
KRONIEK 

Een onbckendc middelnedcrlandsc vertaling van het Antidotarium Nicola'i. 

Op dc tentoonstelling over « Vo'.k.<;neneeskunde in West-Europa » die te Ant-
werpen in het Museum voor Volkskundc wordt gehouden, wordt een lijvig in-folio 
handschrift ten toon gesteld uit het begin der I5de eeuw, dat onder menig oogpunt 
voor de geschiedenis der wetenschap van belang is. Het boek behoort toe aan de 
biblioteek van de Norbertijnerabdij van Tongerlo. Het is een verzamelcodex van 
middelncderlandse medische en farmaceutische geschriften en is 110 bladen groot, 
recto en verso bcschreven. Onder de andere en nog nader te identificeren teksten, 
vindt men van bl. 55v tot bl. 81r een geschrift dat volgenderwijze aajjjvangt ; 
« Ic Nicolaes ghebeden van zome gheselle die studieren (?) m pratike van medicine 
dat ic hon leere... ». Het was niet raoeilijk daarin de aanhef te herkennen van een 
vertaling van het gekende antidotarium van Nikolaas van Salerno dat in de 
oorspronkelijke Latijnse versie begint met : « Ego Nicolaus rogatus a quibusdam 
in practira medicine studere volentibus : ut eos... docerem ». Een verder inkijken 
van het handschrift bevestigde een verdere overeenkomst van de middelnederlandse 
vertaling met de Latijnse tekst. 

Daarmede wordt het aantal gekende middelnederlandse vertalingen in handschrift 
van dit in zijn tijd zecr verspreide Salernitaanse boek op zes gebracht. 

In 1917 verscheen Van den Berg's « Een middelnederlandse vertaling van het 
Antidotariura Nicolai ». Van den Berg had de uitgave van dit handschrift gekozen 
als onderwerp van zijn medische dissertatie en hij gebruikte hiervoor het hand
schrift dat te Brussel in de Koninklijke Bibliotheek wordt bewaard (Ms 15624-
15641). Naast de middelnederlandse tekst werd ter vergelijking de Latijnse tekst 
afgedi-ukt zoals die te Venetie in H71 in druk verscheen. 

Van den Berg zegt in de inleiding tot zijn proefschrift dat naast het handschrift 
van Brussel er nog Middelnederlandse vertalingen in handschrift moeten te vinden 
zijn te Miinchen, Parijs, Wenen enz. 

W . F. Daems die in dit tijdschrift (jrg. 3, 1-20) een studie liet verschijnen over 
« De Middelnederlandse vertalingen van het AntidotcUium Nicolai » en daarbij 
vergelijkingen maakte tussen het handschrift van Brussel en dat van Parijs, in de 
Bibliotheque Nationale (Ms. Neerlandais Nr. 54), zegt dat hij in de registers van 
de catalogi van Miinchen en Wenen geen bewijzen van het bestaan van deze 
handschriften aldaar heeft gevonden. Nochtans wordt het Weense handschrift ver-
meld in Hermann Menhardt's Verzeichenis der altdeutschen literarischen Hand
schriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, I Bd., 1960, onder Hs. 2818. Uit 
de uitvoerige bespreking die G. Keil van dit boek geeft (Niederdeutsche Mitteilungen 
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15. jrg. 1959. Lund 1962) bhjkt dat dit handschrift in het niiddelnederlands is 
gesteld. 

Misschien duikt ook het Miinchener handschrift nog eens op als het ten minste 
niet door oorlogsomstandigheden is vernield. 

In boven geciteerde studie van Daems, publiceerde deze verder nog een tot nu 
toe niet geidentificeerd of gepubliceerd Middelnederlands fragment van het Anti
dotarium dat hij vond in de handschriftenafdeling van dc universiteitsbiblioteek 
van Tubingen (cat. Degering. Mss. Germ. Nr. 751). 

Voor zover we gelegenheid hadden het handschrift van Tongerlo in te kijken, 
bcnadert de tekst van deze zesde middelnederlandse vertaling van het antidotarium 
van Nicolai meer de Latijnse tekst zoals we die kennen uit de gedrukte uitgave 
van Venetie 1471, dan dit het geval is met dc handschriften van Brussel, Parijs of 
het fragment van Tubingen. 

Al met al onderstreept het bekendmakcn vau liot Tongerlose handschrift het be
lang van het antidotarium Nicolai' in dc middelnederlandse wetenschappelijke lite-
ratuur en levert het een bewijs van zijn grote versprciding in onze gewesten. 

Het is te hopen dat iemand het zou aandurven een vergelijkende studie te maken 
van het handschrift van Tongerlo met de andere gekende middelnederlandse ver
talingen van het antidotarium en ook de andere nog niet geidentificeerde teksten 
die deze verzamelcodex bevat zou trachten thuis te brengen. 

P. Boeynaems. 

Dc Antwerpse 1512 uitgave van Kef ham's Pascictilus Medicinae. 

Ketham's Fasciculus Medicinae wordt algemeen beschouwd als het eerste gedrukt 
medisch boek dat geillustreerd werd met houtsncden. Het is een bundel chirurgische, 
geneeskundige en anatomische traktaten van verschillende oorsprong bijeen verza-
raeld door Joharmes de Ketham, een Duitse arts die in Italic verbleef en in wie 
Sudhoff gemeend heeft de 'Weense leraar Johan von Kircheim te mogen herkennen. 
Deze latijnse wiegedruk verscheen voor het eerst tc Venetie in 1491 bij de gebroe-
dcr;; J. en G. Gregorius en kcnde daarna nog verschillende heruitgaven en verta
lingen, zov.'el in de 15de als in het begin der 16dc ceuw. Ook tc Antwerpen ver
scheen in 1512 een uitgave die lang onvermeld bleef in dc bibliografischc studies die 
zich bczig hidden met dit boek. Charles Singer, die goed thuis was in dc medische 
bibliografie, twijfelt in 1925 nog aan het bestaan van een Antwerpse 1512 uitgave, 
die naar hij veronderstelde in het Latijn zou gedrukt zijn geweest. In werkelijkheid 
is deze Antwerpse 1512 druk een Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk in 
het Latijn geschreven werk, bezorgd door een zekere Petrus Antonianus (Pieter 
•^ntonissen of Anteunis ?) en gedrukt bij Claes de Grave. De aanhef ervan luidt : 
« Fasciculus Medicine houdende in hem desc navolghcnde tractatcn die... seere 
profitelijc ende nootsakelijc zijn enz... Voleyndt in dye vermaerde Stadt van Ant
werpen bi Clacs die Graue in onser vrouwe pant ». De vertaler droog zijn boek 
— in-folio van formaat — op « ter eeren vander generoser stadt van Antwerpen en 
ten profijte vanden gemeijnen volcke ». Daarna verscheen het nog tweemaal bij 
dezelfde drukker nml. in 1529 en in een andere niet gedateerde uitgave. Het boek 
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is geillustreerd met zcvcn volblad houtsncden die wcgens huii kunslzinnigc uitvoe-
ring blijk geven van de goede smaak en de degclijke vakmanschap van de hout-
snijder. 

Buiten de inhoud van het min of meer standard Ketham-corpus bevat de Ant
werpse 1512 uitgave daarenboven nog cnkcle bi;voegrels « vergadcit zommige an
dere tractaten uut andere doctoren », o.m. het traktaat over de pest van de Zweedse 
bisschop Kamitius of Canutus, dat te oordelen naar de lijst van talrijke uitgaven 
vermeld in Klebs' Incunabula Scientifica et Medica, te Antwerpen zeer in trek is 
geweest. 

De rede waarom de Antwerpse Ncdcrland.'=e vertaling van Ketham's Fasciculus 
Medicinae zo lang aan de aandacht der bibliografcn i.*; ontsnapt, moet — buiten de 
grote zeldzaamheid van de nog bestaande eksemplaren — wellicht gezocht worden 
in het feit dat nergens in deze vertaling de naam van Ketham vermeld wordt. Nijhoff 
en Kronenberg in hun gekende bibliografie citcrcn h::t w.^rk en ickaliscren er nog 
drie eksemplaren van, respeklievelijk een in de Bibliotheek der Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Genceskunst te Amsterdam, een in de Koninklijke 
Bibliotheek van Belgie te Bru.ssel en een in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. 

Een vierde eksemplaar werd nu als bij toeval ontdekt door W . B. McDaniel in 
de boekerij van het College of Physicians van Philadelphia. Het boek stond niet 
vermeld in de catalogus van deze bibliotheek en het was toen McDaniel, biblio-
tckaris aldaar, een eksemplaar van het « Grant herbier » ca. 1500. ter hand nam. 
dat hij achteraan in dezelfde band medc ingebonden een eksemplaar van de Ant
werpse Ketham ontdekte. Doordat Ketham's naam noch in de titel noch in de tekst 
vermeld wordt, was ook dit eksemplaar a.in de speurzin van de Amerikaanse bi-
bliotekarissen ontsnapt. Hierover bericht McDaniel in « College of Physicians of 
Philadelphia, Fugitive leaves from the library ». nr. 55, 1952, 163-166. 

P. Boeynaems. 

Vesalius' medische dissertatie. 

VesaUus' eerste pennevrucht was de medische dissertatie die hij als kandidaat 
in de geneeskunde voordroeg aan de Leuvense universiteit. Zij droeg als titel : 
« Paraphrasis in novum librum Rhazes » en werd tc Leuven gedrukt bij Rutger 
Resch in 1537. Vesalius was toen 23 jaar. Van dit uiterst zeldzaam boek waren, 
buiten het eksemplaar dat in 1914 te Leuven in de brand van de universiteitsbi
blioteek verloren ging, nog slechts drie eksemplaren gekend (Erik Waller verza-
meling in de universiteitsbiblioteek van Uppsala, British Museum en Weense Staats-
biblioteek). Een vierde eksemplaar werd onlangs door dr. J. BENJAMIN uit 
Rochester N. Y. aan de medische biblioteek van dc Yale Univer.sity geschonken. 

P. Boeynaems. 

Zestiende-eeuwsc almanakken en pronosticatics. 

In de Gulden Passer (40, 1962, 19-58) schreef M. Baelde over de drukkersoc-
trooien door de Geheime Raad in de zestiende eeuw verleend en hij heeft een lijst 
opgemaakt van drukprivileges in dc Nederlanden gedurende de periode 1540-1570 
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toegekend. « Na de confrontatie van de hier gepubliceerde privileges * schrijft hi) 
« met de werken welke in de bibliografieen zijn opgetekend, bleek dat vele drukken 
ook niet aldaar waren terug te vinden ; voor de aanvulling van de bestaande en 
voor de opstelling van nieuwe bibliografischc overzichten kan onze lijst ongetwij-
feld nuttige aanwijzingen verschaffcn. » Dit 'S voorzeker waar voor de talrijke 
almanakken en pronosticaties die in de opgegeven lijst zijn vermeld en die omwille 
van hun kortstondig gebruik en hun klein formaat merendeels zijn verloren gegaan. 
De steden die in deze lijst met deze publikaties het meest proliferiek waren, zijn 
Delft en Gent, waar de artscn Matheus de Gay en Robrecht Sanders en de mathe-
maticus Pieter de Buck het meeste almanakken op hun naam hebben staan. Naast 
auteurs wier namen verdwenen zijn in dc vcrgetrlheid des tijds treft men ook meer 
bekenden aan, zoals Pieter van Foreest en Pieter Haschaert, die in de geschiedenis 
van de geneeskunde der Nederlanden. niet zonder verdienstc worden gememoreerd. 

P. Boeynaems. 

Had Galenos niet helemaal ongclijk ? 

Volgens Galenos gaat het bloed uit de rechter hartkamer naar de longen om 
daar de onbruikbare bestanddelen af te geven. Anderzijds wordt door de arteria 
venalis (onze vena pulmonalis) de lucht uit de longen naar dc linker harthelft 
gevoerd. Een verbinding tussen aderlijk en slagaderlijk langs de longen door de 
kleine bloedsomloop kende Galenos niet. Voor hem stonden beide harthelften met 
elkaar in verbinding door openingen in het harttussenschot. Deze openingen had 
Galenos nodig omdat hij een sisteem bedacht had van circulatie waarin de ver
binding in het hart noodzakelijk was. Gedurende eeuwen bleven deze openingen 
in het anatomisch onderricht bestaan omdat Galenos het gezegd had. Zelfs Vesa
lius verklaarde in 1540 te Bologna nog, volgens een ooggetuigenverslag : « ... in 
medio esse membranam carnosam per quam rcfsudet sanguis delatus ab epate dex
trose ad sinistrum ventriculum » (Baldasar Heseler). <, In het midden is er een 
vleesachtige membraan door hetwelk het bloed door de lever afgegeven van de 
rechter naar de linker ventrikel wordt uitgezwcet *. De vermeende openingen 
werden dus verondersteld niet groot te zijn. Enkele jaren later zou Vesalius in zijn 
« de fabrica » (1543) het bestaan van deze transseptale verbinding loochenen. Maar 
hij die aan zijn anatomische demonstraties dikwijls een fisiologische verklaring 
koppelde is ook niet achter het mekanisme van de bloedcirculatie gekomen en het 
zou tot het begin der zeventiendc eeuw duren eer Harvey de juiste verklaring gaf 
van de bloedsomloop, nadat voor hem Michel Servet dc kleine bloedsomloop had 
ontdekt. Nu blijkt het uit een recent onderzoek dat de voorstelling van Galenos 
niet helemaal deiikbeeldig is, al berustte zijn verklaring op een hypotetische teorie 
die door geen enkel eksperimenteel waargenomen feit was gestaafd. Ziehier wat 
G. Rath in dit verband in de Deutsche Medizinische Wochenschrift van 19 oktober 
1962 schrijft (Andreas Vesal im Lichte neuer Forschungen) ; « Aus dem patholo-
gischen Institut der Universitat Gottingen ist soeben eine bemerkenswerte Disser
tation von Gerhard Ritter hervorgegangen, in der der Verfasser zum ersten Mal den 
experimentcU gesicherten Beweis erbringen konnte. dasz tatsachlich in der physio-
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logischen, nicht in der pathologisch verandcrten Herzscheidcwand transseptale Gc-
faszanastomosen zwischen den beiden Ventrik.'ln exi.stieren. Wenn Ritter damit 
auch der Theorie Galens aus dem zweiten n.ichchristlichen Jahrhundert .scheinbar 
eine spate Rechtfertigung verschaffen konnte, so darf doch nicht Obcrsehen werden, 
dasz der antiken Theorie von der Blutbevveguno nndere Vor.'.tel'i.ngcn zugrunde 
lagen : Die Blutmcnge, die durch die poi6.<;e Wand d.-s Herzseptiims vom rechtcn 
in den linken Ventrikel tretcn soil, konnte nicht ihren Weg iiber die wenigen, dem 
unbewaffneten Auge meist nicht sichtbaren transseptalen Anastomo.sen nehmen ! » 

P. Boeynaems. 

De Medische Cjeschiedenis in modem India. 

De bekende Schotse medicus-historicus Douglas Guthrie werd, na een rondreis 
in India waar hij de vooraanstaande persoonlijkheden in het vak en de voornaamste 
onderrichts- en navorsingscentra had aangedaan. door zij,; vriendcn aangezocht een 
kort vcrslag over zijn bevindingon te schrijvcn. Dat verslag verscheen in Medical 
History, juli 1963, biz. 275-277. (Wij vcrtalen. E.) 

« Wellicht bestaat er in geen enkel land zoveel belangstelling voor de geschie
denis van de geneeskunde als in het huidige India. Sinds 1947, toen Indias 400 
miljoen inwoners plots als een onafhankelijk volk in de wereld opdoken, is die 
belangstelling nog gegroeid en uitgebreid, ofschoon zij al gedurende vele eeuwen 
bestond. Wij , Westerlingen, zijn gewoon Griekenland als het vaderland van onze 
beschaving te aanzien, en tegelijk als dc hoofdbron van onze geneeskundige kennis. 
Maar India heeft een heel verschillende geschiedenis en erfenis. De Hindu-god der 
geneeskunde, Dhanwantari, bekleedt de plaats van Aesculaap in de Indiase geest, 
tcrwijl de artsen hun medische afstamming bij Charaka en Susruta laten beginnen, 
en op deze wijzen de eer terugvoeren die wij aan Hippokrates en Galenos geven. 

Bekeken in een modem licht, wordt het verschil tussen de medische geschiedenis 
van Griekenland, en die van India nog veel groter. De Griekse geneeskunde is 
onder ons maar levend gebleven als een vaag begrip, zonder een belangrijke plaats 
in te nemen in de medische praktijk. De oude Indiase geneeskunde daarentegen, is 
steeds een levend iets, men kan zc aan het werk zien in tal van ziekenhuizen en 
medische scholen, verspreid over heel het land naast dc meer moderne wetenschap
pelijke instellingen, terwijl in de landelijke distrikten de overheersende medische 
praktijk die van het oude inhccmse type is gebleven. 

Dc ko-existentie, in het India van thans, van twee verschillende medische sys
temen, het inheemse en het wetenschappelijke, die van dc Auyrveda en die van het 
Westen, is inderdaad een vreemd verschijnscl. 

De naam van « Westers » aan de moderne geneeskunde geven, is veeleer een 
vergissing, daar veel van onze kennis vanuit het Oo.sten stamt, doch het woord 
« Westers » is tamelijk vast in de Indiase woordenschat ingeburgerd. De meer 
korrekt als Ayurvedisch bestcmpelde geneeskunde, is een systeem dat sinds talloze 
eeuwen bestaat en tot de huidige tijd heeft stand gehouden. Een van de oudste 
geschreven bronnen van de Hindu-geneeskunde is de Atharveda. de vierde onder 
dc Vedda's of Heilige Wijsheidsboeken; zij dagtekent van omstreeks 1500 jaar 
voor Kr. 
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Met het Ayurvedische geneeskundige systeem is vaak de zogenaamde Unani-
geneeskunde verbonden ; deze is van Griekse en Arabische herkomst. Het verband 
tussen de Griekse en de Hindu-geneeskunde is steeds zecr duister, zoals overigens 
ook de kronologie van deze laatste ; de daturas die men op Charaka en Susruta 
toepast, kunnen alleen maar als benaderend beschouwd worden. Ofschoon de me
dische dokumenten van het oude India onzeker en vaag zijn, kan dc geneeskunde 
van dat land niet als voUedig veroudcrd, ten opzichte van de moderne wetenschap, 
weggevecgd worden. Dat zij zolang geleefd heeft, is al een reden om haar in acht 
te nemen, zelfs in onze wetenschappelijke tijd. 

Ayurvedische, of zoals men ze daar noemt « Integrated » medische scholen en 
ziekenhuizen, dc lokalc cvengoed als de centrale, worden door de regering erkend 
en gefinancierd, en het kan niet ontkend worden dat, met zulke hulpmiddelen, de 
inheemse geneeskundige instellingen er belangrijk toe bijdragen om de volksgezond-
heid en de welvaart van het land te verzekeren. Reeds zijn tal van die scholen in 
waarde gestegen, in die mate zelfs dat zij echte extra-muralc aanhang.sels van de 
universiteiten en medische hogescholen zijn geworden. Ayurvedische geneesmidde-
Icn worden aan bevoegd wetcnschappelijk onderzoek onderworpen, en het moge al 
waar zijn dat sommige derivaten van plantaardige oorsprong volkomen inert zijn, 
toch kunnen andere op het spoor van merkwaardige resultaten brengen. 

Het staat buiten kijf dat de uitwisseling van idecen tussen de twee medische 
stelsels in India moet in dc hand gewerkt worden. In zijn boek over Hindu Medidnc 
van 1867, heeft T. A. White deze toestand met de volgende woorden voorspcld : 
Hoe meer Hindostan zich onder de Britse regering zal gaan thuisvoelcn, hoe meer de 
intieme kennis van de oude Hinduse geneeskundige werken het bewijs zal brengen 
dat zij veel merkwaardigs en leerzaams inhouden. Een meer recente uitspraak werd 
door de grote geleerde die Henry Sigerist was, neergeschrcven nadat hij, kort voor 
zijn overlijdcn, India had bezocht. In de tweede band van zijn History of Medicine, 
die postuum in 1961 verscheen, staat het volgende te lezen : Zelfs op onze dagen 
van rauw materialismc, behoudt India zijn spiritualitcit ; en verder : de Westerse 
geneeskunde zal in India dan slechts slagen, wanneer zij er niet machinaal wordt 
toegepast, maar zo vergeestelijkt wordt dat zij bij de Indiase geest aanleunt. Met 
zulk een vaste achtergrond, is de belangstelling van India voor de geschiedenis van 
de geneeskunde volstrekt niet te verwonderen. 

Onder diegenen die in de laatste jaren veel voor de geschiedenis van de Indiase 
geneeskunde gedaan hebben, treden twee mannen op de voorgrond, die oud-ambte-
naren van de Indian Medical Service zijn, t. w, Luit.-kolonel B. L. Raina, dirckteur 
van dc Family Planning bij het Ministcric van Volksgezondheid tc Nieuw Dehli, 
en Gcneraal-Majoor B. L. Bhatia te Bangalore. Een ander vooraanstaand kenner 
van de oud-Indiase geneeskunde, is N. H. Keswani, hoogleraar in de anatomic te 
Dehli, die drie jaar in de Mayo-clinic, Rochester U. S. A. werkzaam was. Te 
Hyderabad wordt het instituut voor de geschiedenis der geneeskunde opgenomen 
als een afdeling van het Osmania Medical College, onder de leiding van D. V. 
Subba Rcddy. In dat instituut, zoals overal in India trouwens, worden manuskripten, 
waarvan vele op palmbladeren geschreven zijn en in bruikleen werden afgestaan 
door families waar zij sinds generaties als kostbare erfgoederen worden bewaard, 
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vertaald door specialisten in het Arabisch en het Sanskriet, een werk dat zeer 
renderend is gebleken. 

Te Dehh, in de buurt van het All India Institute, werd dc eerste steen gelegd 
voor een medisch-historisch instituut, waarvan gezegd wordt dat het 't grootste van 
heel dc wereld zal zijn. Dit vooruitstrevend projekt geniet de steun van de Indiase 
regering, van de Wereldgezondheidsorganizatie en van veel bcroepsorganismen. Het 
zal naast bestuurskantoren en klaslokaliteitcn, een muzeum, een biblioteek, een plan-
tentuin en een ziekenhuis met volledige klinische uitrusting bevatten. Het doel van 
het instituut, zoals door de stichters omschreven, zal zijn : de studie van de geschie
denis van de geneeskunde te bevorderen, de verschillende systemen van de genees
kunde in India wetcnschappelijk te herwaarderen, pogen een oplossing te zoeken 
voor de ingewikkelde problemen van de inheemse geneeskundestelsels, en de bevor
dering van de menselijke geneeskunde. Het is wel te verstaan dat een herontdekking 
van de vergcten plantaardige medikamenten maar een deel van het opzet is. Z o 
n plan verdicnt beslist de brede steun van alle belangstellenden. 

Zij die zich de moeite hebben getroost de huidige Indiase geneeskunde van nadcr-
bij te onderzoekcn, zijn overtuigd dat deze, zoals Hippokrates de Griekse genees
kunde genoemd heeft, « De Kunst » moet blijven, hoe wetcnschappelijk zij ook 
moge worden onder de invloed van de moderne strekkingen. Voorzeker zal niets 
dan het allcrbeste dat dc geneeskunde te bieden heeft, de verzuchtingen van India 
kunnen bevredigen. 

Een meldenswaardig teken van vooruitgang in die zin is het geweest. toen dc 
universiteit van Edinburgh besliste een ploeg werkers uit te zenden, om op het 
gebied van onderwijs en navorsing met de medische hogeschool van Buroda samen 
te werken, en aldus de inspanningen van hun Indiase kollega's te steunen. 

Indien zij wijselijk wordt geleid, zal de Ayurvedische geneeskunde, ondanks haar 
tekorten, er een steentje kunnen toe bijdragen om aan de nieuwere Indiase genees
kunde van morgen het aanzijn te geven ». 
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