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WACHSMUTH, Eugcn Enderlen : 1863-1963. - Springer Verlag. 1963, 60 biz. 

Bij de eeuwverjaring van Enderlens geboorte werden vier voordrachten over de 
persoon en het levenswerk van deze grote Duitse chirurg, te Wiirzburg op een 
akademische zitting door oud-Ieerlingen, gehouden. Uitgebreid, en met een nuttig 
bio-bibliografisch apparaat voorzien, werden ze door de zorg van Wachsmuth uit-
gcgeven. Het is een prettig boekjc geworden, waarin men een van de hoofdfigurcn 
van de hcclkunde uit de Duit.'^sprekendc landen ten voeten uit leert kennen. Ender
len was een Zwaab van geboorte, teruggetrokken en zwijgzaam van aard, maar 
van een degclijke geestelijkc en morele oerstof. Op 41-jarigc Iceftijd wordt hij, na 
een grondige technische en pathologische scholing bij dc besten uit het land, te 
Basel op de leerstoel van klinische chirurgie geroepen. Hij blijft er vier jaar, ging 
vervolgcns naar Wiirzburg tot in 1918. en tenslotte naar Heidelberg. In deze laatste 
stad gaf hij zijn voile maat, tot hij in 1933 emeritus wordt. Daarna heeft hij nooit 
in een ziekenhuis meer een voet gezet, tenzij om er te gaan sterven, in juni 1940, 
te Stuttgart. Weinig mcnselijk leed werd de man bespaard. 

Enderlen leefde en wcrkte in een periode toen heel wat heelkundige problemen, 
die thans voorgocd van dc baan schijncn te zijn, nog hangend waren ; om ze van 
de baan te helpen zijn dc omstandigheden hem gunstig geweest en hij heeft ruim 
zijn aandeel daarin genomen. In de maagchirurgie staat hij bekend als een van de 
meest begenadigde operateurs die er geweest zijn, zijn experimentele vorming had 
hem daartoe dc weg gewezen; de maagresektie voor oude verharde maagzwcer 
heeft aan hem haar aanzijn en goede resultaten tc danken. Dc lange jaren observatie 
van totalc gastrektomiepatienten bracht hem aan de rand van de oplossing van het 
cHologisch en terapeutisch princiep der pemicieuze anemic; in 1929 schreef hij 
daarover profctische bladzijden, maar het was Castle die met zijn werk over de 
intrinsic factor het eindpunt plaatste. In de kropchirurgie was Enderlen dc vader 
van dc preventieve onderbindlng van de bloedvaten der zieke schildklier, vooralcer 
tot de definitieve extirpatie over te gaan. Veertig jaar lang bleven zijn grondwetten 
onaangctast, en het is maar sinds 1942, nadat een nieuwe, interne, tyreostatische 
terapic werd ontdekt, dat men een andere weg dan die van Enderlen is opgegaan. 
Met Plummer en Kocher, is Enderlen de Dritte im Bunde van de kropterapie. Voor 
de transplantcnchirurgie, de derde parcl aan Enderlens kroon, zowel klinisch als 
proefondervindelljk, heeft hij de grondvcsten gelegd. In deze tijd wordt veel ge
schreven over nieroverplanting, over blaasplastiekcn door middcl van een darm-
segment; Enderlen was het die bewces dat zulks mogelijk was. De chirurgisch-
technische zijde van de weefsel-, vaat-, zenuw- en orgaantransplantatie, de hele 
autotransplantcnchirurgie, werd door Enderlen tot volmaaktheid opgevoerd. Maar 
naast de chirurgische uitzichten van het parabioseprobleem blijven de diepere 
gronden waarom op dat gebied nog niet alles slaagt, in het duister. Enderlen bleef 
daar voor een muur s taan; men is er, bij de eeuwherdenking van de geboorte van 
deze chirurg bij gods genade, nog niet verder op vooruit gekomen. Het is zijn schuld 
zeker niet, want weinigen zijn zo diep als hij tot de kern doorgedrongen. 
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Enderlen was een chirurgisch schrijver, zoals hij een chinirgisch denker en expe-
rimentator was. W a t hij schreef was van de bovenste plank. Hij was evenwel geen 
veelschrijver : van 1889 tot 1938 telt men 96 artikcls, naast 20 kleinere referaten 
en tussenkomsten op kongressen, enz. Het is niet veel voor een drukke periode van 
vijftig jaar, temauwernood een paar bijdragen per jaar, en de meeste behclzen niet 
meer dan 4 a 5 bladzijden. Ook een voorbeeld om na te volgen. De kortstc ge
schriften zijn die van latere leeftijd. zijn eerste waren heel wat langer. Naarmatc 
de man ouder werd, werd hij beknopter maar dc inhoud van zijn geschriften was 
des te rijker. Hij was zeker altijd gelezen te worden. 

E . 

DEREK J. DE SOLLA PRICE, Little Science, Big Science. - Columbia Uni-
vers. Press. New-York-London, 1963, 119 biz. 

De geschiedenis van de wetenschap zal, voor de beschrijving van haar evolutic 
in de eerste helft van de twintigste eeuw, als een van haar hoofdkenmcrken moeten 
aanstippen : de overgang van het een man-laboratorium met een tamelijk bescheiden 
begroting, naar het georganizeerde plocgwerk waar tientallen en vaak honderden 
personen bij betrokken zijn, die de beschikking hebben over een mccstal onbeperkt 
budget dat vele miljoenen bedraagt. Dat is het wat met deze titel bedocld wordt : 
van wetenschapsbeoefening in klein formaat is het geevolueerd tot ene van groot 
formaat, en deze laatste is bezig met het aanschijn van de aarde te verandercn. Bij 
dit alles is ook het type van de wctenschapsmens veranderd, voorts zijn werkme-
todes, zijn betrekkingen tot de samenlcving waarvan hij een bekend exponent ge
worden is. in plaats van eenzaam en van de buitenwereld afgezonderd, in een 
ivoren torcn zijn leven te slijten. Worden in het bijzonder aangesneden de problemen 
van de overproduktie van publikaties en tijdschriften en, schril daartegenover, het 
manifeste tekort aan geschoold wetenschappeUjk personeel, voorts de op de spits 
gedreven specializatie die een gebrek aan algemene kennis en aan filozofisch inzicht 
in de rol en de taak van dc menselijke kennis aan het licht brengt. De wetenschap 
en haar beoefening heeft voor elk land een nationaal uitzicht gekregen. Ze is een 
politiekc macht aan het worden, zij grijpt meer en meer in de personalistische mora-
liteit in en is, ongemcrkt maar toch overduidelijk, een speelbal van intcrnationale 
bemoeiing en strcvingen. W a t een wetenschapsman aan een staat kostte is in 1962 
tien maal meer dan in 1952. W a t de wetenschap kost is toegenomen in verhouding 
tot het vierkant van het aantal wetenschapsbeoefenarcn. W a a r zal het eindigen ? 
Men ziet het, het wordt een probleem, en als het zo voort gaat, slorpt in het jaar 
2000 de wetenschap bijna volledig het nationaal inkomen op. Geschiedenis van de 
wetenschap heeft het oog niet alleen op het verleden gericht, ook op het heden, 
en, meer dan ooit, op de toekomst. Zij is een profcct aan het worden en dicns 
voorspellingen regi.strcren en interpreteren in het licht van verleden en heden, is 
haar sublieme taak. Men zal voortaan zijn geest en zijn lektuur niet alleen meer 
voedcn met wat voorbij is, maar zich instellen op wat komen moet. Het karakter 
van het heden scherp definieren is een van de voornaamste opgaven van de geschie
denis der wetenschap. De man die dit profetisch boek geschreven heeft, is bestuur-
der van de afdeling voor geschiedenis van de wetenschap en de geneeskunde in dc 
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Vale University te New-York; het is de neerslag van vier spreekbcurten die hij in 
1962 hield voor een, uitsluitend, universitair gchoor. 

E . 

PAUL MORREN, Oude en nieuwe gesels. — Uitg. Nederland.se Boekhandcl, Ant
werpen, 1961, 198 biz. 

Dit is een uitgave van het Willemsfonds, nr. 197. Zij werd bewerkt op gegevens 
die afkomstig zijn van de Wcrcldgezondheidsorganisatie en van andere wereidor-
ganisaties die in dc dienst van de volksgezondheid staan. Zij behandclt in hoofdzaak 
ziekten die hele kontinenten en miljoenen mencen aantastcn. De onocherciasis door 
een kleine zwarte vheg, de Simulium, veroorzaakt, en die meer dan twintig miljoen 
mensen in Afrika en Latijns-Amerika met blindhcid bedrcigt. De malaria, even oud 
als de wereld en nog immer aktuecl, want de hele menshcid gaat gebukt onder haar 
schadclijke gevolgen. De framboesia, de pijnlijkc traditie van de tropen, een echte 
massamoordenaar, 50 miljoen gevallen op zijn minst. De pest, de meest bloeddorstige 
van alle massamoordenaars. De difterie, de tuberkuloze, de kinderverlamming, en 
niet het minst de verkeersongevallen, om van dc kanker niet te spreken. En er zijn 
er nog. 

D • grote aantrckkelijkheid van het werk, en dicgene waardoor het meest inslaat, 
ligt in zijn historische toon. De verschillende stadia van de grote ontdekkingen die 
tot een betere kciuiis, en vaak tot de preventieve zo al niet de genczende behandc-
ling geleid hebben, komen zecr goed tot hun recht. Hoewel het boek niet voor een 
medisch-historisch werk kan doorgaan, en in het bijzonder de bestrijding van de 
wereldgcsels die de beschreven ziekten zijn, op het oog heeft, is het een prettige 
vaststelling te zien dat dc auteur er goed aan gedaan heeft een ruime historische 
noot in de uiteenzetting te voegen. Dat de auteur zulks met sukscs deed, mag onder-
lijnd worden. De geschiedenis blijft voor de geneeskunde meer dan ooit een ma-
gistra vitae. 

R 

BIBLIOTHECA BELGICA. Bibliographic Gcneralc des Pays-Has. 227-228"" livrai-
sons. Bruxelles 1963. 

Deze aflcveringen bevatten enkele studies die van belang zijn voor de geschie
denis der wetenschappen. Het betrcft auteurs en hun drukwerken behorend tot de 
16de eeuw en al bchorcn de bchandelcnde auteurs tot de « dii minores » Vcin de 
geneeskundige Olympos, hun geschriften hebben voor de geschiedenis een betekenis 
doordat zij ons een stuk van het beeld geven van de aktiviteit der doktoren uit die 
tijd. Daar is vooreerst de te Middclburg geboren en te Antwerpen praktizerende 
arts Hugo Favolius (1523-1585). Buiten een berijmd verhaal van een reis die hij 
deed naar Konstantinopel schreef hij o.m. nog een pestboekje en een almanak met 
pronostikatics. Ook volgende geneeshcren uit die eeuw waren schrijvers van pro-
nostikaties die blijkbaar zecr in dc smaak vielen van het pubUek : Peeter van Goorle, 
« Doctoor in Medicijnen der Stadt van Antwerpen », Thomas Montis, « PhUosocph 
ende Medicijn binncn der stadt van Luydick » en Jacques Sauvage, « of the Townc 
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of Iprcs in Flaundcrs. Doctor in Phisicke and Reader of the towne of Anwerpe ». 
Van deze laatste werden de pronostikatics in het Engels vertaald en te Londen 
uitgegeven. Van de meeste van deze pronostikatics is maar e- n eksemplaar bekend 
en soms maar een fragment. 

De bijdragen over boven geciteerde auteurs werden gomaakt door Mevr. E. Cockx-
Indcstege. De biografische en bibliografischc gegevens zijn opgestcld met een zorg 
en nauwgczetheid die wij van haar gewoon zijn. 

Van de Bibliotheca Belgica bestaat enkel een Franse uitgave. 
P. Boeynaems. 

History of the Behavioral Sciences Newsletter. — november 1962, nr. 5. 
Deze sedert 1960 halfjaarlijks door de psychiatrische afdeling der Ncw-Yorkse 

univcrsitcitskliniek uitgegeven mededelingen over de geschiedenis der wetenschappen 
die zich met gcdragsstudie bezighouden, richten zich vooral tot antropologen, psy
chiaters, psychologen en sociologen. Zij bevatten aktiviteitsverslagcn van verschil
lende verenigingen, vermeldingen van verrichte studies, publikaties, proefschriften, 
ingerichte kursussen (waaronder verscheidene in dc geschiedenis der psychiatric ; 
o.a. te Cincinnati. Philadelphia en New-York), bibliografischc gegevens, enz. Zo 
vememen we o.a. als intcressante vermclding dat het Committee on the History of 
Psychiatry van de American Psychiatric Association in 1963 Johannes Weyr r 
wenst tc belichten die in 1563 zijn De praestigiis daemonum uitgaf (Weyer of Wier 
was de eerste geneesheer die grote aandacht aan de geestesziekten wijdde en het 
ontstaan van de psychiatric als medisch specialisme voorzag). 

Deze Amerikaanse bladen zijn een intcressante dokumentatie en inlichtingsbron 
voor alien die in dc menselijke wetenschappen bclangstcUcn. 

A. Evrard. 
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