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S M O U T C. F. V. The Stoiy of the progress of medicine. J. Wright & Sons 
Ltd. Bristol, 1964. 156 biz., 30 sh. 

Onder al de mechsche hoogleraren is de profe.ssor in dc anatomic altijd diegene 
die zich het meest aan de medische geschiedenis gelegen laat, behalve dan de titu-
laris van hct vak zelf, en dan nog niet altijd. Zie maar wat voor enkele jaren te 
Parijs gebeurd is. Scfirijver van deze story was professor in de anatomic te Bir
mingham, en heeft zich tot doel gesteld de jonge man die er aan denkt de medische 
baan te kiezen, reeds van meet af aan, vertrouwd te maken met de grote etappes 
die de geneeskunde in de loop der ceuwen heeft gekenmerkt. Het bcgint bij de 
prehistoric en loopt tot onze tijd, over elf hoofdstukken. Het boek is tamclijk een-
zijdig op Engeland algestemd, doch het is dc beste manier om jonge Engelse stu-
dcnten warm te maken voor hun studie, door te spreken b.v. over de Tudor-
geneeskunde, de Stuart-genecskunde, de Victoria-geneeskunde. Die namen, en wat 
er achter schuilt, spreken hen beter aan dan ons op het vasteland. Waarom de 
jongeren al entoesiast maken voor de medische geschiedenis ? Churchill zelf gaf 
het antwoord: hoe langer ge achteruit kijkt, hoe verder ge kunt vooruit kijken ; 
terwijl de rondborstige Henry Ford raeende dat geschiedenis apekool is. De schrij-
ver laat hct oordeel aan de lezer over. Spijtig voor Ford, maar dat oordeel zal 
gunstig zijn. daar de lezer en de ervaren medicus liever het standpunt van William 
Osier zullcn delen : alleen dank zij de historische metode kunnen veel integrale 
problemen van de geneeskunde met voordeel bcnadcrd worden. 

Gelet op het te bereiken doel, kan men de bijzondere verhaaltrant van het boek 
bijvallen, het zal ongetwijfeld bocien want het is met een radde pen geschrcven, 
en fijntjes verlucht met beelden die de Engelsman tot vertrouwen stemmen, omdat 
zij aan zijn land en traditie ontleend werdcn. Het sprcekt vanzelf, dat in die om-
standigheden, ook de bibliografie uitsluitend naar Engelse bronnen verwijst, Zij 
zal ook de kontinentale medicus-historicus, door hem op een minder bekende pu-
blikatie te wijzen, van dienst zijn. Men kan dit verhaal van de veroveringstocht 
der geneeskunde, ondanks haar op Engeland afgestemd zijn, geen insulair chau-
vinisme verwijten. Best is re op de volgende manier te defini^ren : een illustratie 
van de vooruitgang van het medisch denken en handelen, aan de hand van wat 
zich binnen het gebied van de eilandengroep tussen Noordzee en Atlantische 
Oceaan heeft afgespeeld. En om de waarheid gerecht te doen, was dat aandeel 
niet zo klein : denken we aan Harvey, aan de koepokinenting, aan de antisepsis, 
aan de penicilhne, enz.. enz. Voor de Engelscn was Victoria en wat zich tijdens 
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haar regering afspeelde, een mijlpaal in de eigen en in de wereldgeschiedeniS; 
Waarom dan ook niet in de medische geschiedenis 7 Een passende inlijsting ver-
hoogt de kunstwaarde van een schilderij ; een goed historisch raam zet de waarde 
van hct medisch verleden in een helder licht. L, Elaut. 

MILLEPIERRES F. — La vie quotidicnnc dcs mededns au temps dc Motive. — 
Uitg. Hachette, Paris 1964. 256 biz.. 15 F. fr. 

Hoewel het boekje moeilijk kan aanspraak maken op wat men gewoonlijk een 
wetenschappelijke studie noemt, is een bespreking op zijn plaats in een medisch-
historisch tijdschrift, want bij de schrijver heeft ongetwijfeld de bekommernis om 
dc exakte weergavc van het gegeven tijdsbeeld voorgezeten. De naam van Molierc 
is nauw met de geneesheren en de geneeskunde van zijn tijd verbonden, omdat 
hij zich foegelegd heeft om de eskulapen van hun meest bespottelijke kant te laten 
zien en aan de lachlust van het publiek bloot te stellen. Maar alles was niet 
belachelijk. Met grote zorg hceft Millepierres, die een uiterst eenvoudige taal 
schrijft, mensen, inrichtingen, toestanden, gebeurtenissen bestudeerd, is hij naar de 
bronnen gegaan en heeft hij met nauwkeurigheid op schrift gesteld wat hem, die 
dunkt me geen medicus is, het meest getroffen heeft. Moliere leefde van 1622 tot 
1673 : Millepierres heeft er nog een dikke veertig jaar bijgenomen, want hi] laat 
zijn boek eindigen met de dood van zonnekoning Lodcwijk XIV in 1715 te Ver
sailles. Het is allcszins ecn aan gebeurtenissen rijke tijd geweest. De voornaamste 
worden voor de lezer uitgestald als hoogtepunten uit een wetenschappelijk-profes-
sionecl en kultureel strijdperk. Dat zijn ze in de grond toch niet geweest, want 
die vijfenzeventig jaar uit de zeventicnde en achttiende eeuwen hebben de genees
kunde, op weinig na, gelaten wat ze was. Wel heeft zich in Frankrijk het ene en 
het andere afgespeeld, doch het was meer lokale wirwar in stofhagel. Dat wordt 
in het boek met een lofwaardig talent verhaald. Alles conccntreert zich op Franse 
gebeurtenissen, en van wat in de medische wereld buiten Molieres vaderland 
gebeurde, is er geen zweem te ontdekken. Deze reserve moet erbij genomen wor
den, voordat men met die niet onaangcname lektuur begint, W a t het Parijs van 
die tijd was, hoe het was, leefde en wat de medische student, zijn fakulteit en haar 
professoralc en koUegiale bevolking uitmaakte, heeft een lokale kleur. W a t de 
antimoonoorlog tussen voor- en tegenstandcrs van het nieuwe medikament voor de 
dokters, patienten en apotekers in het bijionder betekende, is een aardlg kluifje. 
En die apotekers, het waren kerels die met zich niet lieten sollen, hoewel zij meer 
gelegitimeerde alchemisten en bcoefenaars van de kaballa waren, dan geschoolde 
verstrekkers van gocde medicijnen. Kwakzalvers cn empirici hadden het te Parijs 
en daarbuiten voor het reggen, en ze verdedigden hun positie met een cynisme 
dat de weldenkende geneesheren de adem afsneed. Het was ook de tijd van Teo-
frast Renaudot. arts en dagbladschrijver; wat die man van zijn kollega's uit de 
fakulteit en elders tc verduren kreeg. was niet van de poes. En de strijd, op leven 
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en dood, tus.sen de chirurgijnen en de barbiers : we hebben zclden iets gelezen dat 
zo duidelijk de geschapen situaties en onderlinge bevoegdheden uiteenzet. W a t de 
hygienische situatie in de steden was, toen Lodcwijk XIV in goud en hermelijn 
te Versailles en in het Louvre .schitterde, doet de haren te bergc rijzen. Het hof 
en de hovelingen konden de Franse Revolutie van 1789 niet beter voorbereiden, 
Robespierre, Danton en de anderen hebben ze maar georkestreerd. Het enig mooie 
eindtaferecl van do dood van de zonnekoning zelf, met de kreupele lijfarts Fagon 
als tweede dramatis persona, is een onvergetelijk stukje in zijn beknopte eenvoud 
van zeven bladzijdcn. 

Het is dan, al met al, toch gccn tegenvaller geworden, want het helpt een inzicht 
krijgen in ecn tijdssituatic waarvan het becld uit de strenge wetenschappelijke 
boeken mce.stal verdoezeld te voor.schijn komt. Hier wordt het direkt op dc voor-
(irontl (leschoven. F.n d.it is niet altijd nadelig. L. Elaut. 

RITTERBUSH Philip C. — Ouvcrturcs to biology. The speculations of cigh-
tecnth century naturalists, — Yale University Press, New Haven - London 1964. 
287 biz., 56 sh. 

Met enige .schroom zet de recen.sent. die medicus van beroep en medisch-biolo-
gisch van geestesrichting is, doch nieuwsgierig poogt kennis te ncmen van de 
dingen die buiten hem liggen, en onder meer graag doordringt op de grensgebiedcn 
van die gee.stesdi.sciplines. zich aan een bespreking van wat dc autcur een inleiding 
tot de biologic noemt. Het is een van die inleidingen die men slechts kan opmaken 
nadat lang en grondig heel het de.sbetrcffend gebied werd bestudeerd. Ecn inlei
ding tot een wetenschap schrijft men best, wanneer men op jaren is gekomen, 
Gelijk de komponist de ouverture voor zijn oratorio's en opera's slechts samen-
stelt, wanneer de afzonderlijke delcn af zijn en hij alle aria's en motieven op zijn 
gevoclsklavier heeft laten inslaan. Voorbarig konkluderen is het grootste gevaar 
dat een wetenschapsmens beloert, 

Van de 287 bladzijden die het boek groot is, vallen er twintig af voor de zeer 
rake illustraties, en 62 voor een van de merkwaardigste bibliograficen die het niij 
ooit gegeven is te doorlezcn, Bijna elk nummer geeft in een notedop het essentiele 
van wat het artikel of monografie inhoudt, en alle referenties van jaar, band, blad-
zijde. uitgeverij, en wat men dies meer verlangen kan, zijn zo uitvoerig dat het 
om de zeldzaamheid en de exaktheid het melden waard is. Amerikaanse boeken-
schrijvers zijn pragmati.sch ingesteld en bekommeren zich om alles wat hun lezers, 
en eventuele recenscnten. belang inboezemt. Het wijst meteen op de zorg waar-
mede de gegevens werdcn samcngebracht, en de ern.st die bij de redaktie heeft 
voorgezeten. Bovendicn zijn er voctnoten die van dezelfde door- en afwerking 
getuigen. Men durft zich dan ook niet aan een bespreking wagen zonder het boek 
van a tot z te hebben gelezen, en dat viel waarlijk mee. Qua stijl is het van een 
moeiliik te evenaren helderheid. 

120 



Het werk zelf is een grootse panoramatische ouverture op de biologic, meer in 
hct bijzonder op de botanie, hoewel het debuteert met af te stemmen op Newton. 
die geen bioloog was. Het was berckend om er de nadruk op tc leggcn dat exakt
heid in obscrvatie en experiment, zoals Isaak Newton die bedreef en formuleerde. 
meer dan ooit in de biologic op haar plaats is. Heeft Newton niet de vlam ont-
stoken op het altaar van de weten.schap ? Het tweede hoofdstuk is getiteld : elek-
tricitcit. de ziel van het heelal. Als slagzin kon het moeilijk raker en meer gevat 
gezegd, we worden er elkc dag meer en meer van doordrongen, Al de grote man-
nen die de studie van de barnsteenkracht hebben opgedreven tot haar huidig hoog-
wetcnschappelijk niveau, krijgen het hun toekomende aandeel in die groei toe-
bedacht : Benjamin Wilson, Richard Lovett, John Freke. William Watson, Ben
jamin Franklin, enz, W a t de elektriciteit voor de levensenergie van de planten 
betekent, werd reeds zeer vroeg bewezen door Bose, Jean Jallabert, Erasmus Dar
win, Pierre Bertholou. Linnaeus, BerdoL Al deze mannen maakten een eind aan 
het mysterieuze dat de elektriciteitsstudie te hunnen tijde benevelde ; zij richtten 
zich tot het experiment om de weg te vinden en de anderen voor te lichten. In 
zijn geheel is het een meesterlijk stuk van historische doordachtheid en vocrstelling. 
De mysteries van de plantengroei worden op een niet minder schrandere wijze 
uiteengezet. De nog jonge mikroskopie heeft daar veel opgeklaard : ze voert ons 
over Grew (1628-1712) en over Seba,sticn Vaillant (1669-1722), naar G. B. Amici 
(1786-1863) en G. Treviranus (1775-18.37). Waarlijk, de achttiende eeuw had een 
niet te versmaden aandeel in de ontwikkcling van de wetenschappelijke botanie, 
al legde zij meer het aksent op de bouw dan op de verrichting van de planten. De 
triomf van de botanie in het bestudeerde tijdvak ziet de autcur in hct werk van de 
Zweed Carl Linnaeus (1707-1778). Klassificering was het gevolg van de analogie-
gedachte die toen opgeld deed. Het kulmineerde in Linnaeus, doch de door dii 
minores gepresteerde bijdrage was ook niet te verwaarlozen. Ritterbush, die de 
Amerikaanse senator Tliomas Mclntyre voor diens wetgevend werk als assistent 
bij.staat, is ecn belezen man die in de plantkunde evengoed thuis is als in de daar-
mee verband staande letterkunde en filozofie. Aristoteles heeft voor hem geen 
geheimen, evenmin de kerkelijke en profane geschiedenis. Tal van incidenten op 
het vlak van de ideeenstrijd worden te pas gebracht en belicht. Waar hij het alle-
maal vandaan heeft gehaald, doet soms verbijsterend aan. 

Het laatste hoofdstuk van het boek brengt al de kwaliteiten die wij terloops 
hebben aangestipt nog sterker op de voorgrond. Men ziet er de idee van de natuur 
tijdens een eeuw onderzoek ontwikkelen tot de wetenschap van de biologic. De 
sexuele voortplanting, bezongen in de welluidende Latijnse verzen van Demetrius 
Delacroix en daar tot een huwelijk gesymbolizeerd (Connubia Florum, 1728), was 
op t einde van de jaren achttienhonderd ontdaan van haar poetisch kleedje, en 
werd alleen nog vanuit de realistische hoek de aandacht waardig geacht. Niemand 
minder dan Goethe, heraut van het romantisme, interesseerde zich aan biologische 
problemen en bracht een steentje bij. Er bleven nog enkele door romantiek getinte 
wolkjes nahangen, maar de chemie zou daar weldrn schoonschip mee maken, want 
men had geleerd dat fantazieenspel niet deugde in de natuurwetenschap. Veel 
protest baatte tot niets : de wetenschap van de natuur groeide onweerstaanbaar 
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voort en ging haar gangcn. Wijsbegecrtc en teologie hebben hun eigen wegen ; zij 
zijn niet die van de wetenschappelijke vorsing. 

Het bock van Philip C. Ritterbush is een wonderschoon werk, vol ideeen die 
doordringen tot het wezen van dc dingen. Het is ongetwijfeld van aard alien die 
zich met wctenschappelijk onderzoek bezighouden, in welke tak ook. door de 
boeien van zijn algemene geldigheid te bekoren en vast te houdcn. W a t de be-
roepsfilozofen betreft, die zuUen voorzeker het min.st ontsnappeh aan zijn dicp-
zinnigheid. L. Elaut. 

HERRLINGER R. 6 KRUPP F. - Albert von Bezold, cin Pionicr der Kar-
diologie. — G. Fischer Verlag. Stuttgart 1964, 229 biz. 310 fr. 

Een merkwaardig leven dat van de fysioloog von Bezold, wie het niet gegund 
was de voile maat te geven van wat zijn aanleg cn werkkracht lieten verhopen, 
daar de dood hem reeds op twccendertigjarigc leeftijd wegmaaide, Hij is ccn 
minder bekend man. die nochtans in de korte jaren die hem bcschoren waren, met 
zijn talenten heeft gewoekerd. Leerling van Du Bois-Reymond, was hij in dc 
proefondervindcHjkc fysiologie geschoold ; van hart-, zenuw- en spierwerking, van 
elcktrische prikkeling wist hij alles ; met zijn 23 jaar wordt hij de eerste hoog-
leraar in de fysiologie te Jena, en na vier jaar krijgt hij hctzelfde ordinariaat te 
Wurzburg, waar hij in 1868 overlijdt. In zijn wctenschappelijk werk, dat van een 
grote degclijkhcid getuigt, vindt men hct merkteken van het Berlijnse laboratorium 
met zijn leermcester tcrxig ; het is al galvanische polarizatie, prikkelverloop in 
zenuw en spier, nerveuze invloeden op de hartbcwcging, vagus en hartwerking, 
elektronische toestand in de zenuwen, sympathicusinvlocd op de hartwerking, mo-
torisch centrum van de hartzenuwen, hart- en bloedsomloopreflexen, enz. dat de 
klok slaat. Bczolds voornaamste bijdrage tot de zenuw- en spierfysiologic ver-
schcen reeds in 1861 ; hij was er mee bcgonnen, toen hij nog onder Du Bois-
Reymond assistent was en heeft ze uitgewerkt te Jena, als pas benoemd hoogleraar, 
Onze vertrouwdheid met de Duitsc fysioloog leeft voort in de zogenaamde Bezold-
reflex, zij kwam tot stand tengcvolge van onderzoekingen waar ook de farma-
kologie bij betrokken was. Veratrinc, atropine en curare oefenen ecn zeer markante 
invloed uit op het hart, men wist het al sinds eeuwen ; Bezold bestudeerde bij voor
keur de eerste van de drie stoffen ; zij was de toxische faktor van het witte nies-
kruid. Door originele proeven kwam hij ecn tot dusver onbekend reflcxmckanisme 
op het spoor, een hart-bloedsomloopreflcx. Men dacht dat de dodelijke werking 
van de veratrine niet over de zenuwbaan maar door de bloedcirculatie over het 
ganse lichaam tot stand kwam. Bezold bracht het bewijs dat het over de eerste 
weg ging. en dat hij van centraal naar de periferie verloopt. Veratrine is niet 
alleen een gif voor de spieren, maar ook voor de zenuwen. En hoe werkt de vera
trine op de ademhaling ? Door een direkte verlamming van het ademcentrum in het 
verlengde merg. Na Bczolds dood werden de man en de veratrinereflex vergeten, 
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tot hij zeventig jaar later opnieuw ontdckt werd door Jarisch, en nu algemeen 
onder beider naam in de fysiologie vermeld wordt. 

Bezolds werk hceft voor de moderne fysiologie heel wat te betekcnen. De schrij-
vers menen dat het niet beter dan als hct fundament van de kardiologie moet 
bestempeld v. orden. Alles wat men thans over chemoreceptoren, vasomotorische 
reflexcn, enz, weet, necmt ecn aanvang bij Bezold, Dc bronnen van ons kardiolo-
gisch jargon liggen bij de man, die in de lentc van zijn leven sticrf aan een mitra-
lisstenose, gevolg van een gewrichtsreuma uit zijn kinderjarcn. Al met al een le-
zenswaardc monografie over het leven en het werk van een sympatiek en groot 
gclecrde. L. Elaut. 

T H E O P O L D V/ilh. — Schiller, scin Lcbcn und die Medizin im IS. Jahrhun-
dert. — Fischer Verlag, Stuttgart 1964, 250 biz., 350 fr, 

In dit tijdschrift werd reeds een referaat gewijd aan Schiller als arts (Sc. Hist. 
1963, 55). Deze monografie rcikt heel wat verder, want de dichter wordt er gc-
.schilderd op de achtergrond van de tweede helft dcr achttiende eeuw; hij leefde 
van 1759 tot 1805. Een bUk, in vogelvlucht, op zijn leven, op de voornaamste 
medische per.sonen en gebeurtenissen, laten uitschijnen hoe de zesenveertig jaar 
van Schillers wcrelds bestaan als het ware ingelijst worden door de laatste stuip-
trekkingen van een onwetenschappclijke geneeskunde, waarin men de draak van de 
romantiek ontwaart. Hct is allemaal nauwkeurig en overvloedig uitgcpluisd, en 
brengt aldus ccn beeld van een zeldzamc voUedigheid, zoals we die persoonlijk 
graag zien. Men kan Schiller best weergeven als een man die zweeft tussen ge
neeskunde en poezie, die naarmate zijn leven vordert zich meer cn meer van de 
geneeskunde distancieert. Naar de militaire akademie gaat hij uit familietraditie, 
hij promoveert in de geneeskunde omdat het niet anders kan, cn moet driemaal 
voor de jury komen voordat het proefschrift door de beugel kan ; het gaat over 
een soort psychosomatisch onderwerp en praat de examinerende professoren naar 
dc ogen. De eerste disscrtaties werdcn van de hand gewezen omdat ze te roekeloos 
en te onccrbiedig tegenovcr de juryleden waren. Van zijn kolonel krijgt regiment-
arts Schiller dc bons voor slordigheid in het behartigen van zijn ambtsplichten. In 
het mesmerisme en de leer van het dierlijk magnetisme vindt Schiller een kolfje 
naar zijn hand. Johan K. Lavater kan hem met zijn fysiognomick bekoren, wat 
voor Goethe niet het geval was. Franz-Josef Gall en de frenologie laten hem niet 
onvcrschillig. Dat waren de voornaamste medische stromingen die Schiller als een 
onoplettende, verstrooide waarnemer gadeslocg cn aan zich liet voorbijgaan. Roem 
kende hij. maar niet als arts. Zijn laatste jaren en werkzaamheden droegen de 
sporen van de ziekte die hem vroeg zou in het graf slepen ; dc geneeskundige 
praktijk lag hem niet, en zij lag ook ver buiten zijn geestelijke belangstelling. Het 
bock heeft zich niet veel aan de arts Schiller gelegen gelaten, maar meer aan wat 
te dien tijde in de geneeskunde gaande was, L. Elaut. 

123 



Oude kaarten globes uit het bezit van de Universiteitsbibliotheek, het Univcrsi-
teitsmuseum cn het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht, Tentoon-
stelling 17 dccembcr 196-1 - 14 januari 1965 in hct Universiteitsmuseum. Utrecht, 
Univcrsiteits Museum, 1964, in-4", 29 pp., ill. 

Een kens van dc belangrijkste kartografi.sche dokumcmon uil genoemde vcrza-
melingen werd in deze tentoonstelling samcngebracht. De goed verzorgde, fraai 
geillustreerdc catalogus geeft een inleiding met een overzicht van de vorming van 
de verzamclingcn waaruit de dokumentcn afkomstig zijn. 

Eerst gaat hct over de globcn, daarna over de kaarten en atlas.sen. De koUektie 
van het Geografisch Instituut werd o.m. in 1912 aangevuld door een aankoop bij 
de firma Frederik MuUer. Dank zij prof. J. F. Niermcyer en zijn coUega's Muller 
en Oestreich gebeurde de financiering door beroep te doen op private bijdragen. 

Een schenking van Dr. H.-J. Lulofs verrijkte eveneens hetzelfde Instituut : hier 
zijn 8 verschillende uitgaven van de Geographia van Ptolemacus te vermcldcn. 

De inleiding is getekend : J. G. van Cittert-Eymers. D. Grosheide, C. Koeman. 
De catalogus zelf begint met de beschrijving van 10 globcn waarvan de oudste 

een aard- en hemelglobe van W . J. Blaeu zijn (ca 66 en 64 cm diameter). Daarop 
volgcn dc ntlassen en zeemansgidsen : de Geographia van Ptolemacus, uitgaven 
1513, 1552, 1605; het Thentrum van Ortelius 1579; de Mercator-Hondius atlas 
van 1607, het Caert-Thrcsoor uitg. Corn. Claesz. 1599 ; de Atlas minor van Mer
cator-Hondius, 1607. Grote atlassen : Mercator-Hondius-Janssonius 1638 en andere 
van Joh. Janssonius. Ook Petrus Kaerius' atlas van dc 17 Provincien, 1617. 

Als stedenbocken krijgen we ; Braun en Hogenbcrg. Joan Blaeu : de beide Neder-
landen (1649). 

De Nederland.se uitgave van dc grote atlas van J. Blaeu in 9 banden (1648-
1665) wordt gevolgd door de zeeatlassen van L. J. Waghenaer, W . J. Blaeu, 
Hendrik Donker, Pieter Goos, Arcnd Roggeveen, Joannes van Keulen, Pieter van 
Alphen, Joannes van Loon. 

Het laatste deel (nrs. 35-65) behelst lossc kaarten : o.m. de wereldkaart van 
Gastaldi (1546). uitgave G. de Jode, 1555; een Lafreri uitgave van de dubbel-
hartvormige wereldkaart van Mercator; zeekaarten, zowel gedrukte als in hand-
schrift van W . J. Blaeu. Isaac de Graaff. Abel Tasman : kaarten van ovcrzee.se 
gcbieden. Ook een geologische kaart van Nederland door Staring. 1844 (nr. 58) 
cn verschillende andere Nederlandse cn vrcemde kaarten, waaronder een thema-
tische van 1827 met het aantal schoolgaande kinderen in de provincies van het 
Verenigd Koninkrijk (nr. 61). Nr. 65 is een typische wereldkaart uit het begin 
van de 19e eeuw volgens Humboldt en anderen. 

Onder de enkele buiten Catalogus tentoongestelde dokumentcn vermelden we een 
astrolabium van Ph. Lansberg 1635. 

Het geheel biedt een interessante verzameUng dokumentcn van de 16e tot de 
19e eeuw. geeft een idee van de rijkdom van deze minder gekende Utrechtse ver
zamclingcn en is een dcgelijke bijdrage tot de geschiedenis van de kartografie. De 
cliches verhogen aanzienlijk de dokumentaire waarde van de catalogus. 

Ant. De Smct. 
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LESKY li. Ignaz Philip Semmclweis und die Wiener Mcdizinische Schulc. Sit-
zungsberichtc dcr 0.stcrr. Akademie der Wisscnschaftcn. Vcroffentlichungcn dcr 
Kommission fiir Geschichte dcr Mathematik und Naturwissenschaften, Bd. L Wien, 
Herman Bohlaus Nachf. 1964. 94 biz., 8 ill. Prijs oS 8 4 , - , 

Hct was te Wenen rond het midden der vorige eeuw. dat Semmclweis, die daar 
werkte in de vcrloskundige klinick met als chef prof. Klein, de grote ontdekking 
deed die hem berocmd zou maken. Hij steldc vast dat in dc afdcling van de ge-
boortckliniek waar artscn cn studenten werkzaam waren, hct aantal mocders dat 
aan kraambcdkoorts Iced driemaal zo hoog was dan in dc afdcling waar cnkcl 
vroedvrouwcn werktcn. De oorzaak hiervan was volgens Semmclweis dat dc stu
denten dc besmctting — men sprak toen nog van de genius epidcmicus — van dc 
sektiezaal ovcrbrachten naar dc kraamafdeling en zijn voorschrift luiddc streng : 
handen wasscn in chloorwatcr vooralccr ccn vrouw te onderzockcn. Het rcsultaat 
dat men hiermcc berciktc was konkluderend. het aantal gcvallen van kraambcd
koorts vcrmindcrde zienderogcn. Deze ontdekking, gednnn door een jong a.ssistent, 
werd zo maar niet gcrcdclijk aanvaard in de fakulteit cn zeker niet door Klein, 
professor in dc verloskundc. 

Dc biografen hebben de moeilijkhcden die Senunelweis achteral te Wenen on-
dervond tc zeer gezien in hct pcrspektict van de rivnliteit die hicrdoor zou ontstaan 
zijn tussen Klein cn Semmclweis. 

Dc wcrkelijkheid is echter nicer genuanceerd cn de gebeurtenissen rond Sem
mclweis mocten aan dc hand van dc door schrijfster gedane opzockingen in dc 
archieven, bczicn worden op het vlak van hct tijdsgebcurcn. In dc periode dat 
Semmclweis nnn de medische fakulteit te Wenen verblcef, was daar de strijd 
bcgonnen om de autonomic van de univcrsitcit en de hcrvorming van hct univcr-
sitair onderwijs. Aan de konservatie kant stonden o.m. Rosas, dc vicc-rcktor cn 
Klein, de vcrloskundige, terwijl aan de kant van dc vcrnieuwers zich dc jongere 
gencratie van profes.sorcn had geschaard. waarvan Skoda cn Rokitan.sky de meest 
op dc voorgrond trcdende figurcn waren. Deze laatste hebben het steeds voor 
Semmclweis opgenomen, die zij aanzagen als bchorend tot hun school. Hij werkte 
immers volgens de door hen vooropgestclde en gebruikte wetenschappelijke meto
de : anatomopatologisch onderzoek. vcrgclijkcndc analyse en stati.stisch bewijs. Toen 
Semmclweis zijn aanvrang deed om verlenging van zijn assistentschap te bekomen, 
heeft Skoda — tevergccfs echter — zich gccn moeite ontzien hem hierbij zijn 
steun te vcrlcncn cn toen Semmclweis, nndat hij gedurende anderhalf jaar prive-
Icsscn in verloskundc had gegeven om in zijn onderhoud tc voorzien, in 1850 
postuleerde voor dc plaats van docent in de verloskundc heeft hij kunnen rekenen 
op de nanbeveling van Rokitansky, die ondcrtussen dekaan van de medische 
fakulteit was geworden. lets onverklaarbaar is toen in hct leven van Semmclweis 
gebeurd : als bekroning tot zijn werk tot docent benoemd aan dc univcrsitcit. 
vcrlaat hij Wenen in vliegcnde haast cn trekt naar Budapest. Men heeft allcrici 
konjekturen vooropgezct over dc bewcegredenen die hem dit besluit hebben doen 
nenien. Tcrecht zegt de autcur : « Hier hort der Fall Semmclweis auf, ein histo-
rischer zu scin. und beginnt ein psychologischcr zu werden ». 
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'V'ijf jaar later, in 1855, dingt Semmclweis tc Budapest naar de aldaar vrijge-
komcn Icerstoel in dc verloskundc. Op dc lijst die door de univcrsitcit wordt 
voorgcdragcn, staat Semmclweis slechts de tweede in rang. Toch wordt hij door 
dc Oostenrijkse dircctie van onderwijs tc V/cnen, benoemd, daar deze er op stond 
dat dc Icerstoelen voor heclkunde en voor verloskundc in dc landsdelcn van de 
Oostenrijkse-Hongaarse monarchic waar ecn vrcemde taal werd gesproken, bczet 
zouden worden door professoren die de volkstnal machtig waren. Zo is Semmcl
weis dan professor in dc verloskundc geworden mede dank zij zijn kennis van zijn 
mocdcrtaal, 

Wanncer in 1856 de oude Klein overlijdt, zullcn Skoda cn Rokitansky cn nu 
vooral gcholpen door de chirurg Dumreicher, ccn laatste maal probcren Semmcl
weis tcrug naar Wenen te krijgen. In zijn plaats zal echter Carl Braun worden 
benoemd, dezelfde voor wie Semmclweis ticn jaar vrocger de plaats van assistent 
had nioeten ruimen. Mis.schien heeft wel in de schaal gcwogen dat Semmclweis 
toen nog geen enkele publikatie op zijn naam had staan, zelfs geen lijn over de 
fobris puerpcralis, van wicr dierlijk-kontagieuze oorzaak hij. ook reeds buiten dc 
landsgrcnzen, als dc onbetwistbarc ontdekker werd erkend. 

Deze bclcvenissen uit hct leven van Ignaz Semmclweis die zich situeren in de 
beginfasc van wat men de tweede medische Weense school plccgt te noemen, 
werden door Mevrouw Lesky, die te Wenen dc Iciding hceft van het Instituut 
voor de Geschiedenis van de Geneeskunde en ditzclfde vak ook aan de univcr
sitcit docccrt met een grote bezorgdheid voor de historische waarheid, te boek 
gesteld. Hiervoor hceft zij dc archieven van dc Weense univcrsitcit en hct Oos-
tenrijks Staatsarchicf uitgcpluisd. 

Een aantal onbekend gebleven dokumentcn, die door dc vrocgere biografen van 
Semmclweis werden over hct hoofd gezien. worden hier voor het ccrst gcpubli-
cecrd. Hct is een medisch-historische monografie van de beste kwaUteit en een 
onmisbaar bock voor al wie zich met Semmclweis, de Weense medische school of 
de verloskundc in de 19de eeuw zal bezig houdcn. 

P. Boeynacms. 
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