BOEKBESPREKING.
Bibliography of the History of Medicine. No 3, 1967. U.S. Department of Health,
Education and Welfare. National Library of Medicine. Bcthesda (1968), VI, 316 biz.
Dit lijvig boek is het derde van een reeks jaarlijks verschijnende bibliografieen
over de geschiedenis van de geneeskunde. Z e worden uitgegeven door de rijk gestoffeerde National Library of Medicine, U.S.A. en vermelden alle uitgaven op dit gebeid
verschenen vanaf 1964. Voor inhoud in indeling verwijzen wij naar de bespreking van
de vroeger verschenen delen (Sci. Hist. 1967, biz. 83 en 1968, biz. 37). Het is dc
bedoeling van de samenstellers alle vijf jaar deze jaarlijkse blibliografieen te cumuleren
in een boekdeel.
In dit deel is ook opgenomen een lijst van 16de eeuwse medische boeken — meer
dan 100 — die door de National Library zijn verworven sederl het ver.schijnen in 1967
van «A catalogue of Sixteenth Century Printed Books hi the National Library nf
Medicine». Voor alle beoefenaars van de geschiedenis der geneeskunde een onmisbaar
naslagwerk.
P. Boeynaems.
GERLO A. & D E R A E V E F . Repertoire des lettres traduites d'Erasme. Presses
Universitaires de Bruxelles. 1969, 59 biz.
V a n Erasmus uitvoerige briefwisseling bestaat er geen voUedige vertaling. De
auteurs van onderhavig repertorium hebben het nuttig geoordeeld de lijst op te maken
van die brieven die wel een vertahng kregen maar die verspreid liggen in tal v a n uitgaven. Deze brieven werden chronologisch gerangschikt. Voor iedere vertaalde brief
wordt aangegeven het volgnummer, zoals aangegeven in Allen's e.a. Opus epistolarum
Des. Erasmi, de datum, de naam van de correspondent en de referentie van de verschenen vertaling. Vertahngen verschenen in het nederlands, duits, engels, frans, spaans,
italiaans en pools. Dit repertorium is in dit Erasmus-jaar een welgekomen hulpmiddel
voor alle onderzoekers die zich voor de figuur van Erasmus interesseren en het latijn
niet voldoende machtig zijn. Daar Erasmus in zijn tijd in briefwisseling was met vele
mensen die de wetenschappen beoefenden ^ Melanchton, Paracelsus, Ulrich von Hutten
om maar enkele bekende namen te noemen — zullen zij die ge'interesseerd zijn in de
geschiedenis van de wetenschappen hun profijt uit dit repertorium halen.
P. Boejrnaems.
V A N O Y E P . — Anderhalvc eeuw Biologie aan de Rijksuniversiteit te G e n t —
Verhand. Kon. Via. W e t . Lett. & Sch. Kunst. Belgie, — Klass. Wetenschappen 1968,
XXX, nr. 104, 194 biz.
Deze rijke dokumentatiebron kwam tot stand met de medewerking van Mevr. B.
Moerman - De Meyer. Ze geeft meer dan een vogelvluchtpanorama op de 150 jaar
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beoefening en onderwijs in de biologie aan de universiteit van Vlaanderen, maar een
volkomen beeld van haar historische evolutie. In 1816 onder het Hollands regime tot
stand gekomen, overleefde deze hogere onderwijsinrichting nauwelijks de Belgische
revolutie van 1830; daarna geraakte ze slechts langzaam op dreef, dank zij de werkkracht van enkele uitstekende wetenschappelijke krachten. Na 1930 werd zij, ondanks
veel gesputter, de eerste en voorlopig enige nederlandstalige universiteit op Belgisch
grondgebied. Weldra liet zij zich gelden als een zeer aktieve werkcentrale, waar thans
volwaardige onderzoekers in alle sektoren van dc biologie bedrijvig zijn, en zich met
hun vakgenoten kunnen meten, op wereldvlak. W i e zich aan de hand van de bio-bibliografische inhoud van deze monografie verdiept in de wederwaardigheden van het groeiproces over de anderhalve eeuw van 1816 tot 1966, en zowel de hoge toppen naast de
minder hoge heuvelen en de donkere schaduwzijden inachtneemt, zal moeten bekennen
dat de biologische passie te Gent van zichzelf heeft getuigd en een zeer gevarieerde
balans van belangrijke re.sultaten heeft verwezenlijkt. Het zou gewaagd zijn moest men
er aan denken een rangschikking in de waarde van het gcpresteerde te willen ontwerpen,
doch aan de bekoring om enkele namen te vermelden, kan geen enkel referent ontsnappen.
Voor mij zijn het J. Kickx de plantkundige, C. van Bambeke en O. vander Stricht de
histologen, J. Mac Leod de botanicus, F. Plateau dc zooloog, H. Lcboucq de anatoom.
Ook de anderen staan vermeld met de titels van hun werken, met een anlyse van hun
persoonlijkheid naast een gefundeerd oordeel over hun betekenis. Van alien wordt een
portret gegeven, en ik stel me voor dat de auteurs daarvoor veel en lang zullen moeten
zoeken hebben. In een paar bladzijden (167-169) brengt P. van Oye zijn konklusie; ze
zijn verantwoord en houden rekcning van de menselijke en de andere faktoren die de
evolutie van biologische studie te Gent bepaald hebben. Ik geloof dat hij terecht de
figuur van Ch. van Bambeke centraal plaatst, en dat de figuren van Felix Plateau en
J. Mac Leod ternauwernood lets minder betekenen.
In een addendum antwoordt P. van Oye op de vraag wat de Gentse professoren in
de biologie van blijvend belang gedaan hebben voor de univresiteit. Het antwoord is uit
te drukken met de titels van zeer bekende vaktijdschriften die nog steeds bestaan, en
dagtekenen uit 1880, 1889, 1930, en met de Vlaamse Akademie voor Wetenschappen.
Z e zijn allemaal te Gent geboren. Men schijnt het vegeten te hebben. en het moest
derhalve in deze monografie eens extra onderstreept worden.
Ten slotte is er een kronologie waarin de auteur, vanaf 1784 tot 1964, dag, maand
en jaar aangccft waarop ccn voor de Gontse biologie belangrijk feit heeft plaats gehad :
geboorte- en overlijdensdatum van vorsers, ontdekkingen, benoemingen, stichtingen, verschijnen van boeken, assistentschappen, studie- en ontdekkingsreizen, bekroningen, jubilea, emeritaten. Het is een enig dokument in zijn soort. een goede vondst en zal aan
de auteurs heel wat opzoekingen gekost hebben. Zoals het hoort wordt in de monografie
alleen de persoon en het werk van gestorven biologen gcmcmoreerd.
L. Elaut.
Briefc eines Romantischen Physikers. Johann Wilhelm Ritter: an Gotthilf Heinrich
Schubert und an Karl von Hardcnberg. Herausgcgcben und erlautert von Friedrich
Klemra und Armin Hermann. (Verdffentlichungen des Forschungsinstituts des Deutschen
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Museums fiir die Geschichte der Naturw.-issenschaften und der Technik, Reihe C, Nr. 4 ) ,
Miinchen. Heinz Moos Verlag, 1966. 68 blzn.
De Ehiitse fysicus Johann Wilhelm Ritter (1776-1810), een van de grondleggers
van de elektrochemie, is ook een van de belangrijke figuren in de ri] der romantische
Natuurfilosofen uit het begin van de negentiende eeuw. Het is vooral op dit laatste
aspekt van zijn bedrijvigheid dat dc hier gepubliceerde brieven een duidelijk licht
werpen. Z e s van de acht brieven berusten in de Bibliotheek van het Deutsches Museum
te Miinchen, de andere twee in de Staatsbibliotheek te Berlijn. Z e zijn alle op twee na
onuitgegeven. De bestemmelingen zijn Karel von Hardcnberg (1776-1813), broer van de
dichter Novalis, en de arts. Natuurfilosoof en romanschrijver Gotthilf Heinrich Schubert (1780-1860). De brieven bevatten zeer weinig aanduidingen over Ritters werk als
fysicus noch over zijn electrochemische onderzoekingen, maar zijn een rijke bron van
gegevens over zijn natuurfiosofische opvattigen en zijn theorie over het «Siderisme» en
de ermee samenhangende proeven met pendels en wichelroeden. Verder vindt men in
deze correspondentie interessante biografische gegevens over Ritter en over zijn betrekkingen met Novalis, Herder en Baader.
De auteurs Klemm en Hermann schreven een korte inleiding bij deze correspondentie en voorzagen elke brief van aantekeningen en een uitstekende commentaar. De
uitgave sluit met een literatuurlijst over Ritter en zijn werk en met een personenregister.
P. Bockstaele.
SCHERZ G. — The historical Aspects of Brain Research in the 17th Century —
Pergamon Press, Oxford etc. 1968, 302 biz.
Deze uitgaaf, de derde in de reeks Analecta Medico-Historica, gepubliceerd door het
consortium dat o.m. ook Clio Medica bezorgt, brengt de voUedige handclingen van een
intemationaal symposium te Kopenhagen, op 18-20 augustus 1965 gehouden ter gelegenheid van de driehonderdste verjaring van het verschijnen van Stenonius' traktaat
over de hersenanatomie. Dit symposium was de aanloop tot het intemationaal neurochirurgisch kongres dat twee dagen later begon. Het initiatief gaat ten allerlaaste terug
op C D . O'Malley uit Los Angeles, die in 1960 op de idee kwam bij het aanhoren van
een lezing door G. Scherz over de Deense anatoom, geoloog en latere bisschop.
De fine-fleur van dc neuro-historici werden samengebracht om over Nicolaus Steno
(1638-1686) en zijn onderzoek van hersenen en hersenfunktie te referen, en te pogen
in een consensus opinionis de appreciatie weer te geven over de bijdrage die deze
voorname Europese geleerde tot kennis van de natuur had geleverd. Ofschoon Steno
zeer grote verdiensten mag opeisen als de grondlegger van de geologic, zoals op zijn
standbeeld te Kopenhagen gebeiteld staat, werd die zijde van zijn wetenschappelijke
aktiviteit in de schaduw gelaten.
Naast de inleidende toespraken van verwelkoming en voorstelling, naast mededelingen over organizatoren en komiteeleden, naast een zeer merkwaardig slotstuk over
«Nicolaus Steno the Humanist* door G. Scherz zelf, kan men zich uren lang verdiepen
in de tweecntwintig mededelingen die, over vier zittingen verspreid, het werk van Niels
Stensen op de korrel nemen. Het is zonder uitzondering medisch-historisch werk van de
bovenste plank, door de International Brain Research Organisation (IBRO) gepatro-
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neerd en begunstigd. Men kan niet anders dan met eerbied naar het gcpresteerde opzicn.
Het is niet zonder sympatieke waardering dat men leest over dc financiele hulp door
belangrijke industrieen uit de Decnsc hoofdstad en door dc National Science Foundation
U S A aangebracht. De uitgaaf van de handclingen is royaal verzorgd; ze werd in Hongarije gedrukt.
Dc deelnemers aan het historisch symposium kwamen uit de Ver. Staten, uit Engeland, uit Nederland, uit West-Duitsland, uit Zwitserland, uit Parijs, uit Italic, uit Oostenrijk, uit Zwedcn en uit Denemarken zelf. Hun mededelingen liepen in hoofdzaak over
de anatomic en de fysiologie van het zenuwstelsel, waarbij dc komparatieve noot sterk
onderstreept werd. Door andere werd het werk van Stensen in zijn tijdskadcr onder
de loep genomen, b.v. in zijn betrekkingen tot de wetenschapsbcoefening in het Oostzeegebied tijdens dc zeventiende eeuw, tot de wetenschappelijke kringen van Parijs, tot
het gclijktijdig neuro-anatomisch onderzoek in Italic, in Londen, in Duitsland. Erna Lesky
lokalizeert zeer scherp in haar historisch verband Stensens bijdrage tot de ontdekking
van de funktic van het zoogdierenovarium. Het scheen wat vergeten te zijn. Z e schrijft
o.m. ook dat dc katolieke bisschop die Steno was, als een der ecrsten een schcrpe grens
heeft getrokken tussen weten en geloven, daarin was hij dan zeer modern. K. Rothschuh in zijn mededcling over Stensens «Discours sur 1'Anatomic du cerveau» ten overstaan van R. Descartes, definicert de eerste als een «methodiker», de tweede als een
«systematiker». Deze laatste zijn scheppers van grote systcmen die door hun eenheid,
geslotenhcid en samenhang fascincren; de andere willen van geen systcmen weten en
zien de enig mogelijkc weg naar zekere kennis slechts in een langzame kontrolc van
elk stukje grond waarop men vooruitschrijdt.
Dc referenten waren naar de vergadering gekomen met een opdracht die hun door
de inrichtirs was aangewezen, en waarvoor de rechtc man op de rechte plaats werd
uitgezocht. Zodoende wordt een onvolprezen resultaat bereikt en zien we Steno in zijn
niet al te lange levensloop van achtenveertig jaar een merkwaardig oeuvre produceren
dat tot het allerbeste van de zeventiende eeuw mag gerekend worden, niet het minst
in de sektor van de neuro-anatomie en -fysiologie. W e zien de geleerde aan 't werk
te Kopenhagen, zijn geboortestad waar hij anatomisch onderwijs gaf, als vlijtig reiziger
in Duitsland waar hij stierf, in Italic waar hij tot pricster werd gewijd en waar hij
een nimmer vermoeid zoeker naar kennis was.
Aan het eind schrijft G. Scherz, de promotor van de Stensenstudie in Denemarken,
die zich jaren inspant om zijn landgenoot eer en erkenning te laten wedervaren, en die
dc handclingen van het kongres bezorgde, over Nicolaus Steno als humanist. Het doet op
sommige plaatsen nogal dityrambisch aan, doch wanneer men de betekenis van Stensen
van nabij ontleedt en de man terugschuift naar zijn zeventiende eeuw, en verneemt wat
een medicus zoals Osier die zich in zijn oordeel niet gauw vergaloppcerd, over de Deen
denkt, zal men toegeven dat hij een uitzonderlijk geleerde is geweest, «one of the strangest
in our history* zegt de Amerikaanse internist, een anatoom, een geoloog en godgewijd
man, wiens naam op de lippen van alle genecshcren ligt omdat hij verbonden blijft met
de uitlozingsbuis van de oorspeekselklier. Stensen was een pelgrim en rusteloze zoeker
naar de waarheid, ver van elk dogmatisme en kontroverse over prioriteit waar men toen
zo graag op inging. Steno schreef over het cartesianisme waar de wetenschappelijke
wereld in Skandinavie en in Holland van gonsde: ik blameer Descartes, niet voor zijn
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metode, maar omdat hij ertegen gezondigd heeft. Steno stond veel dichtet bij Galileo en
diens wetenschappelijke metode dan bij Descartes. Door zijn geestelijke onafhankelijkheid was hij een van de mcest oorspronkelijke geleerden Vcm de zeventiende eeuw.
Het Kopenhaags symposium dat plaats vond daar waar het theatrum anatomicum
lag, de bakcrmat van Stensens werk, is uitgegroeid tot een hoogfeest van de geschiedenis
der geneeskunde, van de wetenschap zonder meer. Scherz heeft daarmee een nieuwe
parel aan zijn reeds zo talrijke Stensencyclus gehecht. De vruchten van de tweedaagse
samcnkomst vuUen op gelukkige wijze het Leidse proefschrift aan dat A. Vughs in mei
1968 aan Steno heeft gewijd.

L. Elaut.
T H E O D O R I D E S Jean. — Un grand mededn et biologiste: Casimir Joseph Davaine
(1812-1882). Ed Analecta Medico-Historica, Oxford Press 1968, 238 biz.
Diegenen die met de kringen waarin J. Theodorides verkeert veel in aanraldng
komen, hebben jaren lang gehoord dat het boek over Casimir Davaine op komst w a s .
Het werd met grote vlijt voorbereid en alles wat maar van verre of van nabij met deze
enigszins vergeten medicus en bioloog kon in verband staan, werd samengegaard en
opgestapeld. Daaruit werd geen keus gedaan, Integendeel werd alles bewerkt en met
een nauwgezette zorg om niets te laten ontsnappen, onder de aandacht van de lezer
gebracht. De eerste indruk is dan wel een van verstikking onder een massa gegevens,
waartegen men op elk ogenblik in moet tornen om Davaine er onderuit te halen. Men
komt zeer moeizaam onder de bekoring van de grote wctenschapsmens die Davaine was,
want de lektuur blijft een harde dobber, hoe graag men ook bewondering opbrengt
voor het eruditiegewrocht door Theodorides tot stand gebracht.
Casimir Davaine behoort tot diegenen die, onmiddellijk voor Pasteur, de grote
problemen van de biologie en van dc geneeskunde hebben aangepakt. Hij was en
bleef zijn leven lang huisarts te Parijs, wat hem niet belette er een eigen laboratorium
op na te houden, en met een zeldzame door een rijke intuitie gevoede werkkracht
onmiddellijk naar de kern van vele zaken door te tasten. Davaine was een veelzijdig
experimentator, betcr gezegd een gcdrild observator van feiten door hem in het raam
van het experiment gedrongen. De zoologie en de klinische biologie werden door hem
met uiterst belangrijke ontdekkingen verrijkt. Hij was op elk van deze gebieden een
grondlegger, d.i. veel meer dan een voorloper. Hij was een beschciden man die maling
had aan eerbewijzen en professoraat, en liefst op eigen vleugclen op zoek ging daar
waar zijn aanvoeling hem zei waar icts te vinden was, en waar hij inderdaad veel
belangstelling gevonden heeft.
Hij werd geboren (1812) te St.-Amand-les-Eaux, op de Scarpe. in de Flandre
Gallicante; zijn moeder was een van Autreve. Hij studeerde o.m. aan het kollege van
Doornlk, aan de universiteiten van Rijsel en Parijs, in deze laatste verwierf hij in 1837
zjn artsenbuUe. Ziijn voornaamste leermeester was Rayer. Hj sloot vriendschap met
Claude Bernard wiens levenslange arts hij was, en met Pasteur. Om den brode ging
hij in de medische praktijk, bleef die roeping getrouw en had zijn patienten in de gegoede kringen; o.m. was hij de arts van Marie Duplessis, de Dame aux Camellas, door A .
Dumas vereeuwigd.
De stempel door Rayer op zijn wetenschappelijke persoonlijkheid geslagen, zou
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Davaine niet verloochcnen. en zeer vrocg ging hij dan ook de weg van de proefondervindelijke geneeskunde op. Zijn oeuvre hoort in hoofdzaak thuis bij de morfologie, al
werd het van meet af naar de etiologie van de aanstekcljike ziekten geleid. Hoewel
Davaine een intieme vricnd en gecstesgenoot van Claude Bernard was, evolueerde hij
niet in het spoor van dc fysiologie door deze laatste in Frankrijk zo volkomen behecrst. In de biologic van de dieren was het Davaine die door een nauwgezette morfologische studie van de oester het definitieve bewijs bracht dat het schaaldier een
volmaakt hermafrodiet was, met die verstande dat de primaire klieren van beide seksen
niet terzelfdertijd bij hetzclfde individu tot ontwikkeling en rijpheid komen, doch dat
in de tijd de mannelijke komponente ver vooruit ligt, zodat de bevruchting door zaadcellcn van een ander individu moet geschieden.
Davaine liet in 1860 en 1877 zijn bekend Traite des Entozoaires versrhijnen; het
behelst de toenmalige somma van de kennis der ingewandsparasieten. Het praktisrhe
gevolg in de geneeskunde van mens en dier was dat hij het gcbruik van de mikroskoop
voor het onderzoek van excreta, in het bijzonder van de faeces invoerde. In dezelfdc
lijn liggen zijn onderzoekingen over de anguillula, een parasiet van het graan. Zuiver
cytologisch waren zijn waarnemingen over de amoeboiede beweging van de witte bloedlichaampjes, die vijftien jaar het werk van Metchnikoff over de fagocytose voorafgingen.
Verreweg de meest ophefmakende ontdekkingen van Casimir Davaine, en ook
de meest belangrijke, waren die over het miltvuur; zij waren in die mate van fundamentcle betekenis dat zij de etiologische faktor identificeerden en zijn aandeel bepaalden in de evolutie, dc kenmerken en de paraverschijnselen van de ziekte bij de mens
en dier. Reeds in 1850, en opnieuw in 1863, vestigde Davaine de aandacht van de
Societe de Biologie op wat hij meende een soort infusoriediertje te zijn, langwerpig
van vorm en onbeweeglijk, door hem waargenomen in het bloed van dieren die aan
miltvuur gestorven waren. Het kleine mikroskopisch lichaampje, waaraan Davaine de
naam van bakterie gaf, was jarenlang het voorwerp van hartstochtelijke kontroversen,
doch het waargenomen feit blijft als een paal boven water overeind, en het was
Pasteur zelf die aan de miltvuurbacil de naam van Davaine verbond; deze bacil is dc
echte, en enige, oorzaak van de miltvuurziekte. Het heeft jaren strijd gekost voordat
men zich rekenschap gaf dat hiermede het front van een ecuwenoude zickteleer werd
ingebeukt. De miltvuurbacil van Davaine was een van de eerste mikro-organismen die
nieuwe inzichten brachten in het kapittel van de besmettelijke ziekten, dat de tweede
helft van de negentiende en een goed deel van de twitigste eeuw beheerst. De resultaten
werden alleen door een nauwsluitcnde procfondervindelijkc metodiek bereikt; zij leunen
aan bij het werk van Louis Pasteur, en werden door hem voortgezet. Er lagen dertien
jaar tussen de eerste waarneming van miltvuurbacil met zijn meester Rayer in 1850, en
het aanvatten van de systematische studie van het miltvuurprobleem in zijn geheel
(1863), Davaine wachtte geduldig en noteerde ondertusscn rustig de feiten die hij
waarnam. Het was een van dc kenmerken van zijn wetenschappelijke aktiviteit.
In het jaar 1871, tijdens de bezetting van Parijs, schreef Davaine een boekje dat hij
Les Elements du Bonhcur betitelde. Het draagt de stempel van de gebeurtenissen, doch
het ontkomt aan het heersend pcssimisme en konkludeert: «rhonimc devrait done etre le
plus malheureux des animaux; mais il a dans les facultes de son intelligence un recours
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qui n'appartient qu'a lui: la raison I'^claire, la conscience
console*. Het tekent de man en zijn levensfilozofie.

le guide, la religion le

Het Davaineboek van Theodorides dat een groot medicus ten tonele voert, vertoont gcbreken die aan geen enkel recensent zullen ontsnappen. Er staan te veel overbodige dingen in; kapittel I V over de mikrobcnlccr voor Davaine, is wel een merkwaardige brok, het kon zelfs een aparte monografie zijn, doch Davaine komt er niet
in voor; het zou betcr tot 5 biz. beperkt gebleven zijn in plaats van 25. Ook kap. V
over de geschiedenis van de miltvuurbesmetting waar Davaine niet in genoemd wordt,
is een veel te uitvoerige inleiding die door bekorting alles te winnen had. Behalve het
levensrelaas van Davaine, dat overladen is met veel citaten en uitspraken over de
geleerde, begint het verhaal van zijn eigen werk slechts op biz. 72. De diskussie over
de verrotting in verband met het miltvuur is veel te lang uitgesponnen (biz. 91 ^ 106)
en te pennctwistig, zonder tot de kern van het Davainepersonage lets bij te dragen. Veel
zaken zijn er bij gehaald, volledigheidshalve, doch er moest duchtig in gesnoeid geweest zijn, des te meer dat Theodorides er voordien al fragmenten van gepubliceerd
had. W a t bcslist ook de lektuur hinderdt, is de veel te veel voorkomende aanmerking
die aankondigt dat schrijver het weldra zal aanstippen, en wanneer het inderdaad
aangestipt werd, nog eens in herinnering brengt dat het al aangestipt werd. zoiets werkt
op de zenuwen van de lezer. W a t de lektuur tot een echte beproeving maakt, is de
onhandige, om niet te zeggen de verkeerde inbinding van het bock: de rugzijde zit zo
stevig incengeknepen dat men door het ontbreken van een witte rand om de bladsplegel,
met de bladcn moet worstelen om ze te kunnen lezen. De Pergamon Press die anders
wel adelbrievcn bezit, heeft hier beslist geen hoofdvogel van vakmanschap afgeschoten.
Verluchting en druk zijn uitstekend, bibliografie en wetenschappeljik apparaat onberispelijk. Daarmede menen we over dit lang verbeide boek het goede en het minder
goede in alle oprechtheid te hebben necrgeschrcven. De arts en dc voortreffelijke
vorser Davaine, die ietwat op de achtergrond was geraakt, is daarmee volkomen
gerchabiliteerd; eerherstel had hij precies niet nodig, maar hij moest uit de veronachtzaming gehaald worden. Zijn werk is er een van grote betekenis, en in het medisch
diorama van dc negentiende eeuw staat Casimir Davaine op de voorste plaatsen. D a t
heeft Theodorides eens te meer bewezen.
L. Elattt.
QUERIDO R. Het Wilhclmina-Gasthuis — Uitg. N . V . De Tijdstroom, Lochem 1966.
335 biz.
W a t eerst te Amsterdam het Buitcngasthuis heette, omdat het tamelijk ver buiten
de stadskom en zijn van ouds beruchte Binnengasthuis, in de poldergronden werd opgericht, en ten slotte het voornaamste akademisch ziekenhuis van de Amsterdamse universiteit onder de benaming van Wilhelminagasthuis werd (1896 tot 1901), is tot een van
de voornaamste medische instcUingen van Nederland geevoluecrd.
In het groeiproces zoals door Querido met de gewenste bevoegdheid en met volkomen besef van w a t een ziekenhuis, en vooral een akademisch ziekenhuis, dient te
zijn, uiteengezet wordt, kan men van dag tot dag al de kenmerken, inkluis de zwakheden en de sterkte van de ultrakritische Nederlanders op de voet volgen; ziet men hoe
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zij zich, bezield met de beste inzichten, overgaven aan rentabiliteitsvoorspiegclingen, esq.
berekeningen; en in het bijzonder dat de oprichting van een (akademisch) ziekenhuis,
in elk geval een gebeurtcnis sui generis is. T a a k en roeping mogen dezelfde zijn over
heel de wereld, toch zullen zij in 1969 b.v. rekcning moeten houden met incidenten
die men in 1965 niet kon voorzien en die, in 1975, weer ook anders zullen liggen. De
twee jaartallen geven symbolisch het begin en de voltooiing van de bouwwerken aan. En
wat gezegd van het jaar waarin men met de idee van een (akademisch) ziekenhuis
begon rond te lopcn, en het jaar waarop men tot de vaststelling komt dat de geplande
en pas gebouwde instelling al hopeloos verouderd is ? Met die gedachte voor ogen,
moet men dc (medische) geschiedenis van het Wilhelminagasthuis lezen, en in die mate
is de lektuur van een boeiende aktualiteit.
Na hopeloos veel prolegomena werd de eerste steen gelegd in mei 1891, op de
plaats waar in de zeventiende eeuw het pesthuis stond. Terloops vertelt de auteur over
de pestziekten met hun sterftecijfer, over de brand van 1732, over de ontzettende wantoestanden die er heersten, en hoe men onder de drang van dc omstandigheden, in de
negentiende eeuw er toekwam rapporten op te stellen die dan weer tot kontroversen
aanleiding gaven, wat uitstel vcroorzaakte, en hoe ten slotte in 1886 tot de bouw besloten werd.
Dc tweede fase die het bestaan van het Wilhelmina-gasthuis kenmerkte, was zijn
groei tot akademisch ziekenhuis; het begon met de vrouwenkliniek voor Hector Treub
en de ogenklinick voor Straub. Het voorstel om er de chirurgische kliniek voor O. Lanz
te vestigen mislukte, hetzclfde lot werd tot tweemaal toe aan Winkler en zijn zenuwkliniek beschoren. Het regende ondertusscn altijd klachten over beddentekort en eisen
van hoogleraren voor meer ruimte en voor nieuwe disciplines, wat van 1919 tot 1925,
mils de onmisbare pauze en remmingen leidde tot de bcslissing het Wilhelmina-gasthuis
voUedig te akademizeren. De verwezenlijking van dat plan werd in de war gestuurd
door de ekonomische krisis van 1929 en door de tweede wereldoorlog. In 1948 laaide
de aktiviteit weer op bij dc medische fakulteit, die zich aangepord voclde door de evolutie van de medische opvattingen. Opnieuw voorzieningcn, kontroversen, plannen die
voerden naar de bcslissing in 1957 dat het W . G . als akademisch ziekenhuis zou opgegeven worden. Men kwam op die bcslissing terug in 1960. Thans is de situatie zo, dat de
toekomst van het ziekenhuis als onzeker moet bestcmpeld worden.
In de geschiedenis van het W . G . kan men de geschiedenis van alle geneeskundige
problemen in de brcedst mogelijke zin op de voet volgen, d.i. zowel de ruimtclijkc als
de funktionele ontwikkeling van een instelling, die het driedubbele doel van ziekenverzorging, fundamentcel medisch onderzoek en oplciding van artsen moet behartigen. Het
W . G . heeft zijn taak als geneeskundige werkplaats en als opleidingscentrum schitterend
vervuld, hoe het ook, op elk moment van zijn bestaan, te worstelen had met dc eisen
van een snel vooruitschreidende wetenschap. W i l men een keus uit de gestelde problemen? Toelating van vrouwelijke art.sen: wisselwerking tussen laboratoruim en kliniek;
de maatschappelijke funktie van het ziekenhuis; de verplcging en de oplciding; de arbeidsvoorwaarden en de behoeftc aan verplccgkrachtcn; de behcersvorm van een akademisch ziekenhuis; de positie van de geneesheer-dirckteur ten opzichte van ziekenhuis
en van universiteit. Dat alles wordt levcndig in het licht gesteld, en vaak rondom een
persoon scherp in de verf gezet; bv. met dr. J. Kuiper die als geneesheer-direktcur van
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1894 tot 1929 over alle moeilijkheden en komplikaties van bestuur been, ten voile
mcegewerkt heeft het Wilhelmina-gasthuis tot akademisch ziekenhuis te maken. Dat
het W . G . in Nederland meer een begrip dan een instelling is, zoals het Hotel-Dieu dat
in Parijs, de Charity dat in Berlijn, St. Bartolemew's dat in Londen en dc Bijloke dat
in Gent is. wordt thans algemecn aangenomen. Hoe het grocide tot zo'n begrip, beseft
men pas, wanneer men met aandacht een boek zoals dat van Querido leest. E r zit enonn
veel uit ervaring gewonnen wijsheid in, voor wie het in hun hoofd halen een (akademisch) ziekenhuis te bouwen, en niet mider perspektieven voor wie de ziekenhuizen niet
scheiden kunnen van de geschiedenis der geneeskunde zelf.
L. Elaut.
Festschrift fiir Gerhard Eis ~ J.B. Metzlerschc Verlagsbuchhandlung Stuttgart, 1968, 584
biz.
Een feestbundel zoals deze deck het lot van zijn spitsbroeders: men kan met de
beste wil van de wereld geen vollcdig beeld van dc inhoud geven, omdat het aantal bijdragen te groot is. Hier zijn er 38, bijeengebracht door evenveel koUega's, vrienden,
medewerkers, leerlingen, rondom de centrale figuur van Gerhard Eis ter gelegenheid
van zijn zestigste verjaardag. Die aanleiding doet zich bij de meeste hoogleraren en
geleerde vorsers voor, doch ze wordt in Duitsland meer dan elders gretig aangegrepen
om de wetenschappelijke, en andere, bloemetjes buiten te zetten. Eerlijk gezegd, van het
geroes dat met een verjaringsbundel gepaard gaat is een feestbundel de enige soliede en
blijvende neerslag, dc rest is mecstal regen en voorbijdrijvend onwedcr.
Recensent wist van Eis niet veel af, hij is in W i e is dat op zoek moeten gaan naar
identiteitsbewijzen: Gerhard Eis, geboren te Aussig in Bohemen, eerst docent in de
germanistick te Praag en sinds 1955 hoogleraar te Heidelberg. Welke richting zijn
studie uitgaat kan men zo opmaken uit de inhoud van deze bundcl, die precies op de
zestigste verjaardag (1908-1968) door de postbode op zijn leestafel werd neergelegd.
In tien maanden tijd werd de bundel gcpland, samengesteld en gedrukt. W i e weet w a t
daar aan te pas komt, neemt zijn hoed of voor die krachttoer.
Eis heeft zich tot doel gesteld de rijke. veelzijdige en overal verspreid liggende
bronnen van de wetenschappelijke literatuur te bewerken met het oog daaruit een juiste
voorstelling op te bouwen van de middeleeuwse letter-, taal- en geestesgeschiedenis
in het duitssprekende Westen. Het schijnt dat voor Eis, dertig jaar geleden zijn systematische studies begon, de desbetreffende archivalia en dokumcnten slechts zeer schaars
de belangstelling van de germanisten hadden gaande gemaakt, liever liet men dat allemaal links hggen. en ook diegenen die zich op de wetenschapsgeschiedenis toelegden,
waagden zich maar schuchter op een jachtterrein waar de filologcn sinds decennien
heer en meester waren. Aldus waren twee van elkaar volkomen vreemde, doch zich vlak
naast elkaar bevindende gebieden tot ontwikkeling gekomen. Hoewel ze beiden veel van
elkaar te Icren hadden, zelfs elkander konden stimuleren om tot vruchtbare resultaten
te komen. bleven ze aan elkanders wezen vreemd, Met Eis is daar verandering in gekomen en werd met de wetenschapshistorici samenwerking gezocht. Niets kan dat duidelijker in het licht stellen dan het ovcrlopen van de titels der 458 artikelen, die Eis van
1932 tot en met 1967 geschreven heeft. Zijn filologische studien putten hun stof in middeleeuwse geschriften over natuurkunde, alchemic, wiskunde en geneeskunde. In den be-
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ginne was het nog maar een schaarse bewerking. doch tussen zijn vijftigste en zestigste
jaar zijn het bijna uitsluitend filologische analyses van natuurwetenschappelijke geschriften. Ook de lijst van de medewerkers aan de feestbundel is revelerend in dat opzicht,
want zij geven bijdragen uit een bijzonder vorsingsterrein dat nagenocg uitsluitend de
natuurweteschap bestrjikt. Men treft er medici en wetenschapshistorici van naam aan,
zoals Walter Pagel, Schipperges, Steudel, Rath met een zeer specifieke geneeskundig
tema; het gaar er voorts over plnntenziekten, menselijke anatomic, artsenijbereidkunde
(niet minder dan 11 bijdragen), wijnbouw, chirurgie, dieetleer. W a t is daar niet voor
een filologisch onderlegd natuuronderzoeker te vinden met een specifieke historische
opdracht, en wat kan er de filoloog niet rapen om zijn aanleg en werklust te bevredigen?
Ik wijs slechts op twee bijdragen uit de bundel. die van K.H. Weimann over «Probleme
der medizinische Fachsprache zur zeit Vesals» en die van ]. Steudel over «Thymus» om
de interpenetratie van filologie en kennis van het menselijke lichaam in het licht te
plaatsen. Is het hier nogmaals de gelegenheid niet om te poneren dat een meer dan
banalc of kerkelijke kennis van het latijn vereist is, wil men over de middeleeuwse geneeskunde historisch verantwoord kunnen meepraten ?
De bundel geeft de voUedige en kronologische bibliografie van Eis, ook van zijn
vele boekbesprckingen. Er is een zaken- en personenregister. Graag had men meer
gegevens over dc persoon en de werking van de gevierde gevonden, dat hoorde er toch
bij, en moest niet noodzakelijk buiten de perken van de passende bescheidenheid gaan.
Nu moet men het elders gaan zoeken.

L. Elaut.
S T R O O P Jan, Paardebloem a la Carte. Over de Nederlandsc benamingen voor Taraxacum Officinale W e b . Bijdragen en Mededelingen der dialectencommissie van de Koninklijkc Nederlandsc Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, No XXXVI. N . V .
Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. Amsterdam 1969, 81 pp. 3 kaarten.
De auteur handclt in een eerste hoofdstuk over de vijf voornaamste benamingen
voor Taraxacum off. W e b . : paardebloem (van horsebloem), hondeblocm (met varianten), pisblocm (met varianten als pisscbed, beddepisser, pissenlit e.a.), kettingbloem
(met andere samenstcllingen met ketting) en zoermelk. Hij maakt een taalgeografisch
kaartbeeld van de meest voorkomende benamingen en tracht de chronologic van deze
benamingen te reconstrueren: zo zien we dat hondebloem jonger is dan paardebloem,
kettingbloem is weer jonger dan hondebloem, pisblocm is de jongstc. Zoermelk blijft de
term waar we het minst van weten, doch de naam moet ouder zijn dan kettingbloem,
Hij geeft de ethymologische kritiek van de benamingen : zo bv. de denigrerende benaming «paarde»bloem, «Globaal genomen zou men dc planten afgaandc op de benamingsmoticven aldus kunnen verdelcn : een groep nuttige planten, waarvan dc meeste (of
alle ?) een aparte naam hebben met daarnaast een groep waardeloze, niet-nuttige, waarbinnen specifikatie veel minder nodig is en daarom zelden geschiedt. W a a r o m nu juist
ook het woord paard die ongunstige betekenis kan hebben is erg moeilijk uit te maken...».
In een tweede hoofdstuk wordt behandeld over bloem- en bladbenamingen. Na nog
enkele min verspreide benamingen voor dc bloem behandeld te hebben gaat de auteur
over naar bladbenamingen: sla en suikerij (allusie op dc eetbaarheid der plant), melk
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(stengelsap) en dissel (waarvoor geen bevredigende ethymologie) en diversen (ganzetong, erdgal, platen e.a.).
Het werk wordt geillustreerd met drie kaarten, waarop de taalgcografie — spreiding en frekwentie van synoniemen — voor ons taalgebied wordt aemgestipt, volgens
het modernste principe van de Interlingualc Comparatieve Atlas.
Het verwondert me alleen maar dat de auteur van zo'n degelijk gedokumenteerd
werk het boek van apotheker L. Vandenbussche, Onze volkstaal voor kruiden en artsenijen, niet schijnt geraadplcegd te hebben, waar een paar synoniemen in voorkomen
die naar ik meen in het besproken boek onbesproken blijven (henselblaren, oorringen,
kruidkoek).
Een monografie over de paardebloem vol verrassingen, waar niet alleen filologcn,
maar al wie met botanica te maken heeft veel genoegen kunnen aan beleven.
L. Vandewiele.
NIELS STENSEN. — Das Festc im Festen. Vorlaufer einer Abhandlung iiber Festes,
das in der Natur in anderem Festen eingeschlossen ist. tlbcrsetzt von Karl Micleitner.
Revidiert, eingeleitet und erlautert von Gustav Scherz. (Ostwalds Klassiker der exakten
Wissenschaften, Neue Folge, Band 3), Frankfurt, Akademische VerlagsgescUschaft, 1967,
131 blzn.. fig.
Niels Stensen (1638-1686), vooral bekend als geneeskundige, anatoom en theoloog,
heeft op het gebied van de geologic baanbrekend werk verricht. Vooral gedurende zijn
verblijf in Italic van 1666 tot 1668 verzamelde hij op zijn reizen door Midden-Italie en
Toscana talrijke gcologische waarnemingen. Problemen die hem bezig hidden waren
o.m. de groei en ontwikkeling van kristallcn, de oorsprong van fossielen, het ontstaan
van de bergen, enz. Zijn op nauwkcurige observatie gestcunde opvattingen zette hij
uiteen in 1668 in een geschriftje dat slechts een ontwerp is voor een groter werk dat hij
het inzicht had te schrijven. Het werd gedrukt in 1669 te Florence en verscheen onder
de titel «De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis Prodromus*. Dit
korte werkje is van grondlcggende betekenis geweest voor de geologic en de kristallografie.
In 1923 verscheen als band 209 van Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften
een Duitse vertaling door Karl Micleitner (1896-1923). Deze vertaling werd nu, met enkele
noodzakelijke wijzigingen herdrukt, samen met Mieteleitners studie over de inhoud en
de wetenschappelijke betekenis van de Prodromus. G. Scherz schreef een inleiding over
Stensens leven en werk en voorzag de vertaling van verklarende nota's en een korte
bibliografie. Dit bandje, dat de goede traditie van Ostwalds Klassiker verder zet, moge
bijdragen tot een juistcre waardering van Steno's betekenis voor de ontwikkeling van de
geologic en de kristallografie.
P. Bockstaele.
H. BUSARD. Het rekenen met breuken in dc Middeleeuwen, in het bijzonder bij
Johannes de Lineriis. (Mededelingen Kon. Vlaamse Akademie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der wetenschappen, jaargang XXX,
1968, nr. 7), Brussd, Paleis der Academien, 1968, 26 blzn., 75 BF.
Het eerste deel van deze studie is gewijd aan de ontwikkeling van het rekenen met
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breuken in W e s t Europa van circa 1000 tot omstreeks 1350. Men vindt er een en ander
over het werk van Gerbert, over de invloed van AI-Huwarizmi's «Arithmetica», enkele
onvolledige aanduidingen over het breukberekenen bij Leonardo van Pisa, veder gegevens over het werk van Jordanus Nemorarius en over de « Algorismus de minutiis» van
de onbekende Meester Gernardus.
Dit alles dient als inleiding voor het belangrijkste deel van deze studie ; de ontleding
en publikatie van de «Algorismus de minutiis» van Petrus de Lineriis (geboren in het
diocees Amiens, overleden voor 1355). De «Algorismus» is vermoedelijk rond 1320
ontstaan; hij leert achtereenvolgcns gehele getallen herleiden tot breuken en omgekecrd,
breuken gelijknamig maken, optellcn, aftrekken, verdubbelen, halveren, vermcnigvuldigen
en delen van breuken, de tweede en derde machtswortel trekken uit een breuk en ten
slotte bij twee of drie getallen de derde, respectievelijk vierde evenrcdige berekenen.
Dit werk bleef geheel of gedeeltelijk bewaard in vcrschillende handschriften. Busard
vermeldt er een twintigtal. Het kende bovendien twee gedrukte uitgaven : de eerste in
1483 te Padua, dc tweede in 1540 te Venetie.
Als basis voor de hier geboden tekstuitgave werd een van de in Erfurt bewaarde
handschriften (Codex Amplonianus Q 385) genomen, aangevuld en gecorrigcerd naar de
gedrukte uitgave Padua 1483. Deze gecommentarieerde uitgave is een interessante bijdrage tot de geschiedenis van het rekenen in de veertiende en vijftiendc eeuw, omdat
Petrus de Lineriis «Algorismus» lange tijd als lecrboek voor het breukrekenen werd
gebruikt en als voorbeeld heeft gediend voor vele latere werken over breuken.
P. Bockstaele.

102

