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Vcrslaij over dc vcryaderiuy van 51 maart 1902, in hct Museum voor I'olklorc 

te Antwerpcn. 

Daar dc hccr voorzittcr Prof. Dr. P. van Oyc wcgcns ziektc verhinderd was. 
wcrd dc vcrgadcring voorgczctcn door Prof. Dr. L. Elaut. ondcr\oorzittcr. 

Haddcn zith latcn vcrontscliuldigcn ; Prof. Dcqucker (Leuvcn), Mcj. Dc Ridder 
(Dilbcck), Dr. Brans (Rotterdam), Mcvr. Dr. van Cittcrt-Rymers (Utrecht), Dr. 
Wittop Koning (Amsterdam), Dr. A. Evrard (Gent) en Prof. Dr. Gillis (Gent). 

Na voorlczing van fiet jaarverslag door de secretaris-penningmeester werd hct 
woord verlccnd aan Dr. Boeynacms. die namens dc hccr Ed. Prison (Antwerpen) 
ecn lezing hield, met als ondcrwerp : Sociaal-economischc tocstandcn en enggeestige 
corporaticve bcpcrkingcn als invlocdsfactoren op dc bouw van wctenschappclijke 
instruracnten in dc 18de en 19dc ecuw. Hct is ccn zccr opvallend feit dat. in de 
ISde ecuw, de mccst gekcnde Engelsc instrumcntcnbouwcrs Europcsc faam gcnoten 
en dat zc tcchnisch en wetenschappclijk op cen vecl hogcr peil stonden dan hun 
doorgaans nict minder handvaardigc Franse collcgae. In de mccste West-Europesc 
landen is het bcdrijfslcvcn van in dc Middclcciiwcn tot op hct cindc dcr 18dc ecuw 
gercglemcntccrd geweest door het corporalismc, het ambachtsgildcwczcn, waarvan 
dc standrcgclcn, op de letter uitgevocrd. steeds ccn onovcrkomclijkc hinderpaal zijn 
gcwccst voor het uitbouwen van cen bedrijf op industricle voet. In Engeland zijn 
dc \'oorschriften steeds breed opgevat en met praktischc zin toegepast. De bc-
kwaamste Engelsc instrumcntcnbouwcrs wcrden door hun rijke en gclecrde land-
gcnoten gceerd. behandeld als vricndcn en zclfs opgcnomcn als Fellows van dc 
Royal Society. In het Frankrijk van het oude regime daarentegcn was en blecf de 
opticker en niechanicus. na ccn verplichtc opleiding die tot 10 jaar kon duren, cen 
klcinc vakman die hct heel zolden tot grote welstand bracht en zijn familiaal bedrijf 
uitocfcndc onder de strcngc, enggeestige controle van zijn « Corps de Metier ». Hij 
was dan bovcndicn ook nog in dc mccste gevallen wetenschappclijk vecl minder 
onderlcgd dan zijn Engelsc vakgenoot. Dc Franse rcvolutie hecft hct gildewezen 
radicaal afgcschaft, maar het zal slcchts na 1815 zijn dat dc weldoendc invloed 
van die afschaffing nierkbaar zal worden op wetenschappclijk gcbied. — In het 
tweedc kwartaal der I9de eeuw wcrd Parijs het wercldccntrum van de optische 
industrie, en het is wel kcnschetscnd te mocten vaststcllcn dat die herleving in 
Frankrijk voor ccn gocd decl te dankcn is aan Duitsc jongc krachtcn die hun vadcr-
land met zijn hopcloos vcroudcrdc economic verlieten om in Frankrijk onder het 
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regime van de vrije concurrentie beroemdhcid en fortuin te verwervcn. Duitsland 
zal de wereldmarkt van de optische industrie slcchts veroveren na 1870. 

Prof. Dr. E. M. Bruins (Amsterdam) hield daarna ecn voordracht, geillustreerd 
met dia's, over : Een veronachtzaamde grondslagencrisis. Men beschikt over dc 
magistrale behandeling dcr Elementcn van Euclides door E. J. Dijksterhuis in de 
jaren 1929-1930 gegeven. Deze dicpgaande studie van de Griekse codices van de 
Elementen en de geschriften van de commentatoren daarop liet verschillendc vragen 
onbeantwoord. Zo bijvoorbeeld de vraag naar de afkomst van het vierde axioma : 
alle rechte hocken zijn gelijk. Er ligt cen zekere tragiek in de omstandighcid, dat 
enkele jaren later de bron der mathematische spijkerschriftteksten meer en meer 
materiaal ging levercn. Aan de hand van enkele documenten zal nu kunnen worden 
aangetoond, dat verschillendc uitspraken van Euclides niet meer zijn dan een on-
volledige fixatie van babylonische verworvenheden. Het vierde en vijfde axioma 
van Euclides verschijnen daardoor in een geheel ander daglicht 1 De in de laatste 
tien jaren bekend gewordcn babylonische teksten geven een duidelijk beeld van de 
ontwikkeling der meetkunde en doen Bock I der Elementen verschijnen in een mislukt 
streven naar het verkrijgen van de stclling van Pythagoras uit enkele algemene 
inzichten. Enerzijds vinden daardoor problemen betreffende de Elementen een op-
lossing en anderzijds wordt daardoor een grondslagencrisis evident, die de Grieken 
heeft gesplitst in twee groepen : die welke een hoekmaat accepteren en die, welke 
— overtuigd zijnde van de afhankelijkheid van hoekmaat en afstandsmaat — deze 
niet aanvaarden, zelfs verwerpen. De « tegenstelling » tussen de scholen van Eucli
des en van Hernon wordt daardoor verklaard en van modern .standpunt ten gunste 
van Heron « beslist ». 

Prof. Dr. L. Blaut (Gent) sprak vervolgcns over Claude-Louis Somme als chirurg 
te Antwerpen. Somme (1772-1855) was een door de wisselvalligheden van politick 
en oorlog in 1804 te Antwerpen belande militaire arts, die in de geneeskunde van 
de Scheldestad cen zeer voorname rol hecft gespeeld. Hij publiceerde chirurgische, 
patologische en vergelijkend-anatomische geschriften van grote originaliteit. Tegcn 
de pap- en pleisterterapie van de chirurgijnen die ontstellende gevolgen had, vooral 
onder de plattelandsbevolking, trok hij te velde, en legde dnartegenover de nadruk 
op een wondbehandeling die het levende weefsel ontziet en zijn vitaUteit bevordert. 
Voor uitwendige besmcttingen voerde hij een eenvoudige behandeling met schei-
kundige produkten in. Somme s vergelijkend-anatomisch werk heeft het centraal 
zenuwstelsel van vogels, vissen en zoogdieren tot ondcrwerp. Voorts deed hij ob-
servaties en proeven van zenuwfysiologie, en liet zich hierbij leiden door Magendie 
met wie hi] van huize uit bevriend was. Voor de Ecolc de Medecine waar hij pro
fessor was, bedacht hij een metode van konservering van anatomische preparaten 
door middel van de jonge galvanoplastiek. Een van de voornaamste verdiensten 
van Somme was de strijd die hij voerde tegen het fysiologisme van Broussais, een 
leerstelUge geneesmetode die gefundeerd was op grondslagcn die geen steek houden, 
en als enige terapie voor alle kwalen de bloedlating met echels, soms tot 200 per 
dag voorschreef. Niemand heeft in Belgie Broussais zo grondig afgebroken als 
Somme. Te Antwerpen was hij de eksponent van de verjongde medische generatie, 
die uit dc oorlogen van en na de Fran.se rcvolutie, was opgestaan ; het waren alien 
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militaire artsen. die van op de slagvclden, vanuit krijgshospitalen en legerplaatsen 
een vernieuwing hadden meegebracht en er voortaan ook de burgerlijkc geneeskunde 
mede van dienst waren. In alle Belgische centra was het uit de rangen van de 
vroegere bataljonsartsen dat de verjonging van medische ideeen en metodes begon. 
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