
BOEKBESPREKING 

LINDEBOOM G. A. Bocrhaaves plaats in dc wetenschap. - Med. Ko. VI. Ac. 
Wet . Lett. Sch. K. Klasse Wetensch., 1961, XXIII. nr. 2, 32 pp. 

In dcze monografie stelt Lindeboom voorop dat we, na meer dan twee eeuwen, 
in feite nog steeds voor de vraag geplaatst zijn naar de werkelijke en blijvende 
betekenis van Boerhaave. Osier vroeg zich, in 1917, hetzelfde af. « Zeker staat zijn 
naam en faam bij het eigentijdse geslacht en volgende generaties in eigen land en 
ver daar buiten, over heel Europa en in andere delen van de wereld, buiten kijf. 
Maar waarop berustte ze eigenlijk ? W a s die roem, achteraf beschouwd, wel ge-
rechtvaardigd ? Dankt hij die niet in hoofdzaak aan de werking van zijn innemende 
persoonlijkheid. zijn talenkennis en intemationale relaties, zijn encyclopaedisch 
weten en misschien aan de constellatie van de geneeskunde in zijn dagen ? Heeft 
hij werkelijk nooit een oorspronkelijke gedachte gehad ? Heeft hij alle dwalingen 
van zijn tijd overgenomen, en de waarheden ervan maar half begrepen ? W a s hij 
slechts iemand, die doorgaf, of ook iemand, die scheppend werkzaam was ? » Het 
was dus nuttig om zich opnieuw op Boerhaaves betekenis te bezinnen, en om een 
onderzoek in te stellen naar wat als zijn verdienste voor de wetenschap zou zijn 
aan te merken. 

Na een onderzoek van al de gegevens, vooral van uit een kritisch-historisch 
standpunt, besluit Lindeboom dat Boerhaave, wat het klinisch onderwijs betreft, 
wel iets van blijvende waarde gegeven heeft, onder de vorm van twee ziektege-
schiedenissen, die hij in 1724 en 1728 publiceerde. Het gaat hierin niet zozeer om 
de beschreven ziekten, dan wel om de vorm en samenstelling. Beide historiae mor-
borum zijn exemplarisch en modellen voor wat een ziektegeschledenis behoort te 
zijn. Een verdere bijdrage tot de klinische diagnostiek van het grootste belang, is 
zeker zijn aanbeveling van het gebruik van koortstermometers bij akute ziekten, 
reeds voor 1709. De Amsterdamse instrumentmaker Fahrenheit vervaardigde voor 
Boerhaave kleine kwikterraometers die in de mond konden worden gestoken. De 
geregelde dagelijkse termoraetrie is een late vrucht van Boerhaaves bemoeiingen 
en onderwijs. De manier waarop Boerhaave klinisch onderwijs gaf, werd te Wenen 
door Van Swieten geintroduceerd ; daar ook werd plant- en scheikunde, naar het 
Leidse voorbeeld, in het onderwijs opgenomen. Te Gottingen ging het precies zo. 
De universiteit van Edimburg nam op haar beurt Boerhaaves onderwijs naar metode 
en inhoud over, en gaf het aan de nieuwe wereld door. Wel een schitterende staat 
van verdienste waarvan vaste vorm en signatuur gebleven is. 

Als botanicus gaf Boerhaave het Botanicon Parisiense van Sebastien Vaillant 
uit. Hij was het ook die Linnaeus lanceerde en gelegenheid tot werken gaf, en hem 
o.a. de ideeen van Vaillant over geslachtelijke voortplanting voor het opstellcn 
van een sexueel systeem ter beschikking stelde. 
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Voor de chemie heeft Boerhaave echt baanbrekend werk gedaan ; het was zijn 
uitgesproken bedoeling de chemie te verheffen tot een echte wetenschap ; hij bena-
derde die vanuit de fysika, en vooral experimenteel, want hij deed veel demonstra-
ties. De druppel van Leidenfrost werd eerst door Boerhaave waargenomen en 
beschreven, doch eilaas ! niet naar hem genoemd ; de ring van 's Gravesande kreeg 
hij, evenmin op zijn naam ; het ureum werd reeds in 1729 uit de urine door hem 
afgescheiden als sal nativus urinae; dat het diuretisch werkt wist hij eveneens. Op 
voorzichtige wijze zette hij de eerste schreden op het gebied van de scheikunde der 
levende wezens, de organische scheikunde en de biochemie, door eon reeks proeven 
op het bloedwei waarvan hij de stoUing in kokend water, bij verhitting en door 
toevoeging van alkohol demonstreerde. Hij gebruikte stelselmatig de termometer bij 
chemische processen, bediende zich van de hydrostatische balans van 's Gravesande, 
en onderzocht, door aanwending van een luchtpomp, het verloop van verschillende 
processen bij verminderde luchtdruk; ook het mikroskoop werd door hem soms 
gebruikt bij de bestudering van scheikundige reakties. 

« Meet men iemands plaats in de wetenschap naar omschreven ideeen en begrip-
pen en concrete verrijkingen, dan komt Boerhaave misschien in de scheikunde het 
eerst een eervolle, bhjvende positie toe. » Daarop eindigt Lindebooms appreciatie 
en antwoord op de vragen die hij zich over de plaats van Boerhaave in de weten
schap, bij het begin van zijn alleszins belangrijke monografie had gesteld. 

E . 

ZIMMERMAN L. M. & VEITH L Great Ideas in the History of Surgery. -
Williams & Wilkins Compagny Baltimore, 1961, 587 pp. 

W e kunnen aan dit zwaarwichtig (bedoeld is, in grammen : het weegt 1440 g) 
boek niet het recht ontzeggen op wetenschappelijkheid aanspraak te mogen maken. 
Hoewel het de biblioteek van de vakman in de geschiedenis van de chirurgie niet 
ontsieren zal, is de hoofdbedoeling niet geweest zich tot een werk met een nieuwe 
blik op de ideologie die de chirurgie bezielt en leidt, op te werpen. Het boek is in 
zover van Amerikaanse makelij — de auteurs zijn een professor in de klinische 
heelkunde en een geassocieerd professor in de medische geschiedenis te Chicago — 
dat het rijk en pikant verlucht is, op zwaar glanzend papier gedrukt, in kloeke 
linnenband gebonden en, in hoofdzaak, Europese chirurgen ten tonele voert. De 
Amerikaanse chirurgie is pover bedeeld met een viertal vertegenwoordigers, en dan 
nog van de meest vooraanstaanden niet; al de anderen zijn chirurgische voor-
trekkers uit het oude avondland. Dat stemt sympafiek, maar wat achterdochtig. 
Het boek is geschreven ten behoeve van de sympatizanten met de historiek van het 
vak. Dat ligt er dik op. Maar niettemin is het degelijk en laat het een schril licht 
schijnen op de chirurgische tijdvakken, personen en problemen die besproken worden. 

Het is onder de vorm van portretten dat men een overzicht krijgt op de ver
schillende periodes, die de heelkunde heeft doorgemaakt, vanaf het oude Egypte tot 
aan Sauerbruch, de laatste grootmeester van het chirurgische Duitsland. Men treft 
onder de geprotetteerden de immer en overal weerkerenden aan : Galenos, Teodorik, 
Lanfranc, Mondeville, A. Pare, Franco, Hildanus, Taghacozzi, Cheselden, Pott, Du-
puytren, Marion Sims, Lister. Billroth, Kocher. Maar er zijn ook grootheden van 
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minderc rang bij, hoewel rij toch op een bhjvende manier bijgedragen hebben om 
het vak te verrijken. Z o is daar Edoardo Bassini, die de eerste goede techniek 
voor de chirurgische behandeling van de liesbreuk heeft bedacht, een operatie die 
in alle werclddelen het rckord van dc frekwentie haalt. Tot onze blijde verrassing 
verschijnt ook Jan Yperman op het appel; hij wordt met een juiste appreciatie 
bedacht, en hij slaat daardoor gcen slecht figuur onder de andere middeleeuwse 
hcclkundigen. De citaten uit zijn werk zijn oordeelkundig gekozen, want de drie 
bladzijden die zijn techniek van de peroperatoire bloedstelping beschrijven, behoren 
tot de beste van Yperman; zij kunnen er toe bijdragen om het vaak herhaalde 
sprookje uit de wereld te helpen dat Ambroise Pare de uitvinder van de hemostase 
zou zijn. Het was de schrijvers ook niet ontgaan dat Yperman « possesses a charm 
and elegance of style not common in the scientific books of his time ». 

Schrijvers oordelen o.m. dat aan de Duitse wondartsen van de renaissance on-
recht werd aangedaan daar zij. onverdiend. in de schaduw werden gelaten in de 
chirurgische geschriften. Daarom nemen zij er een zestal op de korrel, die tot de 
minder bekenden behoren. Het blijkt dan dat zij inderdaad hele bazen geweest zijn. 
Ze hctcn : Heinrich von Pfolspeundt, Hieronymus Brunschwig, Hans von Gers-
dorpf, Caspar Stromayr, Johannes Schultes en Mattheus Purmann. W a t zij hebben 
verwezenlijkt is van het banaalste niet; ze blonken vooral uit door hun durf en 
door hun handigheid. De auteurs weten met een opvallend onderscheidingsvermogen 
het merkwaardige en het originele uit de geschriften van die chirurgen te lichten, 
en het met een waariijk Amerikaanse vindingrijkheid, in een vlot leesbaar Engels 
overgezet, op te dissen. 

Het boek eindigt met Ferdinand Sauerbruch. Van de Duitse chirurg met zijn 
tragisch levenseinde, die in de laatste jaren in de sensatiezoekende wereldpers vaak 
in het nieuws kwam, wordt een objectief portret geschilderd, dat hem van een 
wetenschappelijk standpunt uit, geeft wat hem toekomt : de voorvechter en grond-
legger te zijn geweest van de modernc thoraxchirurgie, die thans zo een geweldige 
ontplooiing genomen heeft. 

Om het boek en zijn betekenis dan in zijn geheel te karakterizeren, willen wij 
herhalen dat de vakkundige medicus-historiens er weinig uit halen zal. maar dat de 
doorsneechirurg er zeer veel uit leren kan. In het bijzonder zal deze laatste tot de 
overtuiging komen dat alles wat moderne chirurgie heet te zijn, vaak eeuwen oud is. 

E. 

ROBERT DIDIER. Lc doctcur Doyen. Maloine & Cic, Paris, 1961, 235 pp.. 
20 Nf. 

Doyen was de meest besproken Fransc chirurg van 1895 tot 1917. Te Reims uit 
een doktersstam in 1859 geborcn, was hij op vijfendertigjarige leeftijd in alle Euro
pese hoofdstcden bekend om zijn schitterende operatieve prestaties, die vooral door 
snclheid, knapheid en ongcwone resultatcn uitblonken. Van zijn vader had hij zijn 
eerste opleiding in het vak ontvangen, hij ging ze te Parijs aanvullen, blonk uit in 
de weefsellecr, de ziektckundige ontleedkunde en de bakteriologie. Pasteur bood hem 
een betrekking aan in zijn instituut, doch daar hij de vcrzaking van de chirurgische 
praktijk eiste, bedankte Doyen voor de eer en ging zijn eigen weg. In zijn vader-
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stad teruggekeerd, zette hij er een operatieve werkzaamhcid in die pijlsnel naar de 
hoogte ging, en hem na enkele jaren (1896) noopte zijn kans in de Franse hoofdstad 
te wagen. Het was een gevaarlijke sprong, doch Doyen voelde zich honderd man 
sterk om tegen de officielen, de vakverenigingen en de akademien in, stroomop-
waarts te varen. Hij ontzag niets of niemand, zwichtte niet voor reklame, ondeon-
tologische praktijken, geweldplegingen, tweegevechten en dies meer, om schitterend 
te opercren, overtuigend te spreken, geleerde bockcn te schrijven, een luxueus leven 
te leiden, fantastisch hoge honoraria te vragen, processen op zijn hals te halen, een 
Champagne van eigen merk te verkopen, en inmiddels de meest gezochtc, de knapste 
chirurg van heel Frankrijk te worden. Hij hield dat levensritme meer dan twintig 
jaar vol, liep elkeen omver, was de poema onder de chirurgen, verrichtte de meest 
gewaagde operaties die anderen hem slechts schoorvoetend nadeden. Zelf bedacht 
en smeedde hij een vernuftig instrumentarium, ging vakkundige debatten aan met 
de bekendste patologen en meende op een zeker ogenblik de kiem van de kanker 
te hebben ontdekt. Hij heette haar de Micrococcus neoformans ; hij wist zelf nie
mand minder dan Calmette voor zijn onderzoekingen te spannen. Maar het liep op 
een sisser uit. Doyen vocrde, reeds in 1913, de bestendige irrigatie van de besmctte 
open beenbreuken met hypochlorietoplossingen in (in 1917-1918 door Carrel voor 
gocd in zwang gebracht). Doyen dacht een nieuwe metode van topografisch-ana-
tomisch onderzoek uit, door middel van lijkenbevriezing : de preparaten liet hij in 
geserieerde coupes snijden met een machtige machine van eigen vinding. Dit bracht 
meer precieuze anatomische verhoudingen van de organen onderling aan het licht: 
hij liet de preparaten fotcgraferen en maakte met het materiaal (1911) een onge-
hoord oorspronkelijke atlas, die sindsdien nooit meer geevenaard, laat staan over-
troffen werd. Doyen was de eerste in de wereld die voor demonstratiedoeleinden 
filmen van zijn operaties het opnemen. W a t hij daarvoor te verduren had, in het 
meest bespottelijke genre, grenst aan het ongelooflijke. Reeds in juni 1898 deed hij 
de eerste cinematografische opname van een baarmoederextirpatie. W a t een weg 
werd sindsdien niet afgelegd ! In januari 1913 verrichtte Doyen de eerste bekende 
operatie op een hartklep : het werd geen sukses, doch de gedachte was gelanceerd 
en de mogelijkheid van zulk een ingreep was bewezen. Nog eens, wat een weg 
werd er sindsdien niet afgelegd ! 

Op het proces tegen Madame Caillaux, de echtgenote van een minister in funktie, 
die de bestuurder van Lc Figaro neerschoot (1914). kwam Doyen verklaren dat de 
aarzelingen van de behandelende chirurgen de dood van het slachtoffer veroorzaakt 
hadden; en die chirurgen waren de voornaamste van Parijs. W a t een herrie en 
sensatie verwekte zo 'n verklaring ! Doyen had het nodig, hij was er op verslingerd 
om zijn naam en faam hoog te houden, en om de afzet voor zijn Champagne te 
verzekeren. 

Met de oorlog van 1914 begonnen dc gloriedagen van Doyen te tanen : andere 
mannen kwamen aan bod, hij had zijn tijd gehad en er ruimschoots gebruik van 
gemaakt. Hoe besproken Doyen als mens ook was, feit is dat hij in het begin van 
deze eeuw, een van de grootste chirurgen in de westhoek van Europa is geweest. 
Het boek van Didier is uit dc eerste rangsbronnen geput, en vertegenwoordigt een 
medisch-historisch werk van bijzondere waarde. De auteur heeft er twintig jaar aan 
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gewerkt. Het geeft een voUedig bceld van de mens, van de chirurg, van zijn werk-
kring, van zijn invloed en betekenis, van zijn tijdgenoten. Daarmede is het beeld 
van Doyen af en kan hij voor gocd in dc geschiedenis gaan, nu de laatsten die hem 
gckend hebben en aan het werk gezien, van het wereldtoneel aan het verdwijnen zijn. 

E. 

MARTI-IBANEZ F. Centaur; Essays on the History of medical Ideas. - M. D. 
Publications Inc., New York, 1961, 714 pp. 

Het is een waagstuk zich aan het referaat van zo een veelzijdig boek te zetten. 
Bij de eerste kennismaking wordt men uit zijn lood geslagen door de overweldigende 
massa stof die erin verwerkt staat : geen cnkel aspekt, of zclfs maar een onderdeel 
van het ingewikkeld apparaat, waarmede de huidige geneeskunde reilt en zeilt, is 
in dit verbazingwckkend — of moet men zcggen fantastisch ? ^ geschrift onaan-
geroerd gebleven. Men staat in den beginne wantrouwig, en vraagt zich af of men 
door de volbloed Spaanse auteur niet overdondcrd wordt met woorden, volzinnen 
en als helse serpenten dooreenwoelende ideeen ; men twijfelt of men over het vele 
oorverdovende en gezichtsverbijsterende dat men te lezen en te slikken krijgt, nog 
een gezond en verantwoord oordeel kan neerpennen. Men heeft een paar maand 
intensief lezen, plus een maand nadenken nodig voordat men zich, met gerust 
gemoed, aan het schrijven van een referaat kan wagen. Hier gaat het dan. Felix 
Marti-Ibancz, te Cartagena geboren, studeerde te Barcelona, is arts van Madrid; 
hij is een psychiater, doccerde een tijdje het vak en schreef van 1931 tot 1939 over 
psychologic, medische geschiedenis, eugenetika, kunst en literatuur. Hij gaf een 
paar of wat medische tijdschriften uit, schreef novellen en boeken, in het meervoud, 
over de historica medica en de psychiatric. Het is allemaal gevaarlijk speelgoed 
voor een Spanjaard. In 1939 is hij in de V.S. en leidt er weldra drie grote farma-
ceutische ondernemingen, schrijft, doccert en staat op het podium van het ene 
intemationale kongres na het andere. In januari 1957 lanceert hij Medical Magazine, 
en blijft onderwijl de hoofdredakteur van een drietal voorname wetenschappelijke 
tijdschriften, is professor en direkteur van het instituut voor de geschiedenis der 
geneeskunde van het New York Medical College. Een ander zou er onder bezwijken 
of er krankzinnig bij worden, maar Marti-Ibanez reageert het af door het schrijven 
van essays over geneeskundige onderwerpen van de meest diverse soort. De meeste 
essays hebben een medisch-historische hoofdtoon, of behandelen een kultureel aspekt 
uit de geneeskundige wereld. Uit de bundeling van die essays zijn reeds twee boeken 
gegroeid, en twee andere staan op het getouw. Een van de twee verschenen boeken 
is Centaur, dat 66 essays onder dc aandacht van de lezer brengt; het zijn als zoveel 
korte verhalen van ten hoogste twintig bladzijden, vaak veel minder, die de nieuws-
gierigheid van de arts betreffende het grote en rijke tafereel van de geneeskunde 
en het leven moeten voldoen ; van de arts, de man waarin veel persoonlijkheden 
schuil gaan. De arts, zegt Marti-Ibanez, is niet alleen een sociaal persoon, hij is ook 
een historisch persoon, en het belang van de wereld is derhalve zijn belang. Nie
mand kan hem dan wecrhouden om zijn gang te gaan. Men komt van in den beginne 
in de ban van zijn persoonlijke schrijftrant en de ongemene overvloed van de 
onderwerpen, waaraan hij zijn aandacht wijdt en waarover hij zijn zeg heeft. W a t 
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een belezenheid moet de zijne zijn, honderden bladzijden lang. Doch het boek heeft 
een euvel; daar het een bundeling van essays is, zitten er te veel herhalingen in, 
die de indruk nalaten van hokkende knopen, die op de duur vervelen. Er zit geen 
draad die doorloopt in het boek, het is feitehjk geen boek, maar een aaneengeregen 
opeenvolging van veel schitterende lapjes. W a a r een kleed uit veel lappen is ge-
naaid, is het gevaar van scheuren veel te groot; en dat is ook hier het geval. Men 
kan elk deel afzonderlijk bewonderen, maar het blijft een keur van fragmenten. Men 
zal wel de persoonlijkheid van een bewonderenswaardig auteur hoogschatten, maar 
een boek uit e^n stuk heeft hij niet geschreven. Onze bewondering gaat dus naar 
hem, niet naar zijn geschrift. Men leze het boek stuksgewijs al beginnend van z 
tot a : mij dunkt dat wie het zo doet, het evengoed kan genieten als wie met de 
eerste bladzijde aanvangt. Men moet er zorg voor dragen zich niet te laten over-
rompelen, maar zijn hoofd koel houden. Dat het hart soms warm loopt, kan geen 
kwaad. Men moet er alleen aan denken dat een Spanjaard, in New York, aan het 
woord is. Die man kan de medische geschiedenis inkleden zoals weinigen het ver-
mogen. En toch is het geschiedenis van de geneeskunde gebleven, in de wetenschap
pelijke zin. 

B. 

Hippokrates-Schriften j uit het Grieks vertaald door HANS DILLER ; Rowohlt, 

Taschenbuch-Verlag, Hamburg, 1962, 276 biz., DM. 3.30. 

Elke uitgaaf van Hippokrates is toe te juichen. Dat een keus van de geschriften 
van de Griekse arts in een zakformaat verschijnt, is een bijzondere vermelding 
waard ; zo komt het kruim van het medische denken uit de oudheid binnen het 
bereik van elke intellektueel; deze kan zich daardoor rekenschap geven hoever 
de geneeskunde bij de Grieken, als geestesdiscipline gevorderd was. De vertaler 
heeft een goede greep gedaan uit het omvangrijke Corpus Hippocraticum. Hij 
brengt in een vlot leesbaar duits : de Eed, het eerste en tweede boek van de 
Epidemieen, het boek van de Prognoses, een keus uit het Boek der Beenbreuken, 
de Arts, de Wet, de Omgeving, de Heilige Ziekte, de Inwendige Ziekten, de 
Aforismen, de Natuur van de Mens, de Winden, de Kunst van dc Arts, de 
Oudere Geneeskunde, het eerste en tweede boek Over de Leefwijze. In een tiental 
bladzijden wordt een goede inleiding tot Hippokrates' betekenis medegegeven. 

Dze vertaling en verklaringen brengen van de doorsnee Hippokrateskenner geen 
nieuws, maar hij zal zich toch verheugen over de vlotte toon waarin alles ge
schreven werd met een moderne pen. De tekst is niet zwaar op de hand. De 
korte omschrijving van doel en situering van elk hoofdstuk helpt het vertaalde 
beter begrijpen. Een goede bibliografie wordt op het eind van het boekje, dat 
slechts een vijftigtal frank kost, toegevoegd, zij behelst het voornaamste en laat 
toe een beknopt, maar juist inzicht, te verwerven in het Hippokratesprobleem dat 
nooit veroudert, maar elk jaar iets nieuws en penetrerends aan het licht brengt. 

E . 
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BARUCH J. Z . Dc Geneeskunde in het oude Israel. Uitg. Joachimstahl, Amster

dam 1961, 168 biz. 

Over het ondcrwerp dat het boekje behandelt, zijn weinig of geen overzich-
tclijke geschriften bekend. Het zal dus tot dankbare vrcugde stemmen 20 een 
boekje onder de aandacht te krijgen. Schrijver heeft al de knepen van de pers-
cn pubUciteitslui onder dc knie, en hij is, naar het gctuigenis van zijn medische 
publikaties. ook een medicus van de echte soort. Professor A. Querido schreef een 
kort voorwoord ten geleide. 

Het klassieke Israel, met zijn toch niet onbelangrijke geschreven nalatenschap, 
heeft geen geneeskunde met spccifieke kenmcrken aan het avondland geschonken. 
Er zit in de bijbcl veel menselijke wijsheid, en daar heeft de kunst van de medi-
cijnen een ruim aandeel in. Met die wijsheid, zonder veel technische gegevens 
over medische geplogenheden, systemen en ideeen. moeten wij het stellen. Hoogst-
waarschijnlijk is het weinige dat men over de geneeskunde bij de Joden voor onze 
tijdrekening weet, dan nog van buitenlandse oorsprong ; Egypte, Assyrie en Indie 
zitten daar voor veel tussen. De geschiedenis van Israel verklaart in dat perspektief 
zeer veel. Toch Icest men met genoegen Baruchs boekje, niet het minst omdat 
het zo vlot geschreven is, en zeker op dc sympatic van de niet Joodse lezers is 
berckend. Telkens weer treft het aanknopingspunten met Grickenland te ontmoeten, 
en schrijver legt ze dan ook zeer geredehjk, ten gerieve van de lezer, op diens 
weg. Het is een mooi boekje dat vaak bekoort. Men is dc auteur dankbaar omdat 
hij zo veel heeft ten toon gcspreid. met de geest van een moderne arts, van wat 
men niet eens vermoedde dat het zo allemaal in het brein van de toch niet medisch 
en positief wetenschappelijk aangelegde IsraElieten van voor Christus' tijd broeide 
en gistte. 

R 

D E W I N T E R L. Uit dc Geschiedenis van het Sint-Janshospitaal te Brugge. 

32 bIz., niet in de handel. 

Ter gelegenheid van het 12c Kongres der Intemationale Vereniging voor de 
Studic der Luchtwegen, dat te Brugge op 23, 24, 25 en 26 mei gehouden werd, 
had de voorzitter Dr. L. de Winter de goede inval aan de deelnemers die korte 
medisch-historische monografie te laten uitreiken. Het is een initiatief dat navolging 
vcrdicnt waar kongressen of studiedagen voor arisen gehouden worden. Dr. de 
Winter, die zelf een kunstkenner en -proever is, heeft het boekje fijn laten ver-
luchten met afbeeldingen van kunstwcrken die de oude Brugse atmosfeer weer-
geven ; zo zijn er foto's van de voornaamste gedeelten van St.-Jans, stadszichten, 
portretten. kloosterscenes, plattegronden, enz. Enkele nota's over het ziekcnhuis 
brengen data on gebeurtenissen v'.t zijn eeuwenoude geschiedenis onder de aan
dacht van de lezer. Het geheel is met smaak gedrukt en vormt een kort maar 
lezensvvanrd dokumcnt, waarin men de schakelfunktie tussen het verre verleden 
en het moderne heden. die St.-Jansho.spitaal vcrvult, allcrbest kan aanvoelen. 

E . 
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BAKELANTS L. Preface d'Andre Vcsale a ses livrcs snr ranatomic, suivic 
d'une Icttre a Jean Oporinus, son imprimcur. Texte introduit, etabli, traduit et 
annote par... Bruxelles, Editions Arscia, 1961, 87 biz. 

Vesalius liet zijn « de corporis humani fabrica » voorafgaan van een inleiding, 
opgedragen aan keizer Karel V en van een brief gericht aan zijn drukker te Basel 
Jan Oporinus. Van deze twee stukken die men in al de herdrukken van de fabrica 
terugvindt, wordt hier een Franse vertaling gegeven, gejuxtaposeerd tegenover de 
oorspronkelijke Latijnse tekst. De vertaling is gemaakt op de tekst van de tweede 
uitgave van de fabrica (1555), maar de vertaler heeft er zorg voor gedragen de 
varianten uit de editio princcps van 1543 ook mede te delen. 

Het Latijn van Vesalius is alles behalve eenvoudig. Daarom is het weinigen 
gegeven Vesalius in de oorspronkelijke tekst te lezen en verheugen wij ons telkens 
er een stuk uit de omvangrijke fabrica in een levende taal wordt overgezet en die 
vrcugde is des te groter wanneer de vertaling, zoals de onderhavige, van uit-
stekende kwaliteit is. 

De inleiding tot de fabrica is belangrijk voor de kennis van Vesalius omdat 
daarin een status quaestionis van de anatomic in het midden der 16de eeuw wordt 
gegeven en Vesalius daardoor zichzelf situeert. In 7 in-folio pagina's zegt Vesa
lius ongeveer het volgende ; de chirurgie dient in ere hersteld te worden. Welke 
ook de school was tot dewelke men behoorde in de oudheid — de logische, de 
empirische of de methodische — voor het behoud van de gezondheid en het uit-
roeien van de ziekten, nam men steeds zijn toevlucht tot een drievoudige therapie : 
het dieet, de medikamenten en de heelkunde of manus opera. Z o deed Hippokrates, 
zo deed Galenos. Deze universcle kennis van de geneeskunde is na de inval der 
barbaren te loor gegaan. Van toen af vergenoegde de geneesheer zich met het 
voorschrijven van medikamenten, waarvan hij de bereiding toevertrouwde aan 
anderen, en het opmaken van een dieet, terwijl de oudste en meest belangrijke 
tak van de geneeskunde, nml. de heelkunde, werd overgelaten aan ongeletterde 
barbiers. Z o is de heelkunde in verval geraakt. De geneeskunde is ondeelbaar en 
ieder van de hoger genoemde disciplines moet gekend en beoefend worden. Met 
het verwaarlozen van de chirurgie is ook de anatomic — de meest soliede basis 
van een goede geneeskunde — mede in verval geraakt. Het gevolg is dat dc ge
neesheer de kennis van de bouw van het menselijk lichaam heeft verloren, terwijl 
anderzijds de barbiers er op los sekeren. In deze eeuw, waarin wij een hergeboorte 
der studies beleven, hcb ook ik het mijne willen bijdragen door aan de anatomic 
een haar waardige en noodzakelijke plaats te geven. Mijn pogingen zouden niet 
geslaagd zijn indien ik niet eerst te Parijs, daarna te Leuven en laatst te Padua 
^ in clarissimo toUus orbis gymnasio — met eigen handen mezelf en anderen had 
kunnen onderwijzen. Men obstineert zich Galenos te bestuderen, maar met alle 
eerbied voor de verdiensten van zijn werk, mogen we toch niet vergeten dat hij 
nooit een vers kadavcr heeft gesekeerd en dat hij zijn anatomische kennis opdeed 
bij de sektie van apen. Ik stel dan ook de verbazing der geneesheren vast wanneer 
zij bij mijn sekties moeten ondervinden dat Galenos zich vcrgist. Ten hunne 
gerieve heb ik het dan nuttig gcoordeeld mijn bevindingen uit te geven en wel in 
zeven boekdelen in de rangorde zoals ik dat in de lessen doe die ik te Bologna of 
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te Pisa geef. Diegene die haast hebben, kunnen mijn Epitome gebruiken. Het 
toevoegen van illustraties heeft bloot gestaan aan kritick, maar het is nuttig en 
ontslaat geenszins de kandidaat in de geneeskunde zich met eigen handen in de 
anatomic te ocfcnen. Ik maak cr mij geen illusies over dat mijn arbeid, gezien 
mijn jeugdige leeftijd — ik ben nog niet ten voile 28 — het nodige gezag mist en 
de afgunst zal opwckken van grijsaards, die spijts dc grote naam die ze zich 
hebben toegeeigend, nooit gezien hebben wat wij hun thans aanbieden. Onder uw 
hoede, keizer Karel, die steeds belangstelling voor de wetenschap bctoond hebt en 
haar beschermd hebt, plaats ik mijn werk en ik doe dit belangloos en zonder bij-
bedoeling. 

In de korterc brief aan Oporinus vindcn wij een Vesalius, die met de nauwge-
zetheid van de anatoom, in bizonderheden uitweidt over het te drukken boek en 
de typografische zorg die er moet aan besteed worden. Hij vertelt hoe hij zorg-
vuldig de houtblokken heeft ingepakt, die hij met een Milanese koopman meegeeft 
om ze over de Alpen te voercn. Hij spreekt zijn bezorgdheid uit over de te ge
bruiken lettertypen, de schikking van de illustraties in de tekst waaraan hij groot 
belang hecht, de hoedanigheid van het papier. Hij kondigt zijn aanstaande bezoek 
te Basel aan om cr de druk van dichtbij te kunnen volgen. Hij heeft het verder 
over de verkregen privilegies maar laat ze voor wat ze zijn, want de ondervinding 
heeft hem geleerd dat de plagiarissen uit Frankrijk en Duitsland er zich niet aan 
storen. 

Wij hebben iets uitvoerig over de inhoud van dc praefatio van de fabrica en 
de brief aan Oporinus uitgeweid om te wijzen welk een rijke bron van gegevens 
uit eerste hand ieder dczer tvv'ee stukken bevat om beter Vesalius te leren kennen. 

Aan de vertaling zijn uitvoerige toelichtende nota's gevoegd en een « index 
nominura et rerum s>. De uitgave is in een verzorgd kleedje gestoken. 

Enkele fragmenten van de fabrica werden reeds in een onzer westerse talen 
overgezet. De Russen hebben de ganse fabrica vertaald en uitgegeven, maar de 
fabrica wacht nog steeds op dc vertaler die haar volledig in ccn der westerse 
talen zal willen overzetten. Wie durft het aan ? 

P. Boeynaems. 

LYCHNOS. Annual of the Swedish History of Science Society 1960-1961. 

Uppsala, Almqvist & WikscUs Boktryckcri A B, 1961. X + 485 biz. ill., ingen. 

44 kr., geb. 53 kr. 

Het Zweeds genootschap beocfcnt dc geschiedenis der wetenschap in een veel 
brederc zin dan dit doorgaans door gelijkaardige vercnigingen in andere landen 
wordt gedaan. Niet enkel gaat haar belangstelling naar de geschiedenis van de 
geneeskunde, de wiskunde en de natuurwetenschappen, maar zij betrekt in haar 
studieobject cok andere takken Vim het menselijk denken die tot het kultuurpa-
trominium behoren. Dit jaarboek reflekteert ten voile deze werkzaamhcid. Naast 
artikelen over de geschiedenis der biologic en der geneeskunde treft men studies 
aan waarvan het ondcrwerp tot de geschiedenis van dc wijsbegeerte en van de 
godgeleerdheid behoren, Tussen de bijdragen meer in verband met dc doelstelling 
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van dit tijdschrift citeren wij een in het Engels gesteld overzicht van een aantal 
publicaties die rond het eeuwfeest van het verschijnen van Darwin's Origin of 
Species in de Angelsaksische literatuur zijn verschenen : « The Darwin Revolu
tion s> door Alvar Ellegard. Uit dit overzicht blijkt dat, al is veel van wat Darwin 
voorhield aanvechtbaar en niet meer aanvaard, de grote betekenis van zijn werk, 
gezien in het perspektief van een eeuw wetenschappelijke vorsing en vooruitgang, 
onaangetast blijft en dat 1859 werkelijk een keerpunt is geweest in de geschiedenis 
van de biologic en zijn stempel heeft gedrukt ook op de andere takken van de 
wetenschap. In een andere bijdrage trekt W . Holmqvist de aandacht op de opgra-
vingen die gedaan werden op het eiland Helgo, waar een aantal chirurgische 
instrumenten werden ontdekt uit de tijd der Vikings. Verondersteld wordt dat het 
huis waar deze vondsten gedaan werden wel eens een klein ziekcnhuis zou kunnen 
geweest zijn. Door Gunnar Eriksson wordt gewezen op G. C. Aspegren, een 
bakker en amateur-plantkundige die in het begin der I9de eeuw, een natuurkundig 
sisteem der planten bedacht dat gebaseerd is op een door hem veronderstelde 
chronologische volgorde die de Schepper zou gevolgd hebben door eerst de wieren 
te scheppen, daarna de waterplanten, dan op het vaste land de grassen enz. Ieder 
der hoofdbijdragen van dit jaarboek is gevolgd van een uitvoerige samenvatting 
in de Engelse of Duitse taal. Een groot deel, circa 250 bladzijden, wordt verder 
ingenomen door talrijke boekenrecensies. Daarbij komen nog een overzicht van 
tijdschriften, een bibliografie van de geschiedenis der wetenschap in Zweden anno 
1959-1960 en nota's, mededelingen en de jaarbalans van de vereniging. De typo
grafische zorg die aan de uitgave besteed werd, verdient alle lof. 

P. Boeynaems. 

W . H. van SETERS. Pierre Lyonet 1706-1789. - Sa Vic, ses collections dc 

coquillages et de tableaux, ses recherches entomologiques. Traduit du neerlandais 

par Louis Laurent. - La Haye - Martinus Nijhoff 1962. XIII et 227 p. avec 28 

planches. Toile - florins 15. 

In deze uiterst gewetensvoUe biografie tekent van Seters ons Pieter Lyonet en 
als mens en als wetenschapsman ten voeten uit. 

Het eerste deel brengt gegevens over de voorouders in Frankrijk, Duitsland en 
Zwitserland, de jeugd, het leven van Pieter Lyonet en zijn latere officiele functies. 

Het tweede deel geeft een mooi overzicht van Lyonet's grote schelpenverzameling 
en zijn kunstkabinet met meer dan 357 schilderijen. 

In het derde deel — het meest interessante op biologisch en wetenschappelijk-
historisch gebied — krijgen we Lyonet te zien in vriendschapsbetrekking met 
Abraham Trembley, en in briefwisseling met Johann Nathanael Lieberkiihn en 
Reaumur. Uiterst belangrijk zijn de gegevens die van Seters heeft vergaard over 
Lyonet's dissectiemicroscoop, van het eerste projekt omstreeks 1745, tot het tweede 
verbeterd model van 1762 dat nu in het Rijksmuseum te Leiden is. 

Met een bewonderenswaardige nauwkeurigheid beschrijft van Seters de koper-
gravures die Lyonet zelf heeft gestoken voor zijn « Anatomic de la Chenille du 
Cossus du Saule ». 
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Lyonot was een der zeldzame microscopisten die dc ongewone kunstvaardigheid 
bezat om het rcsultaat van zijn diisscctics zelf op het kopcr te zetten. Weinige 
voorbccldcn van die aard zijn in de geschiedenis der biologic gekend. Een tach-
tigtal jaren later zou de Duitse algoloog Friedrich Traugott Kutzing (1807-1893) 
iets gelijkaardigs presteren met dc 80 zelf gclithograficordo platen van zijn « Phy-
cologia generalis » (1843). 

Ten koste van jarenlange geduldige opzoekingen heeft van Seters dc geschie
denis der microscopic tijdens de 18e eeuw verrijkt met een standaardwerk van 
blijvende waarde. Wie dit boek ter hand neemt om betrouwbare gegevens, van 
welke aard dan ook, te vinden over Lyonet's leven en werken, zal wellicht nooit 
teleurgesteld worden. 

Ed. Prison. 

Some Dutch Contributions to (he Development of Physiology. Amsterdam, Tee-
wes, 1962, 60 biz., ill. Mededehng nr. 118 van het Rijksmuseum voor de Geschie
denis der Natuurwetenschappen te Leiden. 

Dit boek werd als souvenir aangebodcn aan de deelnemers van het 22ste Inter-
nationaal Fysiologencongres. Het werd samengesteld door M. Rooseboom en W . 
Vriend-Vermeer, beide van het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuur
wetenschappen te Leiden, en kon uitgegeven worden met de steun van Pfizer I^td. 
te Rotterdam. Samenstellers en uitgevers verdienen alle lof voor de door hen ge-
kweten taak. 

W e zouden deze uitgave kunnen noemen het prcntenboek van de Nederlandse 
fysiologie want de met zorg uitgekozen en uitvoerige illustratie is hier hoofdzaak, 
terwijl in de korte bindende tekst gebruik wordt gemaakt van passende citaten. 
Nederland neemt een ruim aandeel en een ereplaats in in de geschiedenis van de 
fysiologie : Boerhaave's « Institutiones Mcdicae » is het eerste fysiologisch leer-
boek, de kennis van de circulatie heeft veel te danken aan de experimenten van 
Johan de Wale en de mikroskopische vorsingen van A. van Leeuwenhoek, de studies 
van R. de Graaf over de pancreas zijn van belang voor de kennis van de spijs-
vertering, terwijl deze laatste, evenals van Leeuwenhoek en Swammerdam, zich 
ook nog verdienstelijk maakte met zijn onderzoekingen op het gebied der voort
planting. In de 19de eeuw zet Donders de traditie voort en de schaar van zijn 
leerlingen, waarvan wij er een gocd dozijn geportretteerd aantreffen, is het bewijs 
van de hoge vlucht die de Nederlandse fysiologie in de 19de en de 20ste eeuw 
heeft genomen. Onder deze laatste vinden we o.m. Snellen, Stokvis, Engelmaiui, 
Winkler, Zwaardemaker, Wenckebach en Einthoven. aan wiens uitvinding van de 
snaargalvanometer de kennis van de hartpathologie zoveel te danken heeft. De 
laatste in de rij komen Eijkman en Grijns, de grondleggers van de vitamineleer. 

Deze manier van voorstellen, met een rijke illustratie en een korte passende 
tekst, is het ideale middel om in bredere kring belangstelling te wekken voor de 
geschiedenis van de wetenschap en tevens eerbied en dankbaarheid af te dwingen 
voor de arbeid van diegene die in het verleden de weg bereid hebben voor onze 
modeme wetenschappelijke mogelijkheden. P. Boeynaems. 
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