
GESCHIEDENIS V A N DE GENEESKUNDE. 

W A A R O M EN W A A R H E E N ? (*) 

D. en H., Mijn eerste woord, bij de aanvang van deze lessencyklus 
over de geschiedenis van de geneeskunde, is een in-memoriam voor 
wijien professor J. J. vandevelde. Hij was een beminnelijk man, en 
met de weinige middelen waarover hij beschikte, heeft hij zich inge-
spannen, wanneer de ziekte hem reeds in haar greep had, om bij de 
medische studenten belangstelling te wekken voor het vak. Hij bezat 
een enorme hoeveelhcid dokumentcn, hem door zijn vader nagelaten, 
met dewelke hij het beste waartoe hij lichamelijk en geestelijk nog in 
staat was, heeft pogen te bereiken. 

Voorts voel ik mij gedrongen het werk en de betekenis te memo-
reden van hem wiens naam met deze kursus verbonden is, wijien 
Franz Jonckheere. Stevige vriendschapsbanden waren door veelvul-
dig kontakt en samenwerking tussen hem en mij gelegd. Toen hij 
in 1956, tweeenvijftig jaar oud overleed, ontviel aan ons land de 
meest originele beoefenaar van de geschiedenis der geneeskunde. 

Hij had zich, op nauwelijks vijftien jaar tijd, tot een vooraanstaand 
kenner van de geneeskunde van het oude Egypte opgewerkt. W a t hij 
in diverse vaktijdschriften van de hele wereld over de Farao's en de 
geneeskunde van hun tijd heeft gepubliceerd, behoort tot het beste 
dat in tientallen jaren vcrschenen is. Het is geen overdrijving en geen 
retoriek, te beweren dat hij op het gebied van de medische egypto-
logie, en vooral van haar sociale aspekten vanaf Cheops tot Cleo
patra, een vernieuwer is geweest, dank zij belangrijke ontdekkingen. 

De vader van Franz Jonckheere, wijien professor Tobie Jonck-
heere van de Brusselse universiteit, die het bezit van zijn zoon had 

(*) Inaugurale les, gegeven op 7 november 1961. 
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geerfd, heeft goed gevonden belangrijke bedragen voor stichtingen 
en prijzen ter beschikking te stellen. Zij zouden alle de beoefening 
van de medische geschiedenis ten goede komen. Ik bewaar als een 
kostbaar dokument het schrijven, waarin hij mij in 1957 mededeelde, 
dat hij een som overmaakte aan de universiteit Gent, om een lessen
cyklus over de geschiedenis van de geneeskunde te financieren, en 
dat hij graag mij met het doceren daarvan belast zag, ter herinnering 
aan de vriendschap die mij met zijn zoon verbond. 

Dat, d. en h., is in het kort wat ik zou noemen de ontogenese van 
deze kursus, die minstens vijftien kolleges van een uur moet behelzen, 
en die de naam van Franz Jonckheere draagt. De omstandigheden 
zijn dan tijdens de laatste jaren zo verlopen, dat ik door de beheer-
raad van de universiteit, in juni 1961. werd aangesteld om deze kursus 
te geven. 

Ik dank al diegenen die zich ingespannen hebben om mij die eer-
volle opdracht toe te wijzen. Voorts dank ik mijn leermeesters, als-
mede mijn vroegere kollega's uit de fakulteit, die de geschiedenis 
van de geneeskunde een schamel plaatsje op de reeds zo gevulde 
uurrooster hebben gegund. En vlei mij tevens met de hoop, dat ook 
de huidige leden van de fakulteit niet afwijzend zullen staan, wan
neer ik mij straks voor de wetenschappelijke uitrusting van een me-
disch-historisch instituut ga beijveren. Ik doe dan ook een beroep, 
van op deze plaats, op haar beheerraad om de universiteit te begif-
tigen met een nieuwe en moderne instelling, die de morele en intel-
lektuele standing van het artsenberoep moet ten goede komen. 

Men heeft thans de mond vol over de noodzakelijkheid het weten-
schappelijk onderzoek te bevorderen en beter te organizeren : weten
schapsbeleid neemt zich voor het tot een gerationalizeerde ontplooiing 
in ons land te brengen. W a t wordt er niet ten goede voor gcdaan ? 
Er is zelfs, als ik het goed voorheb, zoniet een ministerie, dan toch 
een minister die het wetenschapsbeleid in zijn bevoegdheid heeft, in 
casu de huidige eerste minister zelf. 

Te gelegenertijd had ik het genoegen de aandacht van professor 
Massart, voorzitter van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid, 
te vestigen op het tekort aan belangstelling, vanwege de officiele 
mannen der wetenschap, voor de geschiedenis van dat kind der exakte 
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wetenschap, de tot ars medica geevolueerde mensenbejegening, die in 
een van onze traditionele fakulteiten onderdak en geestelijke koeste-
ring te beurt valt. Ik had de indruk dat ik niet een dovemans oor had 
gevonden bij professor Massart. 

* 

Tot onderwerp van de eerste ontmoeting tussen studenten van de 
laatste doktoraatsjaren en uw dienaar, die voor de tweede maal in 
zijn leven, na een ballingschap van zestien jaar, tot lektor of zoiets 
werd gepromoveerd, heb ik laten opgeven : geschiedenis van de 
geneeskunde, waarom en waarheen ? Ik deed zulks, omdat ik mij wel 
bewust ben dat die vraag bij u opkomt, en bij veel anderen aan en 
rondom de medische fakulteit, zowel hoogleraren, assistenten, stu
denten en de dokters in het algemeen, problemen doet rijzen en 
schampere aanmerkingen op de lippen legt. 

W a t hebben wij, arisen en aanstaande artsen, aan de geschiedenis 
van de geneeskunde ? W a t voorbij is, is voorbij en is goed voorbij. 
Men spreekt te alien kante van vooruitgang, wat heeft derhalve een 
terugblik op het verleden voor de toekomst te betekenen ? W e moeten 
het verJeden pogen te verbeteren, dus dat verleden de rug toekeren 
en voor de toekomst ijveren. Wa t baat het een hedendaags dokter 
iets af te weten van de hippokratische geneeskunde ? Dat is goed 
voor folkloristen, voor geneesheren die aan 't eind van hun draad 
gekomen zijn, die geen patienten meer hebben, omdat zij hopeloos 
verouderd zijn en zich aan de nieuwe tijd, met zijn onverbiddelijkc 
eisen, niet kunnen aanpassen. 

Onderwijs in de geschiedenis van de geneeskunde, goed en uit-
stekend, maar de uurroosters zijn reeds tot barstens toe bezet, de zit-
plaatsen in de kollegekamers worden niet meer koud, de programma's 
zijn reeds zo beladen en gij wilt er nog meer bijvoegen. Geschiedenis, 
daar wiilen wij niet van horen, want wat baat zij de massa kennis die 
wij voorgesohoteld en te vertcren krijgen ? Merkwaardig is het wel-
licht, maar... 

Dat zijn zowat de geldende dooddoeners. Indien het allemaal waar 
was, D. en H., dan moet het, mutatis mutandis, ook waar zijn voor 
zeer veel leeropdrachten aan deze universiteit. Kijk maar het Alge
meen Programma der Leergangen in ; voor de fakulteit van wijsbe-
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geerte en letteren lopen de twee derden van de kolleges over de ge
schiedenis van het een of van het ander. Wij kunnen ons afvragcn 
wat een advokaat of een krijgsauditeur met de Nederlandse litera-
tuurgeschiedenis heeft uit te staan ; wat kan hem Aagje Deken en 
Betje Wolff schelen ? Schaf die geschiedenisvakken aan de univer
siteit af, en kom mij dan even vertellen wat er overschiet ; niemand 
minder dan prorector P. Lambrechts mag ophoepelen. 

Het is een onschatbaar voorrecht van het universitair onderricht en 
van de echte universitaire atmosfeer, dat zij niet onmiddellijk op het 
pragmatische zijn gericht. Ik wil in dat verband met nadruk wijzen 
op het hoofdartikel uit het septembernummer 1961 van Dtetsche \Va-
rande en Belfort, waarin Albert Westerlinck op de universiteit hier 
te lande, en op de geest die haar moet bezielen. de aandacht vestigt. 
Het echte knelpunt, waarover het in de grond, heden ten dage, gaat, 
heeft de Leuvense hoogleraar scherp en hard ontleed en in 't licht 
gesteld. 

Niet de onmiddellijke nuttigheidsmotieven zal het universitair on
derwijs beogen, maar het voortbrengcn van de wetenschap om haar-
zelfswil ; voorts het vormen van jonge mannen tot vorsers naar we
tenschap, tot verrijkers van de geestelijke reserves der gehele 
mensheid. Wij zijn dat aan de samenleving verplicht, en ons land 
mag zich aan die gemeenschapsplicht niet onttrekken. 

De wetenschap is internationaal en universeel, zij heeft geen va-
derland zegt men. Maar de wetenschapsman heeft er wel een, en het 
vak dat hij beoefent. wortelt in het gemeenschappelijk verleden, alle 
volkeren hadden er een aandeel in, hij en zijn wetenschap zijn de 
kindskinderen van dat verleden, hij draagt er de sporen en vaak de 
littekens van in zijn geest, zij laten hem niet los, hij leeft er van. 
Pasteur heeft eens gezegd dat de geschiedenis van de wetenschap, de 
wetenschap zelf is ; een bakterioloog kan, op straffe van mateloze 
zelfoverschatting. Pasteur toch niet laten vallen ! En laat ik verder 
P. Schlegel citeren, die schreef dat de geschiedenis een profeet is, 
die achteruitkijkt. Zou dat ook voor de geneeskunde niet het geval 
zijn ? 

De geschiedenis van de geneeskunde moet de artsen, en de me
dische professoren tot ootmoed stemmen. Is het misschien daarom 
dat zij op zulk een slecht blaadje staat ? De geschiedenis werd de 
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magistra vitae genoemd ; kan het de beoefenaars van de ars medica 
kwaad, dat zij de les gespeld worden door een ervaringsrijke leer-
meesteres ? 

D. en H., ik pleit pro domo, niemand kan het euvel opnemen, ik 
ben het aan de leeropdracht die mij toegewezen werd verplicht, en 
ge zult van mij, die oude paraplu waarop het veel geregend heeft 
(Thiers), en niet zonder kleerscheuren door het leven ben gegaan, 
wiilen aannemen : hoe meer de medicus afweet van de onderdelen 
van de geneeskunde, hoe meer hij in staat kan worden geacht, en 
werkelijk ook bevoegd zal zijn, om zich over de betekenis en de roe-
ping van het geneesherenschap, met zijn vele aspekten en toedrachten, 
te bezinnen. 

Het wordt op alle daken uitgeschreeuwd dat de universiteit, niet 
allereerst bekwame vaklieden moet vormen, maar mannen die boven 
hun technische vorming uit, zin en hart bezitten voor een meer men-
sen- en wereldbeschouwelijke gerichtheid. 

Het gevaar voor vertechnizering bedreigt het artsenberoep, het is 
een gevolg van de steeds verder toenemende specializatie, deze is on-
vermijdelijk geworden door een alles overrompelende uitbreiding en 
mechanizering, de geneeskunde vervalt in tallozer wordende specia-
lismen, wij weten of zien niet waar het zal ophouden. Onvermijdelijk 
is het, dat het vaak voor de ogen duizelt, zodat de medische profeet 
best een stond zijn vaart remt, en vooralcer zich aan nieuwe voor-
spellingen te wagen, even achteruitkijke ; het zal hem behoeden voor 
roekeloosheid en hem zijn voorspellingen met veel wijsheid leren for-
muleren. 

Ik meen dat de kennis van de medische geschiedenis veel kan bij-
dragen om die wijsheid te verwerven, uit te diepen, uit te zuiveren 
vooral, indien zij met een flinke dosis wijsgerig inzicht gepaard gaat, 
dat zij zelfs daartoe meer kan bijdragen dan een verhoging van het 
aantal zuiver medische kursussen. Even tot inkeer komen, niet voor-
uithollen, even uitblazen, zich bezinnen en de horizont afkijken, zich 
orienteren met een betrouwbaar kompas door een onafzienbare heide 
met veel verdorde bomen, scherp toekijken of onder al dat doodge-
waande soms geen kostbare parels verborgen liggen waarmede het 
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heden zijn voordeel kan doen, en de geneeskunde van heden tot 
sieraad kan strekken. 

Wat zal beter de waardeloosheid van veel teorieen en terapieen 
bewijzen, wat zal ze beter uitstoten, dan de konfrontatie van het 
heden met het verleden ? Dat kan alleen de medische geschiedenis ; 
zij alleen kijkt vooruit en achteruit. 

En hiermede, D. en H., begrijpt u voor wat een zware taak die-
gene geplaatst is, die geroepen wordt de geschiedenis van de genees
kunde te doceren. Deze mag geen prentjeskijkcrij zijn, geen anek-
dootjeswinkel, geen kleingeestig gevit over woorden, data, titels of 
levensgebeurtenisjes, geen memoiresschrijverij uit tijdverdrijf, maar 
een diep en rationeel zoeken naar en schouwen in tijdsverbanden, in 
algemeen-historische invloeden, in kultuurstromingen, ten overstaan 
van de medische feiten, strevingen of individuen, ten overstaan van 
politieke, sociale en ekonomische kenteringen, ten overstaan van alles 
wat zich op het wereldtoneel afspeelt of afgespeeld heeft. 

Want de geneeskunde is een kind van haar tijd, en de genees
heren staan niet als vreemdelingen in de maatschappij en in het tijds-
gebeuren. De geneeskunde houdt gelijke tred, ofschoon ze steeds een 
stapje ten achter is, met de evolutie van de andere, meer in het bij-
zonder van de exakte wetenschappen, zij heeft een aandeel in de 
geesteswetenschappen, maar beroept zich meestal op de natuurweten-
schappen en de biologie, waar zij krachtens haar geboorterecht thuis-
hoort. 

* 

Doel van de geschiedenis der geneeskunde is dus, allereerst de 
artsen en de toekomstige artsen aan te zetten tot nadenken over de 
zin en de mogelijkheden van hun schone individuele, maar sociaal 
bezielde, taak. Het doel is niet bij hen een heimwee wakker te roepen 
naar een verloren paradijs, of naar de medische praktijk van vroeger 
dagen ; geen jammeren over de tijd toen alles veel beter ging, toen 
de huisdokters de koningen van de samenleving waren, toen de pa
tienten, met dankbaarheid bezield, voor een geneesheer ontzag koes-
terden, toen men al die papiertjes niet moest invullen, en men geen 
last had met de fiskus, toen de jonge geneesheren niet zo onkollegiaai 
en zo weinig ontwikkeld waren, niet zoveel verdienden als thans, 
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toen de dokters meer werkten voor minder geld, en zeg maar op. Elke 
generatie, D. en H., had en heeft haar problemen ; mocht de me
dische geschiedenis u dat reeds leren inzien en u aanzetten er naar te 
handelen, het was al een hele stap op het goede pad naar de waar-
dering van haar echte taak. 

De geschiedenis van de geneeskunde moet u leren de machten en 
de mogelijkheden van het heden als een echte intelligentsia aan te 
vatten en aan te kunnen, zij moet de geesten openstellen naar de 
toekomst. Zij heeft geen nieuw of ander tema op te werpen, maar u 
te verzoenen met de vooruitgang met behulp van de levenslessen uit 
het verleden : de profeet die even stilstaat en terugblikt. 

Maar de geschiedenis van de geneeskunde als tak van wetenschap 
vereist een geestesdiscipline, zij vergt studie, opleiding, ervaring, 
oefening, zij roept tal van andere wetenschappen ter hulp, de histo-
rische kritiek onder andere. Zij veronderstelt heel wat, een stevige 
kennis van de oude talen b.v. voor wie uit de antieke geneeskunde 
wil putten om daarmee een begrip van het heden te verduidelijken, 
het perspektief van de sociale toestanden op terapeutische handelingen 
en professionele gedragingen in de maatschappij van het oude Grie-
kenland of Rome te begrijpen. 

Men wordt geen medicus historicus geboren, men verwerft de nood-
zakelijke kennis, routine en vaardigheid door harde training, en ge-
looft me vrij, D. en H., er komt heel wat om de hoek kijken voordat 
men het vak onder de knie heeft en, na jaren slechts, een woordje 
mag meepraten. 

In de ons omringende landen is de belangstelling groeiend : er zijn 
vaktijdschriften, instituten, er worden nationale en Internationale 
kongressen, symposiums aan de geschiedenis van de geneeskunde ge-
wijd. Er worden leerstoelen, biblioteken, seminaria, muzea opgericht, 
er worden reisbeurzen uitgeloofd en werken bekroond, er worden 
dotaties in het leven geroepen ; nijverheidsinstellingen, banken, ver-
zekeringsmaatschappijen, openbare besturen stellen bedragen ter 
beschikking. kortom de geschiedenis van de geneeskunde wordt op-
genomen in de wetenschapsbeweging, het officiele wetenschapsbeleid 
kan ze niet meer verwaarlozen. Liefhebberijtjes ter zake zijn uit den 
boze, dilettanten worden door de vaklui scheef bekeken, folkloristen 
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zijn voorbijgestreefd, naschrijverij vindt geen genade, men gaat ho-
gere eisen stellen, 

Wanneer men thans de medisch-historische wereld in ogenschouw 
neemt, komt men tot de vaststelJing dat het in ons land met de offi
ciele waardering voor de geschiedenis der geneeskunde toch niet zo 
schitterend gesteld is. W a t is immers de toestand op het universitaire 
vlak ? Leuven heeft een lektoraat in de geschiedenis van de genees
kunde, die een keuzevak is. Luik heeft een vrije kursus georganizeerd 
en beschikt over een flink docent, die een seminarie heeft ingericht 
en interessante monografieen uitgeeft. Gent is voor een paar jaren 
begonnen met J. J. vandevelde ; er bestaat hier een muzeum voor de 
geschiedenis van de wetenschappen, tamelijk rommelig en verwaar-
loosd, maar nog geen instituut met seminarie, biblioteek en getraind 
personeel, er is geen toekomstmogelijkheid voor assistenten. Brussel 
heeft helemaal niets ; omdat het dc schenking Franz Jonckheere niet 
gewild heeft, kon hier met een vrije kursus van wal gestoken worden. 

Zijn er tijdschriften ? Er is Ypecman die de historische artikels 
welke in Le Scalpel verschijnen, bundelt en uitgeeft. In de meest 
diverse tijdschriften van het land duiken, af en toe, bijdragen van 
medisch-historische aard op, wijien A. vandevelde heeft er jaren lang 
heel wat laten verschijnen, o.m. in de Verslagen en Mededelingen 
van de drie Vlaamse akademies. Ik moet er plichtshalve op wijzen 
dat A. vandevelde's bijdragen meestal van bibliografische aard zijn, 
niet kritisch genoeg, maar altijd lovend, nogal dityrambisch, en in een 
afschuwelijk Nederlands geschreven. Maar ze zijn talrijk, soms mooi 
ge'illustreerd en zeer verscheiden van onderwerp. Ik moet in het bij-
zonder de aandacht vestigen op het Biologisch Jaarboek door het 
natuurwetenschappelijk genootschap Dodonaea onder leiding van 
Prof, van Oye uitgege\en, dat om het jaar een wetenschappelijk-
historische bijdrage opneemt. 

Met enkele kollega's uit Gent en Leuven zijn wij in 1959 begonnen 
met een tijdschrift, Scientiarum Historia, dat de geneeskunde, de 
wiskunde en de natuurwetenschappen bestrijkt, en viermaal per jaar 
op meer dan 50 bladzijden verschijnt. Het is een jeugdige poging, 
maar het tijdschrift leeft. het wordt in de internationale medisch-
historische houding ingeschakeld en regelmatig gerefereerd. 
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Er zijn in de laatste tien jaar enkele boeken en proefschriften in 
het Nederlands over de historia medica verschenen. 

In 1960 werd de Zuidnederlandsc vereniging voor de geschiedenis 
van de geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschap —• Zuidgcwina 
genoemd — opgericht ; zij leeft met haar bescheiden middelen maar 
doet het degelijk, met een klein aantal belangstellenden in een voor-
jaars- en in een najaarsvergadering. 

Vermelden we nog dat Antwerpens Geneeskundige Dagen een na-
middagzitting aan de geschiedenis van de geneeskunde wijden. 

Er is een Noordnederlandse vereniging voor de geschiedenis van 
de geneeskunde, er is een Beneluxvereniging voor dc geschiedenis 
van de farmacie. Deze laatste vergadert daarenboven tezamen met de 
eerste op een twee-dagenprogramma, om de drie jaar, bij een van de 
partners. Naar de samenkomsten van Noordgewina trekken van hier-
uit deelnemers tweemaal per jaar over de staatsgrens. 

Het is een drukke werkzaamheid. hoor ik u opmerken. Inderdaad, 
maar het zijn immer dezelfde namen en dezelfde personen die voor 
het voetlicht treden, en op het universitaire vlak zou het zoveel beter 
moeten zijn, ook in Nederland. En voor diegenen wier geest naar 
Frankrijk is gericht, moet het gezegd dat het aldaar ellendig gesteld 
is, behalve te Lyon en te Montpellier. 

Het is mij een vreugde te mogen verklaren dat rector Bouckaert 
de aangelegenheid van op een zeer hoog akademisch niveau bekijkt, 
en er zich voor inspannen wil, tijdens zijn ambtsperiodc, te Gent, de 
geschiedenis van de geneeskunde een billijke plaats in de opleiding 
van de artsen toe te wijzen. Ikzelf zal, en moet, het mij tot een plicht 
rekenen daarin voor te gaan, en de akademische overheid tot het steu-
nen van alle genomen en te nemen initiatieven te bewcgen. 

Het is mijn innige overtuiging dat men de geschiedenis van de 
geneeskunde in een moderne universiteit niet meer uit de weg kan 
gaan ; alle medische disciplines moeten daar vertegenwoordigd zijn ; 
waarom zij niet ? Het komt er op aan de bevoegde krachten te doen 
ontluiken, op te leiden, aan het woord te laten, aan het werk te zetten 
en in staat te stellen hun wetenschappelijke taak uit te voeren in een 
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uitgerust instituut. Waarom zou het in Belgie, en hier in de Vlaamse 
universiteit, niet mogelijk zijn de mannen te vinden en de middelen 
daartoe te scheppen ? 

Het kan in Amerika, en thans komt het licht daar vandaan ; het 
kan in Spanje, in Zwitserland, in Italic, zelfs in Yoegoslavie en Grie-
kenland en in Zuid-Afrika, en het kon ook te Luik. In Duitsland zijn 
sinds 1945 tal van medisch-historische instituten uit de grond en uit 
de puinen gerezen : Kiel, Miinster, Wiirzburg, Frankfurt a. M., 
Gottingen, Heidelberg. Amerika gaat zijn hoogleraren in de medische 
geschiedenis in Duitsland en in Spanje rekrutercn. Te Mainz heeft de 
Franse bezetting in 1946 een nieuwe universiteit opgericht ; de Duitse 
regering heeft ze ongerept overgenomen. Tussen de voorlopige ba-
rakken van het toenmalige akademisch ziekenhuis was er ene die het 
opschrift droeg van medisch-historisch instituut. Wat daar mogelijk 
was op het ogenblik van de diepste na-oorlogse inzinking, zal hier 
niet onmogelijk zijn, wanneer wij ons in een ekonomische welvaarts-
rocs bevinden. Van wetenschapsbeleid gesproken, hier is een schone 
taak voor hem weggelegd. 

Wanneer de geschiedenis van de godsdiensten, van de wijsbegeerte, 
van het Oud-Ncderlands recht, de geschiedenis van de primitieve en 
half beschaafdc volkeren. de geschiedenis van de oudheid, middel-
eeuwen, moderne tijden en hedendaagse tijden, de geschiedenis van 
de bouwkunst, de geschiedenis van de bestuursinstellingen van Bel
gie en van het oude Rome zich over ordinarius, uurrooster, instituut, 
seminarie en verplicht cksamen verheugen, begrijp ik niet waarom geen 
aandacht besteed wordt aan de geschiedenis van de geneeskunde. Het 
verplicht cksamen wil ik voor de gelegenheid graag laten vallen. 

Spreekt men met de titularissen van die vakken over hun leer
opdracht, dan krijgt men op alle tonen te horen dat hun geschiedenis 
onmisbaar is voor de geestelijke stoffering van de studenten. Graag 
maak ik hun argumenten tot de mijne, en leg ze ter inzage van die
genen die voor de vorming van de toekomstige geneesheren zorg 
moeten dragen. 

En zij die hoog opgeven met het alles overheersende belang van 
de exakte wetenschappen en misprijzend neerkijken op een beetje 
historisch gedoe, dat geschikt is voor ouwe heren, zouden er goed 
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aan doen even te overwegen wat Louis de Broglie in zijn laatste boek 
Sur les Senders de la Science, 1960, over het belang van de geschie
denis der wetenschappen heeft geschreven. Het is zeer nuchter, leer-
rijk en voor veel lieden van de exakte wetenschap beschamend. 

Het kan ons alien tot groot nut strekken. Het verdient navolging 
en uitvoering : interet et enseignements de I'histoire des sciences 
(biz. 355-381). 

Ik besluit met een citaat van T. Billroth, de grootste chirurg uit de 
negentiende eeuw : « Nur wer die Wissenschaft und die Kunst der 
Vergangheit und Gegenwart genau kennt, wird ihre Fortschritte mit 
Bewusstscin fordern ». 

L. Elaut. 
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