
MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

In memoriam prof", dr. B.P.M. Schulte (1928-1991) 

Met het overlijden op 11 april 1991 van haar oud-voorzitter prof. Bento 
Schulte te Nijmegen is een bevlogen clinicus met zcer warme belangstel-
ling voor de medische historic de Vereniging ontvallen. Te Maastricht, 
waar Schulte op 19 februari 1928 als oudste zoon van de befaamde 
katholieke arts J.E. Schulte geborcn was, doorliep hij de gymnasium-
alpha opleiding aan het Henric van Veldeke College. Zijn aandacht voor 
de menswetenschappen sprak reeds duidclijk uit zijn keuze om te Leuven 
naast geneeskundigc ook filosofische colleges te volgcn. Hij zette zijn 
geneeskunde studie in Ulrecht voort, liep diverse stages in het buitenland. 
in Miinchen, Wenen en Parijs, en behaalde aansluitend in 1954 zijn 
artsexamen. 
Van 1955 tot 1959 werd Schulte aan de Ursulakliniek te Wassenaar 
opgeleid tot zenuwarts, onder Tans voor de neurologic, De Vet voor de 
neurochirurgie en Magnus voor de klinische neurofysiologie. Reeds vcior 
zijn opleiding werd Schulte geboeid door het geneeskundig oeuvre van 
Herman Boerhaave. Dit is niet verwonderlijk, gezien de levendige 
belangstelling die in zijn ouderlijk huis voor medisch-fiiosofische en 
medisch-historische onderwerpen heerste. Pogingen, die de familie in het 
werk stelde om meer inzicht te krijgen in het in Rusland aanwezige 
manuscript-materiaal van de Leidse geneesheer, slaagden uiteindelijk in 
1955. met behulp van de bibliothecaris van de Leidse Universiteits 
Bibliotheek. In datzelfde jaar bracht Prof. G.A. Lindeboom een bezoek 
aan de Korov-academie te Leningrad, waar de manuscripten werden 
bewaard. Het gelukte Lindeboom om microfilms van een gedeeltc van de 
manuscripten te laten maken. Deze kwamen in 1956 aan en worden thans 
bewaard in de Leidse Universiteits Bibliotheek. Schulte kon toen de 
herontdekte collegedictaten, waarin Boerhaave de ziekten van het zenuw-
stelsel behandelde, uitvoerig bestuderen. Ook trad hier Schulte's harmo-
nierende belangstelling in kliniek en geschiedenis klaar aan het licht. In 
het jaar dat hij als specialist geregistreerd werd (1959), verscheen zijn 
zorgvuldig becommentarieerde tekstuitgave Hermanni Boerhaave Praelec-
tiones de Morbis Nen'orum 1730-1735, een proefschrift waarmee in een 
klap zijn naam in medisch historisch Nederland gevestigd was. 
Gedurende Schulte's gehele verdere carriere zijn zijn humanistische en 
natuurwetenschappelijke interessen wederzijdse inspiratiebronnen ge-
weesl. Zo werd hij op het moment van aantreden als hoofd van de tweede 
afdeling voor 'zenuwziekten' aan het St. Elizabeth Ziekenhuis te Tilburg 
(1960/61) tevens bestuurslid van Gewina. In 1964 werd hij Gewina's 
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ondervoorzitter, om vervolgens van 1965 tot 1968 de voorzittersscepter 
neurologische congres te .Amsterdam in 1977 A short history of neurology 
in the Netherlands. 
In 1979 volgde zijn benoeming aan de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen als opvolger van de neurologisch hoogleraar prof. J. Prick. 
Een kwestie van gezond verstand was de titel van de inaugurale rede, 
waarmee hij op 17 oktober 1980 aantrad. Weinig kon Schulte in 1980 
bevroeden welk overmatig beroep er in de jaren in Nijmegen op zijn 
gezond verstand zou worden gedaan! Het stimuleren van grotere cohesie 
tussen een onder prof. Prick vrij autonoom functionerende staf met maar 
licfst dric mede-hoogleraren, van integratie van de klinische en poliklini-
sche aktiviteiten en de daarmee samenhangende verbouwingen was geen 
sinecure en vroeg de eerste jaren veel energie. Onderwijs en onderzoek 
werden zeer serieus opgevat; grote aandacht gaf Schulte in zijn colleges 
aan attitude-vorming bij studenten. Het motto 'maximale toenadering 
met behoud van distantie' is door velen als de typisch Schultiaanse 
gedragscode ten aanzien van patienten gememoreerd. Vier grote be-
schermde onderzoeksprogramma's werden aan zijn instituut uitgebouwd 
en een aantal publicaties verscheen onder zijn leiding in de Internationale 
pers. Hij begeleidde bovendien ook, vaak in goede samenwerking met 
prof. De Moulin, enige medisch doctoraal-scripties en proefschriften. 
Nog onlangs verscheen het onder prof. De gestarte en onder Schulte 
afgeronde proefschrift over het werk van Brown-Sequard Kohler. Vanaf 
het midden van de jaren-80 teisterden bezuinigingsmaatregelen het de 
gevolgen van een en ander waren voor Schulte moeilijk te accepteren. 
Desalnicttemin instituut; van Moulin historische groeiend te zwaaien. 
Als zodanig was hij een persoon van gewicht op de in 1968 gehouden 
Boerhaave herdenking in Leiden. Hieraan nam hij actief deel, zowel aan 
het gehouden symposium als aan enige voorbereidingen van de tentoon-
stelling, die in het toenmalig Rijks Museum der Natuurwetenschappen 
door Dr. Maria Rooseboom werd ingericht. Tevens verscheen onder zijn 
eindredacteurschap in 1963 de Gewina-bundel Vijftigjaren beoefening van 
de geschiedenis der geneeskunde. wiskunde en natuurwetenschappen in 
Nederland 1913-1963. 

De jaren in Tilburg waren zeer vruchtbaar. Hoewel in aanvang vooral 
voor de psychiatric aangesteld, vermeerderden zich alras ook zijn 
aktiviteiten op neurologisch gebied. Dit resulteerde in 1969 in een nieuwe 
taak; het opleiderschap van de A-opleiding neurologic. De hechte 
samenwerking met Van Luijck, Leyten en na 1976 ook Frenken leidde tot 
interessante publicaties: met name de Tilburgse studies op het gebied van 
de cerebrovasculaire aandoeningen trokken wijd en zijd de aandacht. De 
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klinische epidemiologic bleef ook in latere jaren een speciaal aandachts-
veld voor Schulte. 
De uitbreiding van neurologisch-klinische werkzaamheden en onderzoek 
deden geen afbreuk aan Schulte's aktiviteiten op medisch-historisch 
gebied. Met zijn collega en vriend dr. Endtz publiceerde hij ter 
gelegenheid van het llde Internationale bleef hij de blik naar buiten 
richten. Op grond van zijn interesse in de medische geschiedenis en 
filosofie werd hij in 1987 benoemd als voorzitter van de "taakgroep 
Metamedica'. die de faculteit van advies zou moeten dienen over een 
mogelijke samensmelting van de vakgroepen medische geschiedenis, 
filosofie en ethiek tot een nieuwe vakgroep, die het culturele gezicht van 
de faculteit zou moeten uitmaken. .41s voorzitter onderstreepte Schulte in 
de rapportages van deze taakgroep eind 1987 en begin 1988 het belang 
van de menswetenschappen in een geneeskundigc faculteit en drong met 
klem aan op personele uitbreiding van de nieuwe vakgroep, doch 
tevergeefs. 
Kort daarop moest Schulte wegens ziekte een groot deel van zijn 
werkzaamheden staken. Zijn laatste grote voordracht was een inleiding 
over de klinische epidemiologic van het CVA voor het 14e Internationale 
congres voor de neurologic in Delhi in 1989. 
Dikwijls wordt gesteld. dat men een wetenschapper het meest persoonlijk 
kent uit zijn proefschrift. De slotwoorden van Bento Schulte's proef
schrift over Boerhaave zijn zonder meer op hemzelf van toepassing: 

"Dit manuscript laat ... zien. dat ... hij weliswaar de wetenschappelijke stromingen 
van zijn cigen tijd goed l>Lende, maar zich door geen daarvan eenziidig liet 
heinvloeden. Zijn wijsgerige vooroplciding en zijn l<ennis van dc Classieken. zijn 
theologi.sche zelfstudie en zijn voorHefde voor de wiskunde, koriom alle facetten 
van de levensgcschicdenis van een veelzijdig ontwikkelde. voorzichtige, vriende-
lijke, tegehjkertijd practisch en wijsgerig ingestelde man komen in deze aante-
keningen tot uiting. Behalve zijn geneeskundigc inzichten treden zijn uitnemende 
hoedanigheden als Mens op trelTende wijze aan het licht ..." 

Met het heengaan van Bento Schulte heeft medisch-historisch Nederland, 
en Nijmegen in het bijzonder, een uitnemend mens verloren. 

Godelieve van Heteren (met dank aan proL dr. A. Luvendijk-Eishout 
voor haar aanvullend commentaar) 
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RECTIFICATIE 

Tot onze grote spijt is de naam van wijlen J. Langeler in het aan hem 
gewijde in memoriam in TGGNWT 14 (1991) 3 foutief gespeld als 
Langerer. Wij bicden de lezers en in het bijzonder de familie Langeler 
onze welgemeende verontschuldigingen aan. 


