
K.E. P R I S O N 80 JAAR. 

P. Boeynaems 

O p 24 november 1968 herdacht ons redaktielid, Karel Edward Prison, 
zijn tachtigste verjaardag. Alhoewel wij weten dat hij er niet mee gediend 
zal zijn hem hieraan in dit tijdschrift te herinneren, kunnen wij niet nala-
ten hem hiervoor, zij het met enige vertraging, welgemcend te feliciteren. 

Geboren te Meerhout op 24 november 1888, deed hij van 1904 tot 
1907 de moderne humaniora, waarna hij zijn loopbaan te Antwerpen be-
gon in een nijverheidszaak. V a n 1915 tot 1919 was K.E. Prison amanuen
sis voor de natuurweienschappen aan de Anlwerpse normaalschool voor 
onderwijzers. In 1919 werd hij aangesteld als mikrograaf aan het stedelijk 
laboratorium van de stad, funktie die hij tot 1947 bleef bekleden en die 
hem de gelegenheid bood zich verder met het mikroskoop en zijn onder-
delen eigen te maken. Prison had niet het geluk universitaire studies te 
doen, wat hem niet belet heeft door zelfstudie hoogstaand wetenschappe-
lijk werk uit te voeren, dat in universitaire middens hoog op prijs wordt 
gesteld, en dat diezelfde middens regelraatig berocp doen op zijn weten-
schappelijke ervaring en kennis. Als mikrokospist hield hij zich achtereen-
volgend bezig met algologie (1910-1914), met plantenanatomie en het 
mikroskopisch onderzoek van levensmiddelen (1914-1918) , met pharma-
kognosie, meesta) aan de hand van Henri van Heurck ' s drogerijverzame-
lingen (1918-1925) , en met het mikroskopisch onderzoek en de dctermi-
natie van papier- en textielvezels (1926-1930) . Vanaf 1930 is er bij hem 
een blijvende belangstelling voor de houtanatomie en wordt Prison een 
graag geraadpleegde ekspert voor botanische identiiikatie van de handels-
houtsoorten. Alle tot op heden door officiele instellingen gedane hout-
anatomische publicaties over Congo-houtsoorten werden gemaakt met de 
hulp van door hem opgezette mikroskopische preparaten. 

Tot nog toe leverde hij aan officiele Belgische wetenschappelijke 
instelling ruim 22.000 raikroskopische houtcoupes. Voor zichzelf legde 
hij een verzameling mikroskopische coupes aan van houttypen uit alle 
werelddelen, meer dan 30.000 mikroskopische preparaten die ruim 
2.000 houtsoorten vertegenwoordigen, en die alle op steekkaarten werden 
genoteerd. Het is de grootste en belangrijkste anatomische houtdokumen-
tatie in ons land. Zijn rijke ervaring op dit gebied is de oorzaak dat van
af 1952, zow^el door openbare als prive-instanties uit Belgie en uit N e -
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derland, zonder onderbreking, opgedolven fossiele en archcologische hout-
resten naar hem worden gezonden voor identifikatie. 

Naas t zijn druk wetcnschappelijk speurderswerk, heeft K.E, Prison 
een grote liefde voor de geschiedenis van de wetenschappen en meer 
bepaald voor de geschiedenis van de mikroskopie en van hare beoefenaars. 
Daarvan getuigen de talrijke wetcnschappelijke-historische bijdragen op 
zijn naam. Bizonder de figuur van zijn stadsgenoot de natuurwetenschap-
pelijke onderzoeker Henri V a n Heurck (1838-1909), zie zoals hijzelf een 
volledige autodidakt was , heeft hem sterk aangegrepen en geboeid. In 
1959 wijdde hij a an het leven en het werk van deze onderzoeker een 
mooie monografie. Jarenlang heeft Prison een grote bezorgdheid gehad 
om het veilig stellen van de rijke verzamelingen diatomeeenpreparaten, 
mikroskopen, fysische apparaten, herbaria enz. die V a n Heurck had ver-
zameld en na diens dood door de s tad Antwerpen werden aangekocht, 
maar die door gebrek aan verdere belangstelling, in kisten verpakt, dreig-
den verspreid te worden of verloren te gaan. Gerustgesteld voclde hij zich 
maar toen in 1968 het belangrijkste gedeelte van deze verzamelingen een 
onderkomen vond en tentoongesteid werd in het natuurhistorisch 
museum van de Antwerpse dierentuin. De viertalige geillustreerde catalo-
gus van de historische mikroskopen van de verzameling V a n Heurck die 
Prison toen liet verschijnen mag als een voorbeeld gelden van nauw-
gezette arbeid en zal voor al wic zich met de geschiedenis van de mi
kroskopie wil inlatcn een onmisbaar naslagwerk blijven. 

Met de acuraatheid van de mikroskopist heeft E.K. Prison zijn histo
rische publikatics opgesteld. Niety laat hij verschijnen zonder het onder-
werp volledig onder de knie te hebben, na zijn onderwerp in detail te 
hebben ingestudeerd. Bij de al te kortc bezoekcn die wij het voorrecht 
hadden bij hem aan huis te brengen iiebben wij hem dikwijls horen erge-
ren over de oppervlakkighcid of de onauwkeurigheid van sommige pu-
blikaties die hij gelezen had. Zi jn kritiek was nooit negatief. maar vriend 
van de waarheid, wist hij met de nodige bewijsvordering de zaken hun 
ware toedracht te geven. 

Prison heeft dc voldoening gehad zijn wetenschappelijke verdienste 
in het buitenland erkend te hebben gezien: in 1956 werd hij, door een mi-
nistrieel besluit van het Neder lands Ministerie van Kunsten en W e t e n 
schappen, benoemd tot correspondent van het Rijksmuseum voor de Ge
schiedenis der Nat imrwctenschappen te Leiden en dit als erkenning voor 
zijn medewerking met die instelling i.v.ra. de ontwikkclingsgeschiedenis 
van de mikroskopie. In 1961 werd hij omwille van zijn wetenschappelijk-
historische publikaties benoemd tot «honorary member* van de honderd-

165 



jarige Queket t Mioro.scopical Club van Londen. In 1966 was de redaktie 
van dit tijdschrift gelukkig en vereerd hem als mederedakteur op te nemen. 

Moge hem nog vcle jaren geschonken worden voor het verwezenlij-
ken van de projecten die hij in het vooruitzicht stelt en voor het afwerken 
van dategene wat hij nog op de Icest heeft staan. 

De hieibij volgcnde lijst van de wetenschappelijke publikaties van 
Karel Edward Prison werd afgesloten op zijn tachtigste verjaardag. 

Over aanwezigheid van zetmcel in Demerara Groenhart. — Polytechnisch Weekblad. 
Amsterdam, 27, 1933, 324. 

De Australische Eucalyptussoorten in Waterbouwwerken. «Karri en Jarrah*. — Po
lytechnisch Weekblad, Amsterdam. 27, 1933, 441-442. 

De la presence de corpusculcs siliceux dans les bois tropicaux en general et en particu-
lier dans Ic bois du Parinari glabra. Oliv. et du Dialium Klainei Pierre. — 
Utilisation de ces bois en construction maritime. — Bulletin Agricole du Congo 
Beige, 23, 1942. 91-105. 

Notes sur la valeur cconomique du Corynanthe paniculata Wclv. et du Pausiniystalia 
Bequaertii De Wild. Bulletin Agricole du Congo-Beige. 34, 1943, 537-539. 

La production eventuelle de Pates a papier au Congo-Beige. Bulletin Agricole du Con
go-Beige. 35, 1944, Nos 1-4. 183-204. 

Calciumoxalaat kristnllen in de zaadlobben der Lupincn. — Onderzoek bij gepolariseerd 
Licht. Pharmaceutisch Tijdschrift voor Belgie. 24, 1947, 67-70. 

Oorsprong, ontwikkeling en groei van de dokunientfotografic in dicnst van het biblio-
theekwezen. — De Gulden Passer, 25, 1947, 126-134. 

La teneur en amidon des bois et leur susceptibilite aux attaques des Lyctus. I'Echo des 
Bois - Anvers N" 42 et 43. — 40, 1947, 

Tecoma houtsoorten en Lapachol. — Pharmaceutisch Tijdschrift voor Belgie. 25, 1948, 
34-36. 

A Leeuwenhoek Microscope. An account of the almost-forgotten instrument in the Henri 
Van Heurck collection at the Natural History Museum. Antwerp, with a brief 
historical survey. — The Microscope. 6, 1948, 281-287. 

On some typical forms of Silica found in plants. — The Microscope, 6, 1948. 
De la structure microscopique du bois de I'Avicennia africana P. Beauv. — Bulletin 

Agricole Congo-Beige. 39, 1948, 587-592. 
De la presence d'Amidon dans le lumen des fibres du bois. — Bulletin Agricole du 

Congo-Beige, 39, 1948, 869-874. 
Korte historische schcts der Planten- en Kruidentuinen door de eeuwen been. — Phar

maceutisch Tijdschrift voor Belgie. 26, 1949, 2-14. 
Structure du Bois de Bushaie. Lebrunia Bushaie Staner. Guttiferae. Valeur industrielle 

ct possibilites d'cmploi. Bulletin Agricole du Congo-Bclge. 41, 1950. 715-730. 
Historical survey of the use of divergent and correcting lenses in the micrcscope. — 

The Microscope, Jan.-Febr., 1951. 
Adams' Microscopes and Microtomes. With notes on instruments by Magny. — The 

Micro.scope. July-August and Sept-October, 1951. 
La Bambou et le probleme papetier au Congo-Beige. — Bulletin Agricole du Congo-
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Beige. 42, 1951, 965-986. 
A Ctichton Drum-Microscope. — The Microscope, Jan.-Febr., 1952. 
Coumarone Resin as a mounting Medium. .— The Microscope. July-Augu.st 1952 and 

Sept.-October, 1952. 
Kondo-Findo & Makore/Kondo-Findo = Cistanthera sp. div. (Tiliaceae) et Makore = 

Mimusops Heckelii (A. Chev.) Hutch. & Dalz. (Sapotaceae). — Bulletin Agricole 
du Congo Beige. 44, 1953, 511-520, 

A Dellebarre Microscope made by Chevallier. — The Microscope. July-August 1953. 
C.A.J.A. Oudemans herdacht bij de honderdste Verjaring van het Verschijnen zijner 

«Aantekeningen op het systeraatisch- en pharmacognostisch-botanisch gedeelte der 
Pharmacopoea Neerlandica» 1854-1856. — Pharmaceutisch Tijdschrift voor Belgie. 
31, 1954, 1-11. — Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux N° 8, 
1954, 5-14. 

L'Evolution de la partie optique du Microscope au cours du dix-neuvicme .siecle. Les 
test objects. Probe et Typen Flatten. Communication N" 89 du Rijksmu.seum voor 
de Geschiedenis der Natuurwetenschappen a Leyde. 1954, 168 biz., 24 illustr. 

Le Tola dans la construction exterieure. — L'Echo des Bois, 1954, N" 27, 8-11. 
E. Kaiser's Glycerol-gelatine. — Microscope. 10, N" 7, May-June 1955. 
Some further Experiments with synthetic Resins as Mounting Media of high and low 

Refractive Indices. — Microscope.10, N" 8. July-august 1955. 
Visual and photographic Resolution of Nobert's various Test Plates. 1845-1876. — Mi

croscope. 11, 1956, 35-42. 
Apergu du perfectionnement de I'immersion a I'eau avant et apres I'apparation de I'im-

mersion homogene. 1844-1890. — Biologisch Jaarboek Dodonaea, 24, 1957, 132-147. 
Un diatomiste beige inconnu : Le Pere Vincent Gautier. S.J. Ses relations avec, et son 

influence sur Henri Van Heurck. — Bulletin de la Societe Royale de Botanique de 
Bclgique. 90, 1957, 29-48. 

Les Microscopes de Simon Plossl examines et apprecies par les micrographes contempo-

rains. — Mikroskopie. 12, 1958, 289-298. 
Apotheker Francois Mathieu Verbert en de restauratie der meesterwerken van de Vlaam-

se Schilderschool te Antwerpen in 1816. — Pharmaceutisch Tijdschrift voor Belgie. 
36, 1959, 53-58; 38, 1961, 35-38. ^ Cere. Benelux Hist. Pharm., Bull. N° 29. 

Summier-beschrijvende catalogus van de wetenschappelijke collectie Henri Van Heurck; 
I. Microscopen en optische toestellen. 1959, 'VIII & 57 biz. Gestencil. op 50 exempl. 

Henri Ferdinand Van Heurck. 1838-1909. Sa Vie son Oeuvre. Communication N" 111 
du Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen a Leyde. 1959. 
106 biz. 14 illustr. 

De studie van de plantkunde te Antwerpen in de 19de eeuw. — Het groot herbarium 
Sieber — von Reichenbach — Henri Van Heurck. «Antwerpen» tijdschrift der stad 
Antwerpen, 6, 1960, 33-41. 

Les Polyethylenes-Glycols dans la preparation des coupes microscopiques de bois an-
ciens. — Bulletin dc I'lnstitut Royal du Patrimoine artistique. 3, 1960, 90-97. 

Pater Vincent Gautier. S.J. (1827-1903). — Scient. Hist., 2, 1960, 182-188. 
Rond de «Saciete Paleontologique dc Belgique». De uitbreiding van Stad en Haven in 

1860-1880 en het geologisch-paleontologisch bodemonderzoek. — «Antwerpen* Tijd-
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schrift der stad Antwerpen. 6, 1960, 164-173. 
Deuv siecles de mecanique de precision ct d'optique a Vienne 1756-1956. Les Voigt-

lijnder — Simon Ploscl — Carl Reichert. Als manuskript bezorgd aan de Reichert-
Werke te Wenen. 

The belated construction of Water-immersion Objectives in Britain. — J. Quekett Mi
croscopical Club. Series 4. 5. 1961, 349-357. 

Regina Aernouts en Ed. Frison. Claude Louis Sorame Heelmeester, dokter en botanicus. 

(1772-1855). - Scient. Hist. 3, 1961. 130-141. 
Examen anatomique des bois du puits romain N° 1 de Harelbeke. — Latomus. Revue 

d'Etudes Latines. Bruxelles, 20, 1961, 800-805. 
Examen anatomique des bois du puits romain N" 1 de Harelbeke. Archaeologia Belgica. 

59. Bruxelles 1961. 800-805. 
Sociaal-economische toestanden en enggeestige corporatieve beperkingen als invloeds-

factoren op de bouw van wetenschappelijke instrumenten in de 18de en 19de eeuw. 
Scient. Hist,. 4, 1962, 76-90. 

Mitzumata- of Keizerspapicr op een Japans beeld uit de XVIde - XVIIde eeuw. — 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Bulletin V, 1962, 206-207. 

Een Romeinse tonput tc Aardenburg. — Berichten van de Rijksdienst voor het oudheid-
kundig Bodemonderzoek Amersfoort. 12-13, 1962-63, 551-553. 

Romeinse watcrput te Dcstelbergcn. Anatomisch onderzoek van het hout en vczelbast-

resten. Oudheidkundige opgravingcn en vondsten in Oost-Vlaanderen. — Kultureel 
Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, 1963, 67-68. 

Henri Ferdinand Van Heurck 1838-1909, in : Geschichte der Mikroskopie, Leben und 
Werk grosser Forscher. Herausgegeben von Hugo Freund und Alexander Berg 
Band I. Biologic. Umschau Verlag Frankfurt am Main 1963. 217-225. 

De ontdekking van het Jodium. — Sterbeeckia, 2, 1963, 1-4. 
De miscroscoop van Dokter Somme en de bruikbaarheid van de achtticnde- en vroeg-

negentiendeeuwse microscopen voor wetenschappelijk onderzoek. — Sicnt. Hist., 
5, 1963, 1-10. 

Regina Aernouts en Ed. Frison. Claude Louis Somme Heelmeester, Dokter en Botani
cus. - Z O O , 30, 1964, 26-31. 

Regina Aernouts en Ed. Frison. Claude Louis Somme. Chirurgicn, Medecin et Botanis-
te. - Z O O , 30, 1964. 26-31. 

De Anna-Paulownaboom van de Z O O . — Z O O , 30, 1965. 
Onderwijs en Beocfcning der Natuurwetenschappen (1795-1909). In : «Antwerpen in de 

XlXde eeuw». Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis. Antwerpen, 1961, 479-
507. 

Regina Acrnouts en Ed. Frison. Wetenschappelijk Leven te Antwerpen in de XVIIde 
eeuw, De vriendenkring van Frans Van Sterbeeck in Zuid- en Noord- Nedcrland, — 
Scient. Hist., 7, 1965, 5-15, 

Bij de driehonderdste verjaring van Robert Hooke's «Micrographia» (1665-1965). De 
opgang van de microscopic in Engeland in de tweede helft der 17de eeuw. — Scient. 
Hist. 7, 1965, 92-104. 

Een eeuw Steinheil-loepcn en Stcinheil Foto-objectief «Aplanat» 1865-1966. — Scient. 
Hist., 8, 1966, 65-75. 
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Regina Aernouts et Ed. Frison. La vie scientifique a Anvers au XVII ieme siecle. Les 
amis de Frans van Sterbeeck dans les Pays-Bas septentrionaux et meridionaux. Ja
nus, 53, 1966, 30-39, 

Adolphe Neyt. 1830-1892, en zijn bijdrage tot de opkomst en de ontwikkeling van de 
fotomicrografie en de astrofotografie in de 19e eeuw. Scient. Hist., 9, 1967, 65-74. 

Robert Koch's eerste tekeningen en fotomicrografieen van bacterien (1876-1877) zijn 
wetenschappelijke uitrusting, zijn vrienden en raadgevers. Scient. Hist., 9, 1967, 211 
226. 

Henri Van Heurck Museum. Geillustreerde Inventaris van de historische microscopen, 
onderdelen en uitrusting (met Franse, Duitse en Engelse vertaling) uitgegeven door 
de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, 1968, 386 biz,, 106 
illustr. 

169 


