
DE « VROEDKUNDIGE O E F F E N S C H O O L » V A N 

J. BERNARD JACOBS (1784) 

De evolutie van de verloskunde heeft vele en uiteraard tamelijk 
verscheiden stadia doorgemaakt, maar ecn in hoofdzaak manuelc 
kunst, berustend op ecn rationelc kennis van het baringsproces, is zij 
altijd geweest en zal zij altijd blijven. Zij is een dochter van de bij 
uitstek handvaardige « cheirourgia ». 

Zo is de achttiende eeuw het gouden tijdperk van de instrumentele 
obstetrica geweest. Onze landgenoten hebben in deze altijd uitge-
blonken. Omstreeks het begin van de jaren zeventienhonderd streden 
ten onzent Jan Palfijn en Gillis Ledoux om de voorrang in het vader-
schap van de eerste bruikbarc verlostang, die Palfijn in 1721, te Pa-
rijs, in een wetenschappelijke vereniging voor gebruik vrijgaf. In 1842 
vond de Brusselsc arts J. B. van Huevel een zeer vernuftige verlos-
tang-zaag uit, die de dode vrucht zou extrahcren zonder schadc voor 
de moeder. Waren de Leuvense hoogleraren, vader en zoon Hubert, 
niet de bouwers van een cenvoudige maar doelmatige tang die thans 
nog veelvuldig gebruikt wordt en een princiep huldigt dat later, door 
de Franse verloskundige Tarnicr, werd afgekcken en toegepast op 
zijn as-trekkingtang ? Had de landelijke arts A. Stockman uit Ever-
gem zijn verlostang niet, en heeft de Hasseltse arts A. Nolens geen 
tang bedacht die hij voor vroedvrouwen bestemde ? 

Doch met aangepaste verloskundige instrumenten, hoe vernuftig 
ook, bracht men de verloskundige problemcn, die de achttiende eeuw 
hier stelde, niet tot een oplossing. Vanaf het jaar 1750 werd het de 
landsbestuurders en alien die met de volksgezondheid begaan waren 
duidelijk, dat een te grotc sterftc aan moeders en kinderen het nor-
male baringsproces bezwaarde. Men beschikt over geen statistieken 
uit die tijd, maar zeer ernstige auteurs hebben alarmkreten geslaakt 
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die de verantwoordelijken dedcn uitzien naar maatregelen om de gesel 
van de kraambedkoorts en anderc verloskundige komplikaties te be-
zweren. 

Men diende niet lang naar de oorzaken te zoeken. Het was al te 
duidelijk dat de barre onwetendheid en slordigheid, bij diegenen die 
de barende vrouwen bijstonden, aan de oorsprong lag van de hoge 
perinatale mortaliteit. Het volstaat te verwijzen naar de geschriften 
(1) van de plattelandsarts Pieter van Baveghem uit Baasrodc, om zich 
daarvan te overtuigen. 

De overheid zag de redding in ecn verhoging van het verstandelijk 
en stoffelijk peil van de vroedvrouwenstand, en spande zich met alle 
middelen in om daar verbetering in te brengen. In Oost- en West-
Vlaanderen werden maatregelen bedacht om alle verantwoordelijken, 
en niet het minst de pastoors die een zeer grote invloed op de bevol-
king uitoefenden, daarbij te betrekken, opdat zij de vroedvrouwen 
zouden aanzetten, en zclfs verplichten, een voortgezet verloskundig 
onderwijs te volgen. 

Te Maldegem en te Gistel, in het Brugse Vrije, werden tijdelijk 
vroedvrouwenscholen opgericht. De kastclenijen van leper en Kort-
rijk nodigden de Franse vroedvrouw Du Coudray uit om kursussen 
te geven in hun ambtsgebied ; ze droegen de vooruitstrevende arts 
F.-Donaas van Daele dc taak op die kursussen met demonstraties op 
het fantoom toe te lichten, en een boekje met vragen en antwoorden, 
katechismusgewijs, ter beschikking te stellen tegen een geringe prijs. 

Dc kastelenij van het Oudburg te Gent, te samen met die van Ou-
denaardc, Aalst en Dendermonde, organizeerde een groots opgevat 
voortgezet onderwijs voor vroedvrouwen en vroedmeesters, waarbij, 
op een vijftal jaren, zowat een duizendtal gegadigden betrokken 
werden, ten cinde hun vakkennis te verhogen. Men zou moeilijk een 
20 schrander ineengezet plan voor doelmatige inrichting van een op-
leidings- en vervolmakingskursus kunnen uitdenken als datgene dat 
door de Gentse overheidslichamen werd ineengezet (2). 

(1) Biographic Nationale II, 1862, 18. 
(2) L. Elaut, Voortgezet onderricht voor vroedvrouwen, Land van Aalst 1956, 8, 

nrs. 1 en 2. 
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De animator van dat alles was Jan-Bernard Jacobs. Hij was een te 
Lochristi op 7 September 1734, als zoon van een barbier-chirurgijn 
geboren self-made man, die onder de beoefenaren der chirurgie in het 
toenmalig graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant een niet 
te versmaden rol heeft gespeeld. Hij moet zelf een knap chirurg ge
weest zijn, maar blinkt vooral uit door een sociaal besef, zoals blijkt 
uit zijn aktiviteit als organizator en als schrijver van chirurgische en 
verloskundige werken. J.-B. Jacobs bezocht cerst het kollege van dc 
Gentse augustijnen ; zeer vroeg begaf hij zich, op raad van zijn vader, 
in de dicnst van koning Frederik dc Grotc van Pruisen, als leerling-
chirurg van diens leger waar het aan gelegenheden om ervaring op 
te doen met het opereren en verzorgen van gekwctsten en ziekcn niet 
ontbrak (3). 

Jacobs werd i. d. 21 deccmbcr 1761 door het Gentse Collegium 
Medicum tot meester-chirurgijn aangesteld, op dc jeugdigc leeftijd 
van zevenentwintig jaar. Vlug maakte hij opgang in de verloskundige 
en heelkundige praktijk ; hij spande zich in om door het vertalen en 
uitgeven van chirurgische en obstetrische geschriften tot het vcrbc-
teren van de vakkennis zijner ambtsgcnoten bij te dragen. 

Uit het Frans vertaalde hij Koct-Bondig Onderwijs aengaende de 
Vroedkunde, Ten Voocdeele van de Vroed-vrouwen ten platten Lan-
de (Gent 1771) ; Berigt aen het Volk aengaende de Asphyxia ofte 
schynbaere en schielyke Dood (Gent 1775 ?) ; Nieuwe Wyze om de 
Beenbreuken... (Gent 1772) ; Kort Onderwijs ofer Breuken en 
Scheursels (Gent 1775 ?). Hij schreef ook zijn Vroedvrouwen hand' 
boeksken, opgesteld by wyze van Cathechismus (Gent 1777). 

Veruit het meest persoonlijke van Jacobs* geschriften is de Vroecf-
kundige Oeffenschool (Gent 1784). Spocdig trok dit bock dc aan-
dacht en bezorgde hem een stevige faam. Reeds na een jaar liet hij 
een Franse vertaling £co/e Pratique des Accouchemens (Gent 1785) 
verschijnen, waarvan een notitic in de Biographic Nationale aanstipt 

(3) F. V. Gocthals, Lectures relatives a rUstoire des Sdences, Brussel 1838, vol 4, 
293. 
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dat het te Brussel en tc Parijs een uitgever vond. Van de Oefferi' 
school zouden er verschiUende drukken verschenen zijn (4) . 

De Oeffenschool is alleszins het voornaamste boek over de verlos
kunde dat tijdens de achttiende eeuw in het zuiden het licht zag ; in 
het noorden was er daarentegen een tamelijk rijke produktie van ob
stetrische werken, vertaalde en oorspronkelijke, zoals blijkt uit dc 
uitvoerige bibliografische lijst die de Oeffenschool opgeeft (biz. 13-
21). 

Jacobs heet zijn boek ecn « oeffenschool ». Het is voor de praktijk 
bedacht en geschrcven ; het wil onderricht geven en moet dus reken-
schap houden met de eisen van dat onderwijs, en o.m. met het ver
standelijk peil van zijn leerlingen. Het staat evenwel, wat de gang 
van het didaktisch betoog betreft, veel hoger dan zijn Kort'Bondig 
Onderwys aengaende de Vroed-Kunde uit het jaar 1771 en nog heel 
wat hoger dan zijn vroedvrouwcnkatechismus uit het jaar 1777, die 
ook als onderrichtboekjes bedoeld waren. 

Dc Oeffenschool is een schakel uit het sociaal en pedagogisch op-
zet van Jacobs' werk. Hij was de voornaamste promoter van een 
voortgezet onderwijs voor verloskundigcn en hij berekende daarop dc 
verspreiding van zijn boek. De autoriteiten kwamen hem hierin te 
gemoet. Zij zetten ecn deel van de onkosten voor het publiceren van 
dat vrij uitvoerig (433 biz.), rijk verlucht en royaal gedrukt boek op 
rekening van de algemene kas. Voorts werd elke kastelenij van uit 
Brussel aangeschrcven een zeker aantal eksemplaren af te nemen en 
die ter beschikking van de vroedvrouwen te houden zonder vergoe-
ding. Ook de pastoors moesten een eksemplaar bezitten. Wanneer 
een eksemplaar vrijkwam, na de dood van een vroedvrouw, raoest het 
onmiddellijk op de greffie van de kastelenij terugkeren (5). Elaut 
heeft met archiefstukken, die betrekking hebben op de doelmatige ver
spreiding van de Oeffenschool, aangctoond hoe Jacobs er voor ge-

(4) cfr. Biogr. Nat. loc. cit. 

(5) Het eksemplaar van de Gentse universiteitsbiblioteek is in een stevige lederen 
kaft gebonden. Op deze kalt staan de wapens van de « Casselrye van Aude-
naerde » en aan de binncnzijde een etiket met de tckst c Dezen Boeck te resti-
tueren ter Greffie der Casselrye, naer de doodt van d'actuele Vroedvrauwe ». 
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zorgd heeft dat zijn boek zeker niet onder de korenmaat zou verstopt 
blijven (6). 

Het is zeker dat zijn boek veel heeft bijgedragen tot dc roep van 
gelcerdheid die Jacobs weldra naar een andere stad en ecn ander 
werktcrrein zou leiden. De hervormingen die Jozef II hier invoerde, 
en de moeilijkheden die deze bemoeizuchtige vorst de Leuvense uni-
versiteit in de weg legde om zijn inzichten van vcrlicht despoot door 
te drijven, hadden voor gevolg dat het medisch onderricht naar Brussel 
verlegd werd. Er zouden ook nieuwe titularissen voor het onderwijs 
benoemd worden, en daar Jacobs goed aangeschrcven stond bij het 
landsbcstuur, werd hem een Iccrstoel aangeboden. Hij aanvaardde 
en doceerde de heelkunde in het St. Pietershospitaal, zowel in het 
Frans als in het Nederlands ; zijn kollcgcs werden druk bezocht. 

Daar de politieke strubbelingen hier niet uit de lucht waren, en de 
Oostenrijkers het te warm kregen onder de druk van de Brabantse 
patriotten, mocst ook Jacobs er aan geloven en Brussel verlaten in het 
spoor van de legers, die naar Luksemburg de aftocht bliezen. Hij be-
wees daar belangrijke genecskundige dienstcn tijdens de zomermaan-
den, toen de tyfuskoorts het keizerlijke leger teisterde. Zelf vici hij 
als slachtoffer van de epidemic te Marche-en-Famcnne op 22 augus-
tus 1790, zesenvijftig jaar oud. 

Jan-Bernard Jacobs is een zeer aktief man geweest, een eksponent 
van de uit het oude regime gesproten chirurgen, knappe werkers en 
koene denkers ; uit hun rangen stond o.m. Palfijn (1650-1730) op, 
onze voornaamste heelkundige uit de achttiende eeuw, uit hun rangen 
sproot ook Jozef-Fr. Kluyskens (1771-1843) die de brug slaat tussen 
de oudere en de nieuwe, de negentiende ceuwsc, chirurgie. 

P* '* 

Laten we onze aandacht wijdcn aan Jacobs' Vroedkundige Oeffen
school. 

Het is een werk dat dc eer van het wctenschappclijk boek in het 
zuiden hooghoudt. Er zijn vanaf 1784, het jaar van zijn verschijnen, 

(6) Wetensch. Tijdingen 1954, 14, 335. 
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tot het jaar 1910, in ons land geen Nedcrlandse werken over de ver
loskunde van zulk een omvang van de pers gekomen. 

De inhoud geeft een bccid van dc stand der obstetrische kennis, 
zoals die zich met het eind van dc achttiende eeuw voordeed. Het is 
ecn tijdspiegel in die zin dat het de manuelc geneeskunde, zoals zij 
in de verloskunde tot uiting komt, zeer trouw ten tonele vocrt. Men 
moet zich, om het belang en de betekcnis van het boek in te zicn, de 
toestand van de verloskundige praktijk een ogenblik voor dc gecst 
roepen. 

Men zit in 1784 volop in de instrumentele periode, beter gczegd 
in de tangperiode. Vanaf 1721 gingen de verloskundigcn in hoofdzaak 
tangen bouwen ; tuigen voor oprekking van dc baarmoedcrhals, voor 
meting van het bckken, voor kefalotripsic en basiotripsie werden maar 
in de negentiende eeuw gebouwd. Dc keizersnede behoorde tot de 
uiterst grote zeldzaamheden. Men was de mening toegedaan dat de 
verlossing, ten alien prijze, langs de natuurlijke weg mocst beeindigd 
worden, met of zonder instrumenten. Het baringsproces, in zijn ver
schiUende stadia, leiden, versnellcn of vertragen met behulp van me-
dikamenten of anderszins (eivlicssteek, partus arte prematurus) is 
een aanwinst van de negentiende eeuw. 

Dood of levcnd, voldragen of onvoldragen, wanneer dc baring zich 
aankondigde, mocst de vrucht de baarmoeder verlaten ; zodra de ope
ning van dc hals voldoende gevorderd was (of niet!) zctte men er 
alles op om dat proces te bespocdigen. Andere beweegredenen die 
thans het gedrag van de obstetricus bepalen, spraken niet mec, men 
zag het belang daarvan niet in, schonk er geen aandacht aan, kende 
ze gewoon niet. Een nauwkeurig begrip van de fysiologic van de 
partus had men niet. 

Het behendig zijn van dc obstetricus, met zijn handen of met zijn 
instrumenten, om de vrucht, hoe ook, uit de baringsweg te ontwik-
kelen, was dc opperste kunst omstreeks het jaar 1784, toen Jacobs 
zijn Oeffenschool liet verschijnen. In het werk is dat princiep, het 
enige overigens, ovcral kenbaar, tckst en verluchting ademcn geen 
andere gecst. 

Het zal dc lezer van de Oeffenschool ook niet ontgaan dat dc autcur 
ecn goed stilist is ; aan duidelijkheid laat het bock niets tc wensen 
over, aan woordcnrijkdom schort het niet, en vlotheid van het ge-
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schrevene is zijn bestc sieraad. Uitdrukkingcn uit de kanselarijtaal, 
die in de zeventicnde eeuw opgcld deden in zulke geschriften, zijn 
volkomen verdwenen ; bastaardwoorden zijn zeldzaam. Het boek 
draagt een onuitwisbare Zuidnederlandse stempel : Jacobs zegt 
« onze Mocdertael is te zeer verschillig aen die der Hollanders » 
(voorreden). 

De « voorreden » behelst het professioneel programma van de au
tcur ; de wetenschappelijke scholing van de verloskundigcn die bij het 
volk, waaronder hij en zij leven en werkzaam zijn, is zijn enige zorg. 
Hij wil onderricht geven en hij schrijft een taal die kennis kan bij-
brengcn aan licden die met het genie van een levende, onverbasterde 
taal vertrouwd zijn. Men ontkomt niet aan de indruk dat Jacobs op-
zettelijk een beschaafde, maar toch geen kunstmatige taal heeft na-
gestrcefd. Uitdrukkingcn die in de mond van het volk leven, heeft hij 
geintegreerd in dc wctenschappelijk-tcchnische terminologie van zijn 
vak. 

Het zou, onzes inzien, dc mocite lonen dc Oeffenschool van uit ecn 
linguistisch oogpunt tc bestuderen om de invloed vast te stellen die 
Jacobs' taal op de huidige vakkundige terminologie uitgeoefend heeft. 
W e zijn zeker dat bij hem de oorsprong te vinden is van vele uitdruk
kingcn die thans in de verloskunde ingeburgerd zijn. Hij heeft zijn 
taal gevoed aan ecn levende volkstaal, die zuiver Nederlands is en 
zeer weinig met vreemde woorden of wendingen was besmet. 

Het boek is een prachtige uitgaaf, op licht gcschcpt papier zonder 
watermerk, 20 cm bij 21 cm, 433 bladzijden tekst, 8 bladzijden « in
houd der vcrhandelde zaken » en 21 platen koperdruk ter verluchting ; 
9 platen werden gesneden door Tibcrghien, de overige door F. L. 
Wauters. Er is een aanbeveling van de hand van Van Leempoel, pro
fessor te Lcuven, en een licentic i. d. 6 februari 1784, getckend door 
de librorum censor L. B. de Haveskerke. 

Het feit dat Jacobs een leerboek schreef bracht mede dat hij zich 
tot dc « grond-bcginzels der Vroedkunde » (biz. 432) heeft beperkt 
om die aan zijn leerlingen in te prenten. Laten wij dan van hem geen 
voUedig betoog over embryologische of obstetrische leerstellingen ver-
wachten. De autcur wil bekwame « geboortehelpers(sters) » vormcn, 
geen licentiaten in dc geneeskunde, hij zelf is dat niet, en de rol van 
de universitcit overnemcn ligt niet op zijn weg. In zijn opgaaf voelt 
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hij zich daardoor hocgenaamd niet beperkt, maar wil met zijn eigen 
ondervinding die van de andcren verrijken (voorreden), 

Jacobs heeft zijn licht aangestoken bij diegenen die hij voor de 
bekwaamstc verloskundigcn van zijn tijd houdt : P. Camper, de Ne-
derlander, John Hunter, de Engelsman en in de allerccrste plaats J. 
J. Plenk, de Oostenrijker (1733-1807). De Anfangsgriinde der Ge-
burtshilfe (Straatsburg 1768, Wenen 1774) van deze laatstc is hem 
een bestendige leiddraad geweest. Toch is hij veel andcren niet on-
achtzaam voorbijgegaan. De Oeffenschool behelst een zeer merkwaar-
dig litcratuuroverzicht (biz. 13-23), met een korte inhoud van al de 
verloskundige werken die oorspronkelijk in het Nederlands, of in Ne
dcrlandse vertaling, vanaf 1658 tot aan het verschijnen van zijn eigen 
boek het licht zagen. 

Jacobs was ecn in zijn vak zeer bclczcn man, wie het schrijven over 
verloskunde ten gerieve van de vroedvrouwen een heiligc zaak was. 
Zijn biblioteek was rijk voorzien, men bezit er dc kataloog van (7) ; 
we geloven dat zij kon doorgaan als een van de rijkstc aan heelkun
dige en verloskundige werken. 

*̂ 

De Oeffenschool omvat drie delen, bchoudens de « voorreden » 
waarin de autcur zijn inzichten laat kennen : « Mijn inzigt strekt tot 
het vormen der jonge Geboortshelpers, en wcl voornamentlijk jonge 
Vroedvrouwen, over welkcrs gcbrck dc Vrouwen op het plat Land 
van over lang gezugt hebben ; en geen wonder, want men vindt op 
de zelve geen andere, dan Bejaarde, welkc reeds gebogcheld door 
den ouderdom, geen andere Weetenschap bezitten, dan in hunne 
jonkheid zelfs gcbaerd, of bij geval eene heel natuurlijke Geboorte 
van een ander Vrouwspersoon bijgewoond te hebben. Soortgelijke 
gaen waer men ze vraegt, plactzen zig onder den Rok der Baercnde, 
vermengen hunne zugten met die der Baercnde en Omstaenders, 
houden hunncn morzige en ingekrompene Handen in gcreedtheid, om 
het Kind te ontvangen, binden deszelfs Navclstrcng, en trekken, on
der het onophoudelijk geblaes in de Handen der Moeder, de Nage-

(7) Univ. biblioteek Gent, nr. C 10355. 

89 



boorte door, wasschen het Kind, na welk zij voor hacren loon twee of 
drie Schellingen bekomen hebbende, zig weer naer Huis begccven, en 
aldaer, gemcrkt ze tot nicts anders bekwaem zijn, met gevouwen Ar-
men blijven zitten en een tweede gelegenhcid afwagten ». 

Een pakkender beeld van de toestand waarin de verloskunde en 
haar beoefenaren zich hier te lande bevondcn, kan men zich niet voor-
stellen. Er laat zich een hcle boel bijdenken, dat niet beneden de wer-
kelijkheid zal zijn. 

Een inleiding tot het boek (biz. 1-22) geeft de situatie van de toen-
malige verloskundige kennis aan, naast een kompleet litcratuurover
zicht. 

Het eerste deel (biz. 23-174) definieert de vrouwelijke delen naast 
dc fysiologic van menstruatie, bevruchting, zwangerschap en baring ; 
het behandelt de hulp aan de barende, aan het kind en dc zorgen aan 
de kraamvrouw ; voorts dc algemene gegevens over tweelingenzwan-
gerschap, vroegtijdigc en laattijdige geboorte, de fysiologic van het 
kraambed en de vocding. 

Het tweede deel (biz. 175-279) handelt over de moeilijke en te-
gennatuurlijkc verlossingcn in het algemcen. Hierbij komen de afwij-
kingen van het moedcrlijk genitaal stelsel ter spraak. bencvens de 
andere oorzaken van dystocie die bij het kind gclegen zijn. 

Het derde deel (biz. 280-432) behandelt dc verloskundige hand-
grepen die in geval van tegennatuurlijke baringen best geschikt zijn. 
In het laatste deel, dat het meest op de tcchnische vorming van de 
vroedvrouwen berekcnd is, komt de ware, dc manueel behendige maar 
rationed denkende verloskundige tot zijn voile recht; hier is Jacobs 
op zijn best en munt hij uit door een helder en doorzichtig vertoog. 

Hij bcschrijft 26 verloskundige situaties waarvoor de vroedvrouw 
kan gcplaatst zijn en die zij tot ecn goede afloop moet brengen : alle 
mogelijkc stuit- en voctliggingen, dwarsliggingen, voorliggendc schou-
der en heup, placenta praevia, gekompliceerdc tweelingenzwanger-
schap, enz. Aan het eind van het derde deel worden enige korte 
hoofdstukjes over instrumentele verloskunde gevoegd met de manier 
waarop de instrumenten diencn gebruikt te worden : hefboom, ver
lostang, stompe haak, ontherscningstuigen, hoc men ecn afgescheurd 
hoofd of romp zal extrahcren, dc symfysiotomie en de keizersnede. 
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Deze laatste operatic noemt Jacobs « dc angstvolste en schrikkc-
lijkste Vroedkundige Konstbewerking, door welkc men om *t Kind te 
redden, de Moeder bloodstelt aen ecn groot gevaer en Pijn ». De 
operaticve techniek van de keizersnede wordt tamelijk rudimentair be-
schrcven. De zeventicnde ceuwsc chirurgen hadden nog niet veel be
sef van de talrijkc problemcn die zich stelden bij het beoordelen van 
en dc aanwijzingen tot een sectio caesarea. Het oordeel over en het 
begrip van dc keizersnede zijn maar met de jaren 1920 tot 1950 ge-
rijpt. Geen wonder dat Jacobs er vrij onachtzaam over hecnglijdt. 

W e kunnen over de Oeffenschool niet spreken zonder de zeer ver-
zorgdc en verhclderende illustratie van Jacobs' boek in het bijzonder 
te vermelden. De figurcn zijn van grote precicsheid en bijgevolg van 
ecn ongeevenaarde didaktische waarde. W e hebben ze vcrgelckcn 
met dc zozcer geroemde atlas bij de Traite theorique et pratique de 
I'art des accouchements van P. Cazeaux (8) uit 1846. Er liggcn meer 
dan zestig jaar tussen het werk van deze laatste en dat van Jacobs, 
maar nicmand zal een ogenblik aarzelcn om aan dc Vlaamse autcur 
de voorkeur te geven. Het is maar jammer dat dezelfde beelden op 
het minder geschiktc papier van dc Franse uitgaaf, de Ecole pratique 
des Accouchemens van 1785 zo slccht uitgevallcn zijn. 

Indien de verloskunde een manuelc kunst bij uitstek is, dan vindt 
men daarvan het onovcrtroffen bewijs in de mooie beelden die Tibcr
ghien en Wauters voor Jacobs' Oeffenschool getckend hebben : men 
houdt niet op b.v. de kunstvolle weergave van een stuitcxtraktie te 
bcwondcren op platen X en XI. Verloskundige handgrcpen beschrij-
ven, zonder ecn bcgeleidende afbcelding, is onvruchtbaar werk. Men 
stelt zich gewoon niet voor dat het doenlijk is wanneer men zelf cens 
voor een uithaling gestaan heeft. Een goede plaat is hondcrdmaal meer 
waard dan ecn duidclijke bcschrijving ; het visuecl geheugen moet na-
werken in de handgreep, de bestc tekst kan dat niet. 

* * 

Het ligt voor de hand dat men zich afvraagt wat Jacobs' Oeffen-
school te betckencn heeft voor de verloskundige wetenschap op zich-

(8) Brussel, Ed. J. B. Tircher. 
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zelf, of het boek de kennis daaromtrent verrijkt heeft met nieuwe aan-
winsten. 

Wij zijn ecn antwoord op de vraag schuldig en zijn het aan dc 
waarheid verplicht aan te stippen dat in Jacobs' boek geen enkcl nieuw 
begrip omtrent de kennis van het partusfenomecn, noch een vernieuwd 
inzicht in de teoretische of praktische obstetric te vinden is. Het boek 
weerspiegelt nauwkeurig de stand van de verloskunde met het jaar 
1784, en is met de laatste verworvenheden van de Westeuropese li-
teratuur bijgehouden, doch nieuwe wetenschap over de techniek van 
het eutocisch of dystocisch baringsbeloop treft men er niet in aan. Er 
is alleen het sociaal motief dat de autcur aanzet zijn kennis onder dc 
bestc vorm aan anderen medc te delen. 

Er zijn uitstekende dingen in dc Oeffenschool, en uit de duidclijke 
figurcn b.v. kan de huidige medische student heel wat halen voor zijn 
vakkundige vorming. Maar alles moet, sinds de geweldig ontwikkelde 
instrumentele techniek en de talloze nieuwe gegevens van de normale 
en ziektekundige fysiologic, herzien en aangepast worden. Alleen het 
manuelc aspekt van de obstetric is er niet zozcer op vooruitgegaan 
sinds Jacobs' tijd, en hier valt er nog lets te Icrcn uit dat ondanks alles 
toch merkwaardig boek. 

Gelet op de stand van het verloskundige bedrijf tijdens dc laatste 
helft van de achttiende eeuw in Zuidnederland, was Jacobs' Oeffen
school een krachtige poging vanwege ecn energiek en schrander man 
om een dramatische situatie te vcrhelpen. 

Er heerste in Vlaanderen en Brabant een hachelijke achterstand 
op geneeskundig, meer bepaaldelijk op heclkundig-verloskundig ge-
bied. Dat het zover komen kon, en dat alien die zich met het beoefenen 
van de verloskunde inlieten tot een wraakrocpende onwetendheid 
konden vervallen, heeft vele oorzaken. De Leuvense universitcit ver-
keerde in senielc kaducitcit ; het was wcllicht best dat Maria-Tcrcsia 
tc Brussel een akademie liet oprichten, en dat Jozef II een beetje ver-
lichtingsmotieven naar hier wilde overhevclen om ons land tc laten 
deelachtig zijn aan de vernieuwde medische wetenschap die toen te 
Wenen zulke heerlijke dagen beleefde. 

In die voor de medische kennis zo sombcre en beschamende tijd 
was Jacobs' Oeffenschool een bijzonder helder en schoon licht. Het 
was dc parel van de wetenschappelijke produktie uit dc laatste jaren 
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v66r de Franse Revolutie, die de oudere geneeskunde met heel haar 
professionecl-didaktische organizatic zou wegvagen. 

Het heeft ook zijn doel niet gemist, Jacobs' streven werd met sukses 
bekroond en de vroedvrouwenstand werd en bleef het voorwerp van 
de belangstelling van al wie voor dc volksgezondheid mocst zorg dra
gen. In de Franse en Hollandse tijd kwam het berocp meer en meer 
tot herwaardering, en met het jaar 1818 tot herstel. 

Toen was Jacobs' boek, ofschoon het meer dan dertig jaar oud was, 
nog niet uit dc horizont verdwenen en diende het weer voor de op-
Iciding van de kandidaten die zich tot het harde maar cenzame beroep 
van vroedmcester en (of) vroedvrouw voorbcrcidden. 

L. van Damme (*). 

RESUME 

Pour remedier a la situation desastreuse dans laquelle se trouvaient I'art obste
trical et ceux qui le pratiquaient, Jean-Bernard Jacobs, chirurgien et accoucheur de 
Gand, a public un magnifique manuel a I'usage des accoucheuses, d'abord en n^er-
landais en 1784, puis en traduction fran?aise a Gand, a Bruxelles et a Paris, en 
1785, Ecole Pratique des Accouchemens. Le but et le plan de cet ouvrage hors ligne 
sont avant tout didactiques; il embrasse, et expose dune fa<;on particulierement 
lucide, la theorie et )a pratique de I'art des accouchements. Dans ce but I'auteur 
s'est servi d'une illustration riche, demonstrative et artistique dont on trouvera 
difiicilement la pareille dans aucun livre similairc de I'epoque. Le traite de Jacobs 
ne comporte aucune donnee qui jette un jour nouveau sur I'obstetrique normale ou 
pathologique, il voulait seulement relever le niveau intellectuel et moral de la pro
fession des accoucheuses; ce but il I'a pleinement atteint. Le traite n'cn constitue 
pas moins la meilleure production scientifique en la matiere vers la fin du dix-
huitieme siecle dans les Pays-Bas meridionaux, qui se trouvaient dechus a un la
mentable niveau intellectuel du fait d'une situation economique et .sociale pitoyable, 
dont il faut chercher les origines dans I'etat politique du pays. 

(*) Ik betuig mijn dank aan Dr. L. Elaut, met wie ik vaak over de betekenis van 
de Oeffenschool van gedachten heb gewisseld. Hij heeft het schrijven van deze 
bijdrage vergemakkelijkt door de noodzakelijke bibliografische dokumentering 
op te zoeken en voor mij te rangschikken. Zonder zijn hulp zou deze studie 
niet tot stand gekomen zijn. — L. v. D. 
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