
ZUID-GEWINA 

Vcrslag over dc vcrgadering van 14 oktober 1961 in hct Stadsarchiet te Gent. 

Aanwezig waren 18 leden. 

De voorzitter, Prof. Dr. P. van Oye, opent de vergadering met een welkomst-
woord aan al de aanwerigen en in .4et bijzonder aan Dr. Wittop Koning, voorzitter 
van GeWiNa, Prof. Dr. E. Bruins. Mevrouw Bruins-Ocsterkamp, Amsterdam, en 
Dr. Bik, Gouda. 

De voorzitter herdacht het overleden bestuurslid Prof. Dr. J. Van de Velde. die 
hij als een rechtschapen en good mens beschreef. 

Lieten zich verontschuldigen : Dr. Brans, Dr. J. G. van Cittert-Eymers, secre-
taresse van GeWiNa, Mej. M. Rooseboom en de heer de Maar, respectievelijk 
penningmeester en vice-voorzitter van GeWiNa, Dhr. A. De Smet, BrusscI en 
Mejuffer Deridder (Dilbcek). 

De voorzitter feliciteerde H. E. H. Dr. De Beul met zijn benoeming tot Rector 
van het Seminarie te Drongon en zijn promotie tot Erekanunnik, alsook Dr. L. 
Elaut met zijn benoeming tot professor in de Geschiedenis van de Geneeskunde 
aan de Universiteit te Gent. 

Verder deelde de voorzitter mede dat het in de bedoeling hgt van Zuid GeWiNa, 
in samenwerking met de Kon. Vlaamse Acndemie, een symposion in te richten 
over Mercator, ter gelegenheid van dc 450e verjaring van zijn geboorte. 

Vervolgens werd het woord vcrlcend aan Prof. Dr. L. Elaut (Gent), die een 
lezing hield over Benedikt de Bacqucre of een blik op de gerontologie in het Zuid' 
Ncderland dcr 17c ceuw. Bsnedikt de Bacquere (Dendermonde 1613 - Brugge 1678), 
prior van de Ter Duinenabdij, is c m . de auteur van een drietal boeken, Senum 
medicus, Senum salvator en Senum anatomicus, die voor Zuid-Nederland de enige i 
gerontologische bijdragcn van enige betekenis zijn. Alhoewcl zij geen nieuwe ge-
gevens aanbrengen, moeten zij toch tot de nauwkcurigste en rijkste geschriften van j 
de zeventiende eeuw betrcffende de ouderdomsfysiologie, esq. -anatomie en -psy-
chologie gerekend worden. Zij laten veel gelijksoortige boeken, die in de vaklite-
ratuur opgegeven worden, ver achter zich, en het verdient aanbeveling op het ] 
ceuvre van deze biosocioloog van de Barok de aandacht te vestigen ; hij was een ! 
zeer kritisch belezen man en een scherpzinnig schrijver, die de wetenschappelijke 
aktiviteit van zijn land alle eer aandoet. 

Dr. ). G. W . F. Bik (Gouda) handelde daarna over Geneeskunde in de 16e en i 
17e eeuw. In een tijd, waarin de geneeskunde sterk in beweging is. is het nauwe- ' 
lijks voor te stellen, dat eeuwenlang een vrijwel statische toestand heeft geheerst 
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op dit gebied. In deze lezing werd minder de aandacht gevraagd voor het werk 
van de corifeen der geneeskunde, maar voor de gezondheidszorg na de middel-
eeuwen. Niet in zieken- of gasthuizen werden de patienten verpleegd, doch thuis. 
Thuis werd de diagnose gesteld, daar ook werd de patient behandeld, geopereerd 
en na het overlijden zelfs geseceerd. Enkele behandelingsmethoden verkregen een 
nadere belichting, de diagnostiek werd onder de loupe genomen. De vraag : wie in 
de vorderingcn van de geneeskunde in de loop der eeuwen de belangrijkste rol 
gespeeld heeft, de doctores medicinae of de chirurgijns vroeg een interessante be-
schouwing. Een aantai dia's, aan het einde van de lezing vertoond, bevestigde de 
uitspraak, dat we dankbaar mogcn zijn in de 20e eeuw van de enorme vooruit-
gang op medisch gebied te kunnen profiteren. 

Dr. P. Bockstacle (Sint-Niklaas) had het over « Bibliografische bijdrage tot de 
geschiedenis van de « ars visoria » of wijnroeikunst tot circ. 1600 ». Reeds in de 
13e eeuw kende West-Europa een bloeiende wijn- en bierhandel. In verband hier-
mede was het van groot belang de inhoud van tonnen te bepalen. Men noemde 
dit het visiercn of vcrgieren van vaten. In het Latijn sprak men van de ars visoria. 
Men gebruikte hiervoor een visier- of vergierroede (virga visoria). In de loop van 
de 15e eeuw kwam. vooral in Noord-Nederland, het woord wijnroede en wijn-
roeien in gebruik. Omstreeks 1400 hadden reeds verschillende stcden officieel aan-
gestelde wijnroeiers. Een tractaatje over wijnrocien wordt in 1347 vermeld in een 
catalogus van de bibliotheek van de benediktijnerabdij St.-Emraeran te Regens-
burg. De oudste bewaard gebieven beschrijving van de fabricatie van een visier-
roede treft men aan in de familiekroniek van de Nurenbergse patricier Ulman 
Stromer (1329-1407). Verschillende in Duitsland geschreven 15de-eeuwse hand-
schriften bevatten hoofdstukken over de « ars visoria ». Het Rijksarchief te Brugge 
bezit een « Tractactken vander Vergierroede » in handschrift (circa 1510). De 
oudste gedrukte werkjcs over de « virga vi.soria » zijn twee incunabels uit 1485 
(gedrukt te Regensburg ?). De ecrste Nederlandse beschrijving vindt men in het 
anonieme werkje Die waerachtige const dcr Geomctrien, gedrukt te Brussel in 1513 
(herdruk, Antwerpen 1547). In de loop van de 16e eeuw neemt het aantai werkjes 
over het vcrgieren langzaam toe. Merkwaardig is wel, dat ze bijna uitsluitend in 
Duitsland en de Zuidelijke Nedcrlanden ontstonden. Het enige bekende Franse 
werkje uit de 16e ceuw is : La Fabriquc et Usage de la laugc ou Diapason van 
Gervais de la Court (Lyon. 1567). Het aantai publicaties over wijnroeien in de 
17e en de volgcnde eeuwen is zeer groot. Een van de meest merkwaardige is de 
Stereometria doliorum (1615) van ] . Kepler. 

De voordracht van Prof. Dr. A. Louis (Leuven) luidde : Jean-Pierre Vauchel 
(1763-1841), pionier van dc modeme algologie. J.-P. Vaucher, geboren en gestorven 
te Geneve, calvinistisch predikant en leraar in de botanic, hield zich van in zijn 
prille jeugd bezig met de botanic. Op 40-jarige ouderdom publiceerde hij zijn bij-
zonderste werk : Histoire des Confcrves d'Eau douce (Geneve, Pascoud, 1803). 
In dit werk worden voor de cerste maal de bevruchtingsverschijnselen bij de wieren 
behandeld en een systematiek der Conferven en der Cyanophyceae voorgesteld. 
Vaucher deelt de Conferven in 6 klassen in, op basis van de zaadvorming, nl. : 
de Ectospermae (Vauchcriaceae) met uitwcndige zaden; de Conjugatae met in-
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wendige zaden; de Polyspennae (Chladophorales en Chaetophoralcs) met veel-
vuldigj zaden in .speciaal-gevormde zaadlichamen : dc Hydrodictyen of netvormige 
Conferven: de Batrachospcrmae en Proliferae (Draparnaldia en Chaetophoraceae) 
mjt uitcenlopende vormen van zaadvorming. Da Tremellcn of Cyanophyceae 
worden ingedeeld in Oscillatorien en Nostoc's. De mceste klassen worden inge-
deeld in geslachtcn en soorten, waarvan verticheidenc heden ten dage nog behouden 
blijven. De systematische klas-, geslachts- en soortkenmerken, op basis van dewelke 
Vaucher zijn indeling maakte, worden voor ccn groot gedeelte heden nog gebruikt. 
Op gebied van voortplantingslecr is Vaucher dc ontdekker van zygoten van de 
Ectospermae en van de Conjugatae. Als eerste bioloog heeft hij de konjugatie- en 
bevruchtingsverschijnselen in hct mikroskoop gevolgd, evenals de ontkieming van 
de zygospore. Hij is ook, zoniet de eerste, dan toch een der eersten die, op grond 
van dc voortplantingsverschijnselen bij Spirogyra, ernstige twijfels geopperd heeft 
betrcffende de oude opvattingen over de scksuele voortplanting. De bij hem diep-
vastgeankerde-verkeerde-opvafting over de gereticuleorde struktuur der organismen, 
heeft hem belet de juiste toedracht van deze problemcn te ontdekkcn. Zijn nieuwe 
opvattingen hebben een overwegende invloed gehad op de eerste standaardwerken 
over algologie in het begin van de 19e eeuw. Vaucher zelf .staat praktisch onaf-
hankelijk van de zeldzame oudere algologen, door de kritisch-logische wijze waarop 
hij deze nieuwe waarnemingsfeiten probcerde te interpreteren. 

Ten slotte sprak Dr. A. Evrard (Gent) over : Een vruchtbare samenwerking i 
Kan. Triest en Prof. Guislain. Dc door de Gentse Universiteit verleden jaar her-
dachte Prof. Dr. J. Guislain en dc dit jaar door de Broeders en Zusters van Liefde 
plechtig in herinnering gebrachte Kanunnik P. J. Triest blijken nauw te hebben 
samengewerkt. Triest stelde de door hem gestichte kloosterorden ter beschikking 
der geestesziekenverpleging, voor wier vernieuwing Guislain zo krachtig ijverde; 
hij bepleitte de aanwerving van de grote psychiater aan de Gentse gestichten, die 
aldus als eersten over een werkelijk specialist gingen beschikken: samen stclden 
ze een fundamenteel rcglement voor gestichtsverpleging op, dat een grote hervor-
ming bracht ; Guislain droeg zijn meesterwerk « Traite sur les Phrenopathies » 
aan de Gentse kanunnik op. Samen voerden ze Gent aan de spits dcr moderne 
ziekenverpleging. 
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