ZUID GEWINA
Verslag van de voorjaarsvergadering gehouden op 20 maart 1967.
De vergadering vend plaats te Antwerpen in de « Edward Keurvels >-zaal van de
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde, onder voorzitterschap van Prof. Dr. L.
Elaut, ondervoorzitter, daar de voorzitter Prof. Dr. P. van Oye weerhouden was
door een zitting van de Ken. Vlaamse Academie.
31 leden hadden eraan gehouden de vergadering bij te wonen. Mej. Dr. A. Gyzen
van de Kon. Maatschappij voor dierkunde van Antwerpen en de ereleden Mevr. Dr.
van Cittert-Eymers, Mej. Dr. Roosenboom en Dr. Wittop Koning werden verwelkomd.
De secretaris las het verslag voor van de najaarsvergadering te Gent en het
j a a r . en kasverslag over het jaar 1966. AUe drie de verslagen werden aangenomen.
De voorzitter stelt voor de najaarsvergadering te laten samenvallen met het 5e Beneluxcongres voor de geschiedenis der Wetenschappen, dat gepland wordt te Maastricht met voorlopige datum 28 en 29 oktober. Het voorstel wordt aangenomen.
Tijdens de rondvraag vraagt Prof. Elaut of er kerken zijn in de Beneluxlanden,
die aan de HH. Cosmas en Damianus zijn toegewijd. Apot. Minnaert (Antwerpen)
klaagt erover dat Zuid-Gewina te weinig bekend is. Er wordt op aangedrongen
dat een ledenlijst aan al de leden zou verstuurd worden, met het oog op eventuele leden aanwerving. De heer Gysel (Antwerpen) verzoekt om inlichtingen over alles
wat de tandheelkunde in de XVIe eeuw betreft.
De wetenschappelijke vergadering begint met een voordracht door Drs. J.A. Brongers (Amersfoort) : Pre- en protohistorische trepanaties, toegelicht aan Nederlandse
vondsten. Reeds gedurende het Neolithicum aan de mens in staat om, met een zeer
goede overlevingskans voor de geopereerde, openingen in de schedelwand te maken.
Uit het zeer grote aantal schedels uit Europa met genezingsverschijnselen bij de botwonden, vergeleken met de nietgenezen wonden, moet men besluiten dat de operateur
geen opening in de dura mater maakte. W i j kunnen deze trepanaties dan ook niet
zien als een vorm van primitieve neuro-chirurgie zoals vaak wordt gedaan. Het is
zelfs zeer de vraag of er een continuiteit bestaat in de techniek van de trepanatie
sensu strictu van de vroegste tijden tot op heden. Na een rustperiode is het onderwerp weer in de belangstelling gekomen. Het schedelmateriaal uit diverse Europese
landen wordt opnieuw doorgenomen en bezien in het licht van de toegenomen kennis in diverse takken van wetenschap. Onder deze natuurlijk de neuro-chirurgfe zelf,
maar ook b v . de forensische geneeskunde aangezien men in de eerste plaats moet
uitmaken of de opening niet ten gevolge van een ongeval ontstaan is. In Nederland
kennen we een schedel en twee fragmenten, die een opening bezitten die mogelijk
door trepanatie ontstaan is. Het zijn twee schedels uit het terpenengebied waarvan
de datering helaas onzeker is, maar zeker later dan ca. 5CX) voor Christus. Het derde
exemplaar komt uit Limburg (Cuyck) en kan in de Bronstijd geplaatst worden. Een
fragment uit het terpengebied is reeds eerder gepubliceerd. (J.H. Sypkens Smit, De
Vrije Fries, 1943). In tegenstelling tot Sypkens Smit komen wij tot de conclusie dat
de betrokken opening geen trepanatiewonde is doch de uitschotopening van een pijl.
(J.A. Brongers, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder-
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zoek, d1. 15, 1965). De tweede terpenschedel vertoont een trepanatieopening met
genezingsverschijnselen. De opening is gelegen op de sutura sagittalis aan de 2ijde
van lambda. Beide objecten bevinden zich in het Fries Museum te Leeuwarden. Het
exemplaar uit Cuyck is onlangs opgegraven. Het betrokken schedelfragment is door
middel van polyvinylchloride uit de grond vrijgemaakt aangezien het skelet tot lijksilhouet w a s geworden (J.A. Brongers, o . c ) . Het betreft hier ongetwijfeld een opening die middels een trepanatietechniek gemaakt is. Gezien het gecorrodeerde oppervlak van de schedel is het niet mogelijk iets over genezingsverschijnselen te zeggen.
De voordracht werd toegelicht met een reeks dia's, die naast de besproken Nederlandse exemplaren ook parallellen liet zien van andere Europese en Peruaanse trepanaties. Na de voordracht volgt een technische discussie, waaraan voomamelijk Dr.
P. Janssens (Antwerpen) en Lie. C. Gijsel (Antwerpen) deelnamen.
Dr. P. Boeynaems (Antwerpen) handelt vervolgens over ; Een niet vermelde plagiaris van Vesatius. Harvey Gushing in zijn Bio-Bibliography of Vesalius heeft de
sequelae van Vesalius' de Fabrica bestudeerd. Dit zijn de tientallen werken, die na
het verschijnen van de Fabrica in 1543 zijn verschenen en waarin de tekst en meer
nog de platen van Vesalius werden geplagieerd. Dit gebeurde niet enkel in anatomische boeken bestemd voor medici, maar ook in anatomische platenboeken bedoeld
als leerboeken voor plastische kunstenaars. Niet vermeld wordt bij Gushing het boek
van de Nederlander Wilhelmus Goeree : Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der
Menschkunde Lerende niet alleen de Kennis van de Gestalte... tot de Teykenkunde,
Schilderkunde, Beeldhouwery, Bootser en Giet-Oeffening... maar ook hoe zig een
Mensch na dezelve Regelen... aanstellen zal. Amsterdam 1682. (2de druk ibid. 1704;
3de druk ibid. 1753).
Dit boek bevat twee uitslaande kopergravures waarop, zonder vermelding van bron,
de skeletmannen en de spiermannen uit de Fabrica zijn afgebeeld. O p de geprojectcerde dia's kan men de vergelijking maken tussen de houtsneden uit het boek van Vesalius' en de kopergravures uit het boek van Goeree. De Fabrica van Vesalius heeft
de geneeskunde en de beeldende kunst beinvloed.
Prof. Dr. L. Elaut (Gent) spreekt daarna over D e Italiaanse vertaling van Palfijn's « Heelkonstige ontleeding van 's menschen Lighaam, Venetie, 1758 ».
V a n Jan Palfijn, van huize uit chirurgijn, die naar een betere technische opleiding
van zijn ambtsbroeders heeft gestreefd, o.m. door hun anatomische kennis te bevorderen. verscheen in 1718 te Leiden « Heelkonstige Ontleeding van 's Menschen Lighaam ». Dit boek legde de fundamenten voor een topografische en chirurgische anatomic. D e verluchting is minderwaardig in vergelijking met die van de grote ontleedkundige traktaten uit zijn tijd, doch het boek vend ingang, wat o.m. bewezen
wordt door de talloze herdrukken en vertalingen in het Frans en in het Duits. Vooral in Frankrijk genoot het boek een zeer ruime erkenning. In 1734 werd het te
Parijs een eerste maal vertaald door Antoine Petit, waar tal van aanvullingen onder
vorm van nieuwe observaties worden aan toegevoegd : «Anatomie Chirurgica!e». Het
bleef de naam van J. Palfijn dragen. In 1758 kwam een Italiaanse vertaling te VenetiS van de pers, in drie delen, te zamen 1021 bladzijden, in plaats van de oorspronkelijke uitgaaf, die 563 biz. telde. Vertaler w a s Giovanni Larber, professor in de
anatomic te Rome en later chirurg te Bassano. Deze Italiaanse vertaling ging uit van
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de tekst van Ant. Petit uit 1753. W a t door de Franse vertalers als kader voor een
ruimere bewerking van Palfijns hoofdwerk had gcdiend, werd door de Italiaan nog
meer uitgewerkt en met tal van voorbeelden uit zijn eigen ervaring aangevuld, zodat de omvang bijna het dubbele werd van wat Palfijn geschreven had. Palfijn
gaf een summiere anatomische beschrijving van de organen, doch wijdde in het bijzonder de aandacht aan de chirurgische ziekten die het orgaan kunnen aantasten. Andere auteurs schonken de aandacht aan de funktie van het orgaan. Palfijn bracht
een nieuwe noot en werkte het uit tot een gesystematiseerde handleiding. Het was
geen smatomische patologie die de chirurgische terapie verdoezelde, maar een bewuste poging om de anatomische struktuur te doen prevaleren in de beoordeling van
de terapeutische kansen en waarde van de chirurgie. De Italiaanse vertaler heeft de
oorspronkelijke tekst aangelengd en daartoe van zijn eigen inzichten gebruik gemaakt, doch het steeds gedaan onder de vlag van Giovanni Palfino. Van de Italiaanse vertaling verscheen een tweede onveranderde uitgaaf te Venetie in 1792. De
bibliografie van J. Palfijn van F. vander Haegen vermeldt deze Italiaanse vertalingen,
doch vond er geen eksemplaar van in de Belgische bibliotheken. Thans heeft de
Gentse universiteitsbibliotheek de uitgaaf van 1758 kunnen aankopen. In het begin
van de negentiende eeuw werd het eenvoudige geschrift van de Zuid-Nederlander
verdrongen door beter uitgevoerd werk dat de waarde van Palfijns opvatting verrijkte en verdiepte. Van die opvatting leeft de moderne chirurgie. Dr. P. Boeynaems
merkt op dat de Italiaanse vertaling van 1792 van Palfijns Heelkonstige Ontleeding
niet de laatste uitgave van het werk is geweest; er werd nadien nog een Japanse
vertahng uitgegeven. Lie. Gysel vraagt inlichtingen over de verhouding van het
werk van Palfijn tot dit van Ambroise Pare.
Daarna begaven de leden zich naar de zaal waar oude microscopen waren tentoongesteld. De Heer Ed. Prison (Antwerpen) toonde uit de historische coUectie van
ruim 100 microscopen van Henri Van Heurck, een keuze van 35 eksemplaren, die de
ontwikkehngsgeschiedenis van het instrument tonen vanaf het einde van de XVIIe
tot aan het einde van de XIXe eeuw. Bijzonder vermeldenswaard zijn : een authentiek Leeuwenhoek microscoopje, een Culpeper « Screw-Barrel», een Culpeper drievoet, een prachtige Marshall en John Cuff, 2 Nederlandse microscopen waarvan iin
van Lommers en een van van Emden. Voor de XIXe eeuw : een zeer zeldzame Selligue, een Raspail, een mooie horizontale-microscoop Charles Chevalier, een Lerebours
et Secr^tan, 2 merkwaardige oude microscopen Camille Sebastien Nachet, 2 oude
Zeiss microscopen, een groot Ross statief, een Radial Ross Wenham, 2 oude W a t son microscopen en het groot Van Heurch-Watson microscoop.
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