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In 1787 kocht Sir James E. Smith, grondlegger van de Linnean 
Society in Londen, tijdens zijn bezoek aan Florence de laatste vier exem-
plaren van wat hij noemde «Stenos rare and curious treatise De solido 
intra solidum naturaliter contento ». Dit was « all that remained at the 
ducal printing office, and which had, of course, been there ever since 
1669, the date of publication », (1) De geuite vreugde over deze vondst 
en aankoop wijst er op, dat het een boek betrof dat gewaardeerd werd, 
ook al was het meer dan een eeuw geleden gedrukt, Bijna een halve eeuw 
na bovengenoemd voorval (1832) zou L. Elie de Beaumont Steno's geo-
logisch werk weer in studie nemen en zodoende de weg banen voor de 
waardering van een bijzondere verhandcling van een opmerkclijk auteur. 

De levensgang van Nicolaus Steno {Niels Stensen) zij hier slechts 
in grote lijnen weergegeven. Hij werd geboren als zoon van een goud-
sniid te Kopenhagen op 1 jan, 1638 (Juliaanse kalender, of 11 Jan. volgens 
de Gregoriaanse kalender) 1638. Zijn eerste onderwijs en eerste contact 
met de medische wereld ontving hij in zijn geboortestad. Professor Thomas 
Bartholinus is een van de eerste initiators gewecst voor de jonge Niels 
in de anatomie. Het grootste gedceltc van zijn leven heeft hij buiten De-
nemarken doorgebracht, 

In 1660 verlaat Steno zijn geboortegrond voor een studiereis, zoals 
toen erg gebruikelijk was. Jaren van studie en tegelijk een reis naar di
verse befaamde wetenschappelijke centra. Op 7 april 1660. ongeveer drie 
weken na zijn aankomst in Amsterdam, ontdekte hij, ten huize van 
Gerard Blaes aan de Verversgracht in die stad, de naar hem genoerade 
ductus Stenonianus, afvoergang van de oorspeekselklier. Op 27 juli van 
hetzelfde jaar laat Steno zich inschrijven aan de universiteit van Leiden. 
Van de 27 wetenschappelijke verhandelingen die van zijn hand versche-
nen. gaan er 11 terug op zijn onderzoekingen in Leiden. 

(*) Bewerking van een voordracht gehouden voor het Genootschap GeWiNa te 
Franeker op 25 oktober 1969. 

(1) I.E. SMITH. A sketch of a tour of the continent, 2nd edition, 1807, vol. I. p. 333, 

192 



Opvallend is, dat reeds in Amsterdam een korte verhandeling van 
Stensen verscheen, niet op anatomisch gebied maar over heetwaterbron-
nen en over de oorsprong van dit natuurlijke warme water en wat het be-
vatte. De belangstelling van wat zich zal openbaren als een groot anatoom 
gaat dus al vroek uit naar de kennis van de aarde. 

Na zijn Leidse tijd verblijft hij enige tijd in Frankrijk, waar hij, te 
Parijs, een magistrale rede hield : Discours sur I'anatomie du cerveau, die, 
nu 300 jaar geleden, in druk verscheen. In Montpellier ontmoet hij de 
Engelse geleerden John Ray (1627-1705) en Martin Lister (1638-1712) 
die het hunne er toe zullen bijdragen, dat de faam, die Stensen al had 
op het vasteland, nu ook naar Engeland zou overkomen. 

Al leek het erop, dat Steno voorbestemd was voor een post aan de 
Kopenhaagse Universiteit kon deze toch niet gevonden worden, ook niet 
toen hij weer in zijn vaderstad terug was (1664 en 1672-1674). Italie 
werd zijn tweede vaderland. Hij vond aan het hof van de Groothertogen 
van Toscane een edelmoedige bescherming, en in de kring van de Aca-
demia del Cimento (een academic voor experimentele wetenschap) een 
gunstig onthaal. Daar in Florence kon hij zijn wetenschappelijke, men-
selijke en godsdienstige kwaliteiten ontwikkelen. In 1667 neemt Stensen 
een besluit, na ampele overweging, dat een scheiding zou teweegbrengen 
met de Lutherse Kerk waartoe hij behoorde en met het tot nu toe geleide 
leven van wetenschapsman : hij wordt katholiek, wordt zelfs priester 
(1675) en wijdt zich vrijwel geheel aan godsdienstige arbeid. In 1686 
sterft hij in Schwerin, na een negenjarig episcopaat (2). 

De voornaamste belangstelling op het stuk van natuurwetenschap-
pen : de anatomie leidt hem naar een ander gebied, en aldus belandt de 
anatoom in de sfeer van de geologic en de palaeontologie. In oktober 
1666 — in dat jaar stapt Steno voor het eerst op Italiaanse bodem — 
werd een reusachtige haai bij Livorno gevangen en aan land geslecpt. 
De Groothertog van Toscane, Ferdinando II, gaf opdracht, dat de kop 
zou worden gezonden naar Florence opdat Steno er zijn onderzoekingen 
aan zou doen (3). De anatoom stoot dan op een probleem dat hem uit-
voerig zal bezighouden : de overeenkomst van de tanden van de haai en 
de glossopetrae die zo vaak in de aarde worden gevonden. De structuur 

(2) Men zie voor meer biografische gegevens : G. SCHERZ, Vom Wege Niels Sten-
scns. Kopenhagen 1956, en ; J.G. VUGS, Niels Stensen, onderzocker van het ze-
nuwstelseL Leiden 196S. 

(3) Nicolai Stenonis Epistolae et epistolae ad eum datae I-II. Edidit G U S T A V 
SCHERZ adjuvante J. RAEDER. Hafniae/Friburgi 1952 (vcrder genoemd Epis
tolae), p, 922 seq. 
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en ontwikkeling van de tanden van het zeedier worden beschreven met 
betrekking tot het vraagstuk van deze merkwaardige vormsels. Thomas 
Bartholinus had er van zijn reis naar Malta meegebracht (4). De me-
ningen van de onderzoekers uit die tijd liepen uiteen. Waren het stenen 
die in de rotsen worden voortgebracht door een veronderstelde PIS plasties, 
een vormend vermogen dat in staat was tanden en andere delen van 
dieren na te bootsen. of waren die vormsels in werkelijkheid haaietanden 
uit een vroegere periodc, die op een of andere manier hun weg in de 
rotsen hadden gevonden ? Hoe meer hij de glossopetrae en de haaietanden 
vergelijkt hoc meer hij de neiging hecft de mening van hen, die de 
glossopetrae beschouwen als versteende haaietanden, als juist te beschou-
wen (5). 

Steno's eerste verhandeling op geologisch en palaeontologisch ge
bied : Canis carchariae dissectum caput (1667) (6), uitgegeven tezamen 
met een verhandeling over de spieren en nog een anatomische verhande
ling, werd door hem beschouwd als een «zijstapje», een intermezzo in 
de vermoeiende monotonie van de lange beschouwingen over de spieren. 
In elf korte paragrafen («liistoriae») groepeert hij feiten betreffende de 
aardbodem en wat zij voor lichamen herbergt. Dit zijn geobserveerde 
feiten die gevolgd worden door 6 veronderstellingen {« coniecturae :») 
waarin de mogelijkheden worden besproken en hij zijn conclusies trekt. 
Zoals hij zegt «houden deze coniecturac de belofte in van een zekere 
graad van waarheid ». 

De feiten waarop hij als een kompas vaart zijn vooral verkregen 
door veldonderzoek. Om een juiste indruk te bekomen was het niet ge-
noeg om musea te bezoeken, maar fossielen moeten gezien worden, naar 
zijn mening, op de plaats waar zij gevonden zijn, om zo de samenhang 
te vinden tussen «de lichamen die lijken op delen van dieren» en de aard-
lagen waarin zij voorkomen. 

De feiten die in de elf «historiae» vermeld zijn, en de logische con-
sequenties, worden vervat in een duidelijk ontwerp dat steeds verder gaat. 
Het was de bedoeling van Steno om aan te tonen, dat «de lichamen die 

(4) In 1644. 
(5) Cf. REMACLE ROME, Nicolas Stenon palcontologiste. In; G. SCHERZ, Nico

laus Steno and his Indice. Copenhagen 1958, p. 93. 
(6) Het werk, waarin de verhandeling voorkomt, is gctiteld : Nicolai Stenonis Elemen-

toriun myologiae specimen, seu Musculi descriptio Gcomctrica, cui accedttnt Canis 
Carchariae dissectum caput, et Dissectus piscis ex canum gencre. Ad Serenissimum 
Ferdinandum II. Magnum Etruriae Ducem. Florcntiae, Ex Typographia sub igno 
Stellae. 1667. 
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lijken op delen van dieren», welke in de aardbodem worden gevonden, 
werkelijk van organische aard zijn en niet konden worden gevormd door 
de omgevende grond of rots door een of andere geheimzinnige, niet te con-
troleren kracht. 

In enkele regels wordt kernachtig het geobserveerde weergegeven, 
zoals b.v. (no. 8) «In rotsachtige grond vond ik zowel, dat deze lichamen 
veel talrijker zijn als wel, dat ze van dezelfde consistentie zijn in de hele 
rots, en dat ze waren gehecht aan de rots alsof ze waren ingebed in kalk-
steen of gips» (7). 

Hij begint na deze weergave van waargenomen feiten met zijn veron
derstellingen : (no. 1) De aardbodem waaruit de lichamen die lijken 
op delen van dieren worden opgegravcn schijnen deze heden ten dage 
niet meer voort te brengen (8). Een bewijs voor deze conclusie, wat 
de harde grond betreft, is hierin gelegen, dat deze lichamen te vinden 
zijn door de gehele rots been : zij zijn van dezelfde consistentie en aan 
aJle zijden door het harde materiaal omgeven «want indien toch som-
mige lichamen vandaag de dag opnieuw in deze tamelijk harde grond-
soorten zouden worden geproduceerd, dan zou de omgeving bij hun 
groei moeten toegeven, en de lichamen die nu geproduceerd worden zou
den zonder twijfel verschillen vertonen met die welke lang geleden wer-
den voortgebracht* (9) . 

De volgende veronderstelling (no. 2) geeft een antwoord op de 
vraag of de aardbodem in kwestie steeds van dezelfde vastheid is ge
weest : «De2e aarde schijnt niet vast te zijn geweest, toen de genoemde 
lichamen werden voortgebracht». Als zij in de aarde of de rots zouden 
worden gevormd en uit zouden groeien tot de afmetingen die ze hebben, 
dan zou het niet mogelijk zijn zonder misvorming, want wc zien boom-
wortels groeien in rotsspleten maar ze worden «gedraaid en platgedrukt 
op talloze wijzen, zodat zij vormen aannemen die verschillen van die 
welke wij in zachtere grondsoorten aantreffen. Maar de lichamen, waar-
over wij het nu hebben hier, hebben altijd dezelfde vorm, of ze nu uit-

(7) Nicolai Stenonis Opera philosophica I-II. Edited by VILHELM MAAR. Copenha
gen 1910, (Op. phil.), II, p. 128: «In saxo & frequentia magis corpora ilia depre-
hendi, & per totum saxum ejusdem esse consistentiae, eoque mode ipsi saxo infixa, 
ac si cake vel gypso fuissent constricta». 

(8) <.<Terra, unde animalium partibus simiha corpora eruuntur, corpora ilia hodie non 
producere videtur». Op, phil. II, p. 129. 

(9) «Quod si enira hodie quaedam de novo in ista duriori terra produccrentur, debe-
rent circumstantia crescentibus cedere posse, & ipsa corpora hodie producta ha-
berent sine dubio, in quo a productis olim corporibus different*, Op, phil. II, p. 129. 
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gegraven worden uit zachtere grondsoorten of uit rotsen worden gehakt». 
Daarom heeft het er alle schijn van. dat de aarde niet compact is geweest, 
toen de bewuste lichamen werden gevormd (10). 

De vraag dringt zich dan op aan hem : hoe geschiedde dan de vor-
ming van aarde en rotsbodem met de daarin aanwezige lichamen ? Het 
waren sedimenten, volgens Steno, bezinkingen in het water, dat de aarde 
(of een gedeclte ervan) bedekte. Als de lagen niet altijd de originele 
horizontale ligging hebben, is dat te wijten aan latere verstoringen door 
b.v, aardbevingen. Ook is er, volgens Steno, geen bezwaar om aan te ne
men. dat deze aardbodem eens met water gemengd is geweest. Dit men-
gen met water kan plaats vinden in de vorm van verzanding of op de 
wijze van een proces van oplossing; uitvoerig wordt hierop ingegaan. In 
de vijfdc \eronderstelling zegt hij : «Ik zie niet in, dat iets mij in de 
weg zou staan om deze aardbodem te beschouwen als een afzetting, 
gedeponeerd in water, die zich langzaam heeft opgehoopt. 

Na deze zorgvuldig logisch opgebouwde redenering komt hij uitein-
delijk tot de laatste veronderstelling iconjectura VI) : Er schijnt geen 
argument ingebracht te kunnen worden tegen de mening, dat de lichamen, 
die uit de grond worden opgedolven en die eruit zien als delen van dieren, 
niet zouden moeten worden beschouwd als inderdaad van dieren afkom-
stig. Aangezien de aarde, waaruit de lichamen die op delen van dieren 
gelijken opgedolven worden, deze lichamen heden ten dage niet meer 
voortbrengt, en aangezien het waarschijnlijk is, dat de aarde in kwestie 
week was in vroegere tijdcn. zelfs zeer waarschijnlijk met wateren was 
gemengd, waarom zouden wij dan niet mogen vermoeden, dat deze licha
men de overblijfsels zijn van dieren die in de wateren leefden ? Inderdaad, 
als wij hun ligging in de aardlagen onderzoeken, schijnt het niet moge
lijk. dat zij op deze manier bijeen hebben kunnen komen, tenzij men zou 
mogen zeggen, dat zij beetje bij beetje zijn gedeponeerd met het sediment 
uit het water (11). 

(10) «Cum, quae in locis compactis crescunt, mire difformia reperiantur, haec vero 
corpora ubique sibi similia sint : non videtur compacta fuisse terra, cum praedicta 
corpora ibi producta sunt» Op pbil. II, p. 130. 

(11) «Nihil obstare videtur, quo minus animalium partibus similia corpora, quae e 
terris eruuntur, pro animalium partibus habeantur. 
Cum terra, unde animalium partibus similia corpora eruntur, (a) hodie id generis 
corpora non producat; cum eandem terram (b) mollem olim. imo (c) aquis immix-
tam fuisse vero simile sit, quidni liceret suspicari. id generis corpora pro anima
lium in istis aquis degentium spoliis esse habenda ? Sane si illorum in terra situra 
examinare libet, non videntur eo modo congeri potuisse, nisi cum aquae sedimento 
sensim dicantur congesta*. Op Phil. II. p. 135-136, 
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Opvallend is de wijze waarop alles wordt weergegeven : voorzichtig, 
veronderstellend, tastend, quasi onzeker, hoewel uit alles blijkt, dat hijzelf 
niet zoveel meer twijfelt. Hij weet echter, dat «hetzelfde verschijnsel op 
verschillende manieren kan worden uitgelegd; de Natuur kan immers op 
verscheidene wijzen in haar processen hetzelfde doel bereiken». 

Hoewel hij zijn eigen mening zeer waarschijnlijk acht, wil hij hen, 
die een andere mening er op na houden niet van valsheid beschuldigen. 
Hij is overtuigd, dat de waarheid het toch wel zal winnen. Hijzelf is nog 
niet aan zijn meesterstuk toe. Het is slechts een «digressio». 

Hoe voor de hand liggend het is om te denken, dat de genereuze 
Groothertogen van Toscane, die zoveel inkomsten ontvingen uit mijnen 
en marmergroeven, niet puur uit interesse voor de geologische weten
schap de jonge Steno in staat stelden om zijn werk op dit gebied te 
verrichten, en daardoor de belangstelling van de Deense onderzoeker op 
gang brachten, toch is deze belangstelling omtrent de kennis van de aarde 
al heel vroeg te merken. Er is al gewezen op de verhandeling «De Ther-
mis» uit zijn Amsterdamse tijd. 

Professor Ole Worm (1588-1654) had in 1655 een beschrijvende 
catalogus op zijn naam staan, Museum Wormianum, seu histotia rario-
rum... quae... in aedibus Anthoris servantur (Amstelodami 1655), waarin 
voldoende gelegenheid werd geboden om ingelicht te worden omtrent de 
meningen in die tijd op het gebied van geologic, zowel als die van 
palaeontologie en mineralogie. Ook zijn leermeester in Kopenhagen blijkt 
veel belangstelling te hebben gehad op dit gebied der kennis van de 
aarde, en het lijkt dus wel waarschijnlijk dat de aankomende student 
in Kopenhagen hiervan heeft geweten. 

In de genoemde verhandeling van 1667 zelf worden o.a. experimen-
ten gemeld van zijn leermeester en levenslange vriend Oluf Borch (1626-
1690) en van Dr. Pierre Borel (1620-1689). Deze laatste leerde Stensen 
persoonlijk kennen tijdens zijn verblijf in Parijs. 

Ondanks al deze echte en vermoede invloeden zijn er geen aanwijzin-
gen, dat Steno voor de jaren 1666-1667, dus voor zijn aankomst in Italie, 
geologische veldstudies heeft verricht. Als men weet, dat juist in die tijd 
hij bezig was met een werk over myologie en ook nog een emstige gods
dienstige crisis doormaakte. dan heeft men nog meer bewondering voor de 
poging eigen exacte mening zo glashelder en tevens toch zo bescheiden op 
papier te zetten. 

Stensen prijst zich, in de laatste regels van zijn korte verhandeling 
gelukkig ,dat niemand minder dan Manfredo Settala, die een «Museum» 
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had, hem had raedegedeeld, dat hij vele «zeldzame dingen in zijn collectie 
had, die zeer ten gunste van zijn vooronderstellingen spraken» (12). 

Via vele reizen in Toscane en andere delen van Italie zette Steno 
zijn onderzoekingen op geologisch gebied voort. Aan de hand hiervan 
wilde hij een uitgebreider werk het licht doen zien. Door een koninklijk 
bevel van Koning Frcderik III van Dencmarken (oktober 1667), kort na 
de overgang van Steno naar de Rooms-Katholieke Kerk. besluit hij 
Italie te verlaten, alhoewel hij er niet zeker van is, dat hem geen grote 
moeilijkheden te wachten staan in het lutherse Dencmarken. 

Voor zijn vertrek wil hij een inlciding schrijven op het genoemde 
ontworpen uitgebrcide werk over hem bezighoudende geologische vraag-
stukken. Hij noemt het een «dissertationis prodomus», een voorlopcr van 
een verhandeling, «De solido intra solidum naturaliter contento^, over 
vaste lichamen die via een natuurlijk proces binnen andere vaste lichamen 
zijn omsloten. De Groothertog meende hij zodoende iets in de plaats te 
kunnen geven van het wel ontworpen, maar nu onmogelijk te vol-
tooien grotere werk. Hij schrijft : «Dit is slechts een korte, om niet te 
zeggen chaotische mcdedeling van de voornaamste dingen, die ik nog 
duidelijkcr en uitvoeriger in het traktaat zelf van plan ben weer te geven, 
en er dan ook bij te voegcn een beschrijving van de plaatsen, waar ik het 
allemaal afzonderlijk heb waargenomen*. (13) 

Het geschrift werd door de gocde zorg van Vincenzo Viviani (1622-
1703) ter perse bezorgd, nu 300 jaar geleden, en is een uitbreiding van 
datgene wat de verhandeling over de ontlede haaiekop (1667) al inhield. 
Punt van uitgang is, evenals daar, nu ook weer de «tongstenen» (14), 
glossopetrae van Malta, maar vandaaruit wordt de horizon verwijd tot de 
hele aarde en hoe zij is ontstaan in de loop van de geschiedenis. Het 
was de bedoeling om met de kennis, verkregen door nauwkeurig onder-
zoek van wat hij de «lichamen» noemt (fossielen, mincralen o.a.), een 
uitleg te geven over het hoc van deze vorming in de aardkorst, dit alles 
uiteindclijk getest in een gedeclte van deze aardkorst : Toscane. 

(12) ...«multa se asservare inter rariora sus, quae meis conjecturis haud obscure favent, 
id quod mihi intellectu gratum fuit, utpote non ignaro, quantum ponderis lis acce-
dat ab illius Viri assensu». Op. phil. II, p. 139. 

(13) «Atque haec succincta. ne dicam tumultuaria, relatio est rerum praecjpuarum, quae 
in ipsa Dissertatione tum distinctius, turn fusius exponere decreveram, addita loco-
rum descriptione, ubi singula observavi». Op phil. II, p. 224 (op het einde van 
de verhandeling De solido). 

(14) De glossopetrae werden ook wel genoemd: vogeltongen, zwaluwtongen, Lamio-
dontes, en slangetanden. Cf. Steno. Geological Papers. Edited by G. SCHERZ. 
Odense University Press 1969, p. 222. 
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Al in de inleiding zet hij resoluut opzij de z.g. «uitieg», die schermt 
met woorden als «natuur» en «zonnestralcn», termen die in feite alleen 
maar worden gebruikt om iets te bedekken dat niet bekend is, en derhalve 
niet als «verklaringen» kunnen worden aanvaard. Het geschrift ademt 
een geheel andere geest, nu niet meer «conjecturae», veronderstellingen, 
gissingen, De onderzoeker is nu zeker (15). 

Eerst legt hij zijn methodc uit en geeft een serie van feiten die niet 
te loochenen zijn, omdat ze op exacte waarnemingen berusten, op nauw
keurig onderzoek van voorwcrpen. 

In Stelling I zegt hij : «Als een vast lichaam omsloten is aan alle 
zijden door een ander vast lichaam, dan is van die twee lichamen datgene 
het eerst hard geworden, dat, bij het mutuele contact, op zijn eigen 
oppervlak de eigenschappen van het andere oppcrvlak uitdrukt». Daarom 
mag er geconcludeerd worden, dat «in het geval van die vaste lichamen 
(van aarde of van rots), die aan alle zijden omsluiten en bevatten kris-
tallen, selenieten, marcasieten, planten en hun delen, beenderen en schel-
pen van dieren en andere zodanige lichamen met een glad oppervlak, 
deze zelfde lichamen al hard waren geworden in de tijd dat de materie 
van aarde en rots, waarin deze bevat zijn, nog steeds vloeibaar was. En 
de aarde en rots brachten niet alleen de lichamen, die in de eerstgenoem-
de worden ingesloten, niet voort, maar zij bestonden zelfs niet eens als 
zodanig, toen deze lichamen daarin werden voortgebracht* (16). 

Het probleem van twee jaren tevoren uit de verhandeling van de 
haaiekop : de stratigrafie komt opnieuw op het toneel in de uitdrukking : 
«de lagen, waaruit de aarde is opgebouwd, zijn alle in water bezonken*. 
Hij stelt, dat «alle lagen, behalve de laagstgelegene. worden bcgrensd 
door twee vlakkcn, die parallel zijn aan de horizon*. En. dat de lagen 
zijn veranderd in positie en in blootgclcgde zijden «spreekt datgene wat 
ik beweer niet tegen; aangezien in de buurt van deze plaatsen duidelijk 

(15) «At vero absque haesitatione assero :...». O p .phiL II, p. 188. 
(16) «Si corpus solidum alio corpoic .solido undique ambitur, illud ex iis primo indu-

ruit, quod in mutuo contacto sua superficie alterius superficiei proprietates expri-
mit. Hinc sequitur : 
1. In illis, sive terris, sive saxis, quae undique circumdant & continent crystallos, 
selenitides, marcasitas, plantas earumque partes, ossa & testas animalium, idque 
generis alia corpora, laevi superficie praedita, jam tum induruisse eadem ilia 
corpora, quo tempore terrarura saxorumque ilia continentium materia etiamnum 
fluida erat; adeoque tantum abessc, ut illae terrae vel saxa produxerint contenta 
in illis corpora, ut ne quidem exstiterint ibi, quo tempore eadem corpora ibi 
producta fuerunt». Op. phil. II, p, 191. 
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sporen van vuur en water te vinden zijn.« Daarna volgt een uiteenzetting 
van de invloed hierop van vuur en water. 

Steno's theorie over de aardlagen kan, in het kort, samengevat worden in 
enige punten : De aardlagen zijn afzettingen in water, en de laag die frag-
menten in zich draagt van een andere laag is jonger dan deze. De laag 
onder een andere laag is oudcr dan de laag waardoor zij bedekt wordt. 
Als er in een laag zccschelpen zijn ingesloten, dan is deze in de zee ge
vormd, en als er landdiercn of landplantcn zijn ingesloten, dan zijn deze 
door een beek of rivier daar naar toe gcbracht. Aanvankelijk werden de 
lagen horzontaal afgezet; heeft een laag een hellende stand, dan is de 
oorzaak te zoeken in onderaardse krachten of in een inzinking. 

In een land als Toscane ontkwam Stensen niet aan een uitvoerige be-
schouwing van het ontstaan van de bergen. Hij stelt klaar en duidelijk : 
«Verandering in de positie van de lagen is de voornaamste oorzaak van de 
vorming van bergen. «Maar niet alleen op deze manier komen zij tot 
stand. Water en vuur zijn ook factoren. Hiermec samenhangend bespreekt 
hij het probleem over de oorsprong van metalcn en kristallen. 

«Onder de vaste lichamen die in vaste lichamen besloten liggen, 
zijn er geen die meer voorkomen — maar ook geen die meer twijfels 
oproepen — dan schelpen van weckdieren», vervolgt hij, en zegt, dat 
hij daarom meer uitvoerig hierover wil spreken, «allereerst over schelpen 
uit de zee, en dan over schelpen die uit de bergen worden opgegravcn. 
De schelpen uit de aarde vcrdeelt hij in drie klassen en beschrijft deze 
schelpen zelf, hun omgeving en de steenachtige massa waarmee zij zijn 
gevuld .Voor hem is het zonncklaar, dat «cr een dicrhjk wezen was in de 
schelpen, en een vloeistof buiten de schelpen.» (17) 

Interessant is wat hij schrijft over de zes verschillende gedaanten 
die Toscane hecft gehad, en waardoor de geologische cvolutie van deze 
landstreek wordt getekend. Afwissclend, doch niet in de gegeven volg-
orde : tweemaal bedekt met water, twecmaal droog en effen, tweemaal 
ongelijk. W a t zich afgespeeld hecft in Toscane zou ook voor andere 
delen van de aarde opgaan. 

Het is te begrijpen, dat de chronologic van de vorming der verschil
lende lagen via uitleg van de Schrift, zoals die toendertijd werd gezien, 
niet klopt met onzc kennis. Dit is, begrijpelijk gcnoeg, dan ook het zwak-
ste gedeclte van het magistrale traktaat. In verband hiermee komt het 
ons komisch voor. dat hij de in Valdorno gevonden fossiele olifants-

(17) «Quae omnes loci tum interni, tum extern! conditiones in ipsa Dissertatione argu-
mentis & figuris demonstratae satis evincunt, intra conchas animal, extra conchas 
fluidum exstitisse». O p pUl. II, p. 214. 
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beenderen mogelijk voor overblijfsels houdt van de olifanten van Hanni
bal! De gevonden paardenschedels in de vallei van de Arno herkende 
hij duidelijk als «nict tocbehorend aan paarden uit deze streek» (18). 
Later werd het door Igino Cocchi (1827-1913) beschreven als Equus 
Stenonis Cocchi, een fossiel paard. Eigenlijk zijn bovengenoemde zwak-
heden maar schoonheidsfouten, behorend bij een boek uit die tijd. 

Steno, die pas 31 jaar cud was toen zijn «De solido» verscheen, 
heeft de smaak van de geologic te pakken. Op zijn reis (1669-1670) — 
niet naar het Noorden (Dencmarken), zoals men zou verwachten, na het 
koninklijk bevel, maar toch wel in die richting — bezocht Stensen vele 
plaatsen die bclangrijk waren op geologisch en mincralogisch gebied. Tot 
zelfs de mijngebieden in Hongarije. Als hij in 1670 weer terug is in Hol
land heeft hij een grote reis achter de rug over de Apennijnen en de 
Alpcn, door Oostcnrijk, Hongarije, Bohemen en Duitsland. Intussen heeft 
hij een nieuwe koning (na de dood van Frcderik III in februari 1670) en 
een nieuwe mccenas te Florence (na de dood van Groothertog Ferdinand 

II). 
De door de laatste geuite wens om het werk De solidum intra solidum 

tot een goed einde te brengen gaat niet in vervulling. Voor een tweede 
maal worden zijn geologische onderzoekingen onderbroken door een op-
roep uit Dencmarken, en wij zien hem terug in zijn vaderstad Kopenha
gen in 1672, waar hij gedurende twee jaren uitstekend wetenschappelijk 
onderzoek verrichtte. Zijn belangstelling ging ook toen uit naar de ken
nis van de aarde en zijn ontstaan, zoals blijkt uit brieven aan vrienden in 
Italie. 

In de herfst van het jaar 1674 is Steno terug in zijn tweede vader
land, Italie, waar hij twee jaar later (1676) zo gelukkig was om Caspar 
en Christopher Bartholinus, beidcn zonen van Thomas, en Holger Jaco-
baeus, zoon van de zuster van Thomas Bartholinus, in te kunnen leiden 
in de geologic en de mineralogie. 

Heeft Steno mogelijk de hoop gehad, dat Holger Jacobaeus zijn geo
logisch werk zou voltooien ? Maar indien deze al aantekeningen van zijn 
leermeester zou hebben ontvangen, dan heeft hij er niets van gepubli-
cecrd. 

(18) «Crania jumentorum, quae ibi reperiuntur, non esse ex hujus coell animalibus...> 
Op phil. II. p. 218. 
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Leibniz heeft veel mocite gcdaan om de begeerde papieren van «feu 
Mr. Stenonis* over geologische onderwerpen in handen te krijgen. doch 
tcvergcefs (19). 

De Engelssprekende wereld had al in 1671 een vertahng van De 
solido «English'd by H.O.» (waaronder, naar algemeen wordt aangeno-
mcn, Henry Oldcnburgh, secrctaris van de Royal Society, schuil gaat). 

Voor de Royal Society was de gelcerde Deen geen onbekende, en 
het contact dat Steno in Zuid-Frankrijk heeft gehad met wetcnschaps-
mensen als John Ray (1627-1705), William Croone (1633-1684) en 
Martin Lister (1638-1712) heeft ertoe bijgedragcn, dat zijn naam en die 
van zijn geologisch werk onder de Engelse geleerden een begrip werd, 
Langzaamaan raaktc het werk «De solido* in vergetelheid, totdat Alex
ander von Humboldt (20) en L. Elie de Beaumont, respectievehjk in 1823 
en 1832 Steno's werk in studie namen. 

Het Tweede Internationale Geologencongres in 1882 in Bologna ge
houden plaatstc dicht bij zijn graf in de San Lorenzo te Florence een 
gedenkplaat voor deze «Vir intra geologos et anatomicos praestantissi-
mus» (21). 

Waarin ligt nu de grote betckenis van Steno als palaeontoloog-geo-
loog ? Niet in het feit, dat gewezen wordt op de oorsprong van de fos
siele schelpen etc. uit de zee. Zelfs Herodotus, die na Xenophanes ver
band zocht met het leven in de zee. en ook Strabo, werden gefascineerd 
door de vondsten in aardlagen, diep het land in, van schelpen en restcn 
van zeedieren, doch hun betckenis was niet duidelijk, Aristoteles nam 
een astrale invloed aan in deze kwestie. Plinius, die in de Middeleeuwen 
zo'n grote invloed hecft gehad, sprak van een <dusus naturae». Weer 
anderen meenden, dat stenen grociden als planten ! Of dat de fossielen 

(19) Leibniz zegt: «I'ay appris que feu Mr. Stenonis, se dechargeant de la Litterature 
profane, chargea Mr. Olivcrius Jacobaeus, Medizin Danois, de pousser et de pour-

suivre les pensees sur la Gcographie naturelle, et les changemens physiques de la 
surface de la terre, Je voudrois bien savoir, si ce savant homme y travaille effec-
tivement». G.G. Leibnitii Opera omnia. Ed. L. DUTENS. Gendve 1768, V, p. 574 
(verwijst naa r : Ex Otio Hannoverano Feller. Hannover 1697. Men zie: }. PR. 
FELLER, Otium Hannovcranum Sive Miscellanea ex ore et schedis... Leibnitii, 
Lipsiae 1718, p. 97. 

(20) ALEXANDER V O N HUMBOLDT, Essai geognostique sur ie gisement dcs roches 
dans les deux hemispheres (1823), p. 38 seq. 

(21) Men zie het Comptc Rendu de la 2me Session van het Congres International... 
Bologne 1881, pp. 249-251. 

202 



uit het diepste van de zee als verstcnend zaad werden vervoerd naar de 
toppen der bergen (22). 

Leonardo da Vinci (1452-1519) stelt zich tegen wat hij als beuzel-
praat beschouwt te weer (23). Het is de Deen Peter Sorensen (1540-
1602), een van de auteurs, die door Stensen in zijn Kopenhaagse stu-
dententijd werden gelezen (24), die de te volgen weg aangceft: obser-
vatie van de gevonden voorwerpen en lagen ter plaatse, dus eigen veld
onderzoek; een methode die Bernard Palissy (1510-1590) tot de zijne 
maakte (25). Diens conclusie was, dat voordat de schelpen versteend wa
ren, de vissen, die deze hebben gevormd, in het water leefden, al nam hij 
een soort generatio spontanea aan. 

In het spoor van Leonardo volgen Girolamo Fracastoro ( ± 1478-
1533) (26), Fabio Colonna (1567-1650) (27) en Agostino Scilla (1639-
1700) (28), Ook Robert Hooke (1635-1703) had voor de Royal Society 
te Londen in 1667-1668 verschillende medcdelingen gedaan over geologic 
en zijn palaeontologischc gedachtengang is verwant met Stensen. De 
vraag is zelfs opgeworpen of Steno van de nog niet gepubliceerde mede-
delingen van Hooke voor de Royal Society heeft geweten (29). 

Dat met de palaeontologischc en geologische publikaties van resp. 
1667 en 1669 de wetenschap op een nieuw spoor is gezet, ligt aan de 
manier waarop de auteur deze hecft opgevat: al twijfelend proberen tot 
meer zckerheid te komen, de resultaten die gevonden worden met enige 
achterdocht benadcrend, wijzend naar de mogelijkheden van mecrdere 

(22) Cf. Les Fossiles et I'Histoire de la Terre. in : Les Sciences de la Vie aux XVDc 
et XVrae Siccle, par EMILE GUYENOT. Paris 1941, p. 340 seq. 

(23) Zijn handschriften werden pas in het begin van de 19e eeuw gepubliceerd. Cf. G. 
de Lorenzo, Leonardo da Vinci e la Geologia. Bologna 1920, p. 132 seqq. 

(24) Bedoeld is het werk van S 0 R E N S E N (Severini) Idea medidnae philosophicae, dat 
in de optekeningen uit die tijd (Chaos-Manuscript genoemd) vermeld staat. 

(25) Discouis admirables de la nature des eaux et fontaines, tant naturelles qu'artifi. 
cielles, des metaux, des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des &naux, 
te Parijs gedrukt in 1580. 

(26) FRACASTORO hield vol, dat de fossielen van organische oorsprong waren, en 
wel in zijn Homocentrica seu de stellis. Venetiis 1535. 

(27) COLONNA'S werk ; Dissertatio de glossopetris. Romae 1616. 
(28) A. SCILLA, La vana speculazione disingannata dal senso. Neapoli 1670. De ver

handelingen van Scilla en Colonna werden samen (geillustreerd) te Rome uitge
geven (1759) : De corporibus marinis. 

(29) Cf. V.A. EYLES. The influence of Nicolaus Steno on the development of geologfical 
science in Britain. In : Nicolaus Steno and his Indice. Ed. by G. SCHERZ. Copen
hagen 1958, p. 167 seqq. 
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oplossingen. Zolang de structuur van het geheel niet zichtbaar wordt, is 
de waarde van een of andere geisolccrde waarneming niet geheel duidehjk. 
En dit alles in een glashelder, logisch opgezet betoog. 

Dc meesten van de tijdgenoten van Steno leefden nog in een door 
hen redclijk star gedachte wereld, zonder noemenswaardige veranderin-
gen. In de benadering van dc hem gestelde problemen heeft hij een ge-
durfdc, moderne visic : in kwesties die door de natuurwetenschap worden 
opgeroepen, moeten geen boven de natuur gelegen elementen te hulp wor
den geroepen, indien zuiver exact een verklaring voor de hand ligt. Hij 
bhjkt echter, bij het uiten van deze mening, opgelucht, indien er geen 
tegenstcUing is met de Schrift. Aan de woorden in zijn geschriften merkt 
men, dat hij een mening weergeeft, omdat hij na observatic, en door 
»provando e riprovando» (30) geen andere uitleg geven kan. En hierin 
is hij even uitstekend als de zovele andere geleerden en genieen van de 
wondere zeventiende eeuw, waarvan wij de erfenis nog steeds behcren. 

SUMMARY. 

In this paper the palaeontological-geological work of Nicolaus Steno (1638-1686) is 
discussed. Born in Copenhagen he is famous among the anatomists for his discovery of 
the ductus parotideus (now called Stenonianus), but very early he was interested in 
matters on palaeontology and geology and for many scholars of the History of Science 
he is «the father of gcology». As a young student he published a disputation ; Dc Thermis 
(defended in Amsterdam in 1660); after a stay in Holland he is falling more and more 
under the spell of the anatomy of the earth, especially the glossopetrae interested him. 
In his Canis carchariae he deals in XI historiae and VI conjecturae with observed facts 
about the ."soil and the bodies therein (Florence 1667). Two years later (Florence 1669) 
he sets down in writing a logical and exact information built up from conjecturae to 
conclusions. His modern vision : not to explain questions in science of nature by super
natural elements if we have at hand an exact explication, let see the loss Science had to 
bear by his leaving the exploration to friends and taking holy orders, and cultivating 
then the to him much wider field of «spiritual geology*. 

The above mentioned Dissertationis prodromus De Solido intra solidum naturalliter 
contento is a milestone in the History of Science and the scientists of the Accademia del 
Cimento were lucky to see that book in 1669 in Florence. 

St. Ignatiusstraat 137 
Breda 

(30) Wapenspreuk van de Accademia del Qmento. 
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