


de man staat voorop in zijn werkkring. Het zijn de vroegste stadsmedicijnen en 
dc barbiers-cbirurgijns. Yperman, Scellinck die rich vocdden met de antieke genees
kunde, maar rich toch liever lieten gaan op eigen inspiratie en eigcn ervaring. Het 
is het ontstaan van Leuven met een hoogleraar in baar medische fakulteit, en de 
promotie van Jan Stockclpot in 1433, de eerste aldaar; het zijn de kanunniken-
hoogleraars, het is Vesalius met zijn Lcuvense, Franse, Italiaanse en Spaanse bele-
venissen ; het zijn de voor de godsdirnstberoerten uitgewekcnen naar alle streken 
van Europa, die voor de primordiale geestescigenschappen van onze volksaard ten 
aanschouwe van het buitenland schitterend getuigcn, onze eersterangsanatomen en 
die immer mysterieuze Van Helmont. Het is de decmstcring over dc Lcuvense uni-
versiteit in de achtticnde eeuw, het zijn Jan Palfyn en de andere para-universitairen. 
Het is de herleving met Willem I, die hier drie universiteiten opricht met Seutin, 
Willems, Guislain. W e belanden in de twintigste eeuw met Van Gehuchten, Van 
Bambeke. Wildiers, Sebrechts. En bet eindigt met een Icerrijkc statistiek van het 
aantal geneeskundigen in 1953, bencvcns vergclijkcnde cijfcrs over 1841. Ook het 
inkomen van dc artsen in 1950 wordt vcrmeld. Het Nationaal Fonds voor Weten-
schappelijk Ondcrzock, de univcrsitaire stichting, de Belgische en Vlaamse medische 
akademien, dc genceskundige tijdschriften, en de Ordc van geneesheren worden 
niet onvermeld gelaten. 

W e houden het met onze bij onze eerste appreciatie ; een zeer goede studie, de 
beste die over het onderwerp in zijn geheel verschenen is. 

E. 

Leonardo's beeld van de natuudijke mens. - J. Dankmeijer ; Uitga-
ve van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V. 
Delft, 1959, 14 biz. met 12 facsimile platen in een mapje. 

Dc Kon. Ncderl, Gist- en Spiritus fabrieken tc Delft laten zich niet onbetuigd 
om zeer vcrdienstclijk medi.?ch-historische studies uit te gcven en om daarvan 
tolkcns een biblioficl juwceltje te maken. Nu wccr met deze Leonardo-monografie, 
waarvoor de Lcidcnse hoogleraar in dc anatomic en embryologie de tekst bezorgde. 
Deze tekst brengt een zeer originele visie op het anatomisch werk van de gcniale 
Leonardo (1452-1519). Deze schilder. waarvan men wel eens gezegd heeft dat hij 
zoveel dingen heeft aangcpakt, maar re onvoltooid heeft laten liggen om naar een 
andcr onderwcrp over te vlinderen dat hij, even geniaal als het voorgaande, aan-
paktc en weer lict vlotten, heeft zich ook met anatomische studies bcziggehouden. 
De verrameling van Leonardo's anatomische tekeningen en beschrijvingen bevinden 
zich thans in de koninklijke bibliotheck van Windsor ; zij werden door verschillende 
onderzoekers op verschillende tijdstippen gepubliceerd, de laatste in 1911-16 door 
drie Norcn. Uit deze enige verzameling heeft Dankmeijer twaalf platen gekozen en 
daarbij een korte toclichting gegeven. Zeker heeft de kunstenaar zich verdiept in 
vorm en bouw van het menselijk lichaam terwille van een verantwoorde uitbeel-
ding in zijn kunstwerken. Ook Diirer, Michelangelo en Raffael hebben zich met 
anatomic bcziggehouden. Maar Leonardo heeft zijn scherpzinnige geest daarenboven 
gericht op andere dingen dan diegene die hem voor zijn kunstenaarsarbeid van nut 
konden zijn. Hij had intercsse voor alle aspekten van de natuurwetenschap. De 
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gekozen reprodukties uit zijn anatomisch wcrk bcwijzen bet ; zij zijn gckenmerkt 
door hun fraaie kleuren en de acstctische verfijning die vele tekeningen tot kleine 
kunstwerkjes maken. Voorts zijn zij merkwaardig door de willckcurig over het 
papier vcrspreide, in spiegektbrift van rechts naar links gcschrcvcn vcrklarendc 
en kommentarierende teksten. 

Een eerste konkluzie moet luidcn : Leonardo is dc eerste ware medische illustrator 
gewcest, hij had gcen voorganger die hij als voorbceld kon volgen, hij heeft zijn 
eigen werkwijze moeten scheppen, en heeft daarbij naar exaktheid gestreefd. De 
tweede konkluzie is dat zijn afbecldingcn tot stand zijn gekomen door waarnemingen 
bij de ontleding van menselijke lichamen. Hij heeft zijn raateriaal werkclijk diep-
gaand ontlecd, niet als een dilettant. Hij toont de natuurlijkc mens, en slcchts die. 
Hij heeft meer dan dertig lijken geseceerd tc Firenro, tc Milaan en tc Rome. Ook 
dicren, vooral paardcn, heeft hij geanatomizcerd. Zijn anatomisch werk was gcen 
kortstondigc licfhcbberij door een vluchtigc opwelling gewcest. Het is onder meer 
uit de studie van de begeleidende teksten geblcken dat Leonardo het opzct moet 
gekoesterd hebben een systematisch ontlccdkundig bock samen te stcllen, dat hij 
zich niet anders dan rijkelijk verlucht kon denkcn. 

De uitgekozen platen laten toe zich een volkomen korrekt beeld van Leonardo 
als anatoom te vormen. Hij was een nauwkeurig waarnemer, ten bewijzc zijn 
scherpe tekeningen van de placenta, van de vruchtzak bij het kalf, van de eivlicren, 
van dc uteruswand, van de embryonale lever, van de vena umbilicalis, van dc 
arytaenoide kraakbccntjcs, enz. Hij had slcchts het gebrck van al de onderzoekers 
uit dc renaissance, te lichtvaardig (ot algcmene konkluzics van op zichzclf juiste 
incidentcle waarnemingen of rcdelijkc ovcrdcnkingen gencigd te zijn. 

Leonardo was een goed weergever van een topografische ruimtevulling, dc eerste 
die daardoor het waargenomene zeer exakt kan vastleggen. Spicrcn en bloedvaten. 
o. m. dc coronariae en hartkleppen, heeft hij op die manicr weergaloos goed weer-
gegeven ; zclfs van Calcar, Vesalius' illustrator, kon dat niet. Ook aan vivisektie 
moet Leonardo gedaan hebben, want hij heeft gezien dat de bovenste kamers van 
het hart zich samentrckken voor de onderste vcntrikcls. Oppervlaktc-rclicf en laags-
gewijze strukturen werden door hem onvergelijkelijk korrekt nagctckend. Over de 
verhouding van de in de hersencn aanwezige holten heeft Leonardo zich geen dui-
delijk bccld kunnen vormen, wcllicht omdat hij te weinig sekties van het hoofd 
heeft kunnen verrichten. Toch blijkt het dat hij afgietscls van hollc organcn heeft 
vervaardigd door middel van inspuiting van stoUende vloeistoffen. Leonardo heeft 
ook gezocht naar wetmatighcdcn in relaties tussen de lichaamsdclcn en dc gehele 
mens ; verschillende van de door hem aangegeven afmetingen en properties worden 
nog heden ten dage in dc fysische antropologie toegepast. 

Voor het eerst in de geschiedenis heeft Leonardo wetenschappclijke exaktheid 
gepaard aan artistick uitbeeldend vermogen. en daardoor is hij dan dc eerste ware 
tekenaar op het gebied van dc biologic van mens en dier geworden. Zijn ontlccd
kundig werk is de vrucht van wetenschappclijke arbeid gewcest, die hij onder 
mocilijke omstandigheden heeft verricht. Dat moeizame en omvangrijke werk heeft 
helaas geen enkele invloed op de ontwikkcling van dc wctenschappen van dc mens 
uitgeoefcnd. Nicmand heeft zich om de wetenschappclijke inhoud van Leonardo's 
foliobladen bekommerd en aan het werk bekendheid gegeven. Dat levcnswcrk was 
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reeds vrocg vcrgctcn. Slechts in de negentiende eeuw kwam het aan het licht. 
D.ankmeijcr heeft met dere monografie een schoon stukje wcrk geprcsterrd. Hij 

en zijn opdrachtgevers mogen er om gelukgewenst worden. 

E. 

Zeven Diagnosen, - Dr. K. van Acker ; uitg. Standaard-Boekhandel, 
1960, 115 biz., geb. 75 F. 

Dc auteur beoefent dc geschiedenis van de geneeskunde onder vorm van medico-
psychologischc pcrsoonlijkheidsanalyses van markante individuen uit de wereld van 
dc kunst. de htcratuur en dc politick. Ditmaal heeft hij cr ccn arts bijgenomen wiens 
naam tijdens het jaar 1960 vaak in dc mond is gewcest, vanwcge dc hcrdenking van 
het fcit dat hij voor een ccuw overleed : Jozef Guislain. Worden besproken : Jo
hanna van Kastilie, Paul van Ostaijcn, Prosper van Langcndonck, Albrecht Roden-
bach, Pieter Bruegel en Jan van Ruusbrocc. Om ons tot Guislain tc beperken ; Guis
lain hield het, onder de psychiaters uit het begin der negentiende eeuw, met de 
somatici, d. i. met diegcnen die de krankzinnigheid haar zetcl in het lichaam, meer 
bepaaldclijk in dc herscnen toewezcn ; bij hicld bet cr voor dat iedere geestesziekte 
dc ziekte van een scherp omschreven hcrscndcel is, dat iedere riektc haar eigen 
retel in de herscnen hccft. Voorts mcende hij dat de krankzinnigheid mecstal, roniet 
altijd, psychisch veroorzaakt werd, door morele faktoren ; onder dezen stond, toen 
reeds, dc Westerse beschaving met haar gejangd tempo vooraan. Ruim 30 procent 
van de krankrinnigen zoudcn erfelijk belast zijn. Hij zegt « I'alienation raentale est 
unc lesion du sentiment ct non pas un trouble dc la raison ». Aan die gemoedslcsie 
lag een gcmccnschappclijk patogeen radikaal ten grondslag, de « impression doulou-
reu;;c ». Guislain geloofde daarmce een ware ontdekking gedaan te hebben. De 
gradatie in de reaktics op de pijnlijke indrukken is : de melanchohe, de raanie, de 
extase, de fohe, het dclier, de dementie. Dat is zijn leer van de ecnheidspsychose. 
leer die niet onaanzicnhjke aanhangcrs kreeg, o.m. Zcller in Duitsland. 

De psychiaters uit het begin van de negentiende ccuw wnren in de eerste plaats 
psychoterapeuten ; zij namcn mecstal hun toevlucht tot afleiding, overreding, cmotic 
en dwang. Guislain gaf de voorkeur aan wandelingen bij ronsopgang, aan uitstappen 
te paard, aan walsen ; van toneelvoorstellingen wilde hij helcmaal niet horen. Veel 
vertrouwen had hij in de list : een rieke die niet meer durfdc urineren omdat hij 
vreesde een tweede rondvlocd over de wereld te halen, bcvrijdde men van zijn 
waandcnkbeeld door hem wijs te maken dat de stad in lichtclaaie stond en dat er 
geen water genocg was om te blusscn. Emotieterapie bestond vooral in het ver-
wekkcn van heftigc angst- en schrikreakties : vuurwapens afschieten, vuurwerk aan-
stcken, indompelingsbad, donkere kamer, rotatie; aderlatcn en drastisch purgeren 
vond hij verkeerd. Guislain heeft nooit zijn patientcn met een infektieziekte aan-
gestokcn, ofschoon hij wist dat sommige krankrinnigen daardoor beter werden. Van 
dwangmiddclen maakte hij een vrij groot gebruik, omdat hij overtuigd was dat in-
schikkclijkheid uit den boze was. Guislain werd wel eens als een filosoof voorge-
steld ; hij was alleen maar een zedepreker en groot filantroop. Hij huwde niet, maar 
bcstccddc gans zijn leven aan de krankzinnigenzorg, die hij in ons land, onder een 
humanitaire vorm, wcttelijk hiclp organizeren. 

E. 




