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H O O F D M O M E N T E N IN DE STRUKTUUR VAN DE 
VERLOSTANG, EN HET AANDEEL DAT NEDERLANDERS 

IN DE HISTORISCHE ONTWIKKELING DAARVAN 
HEBBEN GEHAD 

I,. Elaut 

« A noble instrument », jo noemt Edmund Chapman op twee 
plaatsen van zijn boek A Treatise on the Improvement o[ Midivifeni 
(1) de verlostanq, die op dat tijdstip nog een tekcn van tegenspraak 
was in de qeneeskundiqe kringen, rowel on hct ciland als op het vas-
teland. 

Sindsdien heeft dat nobelc instrument bij uitstek een geweldige 
vlucht gcnomen ; de achttiende en de negentiendc eeuwen zagen als 
het ware een muqgenswerm van honderden modellen in de obstetrische 
praktijk verschijnen. Zij waren vnak. zoals de muggen, manr eendags-
wezens en gingen. met de beeltenis van uitvinders en bouwers, hun 
voorgangers in de ondcrste laden van de kasten der kraaminrichtinqen 
vervoegen, in afwachting dat hun nakomclingen, urt dezelfde schran-
dere koncipieer- en bouwFantazie gesproten. dezelfde weg van de ver-
qankelijkheid zouden opgaan. 

Die weg, het onvermijdelijke lot dat alle mcnselijke scheppingen 
beschoren is. blijkt thans voorgoed afgesloten tc zijn. sinds de anti-
biotica van de keizersnede een veilige en goedaardige operatic hebben 
gemaakt. In het jaar 1905 telde N, Boerma (2), allecn rekening hou-
dend van die soorten wclkc wcrkclijk van elkaar in hoofdpunten ver-
schillcn, tot 200 forcepssoorten. Het viel ons niet moeilijk or een even 

(1) London 1735. 2de uitg.. 18, 22 
(2) Nod. Tijdschr. C«>n. 1905, 2de helft, 946. 
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groot aantal bij te zoeken in de literatuur welke over het onderwerp 
bijeen te brengen is, en die, als het meevalt. onoverzichtelijk gaat 
worden. 

Zo is het te begrijpen dat de verschillende verlostangen niet met 
een technisch verantwoorde naam kunnen aangeduid worden, doch 
alleen met de naam van ihun uitvinders. Als men daarbij bedenkt dat 
een verloskundige soms de vader is van twee, of meer. tangmodellen 
die maar verschillen in grootte of in jaartal, dan wordt het bijna wan-
hopig elkaar te verstnan, of in een uitvoerigc bespreking te volgen, 

* * * 

De verlostang is een schepping van de zevcntiende eeuw. Alles wat 
daarvoor op die naam zou kunnen aanspraak maken, is en blijft in het 
duister gehuld. Het waren trouwens geen tangen. die toelieten het 
kindshoofd in het baringskanaal te omvatten en een levende vrucht op 
de wereld te brengen, maar moordende haken, die ten alien prijze iets, 
meer dood dan levend, te voorschijn haalden. 

De uitvinding van de eerste verlostang. die naam waardig, wordt 
toegeschreven aan een vertegenwoordiger van de Engelse chirurgijns-
familie Chamberlen ; de datum ligt omstreeks het jaar 1620. Wie het 
juist was. staat niet helemaal vast, doch men neemt aan dat het Peter 
Chamberlen de Oudere (1560-1632) uit London is, een van dc drie 
dragers van diezelfde voornaam (3). 

Hij stamde uit een Frans Huguenotengeslacht, dat op verschillende 
plaatsen in Engeland woonde, om zijn schraapzucht bekend stond, 
van de ene bankbreuk in de andere terechtkwam, en de uitvinding, 
die een van de Peters, of een andere vernuftige sibbegenoot op zijn 
aktief heeft, naijverig tot cigen voordeel geheim hield en daardoor 
een groot fortuin opstapeldc. 

Het is ook best mogelijk dat gcen enkcle Chamberlen het instru
ment heeft uitgevonden, maar dat het afgekocht werd van een ob-
skure en vergeten praktizijn, door iemand die wel inzag dat er zaak-
jcs mee te doen waren. 

(3) Diet. N.nt. Bioqrnphy, vol. X, 1887. 10-15. 
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Dat een Chamberlen vanwege allerlei 
politiek-financieic vcrwikkelingen naar Am
sterdam zou uitgeweken zijn. en daar, uit 
bcrooidheid, aan dc chirurgijn Rogier van 
Roonhuyse (4) de familiale verlostang, of 
slechts de helft daarvan, tegen grof geld 
verkocht, ligt helemaal in de lijn van de fa-
niilietraditie. Hoe ook, die geschiedenis van 
het Roonhuysegeheim is ondanks talrijke 
studies, zecr mistig. het blijft met gerecht-
vaardigde twijfels en onbekenden omgeven 
(5). 

Toch moet men toegeven dat de Cham-
berlenstam vindingsvernuft bezat. Hun in
strument (het werd omstreeks 1750 bekend 
gegevcn) bestond uit twee metalen, gevcn-
sterde lepels. die, samengehouden, het kinds
hoofd als handen omvatten. die elk afzon-
derlijk ter plaatse in de moederlijke dclen 
konden ingeschovcn worden, daarna bij het 
begin van de handvatsels gekruist en met 
een schroef stevig aanecngesloten (fig. 1), 
als een tangvormig trekkingsinstrument kon
den doorgaan en aldus gebruikt worden (6) . 

Een hoofdkcnmerk van de Chamberlen-
tang was het bij de handvatsels mekanisch 
gekoppeld zijn van de twee lepeJs. Deze 

waren dus. bij hun aangrijping op het foetalc hoofd afhankelijk van 
malkaar, in alle geval volkomen solidair, gelijk de twee helften van 
een niiptan^g of van een schaar, die door een vaste sluiting verenigd 
zijn, Er zijn daarenboven bewijzen voorhandcn dat de Chamberlen-
tang meer dan een type vertoonde ; zij moet dus in de schoot van de 

FIG. t 
Tang van Chamberlen; 
gekruiste en gevensterde 
tepels, met stevige schroef-
stuiting. Een van de in 

1S18 teruggevimdea 
modellen. 

(4) A. Geyl, £Se GescUcbte der Roonhuysschen Geheimnisses, Janus 1906. XI, 
262, 292. 

(5) cfr. A. Geyl, op. dt . , 266. 
(6) Norman Moore, Diet. Nat. Biogr., X, H. 
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familie der bezitters (7) een zekcre ontwikkeling doorgemaakt hebben. 
In het jaar 1818 kwam aan het licht dat in een ihuis te Woodham-

Essex, vroeger door de Chamberlens bewoond, een geheime kast met 
heelkundige instrumenten werd ontdekt. Daaronder waren vier ver
lostangen met gevensterde lepels. gekruiste stclen en vast schroef-
slot. Het waren verschillende types van de familiale verlostang, die 
weggestopt waren om ze tegen al te nieuwsgierige belangstellenden 
te beschermen, doch in de loop der jaren waren vergeten (8). 

De tweede grote stap in dc geschiedenis van de verlostang komt 
met Jan Palfyn in 1720. In dat jaar maakt de Zuidncderlander in 
een medcdeling aan de Parijse Academic des Sciences een vcrloskun-
dig instrument bekend, dat de naam van « tire-tete » of « mains de 
fer» gekregen heeft. Op zijn minst mag het eigenaardig hetcn dat 
Jan Palfyn, die vcel en gemakkelijk schreef, over dat instrument in 
zijn boeken met geen woord heeft gerept. 

In dezelfde publikatie waar over Palfyns openbaarmaking van een 
verlostang gesproken wordt (9), komt de naam van een zekere Gillis 
Ledoux uit leper voor, van wie Jan Palfyn, heet het, zijn verloskundig 
instrument zou afgekeken, of erger nog, zou gegapt hebben. Zo ver-
wect hct toch de Icperling aan de Kortrijkenaar. Levret, die de be-
twisting tussen Palfyn en Ledoux vertelt, schrijft : « Or celui des 
deux, chirurgiens des Pays-Bas qui a eu cette idee, est le premier 
inventcur du Tire-tete (forceps) dont il est ici question, puisqu'une 
seule piece ne tire pas » (biz. 83). 

Voorts wordt beweerd (10) dat Palfyn zou kennis gekregen hebben 
van Chamberlens tang, tijdens een verblijf in Engeland. of tijdens 
een ontmoeting die hij met de Engelse arts in Nederland heeft gehad. 

(7) Alban Dornn. Dusec: his forceps and his contemporaries, Journ. Obst. and 
Gyn. Brit. Empire 1912, XXII, 126: H. F. Kilian, Armamentarium Ludnae 
novum, Bonn 1856, tab. XIII. 

(8) E. Ingerslev, Die Geburtszange, Stuttgart 1891, 24. 
(9) A. Levret, Observations sur les causes et les acddens de plusieurs accouche-

mens laboricux, Paris 1750, 82. 
(10) cfr. Albnn Doran, op. cit., 129130. 
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Zoveel onopgeklaarde puntcn die berusteii op vermoedens. daar het 
niet vaststaat dat Palfyn ooit in Engeland is geweest. Het is hier de 
plaats niet op die betwisting in te gaan, maar het komt ons voor dat 
ergcns onraad schuilt en dat er vuiltjes aan de lucht zijn. 

Vast staat dat Jan Palfyn ecu verlostang, de zijne of die van een 
ander, opcnbaar gemaakt heeft. Hierin ligt een verdienste, en zij is 
niet te verwaarlozen. Kan de Zuidncderlander gegispt worden, om-
dat hij er misschien met andermans geheim is vandoor getrokken, dan 

is de Chamberlenclan nog meer tc blameren, om-
dat hij een voor de mensheid zo nuttig instrument 
tot cigen profijt een eeuw lang wist geheim te 
houdcn. 

Wat nu dat geheim betreft. het moet niet te 
strak opgevat worden, want meer dan een chirurg 
bczat de tang, en wie ze bezat, deed zijn uiterste 
best om er voor zichzelf zoveel mogelijk geld uit 
tc halen. Wetenschappelijke zin en menslievend-
hcid hebben met de Chambcrlenopvatting niets uit 
te staan. Hct is o.m. zcker dat Edm. Chapman de 
Chambcrlcntang reeds voor 1735 kende. In de 
ccrste uitgaaf van zijn boek (1733) doct hij daar-
omtrent zeer geheimzinnig, tcrwijl dc tweede uit
gaaf (1735) het instrument uitvoerig beschrijft, 
reeds van een ticnjarigc ervaring gewag maakt en 
ccn afbeelding geeft (fig. 2), die op een biiko-
mcnd detail na. dezelfde tang als die van Cham
berlen voorstelt (11). 

De geschiedenis van dc geheimhouding van de 
Chaniberlcnse tang cindigt voor goed in het jaar 
1753. wanneer de Ncdcrlandse artsen Jakob dc 
Visschcr en Hugo van de Poll het geheim open-
aaarden (12). 

\Vat voor de verlostang van Palfyn of voor die 
/an Gillis Ledoux doorgaat, en in de vroegste 

FIG. 2 
Tang van Chap
man ; gevensterde, 
gekruiste lepels door 

stcvige sluiting 
verenigd 

(11) cfr. Chapman, op. df., 21-22. 
(12 ) Hct ontdekt Roonhuysiaansch geheim, Leiden 1753: cfr. A. Geyl op. ell., 

258: cfr. J. Mulder.Historia litteraria ct critica fordpum, Lugd. Bat. 1794, 29. 
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FIG. 3 
Tang van Palfyn ; los' 
se, evenwijdige, nict 

gevensterde lepels; 
scheddkromming 
maar nog geen 
bekkenkromming 

De tang van Gillis Ledoux (4) ver-
schilt hoogstens van die van Jan Pal
fyn door een kicinc metalen dwars-
stang, ter hoogtc van dc plaats waar 
dc handvatsels beginnen (fig. 5). De
ze dwarsstang vormt geen scharnicr of 
is geen sluiting. want zij is vlot ver-

boeken over hct vak als dusdanig afgebceld 
staat (13). is een zogenaamde parallelle tang. 
Zij bestaat uit twee volkomen gelijkc, niet ge
vensterde lepels die uitlopen op sierlijk gedraai-
dc houten handvatsels (fig. 3). Het gehcie 
bootst tamelijk gocd dc mcnselijke handen na, 
wat de naam van ijzeren handen vcrklaart. 
Weg ens hun lepclvormige gedaante vcrtonen 
zij ccn scheddkromming. 
Wanneer die 

twee lepels aan-
gelegd zijn, blij-
vcn zij volkomen 
afhankelijk van 
malkaar, zij zijn 
door niets vcr-
bonden, en zo zij 
dc foetalc schedel 
goed grijpcn en 
extraheren kun
nen, dan is het 
omdat zij, door de 
obstetricus bij de 
stclen gevat, sa

mengehouden 
worden (fig. 4) . 

FIG. 4 
Tang van Palfyn, volgcns de 
oudst bekendc afbeelding in L. 

Heister 

(13) L. Heister. Institutiones chirurgicae, Amsterd. 1739. pars 2. tab, XXXIII; 
cfr. J. Mulder, op. dt. Tab. I. 

(14) P. Cazeaux, Traite thforiquc et {watique des accoucbementa, 1846, Atlas. 
fig. 158. 159. 
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.-ichuifbaar. Sommige afbeel-
dingen, b.v. bij Kilian (15), 
zcttcn de dwarsstang op 
naam van Jan Palfijn. of 
vcrvangen ze door een ket-
tingje (fig. 6). Ook Levret 
maakt al melding van die 
dwarsstang, maar zegt dat 
ze de lepels nict funktioneel 
aan malkaar bindt (16). 

Een hoofdkcnmerk van 
Palfyns. esq. Ledoux' ver
lostang. is derhalve hct niet 
door een gewricht of slui
ting gebondcn zijn van de 
lepels. Vanwege hun bij-
zondcre bouw zijn deze 
tangen allecn uitgangstan-
gen. want zij kunnen niet 
zeer hoog in de baringsweg 
opgevoerd v.'orden. Zij zijn 
slechts berekcnd op het 
laatstc stadium van de par
tus. en voor de hoofdligging 
van de vrucht. 

De tang van de twee 
Zuidnederlandcrs vertoont 
tcgcnovcr de Chambcrlcn

tang een fundamcntecl vcrschil. en met al hetgecn men thans over de 
parallelle en de gekruiste verlostangen wcet. biedt de parallelle tang 
meer voordelcn dan haar gekruiste en van een vast gewricht of slui
ting voorzienc zuster. 

Onder de parallelle tangen uit dc eerste helft van de achttiende 
eeuw. kcnt men nog het instrument van dc Fransman Jacques Mes-

FIG. 5 

Tang van Palfyn-
Ledoux ; de lossc, 
parellcllc l e p e l s 
worden door een 
vcrschuifbare meta
len dwarsstang ver

enigd 

FIG. 6 
Tang van Palfyn-Lc-
doux; losse parallelle 
lepds door een ket' 
tingje verenigd; dc 
handvatsels w o r d e n 
met ccn dock saamgc-

houdcn 

(15) Op. dt. tab. XIII. 
(16) Op. dt. 84. 
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nard uit Rouen (17). in 
1741 voor 't ecrst beschre-
\en ; hct gelijkt als een 
druppcl water op de verlos
tang van Palfyn-Ledoux. 
Zij ook kan alleen maar als 
uitgangstang gedacht zijn 
(fig. 7). 

lioewel geen volkomen 
parallelle instrumenten. zijn 
cr een paar Hollandse ver
lostangen die ihct parallel-
lismc benaderen, en waar-
van de bouwers het nut van 
dat tangtype hadden inge-
:icn. Verkerend in de krin-
qen die met hct Chamber
len - Roozenhuysegeheim 
N'crtrouwd waren. en door 
cr\aring geleerd. haalden 
dczc manncn hct gocde uit 
dc Chambcrlcntang, maar 
niecnden dat er toch beters 
kon vcrwczcnlijkt worden 

(18). 
Van J. P. Rathlauw, 

ccrst te Francker en daar
na te Amsterdam werk-

zaain. werd in 175'! ccn instrument bekend. dat hij in den bcginne had 
willcn geheim houden, en dat ccn zekcre Van der Swam voor het 
zijnc deed doorgaan. Het bestond uit twee gevensterde. duimbrede. 
zecr clastischc. van ccn schedelkromming voorzienc stalen bladcn, 
die bij het ondcrste stccluiteinde met ccn spijkertjc in ccn oogje als 

Fig. 7 

T;inij van Mcsnard; 

parallelle lepels door 

ccn mctaalstang ver

enigd 

FIG. S 
Tang van Rath
lauw ; gevensterde 
en gekruiste lepels. 
Zonder bekkenkrom
ming, sluiting bij 
hct distale uiteindc 
van dc handvatsels 

117) Traite des Actouchcmcns, Pari.s 1743; Journal dc Verdun, nr, apri! 174! ; 
cfr. E. Ingerslev. op. cit., 34. 

(IS) cfr. ]. Mulder, op. dt., 27-33: E. Ingerslev. op. dt., 21-22. 
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ccn passer \crciiiqd ^ijn (fiq. (S). Dc twee lepels kunnen daardoor. 

naar qciaug van dc verloskundige, al of nict solidair gebruikt worden. 

Omstreeks dezelfde tijd braoht Joh. Dan. Schlichting uit Amster

dam een tang, manifest op die van Rath lauw gcko-

piecrd ; zij vertoont dezelfde sluiting bij het uiteindc 

van dc stclen, maar is zonder gevensterde lepels 

(fig. 9 ) . 

Dczc tangen moesten sub partu bijna als ccn even

wijdige tang kunnen fungeren. Er zat, in alle geval, 

in dc tangen van Rathlauw en van Schlichting meer 

van het paraMcllismc uit hct Palfyn-Ledouxtype, dan 

uit het gekruiste type van Chamberlen. 

Dc gekruiste tang van de Chamberlens heeft on-

\crniijdclijk de eerste obstctrici, die na de Engclsen 

met ccn cigen tang voor de dag gekomen zijn, ge-

inspirccrd, want al hun instrumenten waren gekruist 

en van een vast gewricht of slot voorzicn. Hct vol-

staat ccn blik te wcrpen op de reeds vermelde at-

lasscn en platen van P. Cazeaux. J. Mulder, H. Ki

lian. Alban Doran. 

Een uitzondering dient gemaakt voor Edmund 

Chapman, aan wie dc gekruiste en van ccn schroef-

sluitiiiq voorzienc tang van Chamberlen (die hij van 

HG. 9 ]̂ j,|̂ j rcchtstrccks of onrechtstrceks verworvcn had) 
Tanij van Schlich i i • i i i. i i 

qccn \oldocninq schonk, en die op ciqcn hand 
ting, met gcvenstcr- ^ r u 

dc lepels, zonder "^^^ gekruist tangtype met een halfvast schuifge-
bckkcnkromming wricht bouwdc (19) , zodat de twee lepels slechts 

met schrocfsluiting losjcs aan malkaar bevestigd zijn. Hij verwerpt 
bi) hct distale uit- -pgj, foiniecl de schrocfsluiting van de Chambcr

lcntang (20) . instrument dat hij. in 1735, sinds 
ticn jaar niet meer gebruikt had. Hct slipt af. 

zegt hij. wat niet nicer gebeurt « if the parts had been left unjoined. 
as I now use them » (biz. 21) . Daarenboven waren dc lepels van 
Chapmans tang gcvensterd, wat hij zcker ook van de Chamberlens 
had afgekeken. 

Il: 

cinde van de hand
vatsels (passertype) 

(19) Op. dt., 28. 
(20) Op. at, 19-23. 
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Het is dan toch hct aanstippcn waard dat een Engels obstetricus 
de tang van zijn landgenoten de rug toekcert, op cigen ervaring en 
intuitie, al zij hct ook maar ten dele, aan het tangtype van de Zuid
nederlandcrs Palfyn-Ledoux de voorkeur geeft. 

* * * 

Een kapilale verbetering in de bouw van de verlostang was de 
bekkenkromming. die aan de lepels werd toegevocgd omstreeks het 
jaar 1750. Het werd nu mogelijk hoger in het baringskanaal tc ko-
men. dc foetalc schedel die nog binnen de beenderige ring van het 
kleinc bekken ligt te vattcn. hem zekere rotaties te doen ondergaan 
en buiten de vulva tc trekken. 

FIG. U 
Tang van Smcllic; sche
del en bekkenkromming, 
gekruiste lepels. Bij dc 
oudstc modellen waren dc 
lepels met ledet overfrok-

kea 

FIG. 10 

Tang van Levret; voor- en zijaanzicht 
om de bekkenkromming te dcmonstre-
rcn. Gekruiste lepels, stevigc schroef-

sluiting 
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De bekkenkromming aan dc verlostang tocvocgen betekende zo
veel als : 

1) bij het instrument zelf, van dc bekkcnas, d.i. van het trajekt dat 
het kindshoofd moet doorlopen. in dc vorm van de tang een prefigu-
ratie geven ; 

2) de richting van dc aan te wendcn e.xtraktiekrachten aanduiden. 
Dc eerste van die opdrachten hebben de uitvinders dadclijk in dc 

bouw gercalizecrd : op dc tweede opdracht zou pas een kwart eeuw 
later dc nadruk gelegd worden. 

Van een rcchte forceps die hct instrument tot dusvcrre geweest 
was, maakte de bekkenkromming een gebogcn forceps. De naam 
werd aanvaard en blccf in de obstetrische vaktaal behouden (fig. 10 ; 
fig. 11). 

Twee verloskuiidigen gclden. nagenoeg gclijktijdig, als dc uitvin
ders van de gebogcn forceps. Hct zijn, in Frankrijk Andre Levret, 
en in Engeland William Smcllic. De eerste beschreef zijn tang in 
1750 (21), de tweede in 1752 (22). Beide hadden evenwel, in hun 
practicum aan vrocdvrouwcn en heelkundigen, hun instrument reeds 
vroeger gedcmonstreerd (23). 

Dc uitvinding bracht mcc dat de verlostang langer was, hocwel op 
dc naam van Smellie nog een korte. d.i. rcchte uitgangstang, bekend 
staat en in alle obstetrische oude-instrumcntenkasten ten toon ligt. 
De korte en dc lange verlostang van Smellie staan in zijn boek afge
bceld (pi. XXXVII ) . 

De tangen van Levret en van Smcllic zijn gekruist, met gevensterde 
lepels en van een vast gewridht voorzicn ; het zijn tangen in dc echtc 
zin van het woord. Het is niet overdreven te verklaren dat alle tangen 
die nog in dc achttiende, negentiendc en twintigste eeuwen zouden 
gcbouwd worden. de bekkenkromming zouden toepassen. Op een 
schaarse uitzondering na. 

(21) Suite des observations sur les causes et les accidcns dc plusieurs accouchc-
mens laborieux. Paris 1750. 104. 

(22) A treatise on the theory and practice of Midwifery, London 1752. 

(23) M. van der Haege. Verhandeling over hct bespiegelend en bewerkende ded 
van de verloskunde, Amst. 1765, vcrtaling van Smellies Treatise 142-150 en 
pi. XXXVIII; cfr. J. Mulder, op. dt., 42. 
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Een van die uitzonderingen was Paul de Wind uit Middelburg 
(1741-1771). Na te Leiden te zijn gepromoveerd, was hij naar Parijs 
getrokken, waar hij eerst bij Gregoire en later bij Duse, beide uit
vinders vaji ccn gekruiste tang (24). inwonend Iccrling werd. Hij 
steldc cr vast dat Duse zijn cigen tang zo weinig gcbruikte, dat zij in 
ccn kast tc rocsten lag (25). Zware. onhandige instrumenten, besluit 
dc Zeeuw (fig. 12). 

Thuisgekomen Icgt hij ze tcrzijde en laat zelf 
een zecr cenvoudig instrument bouwen. Het 
bestaat uit een paar plattc met schedelkromming 
voorzienc ijzeren bladcn, negcn Rijnlandse 
duim lang en een R. duira breed (23,4 cm X 
2,8 cm). Zij zijn berekcnd op de extraktic van 
ccn reeds dicp in de baringswegen liggende 
schedel. die door weeenzwakte nict kan uitgc-
drevcn worden (26). Het is een parallelle tang, 
van nog eenvoudiger vorm dan het instrument 
van Palfyn-Ledou.x. 

Zelf zegt De Wind wclkc dc voordelcn van 
ccn parallelle tang zijn : « had uit Chapman 
geleerd. dat het beter ware, dc bladcn van zoo 
een instrument nict te hechten, maar los tc 
latcn, om dat dan minder aan hct uitglippen 
ondcrworpen waren... derhalve twee losse 
Bladcn en niet meer cenc Tang » (27). 

Weinig verlostangen zijn zo rationed op hun 
docl berekcnd geweest als die van Dc Wind, 
en dit slechts na precieze metingen op hct 
vrouwelijk bekken, waarvan hij alle diameters 
in Rijnlandse duimen aangeeft, Hij is een van 
dc allcrccrste auteurs die dat gedaan hebben. 
Zijn instrument moet zcker de kleinste verlos
tang zijn die ooit gcbouwd werd (fig. 13). 

FIG. 12 

Tang van Gregoire, ge
vensterde en gekruiste 
lepels, zonder bckken-

krommingi; stevige 
schrocfsluiting 

(24) tfr. J. Mulder, op. cit., tab. II. nr. 7-13; ibid. Tab. I, nr. 8. 
(25) P. de Wind, 't Geklerad hoofd gcrcdt, Middelburg 1751, 3. 
(26) cfr. op. cit., plaat op t eind van het boek. 
(27) Op. dt., 82, 98-101. 
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Nadat uit zo twee centra, als Frankrijk en 
Engeland. de bekkenkromming van dc verlostang 
was bekend geworden, vond het aldus verbeterde 
instrument ovcral ingang. Dat deze uitvinding 
van doorslaggevcnde betekenis zou zijn. bewijst 
het feit dat zij in alle latere modellen zowel van 
gekruiste als van evenwijdige tangen. werd op-
genomen. 

W a s dc bekkenkromming een zeer bclangrijke 
verbetering, toch was de verlostang daarmee nog 
niet volmaakt. Weinig instrumenten trouwens zijn 
in de loop van hun geschiedenis aan zoveel va-
riaties in konstruktie en grootte. ondcrworpen 
gewee-st. ^^ 

Een van de gebreken van alle tot dusvcrre, d.i. 
tot omtrent het jaar 1775 gebouwdc tangen, gold 
hct brutale geweld dat zij op de vrouwclijkc dam-
streek door druk, uitrckking en zo meer uitoefen-
den. Hoe dat verhelpen ? Het was een van de 
grote vragen waar de obstetricus zich voor ge-
plaatst zag. 

Naarmatc men hoger in het bekken dc foetalc 
schedel kon grijpcn, dank zij de gewaardcerde 
forcipalc bekkenkromming, werd het duidelijk dat 
dc weke dclen zwaarder op de procf gesteld wor

den. En het was nu precics door die bekkenkromming dat het moe
derlijke perineum aan hct grootste gevaar blootstaat. De dorsaal-
waarts convexe as van hct bekken vergt immers van dc ideale hoge 
verlostang dat zij de voorliggende schedel volgcns die as extraheert, 
langs weke dclen die niet dezelfde as vcrtonen, 

Integerwieel. Bovendien bicden deze laatste flink weerstand door 
hun deels muskulaire bouw, door hun tonus en het krachtenveld van 
cigen wecfscls, tegen ccn andere kracht, of geweld, dat vanuit de 
abdominale of utericnc holte op hen wordt uitgeocfend. Op de ste-
vighcid van zijn wecfscls berusten trouwens de normale statiek en 
dynamiek van de vrouwclijkc bckkenbodem. Het is die solicde wccf-
selmas.sa die door een hoge forceps wordt belnst. omdat dc trekkende 

FIG. 13 

Tang van De Wind 
parallelle, niet ge
vensterde volkomen 

onafbankdijke 
lepels 
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FIG. 14 
Tang van Vaa de Laar; ge-
teiiiste, gevensterde lepels, met 
bekkenkromming en van ogen 
vooraien, om door middel van 
een tint of veter, de astrekklng 

te verzekeren 

handen van de obstetricus onvcrmijde-
lijk zowel in ventrale als in kaudale 
richting hun krachten aanwenden, 
wanneer op de tang getrokken wordt. 

Het was de Noordncdcrlandcr Ar
nold van dc Laar die aan dat bezwaar 
uiting gaf, en poogde er een oplossing 
voor tc vindcn (28). met ccn verlos
tang waarbij de bekkcnikromming, 
door de tocvoeging van ccn derde 
kromming wordt opgcvangcn en gcre-
ducccrd. Daardoor gaat het instrument 
preciezer op het kindshoofd aanpassen 
en laat het gcen dodc of nutteloze 
ruimte tussen dc lepels. De tang van 
Van de Laar is ccn gekruiste tang met 
schuifgewricht, zonder vaste scharnicr, 
dus helemaal anders dan bij Levret, 
zij benadert wat dit betreft de tang 
van Smellie. In de tang van deze laat
ste en in die van Van de Laar, zijn 
de lepels tijdens de cxtraktie niet vol
komen solidair. vcrmits zij op dat mo
ment tcgcnovcr elkaar in hun lengte-
richting kunnen omhoog of omJaag 
schuiven. onder de invloed van de cr

op inwerkende kracht (fig. 14). 
Ziehier hoe Arn. van de Laar zijn tang rechtvaardigt. « De Tang 

(van Levret) kan aan dcelen. langs en tegens wclkc ze schuift en 
drukt, zoo van moeder en Kind, zwaare kneusingen, Ontsteekingen 
etc. veroorzakcn, hoc voorzichtig men de zelve ook zockt en kan ge-
bruiken : dierhalvcn moet men zonder groote noodzaakclijkheid, niet 
overgaan, tot vergrooting of verbrceding dezer Instrumenten, als men 
met kleiner en smaller de Verlossing kan volbrengen, want de konst 
vordert in deze gevallen, gcen drift of geweld, maar voorzichtigheid, 

(28) Schet* der getade Verloskunde, s Gvavenhage 1777. 97-100, plaat VII. 
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als men Moeder en Kind zoekt te behouden. en gcen meerdcr smer-
ten wil maaken als onvcrmijdelijk zijn. Om deze redenen heb ik een 
Tang laaten maaken, v.'clkcrs Lepels omtrent de hclf smaller zijn, 
voorzicn met de twee bogten der krommen Tang van Levret, waar-
nevens ik ccn derde bogje gevoegt hebbe, by de Zaamvocging of 
sluiting der Lepels, waardoor ze gehecl bevrydt is van alle drukking 
of schuuring tegens de Bilnaad der Vrouwe, en zecr gemakkelijk in 
zijn gebruik is » (biz. 100). De tang van Van dc Laar was hct ge-
volg van zeer nauwkcurige anatomische studies op het kadaver (29). 

Voorts was Arn, van dc Laar dc eerste om met nadruk te betogen 
dat men dc lepels « volgcns de loop van t Bekken » zal inbrcngen 
en « men trekt het Hoofd met kleinc wrikkingen na onder in dc holtc 
van 't kleinc Bekken* (biz. 123). Hct was de expliciete formulering 
van dc noodzakelijkheid der axiale trekking, die een eeuw later door 
hooggclcerdc obstctrici luid verkondigd, en in de bouw van hun 
verlostangen wetcnschappelijker zou uitgcwerkt worden. 

Om die axiale traktic in de goedc richting te leiden en om het 
aangrijpingspunt van dc trekkende kracht als het ware hoger, vlak 
bij het kindshoofd tc laten vallcn, lict A. van de Laar. aan weers-
zijden in de lepels van de tang zelf, een langwcrpige evenwijdig met 
hct lepelvenster verlopcnde opening aanbrengen (30), Door die 
opening kunnen linnen strengen mede ingcvoerd worden, waarvan de 
uitcinden vrij uit dc schede hangen en benut worden zonder de weke 
dclen tc kneuzen. Op diezelfde plaats zou Tarnier in 1877 de metalen 
stangen voor zijn axiale traktic aanzettcn. 

Zo komt men tot het eind van de achttiende eeuw, zonder dat nog 
wcrkelijke verbetcringen van enig belang aan dc verlostang zouden 
aangebracht worden. De gekruiste tang geniet dc voorkeur, al zijn 
dc lepels. daar waar zij in de handvatsels overgaan. niet altijd met 
ccn schroef. of klcni. of anderszins tot ccn scharnicr of slot op zo-
danige wijze verenigd. dat zij met malkaar in de hun door de obste
trische handgreep opgedrongen wendingen en manoeuvres onwrikbaar 
solidair zijn. Meer dan een tang bczat, in wisselcnde vorm, het heel 
wat losser en bewecglijker schuifgewricht, doch dc volkomen onaf-

(29) cfr. J. Mulder, op. dt., 59. 
(30) cfr. ]. Mulder, op. cit., pi. IV. nr.s. 10-11. 
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hankelijke « ijzeren handen » van het 
Palfyn-Ledoux type, zijn helemaal op 
de achtcrgrond geraakt. 

* 

Een die kordaat naar de niet ge
kruiste tang terugkcert (fig. 15). is 
Jean-Simon Thenancc uit Lyon, en 
dit vanaf 1781 (31). Kort nadien, in 
1788, kwam Coutouly uit Parijs ook 
met een evenwijdige forceps voor dc 
dag (32). Doch in zijn instrument 
zijn de parallelle lepels. bij de hand
vatsels. wccr zo stevig met malkaar 
verbonden (fig. 16). dat zij bijna vol
komen solidair zijn. wat de voordelcn 
van dc parallelle tang tc nict doct (33). 

De tang van Thenancc genoot en 
geniet onder dc bcnaming van Lyonse 
tang in het oosten van Frankrijk ccn 
zeer goedc faam, die van Coutouly 
verzwond vlug uit de praktijk. J. Mul
der vermeldt in zijn Historia litteraria 
et critica Forcipnm et Vecfium obste-
triciorum de tang van Thenancc niet, 
wel die van Coutouly (34), 

De Franse vcrloskundigen Chas-
sagny en Valettc ontwierpen eveneens parallelle 
tangen, Zij werkten te Lyon en hebben zich blijk-
baar laten leiden door Thenancc ; de tang van Va
lettc i.s zelfs een zuiver plagiaat van Thenance (fig. 

FIG. 15 
Tang van 
Thenance; 
paralldle 

lepels 
sluiting bij 

hct uiteindc 
van de 

handvatsels 

FIG. 16 
Tang van 

Coutouly, ccn 
van de menig-
vuldige model
len ; gevensterde, 
parallcic lepels 
met bekken
kromming ; ste
vigc schrocf
sluiting ; trekkcr 
bij het distale 
uiteindc van do 

handvatsels 

(31) J. S. Thenancc. Nouveau forceps non croise, Lyon an X 
(?2) M. Coutouly, Nouveau forceps, Acad. R. Chir. 1788. 
(33) M. RoUand. Du forceps Lyonnais, Th, med. Lyon. 1905. 
(34) Op. cit., 69. 75-80. 
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FIG. 17 ^'^' '^ 
~ , , , Tang van Chassagny; parallel 
Tang van Valctle, , 

„ „ , , type met trekstanq 
parallelle lepels met 
sluiting op het dista
le uiteinde van de 

handvatsels 

17). Chassagny legt de nadruk op de astrekking die door zijn tang, 
meer dan ooit te voren, wordt mogelijk gemaakt (35). Eugene Hu
bert was met dit instrument zeer ingenomen en heeft cr ccn lovende 
studie aan gcwijd in 1889 (36) (fig. 18). 

Het midden van de negentiendc eeuw bracht het hoogtepunt voor 
dc verlostang met modellen bij dc vlcct, die clkander overtroefdcn 
door allerlei rcccle, of voorgewendc. kwaliteiten. Ons cigen land had 
zijn aandecl in die instrumentelc bloci ; Kufferat'h. Llytterhoeven, 
Van den Hucvel, Hyernaux, Van Cauwenberghe, Charles zijn maar 

(35) cfr. M. Rolland. op. dt. , 40-50. 
(36) Le nouveau forceps de Mr Chassaquy, Rev. med. Louv. 1889, 529 546. 
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enkcle namen uit de velc. Zelfs in dc naam van de tangen vindt 

hun varieteit weerspicgeld : er was ccn forceps, een sericeps, 

leniceps, een retroceps, een anteroccps en een latcroceps. Alle \ 

nen dc bekkenkromming. 

Ten onzent werd men. be-

houdcns de cigen konstruk-

lie.s. ovcrslroomd met tangen 

uit het buitenland : die van 

Naegelc (fig. 19) en van 

Simpson (fig. 20) stonden 

hier in de gunst. Onzc vader-

.// iandsc \ 'erloskundigen licten 

zich evcnwcl nict van de wijs 

brengen en ontwierpen andere . 

en vaak nog betcrc. tangen. 

men 

een 

erto-

* * * 

FIG. 19 
Tang van Naegels; 

gekruiste lepels 

De nicest ophefmakende 
tang uit die periode draagt de 

naam van de Leuvense hoog-

leraar Louis Hubert . Z e werd 

gcbouwd na een voorstudie 

die in 1860 werd beeindigd 

(37) . Het was naar aanlciding 

van een jarenoud dispuut be-

ireffende de voor- en nadelcn 

van de tang tcgcnovcr de hef-

FIG. 20 

Tang van Simpson; 
gekruiste lepels, 
halfvaste schuif-

sluiting 
boom. Dczc laatstc werd ver-

dedigd door de Gentse verloskundige J. L. Boddaert, voor die ge
vallen waar de schedel reeds ccn eind in het kleinc bekken was ge-
daald (38 ) . I... Hubert stond op ccn ander s tandpunt . dank zij de 
door hem qcbouwde evenwijdige tanq met axiale trekking, die dc 

(37) L. Hubert. Notes sur I'cquilibrc du forceps ct du Icvicr, Mem. Ac. R. mod. 
Belg. 1860, IV, 185-207. 

(38) ). L. Boddaert, Dc I'usage rationncl du forceps et du levier dans I'arf des 
accouchcments, Ann. Soc. med. G.iiid 1842, X, 321-368: 1849, XXIV, 21-80. 
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geschapen obstetrische situatie zeer vlot kan oplossen, zonder gevaar 
voor moeder of kind (fig. 21). 

FIG. 21 
Schematisdie voorstelling van de tang van L. 
Hubert die boven de bekkeningang aangrijpt. Ver-
toop van de inwerkende krachten en aanduiding 
van de richting der axiale traktie door middel 

van een hijzond^ handvatsel 

Weinig tangen zijn ooit zo planmatig ontworpen geweest als het 
instrument van Louis Hubert. Zijn uiteenzetting en platen werden 
overgenomen in de Leuvense cursus, door zijn zoon. Eugene Hubert, 
in 1869 uitgegcven (39), en door A. Charpentier, hooglcraar in de 
verloskunde te Parijs (40). De tang van Hubert is een oorlogsver-
klaring aan die van Levret uit 1750; deze is te zwaar, is gekruist, 
bezit een vaste sluiting en kan onmogelijk de hoogliggende schedel 
ontwikkelen volgcns hct verloop van de bekkcnas, zonder het peri
neum gewcldig te beschadigen. 

Al die bczwaren is L.- Hubert ontgaan met een slanke. parallelle 

(39) Cours d'accoucbements 1869. dl. 2, 292-304. 
(40) Traite pratique des accouchcments 1883, dl. 2. 596. 
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tang, waarvan de lepels en de handvatsels 
slechts onvolkomen malkaars greep of bewc-
gingen beinvlocden. 

Het voornaamste kenmerk van de Leuven
se tang, hctzij als hoge, hetzij als ui tgang
stang bcdocld. is dat zij onder de bekken
kromming vlak bij hct begin van dc hand
vatsels een bijzonder cenvoudig treksysteem 
kan opnemcn (fig. 22 ) . De hierop uitgcoe-
fendc extraktickracht heeft dirckt vat op de 
schedel. en laat hem daarenboven toe. zich 

,f=^ onmiddellijk naar de zijde van de geringste 
weerstand. d.i. in zijn fronto-occipitale dia
meter te vervormen, waardoor de biparietale 
diameter kleiner wordt en hct gchele gemak-
kelijkcr. door dc kritische engten van het' 
bekken. naar buiten kan gebracht worden. 

Hct was de vcrwezenlijking, dank zij de 
tocvoeging van een metalen bouwstuk, van 
een princicp dat in 1777 door Arnold van de 
Laar werd vooropgestemd, en op ccn meer 

Tang van Hubert, vol- bcschciden wijze in zijn eigen tang gereali-
komen evenwijdig type, ^^^^j ^^^^ ^^jjjg, ^^^ ^^^^ ]-^^ ^j '^^^^^ 
met losse sluiting bij het r~. i •. i • i T T T i i 

. . . . J . . De buzonderc trekkcr van L. Hubert kan 
uiteindc van de handvat-

sels; emaast de trekkcr. tijdens de verschillende handgrepen van de 

cxtraktie op een cenvoudige wijze. naar ge-

lang van de aanwijzing van hct ogcnblik. aangezct of afgenomen 

worden. Hij vat onmiddellijk de schedel aan. en dwingt hem, krach-

tens de plaats van die aangrijping zelf. en krachtens de richting van 

de traktie waarvoor dc tanq in zichzelf als het ware de indikatic 

draagt . volgcns dc bekkcnas geleidclijk op een volkomen natuurlijke 

wijze vitlvawaarts te ontwikkelen. O p die manier wordt eveneens 

vermeden dat het geweld van dc trekking dirckt op hct perineum 

terccht komt, het wordt omgelcid, ergcns buiten dc weke delen, waar 

hct zich ongehinderd kan laten qelden. 

FIG. 22 
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De geldigheid van hct princicp en de mekanischc vcrwezenlijking 

van de axiale trekking, in de bouw van Huber ts forceps op zulk een 

vernuftige wijze gcdemonstreerd, moesten de aandacht trekken van 

de meest vooraanstaande verloskundige op het vasteland, Stephane 

Tarn ier (1828-1897) , hooglcraar in de obstetric tc Parijs. 

Na lang tasten en zoeken, na tal van voorafgaande publikaties, 

beschreef Tarn ier zijn nieuwe tang in 1877 (41) . W a t hij daar zijn 

eerste forceps noemt, is thans vergeten, want slechts zijn tweede 

heeft s tand gehoudeia, werd door hem ten slotte allecn gebruikt, en 

staat onder zijn naam bekend. E r ontspon zich tussen Tarn ier en zijn 

oud leermecster. de scherpzinnige Ch. Pajot. een vinnig steckspel 

over dc relatieve bruikbaarheid van hun respcktieve t a n g e n ; het 

pikante debat werd ten slotte door Tarn ie r gewonnen (42) . 

De logisohe orde van de gedachtengang. door Tarn ie r ontwikkeld 

om een nieuw tangtype voor te dragen, stamt van Louis Huber t ; 

Tarniers schema's zijn op Huber t naqetekcnd of helemaal uit diens 

werk overgenomen. Het wordt t rouwens door de Fransman exprcssis 

verbis erkend. Het princicp van de axiale trekking (A. van dc Laar 

wordt door Hubert , noch door Tarnier , noch door eender wclkc tang-

bouwer uit de negentiendc eeuw gememorcerd) werd door Tarn ier 

in een zware gekruiste tang \'erwepkt, een tang met een vast ge

wricht door een stevige schroef in stand gehouden, 

Dat zijn gekruiste tang de foetalc schedel nauw omklcmmcndc, deze 

minder vrij laat tijdens de ontwikkeling zijn eigen weg door het ba

ringskanaal te vinden, doch hem dwingt, vanwege dc op de hand

vatsels trekkende en knijpende handen, een hem opgelegdc weg te 

volgen, heeft Tarn ie r voorbijgezicn. Met ccn parallelle tang is zulks 

niet het geval, ongeacht bovendien dat de in dc lepels van Tarn iers 

tang gevatte schedel, door het trek- en knijpgcwcld samengepcrst 

wordt, wat het kind niet ten goedc komt. Bij de Huber t tang is cr geen 

samendrukking van de schedel, maar een lokale aanpassing volgcns dc 

ter beschikkinq zijnde ruimte. 

De axiale traktie wordt bij de Tarnicr tang mogelijk gemaakt door 

een vorkvormige trekstanq waarvan de aangrijpingspunten aan elke 

(41) S. Tarnier. Description dc deux nouvcaux forceps, Paris 1877. 
(42) cfr. Annalcs de Gynec. 1877, IV, 161. 201, 241, 321. 
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me. 23 
Tang van Tarnier; gekruiste lepels j schrocfsluiting: vork
vormige trckstang, waarvan twee takken op de lepels aan' 

zitten en de derde op een trekker uitloopt 

zijde bij de bekkenkromming van de lepels liggen, en niet op het pro-
ximale segment van dc handvatsels zoals bij de Hubertstang. Het 
derde segment van dc vork loopt uit op een door de hand te vattcn 
trekker (fig. 23). 

Slechts op het eind van zijn monografie uit 1877 beschrijft Tarnier 
de door alien gckende op zijn naam staande tang. Hij geeft er ook 
een precieze alhoewel schematischc afbeelding van (biz. 54). Hct 
cssentiele van dat instrument is de toepassing van de formule door 
de Leuvense obstetricus opgesteld. Laten we niet vergeten dat ze de 
weergave is van wat precies een eeuw te voren, in 1777, door ccn 
Noordncdcrlandcr als vcrciste voor ccn funktioneel gekoncipieerde 
tang werd uitgedrukt. 

Geleerd door de ervaring van wat meer dan anderhalve eeuw tang-
praktijk in velerlci geschriften had necrgepend. en wat we ontdaan 
van tekstbclasting hebben gepoogd weer te geven, heeft een ander 
Noordncdcrlandcr, in 1905, een tang ontworpen. die spoedig opgang 
maakte en in onzc streken veel zusters ter zijde heeft gcdrongcn. Zij 
is de meest cenvoudige exprcssie van wat een tang behoort te zijn, 
en was daar de bekkenkromming niet, zij zou nict veel meer zijn dan 
een wat beschaafderc tang volgcns Palfyn-Ledoux. 
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Do bouwcr van de tang. N. J. Boerma (43) , be-

doclde zijn instrument als een ui tgangstang, waa r 

van de indikatic toch het leeuwenaandeel van alle 

langindikatics uitmaakt. Dc meeste algemcen gc

bruikte ui tgangstangcn gc\"cn van het gocde te 

veel en zijn voor verccnvoudiging vatbaar (s ic) . 

.'Mlc hebben zij drie bczwaren : te grote lengtc, tc 

groot gcwicht, de kruising van de lepels. Voora l 

de kruising acht Boerma ccn groot bezwaar, voor 

moeder, kind en verloskundige. 

Boerma's tang is van hct parallelle type, met 

schedel- en bekkenkromming. en gekopicerd op dc 

in Gcrmaansc landen bijna uitsluitcnd gcbruikte 

Nacgclct .mg. Dc stclen buigen aan hun ondcrste 

uiteinde naar nialkander toe, en vallcn samen in 

een zodanig gebouwde sluiting, dat op elk sta-

dUun \ a n dc cxtraktie de tv,'ee helften strikt even

wijdig blijvcn. Hun ovcrigens losse solidariteit 

dient om hun parallcllisme tc handhaven. Het in

strument is naar ccn cenvoudig werktuigkundig 

beginsel berekcnd en gcbouwd (fig. 24) . 

Boerma is ccn warm vcrdediger van de evenwijdige tang. Hij heeft 

(in 1905) 32 evenwijdige tangtypes gcteld. maar dat hij dc tangen 

van Coutouly. Aitker en Trelat voor parallelle tangen houdt, gaat 

onzcs inziens nict op (44) . Hoe dan ook. de meest volstrckte even

wijdige onder de moderne verlostangen blijft die van Huber t ; onder 

de oudere tangen is hct die \ a n P. de W i n d , de allcroudstc blijft die 

van Palfyn-Ledoux. 

FIG. 24 
Tang van Boerma; 
volkomen parallel 
type, met lossc slui
cing bij hct uiteindc 
van dc handvatsels 

* 

De moeiiijkhcid nummer een die elke obstetricus bij de tangprak-

tijk p.ls een oiiaangcname handqreep ervaart . is dc kruising esq. de 

ontkruisinq \ a n dc lepels. .^llcs hanqt hierbij natuurlijk af van de 

(43) Nfd. Tijd.schr. Gen. 1905. II. 946-955. 
(44) Zie deze laatstc tang in Charpentier. op. cit. 578, voor dc taiiy van Aitkin, 

cfr. Cazcau.y, op. dt. , pi. 22, nr. 178. 
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stand van het kindshoofd, maar elk wil er toch veel op zcttcn de 
lepels onder hct aanlcggen, of tijdens de extraktic, nict uit een vi-
cicuze naar een korrektc positie te mocten terugbrengcn. Reeds vanaf 
de kindcrjarcn van de forceps had dc kruising-ontkruising dc tang-
bouwers beziggehouden. Zij heeft aan A. Butler kopbrckens bezorgd 
in het jnnr 111)Z, en hij luchtte daarover zijn gemoed bij E. Chap-
num (45). 

Bij de hoge tang, die dc schedel in, of vlak boven, de bekkeningang 
moet grijpcn, is dat bezwaar bijzonder groot. De tangen met een 
sterke bekkenkromming, zoals die van Naegelc, van Simpson of van 
Tarnier, zijn daarvoor niet zeer geschikt. Zij mocten, wanneer dc 
schedel reeds in dc bckkcnruimte getrokken is, en dc pijlnaad van de 
dwarse geleidclijk in de sakro-pubische richting is komcn te staan, 
afgenomen en opnieuw in de bchoorljke positie gezet worden (b.v. 
\-olgens Scanzoni). 

Om dat bezwaar te ondcrvangcn heeft dc Deen Kjelland in 1915 
ccn nicuw tangtype bedaoht (46). Zij laat toe dc lepels altijd bipa-
rietaal op dc schedel aan te leggen en niet fronto-occipctaal zoals bij 
dc Tarnier, of bij de Hubert. De tang van Kjelland is langer, dc 
kromming van de lepels is kleiner, zij is slanker van bouw en de as 
\an de handvatsels verloopt pcvrallel aan dc as van dc lepels (47) 
(fig. 25). Het instrument is ook bcdacht voor dc gevallen waarin 

FIG. 25 
Tang van Kiclland; schuif sluiting. Let op dc bajonctte 

.sfan<l van dc lepels ten opzichte van dc stclen 

(-151 A. Butler, Description of a Forceps for extracting children by the head, Edin
burgh 1773. 322. 

(46) C. C. G. Kjelland, lleber die Aniegung der 2^nge an nicht rotiertcn Kopf, 
mit Bcschrcibung cines ncues Zangenmodds, Mon. Gcburtsh. u. Gyn. 1922, 
57, 283 : Einc ncue Form und Einfiihrungweisc der Geburtszange, Miinch. 
med. Wochenschr. 1915, 62, 923. 

(47) A. H. M. J. van Rooy. Over dc hoge tang en de nieuwe forceps van Kjelland, 
Ned. T. Gen. 1929, II, 5074-5088. 

80 

file:///-olgens


aanwijzing bestond zovccl mogelijk voordeel te halen uit de astrek
king. Men kan met 
haar aan dc schedel 
alle gewenste rotaties 
doen uitvoeren zonder 
de tang ook maar een 
keer af te ncmen en 
opnieuw aan te leg
gen. Zij houdt de 
schedel altijd in de 
nicest gunstige positie 
vast, d.i. biparietaal. 

In dc Kjelland lig
gen dc lepels gekruist. 
zonder vaste sluiting 
evcnwcl. maar toch 
van een schuifslot 
voorzicn. en dus nict 
volkomen met malkaar 
solidair. Dc bekken
kromming is tot een 
minimum hcrlcid, en 
dc lepels staan in ba-
jonettcstand ten op
zichte van de hand
vatsels (fig. 25bis). 

Zij is oonspronkelijk uitsluitend bcstemd voor de hoge tang. Van 
Rooy schrijft dat in ccn tijdsverloop van 20 jaren. op ccn totaal van 
22.194 bevallingcn in de Amsterdamsc Vrouwenklinick. waarheen 
uiteraard ccn groot aantal mocilijkc verloskundige gevallen verwezen 
wordt. de hoge tang slechts 11 maal werd toegcpast (48). 

In de heroi'sche tijd van de op hun specifike docl bcrckende tangen. 
was het qewenst over zulk een adekwaat instrument te beschikkcn. 
en dc Kjellandtanq heeft beslist ccn rol qespecld en haar taak ver-
vuld. In de landen met bijgehouden genceskundige uitrusting is ook 

FIG. 25bis 

Tang van Kjelland; gekruiste, gevensterde 
lepels verenigd in ccn los.=c schuifsluiting 

(48) Ned. T. Gen. ioc. cit., 5082. 
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zij, thans, stilaan ovcrbodig aan hct v>ordcn, Zij had haar sukses ook 

ten dele hieraan te danken, niet meer zo nadrukkclijk tot dc axiale 

extraktic tc verplichtcn, omdat zij toelict alle rotaticbev.'cgingcn van 

dc schedel op een volmaakt normale wijze te doen verlopcn. 

Krachtens haar boiiwpatroon heeft de Kjellandtang de vcrloskun

digen andere inzichten bijgebracht, naarmatc voor 

het diepstaandc hoofd de behocftc gevocld werd 

een lichtere en geniakkelijker te hanteren tang tc 

bezitten. Z o kon men met de Kjelland wel een 

voor de weerspannige bckkenbodem liggende sche

del uithalcn. doch het instrument bleck hiervoor 

te lang en tc zv^aar om ccn ideale ui tgangstang 

te zijn. Daarom v,'as de tang van Boerma ccn stap 

in de gocde richting, zij was kortcr, parallel, had 

ccn cenvoudig slot en woog nict zwaar, zij kon 

dicnen als cxtraktie-instrumcnt en tevens als fi-

xatic-instrument. 

Dc Noordncdcr landers M. H. G. A. Tholen 

en M. Ch. Boon von Ochsscc uit Den Haag (49) 

\ 'onden dat het tangctje van Boerma toch nog bc

zwaren met zich mecbracht. Allcrecrst wordt het 

perineum tc sterk gerckt door hct tc wijd uit el

kaar staan van de evenv.-ijdiqe lepels na het slui-

ten van de tang. Ten tweede levert het sluiten 

van dc tang soms moeilijkheden op, het slot zit 

hclcmnal aan hct distale uiteinde van de handvat

sels en maakt de lepels toch in zekere mate soli

dair. Ten derde werden herhaaldclijk de weke delen van hct hoofd 

beschadigd. 

Tholen en Boon bouwden daarop hun nog lichtere tang, met een 

op de schedel zeer kongruciu aanpassende kromming, zo liqt ze vas

ter ; de handvatsels zijn c\'enmin zwaar, het slot is een schuifslot en 

laat de gekruiste lepels zeer los en vrij. precics zoals voor de Kjel

landtang het geval is. Geliecl de tanq is niet lanqer dan 32 cm. en ze 

weegt slcchrs 440 gr. : allcs werd vcrkort. en de parallelle stand der 

FIG. 26 
Tang van Tho-

len-Boon von 
OvSisce,; gekruiste 

stclen in een 
schuifsluiting 

verenigd 

(49) Een gemodificcrdc tang volgcns Kjelland, Nod. T. Gen. 1933, 1, 1000-1003. 
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lepels werd opgelost. zonder hct gehcie tot ccn rcchte gekruiste tanq 

te maken (fig. 26) . 

Alles in acht gcnomen vervult de tang van Tholen-Boon de meeste 

cisen die aan ccn ui tgangstang kunnen gesteld worden. Wanneer men 

alle considcrantia ccn plaatsje geeft. zit men. na deze beschouwingen. 

weer vcrschrikkelijk dicht bij de tang van Palfyn-Ledoux uit 1720, 

** 
* 

Nict zonder nog een, allcrlaatste, plaats tc hebben gcgund aan de 

tangen van ccn twectal gcneesheren van hct Vlaamse plattcland uit 

dc negentiendc eeuw, 

Het is best mogelijk. dat andere vernuftige tangbouwers uit de 

Lage Landen aan onzc speurzin ontsnapt zijn, want de intuitie, dc 

ervaring en dc empiric hebben meer dan een tot uitvinder gemaakt, 

Dat de vrucht van hun werktuigkundige kunst in dc vcrgetelhcid ver

zwond, komt wellicht hicrdoor dat zij nict op bekendhcid noch op 

historische waardering hebben gespekuleerd, doch alleen voor cigen 

qcmak en ten bate hunncr patienten een instrument hebben uitge-

dacht, dat zij voor dit twecvoudigc docl voldoende verantwoord 

achtten. 

W a t hen tot het zoeken naar een tang nooptc. was weer de nood-

zaak voor de kruising esq. ontkruising een gemakkclijke oplossing tc 

vindcn. Beiden konden zich van hct problccm niet losmakcn. en alle 

tangen hadden hen onbcvrcdigd gelaten. 

J. van Hoestenberghc. geneesheer te Stalhillc ( W . - V l . ) . ondcr-

vond vanaf zijn vestiging in 1862 moeilijkheden met de drie tangen 

die hij zich had aangeschaft. ze waren van het gekruiste type, wat ze 

vaak tot kcfalotriben maakte : hij zag zich gedrongen met allerlei 

knepen te voorkomen dat dc twee lepels te krachtig de schedel om

vatten. 

Eerst lict hij er met noodmiddelen een trekstang volgcns Hubert , 

of Tarnier , op aanbrengen. Altijd die zorg om volgcns dc bekkcnas 

tc extraheren ! M a a r hoc tc ontsnappen aan dat ecuwig (sic) kruisen 

van de lepels, dat van het instrument twee drukkcndc hefbomen van 

dc eerste soort maakt ? (50) 

(50) E. Hubert, Un nouveau forceps, Rev. med. Louv. 1892, 132-134. 
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Aan dc dorpssmid werd dc taak opgedragen dc klassicke tang van 
hct Lcvrettypc zodanig aan te passen. dat uit een gekruiste en van 
ccn vast schrocfslot voorzienc tang, een parallelle tang met schuif
sluiting ontstond, die opvallcnd de Huberttang bcnaderdc. Dank zij 
ccn gegraducerd schroefjc op ccn van dc handvatsels. werd de kom-
pressic van dc schedel vermeden. Dat was een van de gruwclcn waar 
L. Hubert ten alien prijze. en op een goed bcrckende wijze, al was 
aan ontsnapt. De tang van Van Hoestenberghc was ccn plcidooi voor 
en een ovcrwinning van Huberts e\'cnwijdige tang (fig. 27). 

FIG. 27 
Tang van Van Hoestenberghc, gekruist eu 

parallel, met schakclschroef die de ont
kruising toclaat, De handschrocf op het 
parallelle type moet hct ineendrukken van 
dc schedel door dc tc sterk opeensluitende 

lepels verhinderen 

Het mekanische vernuft van dc Oostvlaamse plattelandsarts uit 
Evergem. A. Stockman, greep nog iets verdcr. Als oud-assistent van 
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L. Hubert was hij vertrouwd met de parallelle tang. Maar toch niet 
zo sterk geobsedcerd dat hij haar nadelcn nict ondcrvond. namelijk 
door het tamelijk wijd uitcenstaan van dc evenwijdige handvatsels. 
hct perineum aan zwaar sohcurgevaar bloot te stellen (51). Voor een 
hoogstaande schedel vond hij de tang van Hubert zecr bruikbaar, 
doch wanneer diezelfde schedel hicrmede tot op de bckkenbodem was 
getrokken, vond Stockman een gekruiste tang beter geschikt voor het 
beeindigen van dc extraktic. 

Maar twee verschillende tangen mcenemen was hindcrlijk. Dan 
liefst een tang zo laten bouwen. dat zij naar gclang van de gestclde 

cisen, als gekruiste en dan weer 
als evenwijdige tang kan gebruikt 
worden. zonder genoodzaakt tc 
zijn dc tang af tc nemen en op
nieuw in dc gewenste positie aan 
te leggen ; kruising en ontkrui
sing zouden derhalve naar wens 
ter plaatse zelf geschicden. Op 
zijn gekruiste tang heeft Stock
man de trekkcr van Hubert een 
plaats gegevcn. In een instrument 
zoveel voordelcn samcnbrengcn, 
was ccn bcwijs van vakkundige 
knapheid (fig. 28 ; fig, 29). 

FIG. 28 

Tang van Stockman 
met trekstang volgens 
flubert, in gekruiste 

stand 

FIG. 29 
Tang van Stock
man met trekstang 
volgens fiubert. 
Paralcll type ont

kruising van de 
lepels 

(51) A. Stockman, Nouveau forceps fiubert-Stocknian, La Belcjiquc medicale 1910, 
135-137. 
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Het opzet van deze studie was : 

1) de nadruk leggen op de hoofdmomenten van de historische ont

wikkeling die de bouw van de verlostang sinds het midden van 

de zevcntiende eeuw tot heden, in Europa heeft doorgemaakt ; 

2) het aandecl in het licht stellen dat de artsen van boven de Nedcr-

land-Franse taalgrens daarin gehad hebben, 

W e menen dat het cssentiele uit die ontwikkelingsgeschicdcnis niet 

aan onze aandacht ontsnapt is. 

N u de geschiedenis van dc verlostanq. zo zij al niet voorgoed ten 

eind is. zulk stadium heeft bereikt dat zij geen fundamentclc en op

hefmakende verandcrinqcn meer in uitzicht stelt. mocht een korte 

balans van winst- en verliesrekeninq wel opqemaakt worden. 

D e hoofdmomenten uit die geschiedenis zijn dan : 

I. De tang van Chamberlen (omstreeks 1630). Zij heeft hoogstwaar-

schijnlijk een ontwikkeling doorgemaakt in de schoot van dc familie 

die haar lang geheim hield. De definitieve als dusdanig bekende 

Chambcrlcntang bad gekruiste en gevensterde lepels, een vaste slui

ting, een schedelkromming, maar geen bekkenkromming. In 1753 ga-

ven twee Noordneder landse artsen, uit hun humanitaire redenen, haar 

geheim definitief prijs. 

II. In 1720 legt de Zuidncder lander Jan Palfyn te Parijs aan een 

wetenschappelijke vereniging een verlostang voor, waarvan het va-

derschap hem onmiddellijk betwist wordt door zijn landgenoot, Gillis 

Ledoux, uit leper, De tang van Palfyn-Ledoux bestaat uit twee vol

komen autonome, niet gevensterde, qestcelde lepels die, te samen aan-

gelcgd, een grijpinstrument voor de diepliggende schedel uitmaken. 

Het instrument is uitsluitend als ui tgangstang bcdacht. Volgcns de 

traditic van de vroegste afbecldingen. zou Ledoux dc handvatsels 

van de tang met een losse, vcrschuifbare metalen dwarss tang ver

bonden hebben. Het gchele vormt alzo een voorafbcelding van wat 

later de parallelle tang zal genoemd worden. De tang van Chamber

len en die van Palfyn-Ledoux zijn rcchte verlostangen. 

III. In 1750 brengt dc Fransman A. Levret. en in 1752 dc Engcls-

man W . Smcllic. een kapitale verbetering in dc bouw van de verlos

tang met de bekkenkromming. Hun zogenaamde kromme tang is ge

kruist, met qcvensterde lepels en van een vaste sluiting voorzicn, Zi j 

laat toe ccn hoogstaande schedel tc grijpcn, en is derhalve al iets 

meer dan ccn uitgangstang volgcns Palfyn-Ledoux. 
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iV . In 1752 bouwt de Zeeuwse chirurgijn P. de W i n d een zeer 

cenvoudig extraktictuiq. bestaande uit \olkomen onafhankelijkc, pa

rallel aan te leggen gebogcn bladen die. samen, ccn schedelkromming 

vertoncn. Zij zijn uitsluitcnd als ui tgangstang gedacht. blijkbaar ge-

konstrueerd naar dezelfde opvntting die Palfyn-Ledoux heeft geleid. 

V . In 1777 bouwt A. van dc Laar een tang die cr op berekcnd is 

hct perineum te sparen. Het was nodig omdat dc verlostang steeds 

hoger in het baringskanaal de schedel gaat vattcn, en lepels en hand

vatsels vlak voor hun kruising een nutteloze ruimte opcnlaten die de 

bckkenbodem sterk uitrekt. V a n de Laar waarschuwt tevens uitdruk-

kelijk dat de cxtraktie volgens de bckkenas moet geschieden, zo alleen 

wordt hct nicest nuttigc effekt bekomen ; zij bootst immers de normale 

partus na waarbij de foctale schedel ccn axiaal trajekt tijdens de 

spontane geboorte beschrijft. O p de schedelkromming van zijn tang 

voorziet A. van de Laar daartoe twee ogen, waar een veter. of lint, 

kan doorgevoerd worden, en dat toelaten zal de axiale trekking kor-

rckt te verwezenlijkcn. 

VI . Op het cinde van de achttiende eeuw bouwen Thenancc en 

andere vcrloskundigen uit Lyon, met opzet parallelle tangen, met 

volkomen of met tamelijk onafhankelijke lepels. Het was een nieuw 

bouwprincicp waarvan de doelmatigc voortrcffelijkheid door andere 

tangenbouwers zou gcdemonstreerd v.-ordcn. En metcen een verzaken 

aan de gekruiste tang die. op de uitzondering van Palfyn-Ledoux en 

van P. de W i n d na, de tangbouw in de achttiende eeuw volledig had 

beheerst. 

VI I . In 1860 lancecrt de Leuvense hooglcraar L. Hubert , na gron-
digc voorstudies, een parallelle tang, voorzicn van een sterke bek
kenkromming. waarvan de handvatsels bij hun distaal uiteindc zo 
verenigd zijn. dat zij evenwel hun parallcllisme nict vcrliezen. O p de 
handvatsels kan ccn trekkcr aangebracht worden om dc axiale trak
tie tot een maximum op te vocren. O p die wijze worden zware schcu-
ren van hct perineum voorkomen. 

V I I I . In 1877 maakt dc Franse verloskundige S. Ta rn ie r de ge

dachtengang van L. Hubert lot de zijne en bouwt een zware, gekruiste 

tang, met vaste schrocfsluiting. Zij gaat evenwel tegen Huber ts op-

vatting in. vcrmits zij hct kindshoofd samenperst en gcen vlucht-

ruimtc voor een aanpassing zoekende vervorming ovcrlaat. Tarn ie rs 
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tang nam van Hubert de axiale traktie over, door hct aanzettcn van 
een handzamc trekstang op de lepels. 

IX. In 1905 bouwt de Noordncdcrlandcr N. J. Boerma ccn lichte, 
parallelle tang die hij alleen als uitgangstang had gedacht, ervan uit-
gaand dat nog geen 1 procent van de tangvcrlossingcn ccn hoge 
tang vergen. Haar lepels zijn door een cenvoudige sluiting aan het 
distale uiteindc van de handvatsels op ccn niet stevige wijze met 
malkaar verenigd. Het bewustzijn was op bredcre schaal doorgcdron-
gen dat men zoveel mogelijk van de hoge tang moest afzien, wat dan 
in de praktijk allecn de uitgangstang recht op leven gaf. 

X. Dat was dc mening niet van de Deen Kjelland die in 1915 ccn 
nieuwe hoge tang brengt. Zij is ccn gekruiste tang met schuifslot, 
geringe bekkenkromming. slank en lang van bouw. Zij laat toe het 
kindshoofd biparietaal boven de bekkeningang te grijpcn. Zij kan 
dus mede met de schedel alle gewenste rotaties uitvoeren, zonder 
afgenomen. opnieuw aangelegd of ontkruist te mocten worden. Het 
was ccn zecr op prijs tc stellen voordeel. Zij vond aanwending voor 
iets meer dan 3 per duizend van alle bevallingcn (Amsterdam statis-
tiek in 1929). 

XL Als uitgangstang heeft de Kjelland manifeste nadelcn. Zij is 
te lang en daardoor nict gemakkelijk in hct gebruik. In 1933 licten 
de Noordnederlandcrs Tholen en Boon zich toch door enkcle van 
haar voordelcn inspireren. en bouwden ccn veel kortcre uitgangstang. 
die daarenboven handiger uitviel dan hct tangctje van Boerma. Hun 
tang is van ccn schuifgewricht voorzicn, waardoor hct overmatig rek-
ken van hct perineum door ccn te brede evenwijdige stand van de 
lepels, zoals bij de Boermatang 't geval is, wegvalt. 

XII. Een paar Zuidncderlandse plattclandsgenceshcrcn. J. van 
Hoestenberghc en A. Stockman, hebben. in 1892 en in 1910, een 
forceps bekend gemaakt van het gekruiste type die, dank zij ccn cen
voudige konstruktieknecp, sub partu, in een parallelle tang kan om-
gezet worden, volgcns de geboden noodwcndighcid. W a s zij gcen 
ophefmakende konccptie. zij bracht het bcwijs dat manncn met ge-
zond verstand. volgens Descartes « het best bcdeeldc gocd ter we
reld ». onder de drang van dc omstandighedcn hun geest en hun 
handen naar het uitvinden van op hun docl bcrckende en bruikbare 
verlostangen kunnen zetten. 
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Alles bij elkaar gcnomen was, is, en blijft dc verlostang een « noble 
instrument » zoals Edmund Chapman ze reeds in 1715 noemde. 

Resume 

Le but de cette etude est : 

1) d'acccntuer les moments principaux de revolution historique par 
lesquels a passe, en Europe, la structure du forceps obstetrical, 
depuis le milieu du dix-septieme siecle jusqu'n nos jours : 

2) dc mettre en lumiere la part qu'ont prise dans cette e\olution les 
medccins au nord dc la frontierc linguistique ncerlando-franqaise. 

Les moments principaux de cette evolution historique sont : 
I. Le forceps dc Chamberlen (environs de 1630). Celui-ci a pro-

bablcment connu un developpement structurel au sein meme de la 
familie, qui la garde secret pendant a peu pres un siecle. Lc forceps 
de Chamberlen. possede des cuillers croisecs et fenetrees, une articu
lation a ecrou, une courbure cephalique, niais pas de courbure pel-
vienne. En 1753 deux medecins hoUandais oiu livre le secret du for
ceps de Chamberlen a la notorite publique. 

II. En 1720 le chirurgien flamand Jan Palfyn soumet a I'Academie 
des Sciences a Paris un forceps obstetrical, dont il distribue plusieurs 
excmplaires aux intercsses, Aussitot son compatriotc Gilles Ledoux 
d'Yprcs lui en dispute la paternite. Le forceps de Palfyn-I^edoux se 
compose de deux cuillers absolument independantes, non fenetrees 
ct munies de manches, qui, appliquees parallclement, constituent un 
instrument capable d'embrasser la tete foetalc deja fortement avancee 
dans la voic genitale ; I'instrument etait con^u exclusivemcnt comme 
un forceps dc sortie ou humanitaire. D'apres la tradition des plus an-
cienncs reproductions. Ledoux aurait reuni les manches dc son for
ceps par une barrc transvcrsale. mobile, glissante, Le tout constitue 
ainsi une prefiguration de cc qui sera, plus tard, appelle le forceps 
parallelc. Les instruments de Palfyn-Ledoux et de Chamberlen sont 
des forceps droits. 

III. En 1750 lc franc;ais A. Levret, et en 1752 I'anglais W . Smellie 
introduisent la courbure pelvienne du forceps : amelioration capitale 
dans la structure de I'instrument. Leur forceps, dit courbe. dont les 
branches sont croisecs. possede des cuillers fenetrees et une articu
lation fixe. II permct dc saisir la tete non encore desccndue jusqu'au 
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plancher pelvien. ct constitue de la sorte un instrument a portec plus 
longue (au haute) que le forceps dc Palfyn-Ledoux. 

IV. En 1752 le chirurgien zelandais Paul de Wind fait conscruire 
un forceps, se composant de deux lames autonomes a introduire pa
rallclement de chaque cote de la tete foetalc, ct possedant, ensemble, 
une courbure cephalique. Elles ne pcuvent etrc qu'un instrument uti-
lisable au stade terminal de I'accouchement. au meme litre que celui 
de Palfyn-Ledoux. 

V. En 1777 Arn. van de Laar de la Haye inventc un forceps dont 
le but essentiel est d'epargncr le perinee maternel. La chose etait 
devenue d'importance primordiale. pnrcequc lc forceps penetrait tou-
jours plus haut dans le canal genital pour saisir la tete fcetalc, et 
parccque les cuillers et les manohes. dc par le fait de leur croiscment, 
creaicnt un espace qui met le plancher pelvien fortement a I'eprcuve 
en I'etirant brusquemcnt. Van de Laar souligne en outre qu'il con-
vient de faire I'cxtraction d'apres I'axe du bassin matcrnel. Seul de 
cette faqon un effct utile est obtenu. Cette extraction axiale imite 
d'ailleurs le trajet que la tete de I'enfant parcourt lors de I'expulsion 
physiologiquc. Sur les parties laterales des cuillers de son forceps, 
Van de Laar prevoit deux ouvcrtures destinees a reccvoir un lacs 
permcttant de tirer corrcctcment scion I'axe du bassin. 

VI. A la fin du dix-huitieme siecle Thenancc. et quelques autrcs 
accoucheurs du Lyonnais, firent connaitre un forceps parallelc, a 
cuillers independantes. C'etait en vertu d'un principe dont I'efficacite 
pratique serait bientot comprise et demontree pour d'autrcs construc-
teurs. C'etait renoncer au meme temps au forceps croise qui. a la 
seulc exception de Palfyn-Ledoux et P, de Wind avait completemcnt 
regi la construction de I'instrument. 

VII. Apres une etude preliminaire approfondie, le professeur dc 
Louvain Louis Hubert lance en 1860 son forceps parallelc a courbure 
pelvienne, et dont les manches sont reunis a leur extremite distale dc 
telle fa?on qu'ils ne perdent pas leur parallelisme. Une tige dc trac
tion y est jointe dans lc but de favoriser au maximum la traction 
axiale. 

VIII. En 1877 I'accoucheur franqais S. Tarnier. bien que faisant 
sienncs les idees de L. Hubert, construit un forceps a cuillers croisecs, 
solidement articulees par une fermeture a ecrou. Cet instrument va, 
a I'encontre de I'idec primordiale dc Hubert, puisqu'il comprime con-
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centriquement la tete foetalc. en ne lui laissant aucun espace pour 
s'adapter. Le forceps de Tarnier n'a imite de Hubert que la traction 
axiale, en ajoutant aux cuillers une tige dc maniement facile. 

IX. Considerant que seulcment un pourcent des extractions instru-
mentalcs necessite un haut forceps, le hollandais N. J. Boerma con
struit, en 1905. un forceps leger. a cuillers paralleles, destine a etrc 
applique exclusivemcnt a la .sortie. Les manches sont unis a leur ex
tremite distale par une fermeture qui les joint legerement, au point de 
ne pas les rendre absolument solidaires. On commence a se rendre 
compte que le haut forceps perd du terrain. 

X. Cette opinion nest pas partagee par le danois Kjelland qui fait 
connaitre son haut forceps en 1915. C'est un instrument a branches 
croisecs, reunies par une fermeture a glissierc tres lachc, a courbure 
pelvienne peu prononcec, et de construction legere. II permct d'em
brasser la tete foetalc au-dessus du detroit superieur dans la position 
biparietale, et dc lui faire executer toutes les rotations souhaitables 
sans devoir etrc enleve. decroise ou reapplique. Lc forceps haut est 
indique dans 3 pour mille sculement de tons les accouchcments (sta-
tistiquc d'Amstcrdam en 1929). 

XL Comme forceps bas I'instrument dc Kjelland a des desavan-
tages manifcstes, il est trop long et dc manipulation difficile. Les ac
coucheurs hollandais Tholen et Boon se sont neanmoins inspires de 
certains dc ses avantagcs en 1933, en construisant un instrument de 
sortie beaucoup plus court, et a maniement encore plus facile que le 
forceps de Boerma. Le forceps des deux Hollandais possede une 
articulation a glissierc, grace a laquclle retirement brusque du peri
nee, par des branches paralleles fortement distantes, est evite. 

XII. Les medccins dc campagne flamands. J. van Hoestenberghc 
en 1892, ct A. Stockman en 1910, ont construit un forceps du type 
croise, qui grace a une disposition judicieuse, pcut etrc, au cours 
meme de I'cxtraction, convert! en forceps parallelc scion les indica
tions du moment. Si cc n'etait pas la une conception eclatantc, clle 
n'en apportait pas moins la prcuve que des accoucheurs munis de 
bons sens « la chose la mieux repartic au monde » scion Descartes, 
ont pris a tache dc forcer esprit et mains a construire des instruments 
adoptes a leur but. 
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