
BOEKBESPREKING 

Dr. INGO KRUNffilEGl'X. Gregor Mendel und das Schicksal seiner Entdeckung. 2, 
crweiterto Aiiflage. Stuttgart, \Vi<iScn3chaftliche VcrlagsgesellBi^haft M.B.H. 1957. 
160 + 2 pp., 6 afb. en 5 schriftreprodukties. 

De auteur bchnndelt achtercenvolgens de grondlijnen van de erfelijkheidswettcn, 
het prcmendeliaans erfelijkhcidsondcrzoek, de persoonlijkheid, het Icven en het gene-
tisch werk van Gregor Mendel, Mcndels wetcnschappelijke en sociale aktiviteit buiten 
de botanica en het lot van Mendcls ontdekking ; hij eindigt met uiteenlopende beschou-
wingen betreffcnde de weerslag van het Mendcl-werk in de post-mendeliaanse periode. 

Opgcvat als hi.storische inleiding tot het werk van Mendel, bijvcn het eerste en 
bijzonder het twcede dcel eerdcr vaag en bijzonder iets te onvolledig. 

Het derde deel is een meesterstuk van botanische biografie, voelbaar « con amore » 
geschrevcn, De schrijver belicht op treffende wijze de persoonlijkheid van Mendel, ge-
zien in het familic- en kloosterkadcr met bepaalde sociale omstandigheden als achter-
grond, zondcr nochtans in ovcrbodigc details te treden, maafl toclh voldoendie 

om het wctenschappclijk werk van de grote gencticus te situeren in zijn tijdskader. Het 
vierde en vijfde deel met de exra-botanische aktivitteit van Mendel vuUen het derde 
deel voordelig aan, 

De auteur lukt erin op delikate en toch voldoend expliciete wijze de omstandig
heden te belichten die het werk van de grote geneticus verhinderd hebben onmiddellijk 
door te broken. Zijn paralleltckcning tusscn Mendel's en Darwin's werk doen werkelijk 
dromen wat de wetenschap zou gewecst zijn indicn deze twee reuzen mekaar gekend 
hadden. 

Alhoewel enkele beweringen in hun te apodiktischc vorm moeilijk kunnen onder-
schreven worden. als bv. (p.l.) dat de binominalc nomenklatuur eerst door Linnaeus 
zou uitgedacht zijn, bv. nog (p. 50) dat de geniale evolutie-idee van Darwin uitslui-
tend het resultaat zou zijn van zijn uizonderlijke bibliografische eruditie, 
moot onorawondcn erkcnd worden dat Krumbiegel erin gelukt is de persoonlijkheid van 
Mendel, zijn werk en het kader waarin het ontstaan is, zowel als de latere lotsbestem-
ming ervan op meestcrlijke wijze op te roepen. 

A. Louis. 

W . PIECHOCKI 6 H. TH. KOCH. — Bcifragc zur Geschichte des Gesundheitswesens 
der Stadt Halle und dsr Mcdizinischen Fakultiit dcr Univcrsitat Halle. Acta Hist. 
Leopoldina, 1965, nr. 2, 188 biz. 

Een reeks van acht studies waarvnn Rud. Zaunick de bckonde medicus-hittoricus 
Halle-S, die in het najaar van 1967 vrij onverwacht overleed, de promotor was ter ge-
Icgenheid van het 250 jarig jubileum van het klinisch onderwijs zijner universiteit, en 
waarvoor het materiaal grotendeels door hem werd samengcbracht. Een voUedig beeld 
van de bestreken periode vannf 1521 tot 1847 is het vostrekt niet, maar wel een aantal 
steekproeven uit een medisch vcrlcden waarvan de Oostduitse universiteit het middel-
punt vormt, en die in hun verschcidenhcid buitengewoon boeiend zijn uitgevallen. 

Men leest er over het begin van dc gezondheidszorg die. met het jaar 1526 door 
de benoeming van een stadsgcneesheer te Halle, een nieuw uitzicht krijgt en betere re-
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sultaten boekt. Het ging voora! om de bestrijding van besmettelijke ziekten, Meer dan 
ccn v în die r.tpd.sgeneeskcrcn hicld zich naa.>;t zijn ambtsopdracht met ander wetenschap-
pclijk werk onledig, o.m. met het opstellen van een plantenkatalogus van wat in de 
omgeving te herboriseren viel. De heren hadden het vaak lastig met hun koUega's, met 
dc apotekers, met de stadsautoriteiten. Er is op dat gebied geen nieuws onder de zon van 
dc twintigste eeuw. Achtentwintig doktoren hebben zich in drie eeuwen over de gezond
heidszorg voor de inwoners van Halle gebogen ; onder hen zijn er mannen wier naam 
ook op andere gebieden klank heeft o.a. Reil en Thebesius die anatomen waren. 

De twcede bijdrage gaat dieper in op de gezondheidszorg en de ziekenverpleging 
in sommige gcstichten te Halle. Er was veel te doen ; het was vooral de caritas die pre-
dikers en goede zielen tot ingrijpen bewoog om aan mensonwaardige toestanden een 
eind te makcn. Men trekt onwillekeurig een vergelijking met wat men te lezen krijgt in 
Het Ziekcnhuis van Jan de Hartogh. Met het begin van de achttiende eeuw ontstond het 
klinisch onderwijs te Halle en werd ook aan het opleidcn van bevoegde ziekenverplegers 
aandacht besteed. 

De derde bijdrage handelt over de bevoorrading van de snijkamer met anatomisch 
materiaal, een aangelegenheid die nog immer op de dagorde .staat. Het had heel wat 
voeten in de aarde om aan de eisen van een goede medische opleiding te voldoen. De 
anatoom Meckel had het niet onder de markt om voor de lijkennood een oplossing te 
vinden, het bracht hem in botsing met de administratie, met chirurgische koUega's, met 
de inwoners. De auteur brengt een keus uit de brieven door de professor in de anato
mic geschreven, waaruit blijkt dat Fr. Meckel een harde kop was die niet versaagde 
om zijn doel te bereiken. 

De vierde bijdrage gcldt het testament van Friederich Hoffman (1660-1742). Deze 
grote naam uit Halle, weergaloos clinicus, encyklopedisch geleerde en schrijver, wereld-
befaamd leraar, was een vroom man en liefhebbend vader : zijn testament kan door-
gaan als een model voor alle wilsbeschikkingen. Het is er fljntjes tot in de puntjes voor-
zien, zelfs van zijn schulden wordt melding gemaakt, van het baar geld, van de oor-
sprong der onroerende goederen, mijnen, wijngaarden; zijn medische biblioteek mocht 
niet verstrooid worden en komt zijn zoon toe ; van de door Hoffmann ontdekte medi-
kamenten, waarvoor patent genomen werd, moet het kroos onder de kinderen verdeeld 
worden. Enzovoort, 

De vijfde bijdrage heeft het over de twee studiereizen van de chirurg C.H. Dzondi 
uit Halle naar Parijs, Holland, Engeland en lerland in de jaren 1821 en 1822. Prettig 
verhaal van belevenissen, wederwaardigheden en ontmoetingen. De konklusies luiden : 
Engeland en Holland bezitten rijke patologische verzamelingen, maar het valt op dat 
de klinische geschiedenis van die merkwaardige stukken helemaal ontbreekt; ten tweede: 
dank zij het medisch journalisme is de praktijk in de bezochte landen niet verschillend 
van wat in Duitsland gedaan en bereikt wordt ; ten derde : geen nieuwe metodes gezien, 
die ik niet kende en waarvoor ik al lang geen eigen idee heb. 

De zesde bijdrage geeft de mening weer die ]oh. Nep. Rust er in 1824 over de me
dische fakulteit van Halle op nahield. De zoeven vermelde C.H. Dzondi wordt als een 
geniale kerel versleten; het heeft niet belet dat hij olympische ruzies stookte tegen 
Meckel, waarvoor hij werd ontslagen. Meckel zelf was een kamergeleerde, slecht do-
cent. De chicane vierde hoogtij. 
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Dc zevcndc bijdrage bchnndolt de akadcmische loopbaan van de privaat-docent 
luliu.s Rosenbaum (1807-1874). Hij was een mislukkeling die het in alle vakken probeer-
tlo, maar wic hot ncrgcn.s voor dc wind ging ; zijn bestc w^crk is dat op het gebied van 
dc medische geschiedenis, waar hij met Sprengcl en Choulant samcnwerkte. 

De laatste bijdrage heeft het over Karl-A. Weinhold (1782-1829) en zijn voorstel 
tot infibulatic, waarmede hij poogdc voor het problccm van de geboorteregeling een 
oplossing te vinden. Weinhold was hoogleraar in de chirurgie en in de oogziekten ; het 
bleek gauw dat die benoeming een vergissing was en het zat er bovcnarms op, altijd 
tusscn hetzelfde drietal Mechel, Dzondi. Krukcnbcrg, waarbij zich nu, met Weinhold, 
een vierde vervoegen kwam. Door de gedachtengang van Malthus aangegrepen zat hem 
dc dreigcnde overbevolking van centiaal Europa dwars, en stelde hij voor alle mannen, 
ongchuwd en gchuwd die niet in staat waren voor het levensonderhoud van een kind te 
zorgen, het prcputium te doorspietscn met een metalen ring die gclood en verzegeld 
werd. Van een efficiente metodc ge.sprokcn ! Een koninklijke tussenkomst was nodig 
om aan dc heibel, door het infibulatieprogramma veroorzaakt, ccn einde te maken. 

De acht artikelcn in deze monografie samengcbracht, zijn zovcle kostbare bijdragen 
die een schril licht werpen op de pcrsonen die rond konfliktsituaties evolueren, waar
van het eeuwig mensclijke de inhoud trnnscendeert. 

1. Elaut. 

RUDOLPH ZAUNINCK. — Dcr Dresdncr Stadtphysicus Friedricht-August Rober, 
cin sachsichcr Gcsundhcitswisscnschaftler in der Nachfolge Johann Peter Franks. — 
Acta Hist. Leopoldina, 1966, nr. 4, 76 biz. 

J.A. Rober (1765-1827) was te Dresden uit een oeroud Saksisch geslacht geboren; 
hij studeerde te Leipzig en te Straatsburg, maar kecrde dadclijk na het verkrijgen van 
zijn buUc naar zijn vadcrland tcurg, waar hij zich o.m. tijdens een zware typhuscpidemie 
liet opmerken door heldhaftighcid en kennis. Hem werd in 1790 het ambt van stadsge-
nccshccr opgedragen. Het was de tijd toen het opcnbaar gczondhcidswezen onder 
het impuls van Joh.-P, Frank nieuwe wegen opging, het woord gezondsheidspolitie werd 
o.m. door hem aan de belangstclling van regccrders en bcstuurders opgedrongen en van 
een soliede inhoud voorzien. De rationalistische opvattingen van de filozofen hadden het 
zover gebracht dat voor de verhoging van de levenstandaard der bevolking, naast eko-
nomische, ook hygienische maatregelen dicnden getroffen te worden. De jeugdige leef-
tijd van de pas benoemde stad.sgeneesheer was geen hinderpaal om onmiddellijk de 
voile maat te geven. Hij zou tot 1818, dit is tot zijn drieenvijftigste jaar, zijn ambt waar-
nemen, waarna hij zich terugtrok en met wijnbouw onledig hield. Vooraf zorgde Rober 
crvoor van het stadslazaret een echt ziekcnhuis te maken en er een paar nieuwe vleugels 
aan toe te voegen, waardoor het mogelijk werd dcgelijk klinisch onderwijs op univer-
sitair niveau te verstrekken ; het aantal beschikbare bedden werd op 140 gebracht, het 
personeel werd verstcrkt, dieetaanpassingen worden ingcvoerd, twee zalen voor extra-
gevallen werden voorzien, verwarming en huishouding werden voortaan door geschikte 
personcn verricht. Tijdens Napoleons Poolse en Russische veldtochten werd dit hospitaal 
door Larrey zeer op prijs gestcld ; er groeiden vriendschapsbanden tussen Rober en de 
Franse hoofdchirurg, die in de gelegenheid gestcld werd zijn operaticve vaardigheid voor 
de artsen van Dresden te demonstreren. Het is vooral als organizator van het zieken-
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huiswczen in de Saksischc strckcn dat Rober zijn sporen heeft verdiend ; wat hij tc 
Dresden verwczenlijkt werd als het prototype beschouwd naar hetwelk men zich overal 
spicgcldc. Ook als schrijver is Rober de geschiedenis ingcgaan, want hij schrccf een 
982 bladzijdcn groot boek Van der Sorgc dcs Staats fiir die Gesundheit seiner Biirger 
(1805), een belangrijk werkstuk. Het boek richt zich tot heel het lezende publiek, dat 
voor de erin ontwikkclde tema's belangstclling ging vertonen. Het is geen plagiaat van 
Franks boek over hetzelfde onderwerp, maar werd er blijkbaar door gcinspireerd, het 
is bijna als een kommcntaar daarop te beschouwen, wat dc auteur dc gelegenheid ver-
schaft het met sommige stellingen van zijn voorganger niet eens te zijn, b.v. over het 
nut van het turnen voor de volksgczondheid. Het oordeel over Robers betekenis voor 
de volksgczondheid kan luiden dat Joh. P. Frank wel de hoofdfiguur blijft op dat gebied, 
maar dat zijn kollega en tijdgenoot in Saksen een voorname rol gespeeld heeft om in 
praktijk te stellen wat de grote voortrekker te Wenen had uitgestippeld. 
Naast Hebenstreit kan ook Rober zich bij Frank gaan vervoegen, cm het enig drieman-
schap te vormen dat de gezondheidspolitie in de Germaanse landen beheerst, tot ver in 
de negentiende eeuw. 

L. Etaut. 

G E O R G E SIFALAKIS. A Century of DisfiUation. « Roelandt-Foto-Offset ». Den Haag. 
1967, 138 pag. 

De historische ontwikkcling van de destillatietechnick is uitvoerig behandeld door 
prof. Forbes in zijn boek : A Short History of the Art of Distillation from the Begin
nings up to Death of Cellier Blumenthal » (Leiden, 1948). In het onderhavige werk, 
een disscrtatie welke de schrijver op 13 december 1967 aan dc Universiteit van Amster
dam heeft verdedigd, wordt de ontwikkcling van de destillatietechnick in de laatste hon-
dcrd jaar beschreven. 

Hoewel de destillatietechnick in dc eerste helft van de vorige eeuw een praktisch 
bruikbare methode was, is er nog geen sprake van theoretische grondslagcn. De stimu-
lans hiervoor is de opkomst van de pctrolcumindustrie in de tweede hclft van dc vorige 
eeuw ; de eerste wiskundige thcorie van het rectificatieproccs stamt van Hausbrand 
(1893) en Sorel (1894), die met bchulp van de hun ter beschikking staande experimcntclc 
gegevens een methode geven om de samcnstelling van de damp op ieder punt in de destil-
latiekolom te bepalen. Hiermede is in principe de mogelijkheid gegeven om het benodigde 
aantal theoretische schotels tc bcrekenen en daarmede dc hoogte van de destillatickolom. 
Na het werk van Hausbrand en SorcI onwikkelcn zich zowel de thcorie (bijvoorbccld hot 
werk van Young in 1900 en Lewis in 1909) als de techniek, zoals blijkt uit de proccsscn 
van Streinschncider (1911), en Trumble (1812). 

Vooral na de eerste wereldoorlog wordt veel fundamenteel werk verricht om de 
basisgegeveins te bepalen van de koolwaterstoffen en de reactes ervan. In 1925 pu-
bliceren McCabe en Thiele hun bekende grafische voorstelling, waarmee het vcrloop 
van de damp- en vloeistofconcentratic in en aan de uiteinden van ccn onder stationaire 
onstandigheden werkende destillatickolom kunnen worden berckend. Sindsdien ontwik-
kelen zich praktijk en theorie van de destillatie zeer snel, met name in de olieindustrie. 
Smoker geeft in 1938 een berekeningsmethode voor het aantal theoretische schotels dat 
nodig is voor de scheiding van een koolwaterstofmengsel bij een bepaalde eindige re-
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fluxverhouding ; de theorie van destillatiekolommen met vuUichamen stamt van Chilton 
en Colburn (1935), enz. Daarnaast worden in de jaren 1920 technieken ontwikkeld als 
de azeotropische destillatie en de extractieve destillatie, en na de jaren '30 de moleku-
laire destillatie. Recen neemt zclfs de computer zijn plaats in in de destillatiebere-
keningen. 

Het werk handelt dus voornamelijk over de ontwikkcling van de dcstilatietcchnieken 
sinds het werk van Cellier-Blumenthal (1811), met vooral de nadruk op de laatste 
honderd jaar. Het betoog is zuiver zakelijk en men mist een historische context. Het boek 
bevat veel materiaal dat voor een toekomstige geschiedschrijver van de destillatietech-
niekcn belangrijk i s ; in het werk zelf mist men de behandeling van de invloed van de 
besproken technieken en theorien op de maatschappij, men krijgt geen indruk hoe men 
eigcnlijk tot de nieuwe vooruitgangcn is gekomen en wie de mensen waren die eraan 
hebben medegewerkt. Jammer is ook, dat er geen index aan het boek is tocgevoegd, 
waardoor het snel opzoeken van personcn of onderwerpen zeer wordt bemoeilijkt. 

H.A.M. Sneldeis. 
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