
CHARLES D. O' MALLEY OVERLEDEN 

In de Times verschcen het bericht van het overlijden op 7 aprfl 1970 
van C D . O' Malley, hoogleraar in de anatomic en de medische geschie
denis aan de University of California te Los Angeles. Hij was 63 jaar 
oud. Geboren en getogen Californiaan, heeft hij heel zijn leven in die 
staat van de USA doorgcbracht. Zijn opleiding genoot hij aan de Stan
ford University, en daar trad hij ook, in 1946. voor het ecrst als docent op. 
Hij Icgde zeer vroeg belangstelling aan de dag voor de geschiedenis van 
dc anatomic der renaissance. Jacopo Aconcio, Leonardi da Vinci en An
dreas Vesalius waren al zijn geliefde studieobjekten, terwijl hij nog volop 
in de snijkamer stond. Aan de Stanford was hij ook een tijdje direkteur 
van de Lane Medical Library, die de biblioteek van Karl Sudhoff had 
verworven, en waar hij naar hartelust kon uit putten. 

In 1958 werd hij titularis in de anatomic te Los Angeles, en ten 
slotte hoofd van een volkomen zelfstandige afdeling voor medische ge
schiedenis. In die hoedanigheid stierf hij. 

Na de eerste historische studie koncentreerde hij zijn werk op Vesa
lius. Eerst schreef hij over hem als een clinicus; later werkte hij samen 
met J.B. Saunders te Berkeley, voor het publiccren van twee banden met 
illustraties uit het werk van A. Vesalius en van L. da Vinci. In 1959 
verscheen van zijn hand de fac simili-uitgave van Th. Gemini (1553) van 
de Fabrica. Ter gelegenheid van Vesalius' vierhonderdste overlijdens-
verjaring in 1964 kwam uit de University California Press O'Mallcys stan_ 
daardwerk Andreas Vesalius of Brussels, dat onmiddellijk een wereld-
sukses kende. Daarmee was de auteur, in een slag, de Vesalius specialist 
van de twintigste eeuw. Over de figuur en het werk van de grote Zuid-
nederlander hebben M. Roth in 1892 en Ch. O'Malley in 1964 een weer-
galoos dokument te boek gesteld. Definitief en onveranderlijk is nooit 
lets, want er blijven nog een stuk of wat onopgeloste zaken hangen, doch 
Ch. O' Malleys bock is de voornaamste lichtbaak en de vaste ankcrbcd-
ding waarin alle Vesaliuswerk voortaan een geschikte bodem voor verder 
onderzoek zal vinden. 

In 1964 was Ch. O'Malley tc Brussel op de akademischc zitting, de 
wetenschappelijke vergadering en de merkwaardige tentoonstelling ter 
gelegenheid van de Vesaliusherdenking gehouden. Elkeen kon cr pratcn 
en van gedachten wisselen met de eenvoudige en vriendelijke man die toen 
maar een woord en een naam op zijn lippen had : Vesalius. In dat jaar 
schreef hij ook zijn artikel voor het Vesalius nummer van Scientiarum His-
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toria. Sindsdien ging hij voort, alleen of in samcnwcrking, over Vesalius 
te publiccren. Hij was er klaarblijkelijk nooit over uitgeschreven en heel 
de historischc-medische wereld steldc zijn medewerking op prijs. W a t hij 
schreef getuigt van een uitzonderlijke eruditie en niets liet vermoedcn dat 
zijn taak af was, hij zeker minst van al was die mening tocgedaan. 

Charles O'Malley was met ons land op een bijzonderc manier ver-
bonden door het Vesaliusstigma, het onuitwisbaar merkteken van zijn 
pcrsoonlijkhcid. Dit stigma werd op een tastbare manier in zijn oeuvre 
als het ware gebrand, toen de stad Antwerpen hem in het najaar 1969 haar 
zeer belanorijke Eugene Baie-prijs toekende voor het Vcsaliusbock van 
1964. In het raam van het kultuurwerk van Eug. Bale dat in hoofdzaak 
de «ecuw van dc geuzen» betrof, kon dc stad Antwerpen aan nicmand 
beter dan aan Charles O'Malley die prijs toekenncn. 

O'Malley gaf een Engelse vcrtaling uit van Wilham Harvcys manus-
kript Lectures on the Whole of Anatomy, waarin reeds dc leer van dc 
bloedsomloop voorgehouden wordt. Hij kende zeer goed latijn, wat voor 
een Amerikaans geneesheer tamelijk zeldzaam is. In 1968 kwam zijn 
laatste groot werk, in samcnwcrking met Edwin Clarke uit Londen The 
human Brain and Spinal Cord, a historical Study illustrated by Writings 
from Antiquity to the twentieth Century. 

AUcs wat O'Mallcys liet verschijnen is rijkelijk gesierd met pikfijnc 
illustraties. Wa t ogenschijnlijk maar een onbelangrijk zinnetjc is in een 
bladzijdc van de Fabrica, kon hij uitrafelen en daaromtrent een stevig 
gcdokumentcerd historisch apparaat aanleggcn, dat ccn andere kijk op het 
gehclc verschafte. Zijn ontclbarc Vesaliusartikels in alle tijdschriften zijn 
nicts andcrs dan zulke doordringende analyses van een of ander onvcr-
moed facet van de persoon en het werk van zijn idool. De geschiedenis 
van dc anatomic der Renaissance had voor hem geen geheimcn. Wijzen 
we maar op ccn van zijn laatste artikels {Medical History, 1970, 1-9) 
waarin hij onder het tema van «the Lure of Padua» de verlokking be
schreef die van de Venetiaanse universiteitsstad in de zesticndc en zeven-
tiende ecuwen uitging. Weer was Vesalius er de ccntrale figuur. En wat 
een tasten naar de kern ! 

Men kan nog vecl van O'Mallcys wccrgaloos speurderswerk in de 
spirjtuelc nalatenschap van de meer dan vicr ecuwen voordien overleden 
Vesalius verhopcn. Het is jammer dat de man uit Los Angeles zo vroeg 
aan de medische geschiedenis in het algemeen en van de anatomic in het 
bijzonder, ontviel. Wa t hij heeft verwezcnlijkt is werk van allcrecrstc 
gehalte. Dank zij O'Malley zal de Vesaliusfiguur verrijkt en verschoond 
in de geschiedenis van de geneeskunde staan. 

L. Elaut. 
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