BOEKBESPREKING
PEARCE WILLIAMS L. Michael Faraday. A biography. London, Chapman and
Hall, 1965, 531 biz., ill. Prijs 70 shilling.
Dit werk van Prof. Williams is van het bestc gehalte en overtreft alles wat tot
nog toe over Faraday is verschenen. Deze merkwaardige biografie is voorzien van
talrijke portretten, platen en (ekeningen. Aan de hand van een der rijkste bronnen
van oorspronkelijke documenten wordt het leven van Faraday in alle bijzonderheden opgeroepen en verlevendigd.
Men leert hem kennen van af zijn jeugd, men volgt zijn ontwikkeling, zijn godsdienstige en filosofische neigingen, men vergezelt hem op reis door Europa onder
de hoedc van Sir Humphry Davy, men wordt vertrouwd met zijn vrienden evenals met geleerden van zijn tijd, men leeft in zijn schaduw zowel op het laboratorium van de Royal Institution als op de Royal Society.
Zijn experimentele onderzoekingen over de chemie. de electrochemie, de electromagnetische inductie en over het wezen van de electriciteit vormen verder de hoofdschotel
van het boek en leveren het bewijs dat Faraday niet enkel een voortreffelijk experimentator is geweest, maar tevens een leiding gevende theoreticus in het begin van
de 19e eeuw.
Faraday herleeft hier en wekt zowel de belangstelling van de geinteresseerde leek
als die van de scheikundige en meer bepaald die van de fysicus. Heel het verhaal
is boeiend en uiterst klaar voorgcsteld. Het bock zelf is kcurig ultgegeven en verdient een ereplaats in univcrsitaire bibliotekcn.
J. GILLIS
MAYERHOFER J. e.a. Lexikon der Geschichte der Naturwissenschaften. Wien,
Verlag Briider Hollinek, 1965, 4de & 5de aflevering, pag. 449-704.
Begonnen in 1959, worden thans de vierde en vijfde aflevering van deze uitgave
de lezer aangeboden. De degelijkheid van de inhoud heeft door deze vertraging er
niet bij ingeboet. Al het gocde dat we in dit tijdschrift geschreven hebben bij bespreking der vorige aflevcringen moet hier herhaald wordt'n. Dit is een lexikon dat we
niet graag zouden missen, het is een naslagwerk waarin eenieder die iets wil weten
over de historische evolutie van een of ander natuurwetenschappelijk onderwerp of
begrip, zijn gading zal vinden. Natuurwetenschap wordt in brede zin opgevat en daaronder wordt verstaan zowel biologic als fysika, chemie, plantkunde, wiskunde,
geneeskunde, tcchniek enz... In deze aflevcringen vindt men de trefwoorden gaande
van Bewegung (vcrvolg) tot Daniel von Morley. W i e bv. leest wat vermeld wordt
onder de trefwoorden Botanik, Chemie, Chromosonen, China, zal er zich van gewissen dat hij tclkens staat voor een soiled synthetisch overzicht van het behandelde onderwerp, bijgewerkt met de meest recente gegevens en gestoffeerd met een
uitgebreide bibliografie. Door dc talrijke vcrwijzingen naar andere trefwoorden zal
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men in dit lexikon voldoende gegevens vinden om de basis te leggen voor een meer
uitgebreide studie van het onderwerp waarmede men zich bezig houdt. Dat de
samenstellcrs bezorgd zijn geweest om bij te zijn met aktuele problemen bewijst
het trefwoord Bewohnbarkeit der Himmelskorper. De lezer uit de Lage Landen zal
met genoegen de namen begroeten van Herman Boerhaave, dc jezuietenpater en
geschiedschrijver der wiskunde Henri Bosmans, de Brugse arts en mineraloog Anselmus de Boodt, Petrus Camper, Clusius en Volcher Goiter.
Wij doen ons petje af voor de samenstellcrs en uitgevers van deze omvangrijke
onderneming en het is geen gemeenplaats te schrijven dat dit lexikon in geen enkele wetenschappelijke bibliotheek mag ontbreken. De prijs van het werk is zeer
schappelijk. en wordt berekcnd a DM 1,50 per 16 bladzijden.
P. B O E Y N A E M S
LESKY ERNA. Die Wiener medizinische Schulc im 19. Jarhundcrt. Verlag Bohlau,
Graz-Koln 1965. 660 biz. 100 fig. 56 tabellen.
Bij de zeshonderdste verjaring van de Weense universiteit kwam het zeer gelegen,
de geschiedenis van de medische fakulteit in dc negentiende eeuw, aan een overzicht
te onderwepen. Het is uitgegroeid tot een monument van 660 goedgevulde bladzijden,
van de hand van ene der bekwaamste en ijverigste beoefenaars der medische geschiedenis, de hoogleraar in dat vak Erna Lesky. Als men die geschiedenis alleen met
namen zou weergeven, dan is meer dan de helft van wat de geneeskunde in de
Duitssprekende landen tot stand bracht met Weense namen verbonden, en zeker
met de klnnkrijkste van heel de eeuw.
Lesky opent een goudmijn over feiten, personen, ontdckkingen, en ideeen die te
Wenen opgang maakten. Veel is daarvan overeind gebleven; denken we aan
Billroth, Hebra, Semmelweiss, Freud en Wagner von Jauregg. De schrijfster was
goed gediend, ze had het materiaal bij dc hand; met de eruditie en het arbeidsvermogen die haar kenmerken, heeft zij het bewerkt tot een kleurig panorama. Toch
is het geen louter analystisch bronnengechrift geworden, want het behoort tot
Leskys .schrijvers- en leraarstalcnt, uit een massa details diegene te halen die
scherpst een situatie, een ideologic of een persoon weergeven, zodat men de fine
fleur van het gebcurde aanvoclt. Na elk hoofdstukje, en er zijn er zomaar tweeenvijftig, crvaart men dczelfdc indruk.
Over vier grote afdelingen is de stof bewerkt. Een goede dertig bladzijden schet-sen de situatie omtreeks 1800. Er was toen te Wenen nog veel natuurfilosofie, met
Gall en Brown, maar alles kreeg een nieuw uitzicht wanneer de vaccinatie tegen de
pokken volgens de Jennerse metode opdook, twee stromingen tegen elkaar opzette
en tot de doorbraak naar een meer natuurwetenschappclijke opvatting van de geneeskunde leidde. Van 1803 tot 1836 wordt alles in de medische fakulteit beheerst
door Joseph Andr. von Stifft die een nieuw studieprogramma invoerde, waarvan
de vruchten niet lang op zich lieten wachten. De fysische diagnostiek deed haar
intrede in het onderwijs. Hippokrates en Galeno.s, zelfs Boerhaave, verloren terrein,
het waren de perkussie en de auskultatie volgens Aucnbrugger en Laennec, die in de
plaats traden. De kindergeneeskunde verliet de kraamafdeling, en werd een zelf-
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.standigc tak van dc klinick en dc terapic. De chirurgie en dc verloskundc pcrfektioneerdcn hun instrumentarium. Dc zicktekundigc ontlccdkunde kreeg een autonoom
instituut met ordinariaat, want Rokitansky was op komst.
Merkwaardig is dat de maartrcvolutie 1848 die voor Oostenrijk een nieuw staatsbestel inluidde, in de aula van de universiteit uitbrak en vooral door de artsen
van de medische fakulteit gcvoerd werd. Zij protestecrden o.m. tegen de manier
waarop dc fakulteit geleid werd, en het liep uit op een totale vernieuwing van
personen en metodes. Ze wilden de fakulteit vrijmakcn van de invloed der stadsgeneesheren, die de onderwijs- en vorsingstaak van de hoogleraren in de war stuurden en ze tot onvruchtbaarhcid doemden. Deze periode door Lesky als de tweede
Weense medische school bestcmpeld, (de eerste was die van V a n Swieten omstreeks
midden van de 18e eeuw) bracht de ontplooiing van de wetenschappelijke klinick
in alle scktoren. Het krioelt er van mannen die dc Europese geneeskunde op het
voorhoofd merkten en dc Franse anatomo-kliniek verdrongen. Zij schoeiden de
klinische geneeskunde op een wetenschappelijke leest. In de patologie was Rokitansky de grote heer; hij had het aan de stok met Virchow; hun tweestrijd verruimdc
en verdieptc het begrip van de ziekte. De inwendige geneeskunde was beheerst door
Skodn die de levenselixirs en de wonderkuren van het zickenbed verwijderdc. en
licver zijn best deed om de dood met dcgclijkcr wapens te bestrijden. Naast
die twee Tsjechen stond nog een derde, Hebra, die in het oerwoud van de huidziekten nieuwe wegen aanlegde. De psycho-neurologic verrichte anatomisch werk
waarvan de volgcnde eeuw het profijt zou opstekcn. De medische negentiende
eeuw te Wenen schiep en fundecrde het specialisme. Dc oor- neus- en keclheelkunde
ontwicrp de technick van het endoskopich onderzock van de door haar behandelde organen. De oogheelkundc maakte zich los uit de algemene chirurgie, en Weense hoogleraren schreven indrukwekkende Icerboeken, een nieuwigheid. In 1873
kwam er zelfs een tweede ogenkliniek bij de universiteit tot stand, onder impuls
van de robuste Stellwag. Dc chirurgie cvolucerdc voor goed van handwerk tot een
wetenschap. Dc verloskundc is met het drama Semmelweis verbonden, waaruit
dc anti- en asepsis geboren werden.
Boven dc geschiedenis van de medische fakulteit der Oostcnrijkse hoofdstad
in het laatste kwart eeuw schrijft Lesky : laboratorium en experiment. Dc fakulteit
werd volgens dit tweevoudig patroon gekoncipiccrd en uitgerust. Het was de definitieve stap naar dc vcrwetenschappelijking, naar de vertechnizering op een hoger niveau. De fakulteit had het hoofd te bieden aan een enorme toevloed van studenten; 590 in 1859, 1138 in 1867, 2248 in 1885 van alle nationahteiten en talen;
in 1873 waren er zelfs 662 buitenlanders, kollegezalen en laboratoria barstten open,
tcrwiji Berlijn hoop en al in dat laatste jaar 404 medische studenten telde. Er moest
voor een aangepaste ruimtc gczorgd worden : het werd de grote bouwperiode. De
instituten die men thans te Wenen kent, dagtekenen van toen. Voor de klinische
vakken en de grondvakken was het een gulden tijd. In 1867 verklaarde Billroth : een
roman schijnt het mij toe, dat ik tot kcizerlijke-koninklijk hoogleraar aan de eerste chirurgische klinick en tot eerste direkteur van het proefondervindelijk chirurgisch instituut benoemd ben door zijn apostolischc mnjcsteit de keizer van Oostenrijk.
Billroth zou de aartsvader van alle chirurgen worden, en W e n e n de pool die hen
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aanfrok. Dat de nanm Wenen nu nog door alle medische geesten en harten spookt.
vindt zijn oorsprong bij Billroth. Met de interne geneeskunde was het nauwclijks
minder: zenuwziekten, hartzickten, besmettclijke ziekten werden nooit intensiever
bestudeerd: op de anatomic en de fysiologic werd een beroep gedaan om de weg
der klinick tc verruimen, men evoluecrt naar de funktionele diagnostiek in alle
orgaangebieden, en naar een kausalc tcrapie. De lokalizatic van de hersenziekten
werd een hoogtcpunt van de interne geneeskunde te Wenen. W e leven thans nog
voor meer dan 75 proccnt van wat die mannen voor ons hebben klaargezet. Nothnagel is maar een naam uit die glanstijd, hij zegt meer dan genoeg aan wie in de
internische handboeken thuis is. De medische chemie wordt geboren te Wenen :
Ludwig wcrkte er voor t ccrst een exaktc metode voor stikstofbepalingen in de
urine uit. Hij stichtte een instituut voor medische chemie, de stofwisselingsziekten
gingen daardoor een meer wetcnschappcljke studie tegemoct. Dc fysiologic die op een
betere kennis voor het autonome zenuwstelscl gericht was, droeg cr het hare toe
bij om de ziektenkunde te verrijken. Het hoofdstuk hicrover is wcllicht het bcste
van lycskys veelomvattend boek.
Te Wenen kwam op het eindc van dc negentiende eeuw dc experimentele patologie tot aanzijn : zij vond een vruchtbarc groei- en voedingsbodem in de mikrobiologie, in de farmakologie en de farmacie; zij richtte zich op dc hygiene en de gerechterlijke geneeskunde. En last not least was Wenen de eerste universiteit in de
Duitssprekende landen, die een ordinariaat in de geschiedenis van de geneeskunde
oprichtte: Puschmann was jarcnlang dc bcste bcocfenaar van het vak. Hem volgde
Max Neuburger op.
Erna Lesky heeft met haar honderd jaar Weense geneeskundige fakulteit, een
merkwaardig boek geschreven over een uitzonderlijk rijk stuk kultuurgcschiedenis.
Het bevat in zich de kiem van een tiental detailgcschiedenissen die cr meteen hun
bronnen in aangewezen krijgcn.
L. E L A U T .
VEIL W O L F G A N G H. Goethe als Patient. G. Fischer Verlag. Suttgart 1963. 303
biz.
Schrijver had in 1939 over de grote dichtcr van de Duitse romantiek een patografische studie laten verschijnen. Zij kwam in 1946 in een sterk bijgewerkte editie
opnieuw van de pers, en in diezelfde vorm, thans voor de derde maal. ingelcid door
Robert Herrlinger. Ze wordt zowat aanzien voor het klassieke type van het genr.e.
Men heeft Veil verweten dat hij Goethe nogal emotioned en te veel als held
behandeld heeft. Wij kunnen dat oordecl onderschrijven ,en zouden er bijvoegcn
dat het gchcle werk, qua tcxjn, op dc grcns tussen de historische roman en de
wetenschappelijke studie beweegt. Dat het boek in gotische letter gezet werd,
draagt er toe bij om die indruk tc versterkcn. Er is geen bronnenvermeldng, en de
auteur schrijft zo viot en aangenaam dat men zich binnen het domein van de
hteratuurgeschiedenis verplaatst waant. Goethe als patient is een slagwoord, dat
zich tot een zeer tematische bewerking leent. Het was al lang voor Veil geschied;
de dichter zelf heeft met zijn drieentachtigjarig leven, een druk en hartstochtelijk
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gevuld leven, daartoc aanlciding gcgcvcn. De psychiaters hebben cr een dikke kluif
aan gehad. In de tijd toen men alles wat niet komfortabcl was, op dc rug van
de syfilis of van de tuberkulose srhcof, krccg Goethe ook van die zijde zijn part.
Maar dat hij hoogbejaard, aan ccn koronaire sklcrose stierf in aansluiting met een
griep, moest toch ook wecr tot nadenkcn stemmen over de bctrouwbaarhcid van al de
diagnoses, die een halve eeuw of mccr na het vcrscheidcn van dc dichter. uit literaire en andere reminisccntiebronnen werden gesteld. Hoe ook. dc dichtcr heeft tal
van ziekten en krankhedcn doorgcmaakt, en dat ze ccn invloed gehad hebben
op zijn CEuvre, dat men ervan echo's vindt. is niets bijzonders. Hij had vaak angina s, van herhaalde jicht en reumakomplikaties blcef hij niet vrij. In 1801 heeft
hij een erysipelas pustulo.sum (?) op mond- en kcelslijmvliczcn met kramphoestbuien, die hem aan dc rand van dc vcrstikking.sdood brachtcn. Nicrkoliek blecf
hem niet gespaard. Dc rcuma loopt van 't een gewricht naar het andere: in 1823
is het een hartinfarkt, en in 1830. voor dc tweede maal, een zware bloedspuwing,,
voor de genezing hiervan waarvan men nog een aderlating van twee pond vcrrichtte. In zijn laatste levensjaren was Goethe ccn kronisch hoestcr. daarvoor heeft
hij bijna alle bad- en kuuroordcn van zijn vadcrland bczocht. Veel nachten heeft
hij in zijn zetel doorgcbracht, omdat hij niet liggcn kon en door hoestbuicn ovcrvallcn werd. Een geniaal man als Goethe moest de pennen van psychologen en
psychiaters in beweging brengen. Men heeft in hem van alles menen te mocten
vinden, van het ene uiterste tot het andere. Hij wordt ingepast in alle psychischc
patroncn. die de twintigste eeuw heeft opgesteld. W a s hij een psychopaat omdat
hij. wat zo diep innerlijk gehoord en waargcnomcn werd. men zon algemene taalvaardighcid tot uitdrukking kon brengen in becld, woord en ritmc ?
W a s Goethe een hypochondcr omdat hij, nog zeer jong, woordcn van wijsheid sprak, die in de mond van een grijsaard pasten ? W a r e n zijn lot en zijn
dichtkunst door de hormonen bepaald en getekend, omdat hij zijn leven lang een
rokkenjager en klaploper is geweest ? De vrouwen hebben in elk geval een grote
rol gcspceld en hem bij momcntcn dc allcrhoogstc poezie geinspirecrd. Het .somatische heeft op het kunstenaarschap van Goethe invloed gehad, en het is een
merkwaardige bijdragc van Veil naar een vergelijkende inslag van het ene op het
andere tc hebben gczocht, of licver dc twee naast elkaar tc hebben gezet. en gckonfronteerd. Goethe werd door hem op een onbctwistbaar schrandere wijze naar
zijn somatische kenmerken afgewogen. Dc schrijver kende zijn held door en door.
L. E L A U T .
V A L E N T I N BRUNO- Die Geschichte des Gipsverbandcs. Fred. Hnkc
Stuttgart 1965 50 biz.

Verlag.

Dc geschiedenis van het gips- en van het stijfselverbnnd is nauw met de Ncderlandcn verbonden, want het definitieve chirurgische werkstuk op dat gebied werd
aldaar vervaardigd. In de monografic van Valentin wordt dat gczegd en we
hadden graag. met hem, gczicn en gehoord, dat in 1951 de eeuwverjaring van Antoon Matthijsens ontdekking niet zo zang- en klankloos was verlopen. Met het
gipsverband vogens Matthijsens, werd de geschiedenis van het chirurgisch spal-
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ken. op enkele korrektic na. definiticf bcsiccht. Lany voor hem had men naar ccn
niiddel gczocht waardoor gezctte bcenbrcuken, ontwrichtingen enzomeer in de gekorrigeerde stand konden bevcstigd worden, zodat de beengroei zich ongcstoord tot
aan dc konsolidering van het gebroken, ontstoken of verplaatste lid kon voltrekkcn. Omstreeks het begin van de negentiende eeuw was men druk in de weer
geweest, met allerlei hardwordende plei.sters. de zo begeringswaardige oplossing tc
vinden. Dc Engelsen hadden een mengscl uit eiwit en tarwemeel bedacht, Larrey
de chirurg van Napoleon lict geen dag na zonder iets te verzinnen. Scutin, een
Brussels militair chirurg, vond bijna de sleutel met zijn berucht stijfselverband. Er
waren zelfs in de renaissance pogingen aangewend om het been te immobilizercn
in gipsgoten van velerlei vorm en grooottc. Dit gebruik ging in Europa verloren,
tot het te Groningen in 1814 door Pieter Hcndriksi opnieuw werd bedacht. Het
gebroken lidmaat werd met ccn verband onbcwccglijk gemaakt en gehouden, en men
goot ccn gipsbrij daar omheen die men liet hard worden. Het gipsverband werd
op die manier veelvuldig toegepast door de meestc chirurgen, die na enige tijd
toch maar licver het stijfselverband van Scutin vcrkozen. Tot Matthijsen het geval
oploste (1851 tc Haarlem), met een veel bruikbaardcr metode die thans onvernnderd. over heel de wereld behouden blcef. Drogc verbandzwachtcls liet hij met
gipspoedcr bestrooien. oprollen en opbergen in ccn tegen de vochtigheid beschutte plaats, zodat ze ten alle tijde voor gebruik klaar waren. Het volstond toen ze in
lauw water te dompelen, tegen en rond het te verzorgen segment af te rollen en te
laten drogen, wat, gezien dc vlugge stijfwording van het gips, na ccn paar minuten
ccn goed sluitcnd, onbreckbaar beschermd verband naliet. Matthijsens gipsverband
vcrovcrde tamclijk vlug dc belangstelling van dc chirurgen. Een zekere Van de Loo
was vanaf 1853 de apo.stel van het nieuwe gipsverband en maakte het overal bekend. Hij trotseerde zelf Scutin. die voor zijn stijfselverband de alleenheerschappij blecf opeiscn, maar het cindclijk niet halen kon. Matthijsen was een te Budel
in 1805 geboren miUtaire arts; hij stierf te Hamont in 1878. De zeer boeiende gc.•=chicdcnis van het vrij eenvoudig gip.sverband wordt door Valentin op een nauwkcurige wijze verhaald. hoc het ontstond en hoc het dc wereld vcrovcrde. ondanks
veel tegenkantingcn.
L. E L A U T .
BRETSSCHNEIDER N. Die Strcit urn die Viviseklion ira 19 Jahrhundcrt. Verlag G.
Fischer. Stuttgart 1962. 158 biz.
Wij vinden dit een Iczcnswaardigc gcschicdkundigc studie. wanrbij alle clemcntcn.
van het gevoclerigc tot en met het wctenschapelijke, met nauwkeurigheid en kritischc
bczorgdhcid om het ware, hun juiste beoordeling krijgcn. Z o iets is tamelijk moeilijk
bij ccn problccm dat vanaf zijn oorsprong met velc scntimcntelc mcningsverschillen
bcladen is.
In dc negentiende eeuw ontstond ondcr de dierenvricnden. in nagenoeg alle
landen, ccn beweging die zich tot doel stelde het diercxperiment te bestrijden, zij
.schiep het woord ..vivisektie ". Zij ging nogal vaak uit van valse en absurde voor.setllingen. Dc beweging kwam uit Firenze en Engeland, en won vlug veel aan-
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hangers die in een wijdvcrtakte organizatie met tijdschriften, verzoekschriften, openbare debatten van zich lieten horen. Zowel artsen als mediche leken waren erbij
betrokken.
De verschillendc stadia van een meestal luidruchtige strijd worden door schrijver
onder het oog genomen. Hoe o.m. met de ontplooiing van de wetenschappeijke geneeskunde het bloedige diercxperiment toenam. en tot misbruik van de methode
leidde. Dat er protest opging moet men dan ook enigszins begrijpen, hoewel men, na
kritische analyse van het gewraakte. tot het bcsluit komt dat het meestal alleenstaande gevallen en niet een veralgemeend gebruik gold. Om het te bewijzen gaat de
auteur het verloop van de strijd in verschillende landen na : Italic, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Skandinavische landen, Oostenrijk, Rusland, Syrie, Amerika, Belgie en Nederland.. Uitvoerigst wordt het verloop in Duitsland uiteengezet, waar in
1870 het eerste vlugschrift tegen de vivisektie het licht zag, en in 1879 de strijd in
alle hevigheid losbarstte. Vreemd genoeg ontstond het jaar daarop een splitsing in
twee richtingen, een gematigde en een radikale, tot het in 1882 tot een behandeling
in de Rijksdag kwam. De grote Virchow wierp zich in de strijd en sprak zich tegen
de ignorantische antivivisektionisten met scherpe woorden uit. De polemieken laaiden hoog op, en het liep uit op een versterking van diegenen die de vivisektie verdedigden, hoewel hun overwinning in het parlement toch niet zo schitterend was,
Van een luwen van de strijd was en is, nog geen spraak. Over de grond van de
opportuniteit, esq. de noodzakelijkheid van het bloedend diercxperiment, wordt in
deze monografic ernstig geargumentcerd, al komt er, te gelegener plaatse, een anekdote bij te pas, en wordt nogal graag met autoriteitsargumenten uitgepakt om de geneeskundige onontkoombaarheid van de vivisektie te beklemtonen. Alle redenen
krijgen hun plaats. Het was er de auteur om te doen, de geschiedenis van de strijd
rond de vivisektie te schrijven, en niet een paraflet voor of tegen die praktijk.
W e menen dat hij daar uitstekend in geslaagd is, en blijven bij onze in het begin dezer bespreking gcuite mening dat het een lezenswaardige historische studie is.
L. E L A U T .
S H E P H E R D JOSEPH A. Spencer Wells; the Life and W o r k of a Victorian Surgeon. Livingstone Ltd, Edingburg and London 1965, 132 biz.
Een mooie, goede, streng wetenschappelijke biografische studie over een van de
meest originele Engelse heelkundigen uit het Victoriaanse tijdperk. Spencer Wells,
leefde van 1818 tot 1897 en was aanwezig bij de geboorte van de antisepsis en
asepsis, op de voorlinies van de overrompeling die de geneeskunde onderging.
Zelf zette hij tot nieuwe veroveringen aan. Hij stamde uit de toen weinig benijdenswaardige rangen van de vlootchirurgen. deed dienst te zee en te land, stond
o.m. aan het hoofd van het ziekenhuis dat de Navy tijdens de Krim-oorlog tc
Smyrna uit de grond had gestampt. een onder alle opzichten verre van voorbeeldig uitgeruste instelling. Wells deed wat hij kon en kwam terug naar de burgerlijke
praktijk, als een volwaardig gctraind en zeer handig chirurg. Zijn levenswerk was
de sy.stematische studie en de op goede gronden verdedigde uitvoering van de
chirurgische extirpatie der cierstokcystes, de ovariotomie, thans ovarektomie ge-
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noemd. In de konceptie, dc fundering en de ruzies die zich in Engeland over de
indikaties en de doelmatigheid dezer operatic ontsponnen, was Spencer Wells
haantje vooruit. Zijn eerste operatic dagtekent van 1857, in 1880 had zij het terrein voorgoed veroverd ; hij verrichtte in dat jaar zijn duizendste ovariotomie. De
strijd was vinnig, niet altijd van pittigheid gespeend. Dc chirurgen van heden
zullen zich afvragen waarom men zich moest opwinden over een operatic, die
als een van de meest vanzelfsprekende in haar indikatie, en een van de meest
eenvoudige in haar uitvoering moet bestempelen. De tijden zijn veranderd, en ook
de kennis der mensen schrijdt voort. Het is alleszins een knap relaas, en een
boeiende film die voor het oog van de geest afgerold wordt. Spencer Wells was
een van de grote pioniers van de buikchirurgie, de auteur van deze biografie
noemt hem ,,the elder statesman of british surgery"; men heeft hem voor een
chirurgisch protect gehouden; hem viel grote internationale eer te beurt en in 1883
werd hij in dc a d d opgenomen, tot herkenning van de uitstekende diensten aan
het beroep en aan de mensheid bewezen. In zijn laatste levensjaren nam Sir Spencer Wells het op voor de lijkverbranding en steunde daarbij op louter medische
gronden ; dank zij zijn bemoeiingen kwam het eerste Engelse crematorium in 1879 tot
stand. Spencer Wells speeldc als uitgever van de Medical Times and Gazette een
lioofdrol in dc evolutie van dc medische ideologic, hij was een invloedrijk en
onkreukbaar man. Hij stierf te Cap d'Antibcs aan de gevolgen van een beroerte.
Hij was gelukkiger dan de meestc pioniers, want hij zag zijn levenswerk bekroond
met een volkomen sukses.
Als wetenschappelijke biografie kunnen wij het boek van John Shepherd tot
voorbeeld stellen. Zij tekent een groot medisch denker midden de opgang en de
uitwerking van een schrandere idee, tegen de achtergrond van een eigen kenmerken
vertonende tijd, in het raam van vele ontmoetingen met personen en toestanden
van vijftig jaar Engelse geneeskunde in de negentiende eeuw.
L. E L A U T .
S A R T O N G E O R G E . A History of Science. - Science Editions, John Wiley 6
Sons, Inc. New York; vol I 1964, 646 biz., vol. II 1965, 554 biz., de 2 banden
325 B.F.
Hoewel de eerste uitgave van dit historisch werk jaren geleden verscheen, en
dan ook in dc desbetreffendc vaktijdschriften besproken werd, zal het niet misplaatst
voorkomen, opnieuw de aandacht te vragen voor een van de schitterendste en persoonlijkste boeken die over de geschiedenis van de wetenschap, in haar meest algemene en volledigste betekenis, geschreven werden. Er is ten tweede, de schrijver zelf.
Hij is, ook toen hij aan gene zijde van de Oceaan was gaan leven en werken,
immer met zijn vadcrland, met zijn vaderstad Gent, en met de geest van haar
universiteit in verbinding gebleven. Liet hij niet te Brugge zijn tijdschriften Isis
en Osiris drukken ? Dat het bock thans in zakformaat verschijnt, en tegen de prijs
van 325 fr. voor de twee banden verkocht wordt, beschouw ik als een weldaad
voor de beoefening van wctenschapsgcschiedenis. Het laat toe kennis te maken,
op een zeer per.sonalistische wijze, met een van dc besten die zich ooit aan het vak
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hebben gcwijd. Al de plooicn en goivingcn van zijn gcdathtcngang, dc ruimtc en dc
diepte van zijn enorme kennis, het gezond oordecl van zijn milde geest, de juiste
appreciatie van ingewikkeldc problemen, de soms naicf aandoendc oprcchthcid waarmede hij opbiecht de ware toedracht van sommige toestanden niet te vatten, maken
van het boek een van de weinige werkstukkcn waaraan men zijn leven lang dc herinnering zal meedragen, en waar men later met genoegen, zal naar terugkeren als
naar het vaderhuis. Sarton is een geamerikanizcerde Gcntenaar; de eerste wereldoorlog bracht hem naar de Nieuwe Wereld. Hij zcgt crgens in zijn woord vooraf.
na hulde gebracht te hebben aan diegenen die hem te Gent, rond de ceuwwisseling
met de Griekse denkwereld en taal in aanraking brachtcn. dat hij met dc Engelse taal
meer dan met elke andere na zoveel jaren vertrouwd is geraakt. Doch deze man
schreef nooit als een echte Amerikaan. Op elke bladzijdc, bijna in elke volzin stoot
men op iets dat er op wijst dat de schrijver de taal en de allure van het wetenschappclijk betoog der volblocd Amerikanen nooit volledig heeft geassimileerd. Is dat
welHcht de reden waarom Sarton zo vlot binnendringt in ons begripsvermogen en
onmiddellijk beslag legt op onze aandacht ? Zeldcn of nooit staat een schrijver
zijn lezcrs zo na, knoopt hij zo vlug ccn onderhoudend gesprek met hen aan, kan
men zo moeilijk van clkander afscheid nemen.
De twee banden behandelen de somma van dc menselijke kennis, vanaf dc
historische tijden tot aan het begin van onze tijdrckcning. Het is een bclangrijkc
periode, Sarton is er meer dan met elke andere medc vertrouwd, hij heeft aan de
detailstudie en aan haar geschreven bronnen, een belangrijke brok van zijn vierdelige monumentale Introduction gcwijd.. Deze laatste was er de aanlciding toe
dat hij de eigenlijke History of Science op het getouw zette en er jaren aan besteedde. Had een van zijn oud-studenten hem niet te horen gegevcn dat de Introduction
hem de grootste ontgoocheling van zijn leven bezorgd had, omdat zij nicts dan dc
droge opsomming van feiten en titels had gebracht, verre van de levendige kleurrijke toon van s meesters lessen ? Om niet dc letter maar de geest van die te
Harvard gedoceerde lessen wecr te geven, heeft Sarton de enorme taak op zich
genomen de wonderbare hcerlijkhcid van al wat de mens nan kennis en wetenschap
opgestapeld had, op de eigen manier uit tc stallen, en in elk woord iets van dc
schoonheid te leggen die de rijke natuur ten toon sprcidt in de schclpen, bloemen,
vogcls en sterren. Sarton weet op de geschikte plaats en wijle een lyrische toon
aan te slaan, want in elk woord schuilt zoveel kracht, dat het gehele verleden.
sinds het woord gcslagen werd, er in gekristallizecrd wordt, het vcrtegenwoordigt niet alleen heldere ideeen, maar ook eindelozc dubbelzinnigheden, elk woord is
een schatkamer van werkelijkhedcn en illuzies, van waarhcden en raadsels. Kijkt
mijn voetnotcn na, zcgt hij, en daar zult ge vaak nog meer ervaren van de ware
zin, die schuilt in de woorden die ik spreek of necrschrijf.
Niemand kan, ook maar bij benadering, weergeven wat in de History of science
van George Sarton opgestapeld ligt. Systcmati.sch komcn alle kcnnisgcbiedcn in
alle landen van de Oudheid aan de beurt, niets is aan het waarncmnigsvernuft en
de speurzin van de geleerde ontsnapt. Als wis- en natuurkundige is hij thuis in de
matesis, fysika, astronomic en techniek, maar cvengocd is hem niets van de wijsbegeerte, de geneeskunde, de literatuur, de etiek ontgaan, Hij weet als per intuitie
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hot vornaamstc te lichtcn uit Sokrates en Platoon, en aan tc toncn wat zij iian
gccstelijke energie opgebracht hebben om dc echte wetenschap kwalitatief zuiver
tc houden, of te diskwalificercn. W a t zij als filozoof, als politicus, als moralist
vcrwezenlijkt hebben wordt op zijn exakte waarde afgewogen, om dan te gaan vernemen wat hun juiste bijdragc was tot de exakte kennis. In de karakterschetsen
van de individuelc geleerden uit de Oudheid is Sarton ccn grootmeester; zie bv.
hoe hij Xenofoon ten vocten uit tekent, en Epikuros, en Vergilius, en Hippokrates.
Het is de kennismaking met deze laatste die Sarton naar de geschiedenis van de
wetenschap bracht, in 1902, toen hij onder leiding van Jozef Bidez het boek over de
..heiligc ziekte" las. Door de geest die er van uitstraalde, was hij diep getroffen, en
die eerste indruk heeft hij ook nooit vergeten.
Tot wat synoptische konkretizcring Sarton in staat is. kan door niets beter bewezen worden dan door het hoofdstuk over Aristoteles; leven, karakter, werk,
invloed van de grote Stageiriet worden op een onnavolgbare wijze beschreven, ingelcid door ccn geografische-historische situering die mccsterlijk is van samengebalde visie en verwoording. W i e zou ooit in twecendertig bladzijden het volledig ceuvre
van de grote Griek kunnen samenvatten, en het tot een genietbaar leesstuk smedcn ?
Ik heb nooit zo intens mijn bewondering voor Sarton op zijn best voelen groeien,
als bij de lektuur van zijn Aristotelcshoofdstuk. Weinigen zouden het zo nauwgezet en volledig kunnen doen.
Een bespreking van de History of Science van George Sarton kan niets anders
dan een dityrambe zijn, en men zou zichzclf bclachclijl; maken, naar vlooien in
dc manen van dc leeuw te willen zoekcn. Als een uitgebrcid diarama op de wctenschapsgcschiedenis van dc Oudheid tot aan onze tijdrckcning zal men moeilijk
iets volmaakter vinden. In elk geval niets dat zo intens de geest bevredigt, omdat het
dcelachtig laat worden aan de oneindige schattcn waarvoor het begrip en liefde
laat opbrengen.
L. E L A U T .

228

