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In Memoriam dr. L.J. Endtz (1926-1989) 

Op 27 juli jongstleden overleed 
te 's-Gravenhage Dr. Lamber-
tus Jacobus Endtz, die als 
neuroloog en als beoefenaar en 
bevorderaar van de geschiede
nis der geneeskunde binnen en 
buiten de grenzen van ons land 
grote verdiensten verworven 
heeft. 

Stammend uit een van oorsprong Zwitsers geslacht met een lange medische 
traditie werd hij te Bovenkarspel in een artsengezin geboren. Hij ontving te 
's-Gravenhage zijn gymnasiale vorming, studeerde geneeskunde te Leiden en 
werd aldaar na zijn artsexamen opgeleid tot zenuwarts door de neuroloog 
Prof. Dr. G.G.J. Rademaker en door de psychiater Prof. Dr. E.A.D.E. Carp. 
Door zijn huwelijk met Claude Haguenau en mede door een stage in de jaren 
1959-1960 als 'medecin residant etranger' in het beroemde Parijse Hopital de 
la Salpetriere vatte hij een blijvende Hefde op voor de Franse cultuur.In 1961 
vestigde hij zich als neuroloog te 's-Gravenhage, werd in dat jaar staflid van 
de Rudolf Steiner Kliniek en in 1963 van het Nebo Ziekenhuis. In 1963 
promoveerde hij te Utrecht, in 1967 werd hij opgenomen in de staf van het 
Bronovo Ziekenhuis en sedert 1970 was hij hoofd van de neurologische 
afdeling van het gemeenteziekenhuis te 's-Gravenhage, het ziekenhuis 
Leyenburg. 

Aangezien de verdiensten van Endtz als neuroloog en als opleider in de 
neurologic op 19 augustus jongstleden werden belicht in het Nederlands 
tijdschrift voor geneeskunde (133 (1989) 1672), zal in het navolgende alleen 
worden ingegaan op zijn betekenis voor de geschiedenis van de geneeskunde 
in het algemeen en voor de geschiedenis van de neurologic in het bijzonder. 
In de medisch-historische publikaties van Endtz, in de afgelopen 20 jaar 
verschenen, zijn enkele karakteristieke aspecten te herkennen. In de eerste 
plaats de inspiratie vanuit de neurologische kliniek. Exemplarisch daarvoor 
zijn een "Note pour servir a I'histoire de la neuropathic diabetique" uit 1968 
en studies over Brown-Sequard in de afgelopen jaren. Uit dezelfde bron 
vloeiden publikaties voort in het tijdschrift Neurology over eponymen bij een 
aantal neurologische aandoeningen. Het zal geen verbazing wekken, dat deze 
studies handelden over Franse neurologen: Pierre Marie, Guillaume Du-
chenne de Bologne en Henri Meige. Ook uit klinische inspiraties sproot voort 
een studie over de eerste beschrijving, in 1733, van het post-traumatische I 
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intracraniele hygroma door Thomas Schwencke, een van de Hage-Profes-
soren. 
Een tweede karakteristiek in het medisch-historische werk van Endtz is de 
aandacht die hij schonk aan het visualiseren van zijn onderwerpen. Uit-
stekend voorbeeld daarvan is zijn in samenwerking met Mensonides en Van 
Hasselt in 1972 verschenen "De Hage-Professoren", geschiedenis van de 
Haagse chirurgische school, waarin 79 teksten door 79 illustraties geflankeerd 
werden. De bijbehorende tentoonstelling, ter gelegenheid van de opening van 
het ziekenhuis Leyenburg, complementeerde de visualiserende ondememing 
van Endtz. Dankzij Endtz' diplomatic waren voor deze tentoonstelling uit 
Parijs in bruikleen ontvangen de oorspronkelijke gewassen tekeningen van 
Gerard de Lairesse, waarnaar de gravures in de Nederlandse uitgave van 
Goverd Bidloo's beroemde Anatomic humani corporis vervaardigd waren. De 
bijzondere interesse van Endtz ging de laatste tijd uit naar de geschiedenis van 
de medische fotografie, waarover hij in 1983 in de Revue neurologique en in 
1985 in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde publiceerde en waarover 
hij in 1983 een gastcoUege gaf aan de University of Texas at Houston. Door 
deze belangstelling werd hij actief betrokken bij de voorbereidingen voor een 
historische tentoonstelling in 1991 van afbeeldingen in het Nederlands 
tijdschrift voor geneeskunde. 

Een derde kenmerk van Endtz' medisch-historische werk was zijn liefde voor 
het Nederlandse medisch-historische erfgoed, blijkend uit door hem georga-
niseerde tentoonstellingen over het oude medische boek, met name uit het 
bezit van de gemeente 's-Gravenhage, uit publikaties zoals "Nieuwe gegevens 
over het tweede Theatrum Anatomicum van 's-Gravenhage," uit "A short 
history of neurologic in The Netherlands," die ik samen met hem mocht 
schrijven bij gelegenheid van het l ie Wereldcongres voor Neurologic in 1977, 
uit zijn biografie en bibliografie van de Haagse neuroloog Bolten, uit zijn in 
het tijdschrift Cogito verschenen bijdrage aan het eerste Europese congres van 
geschiedenis van de neurologic, in Milaan en Pavia gehouden in 1986, over 
"What is Dutch in the Dutch contributions to neurology?" Wegens zijn ziekte 
werd zijn bijdrage over Van Deen, bestemd voor het tweede congres in 
Venetie in april 1989, aldaar door een van zijn leerlingen gepresenteerd. 
Pascals 'pensees' over de 'misere' en de 'grandeur' van de mens indachtig, 
memoreer ik met diep respect, dat Endtz op zijn laatste levensmiddag het 
tweede deel van zijn bijdrage aan een binnenkort te verschijnen boek, What 
can the neurologist contribute to the history of medicine?, dicteerde. Endtz heeft 
meer dan welke Nederlandse neuroloog ook bijgedragen aan de geschiedenis 
van de geneeskunde. Van hem mag gezegd worden, in de taal die hem even lief 
was als de Nederlandse, "II a paye de sa personne." 

B.P.M. Schulte 
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