
H E T SKELET V A N LIDUINA V A N SCHIEDAM 

Op het anatomenkongres, in april 1958 te Gent gehouden, heeft 
A.-G. de Wilde uit het Leidsc anatomisch instituut een mededcling 
gewijd aan de vereenzelviging van skeletstukken die uit de vijftiende 
eeuw herkomstig zijn (1). Volgens recente onderzoekingen gaat het 
hoogstwaarschijnlijk om het geraamte van Liduina van Schiedam. 

Men weet dat Liduina, na een leven van lang en zwaar lijden, te 
Schiedam op H april 1433 overleed, in de leeftijd van 53 jaar ; zij 
werd in de St. Janskerk aldaar ter aarde besteld in een gemetselde 
grafkelder. In 1947 werd een grafkclder die aan de oorspronkelijke 
beschrijving beantwoordde blootgelegd; de gevonden skeletstukken 
werden naar het Leidse anatomisch instituut gezonden, om uit te maken 
of zij zouden aan de Liduina toebehoord hebben. Heel wat onderzoek 
werd terzelfder tijd besteed aan de vraag of er kans bestaat dat die 
botten wel die van Liduina kunnen zijn, daar in vroeger eeuwen her-
haaldelijk in het graf gescharreld werd om redenen van politiek-
religieuze aard. De slotsom van de archeologische opsporingen, die 
zeer kritisch werden uitgevoerd, luidt in haar skeptische formulcring 
dat hoogstwaarschijnlijk de gevonden beenderen tot het skelet van 
dezelfde persoon behoorden, en wel tot dat van een vrouw. Alles wijst 
er op dat deze tussen de 50 en 60 jaar oud was, toen zij overleed. 

Voorts werden manifeste patologische afwijkingen aan de botten 
vastgesteld, meer in het bijzonder aan die van de bekkengordel en 
van de onderste ledematen ; het zijn die afwijkingen welke men aan-
treft bij personen die aan ondervoeding of aan een lange en uitput-
tende ziekte hebben geleden. Zo kon het uitgemaakt worden dat dc 
bekken- en dijbeenderen afwijkingen vertonen welke overeen-

(1) Compt. Rend. Ass. Anatomistes, S5e Reunion 1958, 789. 
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stemmen met diegene welke veroorzaakt worden door bilaterale ver-
lammingen van de spieren van de onderste ledematen en van het on-
derlijf. 

Er is dus in dat alles een treffende overeenstemming tussen de 
gegevens die de geschiedenis over Liduina van Schiedam heeft over-
geleverd, en de bevindingcn van het skeletonderzoek van 1947-1957. 

E. 

VESALIANA 

Onlangs hadden wij het voorrecht en het gcnoegen de prachtige 
bibliotheek van het Karolinska Institutet te Stockholm te mogen be-
zoeken en er onder de leiding van de hoofdbibliothecaris. Dr. Ruben 
Eriksson, de hoogst belangwekkende reeks van oude en zeer kostbare 
geneeskundige boeken te mogen inzien. 

Dr. Eriksson is een zeer bevoegd kenner en bewonderaar van Andre
as Vesalius, en heeft onlangs een zeer interessante thesis over 
Vesalius gepubliceerd. 

De bibliotheek bezit, onder meer. een exemplaar van de Fabrica. 
1543. Dit exemplaar bevond zich vanaf 1695 in de Koninklijke Biblio
theek van Stockholm. Dr. Eriksson publiceerde een korte nota over 
dit exemplaar (Journal of the History of Medicine and Allied Scien
ces, 1958, Bd. 13, nr. 4) en wees op een interessant opschrift dat 
benevens het welbekende moto « Vivitur in genio, caetera mortis 
erunt » op de zuil van het denkend skelet eigenhandig w^erd toege-
voegd en dat luidt : « Vivitur in genio miscre, si vivitur usquam, Sola 
manet virtus, caetera pulvis erunt. A. V. » Of de letters A. V. er op 
wijzen dat Andreas Vesalius zelf deze nota heeft neergepend, is twij-
felachtig. Zeker is het nochtans dat de persoon die het moto neer-
schreef er wenste op te wijzen dat Andreas VesaHus het waarschiin-
lijk zelf had opgesteld. 

In elk geval wijst de inhoud van het opschrift op de ontgoochelingen 
die Vesalius onderging omdat zijn wcrk zo weinig werd geappre-
cieerd en zo hevig werd aangevallen. 

C. Heymans. 
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