon en Parijs moest 
uitwijken. Hij speelde in zijn tweede vaderland een zeer belangrijke rol en was de leer-
meester van een hele pleiade chrurgen, onder wie ook, schijnt het, onze Jan Ypennan, 
hoewel dat aan betwisting blijft blootstaan (cfr. Van Leersum). Zijn invloed het zich in 
het bijzonder gelden door zijn geschriften, de Chirurgie Parva en de Chirurgia Magna, 
die in alle talen vertaald werden, Zoals dat toen gewoonlijk ging, ontstonden tamelijk 
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vlug velerlei pseudo-Lanfrancse geschriften, die met de grote Milanees niets anders ge-
meen hebben dan het chirurgische onderwerp. Zijn naam was synonlem van chirurgie 
geworden, men putte bij hem, voegde er uit eigen ervanring nogal veel aan toe, en 
zo ontstonden in elk taalgebied bewerkingen en vertalingcn van Lanfrancs oorspron
kelijke geschriften, die zich met de meest verschciden titels tooiden om ingang te vinden, 
doch vooral om uiting te geven aan ccn universele drang tot een wetenschappelijk 
beoefende chirurgie. 

Een van die eigentijdsc werken was dc Jonghe Lanfranc, een in het middelnederlands 
omstrceks 1450 geschreven chirurgische verhandeling. Zij werd door Rolf Miiller met 
uitnemende en van veel liefdc getuigende zorg ter hand genomen. Dc inkleding van het 
kritisch en filologisch apparaat waarmcde zij zich aandient, getuigt van een volkomen 
beheersing der historische omraming waarin de verhandeling ontstond, Alle taalfinesses 
die er nnn tc pas kwamcn, zijn voor de auteur geen raoeilijkheden gebleken, hij weet zeer 
goed waar hij moest te radc gaan voor een oplossing, en kent op zijn duimpje de taal-
spitsvondigheden van Oost- en West-Vlaanderen. Hij lokalizeert de schrijver van de 
Jonghe Lanfranc zonder falen in Vlaanderen, en bedoelt daarmee meer het oostelijke 
d;in het westelijke gedeelte van het oude graafschap. 

De bestudecrde kodex bevindt zich te Cambridge, het is niet het oorspronkelijke 
handschrift, doch slechts een kopij. De geboortedatum van het oorspronkelijke ligt 
hoogst waarschijnlijk tussen 1350 en 1450; zo luidt de konklusie van de promovendus. 
De schrijver is een kompilator en vercerdcr van de grotc Lanfranc, meer kan men niet 
met zekerheid zeggen. Het is een waar genocgen het goed sluitende betoog te volgen 
voor al wie met de bchandeldc periode en met de medische geschriften van onze Maer-
landse voorzaten bekend zijn. 

De Jonghe Lanfranc is in hoofdzaak een verhandeling over zwcren, kanker en 
besmctte wonden. Het werk is bijzonder rijk aan terapeutische bijzonderheden, het 
behelst ccn overvloed van recepten voor zalven en poeders, zonder de interne behan
deling te vergeten. Alles ademt anticke chirurgie; al treedt het wel eens buiten de ge-
dragslijn van dc passieve kompilator, het zijn altijd Hippokrates, Galenos, de Arabieren 
en de Salernitanen, bij wie de bronnen liggen waaruit geput wordt. Het zal de lezer niet 
ontgaan dat de Jonghe Lanfrsmc in dezelfde geestelijke atmosfeer moet geleefd hebben 
als Jan Yperman en Tomas SccUinck; deze laatste zijn wel een of twee generaties ouder, 
zijn iets minder kompilcrcnd van aanleg en verwijderen zich opvallend meer van 's mees
ters schrijf- en denkpatroon, zij zijn onafhankelijker, niet zo slaafs gebonden aan Lan
franc, die zij desondanks als hun leermeester erkennen, 

De tekst van de Jonghe Lanfranc bcslaat 29 bladzijden van het proefschrift, op een 
totaal van 252. Aan de bcwerking is geen tijd bespaard. Er is een glossarium, een syno-
niemensleutel, er zijn tckstkritische aanmerkingen, een lijst van anatoraische en farma-
kologische vakwoorden. Alles is op een zulkdanige wijze uitgepluisd en uitgesponncn dat 
een beginncling in de middclnederlandsc genceskude het proefschrift wel als een hand-
leiding voor zijn geschiedkundige studies kan gebruiken, en als hij het onder de knie 
heeft gekregen, meteen zich als een gevorderd kenner van die periode kan beschouwen. 

Het pleit voor de promovendus. voor de promoter, voor het hele milieu waar deze 
waardcvoUc studie tot stand kwam en werd doorgevoerd. Dan weer ccn buitenlander, die 
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met onze oude handschriften akademische lauweren plukt; des te beter voor hem, jammer 
voor onze vorsers aan wie het weer cens ontsnapt is. Bij wie ligt de schuld ? 

L. Elaot. 

KUHN CHRISTEL. — Aus dem Lebcn Fritz Richard Schaudinns. G. Thieme, Stuttgart 
1949. 67 biz. 

Schaudinn ontdektc op 3 maart 1905 de Spirochata pallida, verwekkcr van dc syfie-
lis. Hij was geen genecshcer, doch een zooloog die zich in het bijzonder op de protisten-
kunde toegelcgd had. De ontdekking geschiedde te Berlijn in het instituut voor protis-
tenkunde, waarvan hij direkteur was, Veel en lang had hij te voren moeten aandringen 
op samcnwerking met de artsen aan wier zorg patienten met velerlei parasitaire ziekten 
tocvertrouwd waren; artsen en protistologcn stonden mijien ver van elkander verwijderd, 
verafschuwden en bespotten elkanders werk. De ontdekking van de syfillismikrobe was 
het eerste resultaat van die samcnwerking. Het was Lesser, de chef van de Berlijnse 
dermatologische kliniek, die Schaudinn een helpcnde hand bood, hem materiaal en assis-
tenten ter beschikking stclde; in minder dan een maand was het resultaat van de samcn
werking reeds bekomen. In april en mei 1905 verschenen de eerste voorlopigc medede-
lingcn over dc ontdekkiing, en op 11 oktober hadden reeds meer dan honderd onder-
zoekers aan Schaudinn laten weten dat zij de ontdekking konden bevestigen. Dat een 
zooloog het zaakje had opgeknapt, nadat overal zoveel andcren, en van dc grootsten, 
gefaald hadden, of valse syfilisverwerkers voor de echle gehouden hadden, was een 
tijdiang oorzaak en aanleiding tot veel spot, wrok en belaging. De geschiedenis van die 
ophefmakende ontdekking is maar ccn hoofdstuk van deze biografie, maar zij is buitcn-
gcwoon boeiend, en in haar kumuleert dc betckcnis van de jonge geleerde die pas 34 
jaar was toen hij dat wetenschappelijk huzarenstuk op zijn aktief schreef. 

Fritz Schaudinn werd in 1871 geboren in een gezin dat openstond voor alle uitin-
gen van de kunst en dc geestelijke waarden. Zijn geboortcplaats was Roseningken in 
Oost-Pruisen; van de Pruis had hij alleen maar de liefdc voor de paarden en dc taaie 
wcrklust, volstrekts niets van al het anderc, dat men aan de tcUurische gcbondenheid met 
dat landsgedeclte toeschrijft. Schaudinns leven licp langs dorpschool, gymnasium en Ber
lijnse universiteit zonder sterk opvallende hoogten, hij had een hekcl aan uitbundigheid en 
studentenduels, stclde meer prijs op muziek en familiale aanhankelijkheid. Op zijn drieen-
twintigste jaar was hij assistent bij het zoologisch instituut en moest hij zijn studie onder-
breken om een jaar legerdienst te kloppn bij een gardcregiment. Wanneer hij naar het 
laboratorium terugkeerde, nam hij intensief deel aan het dagprogramma dat zelfstandig 
vorsen, hulp bij dc kollcges, studiereizen behelsde. Van die belevenissen wordt veel 
verteld door Schaudinn zelf onder de vorm van brieven naar zijn huis, hij was een druk 
en onderhoudend brievenschrijver; zijn volledige korrespondentic is bewaard geblevcn en 
daaruit werd rijkclijk geput om deze interessante brochure haar bijzonder kenmerk van 
grote lezenswaardigheid te geven. 

In 1901 was hij privaatdoccnt te Berlijn en trad hij in het huwelijk. Van 1901 tot 
1904 was hij werkzaam in het biologisch station te Rovigno aan dc Dalmatischc kust, 
waar hij zich bijzonder op de studie van dc malaria toelcgde. Uit zijn brieven blijkt dat 
het de gelukkigste periode van zijn leven is geweest ,hij kon er zich uitsluitend aan 
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wetenschappelijk werk wijden en hnd geen andere zorgen. Daar was het dat hij zich
zelf besmctte met de Entamoeba coli en dc Entomoeba histolytica, om het ziekteproces 
dat deze kiemen veroorzaaktcn nauwkeuriger te kunnen nagaan; zijn darmtractus Iced 
er zwaar onder. Het resultaat luiddc : er treedt een differentiering in de kernsubstantie 
van de rhizopodencel op, uit de geslachtskromatine waarvan zich reeds voor de kopulatie 
de geslachtskern ontwikkelt. Uit Rovigno stamt ook het bewijs dat er ccn generatie-
en ccn ga.stwissehng plaats heeft tus.sen sommige darmparasieten van de uil. Het waren 
voor de protozoologcn belangrijke ontdekkingen, en het maaktc bij dc jonge geleerde 
het terrein klaar voor promotie en verder wetenschappelijk werk. Beide zouden niet 
lang racer op zich laten wachtcn. Maar lag tc Rovigno, met die zelfbesmetting, niet de 
bron van de ziekte die de roekeloze vorser op 35 jarige leeftijd in het graf zou slepen ? 

Na zijn terugkeer tc Berlijn werd Schaudinn aangesteld tot leider van de afdeling 
protozoologic in het Rcichgesundhcitsamt. Maar de grote Robert Koch, die het in 
Duitsland voor het zeggen had, verbood dat hij daar over de trypanozomen zou werken. 
Schaudinn schreef daarop aan zijn chefs : Aber, meinc Herren, das bcdeutet ja geistige 
kajtration fur mich I Het bleef er bij, en hij besloot naar een vrijere werkgelegenheid 
uit te zicn. MiddclcrwijI zette hij zijn onderzoekingen voort en slaagde hij er o.m. in 
te bevestigen dat de larvc van Ankylostomum door de huid dringt; hij deed er ook de 
ontdekking die zijn naam bij dc mcdici onstcrfelijk heeft gemaakt. 

In het Reichsgesundheitsamt werd het leven voor de schcppcnde gcest van Schaudinn 
tussen al het bureaukratisch gedoc ondraaglijk. Dc universiteit van Cambridge en die 
van Londen bodcn hem een lecrstoel aan; hij aarzelde, tot het instituut voor tropen-
zicktcn te Hamburg, om de man voor Duitsland te kunnen behouden, hem een labora
torium voor protistologie aanbood. Hij aanvaardde en zou zich einde 1905 te Hamburg 
vestigen. Hij was toen reeds zwaar ziek, hij Iced aan een darmfistel. In het voorjaar 
van 1906 trok hij naar een internationaal medisch kongres te Lissabon. In de brieven 
die hi) naar zijn vrouw zond, vcrhaalt hij over de hecrlijke zeereis op de komfortabele 
Oceana; het zijn ontrocrende dokumenten uit de pen van een langzaam stervend man. 
Het kongres beloofde hem een prijs van 5.000 frank, doch op 't allerlaatstc moment 
was het de S5-jarigc fransman Lavcran, de ontdekker van de malariaparasiet, die dc 
som op zak stak. Ondanks die ontgoocheling was het kongres van Lissabon Schaudinns 
zwanezang. Hij was er de vedette. De tcrugreis werd een marteling. Aan boord van 
het schip overvielen hem hoge koorts met heftige krampen, er moest tot een nood-
operatie overgegaan worden. Thuisgekomen werd het nog erger, ccn nieuw ingrijpen 
bracht een kindshoofdgrote etterverzamcling rond het rectum aan het Ucht; een tweede 
operatic kon hem niet redden van een algemene sepsis, die de dood veroorzaakte 
op 22 juni 1906. Schaudinn was vijfendertig jaar oud. 

Deze biografie van een man die in zijn kort leven een lichtcnd spoor trok, is een 
werkstukje dat uitmunt door degelijkhcid. Zij bevat daarenboven veel schone illu-
straties en een literatuurlijst. Zij is een historisch kader in het midden waarvan Fritz 
Schaudinn dc aandacht trekt door de sympaticke verschijning van zijn hele persoonlijk-
hcid en door de grote waarde van zijn wetenschappelijk werk. 

L. Elaut. 
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BALTZER Fritz. Theodoor Boveri. Wissensch. Verlagsgesellschaft M.B.H. Stuttgart, 
1962, 194 biz., 17 DM. 

Deze biografie vcrplaatst de lezer naar het eind van de negentiende en de vijftien 
eerste jaren van de twintigste eeuw, d.i. naar een periode toen de eel en haar inhoud het 
voornaamste voorwerp waren van dicp doordringcnd mikroskopisch onderzoek, vdordat 
ultramikroskoop, fazenkontrastmikroscoop en elektronenmikroscoop hun intrede in het 
biologisch laboratorium hadden gedaan. Th. Boveri (1862-1915) was de centrale figuur 
onder de Duitse cytologen, en een van de allcrgrootste uit de tijd: naar zijn laboratorium 
stroomden onderzockers uit de hele wcreld om te zicn en tc horen, en niet het minst 
om onder zijn leiding hun lecrstoel in het vak door te maken of aan te vullen. 

Boveri was in een doktersgezin tc Bamberg geboren. Zijn leven lang bleef hij aan 
zijn Frankische gcboortestreck vcrknocht en weigerde de meest cervolle benoemingen 
in de rijkshoofdstad, om te Wiirzburg als hoogleraar in de dierkunde en de vergelij-
kende anatomic een docenten- en vor.serstaak op te nemen; hij stierf er op de leeftijd van 
dricenvijftig jaar. Zijn gczondhcid was van dc beste niet, en meer dan eens moest hij 
wegens ziekte zijn werk tijdelijk, soms voor maanden, onderbreken. De kwahteit en 
de veelzijdigheid van zijn wetenschappelijke prciduktie heeft er niet onder geleden. 

Boveri was met een scherp verstand begaafd: men stipt in zijn geschreven, gesproken 
en geschreven medcdelingen een ongemcen sterke zin voor logika aan. Hij was een expe-
riracntator, had een voorliefde voor tekcnen en schildercn, knutselde zeer vemuftige 
speeltuigen ineen, boetsecrde en mucisecrde; hij scheen in de wieg gelegd te zijn om 
ingenieur of architekt te worden, maar belande in de historische en filozofische fakulteit 
te Munchen. Het viel mee, hij ging tamelijk vlug naar dc biologie over, liefst in de 
morfologische sektor bij Carl von Kupffer die voor hem een vader en vriend werd. 
Later kwam hij bij de zooloog Richard Hertwig, en onder diens leiding groeide hij uit 
tot volblocd cytoloog. Dctermincrend voor zijn eigen richting was het werk van Edward 
van Beneden in 1883. Uit die tijd dagtekent ook zijn vriendschap met August Pauly, die 
trots vele en hartstochtclijkc meningsverschillcn zeer levendig bleef, zij waren antago-
nistisch van aanleg, maar hadden dc liefdc tot de natuur en het wetenschappelijk on
derzoek, veel droge humor en ccn flink redenaarstalent gemeen. 

Boveri had ccn voct in huis op het zoologisch station van Napels, waar hij vaak 
heentrok om te werken en o.m. zijn oogst aan studiemateriaal op te doen. In de eerste 
jaren licp dat werk over de chromosomen in het ei van paardcspoclworm (Ascaris mega-
locephala), het dicndc om de teorie van dc individualitcit der chromosomen te grond-
vesten en Icvcrde hem het materiaal om de gelijkwaardigheid van de chromosoom-
bestanddclen in beide geslachtscellcn, het ei en de zaadcel, te bepalen en vast te leggen. 
Boveri, wiens vader zijn bezit siccht beheerd had en daardoor dc familie in een 
benarde materielc tocstand had gcbracht, wist in den beginne niet goed van wat hout 
pijlen maken om door de wcreld tc komen, tot hij in 1891 een assistentenbetrckking bij 
Hertwig kreeg. Hij had het jaar te voren bij dc Amphioxus dc nicr ontdekt, het was zo 
iets als een slippertje buiten zijn chromosomcnstudie geweest, maar het gaf hem, onver-
wacht en onverhoopt, de reputatie een knap vergelijkcnd anatoom te zijn, Het was zijn 
geluk, want in 1893 legdc die ontdekking het zwaarste gewicht in de schaal voor zijn 
benoeming tot ordinarius en direkteur van het zoologisch instituut te Wiirzburg. Het 
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genas zijn neurastenie en veel andere dingen. In 1897 huwde hij te Boston met een Ame-
rikaanse zoologe die voor studie naar Wiirzburg gekomen was; zij heeft haar man in 
zijn wetenschappelijk werk flink terzijde gestaan. In 1900 werd hun een dochter geboren, 
ook zij werd zoologe en heeft de schrijver van deze biografie, die jarenlang als assistent 
met Boveri samenwerkte, dokumenten uit eerste bron bezorgd. Veel ging evenwel 
vcrloren in het luchtbombardement van Wiirzburg tijdens wercldoorlog II, c m . de brief-
wisseling tussen Boveri en Rontgen, en de mecste schilderijen en tekeningen van Boveris 
hand. 

W a t Boveri als cytoloog en als erabryoloog verwezenlijkt heeft, is omvangrijk en 
fundamentccl belangrijk. Hij was in hoofdzaak een waarnemer, begaafd met ongewoon 
schcrpc ogen en een nog ongewoner zin voor kritische analyse; hij riep het experiment 
ter hulp. maar bracht alles terug naar zijn mikroskoop, hij legdc wat hij waarnam on
middellijk vast in een duidclijk-scherpc tekening, hij kon niet aannemen dat iemand in 
een mikroskoop keek zonder het waargenomene dadelijk als het ware te fotograferen met 
pen, potlood of penseel, onafscheidelijk hoorden bij de mikroskoop tekenstift en klcurtjes. 

Boveris werk gold de chromosomen en de rol die zij spclen bij de kemdeling, en 
door de kern, als dragers van dc crfclijke eigenschappen. Daarbij sluit aan zijn onder
zoek van het eiplasma met zijn betrekkingen tot de chromatine; de ontdekking van de 
Amphioxusnier werd reeds aangestipt, en zijn beruchte rektoraatsrede over de orga-
nismen als historische wezens, mag niet onvermeld blijvcn. In de celleer kan men geen 
stap zetten zonder dadelijk Boveri tc ontmocten; in de karyokinctische celdchng b.v. is 
het allemaal Boveri wat de klok slaat, vooral dan bij de voorbereidende werkzaamheden 
door dc geslachtscellcn aan de dag gelegd, om zich klaar te maken en in het bevruchtings-
proces hun specifieke rol te spclen. De chromosomen, in Boveris opvatting, waren 
gevormde elementaire organismen die in de eel een zelfstandig bestaan leiden. Deze 
opvatting werd later o.m. schittcrend bevestigd door de zogenaamde chromosoomkaarten 
van dc Drosophila. Mits een wat elastischer formulcring blijft Boveris morfologische 
opvatting nog geldend. De chromosoorastudie is thans een chemisch probleem geworden, 
doch het hoofdbestanddeel van het chromosoom, het desoxyribonukleinezuur bewaart zijn 
makromolckulairre individuele bouw over alle generaties been, vermeerdert zich in de 
kemdelingen voort, en blijft daarbij in zijn struktuur onverandcrd. Het jaar 1875 bracht 
de beslissendc stap naar het volkomen begrip van het bevruchtingsproces zoals het nu 
vaststaat; Boveri met Oskar Hertwig en August Weismann plantten de mei op dat 
gebouw zoals wij het kennen en aan de anderen voortgeven. Zijn experimenten met het 
ei van de zeeegels hebben veel bijgedragen om tot die eindkonklusie te komen, en waar 
blijft het dat het Napelse zoologische station er een belangrijk aandeel hi gehad heeft. 
Naarmate het duidelijker wordt dat dc oplossing van het kankerprobleem zich op het 
chromosoom en de genen toespitst, en dus ccn celprobleem blijft, zal het ook voor elkeen 
duidelijker worden van wel kapitaal belang Boveris werk voor die hoofdaangelegenheid 
der zickteleer zal geweest zijn. 

In de loop van het van uitzicht en richting immcr varierend celonderzoek waarin 
Boveri gewikkeld was, rees op meer dan Sen moment de vraag naar de samen- en wissel
werking van de celkem met het celplasma, in het bijzonder tijdens de embryonale dif-
fercntiatie. Het antwoord op die toch wel kapitale vraag luiddc, in 1910, dat het de aard 
van het cytoplasma is die het lot zal bepalen van de chromosomen, te weten of, en welk 
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dccl znl dienen tot het vormen van de geslachtscellcn, of zal dienen tot het vormen van 
aJe somatische cellen waaruit spieren, beenderen, darmen, cnz. ontstaan. 

Toen Boveri in 1906 rektor van dc Wiirzburgse universiteit was, sprak hij in die 
hocdanigheid de dies natalisrede uit. Zij behelst ccn schets van zijn organische filozofic 
in verband met de gecstcswetenschappen, in het bijzonder met de psychologic en de 
mcnselijke biologie. Het lag voor de hand dat een man zoals Boveri over ccn experi-
menteel onderwerp zou spreken, doch hij deed het niet. In die rede ontplooide hij al de 
variaties van zijn plastisch taalverraogcn. met treffende vergelijkingen, boeiende beelden, 
met een met dramatick soms met patos geladen ratio. Hij is er van overtuigd dat elk 
biologisch probleem naast dc wetenschappelijke, ook een wcreldbeschouwelijke inhoud 
had : of ligt de ontwikkelingsgedachte van dier en plant dan helemaal buiten het 
bereik van de wijsbegeerte ? Een tcoric over het leven die geen rckening houdt met de 
historische natuur van de organismen, moet vals klinkcn. Een bioloog kan Lamarck en 
Darwin en alles wat ermee samenhangt buiten het laboratorium, toch niet negeren. Darwin 
wordt door Boveri even hoog aangeslagcn als Copernicus; hij raadt zijn studenten 
dringend aan dc autobiografic van de grote Engelsman te lezen. De doelmatigheidsidee 
van Darwin plaatste hij op dezelfde niveau als zijn afstammingsleer, die hij niet langer 
als een probleem beschouwdc, maar voorgocd bewezen achttc. De rede van Boveri 
was een geslaagd zoeken naar en een demonstrcrcn van een elemetaire wetmatigheid der 
organismen, ccn vaststcUen dat ook het gekompliceerdste individu voortkomt uit een 
eenvoudige eel, het ei. In die eel liggen dc voorwaarden voor alle eigenschappen van de 
uiteindelijkc tocstand. Het is onze eerste taak, bcsluit Boveri, die eigenschappen te 
doorgronden en aan het Ucht te brengen. 

Met deze biografie krijgt men een buitengcwoon boeiend becld van dc grote natuur-
onderzoeker die Boveri geweest is. Ze te lezen is een waar genocgen, men verkeert urcn 
lang in het gezelschap van een man die zijn levenswerk uitstalt en in zijn voile schoon-
heid laat bewonderen, 

L. Elaut. 

MANGOLD O T T O . — Hans Spemann. Wissensch. Verlagsgesellschaft M.B.H. Stutt
gart, 1953, 254 biz., 15 D M . 

Spemann was een Iccrling uit het Wiirzburgse zoologisch instituut van T. Boveri, 
roals overigens Otto Mangold dc auteur van deze biografie, en zoals Fritz Baltzer de 
auteur van de Boveribiografie. Ofschoon er negen jaar liggen tussen het verschijnen van 
beide geschrfiten, zijn zij ccn samcnhangcnd schakelpaar uit een uitzonderlijke keten van 
aan elkaar verknochtc ontdekkingen, die vruchtbaar waren zoals weinige het ooit 
geweest zijn. Spemann wordt van meet af aan besterapeld als een mccster van de ontwik-
kelingsfysiologie, die door W . Roux was in gang gezet. Voor hem was de cmbryologic 
louter beschrijvend; uit dat weinig tot expansie geschikt wambuis werd ze bevrijd op 
't eind van de negentiende eeuw, en ze kwam tot bloei in het begin van dc twintigste 
eeuw, zij kreeg de alles bekronende waardering met de tockenning. aan Spemann, van de 
Nobelprijs van de geneeskunde en de fysiologie in 1935. Spemann was geen arts, 
geen fysioloog in de gewone zin van het woord, maar zooloog, en het wekte enigszins 
verwondering dat hem de grotc ecr te beurt viel. Het was de erkenning van de hoge 
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wetenschappelijke betekenis van zijn levenswerk die de tockenning rechtvaardigde, en 
tcgenover de waarde van dat werk verliezen de aanmerkingen elke grond. Hans Spemann 
(1869-1941) werd te Stuttgart geboren als zoon van een bekend uitgever en boekhan-
delaar; hij was een welgcsteld man en heeft nooit geldzorgen gchad. Aan vaderszijdc 
waren het landbouwers en kooplieden, aan moedcrszijdc was er ccn schaarse arts. Bei-
derzijds was het een geestelijk goed begaafde stam, waar liefde tot de bloemen en tot 
de natuur werd aangekweekt; die liefde liet zich zeer vroeg bij Hans Spemann gelden. 
Hij schoot zeer goed op met de Latijnse en Griekse schrijvers, minder goed lagen hem 
wiskunde en biologie. hij had veel zin voor muziek, bceldhouwkunst, talen, voor boek-
binden en fijn schrijnwerk. Hij was ccn goed ruiter en scherp schuttcr. Hij werd eerst 
medisch student te Heidelberg, waar K. Gcgeiibaur anatomisch hoogleraar was; het 
vak trok hem aan, vooral de vcrgelijkende anatomic; het prakticum in die vakken orign-
teerde hem naar zijn later werkgebied. Voor dc klinische vakken trok Spemann naar 
Miinchen, de chirurgie boeide hem meest, maar meer nog de kunstrijkdom van de Beierse 
hoofdstad. Te Munchen maakte hij kennis met de zooloog August Pauly, een hart-
stochtelijk tegenstander van Darwins tceltkcustcorie; het had voor gevolg dat Spemann 
de geneeskunde opgaf en zich hals over kop in de algemene biologie stortte; de liefde 
tot de kunst had eveneens een hand in die desertie en ook Pauly had er zijn hart aan 
verpand. Ecnraaal die beslissing genomen, trok Spemann naar Wiirzburg en kwam daar 
bij Boveri terecht in 1893. Zeventien jaar zou hij er blijvcn wonen; het milieu waar 
mannen als de botanicus Sachs, de fysicus Rontgen en de anatoom Schultze doceerden, 
beviel hem. Te Wiirzburg maakt Spemann kennis met de spoclworm. Boveri die meer een 
scherp waarnemer dan een begaafd technieker was, had spoedig gezien wat hij met de 
jonge man kon aanvangen. Spemann doktoreerde er met een studie over de eieren van 
Strongylus paradoxus, werd assistent en huwde een medestudentc. Hij viel ziek doch 
herstelde voorspoedig van ccn beginnende longtbc, en werd kort daarop privaatdoccnt. 
Voor ccn ligkuur tc Arosa had Spemann slechts een boek meegenomen, Keimplasma 
van Aug. Weismann. Het besliste over zijn verdere wetenschappelijke loopbaan; daar 
ontwierp hij in gedachte de vele mikro-opcratieve ingrepen die het kenmerk zijn van zijn 
latere origincle experimenten, o.m. het tot een lus gedraaide kinderhaar, waarmcde 
hij mikroskopisch kleine eieren kon grijpen en in twee segmenten vaneenscheiden. Kik-
vors- en salamandercieren moesten er het eerst aan geloven. Van 1900 tot 1904 publi-
ceerde Spemann zes artikclcn over zijn insnocringsproeven, men vond in de zoologen-
wcrcld dat hij zich daarmee in een straatje zonder eind had gemanocuvrcerd. Spemann 
liet praten en opereerde voort op allerlei embryoncn, hij bcnutte daartoe de paar- en 
Icgtijd, zodat elke Icnte ccn hoogtij van inspannend dag- en nachtwcrk werd. 

Eind 1904 was hij buitengcwoon hoogleraar te Wiirzburg. In 1908 werd hij te 
Rostock in Mecklenburg als ordinarius op dc lecrstoel van zoologie benoemd; de Oostzee 
verschaftc hem studiemateriaal in overvloed, het waren altijd de allerjongste .stadia 
waarop hij jacht maaktc, heel de fauna van de brakwateren uit de kuststreek werd 
onderwerp van zijn eenvoudige maar stilaan meer ingcwikkelde en varierende snoer-
expcrimenten; deze werden weldra snij-, omdraai-, overplanting- en ruilexperimenten. 
Een meer aangepast instrumentarium werd uitgewcrkt, in glas en in metaal; Spemann 
was daarin zeer bedreven, zijn vroegere hobbys kwamcn hem goed te pas. Men zag 
weldra in dat zijn werk wel ccn uitkomst bood, want in 1913 werd hij naar het Kaiser-
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Wilhclminstituut fiir Biologie te Berlijn-Dahlcm geroepen waar hij, ontslagcn van leer-
opdrachten, werken kon. Hij bleef cr tot 1919; zijn onderzoek uit deze tijd betrcft de 
overplanting van kleine stukjes in de allervroegste ontwikkelinksstadien van de axolotl. 
Het leiddc hem tot dc vaststelhng dat in de tweede tot de vierde dag van de kiemont-
wikkeling, tijdens de gastrulafase, over de verdere lotgevallen van het embryo beslist 
wordt, en dat ruike determinering vanuit een zeker gcbied, te weten vanuit de streek 
van dc bovenste oerraondlip vertrekt en zich naar voren toe voortzet. Dit gcbied werd 
door Speraann als het «organizatiecentrum» van de kiem besterapeld. In het jaar 1918 
werden de resultaten van dat onderzoek gepubliceerd, het was een standaardwerk van de 
ontwikkelingsfysiologic. In voile oorlog tot standgekomen, wordt het nog in Duitsland 
beschouwd als het beste stuk kultuurgoed dat het geslagen en ovcrwonnen land aan de 
wcreld kon schenken. Dc uitingcn van politieke hartstocht. die dc Duitse hoofdstad in 
de herfst van 1918 beroerden, vcrvulden de aristokratisch gezindc Spemann met gevoc-
lens van afschuw. 

Kort daarop werd hij tc Freiburg benoemd op de lecrstoel van August Weismann. 
Graag verliet hij Berlijn, waar hij innige vriendschap met de beruchte von Harnack had 
gcsloten. om in de hoofdplaats van het Zwarte Woud zijn verder leven te slijten, en 
zijn wetenschappelijk werk voort te zetten. Hij betrok cr een schitterende landelijkc 
woning, gaf zich over aan zijn licfhcbberijen, verruimdc en verdiepte zijn zo schitterend 
begonnen werk, gaf onderwijs, liet zijn rijke gavcn uitstralcn op assistcnten en studenten, 
bereisde Europa en Amerika voor lezingen en gastprofessoraten. Hij was rektor in 1923, 
op het dieptepunt van Duitslands naoorlogse depressie. In 1937 werd hij emeritus; hij 
stierf in 1941 aan een kronische hartziekte. 

In hoofdzaak was Spemann de volwaardige exponent van de kausaal analytische 
periode in de cmbryologic, deze werd voortaan opgenomen onder de fysiologische disci
plines, men zou nu experimenteren op een gcbied waar men zulks voor onmogelijk achtte, 
Dank zij vernuftige technicken die dc overplanting van uitcrst kleine weefselstukjes uit 

een pas bevrucht ei naar andere segmenten van dat ei mogelijk maakten, slaagde Spemann 
erin een lidraaat, een oog, of een staart op een willekeurigc plaats van het jonge 
individu tc zetten en te doen groeicn. Determmntie en induktie, afhankelijke en onaf-
hankelijke differentiatie, door plaats en hcrkom,st bepaalde ontwikkeling waren scherpbe-
paaldc bcgrippen die in een heel nieuwe cmbryologic hun intrede dedcn. De mikrochi-
rurgische operatictechnick van Spemann hadden het mogelijk gemaakt dat men voor
taan geen enkel droombeeld meer voor onrealizeerbaar achtte. Met zijn pipetten, 
haakjes, schaartjes, draadjes kon Spemann onder bestendig mikroskopische kontrole in 

een stericl milieu, echte goocheltocren verrichten en bij zijn procfsalamanders de meest 
diverse wangedrochten verwczenlijken. Hij analyzecrdc de wcrking en dc potenties van 
organisatoren en determinatorcn op dusdanige wijze, dat hij een klaar inzicht kreeg in 
het geen zich, ook bij hogere dieren en bij de mens, afspeelt wanneer wanstaltighedcn tot 
stand komen. Dat dc mcnselijke genetica en dc menselijkc ziektekunde nog niet aan het 
eind van hun mogelijkhcdcn toe zijn, en wellicht in staat zullen zijn, ook de allervroegste 

stadia van het mcnselijke ovium in zijn uitgrocingspotentics te bcTnvlocden en ten goede te 
keren, zal aan het grondleggend werk van Spemann te danken zijn. Alles wat zich op dat 
gcbied voorspellcn en voorzien laat, de wonderc matcriaalbewcgingcn die zich bij en 
tijdens de gastrulatie van het ei voordoen, spclen zich af bij de oermond. De deskriptieve 
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4Ĵ .P-. .. * J ̂ no^^pm^Bi^^^F^w 

cmbryologic van weleer had die oermond, aan de grens tussen mesoderm en entoderm, 
in nauwgezettc beschrijvingen omzeggens vastgelegd, Spemann demonstreerde hoe van 
daaruit alles in beweging kwam wat de vorm van het toekomstigc individu ging bepalen. 
Spemann was een grootmecster van die kausaal- analystische vorsing in de biologie; dsuik 
zij een wecrgaloze handwcrkelijke begaafdheid werd hij een ontdekker van bijzonder 
formaat, aan fantazie ontbrak het hem niet. doch hij wist ze naar realia te richten en tot 
onbesproken geestelijke verworvenheden van de wetenschap te maken. 

Buiten zijn laboratorium was Spemann ook aktief als opvoeder in het werk van de 
volkshogescholen ten bate van de jeugd; hij was bezield met een grote liefde voor de 
mensen, en heeft dit op elk ogenblik van zijn gevuld leven schitterend bewezen. 

Met deze biografie krijgt men een becld op het leven van ccn uitzonderlijk weten-
schapsraens van wiens werk de mensheid nog lang de rijke vruchten zal opsteken. 

L. Elaut 

LANHAM Url. — Origins of modem Biology. Uitg. Columbia University Press. N.-York 
5 London 1968, 273 biz. . 

Dc auteur is konservator aan het insektenkundig museum van de universiteit van 
Colorado .U.S.A., en heeft een paar boeken over vissen en insekten op zijn aktief staan. 
In de wcreld van de lagcre dieren is hij thuis en verkeert in een geestelijk milieu waar 
Darwin, Lamarck. Aristoteles en al de andcren die bij de wieg van de ontwikkelings-
Icer stonden, de lucht en het aroma bepalen. Over Darwin b.v. zegt hij dat deze Engels
man een van de grootste genieen allcr tijden geweest is. 

De bronnen van de modcrne biologie worden opgespoord vanaf de Griekse oudheid 
tot de modcrne tijd. Vreerad is het niet dat een scherpzinnig bioloog die bronnen al aan-
treft bij dc arts Hippokrates, vijfenzeventig jaar voor Aristoteles, die toch als de 
vader van de biologic bekend staat. Vooraf had de auteur een paar hoofdstukken be
steed ccn de adaptatiemogelijkheid van de levende wezens, aan de omgeving en haar 
doelmatighcid: daarin ontwaart hij een evident kenmerk van al wat leeft, een nood-
zakelijke inhcrentic van de levende stof zelf. Hij illustrecrt die opvatting met origincle 
voorbeelden, waarvan hij, als Amerikaan, de sleutels weet hggcn. Een aantrekkelijke zijde 
van het boek is de sterke biografische inslag die men van het begin tot het eind weer-
vindt, geen enkel feit of idee wordt geschciden van zijn ontdekking, en bij elke ontdekking 
past ccn datum en een persoon; dat is evenwel niet mogelijk voor alle ontdekkingen en 
allerminst voor dicgene welke op zestig en meer eeuwen teruggaan, zoals bv. de ontdek
king van het vuur, de ontdekking van het hengelen, dc ontdekking van het wiel, van de 
schaar, van het slijpcn die voor de mens en de samenlcving ontzettend belangrijk geweest 
zijn. De wetenschap. zegt de schrijver, kan volstrekt niet beschouwd worden als een 
zoeken naar de absolute waarheid, zij grocit met dc natuur mee. Hij erkent drie voorna-
me tijden in de wetenschap, de ongeletterde tijd, de Griekse tijd en dc renaissance; mis
schien is er ook wel plaats voor de twintigste eeuw waarin de wetenschap een sociaal 
karakter is beginnen te vcrtonen. Wanneer men dat zo leest, zal men begrijpen dat er 
achter de stijl en onvcrwachtc uitdrukkingen, toch vee] oorspronkelijke denkbeelden 
schuilgaan. 
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Dc Griekse tijd is in het avondland van grote betekenis geweest, daar werd voor 
t eerst aan echte wetenschap gedaan, en wc zijn daar alien schatplichtig aan; zij kwam 

over Alexandria en Arabic tot ons, maar verloor nimmer het mcrkzegel van haar 
gcboortegrond. Dc Grieken hebben over alles nagedacht en over alles geschreven, men 
laboreert nog elke dag voort aan het bijwcrkcn en afwerkcn van wat zij gekoncipieerd 
hebben, op wat gcbied van de mcnselijke kennis ook. 

De wetenschappelijke renaissance laat de schrijver beginnen met dc zeventiende 
eeuw, zc valt nagenocg saraen met de reformatic, hoewel de protcstantse zowel als de 
katholiekc Kerk even sterk gcbcten waren op dc nieuwe opvattingen die in dc natuur-
wetenschap opgeld begonnen tc docn, Wil men namen ? Copernicus, Vesalius, Scrvet, 
later Harvey, Galilei, Kepler, Newton. Lanham die ook een goed plantcnkenncr is, 
ontleedt scherp het werk van Dioskorides, Fuchs, Tragus, Valerius Cordus, Brunfels, 
Bauhin, Linnaeus; onze Dodoens schijnt hij niet te kennen. 

Veel aandacht wordt geschonken aan de negentiende eeuw met Lamarck, Buffon, 
Treviranus die rcuzen zijn in dc biologische wetenschap, maar alien worden in de scha-
duw gesteld door Charles Darwin en zijn Origin uit 1859, deze is ccn grootse demon-
stratic van dc cvolutie der levende wezens door dc natuurlijkc tccltkeus. Een andere 
vcrworvenheid \'an de negentiende eeuw, was de integratic van schci- en natuurkunde in 
de levcnslcer, hoewel het al vroeger begonnen was ract Leeuwenhock, Robert Hooke en 
Nehemiah Grew. Ware negentiende eeuwers waren de plantkundigc Schlciden en de 
arts Schwann, (1839), vaders van de celleer, en R. Virchow vader van cellulairc patologie 
(1858). Daarna kwamen 0.scar Hertwig die het sperraatozoom als een eel erkcndc, 
Flemming die dc kern als cssenticel deel van de eel beschouwdc, Weismann (1893) 
die de eerste erfclijkheidsteorie opstelde, Mendel die een zekere wiskundigc wetmatigheid 
daarin vaststelde, de trits Hugo dc Vrics, Correns en Tschermark die het mendclisme 
opnicuw ontdckten, en in eer herstclden. W e kunnen evenmin Wohler onvermeld laten 
die een organische stof, het ureum, uit ccn anorganische stof, het amraoniumcyanaat 
syntctizeerde; noch Pasteur met zijn gistingsprocven en de vaststclling dat dc infcktie-
ziekten levende wezens als oorzaak hadden, 

W e kunnen onmogelijk de hele ontwikkchng van dc biologie, met haar talloze uit-
lopcrs op vele anderc gcbieden, in herinncring brengen, maar toch dit als onze over-
tuiging uitspreken, dat men met deze Origins of Modern Biology ccn hecrlijke uitstap 
maakt, aan de hand van ccn geleerd crudict, die met goede smaak en scherpzinnige ken
nis van de historic gewapcnd, de lezcr veel genoegcn verschaft door een altijd boeiende 
lektuur, 

L. Elaut. 

ALOYSIUS GALVANI. De Ossibus Lcctiones Quattuor. Uitg. Tipografia Compositori, 
Bologna, 1966, 190 biz. 

Van Galvani (1734-1798) weet ecnicder dat hij de ontdekker is van de (dierlijke) 
elcktriciteit, waaruit zich in dc loop van een kleine twee eeuwen het ovcrwcldigend ge
bouw van dc heel de wcreld overspannende modcrne elcktriciteit ontwikkeld heeft. 
Minder is het bekend dat hij een veclzijdige arts was. Eerst lector in dc chirurgie, na 
ccn schitterende promotie te Bologna in 1762, werd hij demonstrator en lector in de 
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ontleedkunde; in 1782 werd hij ordinarius in de verloskunde. Hij moest omwille van zijn 
zwakke gezondheid, op de leeftijd van 53 jaar, aan zijn Iceropdrachten verzaken. 

W a t Galvani voor de anatoraische wetenschap betckent, wordt in deze monografie 
uiteengezet dcxjr Marina Pantalconi; het kan overigens nagezien worden in de eenen-
twintig lezingen en kollegenotities die van hem bekend zijn. E>ie lezingen waren publiek 
en werden vaak bijgewoond door prominenten onder wie de aartsbisschop en de burge-
racestcr. Zijn lessen bcstonden vooral uit oefeningen en demonstraties in de fysiologische 
anatomic, zoals dat toen heette, en die telkens gevolgd waren door besprekingen onder 
de aanwezigen. 

Van dc 21 manuskripten uit de bibliotcck van de wetenschappelijke akademie te 
Bologna, heeft Pantalconi er vier uitgekozen die over het been handelen, terwille 
van hun uitzonderlijk belang. Zij schreef cr een inleiding voor die alles goed in de tijd 
en de omgeving situeert. ze brengt de tekst en geeft ccn (Italiaanse) vertaling. De 
nauwkeurige inkleding zorgt voor een vlotte lektuur. voetnoten en tekstkommentaar 
ronden alles af, zodat er niets tc wensen over blijft. 

W e hebben die vier lessen over het been met groeiende aandacht gelezen ; over 
Galvanis bijdrage tot de algemene kennis van het been is voor ons daaruit een licht 
opgegaan, zodat wc dc man die het zo scherp zag, neerschreef en verklaarde als een 
groot anatoom moeten beschouwen. Hij heeft het niet over ien skeletstuk in het bijzonder, 
maar over de makroskopische kenmerken van het hot in het algemeen, hij zoekt de 
betekenis van het been tc begrijpen en te interpretcren in het raam van de algemene mor-
fologie, en het ligt derhalve voor dc hand dat hij dc cmbryologic en de vcrgelijkende 
ontleedkunde ter hulp roept; uit alles blijkt dat hij ervan uitgaat dat de funktie het 
orgaan schept. In deze anatoraische lessen die lopen van 1768 tot 1786, brengt Galvani 
de nieuwste scheikundige ontdekkingen te pas, het is de eerste maal dat men zo iets 
verneemt, hij spreekt namelijk van de anorganische en de organische bestanddelen van 
het been; in 1786, dat het jaar is van zijn ontdekking van de dierlijke elcktriciteit, 
gewaagt hij voor het eerst en in het opcnbaar, van ccn elektrisch zenuwfluidum dat de 
zenuw doorloopt in dc plaats van de aloude spiritus animalcs, de zenuw vertoont naar 
zijn overtuiging geen lumina; hij gaf toch een anatomisch-fysiologisch koUege ! 

Betreffende de intieme bouw van het bot Icgt hij de nadruk op de lamellenstruktuur, 
het fijne netwerk van de beenvezcis, de beengroei in alle richtingen en evenredig met 
verhardings- en ouderdomsgraad van het orgaan, de aanleg van dc buitenste beenla-
mellen, hun schikking in dc Icngte en in de breedte onder invloed van de crop agerende 
krachtcn. Hoe de Haverse systemen verandcren naarmate van de beenvorm, bcgreep Gal
vani uitstekend, ook dat het kraakbeen regeneerde, wanneer er een stuk uitgesneden 
wordt, dat de spicrpezen met de jaren harder worden, dat na beenbreuk het periost de 
rol van becnrestauratcur speelt met behulp van dc bloedvaten, dat hetzelfde proces zich 
voordoet bij karics, ontsteking, ettering, tumorale uiwassen, rachitis. Over het proces 
van de periostalc verbening had hij ccn klare voorstelling. Hij overtuigde er zijn toehoor-
ders van dat geen enkele beenstruktuur, ook niet op het eind van de somatische groei, 
definitief is, omdat het beenwccfsel bestendig afgebroken en opnieuw wederopgebouwd 
wordt, dat die twee processen elkander in evenwicht houden, maar dat onder zekere 
patologische omstandigheden dat evenwicht verstoord wordt en de beenvorm daardoor 
sterke afwijkingen van het normale type veronen kan, 
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Door deze korte opsommig zal de lezer begrijpen dat Galvani op de algemene 
osteologic een goede kijk had, dat hij een nieuw licht heeft gebracht, nieuwe verklaringen 
gegeven heeft, veel opgcheldcrd heeft, ten slotte de algemene osteologic verrijkt heeft. Hij 
moet dan wel een ideaal docent geweest zijn. 

Eveneens moet het aangestipt worden dat stijl en schrijfwijze van dc anatoom van 
een opvallende heldcrheid zijn. Het zal vooral diegenen treffen die met het Latijn van de 
anatoom Vesalius gezwocgd hebben. De publikatie van deze anatoraische lessen 
werd ondcrnomen op aanstichting van Hamletus Tondini, promotor van dc herwaar-
dering van het klassieke Latijn, uitgever van het driemaandelijks tijdschrift Latinitas, 
dat zich o.m. inspant om voor elke modernc benaming van personen, voorwerpen, han-
delingen, idecen, enz. hoe technisch ook, een klassiek Latijns ckwivalcnt te geven, en 
cr in slaagt in de taal van Vcrgilius een volkomen juiste reportage van een voetbalmatch 
tussen Real Madrid en Manchester United tc brengen. Dat aan die puriteinen van dc 
klassieke literatuur, het latijn van dc arts Galvani opgevallen was, zal niemand ver-
wonderen. Elke belangstelllcndc in de geschiedenis van de anatomic zal het verhcugen, 
onder de vorm waarin zij gesteld is, ccn syntese tc vinden van de kennis over de 
algemene anatomic van het been op het eind van de achttiende eeuw, d.i. op een 
ogenblik dat nog tal van kontroversen daaromtrent gaande waren. In dc wetenschappe
lijke bibliografie van Galvani ontbreken bovengenocrade anatoraische kollcges, het Is een 
lofwaardige prestatic ze ter beschikking te hebben gesteld. Men kan niet anders dan 
cr genot aan beleven. 

L. Elaut 
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