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

PICONE MAURO & BILINSKI BRONISLAW. Maria Sklodowska-Curic in Italia 
nel Centenario della Nascita (1867-1934). Accademia Polacca delle Scienze a Roma, 
Fasc, 41. Wroclaw-Warchau-Krakau, Ossolineum, 1969, 58 biz., 16 ill. 

Mevrouw Curie bezocht tweemaal Italic. Een eerste maal gebeurde dit tijdens de 
oorlogsmaanden van 1918 en dit in verband met een onderzoek naar dc mogelijkheden 
van uitbating van radium op Italiaans grondgebied. Aan dit bezoek herinneren gedenk-
platen geplaatst in de Italiaansc badplaatsen Ischia en Montecatini. Later nam mevrouw 
Curie deel aan het congres voor nucleaire fisika dat te Rome in 1931 werd gehouden. 

Aan dit alles en aan de briefwisseling die ze voerde met Italiaanse wetenschaps-
mensen werd. ter gelegenheid van het eeuwfcest van haar geboorte, herinnerd in lezingen 
die te Rome en tc Montecatini werden gehouden en nu door de zorgen van de Poolse 
akademie voor wetenschappen van Rome worden uitgegeven. 

P. Boej^aems. 

KARL BONHOEFFER zum Hundcrtsten Geburtstag am 31 M a n 1968. Springer-Verlag 
Berlin — Heidelberg — New-York, 1969. VII + 148 biz., met portret en bibliografische 
lijst. 8». DM 24,—. 

Door J. Zutt (Frankfurt), E. Strauss (USA) en H. Schellcr (Wiirtzburg) werd hier, 
twintig jaar na zijn overlijden, een door Karl Bonhoeffer eigenlijk voor zijn familie 
bestemde autobiografie tenslotte gepubliceerd. 

Bonhoeffer, opvolger van Kraepelin te Heidelberg en van Wernicke te Breslau, 
lange jaren (namelijk een kwart-eeuw) hoogleraar in neuro-psychiatrie te Berlijn, is een 
belangrijk vertcgenwoordiger der duit.stalige geneeskundige wetenschap geweest. 

In zijn lang leven (31.3.1868 — 4.12.1948, dus ruim tachtig jaar) zagen een 
honderdtal werken het licht; een dertigtal hiervan zijn gewijd aan de zogcnaamde 
symtomatische (ook reaktioneel, secundair of exogeen gcnoemde) pcychosen die wel het 
gebied van zijn levenswerk vormen, en waaraan zijn naam blijvend is verbonden; een 
veertigtal pubHcaties handelcn over neurologische problemen, en een dozijn bewegen 
zich op medisch-historisch gebied. 

Bonhoeffcr's bijna een eeuw overspannen «Lebenserinnerungen» spreken ons van 
voorouders en stamboom, van jeugdherinneringen en studie. maar vooral van zijn werk 
en grote ervaring. waarbij terloops ook verschcidene beroemde namen ten tonele komcn; 
twee wereldoorlogen liggen in zijn levensloop vervlochten, die zijn gezin en familie 
smartelijk troffen. 

Het bock is een dokument, niet alleen over Bonhoeffer zelf, maar over een gansc 
tijdsperiode, waarin zich de psychiatric tot volwaardige wetenschap ontplooide. 

A. Evrard. 
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BIOLOGY A N D THE PHYSICAL SQENCES. S. Devons ed. 1969. Columbia Uni
versity Press, 379 pp. 12.50. 

Ondanks de steeds verdergaande specialisatie blijkt er toch ook een groeiende 
tendens aanwczig om historisch uit elkaar gegroeidc wetenschappen zoals fysica en 
biologic weer nader met elkaar in kontakt te brengen. Met dit doel voor ogcn, richtte 
«The New York State Science and Technology Foundation* een doorlopend (1965 — 
1967) symposium in over de relaties tussen fysische en biologische wetenschappen. 

Tijdens dit symposium werden door een negentiental vooraanstaande onderzoc-
kers, o.a. Glaser, Kendrew, Miller, Beadle, Mohr, Szent Gyorgyi, Nirenberg, referaten 
gehouden die voor een meer algemeen publiek bestemd waren. 

Devons heeft deze referaten in dit boek samengebracht en er een inleiding en een 
post sccriptum aan toegevoegd. 

Het boek laat bij lezing een zeer onsamenhongende indruk achtcr, niet alleen omdat 
zoveel op een vcrschillend terrein werkzams specialisten aan het woord komen, maar ook 
vanwege het zeer uiteenlopend niveau van de referaten. Bovendien wordt door dit boek 
eigenlijk niets nieuws gebracht. De geinteresseerde lezer kan voor alle besproken ondcr-
werpen ook andere en mcestal betere boeken raadplegen. Het boek kan evenmin 
als een algemeen refercntiewerk fungeren. 

Het algemeen thema van het boek kan men misschicn als volgt formuleren : een 
poging om dc belangrijkste karakteristieken van het «leven», o.a. replicatic, ontwikke
ling, reproductic en variatie, in fysisch-chemische termen tc interpreteren, Het spreekt 
vanzelf dat hier dc opmerkelijke resultaten van de moleculaire biologic (bv, de werking 
van dc gencn, genetische code, over de oorsprong van het leven) op de voorgrond 
worden geplaatst. Het is juist op dit terrein dat nog moeilijk een onderscheid kan worden 
gemaakt tussen fysica-chemic en biologic. 

Ter illustratie van de verdere inhoud noemen we alleen : de struktuur en funktie-
analysc van myoglobine en hemoglobine (Kendrew), een referaat over de funktie van 
actinc en myosine in de gestreepte spier (H. Huxley), een fysische interpretatie van de 
struktuurorganisatie in levende cellen (Inoue) en over de moleculaire basis van het gc-
zichtsvermogen (Wald) . 

Men kan zich nu de vraag stellen of met dit boek een bijdrage wordt gcleverd 
om het gestelde doel te bereiken, nl. om vooral bij jonge fysici belangstelling tc wekken 
voor biologische problemen. Hoogst waarschijniijk zullen deze lezcrs het bock voortijdig 
dichtslaan. Anderzijds lijkt dit boek wel geschikt voor degenen die zich interesseren voor 
de fysisch-chemische analyse van moleculaire processen in levende organismen, en 
moeilijk toegang hebben tot de oorspronkclijke litcratuur. 

Het boek kan dan ook alleen worden aanbevolen aan lezers met een voldoende 
positief wetenschappelijke vorming. 

J. Vendrig 

R.A. BLONDEAU. Mandarijn en Astronoom. Ferdinand Verbiest, s.j. (1623-1688) aan 

het hof van de Chinese Keizer. Desclee Dc Brouwer, Brugge — Utrecht, 1970, 525 pag. 
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Een der meest bociende, maar wellicht (vanuit sinologisch standpunt) minst grondig 
bestudeerde periodcn uit de Chinese geschiedenis, is ongetwijfeld de eerste grote con-
frontatie tussen de Europese en de Chinese cultuur in de 17e eeuw geweest. Veel werd 
uiteraard over deze periode geschreven door de Jezuitcn-Missionarisscn zelf. maar om 
tot een wetenschappelijk historisch inzicht tc komcn, werd zelden of nooit rckening 
gehouden met het Chinese standpunt en werden evenmin de Chinese bronnen aange-
boord. Zo zien we dc biografieen van de pioners inzake christeUjke zending als Matteo 
Ricci. Adam Schall en Ferdinand Verbiest verwateren tot hagiografieen, waarin de 
zendelingen naar voor treden als volmaakte menscn, knappe gelcerden en geniale uit
vinders, en de Chinezen — die in feite hun hoogstaande cultuur wilden vrijwaren van 
vrecmde elementen — als christenhaters, wie geen middel te min was om het katholicisme 
te bestrijden. 

Het lijkt ons de grote verdienste van R.A. Blondeau dat hij een van de grote 
Vlaamse zendelingen weer tot mensenmaat heeft gereduceerd, wat geenszins afbrcuk 
doct aan de grootheid (maar dan als mens, en niet als «heilige») van Ferdinand Verbiest. 
Om dit doel te bereiken heeft de schrijver alle mogelijke bronnen geraadpleegd; zijn 
bibliografie geeft de indruk dat alleen Westerse documentatie werd gebruikt (en dit 
zou gemakkelijk tot een vertekend beeld Iciden), maar dank zij de hulp van de Leidse 
hoogleraren A.F.P. Hulsewe en E. Ziircher, werd ook contact gehouden met de be-
schikbare Chinese informatie hetgeen het de auteur heeft mogelijk gemaakt een objec
tief beeld van Verbiest te tekenen. 

Waardevolle documentatie werd reeds verzameld door H. Bernard-Maitre, H, Bos-
mans en L. Van Hec, maar geen enkel slaagde erin ccn juist beeld van de activiteiten van 
Verbiest en hun betekenis te geven, omdat niemand ooit de werkelijke sleutel tot het suc
ccs van Verbiest heeft geanalyscerd, namelijk de poUtieke rol van het kalender. In de Chi
nese opvatting moesten alle gebeurtenissen op aarde structuurgelijk verlopen met die 
aan de (fysische) hemel; deze gebeurtenissen werden op voorhand vastgclegd in het 
kalender, dat door het Astronomisch Bureau werd opgesteld. Dc Chinese sterrenkunde 
was — stellig vanaf de Ming periode — weinig verder ontwikkcld, terwijl juist in 
deze periode in Europa grote astronomen als Copernicus. Kepler en Tycho Brahe deze 
wetenschap in nieuwe banen leidden. De keizer die werd beschouwd als de schakel 
tussen hemel en aarde, wcrd beschouwd als de oorzaak van alle «aardse afwijkingen>. 
Vandaar het enorme belang dat zij aan het kalender hechtten, en meteen de kans voor 
de Jezuiten om in China binncn te dringen. 

R.A. Blondeau heeft deze rol van het kalender uitstekend begrepen en indringend 
geschetst, en dit is ongetwijfeld een der hoofdverdienstcn van zijn werk. Al te vecl nog 
denkt men in het Westen dat er tussen de Chinezen en de Jezuiten een soort weten
schappelijke tweekamp heeft plaats gehad. De Chinezen waren in onze wetenschap 
niet geintercsscerd, maar ze waren zeer gevoelig voor het feit dat dc Jezuiten in staat 
blckcn te zijn het kalender nauwkeuriger te berckenen dan hun eigen astronomen. De 
Jezuiten in dienst nemen bctekende voor de keizer het einde van een grote politieke 
kommer ! 

De inleidende hoofdstukken van Blondcau's werk nemen een lange aanloop tot de 
figuur van Verbiest, vooral doorheen het werk van Ricci en Schall. Deze aanloop kan 
voor de vakman wat lang uit vallen, maar de auteur schrijft op dc eerste plaats voor een 
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brcder publiek, en voor de niet-gespecialiseerde lezer is deze lange inleiding ongetwijfeld 
noodzakelijk. Ook het belangrijke en heldere hoofdstuk gewijd aan de Chinese sterren
kunde {pp.77-100 ) is een onmisbaar introductie om het werk van Verbiest te begrijpen. 

Verbiest was het culminatiepunt van ccn missioneringstechniek, door Matteo Ricci 
ontworpcn en door Adam Schall verder gezet. Wellicht — en zeker in Chinese ogen — 
was de Europese cultuur helemaal niet superieur aan de Chinese. Maar, hoewel de we
tenschappelijke kennis in China niet gering was (men raadplege J. Needham's stan-
daardwerk Science and Civilisation in China) was deze kennis weinig gcstructureerd 
cr had in China nooit het belangrijke huwelijk tussen wiskunde-fysica enerzijds en tech
nologic anderzijds plaats gehad, omdat er in de kringen der literati geen belangstelling 
bestond voor deze 'minor arts'. Gedurende de Renaissance in Europa was dit wel 
gebeurd, en zo konden de Jezuiten naar China komen als de dragers van deze nog jonge 
wetenschappelijke verworvenheden. Men kan betwijfclen of de Jezuiten eigenlijk dc 
Westerse wetenschap in China hebben willen introduceren; hebben zij niet eerder, in de 
lijn van hun missioneringsidealen, en geruggesteund door hun superieurc wiskundige 
kennis (de waardevolle wiskundige werken Uit Sung en Yiian waren op dat ogcnblik in 
China vcrlorcn!), deze wetenschap aangewend als middel om hun religieus id»aal te 
bereiken ? Uit de biografie van Verbiest blijkt wel dat dc hoogst intelligente keizer 
K'ang-hsi belangstelling had voor de Westerse wetenschap, maar anderzijds trachtte 
Verbiest op dc eerste plaats zijn gunst te winnen door bewijzen te leveren van tech-
nologische superioriteit, die hij in combinatie met een soepcl politick intrigespel wist 
aan te wenden om zijn positic aan het hof te verwerven, en aldus vrijheid van geloofs-
verspreiding te bckomen. 

De nauwkeurige analyse van deze belangrijke periode, en het juist afwegen van de 
waarde van deze transmissic van Westerse wetenschap is nog altijd niet gedaan (men 
raadplege Necdham, o.c. III, 437 w ) . Daarom lijkt ons deze monografie over Verbiest 
zo belangrijk; zolang wij niet beschikken over dergelijk analytische studies, lijkt het ons 
moeilijk deze verwarde periode vollcdig te ontwarren. Het werk draagt wel dc nadclen 
van dc bcperking die aan alle biografieen is opgclcgd — zo konden de oorzaken van 
de Chinese wetenschappelijke stagnatie in de Ming periode hier niet geanalyscerd wor
den, en kan daardoor de gedachtc aan een traditionele inferioritcit van de Chinese we
tenschappelijke kennis opgewekt worden. De opgang van de wetenschap in Europa 
was van zeer reccnte datum, de teloorgang van de wetenschap in China was slechts een 
paar ecuwen oud. 

R.A. Blondcau's werk volgt echter Verbiest op de voet... en dc analyse van de 
«Chinese wetenschap* is een nog jonge tak van de sinologic; waar het echter gaat om 
het belangrijk aspect van dc verbreiding van dc Europese wetenschap zal de lezer 
ongetwijfeld rijkc documentatie aantreffcn in deze studie. 

Een groot gedeelte van het werk is gewijd aan dc missionaris Verbiest, en de auteur 
is er stellig in geslaagd een levendig beeld te schetsen van het China uit de aanvang 
der Manchu-periode, van de resultaten van Verbiest, zijn invloed op de keizer maar 
ook van het «drama Verbiest*, nl. de uiteindelijke mislukking van datgene waarvoor 
hij zijn leven had ingezet: de verbreiding van het Christendom. 
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De Vlaming zal de schrijver dankbaar blijven dat hij hem het (eerste) werk over 
Verbiest in zijn eigen taal gcschonken heeft, maar de waarde van het werk vraagt om 
een spocdige vcrtaling, daar ook in andere talcn geen zulke degelijke studie over Verbiest 
bestaat. 

U. Libbrecht. 

CHRISTOPH J. SCRIBA. The Concept of Number. A chapter in the history of ma
thematics with applications of interest to teachers. (Hochschulskripten 825/825a), 
Mannheim-Ziirich, Bibliographisches Institut, 1968, v + 216 biz., fig., DM 6.90 

Uit de inleiding vernemen wij dat dit werkje ontstaan is uit de voorbereiding van 
colleges in 1961 gedoceerd aan het Department of Graduate Studies van het Ontario 
College of Education. Het diende als basistekst voor de cursus «Historical development 
of mathematical thought*. Zoals de ondertitel aangeeft, werd vooral gezocht naar 
ondcrwerpcn die van belang kunnen zijn voor leraars, geintercsscerd in het onderwijs 
van de wiskunde. Het was echter geenszins de bedocling alleen maar materiaal te geven 
dat direkt in de klas bruikbaar is, maar wel de leraars enig inzicht bij te brengen in 
de evolutie van de stof die ze onderwijzen. 

Het ccntrale thema van het boekje is het getal. Het eerste hoofdstuk behandcit de 
historische groei van de telling, de geschreven en gesproken getalsystemen en de ver
schillende getalsymbolcn. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan dc arithmetische grond-
bewerkingen en aan dc rckenmethodes die hierbij in dc loop der eeuwen werden ge
bruikt. In hoofdstuk drie wordt ons huidig gctalbegrip vanuit een dubbcl oogpunt 
bekckcn: eerst wordt de logische opbouw ervan geschetst, daarna zijn historische ont
wikkeling beginnend bij de natuurlijke getallen over de breuken, de negaticve gctallcn 
en de irrationele getallen. Het vierde hoofdstuk kreeg als titel ; «Algebra en getallen-
theoric*. Het bevat ccn korte historiek van het oplossen van algebraische vergelijkin-

gen tot aan de vierde graad, naast enkele ondcrwerpcn uit de getallenthcorie; deelbaarheid, 
congruentics, onbcpaaldc vcrgelijkingen. Het laatste en kortste hoofdstuk bevat enkele 
aanduidingn over de ontwikkeling van het gctalbegrip sinds het begin van de 19de 
eeuw. Bij elk hcx>fdstuk zijn enkele opgaven gevoegd. Een goed gekozen bibliografie, 
waarbij vooral aan Engelse werken aandacht wordt besteed, samen met een index sluiten 
het werkje. 

Dit bescheiden maar originele werkje illustreert op overtuigende wijze hoe de 
geschiedenis van de wiskunde kan bijdragen tot het verwerven van een dieper inzicht 
in dit vak. Het is bovendien een mooi voorbeeld van ccn in omvang beperkt college 
over dc geschiedenis van dc mathesis. 

P. Bockstaele. 

J.G. VUGS. — Leven en Werk en Niels Stenscn (1638-1686), Onderzoeker van het 
Zenuwstelsel. Uitg. Universitaire Pers, Leiden 1968, 300 biz., fl 25. 

Oorspronkelijk was deze monografie het proefschrift waarmede de auteur de doc-
torstitcl haalde te Leiden; promotor was Professor J. Dankmeyer. 
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Niels Stensen, een Decn uit Kopenhagen, is een aantrekkelijk figuur en een we
tenschappelijk onderzoeker die op uitccnliggendc gebiedcn zeer belangrijk werk heeft 
verricht, gaandc van dc menselijke anatomic tot de aardkunde. Ook als persoon was hij 
en uitzonderlijk man, een origineel vorscr, een filantroop, een asceet die overleed op de 
tamelijk vroege leeftijd van 48 jaar, als bisschop en kcrkelijk diplomaat .Hij ligt begra-
ven in de San Lorenzo te Firenze. Dat hij te Leiden studeerde en daar vooral ccn 
solicde scholing in de anatomic ontving. is een van de meest waardevolle kcnmerken 
in zijn leven. De drie en half jaar in de Zeven Provincien behoren tot de meest beslis-
sende fazen in zijn bestaan. Steno, wiens naam verbonden is aan de buis van de oor-
speeksclklier, door hem in 1660 te Amsterdam toevallig op een schapekop ontdekt, 
was al zeer vroeg door het zenuwstelsel geboeid en daarover liet hij in 1669 te Parijs 
zijn Discours stir I'Anatomie du Cerveau verschijnen. Het stuk werd door J.B. Winslow 
in zijn Exposition anatomique de la Structure du Corps Hiunain van 1732 opgenomen. 
Een Latijnse vcrtaling kwam hetzelfde jaar, en een Nederlandse in 1755 van de pers. 

Het is Stenscns werk over de herscnanatomic dat door Vugs op de korrel wordt 
genomcn in het doktoraal proefschrift. Dat werk begon voorgoed met bovenvermelde 
Discours, een lezing die te Parijs door Steno gehouden wcrd. Zij maakte zeer spoedig 
ophef, zegt Vugs en ze bctekende een hoogtepunt in dc denkwijze op ncuro-anatomisch 
gebied, een gebied waar de grote anatomen een eigen visie op hadden. Men ontmoct 
inderdaad alle namen wanneer men daar grasduint: de promovendus besteedt er een 
zeer uitvocrige historische uiteenzetting aan, een kleine goudmijn vol referaten, citaten, 
datums, waar o.m. Descartes, een man van een ander Discours, nog al eens te pas komt. 
Stensen was vol kritische bewondcring voor Descartes die overigens lang in Nederland 
verblccf en er heel wat van zijn gcschriften redigeerde. Hoe dan ook te Parijs heeft 
Stensen intens gewerkt. Hij heeft in de lente van 1665 voor ccn aandachtig en ver-
bluft gehoor dagelijks ontledingen verricht in de Ecole de MSdccine. Het Hep uit op 
Discours over de anatomic van de hersenen. 

Vugs brengt daarvan een uitstekendc en goed Icesbare vcrtaling, tegenover de 
originele Franse tekst geplaatst. Z o vangt men twee vogels in ien klap : ccn blik op dc 
autcntieke oud-franse bron, en de door ingeschoven ondertitels overzichtelijk gemaakte 
moderne tekst. Enkele van die ondertitels geven al de richting aan waarin Stensen 
het tot dusverre steriele hersenonderzock zou willen zien evolucren: de anatomen 
die het cerebrum bestuderen, moctcn hun metode herzicn; kritick op zclfvcrzekcrdhcid 
en oppervlakkigheid; gcbrek aan tijd en vrijheid, respckticvelijk bij de mcdici-practici 
en de professoren; goed onderzoek heeft ruime tijd nodig; het beste van dc leer der 
ouden dient bewaard te blijven. 

Om een nieuw en vruchtbaar research-programma van de herscnanatomic te 
doen ingang vinden, poncert Stensen enkele fundamentele feiten : vooraleer men begint is 
het volstrekt nodig al een zekere kennis te bezitten; wat men over de glandula pinealis 
te horen krijgt b.v. is ccn typisch voorbeeld van tcgenstrijdigc meningen en derhalve 
moet men al met de juiste metode de schedcl openmakcn. W a t men te zien krijgt, zal 
men korrekt afbeelden; men zal niet over fysiologie en patologic van het cerebrum 
pratcn, voordat men dc anatomic onder de knie heeft. Het besluit van de Discours 
luidt: W e zullen altijd in een beklagenswaardigc onwetendheid blijven, indien wij 
tevreden zijn met het weinige licht dat dc ouden nagelaten hebben, en al dc personen 
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die het meest geschikt zijn om deze onderzoekingen te doen, niet hun werk, vlijt en 
studie samenvoegen om tot enige kennis te komen van de waarheid, die het voornaam
ste doel moet zijn van hen die te goeder trouw redeneren en studcrcn. Dat is een 
oproep tot nieuw eksperimentecl onderzoek in team-verband ! 

Als we vrij uitvoerig op het neurologisch werk van Stensen ingegaan zijn, is 
het omdat Vugs' proefschrift daar in hoofdzaak over handelt. Maar nog andere medische 
ontdekkingen heeft de Deen ons gebracht. Over het hart schreef hij : «cor vere musculus 
est*, dc uitdrukking is van hem. De ductus vitellinus werd door hem herontdekt. Voor 
R. de Graaf ontdektc hij, in 1667, dc eierstokken. Dc plaques van Peyer zag hij al in 
1673. Eksperimentecl bewces hij dat de ligatuur van de aorta ccn verlamming van dc 
onderste Icdematen na zich sleept, die verdwijnt wanneer men de ligatuur opheft. 
In 1671 pubiicecrde hij het eerste geval van Fallotse tetralogie, een hartafwijking die 
pas in 1888 voor goed haar betekenis en die naam toegewezen kreeg. 

Over de betekenis van Niels Stensen als geoloog handelt Vugs' proefschrift niet, 
doch het is zo dat de specialisten ter zake hem als de grondlegger van hun wetenschap 
beschouwen. 

Steno was als Lutheraan geboren en opgevoed. Na Parijs trok hij naar Italic. 
Te Pisa bood de groothertog van Toskane hem aan voor zijn levcnsonderhoud tc 
zorgen en gaf hem de kans uitgebreide wetenschappelijke onderzoekingen te doen. Tos
kane werd van dat moment af een tweede vaderland (1669) voor Stensen. Daarna 
kwam Rome aan de beurt, waar hij Marcello Malpighi ontmoct. Op zijn tcrugtocht 
naar het noordelijke vaderland doet hij Bologna en Firenze aan. 

Op 2 november 1667 neemt Stensen het besluit zich te laten opnemen in de 
Rooms-katolieke kerk. De weg naar die bcslissing is een lange geweest. Begin de-
ccmber ontvangt hij een koninklijk schrijven dat hem uitnodigt naar Kopenhagen te ko
men. Hij wil het bevel wel opvolgen, doch wil de vrijheid van zijn nieuw gekozen 
geloofsovertuiging niet bcknot zien. Hij gaat slechts langzaam op rcis, over Hongarije, 
Beieren. Wenen. Begin 1670 is hij over een omweg in Holland; hij bezoekt Swam-
merdam en R. dc Graaf te Delft. Toen hij daar vernam dat zijn Toskaanse meccnas 
Groothertog Ferdinand zwaar zick was, spoedde hij zich naar Firenze terug. En hoc zou 
de nieuwe koning van Denemarken staan tegenover de katoliek Niels Stensen? 

Terug in Firenze groeit zijn belangstelling voor de teologie. Midden de beslom-
meringen van zijn intensief geostratigrafisch onderzoek in de Alpen ontving hij op
nieuw brieven uit Kopenhagen, die hem veel schoons voor de ogen spiegelden, des te 
meer dat de bezwaren met de gewetensvrijheid weggevallen zijn en ccn nieuw klimaat 
van verdraagzaamheid geschapen werd. 

Stensen gaat dan toch naar Kopenhagen in juli 1672. Maar hoogleraar kon hij 
er niet worden; hij moest zich met de titel van anatomicus regius tevreden stellen. 
Twee jaar verbleef hij in zijn geboortestad en deed hij er anatomische opzoekingen, 
maar voor een off icicle betrekking werd hij, ondanks alles. voorbij gegaan. Dc Bartho-
linusfamilie had voorrang. In juli 1674 verlaat hij Denemarken, voor Firenze. Hij 
laat er vrij spoedig de natuurwetenschap varen en kicst het geloof en zijn verdediging. 
In april 1675 wordt hij priester gewijd, hij is 37 jaar oud, het is een vlucht uit de 
wereld en ccn intens beleven van het kristcndom. Na twee jaar. op 19 September 1677 
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wcrd hij bisschop gewijd en krijgt hij vanuit Rome de taak toegewezen als vicaris 
apostolicus het gehele Noord-Westen van Duitsland, Hamburg, Bremen, Maagdenburg, 
Schwerin, Mecklenburg en Denemarken tc besturcn. 

Negen jaar duurde het episkopaat van Niels Stensen; het was een harde en on-
dankbare taak die dc inzet van al zijn krachten vergde en waarbij hij vecl telcur-
stelling zou ondervinden. Uitgemergeld door de hevige pijnen stierf hij op 21 november 
1686, waarschijniijk aan de gevolgcn van een nierkoliek. Zelfs toen hij al bisschop 
was, deed hij nog anatomische sekties en maakte hij zijn laatste tocht naar Kopen
hagen. Hoe graag hij bet ook had gedaan, van een reis naar Firenze kwam niets terecht, 
tenzij om begraven te worden. 

Het proefschrift van Vugs brengt ccn bcpaald onderdeel van Stenscns werk onder 
dc aandacht, wellicht een van de merkwaardigste uit het oeuvre van die alleszins merk
waardige onderzoeker. Te dier gelegenheid wordt de levensloop van dc Decn in het 
licht gesteld, een levensloop die veel bijzonders te bieden heeft. Dit stuk biografie heeft 
geput uit de ter beschikking staande gcgevens, waarvan dc bibliografie op t cind van 
het proefschrift ccn staaltjc geeft. De meest originele bijdrage door Vugs gcleverd, ligt 
in de diepgaande analyse van Stenscns werk over de herscnanatomic, en de Nederland
se weergave van de originele tekst van de Discours uit 1669. Dat hoofdstuk is uit
stekend werk waarmede de auteur terecht mag uitpakken. De waardering die men voor 
Niels Stenscn opbrengt zal er door vermeerderd worden. De promovendus gaat met 
de eer lopen. 

L. Elaut. 

SIR MACFARLANE BURNET - Changing Patterns, an atypical autobiography — 
Uitg. The Griffin Press, Adelaide .Australie) 1969, 282 biz. 

De auteur van deze autobiografie is Australier van geboorte (1899) aan wic in 
1960, gedecld met Peter Medawar, dc Nobelprijs voor «de ontdekking van de immu-
nologische tolerantie* ten deel viel. Voordien had hij veel cervoUc crkenningn mogen 
oogsten in dc Engelssprekende gemeenschap, en na zijn memorabele bekroning kon hij 
tal van andere medaillcs, titels en credoktoraten tegemoet zien. Buiten het Engelssprc-
kend gebied was het alleen Marburg dat hem eerde, met dc Behringprijs (1952). 

In 1965 trad hij af als direkteur van het Hall Institute of the Melbourne Hospital, 
waar zich sinds 1923 bijna heel zijn professionele loopbaan had afgespeeld. Ter gele
genheid van dat emcritaat stelde hij zijn Icvcnsherinneringen tc schrift die hij de vrij 
ongewone titel van «veranderde patronen* meegaf. Hij ging er namelijk van uit dat 
sinds de tijd dat hij als jongen op kakkerlakkcn, kevers en hagedisjes jacht maakte, veel 
verandcrd is in het patroon van het wetenschappelijk onderzoek. Van de traditionele 
gang van zaken is het gckomen tot ccn wereldomspanncnd arbeidssysteem, waarin 
een geleerde van het ene halfrond naar het andere vliegt, gewoon om een metode tc 
lercn of aan tc Icren, en waarin icmand ccn miljoen dollar ter beschikking stelt om dc 
struktuur van bet enzym ribonuklease op te lossen. In 1969 wordt de roeping en dc 
taak van dc wetenschap en haar beocfenaren vanuit een andere hock bekckcn en 
gcorganizeerd, dan voor zestig jaar. Dat is het veranderde patrooon waar Burnet het 
over heeft, en dat hij met het rekias van zijn eigen leven in het licht stelt, minder om-
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wille van zijn persoontje dan om te pogen de drijfveren die er de bewuste of onbe-
wuste motor van waren, bloot te k-ggen. Die verandering fascincerde hem meer dan al 
het andere. 

Het werkgebied van Burnet was tamelijk uitgebrcid maar niet disparaat; hij was 
een bakterioloog-immunoloog en had al vroeg te doen met de virussen die hij, figuur-
lijk en Icttcrlijk gesproken, uit hun .schuilhoek haalde. Hij meent dat zijn wetenschappe
lijke carriere begon met zijn intrede op de universiteit, en eindigde in 1967: een halve 
eeuw. Gedurende deze tijdspanne had de medische kennis meer vat op het leven van 
dc mens gekregen dan tijdens het verleden van het mensdom voordien. Het is even 
zeker, zegt hij, dat het begrip van de levensfunktie, over de hele uitgestrektheid van 
de molekulaire biologic tot de gedragingen van dier of mens, in die halve eeuw tot 
een punt gcevolucerd is dat onvoorstelbaar was ten tijde van Wereldoorlog I. 

Zijn eigen curriculum vitae ? Zoon van een naar Australie uitgeweken Schots 
gezin; zijn vader was chef van een kleine bankinrichting in de buurt van Victoria. 
Na de middelbare school haalde hij de medische bul in 1922. Hij werkte te Melbourne 
en twee jaar in Engeland, en keerde dan terug naar het vaderland. Zijn medische ak-
tiviteit speelde zich af in het laboratorium en aan de schrijftafel ,niet in het ziekenhuis 
of in plattelandspraktijk. Zijn opzoekingen liepen over ; de baktcriofagen (d.i. virussen 
die de mikroben zelf infekteren); de stafylokokken en hun toxines (werk dat zijn aan
leiding vond in een katastrofe waarbij twaalf kinderen stierven ten gevolge van de 
kontaminatic van een difteric-profylakticum door stafylos): poliomyelitisvirus; kul-
tuur van virussen in kippenembryos; influcniavirussen (in bet geheel 98 originele ai'-
tikels); herpesvirussen, papegaaikoorst; Rickettsia Burneti waarvan hij de kiem ont
dektc (zij draagt zijn naam) oorzaak van de Q koorts. een univcrsele ziekte die de 
mens, het vee, schapen, geiten, kangoeroes en buideldassen aantast; de immuunreakties 
bij het kippencmbryo (witte bloedcellen van de huiskip hebben een opvallend effekt 
op embryos van een vcrschillend genetisch type) de auto-immuunziekte van de muis. In 
het geheel staan 248 geschreven bijdragen over eksperimentecl werk op Burnets naam, 
ongeacht 158 titels van overzichten. lezingen en half-populaire artikels. Zelf is hij 
van oordeel dat het als een goed gemiddelde kan gelden voor een vollctijds vorser 
die zijn werk ter hart nccmt. Het is een gemiddelde van 9.77 oorspronkclijke en 3,67 
overzichtsartikcls per jaar. 

Wanneer hij in 1923 op het laboratorium kwam, besteedde men aan geneeskundig 
onderzoek in Australie en Amcrika slechts een vijfdc van wat men er thans aan 
besteedt, en was er in dat jaar in heel Australie maar een instituut waar men fulltime 
onderzoek verrichtte. Degenen die er kwamen werken waren mcestal amateurs vol 
gocde wil met een klein beetje medische ervaring, en altijd zonder wetenschappelijke 
vorming. Dc werkmethodes zijn sindsdien grondig verandcrd en met de automatizatic 
kan men thans in enkele uren bereiken wat in 1930 weken werk had gevergd. Burnets 
eerste overzeereis naar een wetenschappelijke lezing deed hij op 50 jarige leeftijd; 
thans kunnen de gelcerden, als zij dat willen, van de ene konferentic naar de andere 
vhegen op eenzelfde weekcind. 

Nadat Burnet de onderzoekstafel verlaten heeft, is hij meer en meer tot de over-
tuiging gckomen dat het laboratoriumonderzoek in de geneeskunde haar hoofddoel 
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bercikt heeft. Deze research heeft door het gebruik van het dier die menselijke kwa-
len bedwongen, welke voortkomen uit het milieu en mens en dier gelijktijdig, of nage-
noeg, aantasten. Zij behclzen alle vormen van infckties, vocdingstckortcn en traumata 
van alle aard. 

De geneeskundige research heeft door middel van geschikte laboratoriumschcma's 
een schier volledige kennis verworven van de dierlijk funkties, van de aanpassingspro-
ccssen en het herstel van de aangerichte organischc schade, zoals die nodig zijn voor 
het behoud van de gezondheid en de behandeling van ziekten en ongevallen. W e be
zitten nagenocg een volledige kennis van dc grondprincicpen der biologic. Het wachten 
is alleen maar naar het cind, zoals in 1967 al gczegd werd, en dat in de meeste van de 
grote biologische en geneeskundige vorsingsopzetten die op het niveau van het labo
ratorium kunnen bercikt worden. Vorsing en onderzoek zullen evenwel voortgaan zo
lang de menselijke soort bestaat, maar het zal niet lang meer aanlopen voordat een 
kcerpunt bercikt wordt, De nieuwe wereld voor elk gclccrd ondcrzoek ligt in de biolo
gic van de mens zelf, te weten in die aspckten welke alleen maar menselijk zijn: gedra
gingen, genetika, de processen die dc groei, de individuelc vcrschillen, dc aard van het 
oud worden en van dc natuurlijke dood kcnmerken. Dc technicken voor deze studies zijn 
thans in de maak en zullen even nauw verwant zijn met dc sociale wetenschappen als 
met dc konventionele natuurwetenschappen, en daarin zal van elektronische machines 
een ruim gebruik gemaakt worden. 

Macfarlane Burnet is een fascinerend schrijver. Het vcrhaal van zijn bclevingen in 
het laboratorium met het bereiden van vaccins en al het andere, zijn reizen over heel 
de wereld, zijn ontmoetingen met groten en ccnvoudigen, zijn ontgoochelingen, mis-
stappen en tegenslagen, de kinderlijke naiefhcid waarmede hij soms reageerde tegenover 
de dwaze en de boze raensen die zijn levcnswcg kruistcn en het hem lastig maakten, 
vooral de ontwapenende oprechtheid waarmede hij sommigc vaststcUingen maakt en de 
onverbiddelijke logika die dan de zijne is, toont ons naast dc wetenschappelijke vorser 
een mens aan wie niets vreemd is, die van niets verschiet en door niets uit zijn lood 
gcslagcn wordt. Zijn logika grijpt al eens naar de keel. Z o zegt hij op biz 229 : in de 
vijftig jaar sinds de Russische Revolutie werden zowat ccn honderdtal medikamcntcn 
en biologische preparaten die van levensrcddend belang zijn, ontdekt en kommcrcieel 
geproduceerd. Geen enkel daarvan werd ontdekt in een kommunistisch land, dc meeste 
werden ontdekt en voortgebracht in onafhankelijke chemische bedrijven van de kapi-
talistischc landen in West-Europa en Noord-Amerika. Deze vaststelling is geen ver-
oordeling van het kommunisme, maar het stelt toch een van dc machtcn van het kom-
petiticve kapitalismc in bet licht. 

Als hij de meest belangrijke fases van zijn eigen leven van «expcrimental investi
gator* overblikt, komt hij tot het besluit dat «it has only been very incompletely 
succesful* (biz. 230). In die tekst van Burnet ligt een onverblocmdc bckentcnis dat de 
kreatieve macht van s mensen geest mcestal aan het kortste cinde trekt. Bckroningen, 
cretitels en andere prullaria van dat soort minacht hij niet, doch hij is er van overtuigd dat 
welke baan ook die openstaat voor mensen met bekwaamheid en ambities, de weg naar 
de toppen vrijmaakt. Voor geen erkcnning heeft hij zboveel waardering en dankbaarheid 
gehad, als voor het lidmaatschap van de eeuwenoude Royal Society van Londen; er 
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ligt voor hem een bijzonder magische kracht in de letters FRS die hij aan zijn naam 
mocht toevoegen, zelfs de Nobelprijs kon die niet evenaren : een stukjc vaaderlandse 
trots tot het Commcnwealth tc behoren, spreekt daaruit. 

Over al de ervaringen die een suksesrijk en bekroond wetenschappelijk vorser in 
een gevuld leven opdoet, vcrtclt Burnet met een eenvoud die zijn onder de titel van 
«veranderde levenspatronen* uitgegeven gcdcnkschriften tot een wonderlijk bock 
maken.. Alle memoires behclzen beklemmend mooie bladzijden: die van Sir Macfarlane 
Burnet welke over griepvirus, kippenembryos, immuniteit tegen kinderverlamming en de 
immer raadselachtige baktcriofagen handelcn, bieden icts cnigs. Wellicht is het dank zij 
een verrukkelijk aroom of zin voor flcgma, die de lucht van zijn Australischc geboor-
tcgrond erover gclegd heeft. 

L. Elaut. 

J.D. W A T S O N . - De dubbelc Helix. Uitg. A.W. Bruna 6 Zoon, Utrccht-Antwerpen 
1969, 171 biz., 160 fr. 

Een ondertitel vcrduidelijkt voor de oningewijde lezer de zin van die vrij wondere 
titel en de inhoud van het boek : de ontdekking van de struktuur van DNA, het 
desoxyribonukleinezuur. Het schijnt dat dit stripverhaal in woorden, een best-seller 
op de boekenmarkt is. De recenccnten van alle Engelse kranten steken mekaar de loef 
af met woorden vol lof over ccn adembenemendc detcktiveroman, waarvan de auteur 
ccn tweede Nobelprijs, die van de litcratuur verdient, nadat hij al zijn eerste had 
verkregcn door de dubbelc schrocfstruktuur van het beruchte zuur in het reine te 
trekken. Al de superlatieven van de ongebreidelde bewondcring zijn er bij opgebruikt. 
en het is derhalve overbodig er nog andere aan toe te voegen. 

Er zit inderdaad spanning in het verhaal van de ontdekking, in de manier waarop 
de auteur er in slaagde, dank zij een samenloop van omstandighcden. van ontmoetingen, 
van verstoppertjc spelcn van elleboogwcrken, van hopen en wanhopen, van veel 
zwijgcn, veel werken en weinig spreken, ten slotte met ccn struktiiurformule voor de 
dag te komen die dc ware Jakob van het geval blcck te zijn. Maar de lektuur is geen 
meevallcr en vlot is zij niet, vanwege een schrijf- en stijltechnick die mij vreemd 
aandoet. Driemaal heb ik het boek moctcn onder handen nemen, aantekeningen maken 
over namen en voornamen om wegwijs te worden door een doolhof van personen, 
feiten, datums. plaatsen, en op elke bladzijdc driemaal mijn papicrtje mocten raadple
gen om klaar te zien in dc verwikkelingen voordat men bij dc ontknoping belandt. 

Ik weet niet of ik de enige ben die met die kluif te doen had, doch ik stel mij een 
goed leesbaar verhaal waarvan men dc literaire waarde op alle toncn bezingt, toch 
andcrs voor. Maar mijn literaire smaak moet hocgenaamd niet doorwegen op dc waar
dering die ik op een ander vlak voor het boekje kan opbrengen. 

James D. Watson een te Chicago geboren (1928) Amerikaan, zooloog van beroep, 
ontdektc in 1953 de bouw van DNA, in ploegverband met Francis Crick en Maurice 
Wilkins, bij een door hen samen opgesteld onderzoekingspatroon, te Cambridgc-Engc-
land. Van zooloog wcrd Watson biochemicus en mikrobioloog, vakken die hij thans 
tc Cambridge-USA aan de Harvard-university docecrt. Namen van plaatsen en van 
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personen wriemelen in ccn verwarringstichtende roes dooreen : Cambridge hier en Cam
bridge daar heeft voor een loco-vrccmde lezer hetzelfde vcrheldcrcnd effekt als Pete-
gem-Lcic en Pctegcm-Schelde. En met de ongewone voornaammanie die de Amerikanen 
bij elke gelegenheid aan de dag leggen, gcraakt met cr helemaal niet wijs uit. De klop-
jacht door een gebied vol wederwaardigheden en onvoorzicne ommekcren, van geeste-
lijke lijf om lijf gevechten tussen dc auteur en bcocfenaars der wetenschap op allerlei 
gebied en op allerlei niveau, zorgen voor afwisseling, voor clektriciteit, voor thrilling, 
meer dan genocg. Met een gemocderccrdhcid die, dunkt mij, in dat soort werken niet 
op haar plaats is, want de noodwendigheid daarvan is niet zo evident dat zonder haar 
de verdienste en de waarde van het boek er zouden onder lijdcn, wordt met voornamen 
van laboratoriiimchcfs gcgoocheld van jc beste. Max Belbriick een Duits fysicus die aan 
de Cal Tech (d.i. Californian Technicum) als faagwerker aktlef is, wordt bij elke 
gelegenheid voor Max verslcten. Mij om 't even, maar er speelt ook een Max Perutz 
mee, die verder ook al voor Max dienst doet, al is hij direkteur van de eigen werk-
groep die de vorsers naar de Nobelprijs loodste. 

James Watsons verhaal over de ontdekking van de struktuur van de DNA is het 
verhaal van ccn titanengevecht op de voorposten van de wetenschappelijke vorsing. 
Millioenen dollars waren cr bij ingezet, durvende denkers, olijkerds en doorduwers die 
tijd noch inspanning, noch kncpen ontzagen, hadden op een goede 22 maanden het 
einddocl bercikt: bewijzen dat de DNA-molekule een dubbele schroef voorstctl met 
twee komplemcntairc ketens, een wondcrwerk van dc stereochemie. Ik heb nageteld 
hocveel Nobclprijzen cr ten tonele verschijnen in dit fantastisch boek, niet minder dan 
ticn ! Ze waren alien van verre, of van nabij begaan met die struktuurformulc, een 
stap naar het gcheim van bet leven. 

Toen Watson voor een kongres te Parijs vertoefde, waar hij over zijn dubbelc 
helix zou spreken, zwierf hij 's avonds door het Quartier Latin bij St. Germain des 
Pres en keck cr naar dc langharige meisjes. Ze waren niets vor hem, zei hij, want hij 
was vijfentwintig en dus te oud om uit de band te springen. Het was in 1953. Hij 
had toen al een Nobelprijs bevochten. Hij wcrd hem in 1962 tocgekend. Met zijn zus-
ter, die met hem in de Franse hoofdstad was en vandaar naar Japan zou vertrekken 
waar zij met een Amerikaan ging trouwen, wandeldc hij samen naar de Faubourg St. 
Honore om daar voor het laatst dc weeldc en elegance te bewondcren. Hij kocht cr een 
prachtigc parasol voor haar huwclijksgeschenk. 

Talrijke voorvallctjcs van die aard die het verhaal doorspekken, maken veel 
goed aan het andere dat we meenden le moctcn aanstippen in een poging om objectief 
te blijven. De Iczcr die het boek van Watson doorwerkt, moge oordelcn wat voor zijn 
smaak het zwaartst weegt. 

L. Elaut. 
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