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Boekbesprekingen 
Comptes Rendus 

Biographisches Lexikon der hervorragen-
den Aerzte der letzten funfzig Jahre von 
Isidor Fischer ft Berlin und Wien 1932-
1933. BSnde fll-IV: NachirSge und 
ErgSnzungen bearbeitet und herausgegeben von 
Peter VoswutckeL Dritter Band (Aba-Kom). Geoig 
Olms Verlag, Hildesheim, 2002. Geillustreerd met 
portretten en documenten, 882 bladzijden, 
ISBN 3-487-11659-6. Prijs per band 138 € en 
tot eindjuni 2003 118 6. 
Adres: Michael Haasche c/o Georg Olms 
Verlag, Hagentorwall 7, D-31134 Hildesheim, 
Deutschland.: Tel.: +49(0)5121/15010. Fax: 
150150. e-Mail: info@olms.de. Internet: www. 
olms.de. 

Met vreugde kondigen wij de verschijning aan 
van de eerste van de twee banden "NachtrSge 
und ErgSnzungen", waarmee Peter Voswinckel 
het Biographisches Lexikon van I. Fischer A 
jour heeft gebracht. Dit standaardwerk, dat 
Paul Diepgen een "vorbildliches Lexikon" 
noemde, verscheen in 1932-1933 en was, de 
ongewijzigde herdruk uit 1962 ten spijt, 
onvindbaar geworden en werd slechts bij 
uitzondering tegen een forse prijs geadverteerd 
in antiek-catalogussen. 
De schrijver, Isidor Fischer (1868-1943), was 
gynaecoloog en doceerde de geschiedenis van 
de geneeskunde aan de Weense universiteit. 
De joodse geneesheer-historicus werd na de 
"Anschluss" (1938) uit zijn ambt verwijderd en 
emigreerde naar Engeland, waar hij door een 
van zijn bewonderaars, professor Charles 
Singer (London), werd opgevangen. Uit-
eindelijk ging hij in Bristol wonen, waar hij 
aan morbus Hodgkin is overleden. Dit 
verklaart waarom hij zijn levenswerk niet heeft 
kunnen herzien, laat staan aanvullen. Het zou 
tot de jaren 1980 duren voor iemand de moed 
kon opleveren om deze gigantische taak op 
zich te nemen en met panache te beeindigen, 
zoals de "NachtrSge und ErgSnzungen" 
bewijzen. 

Intussen waren heel wat arisen van wie zijn 
voorganger de biobibliografie in zijn opus 
verwerkt had, overleden en was heel weinig 
bekend over de ca 300 joodse geneesheren 
waarvan een honderdtal in concentratiekampen 
waren gesuccumbeerd. Deze historische 
"break" is thans ingevuld dankzij het zoekwerk 
van dr. Voswinckel, de bewerker die met 
Duitse "Griindlichkeit" en dito volharding het 
leven en werk van 4400 medici uit 52 
verschillende landen heeft afgewerkt. 

Voswinckels "NachtrSge und ErgSnzungen" is 
echter meer dan een aanvulling van Fischers 
standaardwerk; "Dies ist kein normales Lexikon 
beriihmter Aerzte, weil auch das Jahihundert, iiber 
das es berichtet, ganz und gar kein "nomales war", 
waarop schrijver laat volgen; "Bisher unbekannte 
Opfer des Stalinismus erfahren nicht weniger 
Beachtung als die Opfer des Stalinismus 
erfahren nicht weniger Beachtung als die 
Opfer von Krieg, Umsiedlung und Vertrei-
bung. Damit bietet dieses lange schon 
iiberfallige ErgSnzungs-werk mehr als nur 
Daten, Fakten und bibliografische Hinweise, 
sondem leistet zugleich einen Beitrag zum 
koUektiven GedSchtnis Europas. In eindring-
licher Weise dokumentiert es die tiefen 
Einbrtiche, die das "Jahrhundert der Vetrei-
bungen" in der Wissenschaftswelt hinter-
gelassen hat". 

In het voorwoord worden in het Duits en in het 
Engels ook modeme standaarden voorgesteld 
voor wetenschappelijke lexico- en biografie. 
Aan het werk is een handig namenregister 
toegevoegd volgens het land van herkomst van 
de besproken geneesheren. Aan vol. II, dat in 
een nabije toekomst wordt verwacht, zal in 
appendice een register volgens specialismen 
toegevoegd worden. 
Dit boek is een aanrader, een "must" zelfs voor 
al wie werkzaam is op het gebied van de 
medische historiografle. 

M. THIERY 

Jan Jacob COBBEN. Duivelse bezetenheid be-
schreven door Dokter Johannes Wier 1S15-
IS88, Erasmus Publishing, Rotterdam, 2002, 
208 biz., geillustr. 

Heksen-geloof en -vervolging beriepen zich 
o.a. op de Bijbel (b.v. Exodus 22: 18: "Een 
heks zult gij niet in leven laten"). Maar ook 
Kerkvaders hadden zich niet onbetuigd gelaten 
(b.v. Augustinus, "De divinatione daemonum"). 
De persecuties woedden vooral tussen 1500 en 
1700 ; er zouden in Europa wel tot een miljoen 
slachtoffers kunnen gevallen zijn (tienmaal 
meer vrouwen dan mannen; zowel in pro-
testantse als in katholieke gebieden). 
Onder de (eerder zeldzame) moedigen die er 
durfden tegen opkomen neemt de in Grave 
(Noord-Brabant) geboren arts Johannes Wier 
(of Weyer) een belangrijke plaats in. 
Zijn boek "De praestigiis demonum" verscheen in 
1563 te Bazel (bij de vooral wegens Vesalius 
beroemde drukker Oporinus). 

mailto:info@olms.de
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Hij heeft ook (minder bekende) medische 
werken geschreven. 
Er is omtrent getwist geweest, of hij als een 
Nederlander of een Duitser te aanzien was (hij 
werkte vooral in dienst van de hertog van 
Kleef, Rijnland). 
In de beroerde tijden van godsdienstige 
onverdraagzaamheid waarin hij leefde, blijkt 
hij eerder een tussenpositie te hebben 
ingenomen (te vgl. met deze van een 
Erasmus). In zijn geschriften klinkt wel een 
vrij antiklerikale toon. 
Studies werden reeds aan hem gewijd o.a. door 
C. Binz (1885) en L. Dooren (1940). 
De auteur van voorliggend boek J. Cobben is 
in 1998 overleden; het werk is postuum 
uitgegeven. 
De visie van Wier op bezetenheid en hare 
eventuele consequenties blijkt enigszins ge-
nuanceerd geweest te zijn. 
Enerzijds geloofd hij in "den duivel en zijne 
pomperijen", maar aan de andere kant maakt 
hij restricties wat de macht en de mogelijk-
heden van de satan betreft. 
De Schepper zou toelaten dat bevoorrechte 
creaturen die "naar zijn beeld en aanschijn" 
zijn ontworpen, door de boze geest worden 
belaagd en eventueel gestrikt (waar\'Oor ze dan 
mogelijks nadien eeuwig zouden branden); de 
vervolgers wilden ze ook hier reeds aan het 
vuur overleveren. Lieden die in het duivels 
netwerk van bezetenheid geraken aanziet Wier 
eerder als slachtoffers (van den boze) dan als 
schuldigen. 

Hij heeft het over de rol van ziekte, 
melancholie, schuld- en zondewaan, zelfbe-
schuldiging, seniliteit, dementie, bedrog; over 
de invloed van roesmiddelen, nachtmerris, te 
levendige fantasie, lichtgelovigheid, bijgeloof, 
onwetendheid, dwaasheid en inbeelding. 
I.v.m. gruwelijke folteringen om bekentenissen 
af te persen zegt Wier o.a. "Zij hebben allerlei 
soorten onuitsprekelijke martelingen uitge-
dacht met onverdraaglijke machtswellust" 
(p. 153). En "Het gieten van kokende olie op de 
onderbenen, het schroeien van de oksels door 
brandende kaarsen en het toepassen van een 
ontelbaar aanta! meest barbaarse en onmense-
lijke martelingen op deze stokoude vrouwtjes" 
(p. 169). 

"Wat betekent de bekentenis van een demente 
oude vrouw, door dwang verkregen?" (id.) "O 
blinde geesten der mensen, o blinde harten". 
Wier blijkt in heel wat door hem beschreven, 
betwiste gevallen van zijn tijd, als expert te 
zijn opgetreden; wanneer hij ettelijke weerloze 

sukkels van de brandstapel heeft gered, blijft 
hij hiermee al de grootste achting verdienen. 
Het werk van Jan Cobben (en Hans de Waardt) 
zal een vrij brede waaier gefnteresseerden 
kunnen aanspreken: psychiaters, klinisch-
psychologen, criminologen, maar ook historic!, 
sociologen, en juristen. 

A.-K. EVRARD 

Jean-Pierre GRATIA. Mkrobiologie et biologie 
moleculaire en Belgique. Histoire des 
premiers artisans. Parijs, L'Harmattan, 2001. 
208 biz., ill., index, appendices. ISBN 2-7475-
0973-7. Prijs: 21,35 €. 

De geschiedenis van de moleculaire biologie is 
lange tijd geschreven vanuit het standpunt van 
de Amerikaanse (en Engelse) geleerden. Van 
het genetisch onderzoek van Thomas Hunt 
Morgan aan het begin van de twintigste eeuw 
loopt een vioeiende lijn naar de studie van het 
DNA door onderzoekers als Avery, Delbruck 
en Watson en Crick, om in onze tijd uit te 
monden in de modeme biotechnologie en het 
grootschalige menselijk genoomproject. Re
cent is echter door historici gewezen op de 
eenzijdigheid van het verhaal. Parallel met de 
reductionistische genetica van de Amerikanen, 
was er een net zo belangrijke bacteriologische 
en immunologische traditie, die vooral in 
Frankrijk (maar ook elders) als leidraad diende 
voor moleculair biologisch onderzoek. Mo
deme geschiedenisboeken, zoals het zeer 
leesbare Histoire de la biologie moleculaire 
(1994) van Michel Morange, geven een meer 
evenwichtig beeld van dit complexe onder-
zoeksprogramma. 

Dat ook Belgische geleerden hebben bij-
gedragen tot dit onderzoek was wel bekend, 
maar meestal bleven de vermeldingen beperkt 
tot de twee "groten" Bordet en Brachet. Het 
boek van Gratia brengt een nuttige aanvulling. 
Hij belicht voomamelijk het werk van zijn 
vader, Andre Gratia (1893-1950), onderzoeker 
aan het Institut Pasteur de Brabant en later 
hoogleraar te Luik. Het werk van .'kndre Gratia 
zal wellicht nooit tot op het eerste plan van de 
geschiedschrijving doordringen, maar het 
illustreert wel de omvang, de diepgang en de 
orientatie van het onderzoek dat in Belgie 
gebeurde. De auteur beperkt zich overigens 
niet tot een biografie van zijn vader maar gaat 
in op het werk van heel wat tijdgenoten en 
geeft daardoor een interessante schets van een 
wetenschappelijke wereld die sterk bij 
Frankrijk aanleunde, maar niettemin ook op 
het intemationale (lees: Angelsaksische) plan 
een gewaardeerde rol speelde. 
Het boek is erg technisch geschreven. Dat is te 
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verantwoorden, maar tegelijkertijd ook wat 
spijtig. Te verantwoorden, omdat het nu 
eenmaal noodzakelijk is dat de ingewikkelde 
geschiedenis van wetenschappelijke hypo-
thesen, ontdekkingen en moeizame toetsingen 
nauwgezet uit de doeken wordt gedaan. 
Spijtig, omdat dit boek daardoor moeilijk het 
algemene publiek of zelfs de gei'nteresseerde 
historicus zal weten te bekoren. Zijn lezers zal 
het boek daarom waarschijniijk bijna 
uitsluitend vinden onder biologen. Maar als 
aanzet tot een bredere en meer institutionele 
studie van het Belgisch wetenschappelijk leven 
is het een onmisbare voorstudie. 

G. VANPAEMEL 

Gabriel HAMOIR. La revolution ivolution-
nlste en Belgique. Du fixiste Pierre-Joseph 
Van Beneden a son fits danviniste Edouard. 
Luik, Les Editions de I'Universite de Liege, 
2002. 189 biz., ill., index, bibliografie. ISBN 
2-930322-33-0. Prijs: I9,70€. 

Gabriel Hamoir heeft de laatste jaren heel wat 
gepubliceerd over leven en werk van Edouard 
Van Beneden (1846-1910), hoogleraar te Luik 
en een van de belangrijkste Belgische biologen 
van de negentiende eeuw. In 1994 verscheen 
La decouverte de la meiose et du centrosome 
par Edouard Van Beneden (een uitgave van de 
Acad^mie royale de Belgique) en in dit 
tijdschrift verscheen een artikel "Du fixiste 
Pierre-Joseph Van Beneden a son Ills darwi-
nien Edouard" (Scientiarum Historia 26 
(2000), 145-159), de tekst van een lezing 
gehouden op het 14de Beneluxcongres voor de 
Geschiedenis van de Wetenschappen te 
Mechelen. Andere bijdragen verschenen o.a. in 
het Revue medicale de Liege. La revolution 
evolutionniste is een compilatie en verdere 
uitwerking van deze voorgaande studies. 
Hamoir is een groot bewonderaar van Edouard 
Van Beneden. Voor zijn onderzoek heeft hij 
kimnen gebruik maken van verschillende 
archieven, o.a. een aantal stukken die in de 
familie worden bewaard. Dat levert mooie 
vondsten op, zoals enkele brieven van Edouard 
aan zijn vader, familiefoto's en zelfs een 
schetsboek. Het boek bevat dan ook enkele 
prachtige afbeeldingen en opmerkelijke docu
menten, die Hamoir in extenso opneemt. 
Het boek gaat vooral over Edouard. De vader 
komt enkele in het eerste hoofdstuk vluchtig 
aan bod. Hamoir volgt de loopbaan van 
Edouard en maakt daarbij gebruik van 
gepubliceerd en ongepubliceerd materiaal. 
Toch is het geen biografie geworden. Hamoir 
doet geen enkele poging om de figuur van Van 
Beneden psychologisch te benaderen. Over 

zijn jeugdjaren in Leuven vermeldt Hamoir 
niet veel meer dan de schoolrapporten van het 
college van het kleine seminarie van Sint-
Truiden. De aarzelende studiekeuze (pas na 
twee jaar geeft Edouard zijn ingenieursstudies 
op en kiest hij voor de biologie) draagt 
ongetwijfeld de stempel van zijn vader, maar 
over de relatie tussen vader en zoon wordt 
vrijwel niets gezegd en Hamoir doet ook geen 
moeite om die relatie te begrijpen. Interessant 
is wel de verwijtende brief die Edouard in 
1873 aan zijn vader schrijft in de marge van 
zijn publiek conflict met de Leuvense 
hoogleraren Gilbert en Henry. Pierre-Joseph 
had zijn collega's een verzoenende brief 
geschreven, lets wat Edouard hem niet in dank 
afnam. Maar het blijft bij die ene brief Hamoir 
ziet geen enkele aanleiding om de vader-zoon 
relatie meer kritisch of analyserend te 
onderzoeken. 

lets meer uitgebreid gaat Hamoir in op de vele 
polemieken die Edouard, terecht of niet, 
voerde met geleerden, met ambtenaren, met 
collega's, met de Belgische staat, met de 
lokale geestelijkheid. Edouard was blijkbaar 
heel gevoelig voor het krijgen van de gepaste 
erkenning voor zijn werk, hoewel Hamoir dit 
thema niet verder uitdiept. Edouard werd wel 
driemaal laureaat van de vijfjaarlijkse 
staatsprijs voor natuurwetenschappen en lau
reaat van de Prix Serres van Parijse academie, 
maar de kans vverd niet gegrepen om hier een 
meer diepgaande analyse te maken van de 
drijfVeren en opvattingen die het werk van 
deze negentiende eeuwse geleerde hebben 
bepaald. 

Wat overblijft, is een portret van een geleerde, 
die vrijwel uitsluitend in superlatieven wordt 
beschreven.Van Beneden is een "chercheur 
passionne", "grand decouvreur", "chef d'ecole" 
"homme de feu", "lutteur forcene", "le 
champion beige" van het darwinisme. Het is 
een weinig genuanceerd portret, dat geen 
ruimte biedt voor een meer afgewogen 
oordeel. En wat met het darwinisme? Voor 
Hamoir is Edouard Van Beneden het 
boegbeeld van de darwinistische revolutie in 
Belgie. Toch wijdt hij niet meer dan vijf 
bladzijden aan Van Benedens darwinisme. 
Edouard kwam wellicht al in 1862 in 
aanraking met het darwinisme; alleszins had 
hij de (beruchte) eerste Franse vertaling van de 
Origin of Species in zijn bezit. Hij was toen 
zestien en ongetwijfeld verliep dat eerste 
contact met de evolutieleer in nauwe dialoog 
met zijn vader, die al in I860 het werk van 
Darwin vermeldde. Wanneer is Edouard 
darwinist geworden, en wat betekende dat voor 
de relatie tussen vader en zoon? Welke 
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ideologische consequenties verbond Van 
Beneden aan zijn bewondering voor het werk 
van Darwin? Hoe oordeelden anderen over de 
bijdrage van Van Beneden aan het grote debat 
dat in die tijd in Belgig (en overal in Europa) 
woedde? Ondanks de titel van het boek, zegt 
Hamoir hier helemaal niets over. Dat is 
begrijpelijk: Edouard zelf heeft vrijwel niet 
over het darwinisme geschreven. Slechts in 
drie toespraken verwijst hij naar Darwin, de 
twee eerste uit 1882, de derde uit 1909. In 
1888 laat Van Beneden een buste van Darwin 
installeren aan de gevel van het nieuwe 
ZoOlogisch Instituut. Dat zou heel wat op-
schudding hebben veroorzaakt, maar Hamoir 
geeft daar geen enkel voorbeeld van. Er is 
uiteindelijk heel weinig materiaal om aan Van 
Beneden een hoofdrol toe te kennen in de 
darwinistische revolutie in Belgie. 

G. VANPAEMEL 

Ernst KUNZL. Medizin in der antike. Aus 
einer welt ohne narkose und aspirin. Konrad 
Theiss Verlag GmbH, Stuttgart, 2002. ISBN 3-
8062-1669-X. 120 biz, 160 illustraties waarvan 
vele in kleur. 

Ernst KUnzl is als archeoloog verbonden met 
het ROmisch-Germanisches Zentralmuseum 
van Mainz, Duitsland. Hij heeft een bijzondere 
interesse voor de antieke medische geschied
schrijving en wordt intemationaal erkend als 
edn van de drie belangrijkste experten van 
Grieks-Romeinse geneeskundige instrumenten, 
wat goeddeels de aparte invalshoek van dit 
boek verklaart; de bijdrage van de archeologie 
aan de kennis van de geneeskunst in de Grieks-
Romeinse oudheid. Dit profuus ge'illustreerde 
boek is absoluut lezenswaard, niet alleen 
omwille van de aanpak van het onderwerp 
maar ook omdat het bo! staat van nieuwe en 
recente gegevens. 

Het werk is opgedeeld in 13 hoofdstukken 
waarvan de eerste drie een vogelvlucht 
overzicht geven van het "medische" handelen, 
van de prehistoric tot de Romeinse periode. De 
twee daarop volgende kapitels zijn gewijd aan 
een historisch fenomeen dat schrijver "Die 
rOmischer Artztgraber" noemt, aangevuld met 
andere archeologische bronnen die de kennis 
over de praktijkvoeting van de Romeinse 
artsen heeft vergroot, mensen die zijn werk
zaam geweest in vele gebieden van het 
gigantische Imperium Romanum. Hoofdstuk 6 
is gewijd aan de typwlogie van in hoofdzaak 
Gallo-Romeinse instrumenten en gebruiks-
voorwerpen, het specifieke gebied waar KUnzl 
wereldnaam verwierf Dit onderwerp zal hij 
trouwens in het daarop volgende kapiteel 

illustreren met een klassiek voorbeeld: de 
vondsten die de medische verzorging aantonen 
in de belangrijke stad Pompeii. Onderwerp van 
hoofdstuk 8 is de higrarchisering van het 
geneeskundig bedrijf in het Romeinse Rijk: de 
omnipractici en de specialisten, zoals de 
tandartsen, de oogheelkundigen, de steen-
snijders, de gynaecologen, etc. In het volgende 
hoofdstuk wordt een grondige en updated 
beschrijving gegeven van een van de oudste 
medische specialismen: de oogheelkunde. Hoe 
de staar werd "gestoken" of de lens 
gegxtraheerd werd en de instrumenten 
(staamaalden) die daarvoor werden gebmikt. 
Ook de farmacologie, de bereiding en be
waring van collyria en oogzalven komt aan 
bod. 

Bijzonder interessant is hoofdstuk 10, getiteld 
"Die ersten Chirurginnen der Weltgeschichte", 
waarin Kiinzl aan de hand van een brede 
waaier archeologische vondsten bewijst dat in 
vele gebieden van het Imperium ook vrouwen 
de genees- en heelkunde hebben bedreven. 
De laatste twee hoofdstukken, respectievelijk 
getiteld "Die Freude am schonen Dekor" en 
"Falschungen und Forschungsirrewege" 
getuigen eens te meer van de kennis en de 
eruditie van de schrijver die ons de drang naar 
esthetische vormgeving en versiering van 
chirurgische instrumenten bewijst en -wat nog 
minder goed gekend is- de talloze vervalsingen 
en het oeverloze namaken, inclusief, de 
ontwikkeling van instrumenten die nooit 
hebben bestaan, op overtuigende manier 
illustreert, activiteiten die vooral van de 19de 
eeuw af werden/worden bedreven. Een merk-
waardig voorbeeld van vervalsing is het 
bekende (men vindt daarvan nog een plaatje in 
tal van hedendaagse leerboeken van verlos-
kunde ) "Geburtsszene", het marmeren bas-
relifif dat in de jaren 1930 (sic) door een 
onbekende beeldhouwer werd gemaakt voor de 
naieve verzamelaar, professor Baglione, die 
aan de universiteit van Rome de fysiologie 
doceerde. Op deze "fake" staat een gebaarde 
(sic) man afgebeeld, de vroedmeester uit de 
streek van Rome, die in de rechterhand een 
verlostang houdt, een instrument dat pas in het 
begin van de 16de eeuw in Engeland werd 
ontwikkeld. Opvallend is dat KUnzl schrijft 
"Heutiger Standort unbekannt", want van 
professor Franco Crainz, emeritus obstetric 
van de universiteit van Rome en oud-leerling 
van Baglioni, mocht ik vememen dat de zoon, 
na vaders dood, het bas-relief deed vemietigen. 
De lezers van dit boek zullen het ongetwijfeld 
op prijs stellen dat schrijver in appendice de 
musea en collecties, met adres e.d.m., heeft 
opgegeven waar geYntereseerden de stukken 
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die hij heeft beschreven kunnen te zien krijgen. 
Ik herhaal: een aanrader, want een boek dat 
vooral omwille van zijn aparte en unieke 
invalshoek, de archeologie, nieuw licht werpt 
op de antieke geneeskunst. 

M. THIERY 

LINDEBOOM, Prof. dr. G.A. t- Melding tot de 
geschiedenis der geneeskunde. Zevende, 
geheel opnieuw bewerkte uitgave door Prof. 
Dr. MJ. VAN LIEBURG. Rotterdam, Erasmus 
Publishing, 1993, 285 biz., geillustreerd. ISBN 
90-5235-057-4. 

Toen dr. Van Lieburg in 1978 het onderwijs in 
de geschiedenis van de geneeskunde van prof 
Lindeboom (1905-1986) ovemam gebruikte hij 
als leerboek de "Inleiding tot de geschiedenis 
der geneeskunde", het boek geschreven door 
zijn voorganger aan het welke hij van de derde 
dmk af (1979) had meegewerkt. Na enkele 
jaren echter was ook de zesde en laatste editie 
(1985) uitverkocht en in meerdere opzichten 
verouderd. Daarom besloot hij het graag 
gelezen, overzichtelijke en conciese handboek 
"geheel opnieuw te bewerken", aan te passen 
aan de contemporaine inzichten van de 
medische geschiedschrijving, nieuwe ontwik-
kelingen op te nemen en, waar nodig, 
schoonheidsfoutjes recht te zetten. Het 
resultaat is een handzaam boek waar in tien 
hoofdstukken chronologisch een overzicht 
worden geboden van de ontwikkeling van de 
geneeskunde, van de prehistoric tot de I9de-
20ste eeuw, met de meest belangrijke 
specialismen en de medische politick lot de 
WHO. Biografische gegevens, oorspronkelijk 
in appendice toegevoegd, werden zoveel als 
mogelijk in de tekst ingepast. De hoofdstukken 
werden 'gelardeerd' met kaderteksten, frag-
menlen ontleend aan medische tekslen, met de 
hoop dat dit menig lezer zal aanzetten om de 
oorspronkelijke bron te consulteren. Voor 
ieder hoofdstuk werd een overzicht van de 
behandelde periode toegevoegd dat aanzienlijk 
bijdraagt tot overzichlelijkheid van de stof Er 
werden ook twee kaartjes toegevoegd om het 
"geografische voorstellingsvermogen" te on-
dersteunen. Het illustralieve materiaal werd 
volledig herzien. Hier en daar werd een label 
ingelasl, bij voorbeeld over gebruikelijke 
medische eponiemen. In een apart hoofdslukje 
staat een lijst van de Nobellaureaten genees-
kunde-fysiologie. De literatuuropgave werd 
grondig herwerkl en a jour gebracht; zij is 
opgedeeld in algemene literatuur (per land en 
per vakgebied) en literatuur per hoofdstuk. Het 
uitgewerkte personenregister vereenvoudigt 
het zoekwerk. Ontroerd las ik de twee blad

zijden waarin Van Lieburg piSteitsvol het 
leven en werk van zijn voorganger en mentor 
schetste en waaraan hij een gemoedelijke foto 
toevoegde van de schrijver zoals wij hem 
gekend hebben. 
De nieuwe "Inleiding tot de geschiedenis der 
geneeskunde" is een degelijk werk, een model-
leerboek en tevens naslagwerk dat niet mag 
ontbreken op de boekenplank van de 
geneesheer. 

M. THIERY 

Victor RASQUrN, Les instruments scientifl-
ques dans les collections de Charles de 
Lorraine. "Archives el Bibliotheques de 
Belgique/Archief- en Bibliotheekwezen in 
Belgie", extra nummer 66. Brussel 2002. 106 
biz., 25 illustraties. 

Nog steeds blijft de achttiende eeuw een 
weinig onderzochle periode in de Belgische 
wetenschapsgeschiedenis. Builen enkele stu
dies over de Leuvense universiteit en de 
geschiedenis van de gezondheidszorg, blijft het 
wetenschappelijk leven in deze 'eeuw van de 
genootschappen' sterk onderbelicht. Een van 
de terreinen waar wel vorderingen worden 
gemaakt, is de studie van het wetenschappelijk 
milieu aan en rondom het hof van de 
Oostenrijkse landvoogd Karel Alexander van 
Lotharingen (1712-1780). Steeds meer is 
duidelijk geworden dat deze vorst een ruime 
wetenschappelijke interesse had en dat hij een 
aclieve rol speelde in de bevordering van de 
natuurwetenschappen. Karel bezat een uit
gebreid fysisch, chemisch en natuurhistorisch 
kabinet en voerde zelf ook experimenten uit. In 
zoverte de Oostenrijkse overheid de ontwik
keling van een plaalselijk intelleclueel leven 
(o.a. in genootschappen) niet gunstig gezind 
was, krijgt dit kanaal van wetenschappelijke 
promotie, geconcentreerd rond het hof in 
Brussel, een bijzondere betekenis. 
In dit boek geeft Victor Rasquin een getrouwe 
en geannoleerde transcriptie van de inventaris 
van de natuurkundige instrumenten, die werd 
opgemaakl na het overlijden van Karel 
(Algemeen Rijksarchief te Brussel, Secretarie 
van Staat en Oorlog, 2629 en 2632). De 
inventaris bevat meer dan 500 stukken, 
geklasseerd onder de titels optica, wiskunde, 
stalica, pneumatica, dynamica, eleklriciteit en 
magnetisme. Vooral het ruime aandeel van de 
optica (173 stukken) valt op, hoewel dat niet 
noodzakelijk een bewijs is voor de grote 
interesse van de vorst. Heel wat van de 
optische stukken zijn niet meer dan lenzen of 
spiegels, die in handelswaarde en in 
wetenschappelijk belang niet te vergelijken 
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zijn met bijvoorbeeld het Iwintiglal elek-
triseermachines. Rasquin Iracht in voetnoten bij 
elk instrument een bibliografische verwijzing te 
plaatsen, die uitleg geeft over de aard van het 
instrument, de ontwerper of de conslructeur 
ervan. 
Na de eigenlijke inventaris volgen ook de 
verkoopscalalogi (of uittreksels daaruit), en 
bovendien de lijsten van de instrumenten die 
door Keizer Jozef II uit de verzameling werden 
gelicht voor zichzelf, of die geschonken 
werden aan de sterrenwacht le Wenen en de 
Brusselse Academie. Het geheel wordt afge-
rond met een uitvoerige lijst van de 
constructeurs en handelaars. Rasquin geeft ook 
een lijst van de meest beroemde verzamelaars 
van Keizer Karel tot in de twintigste eeuw, 
maar die houdt minder verband met het 
eigenlijke onderwerp. Annette Felix schreef 
een korte, maar informatieve inleiding. 
Het boekje is een interessante aanwinst tot 
onze kennis van de achttiende eeuwse 
collecties, en een nullig startpunt voor verder 
historisch onderzoek. Het roept ook de vraag 
op wat er later met al deze instrumenten is 
gebeurd. In die context is het jammer dat 
nergens gewag wordt gemaakt van de 
instrumenten uit de nalatenschap van Karel die 
door Jozef II aan de Leuvense universiteit 
werden geschonken bij zijn bezoek in 1781. 

G. VANPAEMEL 

M.J. VAN LIEBURG. De Geschiedenis van de 
Kindergeneeskunde in Nederland. Deel 1 De 
Periode tot 1700. Erasmus Publishing, 
Rotterdam 1997. 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde gaf in 1992, naar 
aanleiding van haar honderdjarig bestaan, de 
opdracht aan Professor van Lieburg een 
gedenkboek te schrijven over de geschiedenis 
van de kindergeneeskunde in Nederland. De 
hieronder volgende recensie handelt over het 
eerste van de drie delen, nml. over de periode 
tot 1700. 
De voomaamste boodschap die de auteur 
wenst mede te delen is dat er reeds in de 
Middeleeuwen en Renaissance heel wat kennis 
aanwezig was, en dat de kindergeneeskunde 
niet enkel dateert van de 19e eeuw. 
De bewijsvoering voor deze thesis is zeer 
uitvoerig. Het werk is een sterk gestoffeerde 
encyclopedic geillustreerd met lange teksluit-
treksels in het Middelnederlands, wat de 
lecluur voor een "doorsnee kinderarts" niet 
gemakkelijk maakt. 
Het boek is opgesplitst in 3 delen: (I) 
Middeleeuwen (2) Renaissance (3) Zeven-
liende eeuw. 

Tijdens de Middeleeuwen bestond er reeds een 
duidelijke interesse voor het zieke kind als een 
afzonderlijke enliteit tegenover de volwassene. 
Hierbij spreekt de auteur Gartison tegen die 
stelde dat deze periode "made no contributions 
of value to the literature of pediatrics". Vanuit 
chirurgische hoek ( Yperman, Scelinck) was er 
bijzondere aandacht voor het kind en de 
verloskundigen gaven de nodige aanwijzingen 
voor de opvang van de pasgeborene. De 
Middeleeuwse geneeskunde werd sterk beinvloed 
door het antieke erfgoed: Hippocrates (corpus 
hippocraticum), Galenus (de sanitate tuenda) , 
Celsus (de medicina) beschreven pediatrische 
zicktebeelden (rachitis, epilepsie) en gaven 
adviezen betreffende verzorging en hygiene 
van de pasgeborene en het oudere kind. Het is 
niet duidelijk in hoeverre deze Griekse of 
Latijnse leksten effectief bun weerslag vonden 
in de brede praklijk. 

De uitvinding van de boekdrukkunst kan als 
grens tussen Middeleeuwen en Renaissance 
worden beschouwd. Op het einde van de 
vijftiende eeuw verschijnen 3 pediatrische 
incunabelen met originele leksten: Libellus de 
infanlium aegritudinibus (Bagellardo, Padua), 
Ein Regiment der jungen Kinder (Mettlinger, 
Augsburg), Opusculum egritudinum puerorum: 
De aegritutinibus infantium (Roelans van 
Mechelen, Leuven). Met dit boekje opent de 
pediatrische bibliografie van de lage landen. 
Tijdens De Renaissance gaat de mens de 
natuur waamemen en worden deze waar-
nemingen via de boekdmkkunst viol ver-
spreid. De anatomic wordt hervormd (Volcher 
Coiter, studie van het kinderskelet), "nieuwe" 
zieklen worden beschreven (varicella, scarlatina, 
kinkhoest), de casui'stische literatuur ontstaat. 
Op maatschappelijk vlak gebeurt een differentiatie 
van de medische beroepen (geneesheren, 
chirurgen, vroedvrouwen, apothekers). Intra-
muroszorg wordt georganiseerd; voor de 
pediatric: vondelingen en weeshuizen. Vanuit 
de Noordelijke Nederlanden kwamen geen 
originele geschriften, maar de geneeskunde werd 
beinvloed door de buitenlandse literatuur 
(Victorius, de Vallembert, Mercurialis, Phaer, 
Pare, Rueff, Gabelkhover, Balen). Daamaasl 
wordt ook de antieke geneeskunde opgehaald 
en gecommentarieerd. Zo bewerkte Erasmus 
de uitgaven van Galenus. 
Het derde deel gaat over de Zeventiende eeuw. 
Ook hier verdedigt de auteur zijn standpunt dat 
er voor de 19e eeuw consistente pediatrische 
literatuur heeft bestaan. In deze periode 
worden de antieke anatomic en fysiologie door 
middel van experimenteel onderzoek herzien. 
Het gezonde en zieke kind zijn hier duidelijk 
aanwezig. Pest, pokken, mazelen en roodvonk 
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worden uitvoerig beschreven. Buitenlandse 
medische historici hechten nochtans weinig 
belang aan de Nederlandse bijdrage tot de 
kindergeneeskunde. Alleen Fontanus, Bool en 
Blankaart worden geciteerd. Vooral deze 
laatste auteur heeft een belangrijke rol 
gespeeld. Prof van Lieburg betwist de beperkte 
bijdrage van de Nederlandse pediatrische 
literatuur. Een doorgevoerd onderzoek naar 
geschriften, casui'stische mededelingen, proef-
schriften, mededelingen uit de pediatrische 
praklijk leveren voldoende argumenten om de 
waarde van de Nederlandse pediatrische 
literatuur in het licht te stellen. Enkele 
voorbeelden: "De pediatrische aforismen van 
Hippocrates (Heumius, Leiden; Ras, Leiden), 
Commentaren op "De morbis puerorum" 
(Fonleyn, Amsterdam), De Schat der 
gesontheydl (van Beverwijck, Dordrecht), de 
geschriften van de "theedokter" C.Bontekoe, 
"Oeconomia ruralis et domeslica "(Coler, 
vertaald uit het Duits), Sylvius (Leiden). 
De auteur gaat vervolgens in op buitenlandse 
pediatrische literatuur waarin Nederlanders 
ook een rol hebben gespeeld (Van Helmont, 
Sennert, Eltmuller, Wurlz, Primerose, Harris, 
Fabricius enz.). De verloskunde werd gedomineerd 
door de werken van Bourgeois en Mauricau 
(Frankrijk). 

Het hooglepunt van de Nederlandse pedia
trische literatuur was zonder twijfel Stephen 
Blankaart (Amsterdam) die in 1684 met 
"Verhandelinge van de opvoedinge en zieklen 
der kinderen" het eerste oorspronkelijk werk in 
het Nederlands schreef over kinderverzorging 
en kindergeneeskimde. Andere belangrijke 
auteurs waren Van Solingen (Den Haag), 
Barbette (Amsterdam), Dekkers (Leiden). 
Het lijdl geen twijfel dat de auteur erin 
geslaagd is aan te tonen dat in een tijdperk 
waar men het niet zou verwachten er heel wat 
pediatrische literatuur in de Nederlanden en in 
Europa geschreven is. Toch moel worden 
opgemerkt dat als gevolg van de exhauslieve 
opsomming van feitenmateriaal het boek 
moeilijk te lezen is. Waarom geen samen-
vatting die iedere kinderarts zou aanspreken ? 

D. MATTHYS 

M.J. VAN LIEBURG. Nieuwe licht op Hendrlk 
Van Deventer (1651-1724). Rotterdam: 
Erasmus Publishing, 2002. ISBN 90-5235-
1623-5. Geillustt-eerd, 120 bladzijden. 
Eur. 17,50. 

De naam van deze beroemde Nederlander, 
door Franz Carl Naegele (1778-1851) de 
Vader van de obstetrische bekkenleer 
genoemd, blijft eponymisch verbonden met het 

platte veraauwde rachitische bekken: pelvis 
plana Devenleri. 
Zijn historische bijdrage aan de vroeg-
modeme vroedkunde, aanvankelijk in 
Duitsland opgemerkt, zal later door Heinrich 
Fasbender (1894-1941), hoogleraar genees
kunde aan de Berlijnse universiteit in zijn 
monumentale "Geschichte der Geburtshulfc" 
(1906) gepromool worden. In eigen land was 
het de Friese obstericus en medisch-historicus 
Jan Frans Kiestra (1814-1891) die in 1849 de 
invloed van het Labadisme op de levens-
geschiedenis van Van Deventer bekend 
maakle. Vele decennia later zullen een groot 
aantal geschriften, vooral van Nederlandse 
obslelrici, de biobibliografie van hun land-
genoot aanvullen. Daarom de vraag: is het 
mogelijk om nog begin 21 e eeuw lets nieuws 
te brengen over het leven en werk van de 
auteur van "Dageraet der Vroed-vrouwen" 
(1696), de voorloper van Deventers opus 
princeps "Manuale operatien, zijnde een nieuw 
ligt (=licht) voor vroedmeesters en vroed
vrouwen" (1701), het klassieke leerboek dat tot 
1790 werd herdrakt en waarvan vertalingen in 
het Latijn, Frans, Duits en Engels verschenen. 
Van Lieburgs monografie geeft een positief 
antwoord op deze vraag. In de inleiding van 
zijn monografie, suggestief getiteld "Nieuw 
licht op Hendrik van Deventer", omschrijft hij 
deze als "een medisch-historische studie van 
zijn leven en werken, uitgebreid door de 
herontdekking van zijn proefschrift en de 
vondst van een onbekend gebleven 
chemiatrische publicalie, een verhandeling 
over de "Eerste beginselen der ware 
natuurkunde" en acht theologische hand-
schriften". Kortom, nieuw primair bronnen-
materiaal dat de hoogleraar geschiedenis der 
geneeskunde toeliet een herziene en 
aangevulde bijdrage te leveren aan het oeuvre 
van zijn held, de obstericus-anatoom-
chirurgijn-ortopedist, tevens theoloog en 
diepgelovig natuurfilosoof met uitgesproken 
opvattingen over huwelijk, gezin en opvoe-
ding, en over de schepping, herschepping en 
eindtijd (chilialisme). 

Niet zonder vaderlandse trots kwam ik uit de 
uitgebreide genealogie te weel dat Hendrik van 
Deventer langs moederszijde een afstammeling 
was van een Vlaams geslacht dat kort na 1585 
door de Spaanse inquisilie naar Nederland was 
verdreven. 
Een cradiete, gedelailleerde en grondig 
gedocumenteerde studie barstensvol nieuwe 
gegevens waarvan de lecluur wordt aan-
geraden aan al wie zich interesseert aan de 
Nederlandse medische historie. 

M. THIERY 
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Wetenschappelijke ontwikkeling van de genees
kunde in de negentiende eeuw. Bijdrage van 
enkele Belgische artsen. Handelingen van het vijfde 
ŝ onposium "geschiedenis van de geneeskundige 
wetenschappen" ingericht door de Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde van Belgie op 10 
maart 2001. Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde van BelgiS, Brussel, 2002. ISBN 
90-75273-4. 

Dit verzamelwerk bevat de voordrachten van 
Belgische onderzoekers over de geschiedenis 
van de geneeskunde in de negentiende eeuw. 
In het zeer grondige inleidende hoofdstuk geeft 
A. Lacroix een overzicht van de evolutie van 
de speculatieve naar de echte wetenschap
pelijke geneeskunde. Met een uitgebreide zin 
voor precisie en detail geeft de schrijver de 
opeen volgende systemen van de zeventiende 
en achttiende eeuw. Na de basisfilosofie 
worden de mechanismen van de ziekte (= de 
pathologic in engelse betekenis) en de 
iherapietechnieken besproken. Een volgende 
element is de doctrine van de irtilabiliteil van 
Glisson en Von Haller. De overgang van 
achttiende naar negentiende eeuw met het 
Brownisme, het Rasorisme en de medecine 
physiologique van Broussais sluiten dit deel af. 
In een tweede deel wordt een kort overzicht 
gegeven van drie eeuwen anatomopalholo-
gischc evolutie van Bonnet tot de cellulartheorie. 
De genese van de klassieke wetenschappelijke 
fy'siologie vormt het voomaamste deel. Na een 
herhaling over de ontwikkell de auteur de 
klassieke stelling met de twee fysiologischc 
scholen: de Franse en de Duitse. 
De ontwikkeling van de semiologie zowel 
klinisch als chemisch gevolgd door een 
hoofdstuk over de nosologic vormen twee 
overgangsdelen naar de materia medica in de 
verschillende systemen. 
In het laatste deel geeft de auteur dan de 
overgang aan naar de klassieke materia medica 
van het einde van de negentiende begin 
twintigste eeuw. Hierbij worden niet enkel de 
zogeheten wetenschappelijke medische maar 
ook de gewijzigde chirurgische inzichten 
gehuldigd. 

Deze uitgebreide studie die van een zeer 
gedegen bronnenstudic geluigt vormt een 
basisartikel van 144 pagina's en vormt meer 
dan de helft van het werk. 

A. Evrard geeft nadien een nieuwe studie van 
de psychialrische inzichten van Guislain 
(1797-1860). Deze mededeling maakt gebruik 
van oorspronkelijke citaten om het klassiek 
model van Guislain uit te leggen. 
M. Thiery analyseert het werk van Louis 
Joseph Hubert (1810-1876). De belangrijke 
Leuvense verloskundige met zijn precieze 
fysische analyse van de baring worden hier 
belicht. De kennis van de mathematische 
modellen van de verlossing vormt een bijdrage 
tot betere verzorging van de kraamvrouw. Het 
is gebaseerd op deze kennis dat de verlostang, 
het wondere instrument dat de baring loch 
mogelijk maakle zonder sectio, kon verbelerd 
worden. Het vormde dan ook een lypisch 
voorbeeld van gericht echt fundamenteel 
medisch onderzoek met een praktische 
implicalie. Het is bij ons weten de eerste 
grondige studie in de hedendaagse literatuur 
van deze fase uit de verloskunde. 
De studie van hel bolulisme door de grote 
baclerioloog E. Van Ermenghem (1851-1932) 
wordt beschreven door J. Mortelmans. De 
analytische wijze van zijn studies over 
voedselintoxicaties en de studie van Ellezelles, 
waar op 14 februari 1895 zich een dodelijke 
voedselintoxicatie bij 34 leden van de 
dorpsfanfare met dodelijke afloop bij drie 
afspeelt, wordt uitstekend gedocumenleerd. 
Het overzicht van artsen uit de negentiende 
eeuw wordt nog vervolledigd met de gegevens 
over twee onderzoekers uit hel morfologische 
gebied. Met Van Beneden (1846-1910) wordt 
de detail van de celdeling opnieuw belicht 
door K. Geboes. Jan Godderis belicht de 
bijdrage van de neuroanatoom Van Gehuchten 
(1861-1914) bij de evolutie van de neurologic. 
Het boek wordt afgesloten met een samenvat-
ling en overzicht waarin kort de evolutie aan 
de Belgische faculteiten gedurende de negen
tiende eeuw gcschelst wordt en de hoger 
besproken wetenschappers gesitueerd worden 
in hun tijdskader. 

De dubbele as met enerzijds een inzicht in de 
evolutie van hel algemene medische denken 
met een studie van de bijdrage van weten
schappers uit onze universiteiten gedurende de 
negentiende eeuw maken dit een waardevolle 
bijdrage tot de kennis van de genese van de 
wetenschappelijke geneeskunde in Belgie. 

R. RUBENS 


