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DE BIJDRAGE V A N DE ZUIDNEDERLANDER G. BORGINON 
T O T DE VERSPREIDING VAN LISTERS ANTISEPTISCH 

SYSTEEM. 

L. Elaut. 

Op 12 augustus 1865 legde de in de buurt van Londen geboren maar 
in de Royal Infirmary te Glasgow werkende chirurg Jozef L. Lister (1827-
1912), voor de eerste maal, een in karbol gedrenkte gaasdepper op een 
open beenbreukwonde. Open beenbreuken kwamen zeer vaak bij Lister 
ter behandeling : hij werkte in een drukke haven- en industriestad waar 
de ongelukken niet stil staan-

Listers ervaring met de klassieke behandeling van dat soort weefsel-
traumata was zeer teleurstellend. Door studie, lektuur en experiment zocht 
hij aan de greep van de immer dreigende wondbesmetting, die zoveel 
lijden en levens eiste, te ontsnappen. 

Wat er allemaal aan te pas kwam voordat hij tot een nieuwe behan-
delmetode besloot, werd door hemzelf herhaaldelijk beschreven en voor 
geleerde genootschappen betoogd. Hoe ook, op die augustusdag 1865 
werd de grondslag gelegd van wat al vrij spoedig als het antiseptische 
systeem in de chirurgische terapeutiek bekend werd. 

Tussen maart en april 1867 verschenen in The Lancet {1) Listers 
eerste mededelingen over de nieuwe metode. Het was de inzet van een 
strijd die na heel wat wederwaardigheden tot de volkomen erkenning van 
de antisepsis leidde. 

In Listers eigen land zette de metode zich slechts langzaam door; in 
de chirurgische centra van het vasteland ging het wat vlugger, al was 
het ook met afwijkingen van het primitieve patroon. 

Het ziekenhuis van Glasgow, en na enkele jaren dat van Edinburg 
en Londen waarheen Lister verhuisd was, werden het verzamelpunt van 
wie het nieuwe systeem wilden aanleren. Onder diegenen die, reeds in 1868 
naar Schotland trokken, was de Parijse chirurg Just Lucas-Charapion-
niere een van de allereersten. Het jaar daarop begon hij een kruistocht 
ten gunste van het systeem : «mais I'accueil de beaucoup de nos collegues 

(1) On a new Method of treating compound Fracture I, 326-329; 357-359; 387-389; 
507-509; II 95-96. 
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etait decourageant* schrijft hij in zijn Chinirgie antiseptiqae (2). In 1875 
ging hij de metode naar Edinburg nog nader bestuderen, om met meer 
overtuiging de propaganda te kunnen voeren. 

Hoe het verliep in de ziekenhuizen van centraal Europe, die tocn aan 
de spits van het progressisme stonden, vindt men gememoreerd in de mo-
nografie van Friedrich Trendelenburg Joseph Lister's erste Veroffent-
lichungen iiber antiseptische Wandbehandlung (3) 

Ook in ons land werden de suksessen van Lister spoedig bekend, 
maar slechts moeizaam vond de metode ingang, en voor het jaar 1878 kan 
men in de Belgische medische literatuur maar sporadisch daaromtrent iets 
vernemen. In het Journal de Medecine van Brussel (4 )treft men enkele 
brieven aan door G. Dupre aan de hoofdredakteur Professor B.E. Van 
Corput te Brussel gezonden, waarin een vergelijkende studie wordt gege-
ven van de praktijk der antiseptische verbanden in Duitsland en in Enge-
land. 

In het Engels vindt men voor 1890 geen enkele samenvattende publi-
katie over Listers metode, alles lag verstrooid in tijdschriften en refcraten, 
en gold meestal kasuistiek. In de overige taalgebieden van Europa en 
Noord-Amerika was het niet anders (5). 

mm 
* 

De kennis en de verspreiding van Listers werk dat van in den beginne 
maar fragmentair de geneeskundige kringen bereikte, kregen een ander 
uitzicht en een gunstige wending, dank zij het boek van de Zuidnederland-
se geneesheer. Gustaaf Borginon uit Brussel; Chirurgie antiseptiqae et 
Theorie des Germes. Oeuvres Reunies de J. Lister (6) . 

G. Borginon (Pamel 1852-ibid 1922) die te Leuven met de grootste 
onderscheiding zijn eksamens had afgelegd en aldaar in 1875 afstudecr-
de, moet al spoedig onder de indruk gckomen zijn van wat hij over Lister 
en de antisepsis had kunnen lezen. Hij trok in 1876 en 1877 zelf naar 
Edinburg om zich de visu te vergewissen van de met de nieuwe wondbe-
handeling bekomen resultaten, nadat hij vooraf te Wenen bij de histoloog 
Schenk had gewerkt en er met Th. Billroth had kennis gemaakt (7). 

(2) 2e uitg. Paris 1880, 2. 
(3) Leipzig, J.A. Barth 1912. 
(4) La Chirurgie et Ic Pansement antiseptiqae, Paris 1879, 248 biz. 
(5) cfr. J. Lucas-Championniere, Op.cit. index bibliographique, 289-297 
(6) Brussel, H. Manceaux, 1882, 635 biz. 
(7) cfr, attest in familiearchief. 
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Het moet te Edinburg spoedig tot een goede verstandhouding tussen 
Lister en Borginon gekomen zijn, enkele jaren later tot een nog nauwcr 
kontakt dat ten slotte tot een samenwerking is uitgegroeid. Een toeval 
heeft daartoe bijgedragen. 

Borginon had zich einde 1877 te Brussel gevestigd, in de Nieuwstraat 
60 (thans winkel Au Merveilleux) en er een besmetting aan beide han-, 
den opgelopen. wat hem een tijdlang invalide maakte- Om te herstellen 
trok hij bij zijn broer, geneesheer te Pamel; daar is het dat hij de vertaling 
van Lister zal voltooid hebben, voor hij zich te Ukkel ging vestigen en, 
na zijn huwelijk in 1883 te Schaarbeek, waar hij verbleef tot hij de prak
tijk neerlegde. 

Het initiatief tot het verzamelen en vertalen van de oorspronkelijke 
geschriften over de antisepsis is van Gustaaf Borginon zelf uitgegaan; 
Lister heeft hem daarbij geholpen door zijn publikaties bijeen te zoeken, 
met bewonderenswaardig geduld en nauwgezetheid de vertahng te volgen, 
na te zien en te verbeteren (8). Van die samenwerking tussen de Engelse 
chirurg en de Brusselse huisarts getuigt een brief door Lister naar Borgi
non gestuurd i.d. 14 februari 1881, waarin over de inzage van drukproe-
ven en over uitwisseling van clihes en verluchtingsmateriaal spraak is 
(pi. 1 ,2 ,3 ) . 

De vertaling verscheen in 1882 bij het bekende uitgeversbedrijf H. 
Manceaux te Brussel. Het is een boek van 627 bladzijden, en brengt de 
door Lister van 1867 tot 1881 geschreven stukken. Lister zelf was op 
volledigheid gesteld. Zond hij niet al de overdrukken die hij maar kon 
vinden, en drong hij bij Borginon niet aan zijn laatste bijdrage, over het 
catgut en zijn betekenis voor de chirurgie, ook nog op te nemen, teneinde 
het boek aktueel te maken ? 

Aldus heeft men een overzicht op Listers oeuvre uit de eerste jaren 
van het antiseptisch systeem, bijeengegaard uit tijdschriften, klinische 
lessen, akademische demonstraties, gesproken betogen ter gelegenhcid 
van kongresscn, enz., enz. Het is het meest volledige diorama op de akti-
vitcit van de grote chirurg, over een pcriode van vijftien jaar, de meest 
vruchtbare van zijn leven. Het was ook de eerste kollektieve uitgave van 
Listers werk. In het Engels verschenen diens Collectal Papers voor het 
eerst maar in 1909 (9)-

Ook na het verschijnen van Borginons Listerboek, ging de samen
werking tussen beiden voort. Men vindt in het familiearchief een brief 
van Lister d.d. 16 februari 1884, waarin deze zijn mcning geeft over de 

(8) cfr. Chirurgie antiseptique, VI-X. 
(9) 2 vol. Oxford, 473 pp., 14 pi. 
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antiseptische eigenschappen van het kaliumchloraat (plaat 5). Borginon 
moet met deze stof al vroeger geexperimenteerd hebben, w^ant de versla-
gen van de Ac. Royale de Medecine 1879 maken gewag van een werk 
door hem daaromtrent bij het geleerde gezelschap voor versJag neerge-
legd. Lister kan het entoesiasme van Borginon voor het kaliumchloraat 
niet delen, « although sores heal very kindly under it ». 

Borginon verhaalt in het woord vooraf hoe hij op de vertaling van 
Listers geschriften gezwoegd heeft. De bedoeling was, zeer nauwgezet 
Listers gedachten en werkwijze weer te geven. Tegen het antiseptische 
systeem golden omstreeks 1880 nog veel bczwaren en het kwam er der-
halve op aan zeer precies uiteen te zetten hoe Lister te werk ging, zelfs 
als dit moest geschieden ten koste van de stijl en het Franse taaleigen. 
De gedachte en de stijl van Lister weergeven, bleef de hoofdbekommer-
nis van Borginon. Hij was tijdens een maandenlang verblijf te Edinburg 
getuige geweest van heel wat wonderc dingen, en hij voelde zich gedron-
gen er in de mate van zijn krachten toe bij te dragen een uiterst nuttige 
behandelmetode te helpen verspreiden. 

** * 

Hoe werd Borginons Listervertaling aanvaard ? W e beschikken over 
weinig gegevens daaromtrent, en moeten ons op de overlevering verlaten. 
Lister zelf moest er mede ingenomen geweest zijn, want anders zou hij 
20 grif niet medegewerkt hebben-

Bevreemdend is dat een in 1927 te Londen ingerichte tentoonstelling 
van Listeriana, het boek van Borginon niet in de katalogus van Listers 
werken opneemt (10). Ik heb mij in een brief aan de direkteur van het 
Wellcome Historical Medical Library te Londen, daarover verwondcrd. 
Zijn antwoord luidt (6 april 1966): Dear Sir. - There is no evidence that 
Lister ever published a complete edition of his papers on antiseptic surgery 
before 1882 although your Belgian edition was published in that year 
as well as a French edition at Paris. It is also noteworthy that a 
book with a similar title was written by Lucas - Championniere 
and published in Paris in 1876. Although this book had reference 
to the work of Lister, there is no evidence from the bibliographical citation 
which I consulted, that it is anything but an original work by the author. 
I imagine the translation of the 1882 book had worked through the indi
vidual papers contributed by Lister to various journals. Yours faithfully. 

(10) Lister Centenary Exhibition at the Wellcome Historical Medical Museum. Hand
book published by the Wellcome Foundation Ltd, London 1927. 
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(get.) E. Gaskell. 
Dit schrijven dwingt mij tot het maken van een paar verbeterende 

aanmerkingen. 

Er is geen spraak van dat in 1882 een Franse uitgave van Listers werk 
te Parijs zou verschenen zijn. Daar is in geen enkele bibliografische kata
logus een spoor van te ontdckken- Wei maakt de Catalogue General de la 
Librairie Frangaise van O. Lorentz ( 1 1 ) melding van Borginons vertaling 
die in 1881 (sic) te Brussel bij Manceaux verscheen, en die tegen 10 fr. 
in de Parijse boekhandel Delahaye et Lecronier te verkrijgen was. Er zijn 
geen twee Franse vertalingen, zoals het schrijven van E. Gaskell zou kun
nen laten vermoeden, doch slechts ene. die van G. Borginon. 

Ook over het boek van Just Lucas-Championniere moeten de puntjes 
op de i's gezet worden. In 1876 liet deze auteur inderdaad een boek ver
schijnen Chirurgie Antiseptique. Principes, Modes d' Application et Re-
sultats du Pansement de Lister (12). In 1880 kwam een bijgewerkte uit-
gaaf van de pers. Dit boek van de man die er meer dan wie ook toe bijge
dragen heeft om het antiseptisch systeem in zijn land te propageren, is 
geen vertaling van welk deel ook van Listers geschriften, maar een eigcn 
relaas van wat de auteur kan voorleggen om een ovcrtuigend pleidooi 
voor Listers metode te mogen houden. 

Anderzijds treft men onder de pen van Dr. H. Allaeys, een man die 
de Vlaamse wetenschappelijke opgang vanaf het begin kent en mede be-
leefd heeft, in een vulqarizerend artikel dat hij schreef bij Listers ovcrlij-
den in 1912 (13) enkele wetenswaardiqheden aan. Borginons Franse 
Listervertaling maakte ophef in Enqeland waar meer eksemplaren ver-
kocht werden dan in Frankrijk en Belgie. Het was uit dat boek dat de 
Engelse artsen bij voorkeur het vernuftige systeem van de behandeling 
der wondbesmetting hebben geleerd. Dat de antisepsis van dat ogenblik 
af de wereld veroverde w âs goeddeels aan Gustaaf Borginon uit Brussel 
te danken, schrijft Allaeys. 

Het komt ons voor dat er geen redenen bestaan aan die door Allaeys 
uitgesproken mening ernstig te twijfelen. 

(11) Tome dixieme, vol II, 1887. 169. 

(12) J.B. Bailliere ct Fils, Paris, 1880, 303 pp. 

(13) De Katholicke Ziekenverplecgstcr 1912, V, 72-74. 
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S U M M A R Y 

The original writings of Joseph Lister, the founder of the antiseptic system (1866-
1867) for the treatment of the infected wounds, remained scathered until 1882. In that 
year a Flemish doctor of Brussels, Gustaaf Borginon, published a translation, with 
Lister's collaboration. All the original papers written by the English surgeon were 
brought together in the book : Chirurgie antiseptique et Theorie des Germes. Oeuvtes 
reunies dc J. Lister which appeared nt Brussels in 1882. This book contributed more 
than any other means to the knowledge and the diffusion of the antiseptic system, 
which from that year on conquered definitively his place in the surgical therapeutics. 
The book of G. Borginon was the first and unique conveniently arranged survey of 
Listers original work on antisepsis. Up to 1883 there was no other translation in any 
language of that work. The book is not mentionned in the catalogue of the Lister 
Centinary Exhibition at the Wellcome Historical Museum Londen 1927. 

A reproduction is also given of two unknown letters of Joseph Lister to G. Borginon. 
They supply a clear and fair picture of the harmonious cooperation and true friendship 
of the two doctors in connection with the origin, the rise and the growth of the anti
septic system. 

St. Pietersnieuwstraat 130, 
Gent. 
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