
BOEKBESPREKING 

Dr. L. ELAUT. Anticke Geneeskunde. Uitg. N.V. Standaard-Boekhandel, Ant-
werpen-Amsterdam, 1960, 439 biz., 450 F, genummerde uitgaaf. 

Voor de geschiedcnis der geneeskunde bestaat tegenwoordig grote belangstelling, 
zoals een gestadige stroom van publikaties aantoont. Helaas is de wetenschappelijke. 
of zelfs de anekdotische waarde van vele dier publikaties, maar zeer gering ; niet 
weinige auteurs schijnen te menen dat een dosis entocsiasme voldoende is om een 
medisch-historisch boek of artikcl te schrijven, en men staat ervan versteld met 
welke erbarmelijke voortbrengselen sommigcn voor de dag hebben durven komen 
op het internationale kongrcs te Athene in September 1960. 

Om een good medisch-historisch werkstuk te kunnen levercn moet men aan hoge 
eisen voldocn : men moet arts zijn en bij voorkeur de geneeskunde praktisch uit-
oefenen of uitgeoefend hebben, men moet historisch inzicht hebben, men moet een 
kritische geest bezitten zonder toch gespeend te zijn van fantazie, men moet een 
aantal vreemde talen beheersen waaronder in de eerste plaats het latijn, men moet 
boeiend kunnen schrijven. 

Een der betrekkelijk-weinigen die aan deze voorwaarden voldoet is Dr. L. Elaut, 
die in zijn « Anticke Geneeskunde * wedcrom een blijk heeft gegeven van zijn 
indrukwekkcnde belezcnheid. 

Elaut is op de origincle gedachte gekomen, de geneeskunde uit de oudheid weer 
te geven in de eigen woorden van de antieke schrijvers. Hiertoe heeft hij met grote 
zorg de klassieke literatuur geexcerpecrd, van Homeros af tot aan het begin der 
middeleeuwen. De verzamcldc teksten heeft hij niet strlkt kronologisch gerangschikt 
maar in groepen ondergebracht, die ieder een bepaalde facet van het medisch 
kunnen of een bepaalde stroming in het medisch denken illustreren, of wel een be
paalde persoonlijkheid belichten. 

Ieder hoofdstuk begint met een korte inleiding, clkc auteur wordt geintroduceerd 
met enkelc biografische bijzondcrheden. Het zijn lang niet allccn medici, die aan 
het woord komen, ook filozofen, moralisten, historici en satirendichters dragen het 
hunne bij. 

Dit gcschakeerde materiaal heeft Elaut met smaak tot een harmonieus en over-
zichtelijk geheel samengevoegd ; mij is geen ander wcrk bekend dat zo goed gedo-
kumenteerd en toch zo prettig leesbaar een overzicht geeft van de antieke genees
kunde. 

Uiteraard kan men met de samensteller van inzicht verschillen over de waarde 
van sommige der opgenomen citaten. Ook is het onvermijdelijk dat de lezer teksten 
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mist, die juist hem bijzonder dierbaar zijn ; ik voor mij had bijv. graag enkele van 
Hippokrates' pregnante kasuistische mededelingen ontmoet, waarin de meester ex-
celleerde. Ook mecn ik dat Hippokrates als chirurg niet voldoende tot zijn recht is 
gekomen; de hcelkundige boeken van het corpus hippocraticum behoren immers 
tot het beste deel der kollcktie, en hun auteur had wel een plaats verdiend in hoofd
stuk XI, dat de voornaamste chirurgen uit de oudheid behandelt. Voorts vraag ik 
mi] af, of Hippokrates wel de « Vader der Geneeskunde » is geweest, zoals de tra-
ditic wil, en Elaut schrijft. Hippokrates immers staat niet aan de wieg van de 
Griekse geneeskunde, hij heeft de geneeskunde niet uit het niets geschapen, en ook 
voor Hippokrates heeft in het Griekse taalgebied de geneeskunde een zekerc hoogte 
bereikt. Hippokrates is ongetwijfeld de schitterendste figuur uit de antieke genees
kunde, maar aangezien hij is voortgekomcn uit de reeds gevestigde school der 
Asklepiaden kan het niet anders, of hij is zelf ook een produkt van de Griekse ge
neeskunde, en men kan toch moeilijk de vader zijn van hetgeen waar men zelf uit 
voortkomt. 

Dat overigens de Asklepiaden een « geslacht » waren dat door de priesters van 
Asklepios het aanzijn had gekregen (biz. 31) is een onbewezen stelling : velen zijn 
van mening dat de Asklepiaden een familie(?)gilde waren dat van Asklepios heette 
af te stammen — het was in de oudheid niet ongewoon, een godheid in zijn stam-
boom te hebben —, maar het is zeer de vraag, of de Asklepiaden met de tempel-
kultus van Asklepios ook maar iets hadden uit te staan. 

Met deze opmerkingen wil ik niets afdoen aan dc waarde van Elauts boek, dat 
ik zonder aarzelen 6en der beste wil noemen dat in jaren op medisch-historisch 
gebicd is verschenen : het is typografisch goed verzorgd, maar de traditionele kop 
van de z.g. Hippokrates van het Brits Museum dat op de omslag staat, stelt volgens 
nieuwere inzichtcn niet Hippokrates voor, maar de wijsgeer Chrusippos. 

D. de Moulin (Boxtel). 

REMBERT W A T E R M A N N . Theodor Schwann, Leben und Werk . Dusseldorf. 
Verlag L. Schwann, 1960, 364 biz., 36 DM. 

Het is anderhalve eeuw geleden (7 december 1810) dat Teodoor Schwann te 
Neuss, aan de Beneden-Rijn, geboren werd. Het was de gelegenheid om hem, die 
een van de belangrijkste biologen van alle tijden is geweest, allerlei studies te wijden. 
Een van de voornaamste is zonder twijfel die van Watermann ; zij stamt uit het 
Bonnse instituut voor de geschiedcnis van de geneeskunde, en is de vrucht van 
jarenlange verdieping in een rijke verzameling oorspronkelijke dokumenten, naast 
een nauwgezctte uitpluizing van Schwanns gangen en wetenschappelijke publikaties. 
Aan de studie van dit wetenschappelijk werk is veel zorg besteed, en zij vormt dan 
ook de hoofdrol van het imponerend boek. Schwann was, na het halen van zijn 
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artsenbul, assistent van dc geniale Miiller : bij hem groeide hij op tot een van die 
ambivalente wezens, anatoom-fysioloog, die in de negentiende eeuw zoveel en zo 'n 
fundamcntele ontdekkingen op hun aktief hebben : anderen van dit slag waren o.m. 
Purkinje en Cohnheim. Nicmand was dan ook zo goed voorbereid om de ccltcorie 
op te stellen en haar algcmcne geldigheid in de wcreld van de levcnde wezens te 
demonstreren. W a s deze teorie in hoofdzaak een aanwinst voor de algemene mor-
fologie, toch gaf zij meteen aan de fysiologie een vaste grondslag en vond ze in de 
fysiologie een van haar schitterendste belevingen ; anatomic en fysiologie hebben 
nooit zo duidclijk hun gcmecnschappelijk biologisch fundament bewczcn gezien, als 
in de persoon van Teodoor Schwann. Op 29-jarige leeftijd werd Schwann hoog-
leraar in de anatomic te Lcuven bcnoemd ; ncgen jaar later ging hij naar Luik over, 
omdat hij er dichter bij zijn vaderland was, en omdat cr hem ook betcre werkvoor-
waardcn aangeboden werdcn. In deze benoeming speclde de zooloog-paleontoloog 
Van Bcncdcn een voornamc rol. Te Lcuven kwara Schwann als jongc vader van 
de celtcorie aan, en het is dan ook niet overdreven te zcggen dat vanuit deze aloude 
Alma Mater van Zuid-Nederland zijn teorie haar triomftocht over de wercld bcgon, 
en o.m. tot de celpatologie, op vcrre maar zekerc afstand, het aanzijn kon geven in 
het werk van Virchow. 

Het bock van R. Watermann is ondcr meer dan 6en oogpunt een merkwaardig 
werkstuk. Niet het minst omdat Schwanns ceuvre niet naar kronologische orde wordt 
beschreven, maar onderverdeeld in zovecl overzichtelijke hoofdstukken als Schwann 
zelf, met wetenschappelijke problemen is bczig geweest, en gepoogd heeft daarvoor 
een oplossing te vinden. Dit is een uitstekende metode van medische geschiedschrij-
ving die, als het ware funktioneel, de persoonlijkheid van zulk een veelzijdig man 
als Schwann ontleedt en uitstalt. Aan die funktionelc metode heeft men veel meer 
voor de historische waardebepaling van T. Schwann, dan aan de deskriptieve-
analytische metode. W e zien o.m. hoe dc celtcorie groeit, hoe de pepsine ontdekt 
en ge'identificeerd wordt, en hoe zovecl anderc vraagstukken aangesneden, bestu-
decrd en vaak tot een oplossing gebracht worden. In die cerbicdwaardige massa 
morfologische en fysiologische feitcn, die Schwann in zijn vruchtbaar Icvcn ontdekt 
en bewerkt heeft, vindt men, nu nog, tclkcn dag, edelstecntjes die op shjpers wach-
tcn om ze tot hun voile waarde tc polijsten ; er zit veel ruwe stof in dc wetenschap
pelijke produktic van de man. Naast dc celtcorie, die een geniale intuitic en inzicht 
was, heeft Schwann tal van anderc problemen aangeraakt, maar door gebrek aan 
koncentratievermogen, door ziekelijkheid, door myti.sche. teologische en filozofische 
ontsporingen niet uitgewerkt. Die mytische en filozofi.sche afdwalingen hebben 
Schwann soms een slcchte reputatie bezorgd. Hoewel over dat uitzicht van zijn 
persoonlijkheid heel wat geschrcven werd, wordt door Watermann daar niet ten 
grond op in gegaan. 

Al met al bezitten we, naar mijn mening, dan toch in dat boek een zeer voorname 
studie over Schwann. Naast hetgeen Marcel Florkin, in eigen land, over Schwann 
heeft uitgegeven, zijn we in 1960 goed bediend geweest met intcressante Schwan-
niana en valt dc anatoom-fysioloog, die vanaf 1839 tot aan zijn dood in 1882, twee 
Belgische universiteiten met zijn onderwijs en zijn wetenschappelijk werk tot eer 
heeft gestrekt, een merkwaardige, groots opgevatte en groots uitgewerkte monografie 
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ten deel. Deze monografie is een parel aan de kroon van het medisch-historisch 
instituut van Bonn. Voor wie zijn bestuurder en zijn werkmetodcs kent, kon het 
niet anders. E. 

A. SCHIERBEEK. Opkomst en bloei der evolutielecr. Volksuniversiteitsbiblio-
theek, De Erven F. Bohn, N.V. Haarlem 1961, fl. 9.—. 

Dit boekjc is een uitstekende studie over de geschiedcnis van de evolutieleer. Dc 
auteur behandelt de denkbeelden in de Oudheid (Aristoteles en Thcophrastus), de 
joods-kristclijke opvattingen, de idecen gedurende de renaissance der wetenschappen 
tot Linnaeus, en tenslotte meer speciaal de theorieen van Lamarck, Goethe, K. E. von 
Baer, Charles Darwin en Alfred Russel Wallace. 

Na de tijd van Darwin geeft Schierbcek niet meer een zuiver kronologisch over
zicht maar volgens de onderwerpen, zoals de erfelijkhcidsleer van Mendel, de se-
lektie van dominerende of recessieve mutaties, dc biogeografie na Darwin, de ont-
wikkeling der embryologie, de diercnpsychologic (ethologie) na Darwin, de af-
stamming van de mens en een zeer typisch hoofdstuk dat bijzonder objektief be-
handeld is : < De evolutictheoric en de joods-christelijke theologie » waarin de ziens-
wijze van rooms-katholieke, gereformeerd-protestantsc gelcerden e.a.m. uiteengezet 
wordt. Hierbij valt op dat niemand aan enige zin of woord van de auteur aanstoot 
kan nemen. 

Het is zeker een van dc vollcdigste en meest uitgewerkte geschiedcnissen van dit 
vraagstuk, waarin bovendicn dc schrijver nooit in bijzondcrheden verloren loopt. 

Wie de ontwikkeling van dc evolutietheorie in de loop der tijden, geschiedkundig 
wil nagaan, zal zeker met zeer veel genoegen kennis nemen van dit boek. 

W e kunnen dit werk warm aanbevclen. P. v. O. 
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