
B O E K B E S P R E K I N G 

Kurt V O N FRITZ, Platen in Sizilien und das Problem der Philosophenherrschaft, Ber-
lijn, Walter dc Gruyter & Co, 1968, 15 x 21, XIV + 148 biz., ingen. 14 DM. 

Behoort de «zevende brief van Plato*, die een belangrijk gedeelte van zijn leven 
verhaalt, tot het genre van de briefroman, of is het een historisch document en zelfs van 
de hand van Plato ? Een indringende studie van deze moeilijk te interpreteren brief 
bcsluit tot dit lantste. Schr. is een kenner van de griekse Oudheid en een welbeslagen 
klassiek filoloog. Tevens is hij een geengageerd wetenschapsman die de resultaten van 
zijn onderzoek niet als voedsel wil latcn dienen voor een esoterische bedrijvigheid; de 
research — ook in het domein van de geschiedcnis der Oudheid en van de filologie — 
dient invlocd uit te oefcnen op de politieke actualiteit, voorzover deze aan de hand 
van lessen uit het verleden met meer wijsheid geleid zou kunnen worden. Hi) aarzelt 
daarom niet de gewelddadige simplificaties en de dwalingen van hedendaagse weten-
schapslui en politieke filosofen — vooroordelen en kortzichtigheid, communistische, 
fascistische, totalitaire en dictoriale theorieen — te confronteren met een belangrijke 
gebeurtenis uit de klassieke Oudheid: Plato's politiek experiment op Sicilie, waar hij 
in de belangrijkste stad van het griekse Westen, Syracuse, de gelegenheid vond Zijn 
politieke idealen te vcrwezenlijken. Hoe dit experiment fataal afliep voor de naast 
betrokkcnen wordt verhaald en verklaard in de zevende brief. In het eerste hoofdstuk 
van deze studie wordt in tegenspraak met hedendaagse geleerden (Popper, Sarton. 
Edelstein, Maddalena) duidelijk gcmaakt dat dit document echt moet zijn, omdat het 
zaken verklaart die onafhankelijk ervan historisch vaststaan, maar zonder de gegcvens 
van de brief moeilijk verklaarbaar zijn. In het tweede hoofdstuk worden deze bevindin-
gen getoetst aan het relaas van de situatie op Sicilie, zoals we het uit oude bronnen 
kennen (Plutarchus, Cornelius Nepos, e.a.). In het derde hoofdstuk worden de gege-
vens verzameld om de oorzaken van de mislukking van het experiment na te gaan. Dan 
wordt duidelijk hoe Sen van de grootste filosofen en wellicht indringendste politieke 
denker van de Oudheid zich in heeft moeten laten met een onderneming, die bijna niets 
anders dan catastrofaal moest eindigcn. In zijn oeuvre heeft Plato een theorie ontwikkeld, 
waarin de antinomic van individu en staat, van individueel en algemeen welzijn, van 
vrijheid en recht op een genuanceerde wijze werd uitgezegd. In de prakitjk op Sicilie 
blijkt ze, ondanks al hetgecn er tegen spreekt, een monument te zijn van een beleefd 
en Icefbaar politiek ideaal en van een edelmocdig mens die er niet voor terugdeinsde in 
uiterst moeilijke omstandigheden naar zijn idealen te leven. — Een dergelijk monument 
is in zekerc zin ook deze studie. De wetenschappelijke gedegenheid en de humaniteit van 
de auteur treffen de lezer op elke bladzijde. W e mogen van hem verwachten dat hij het 
probleem van de filosofenheerschappij — in hedendaags politiek jargon : het probleem 
van de intelligentsia in de staat — op dezelfde succesvolle wijze zal blijven stellen. — 
Een dringend aanbevolen lectuur voor wetenschappelijk en politiek geengageerden, die 
de moed kunnen opbrengen voor de studie van een steeds paradogmatische situatie. 

H.M. Berghs 
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CALCOEN R. Notes bibliograpUques dUlttoirc des Sciences. Kumuladef repertoriua. 
Brusscl, Edit. Culture et Civilisation, 1970, 207 biz. 

Dit wetenschappelijk-historisch repertorium kumuleert in boekvorm de 71 reeksen van 
de gestencilde «Notes bibliographiques*, die van 1946 tot 1968 door de zorgen van het 
Belgisch Komitee voor de Geschiedcnis der Wetenschappen werden uitgegeven. Om ons 
onbekende redenen werden de reeksen van 1 tot 66 en van 67 tot 71 afzonderlijk 
gekumuleerd. De bibliografische gegevens zijn alfabetisch gerangschikt volgens naam 
van de auteur, doch zijn bij de auteursnaam niet chronologisch vermeld. Opgenomen 
werden de publikaties betreffende de geschiedenis van de wetenschappen en de techniek 
in Belgie. De bruikbaarheid van dit repertorium in in sterke mate verhoogd door de 
bijgevoegde lijsten, nml. een lijst van de auteurs van recensies, een personenregister en 
een in het Frans en in het Nederlands opgemaakt zakenregUter. 

Het opmaken van bibliographiecn is geen rekreatieve arbeid. maar bibliographieen 
zijn noodzakelijk en onmisbaar. De auteur van dit repertorium, die 5491 titels heeft ge-
collationeerd en ze daarna geschift heeft volgens de rubrieken zoals hoger vermeld, 
dient gefellciteerd voor dit zeer nuttig naslagwerk. 

P. Bocynaeiat. 

FEINER EDITH. BibUographie Robert Herrlinger (1914-1968). Mitteilungen aus dem 
Institut fur Geschichte der Medizin und Pharmacie an der Universitat Kiel. Sonderheft. 
Juni 1970. 94 bjz. 

T e Antwerpen in 1914 uit Duitse ouders geboren studeerde Prof. Dr. Med., Dr. Phil. 
Robert Herrlinger te Mannheim en de Heidelberg geneeskunde en kunstgschiedenis. 
Zijn akademische loopbaan begon hij als anatoom en toen achteraf zijn belangstelling 
zich meer richte naar de geschiedenis van de geneeskunde ging zijn voorliefde naar de 
geschiedenis van deze tak van de geneeskunde, Daarvan getuigen zijn geschriften over 
Volcher Coiter, Vesalius, Leonardo de Vinci e.a. Ook dit tijdschrift had het voorrecht 
een zijner studies over Vesalius te mogen publiceren. 

Zijn dubbelzijdige vorming als arts en kunsthistoricus bracht hem er toe in talrijke 
publikaties zijn veelzijdige kennis van de beeldende en grafische kunsten In relatie met 
de geneeskunde mede te delen. Meer bepaald kon men hiervan genieten in het rijk geil-
lustreerd werk Geschichte der Medizinische Abbildung, waarvan slechts het eerste 
deel is verschenen. Deze bibliografie vermeldt niet minder dan 340 items, zo boeken als 
tijdschriftartikels, die onder de naam van Herrlinger zijn verschenen. Daarbij dienen 
gevoegd een zestigtal medisch-historische dissertaties waarvan hij de promoter was, 
en enkele kleinere bijdragen. De bibliografie is enerzijds opgemaakt volgens de behan-
delde onderwerpen en anderzijds volgens de chronologische orde van verschijnen. 

Robert Herrlinger doceerde geschiedenis van de geneeskunde achtereenvolgend te 
Regensburg, te Wiirzburg en het laatst aan de universiteit te Kiel, waar hij naast 
zijn professoraat ook directeur was van het Institut fiir Geschichte der Medizin und 
Pharmazie. Hier liet hij vanaf 1963 de Mitteilungen aus dem Institut verschijnen, die 
echter met zijn overlijden in 1968 werden stopgezet. Na meer dan twee jaar onderbre-
king verschijnen zij thans opnieuw, en het is een pieteitsvolle geste van de huidige 
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direktie van het Instituut geweest terug aan te knopen met de vorige reeks met de uit
gave van een bijzonder nummer gewijd aan de bibliografie van het omvangrijk werk 
van de stichter van haar mededelingen. 

P. Boeynaenu. 

C MALLEY C D . The History of Medical Education. Berkeley, Los Angeles, London, 
University of California Press. 1970, 548 biz., 190 Sh. 

Van 5 tot 8 februari 1968 werd aan de universiteit van California, door de zorgen 
van het departement voor de geschiedenis van de geneeskunde aldaar. een internatio-
naal symposium gehouden, met als thema de geschiedenis van de medische opleiding. 
Negentien sprekers, gezaghebbende autoriteiten in de kringen van de medische geschie
denis en vertrouwd met het behandelde onderwerp, namen er het woord. Op een na, 
waren ze alien afkomstig uit Europa en de U.S.A. De gehouden referaten zijn in dit 
bock samengebundeld. C. D. O'Malley was voorzitter van het symposium, hield zelf 
een lezing over de medische opleiding in de renaissancetijd en zorgde voor de uitgave 
van deze bundel. Door zijn vroegtijdige dood heeft hij echter deze uitgave niet mogen 
beleven. 

Men kan deze verschillende referaten indelen in vier groepen. Een eerste groep 
behandelt de medische opleiding in de vroegere periode in het Westen : de klassieke 
oudheid (F. Kudlien), de Islam (S. Hamarneh), de Middeleeuwen (C.H. Talbot), de 
Renaissancetijd ( C D . O'Malley). Een tweede groep omvat de medische opleiding in de 
landen van West Europa en Skandinavie na 1600: Italic (L. Belloni). Frankrijk (C. 
Coury), Duitsland, doch enkel maar gedurende de 19de en het begin van de 20ste eeuw 
(H.H. Simmer), de Nederlandcn in de periode 1575-1750 (G.A. Lindeboom), Wenen 
(E. Lesky), England (F.N.L. Poynter) en Skandinavie (W. Kock). 

In een derde groep wordt nagegaan hoe de medische opleiding gebeurde in Oost-
Europa en het Verre oosten: Rusland (M.D. Grmek), India (N.H. Keswani), Zuid-
oost Azie (P. Huard) en Japan (J.Z. Bowers). In een vierde en laatste groep wordt 
een beeld gcgeven van de medische opleiding in het Westerse Halfrond : Iberoamerica 
(F. Gucrra) en de Verenigde Statcn, voor 1900 (W.F . Norwood) en op het einde van 
de 19de en het begin van de 20ste eeuw (J. Field). 

Het Is niet mogehjk bij de bcspreking van onderhavig boek een afgerond samen-
vattend advies te geven, doordat, zoals men bij de opgegeven inhoud kan merken, 
de referaten een mozaiek vormen van inlichtingen uit verschillende perioden en uiteen-
lopende gewesten. Daarenboven zijn zij ongelijk van omvang en, naar het ons voor-
komt, niet allemaal opgesteld naar een voorop opgelegd stramien. Dit is inherent aan 
werken van deze aard. Dit terzijde gelaten krijgen we in dit omvangrijk boek een rijke 
informatie bijeengebracht over de medische opleiding door de eeuwen been, die men 
tevergeefs in andere werken zal vinden. 

Het is een uitstekcnde aanvulling op hot oude maar niet volledig verouderd boek 
van Th. Puschmann : Geschichte des Medizinischen Unterrichts (1889). Het spreekt 
vanzelf dat op een symposium waar verschillende specialisten het woord nemen en zich 
beperken tot een beperkte opdracht qua tijdsperiode en geografisch gebied er noodza-
kelijkerwijze lacunes ontstaan. Z o betreuren wij dat met geen woord gerept wordt over 
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enkele belangrijke universitaire middens waarvan het belzmg in de geneeskundigee oplei
ding in vroegere eeuwen niet mag onderschat worden. Z o bleven onverraeld Leuven, 
Basel, Krakau, Praag en de Duitse universiteiten voor de periode die de 19de eeuw 
voorafgaat, terwijl dan toch aandacht geschonken wordt aan een aantal medische scho-
len van miniem belang uit Midden- en Zuid Amerika. 

Voor de studie van de geschiedenis van de geneeskunde met betrekking tot de Ne-
derlanden, kan vermeld worden, buiten de reeds vemoemde lezing van G.A, Lindeboom, 
op de studie van E. Lesky: The Development of Bedside Teaching at the Vienna 
Medical School from Scholastic Times to Special Clinics (p. 217-234), waarin gewezen 
wordt o.m. op de rol en de verdiensten aan de Weensc School in de 18de eeuw van 
de Nederlandse geneeskundigen Gerard van Swieten en Antonie de Haen; op de studie 
van M.D. Grmek: The History of Medical Education in Russia (p. 303-328), waarin 
dc betekenis voorop gezet wordt van Nicolaus Bidloo, een leerling van Boerhaave, die 
als lijfarts van de Tsaar Peter de Grote mee naar Rusland trok en er gelast werd 
met de organisatie van het medisch onderwijs; op de studie van J.Z. Bowers: The 
History of Medical Education in Japan: The Rise of Western Medical Education 
(p. 391-416), waarin de nadruk gelegd wordt op de invloed van de Nederlandse ge
neeskunde in Japan. Zeer suggestief in verband met dit laatste opstel zijn de illustraties 
die hierbij gegeven worden, o.m. Nederlandse brieven door Japanners verzonden naar 
Isaac Titsingh in 1786. 

Nu overal in universitaire middens de hervorming van het medisch onderwijs de 
geesten bezighoudt is het misschien niet onnuttig in het verleden te kijken en er de 
nodige lessen uit te halen. 

Zoals blijkt uit dit sterk gedokumenteerd boek, zal men er uit leren dat de me
dische opleiding zich steeds heeft moeten aanpassen aan de vereisten van een zich 
immer vernieuwende tijd. P. Boeynaems. 

VERA EISNEROVA. Botanical ReKarch in Bohemia in the aecond half of the 19th. 
century. (Tjechische taal). Z . DEJIN PRIRODNICH V E D Praha 1969. groot in S", 
134 pp. (engelse samenvatting). 

De auteur geeft in 9 hoofdstukken een historisch overzicht van de botanlsche stU' 
die in Bohemie. Zij belicht hierbij de verschillende tendenties die zich in de tweede 
helft van de 19de eeuw in Bohemie aftekenen. onder invloed van de sterk evoluerende 
plantstudie elders in Europa. Hierbij gaat in Bohemie (en Moravie) de louter beschrij-
vende plantsystematiek ~ zoals zij beoefend werd aan de Tjechische universiteiten — 
geleidelijk over naar een meer dynamisch plantconceptie, die rich uit in een ekologische 
en fytogeografische plantstudie. De auteur ontleed hierbij de verdiensten der leidendc 
figuren bij de studievernieuwing o.m. de autodidakt P.M. Apiz en zijn school, dc 
eerste die beslist de ekologische en fytogeografische weg insloegen en zich hierbij distan-
tieerden van de officiele universitaire plantstudie. Bijzonder de Stichting van het Kora-
mitee voor Natuurhistorische Studie bij het Tjechisch Museum, en de dynamische 
impuls van L. Celakovsky, de directeur van de plantafdeling van dit Museum, en van 
zijn leerling en medewerker E.P. FHirkyne, evenals de aktiviteit van F . Sitensky heb-
ben deze doorbraak mogelijk gemaakt. De auteur belicht evenecns op interessante wijze 
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de groeiende invloed van het darwinisme op deze wetenschapsmensen. Al deze faktoren 
hebben de botanische studie in de 2de helft van de 19de eeuw, in Bohemie (en Mora-
vie) beslist de ekologische en fytogeografische richting uitgestuurd en hebben o.m. 
geleid tot de opstelling van de <Podromus van de flora van Bohemie* (1868-1883) onder 
leiding van Celakovsky. Deze studie van mevrouw Vera Eisnerova is beslist een 
belangrijke bijdragc tot de geschiedenis van de lokale plantstudie in een periode van ver-
nieuwing van de botanische horizont. Het mag wel spijtig hcten dat de typografische 
verzorging van deze publikatie te wensen overlaat. 

A. Louii. 

Zhorcs A. M E D V E D E V , The Rise and Fall of T.D. Lysenko, Translated by I. Michael 
LERNER, New York and London, Columbia University Press, 1969, 15 x 22, XVIII + 
284 biz., geb. $ 10.00. 

Deze geschiedenis van de theoretische en toegepaste genetica is geen strict weten
schappelijke studie. Het is veeleer een reportage uit de voorlinie van een strijd, waarbij 
de auteur ten nauwste betrokken is als wetenschapsman, patriot en overtuigd commu
nist. De tegenstander is de bioloog Lysenko. Hij verwierf tegen het einde van de jaren 
dertig het monopolie van de Sowjet-biologie. Hij was een voorstander van het Lamar-
kisme : plant en dier zouden het vermogen bezitten om de tijdens hun leven verworven 
karaktcristicken door te geven aan hun nageslacht. Deze zienswijze werd in heel de we-
reld op spot onthaald; in de Sowjet-Unie mocht er echter niet mee gelachen worden, 
want de protagonist ervan bleek een handige en gewetenloze politicus te zijn die de 
belangstelling van Stalin wist op te wekken. Zijn ideeen concordeerden immers met 
diens wensdroom, dat erfelijke eigenschappen veranderd konden worden in een gediri-
geerde maatschappij. Wie zich tegen Lysenko, hoe gemotiveerd ook, verzette, werd 
zelfs fysisch gelikwideerd. Lysenko verloor aan macht bij Stalins dood, maar hij herwon 
spoedig zijn absolute dictatuur onder Kroestjew. Pas met de val van deze Sowjetleider, 
die in het landbouwbeleid schromelijk faalde, kwam er een einde aan het monopolie van 
Lysenko. Zijn theorieen werden aan een vrije discussie en normale verificatie onderwor-
pen. Ze werden binnen een jaar naar het domein van de pseudo-wetenschap, weten
schappelijke falsificatie en van de geschiedenis verwezen. — Het betreft de geschie
denis van een land, dat toch in zovcle andere domeinen van het wetenschappelijk on
derzoek een vooraanstaade plaats is gaan bekleden. Zeker niet dank zij het regime, want 
deze gedocumenteerde reportage is een felle aanklacht tegen een gepolitiseerd weten-
schapsbeleid, waarin geen middelen te laag zijn om de partijdoctrine waar te maken. 
De auteur schrijft al het kwaad op de rug van de «personencuItus». Het wezenlijke kwaad 
gecft hij echter aan in het gewetensonderzoek «How Dit It Happen?», dat de reportage 
besluit: «False doctrines, being an extreme product of the normal background of 
science, and having been created by extremist, fanatical representatives of the world of 
science, can achieve a monopolistic position only in state systems that are extremist in 
nature, as a particular manifestation of many other deviations from the reasonable norms 
of organized human society* (p. 245, alles gecursiveerd). — Ook zonder de personen-
cultus woekert het beschreven kwaad in een dergelijk staatsbestel. Dit wordt geillu-
streerd door het feit dat de auteur van dit boek — en rovele andere wetenschapslui en 
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letterkundigen — onlangs op staatsbevel in een psychiatrische kliniek werd opgenomen. 
Deze geschiedenis zal dus ongetwijfeld nog een vervolg kennen en laten wij hopen van 
dezelfde hand. — Dit boek is derhalve een provisorische bijdrage tot de geschiedeis van 
de genetica en van Sowjet-Rusland. Ze is leesbaar en aanbevolen voor een ruim publiek. 

H.M. Berghs 

REAL Horst Matthias, Die chemische Arzneimittelpriifung in deutschen Pharmakopoen 
bis 1872. Veroffentlichung aus dem Pharmaziegeschichtlichen Seminar der Technischen 
Universitat Braunschweig, Band 11. Braunschweig 1970, 290 biz. 

De auteur heeft een welomlijnd werkterrein uitgestippeld : hij onderzoekt de kwan-
titatieve analisemetodes, die beschreven worden in de Duitse famakopeeen vanaf het 
begin van de XVlIIe eeuw tot het jaar 1872. datum waarop de eerste Duitse Keizerlijke 
farmakopee, de Pharmacopoea Germanica het licht zag. Met deze farmakopee wordt 
immers een einde gemaakt nan de eerste ontwikkelingsperiode van dc klassieke farma-
ceutische chemie en als logisch gevolg aan de eerste ontwikkelingsperiode van de 
analitische farmaceutische scheikunde. 

Ofschoon in de XVlIe eeuw reeds heel wat vorderingen werden geboekt op het" 
gebied van de analitische scheikunde (R. Boylo), word cer:.t in de XVIIIe eeuw met de 
kwantitatieve analise een aanvnng genoiiisn (Lavoisier en na hem een hele reeks geleer
den zoals Cavendi.sh, Richter. Klaproth, Proust, Dalton, Berzelius, Vauquelin e.a.) Van 
deze chemische omwenteling is tot het einde der XVlIlo eeuw in de farmakopeeen wei-
nig weerklank te vinden; alles beperkt zich voornamelijk tot het opnemen van chemische 
stoffen in het artsenijarsenaal. Eerst wanneer de apotekers hun grondstoffen zelf niet 
meer bereidden, doch verkozen ze uit de industrie te betrekken, drong de noodzakelijk-
heid zich op deze aangekochte stoffen te ontleden en werd er altijd maar meer naar 
bctere analisemetodes gezocht. De auteur geeft dan een overzicht van het aantal en de 
aard van de kwantitatieve analistische proeven die voorgeschreven werden vanaf het 
Dispensatorium Fuldense (1787) tot en met D A , B . 1 (1872). De geschiedenis en het 
ontwikkelingsproces van deze proeven worden achtereenvolgens onderzocht : de neu-
tralisatie analise, de standarisatie van blauwzuurhoudende preparaten, de redoxanalises, 
de bepaling van het alkaloidengehalte (in opium en kinabast), de gehaltebepaling van 
Kaliumiodide, de waardebepaling van Jalapwortel, van Indigo en van diverse andere 
stoffen. 

De massa werk, die aan een dergelijke publikatie is voorafgegaan, kan alleen be-
wondering afdwingen. De inhoud bevat veel meer dan de titel laat bevroeden; het on-
derzoekingsmateriaal is beperkt doch de konklusies bevatten voor alwie zich aan de ana
litische scheikunde interesseert een schat van gegevens. 

L. J. Vandewiele. 
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W E H L E Christian, Untersuchungen zur Geschichte der Chemiatrie, unter besonderer 
Beriicksichtigung der Eisenpraparate. Vcroffentlichungen aus dem Pharmaziegeschicht
lichen Seminar der Technischen Hochschule Braunschweig. Braunschweig, 1964, 178 biz. 
D.M. 12,00 

Als Band 8 wordt in de publikaties van het farmaciehistorisch instituut van de 
universiteit te Braunschweig, de reeks voortgezet van de onderzoekingen over de 
chemische stoffen, die vroeger in de geneeskunde werden gebruikt, ditmaal over de 
ijzerpreparaten die voorkomen in de Duitschc farmakopeeen vanaf de XVIe tot het 
einde van de XIXe eeuw. Historisch worden deze preparaten ingedeeld in antieke d.i. 
die reeds in de oudheid als farmaceutisch golden; alchemistische, die in de tijd van de 
alchemic d.i. tot ca 1500 in de farmacie werden ingevoerd; voorchemiatrische t.t.z. pre
paraten, die in de XVIe eeuw in de farmakopeeen en receptenboeken voorkomen, zonder 
tot de antieke of alchemistische groep te behoren; chemiatrische of prepa.aten die ge
bruikt werden in de XVIIe eeuw (tot 1670); nachemiatrische, preparaten die vanaf 1670 
tot 1800 in de farmakopeeen figureren en ten slotte chemische, die na ca 1800 onder de 
medikamenten worden gerekend. 

Vooreerst worden de laatste decennia van de nachemiatrische onderzocht, waarin 
een ganse ommekeer in de farmaceutische chemicalia wordt waargenomen, zonder even-
wel dc vroegere helemaal te verdringen. Vervolgens wordt de overgang van de che
miatrie naar de farmaceutische chemie overschouwd en ten slotte worden de officinale 
ijzerpreparaten en de waarde ervan als terapeutische middelen onderzocht: ijzer als 
metaal en als oxyde, de ijzer-zwavel en de ijzer-zwavel-zuurrtofverbindingen, de ijzer-
verbindingen met organische zuren en de ijzer-halogeenverbindingen. Over al deze stof
fen die in de Duitsche farmakopeeen van 1546 tot het einde van de XIXe eeuw voor
komen worden monografieen gegeven en iedere verbinding wordt aan moderne analyse-
metodes onderworpen. Tabellen met oude benamingen en hun hedendaags nomenklatuur-
ekwivalent maken van het boek een naslagwerk, dat met voldoening zal geraadpleegd 
worden door alwie met dergelijke oude benamingen te doen heeft en zich hierbij soms 
voor raadsels geplaatst ziet. Een degelijk werkstuk, dat heel grondig werd uitgewerkt. 

L. J. Vandewiele. 

ERICH PUSCHEL. — Missbildungen der Gliedmaszen. Uitg. Schattauer Verlag, Stutt
gart - New York 1970. 221 biz. 

Ten gevolge van het beruchte Softenondrama hebben de wanstaltigheden van de 
ledematen in de laatste jaren een onverwachte aktualiteitsbeurt in het wereldnieuws 
gekregen. Er werd over kasuistiek en het ontstaansmekanisme van die akelige natuur-
grillen veel gepubliceerd. Dezelfde tema's werden ook door Piischel, direkteur van de 
Landes-Kinderklinik te Bochum, in zijn mooi uitgegeven monografie te berde gebracht, 
doch dc hoofdschotel wordt gewijd aan de historiek van die misvormingen. In dat 
historiebeeld is het zo gesteld dat tot ongeveer het midden van vorige eeuw de kasuistiek 
sterk verstrooid ligt en slechts met grote moeite kan bijeengebracht worden, terwijl 
vanaf 1850 omvangrijker werken verschenen die beter toegankelijk zijn, zodat het mo
gelijk is een tamelijk goed overzicht te krijgen van wat er in de laatste honderd jaar op 
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de medische tribunes onder de aandacht van de wetenschappelijke vorsers kwam. 
Precies dat oudere werd door de auteur nauwgezet bijeengebracht en zorgvuldig geor-
dend. Daarbij zijn veel volkomen in de vergetelheid geraakte feiten en publikaties. 
weerom aan het daglicht getreden en voor een kritische bewerking beschikbaar gewor-
den. Aanleiding tot Piischels historische studie was de vaststelling dat in de tamelijk 
korte tijd van 1959 tot 1962 in het Westfaalsc ziekenhuis waarvan hij hoofdgeneesheer 
is, niet minder dan 36 gevallen van dysmelie waargenomen werden. Dat is tamelijk 
veel. Hij vroeg zich af of het in het verleden ook het geval was. Het antwoord luidt: ja. 

Mensen zonder armen en benen zijn er in alle tijden geweest. De beeldende kunsten 
hebben er gebruik van gemaakt en allerlei misvormingen werden in steen gebeiteld, 
op doek of hout geschilderd en op perkament of papier getekend. Soms als een voor-
werp tot belering, helaas ook als een voorwerp van spot. 

Sparta en Rome vaardigden wetten uit om raisvormd geboren kinderen te doden. 
De auteur brengt dienaangaande citaten die geen twijfel overlaten. In de beschrijvingen 
en afbeeldingen van de geneeskundige literatuur van de zestiende tot de twintigste 
eeuw wemelt het van monsters en teratologische curiosa; men moet maar even de chi-
rurgische boeken van de Fransman Ambroise Pare, van de Hollander Job van Meeken, 
van de Duitse en Italiaanse chirurgen inkijken om overtuigd te zijn. Met Vesalius treedt 
het verlangen op de voorgrond al die aan de ledematen waargenomen wanstaltigheden 
met bijzondere zorg te beschrijven. De anatomische literatuur is op dat gebied zeer 
rijk. Vermelden wij o.m. de schilderij die Jan Palfijn liet vervaardigen en de monografie 
die hij opstelde over twee met het lichaamsuiteinde aaneengegroeide kinderen die in 1716 
te Gent geboren werden. Piischel geeft tal van bronnen aan waar men zich daarover 
zakelijk dokumenteren kan. In 1629 zou er te Padua een uit Gent afkomstige armloze 
vrouw geleefd hebben, die met behulp van haar voeten alle levensnoodzakelijke verrich-
tingen uitvoeren kon. In de zestiende eeuw werden in Duitsland, Holland en Zwitser-
Innd vele zo niet meer armlozen beschreven dan in de zuidelijke landen van Europa. 
Cornelius Gemma hoogleraar te Leuven heeft er een beschreven en afgebeeld in 1556. 
Ze zou in 1557 op de jaarbeurs van Frankfurt te zien geweest zijn. In de achttiende 
eeuw voegt Albrecht von Haller in zijn grote anatomische werken aan de kausuistiek 
van de teratologic der ledematen tal van gevallen toe. Met de negentiende eeuw be-
gint men orde te scheppen in de anatomische beschrijving van de wanstaltigheden, en 
en kapittels worden daarover voorzien en rijkelijk gestoffeerd in de geschriften van 
Joh. Fr. Meckel, van W . Vrolik, van Geoffroy Saint-Hilaire. Men krijgt ook meer en 
meer het relaas van nauwkeurige sekties van wanstaltige raisgeboorten en van volwas-
sen ledematen-, romp en hoofdanomalieen in de wetenschappelijke publikaties te lezen. 
de teratologic wordt een gewichtig onderdeel van het anatomisch onderzoek. 

Piischel besteedt het voornaamste deel van zijn boek aan de historische uitecnzetting 
van de fokomelie en de peromelie. De eerste roept het beeld op van een mens-zeehond 
waarbij de handen en voeten direkt op de romp vastzitten, de tweede van een klomp-
hand of -voet zonder geartikuleerde vingeren en tenen. Hij geeft ook de geschiedcnis 
van de z.g, straaldefekten, dat zijn diegcne waarbij de inplanting van handen of voeten 
rugwaarts gericht is. Van die verschillende varieteiten zijn er citaten in een vlot Icesbare 
taal. met afbeeldingen. 
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De voorstellingen die men zich in de loop van de tijden over het ontstaan van de 
aangeboren misvormingen van de ledematen gemaakt heeft, kon de schrijver niet over 
het hoofd zien. Hij doet het in de kronologische volgorde. De Chaldeeers zagen o.m. 
in de geboorte van een wanstaltig kind een bewijs van toorn vanwege de godheid voor 
een begane zonde. Die opvatting leeft voort in de huidige tijd. Men heeft daarna ge-
meend dat de psychogene faktoren bij de moedcr een rol speelden. Aristoteles dacht dat 
een teveel of een teweinig mannelijk zaad determinerend was. Voorts heeft men be-
schuldigd een te enge baarmoeder, te kort schieten van de vormende kracht, tekort aan 
verbeelding bij de ouders, een gebrekkige voeding, de overerving, een verkeerd liggen-
de uterus. Caspar Bauhin was de eerste die aan de oorzaken van de vermonstering een 
systematische studie wijdde (1614), in 1708 hierin opgevolgd door Jan Palfyn. Zij hecht-
ten gewicht aan allerlei intra-uteriene oorzaken. In de inzichten over dat alles kwam 
meer klaarheid met het embryologisch werk van Harvey, van Malpighi, R. de Graaf, 
Swammerdam, Steno, en van al diegenen die de epigenese toegedaan waren. Joh. Fr. 
Meckel sprak van een Bildungshcmraung, wat door de Fransen bestreden werd. 

A. Forster, anatoom-patoloog te Wiirzburg, raaakt in 1861 al een subtiel onder-
scheid tussen verworven en aangeboren vormanomalieen; hij nam aan dat een in aanleg 
goed gevormde vrucht tijdens het intra-uterien leven vanweg_- baarmoeder- of placenta-
stoornissen een ontwikkelingslesie kan vertonen die zich uit in een fokomelie of een 
andere wanstaltigheid van de ledematen. W . Roux en zijn school met hun proefonder-
vindelijke ontwikkehngsmekanika verschaften aan Forster opvattingen vastere bodem. 
Men kon immers allerlei vormanomalieen naar willekeur opwekken door ingrepen van 
fysische en chemische aard, door verandering aan te brengen aan het voedingsmilieu, 
enz. Bestralings- en voedingsbeschadiging zijn woorden die de feiten weergeven. In-
middels is men de teratogene werking van de rode hond op het spoor gekomen (1941). 
Rond het jaar 1961 kwam men tot de overtuiging dat chemische stoffen en inzonderheid 
de thalomidepreparaten de schuldigen waren van het grote aantal waargenomen mis
vormingen van de ledematen. Daarmede was een ander stadium in de etiologie van 
de wanstaltigheidsanatomie bereikt, en dc baan vrijgemaakt voor dieper onderzoek naar 
de kern van de hele aangelegenheid, namelijk te weten waar. hoe en wanneer de 
chemische teratogene faktor precies op het gevoelige protoplasma van de jonge, pas 
gekoncipieerde vrucht inwerkt. 

Het boekje van E. Piischel is een goede niet al te beknopte uitecnzetting over een 
probleem dat in de historia medica een beetje veronachtzaamd was. Zijn werk is ge-
kenmerkt door een grote liefde voor het onderwerp en een duidelijkheid die geen 
enkel facet in het duister laat. Het is bovendien voorzien van een overvloedige literatuur, 
op die wijze gerangschikt, na elk kapittel, en op het einde, dal het meevalt om alles weer 
te vinden wanneer men voor een bijzonder hoofdstukje belangstelling heeft. Het is een 
kostbaar geschrift dat men graag leest, van a tot z. 

L, Elaut. 
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JOHANNES STEUDEL. Leibniz fordert eine ncuc Medizin. Uitg. Franz Steiner Ver
lag, Wiesbaden 1969; JOH. STEUDEL. Leibniz und Ifalien, id. uitg. 1970. 

Monografieen die de tekst van twee spreekbeurten, op verschillende gelcgcnheden 
gehouden, op de leestafel brengen. Zij handelen over de Duitse filozoof Leibniz en 
brengen enkele kenmerken van zijn persoon en zijn werk voor het voetlicht. Van tijd 
tot tijd duikt Leibniz opnieuw in de belangstelling op, en vestigen wijgeren, van allerlei 
pluimage, wiskundigen, materiaHstische en mystische denkers de aandacht op een stukje 
van zijn blangrijk oeuvre, zoekt men zijn invloed te beklemtonen in om 't even welke 
kulturcle manifestatie of wetenschappelijke ontdekking. Leibniz is het type van dc alom-
tegenwoordige en na driehonderd jaar laat hij nog van zich horen, 

Leibniz was geen arts, maar zijn universele geest rekende de individucle gezondheid 
tot het hoogste goed, met de deugd, zoals hij schreef in 1712. Wanneer hij, op verzoek, 
aan de keurvorst van Mainz het plan van een Societas eruditorum Germanlae voor-
legde, had hij voor de medici daarin een vooraanstaande plaats berekend. Het was het 
eerste ontwerp voor een Duitse akademie der wetenschappen, die echter nooit tot voile 
bloei kwam. De reden van die medische voorliefde moet men zocken in de waardcring 
die Leibniz opbracht voor al de randgebieden van de menselijke kennis. Men vindt ze 
ondermeer terug in de talrijke brieven die hij schreef naar artsen, waarin het gaat over 
anatomische en patologische onderwerpen, over het ontstaan van blaasstenen, over 
darmwormen, zwangerschapsbraken, aambeien, longtcring, tandvleesbloedingen, syfilis, 
beroerte. Leibniz had een klare en kritische kijk op de geplogenheden van geneesheren 
en farmaceuten. De recepten die deze laatsten uit te voeren kregen, lijkcn meer voor 
ccn kok of een badmeester bestemd, schreef hij ecus. 

Zowel met juristen als met geneeskundigen kon hij in levendige diskussies betrok
ken zijn, hij had in alles graag zijn zeg, al was hij in veel dingen maar een leek en 
amateur. Doch in de allereerste plaats was hij een denker. In die hoedanigheid beoor-
deelde hij de geneeskunde en haar beoefenaren. In zijn briefwisseling toont hij zich 
op de hoogte van de traditionele humorenleer. Het adcrspatgezwcl, waaraan hij dertien 
jaar lang Iced, was naar zijn mening een goede uitlaatklep voor kwade vochten. En toch 
gaf hij de artsen de raad zich niet bij het oude blijvend necr te leggen, maar het oog 
voor nieuwe dingen open te houden. Hij beklaagde er zich over dat de mecste van 
zijn medische tijdgenoten zo weinig afwisten van de anatomic, van fysika en scheikunde. 
Hij stond daarmee in schrille tegenstelling met Georg Ernst Stahl, een van de merkwaar-
digste medische denkers van de achttiende eeuw. De ontdekking van dc bloedsomloop 
door Harvey in 1628 viel naar zijn mening samen met het begin van de wetenschappe
lijke geneeskunde. Diercxperimenten definicerde hij als het ondervragen van de natuur. 
Wiskunde, natuur- en scheikunde moeten aan dc kunst van de medicijnen dienstbaar 
gemaakt worden. Met rekenkundige metoden heeft hij getracht het exaktc afbeidsvcrmo-
gen van de hartspier vast te leggen. Op zijn Italiereis zocht hij liefst vooraanstaande 
nrtscn op. Voor het werk van Ramazzini over dc invloed van de weersomstandigheden 
op de gezondheid had hij meer dan gewone belangstelling. T e dier gelegenheid schreef 
hij de voorzitter van de Duitse akademie aan om uitgebrcide aantekeningen te doen 
maken over windrichting, temperatuur, luchtdruk in verband met het uitbreken van 
epidemieen. Met Friedrich Hoffmann was hij het eens dat in het menselijk organisme de 
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wetten van de mekanika, de statiek, de hydraulika en van dc optika geldend waren. 
Wanneer de chemie met Fr. Sylvius in de geneeskunde haar intrede deed, was Leibniz 
present om haar zijn steun toe te zeggen. De aanwinstcn die de mikroskoop voor de 
geneeskunde mecbracht, heeft Leibniz vroeger dan wie ook begrcpen en op de voet 
gevolgd. AJs filozoof heeft hij meer dan anderen dc nadruk gelegd op de medische 
ervaring als bron van kennis en als middel om de weten.<ichappelijke geneeskunde te 
verdiepen en te rationalizeren. Daarom ried hij keurvorstin Sofie aan een groot zieken
huis op te richten, ten einde een schat van nieuwe geneeskundige waarnemingen op tc 
doen en te registrercn. 

Leibniz verwachtte niet veel van de initiatieven van alleenstaande artsen. Hij zag 
daarentegen alle heil in een gcorganizecrd gezondhcidswe^en. Hij ondersteunde het abso-
lutismc in de staatsaangelegenheden, ook voor de gcnee.^kundc. De zieken zouden zich 
tot een dokter wenden in wie zij vertrouwen stelden en z'ch aan hem binden op leven 
en dood, maar die dokter zou een ambtenaar zijn die door dc staat betaald wordt. 

Zijn medische tijdgenoten hebben Leibniz niet gevolgd. Het was een van de vcle 
ontgoochelingen van zijn leven. Hij verloor niet het geloof in de waarde van een natuur-
wetenschappelijke geneeskunde maar wel in dc geneesheren. Van de meeste medische 
professoren zegde hij dat ze meer spreken voor de oren dan voor het verstand. Eerst in 
de negentiende eeuw werd de hoofdeis die Leibniz aan de geneeskunde gesteld had 
vervuld, n.m. met fysieke en chemische metoden het me.senlijk organisme onderzoeken 
om daardoor een beter begrip te vcrkrijgen van zijn rol bij gezondheid en zickte. 

• 
W a t heeft Italic voor Leibniz betekend ? Hij was 42 jaar toen hij voor de eerste 

maal de voet op Itahaanse bodem zctte (1689). Hij kende het land uit zijn lektuur. Hij 
had Gallilei en de voornaamste medici van benedcn de Alpc.T geleren. Het doel van de 
reis was een geschiedkundige erkenningstocht maken en de vooraamste vertegenwoor-
digers van het gecstesleven ontmoeten. Het was hoofdrakelijk te Rome dat Leibniz met 
akademische en kerkelijke prominenten in aanraking kwam. Met hen was hij in weten
schappelijke disputen gewikkeld die natuur. en scheikunde tot voorwerp hadden. 

Voorts ging het over de geschiedenis van de Welfenfamilie, over literaire nieuwig-
heden, over de behandeling van de dysenteric met ipecacuanha, enr. Met de wiskundige 
Viviani besprak hij het Kopernikaanse wereldbeeld en zijn verenigbnarheid met de leer 
van de katolicke kerk. Toen hij te Modena in het archief van het Este-gcslacht werkte. 
ontmoette Leibniz zeer dikwijls Bernardino Ramazzini die er medisch hoogleraar was 
en door wiens werk hij bijzonder geboeid was. 

Van zijn Italiaanse reis te Hannover teruggekeerd, voelde Leibniz zich in de kleine 
stad als een eenzaat; om zijn isolement tc doorbreken trad hij in briefwisseling met al 
diegenen die hij in het zuiden ontmoet had. Die brieven zijn bewaard gebleven en 
staan ter inzage van al wie zich voor Leibniz interesseert. In die tijd was het dat hij 
zich in de filozofie verdiepte en zich in het bijzonder aan wiskundige studies wijdde. Op 
dat tijdstip was hij als het ware bezeten door een manic de toestanden van zijn eigen 
land te vergelijken met wat hij in Italic, en cxjk al vroeger in Frankrijk, gezien had. 
Hij betreurde vooral dat de Duitse geneeskunde het bij de Italiaanse niet halen kon. 
Naast Ramazzini was het vooral Borelli die Leibniz' aandacht gaande had gemaakt, 
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omdat in diens werk voor de eerste maal de bewcgingen van het menselijk en dierlijke j 
lichaam volgens mekanische wetten inzichtelijk werden verklaard. ] 

Een hoogtepunt van Leibniz' Italiereis was zijn ontmoeting met Malpighi te Bologna ! 
tijdens de Kerstweek van 1684. Daar kwam de mikroskoop en zijn belang voor de ge
neeskunde ter spraak. De Italiaan toonde aan de Duitscr preparaten van kiemende \ 
dadelplantjes, lymfeknopen en bebroede eicrcn. Hij ontmoette ook Francesco Redi, ] 
wisseldc met hem van gcdachten over de generatio spontanea en kwam in die mate i 
onder de indruk van de experimenten, dat hij zich bij de mening van Redi aansloot en i 
voortaan de stellingen van de oudcrcn bestrecd. i 

Het landschap en dc kunst van Italic hebben I,eibniz op zijn reis niet bijzonder j 
aangegrepcn. Italic was voor hem het land van de gelcerdhcid, en die alleen heeft hij 1 
er gezocht, intens gezocht, willen vinden en in zich opnemen. Uit het zuiden is hij I 
geestelijk vcrrijkt naar zijn heimat teruggekeerd, wetenschappelijker uitgerust en van veel : 
twijfels bevrijd. Meer dan ciders heeft hij er voor dc mechanische opvatting van het 
leven argumenten geput; hij heeft ze uitgedragen en met heftige overtuiging verdedigd j 
o.m. ten overstaan van Gcorg Ernst Stahl met wie hij over het lichaam-zielsprobleem j 
in controverses gewikkeld was. Die controverse vond haar oorsprong in de Italiereis 1 
van 1689. Stcudels twee brochures over Leibniz zetten de grote filozoof in een dikke • • 
laag historische verf. Z e zijn het lezen waard. 1 

L. Bimt. I 

HILDEGARD LBNTZ. — Der Bonner Geburtshelfer Hermann Friedrich Kflian. Diss. 
Bonn 1969, 557 biz. • ; 

Een dankbaar onderwerp voor een medisch-historische dissertatie : een man over 
wie ntet veel geschrcven werd en over wie wat te zeggen valt, die geleefd en gewcrkt 
heeft in een merkwaardig tijdsgcwricht, die veel gercalizeerd heeft en om velcrlei rede
nen die met zijn persoon verband houden, een aantrckking uitoefent op een gretig waar-
nemer van scherpc kontrasten. 

De naam van H. Fr. Kilian (1800-1863) heeft een zekerc klank in de verloskunde. 
Het vak had voor hem nog niet zijn volkomen onafhankelijkheid bevochten, en lag i 
vastgcklonken aan de chirurgic. De bevrijding kwam in hoofdzaak vanuit Frankrijk en ; 
England. Evcnmin kon dc gynekologie zich zelfstandig laten gelden. Een energiek en 
bekwaam medicus had het dus vrij gemakkelijk. 

Zijn bekwaamheid ging hij halen in Londen, Edinburg en bij Antoine Dubois te 
Parijs. Hij was een tijdjc te St. Petersburg als adjunkt-professor in de fysiologie en dc 
patologie wcrkzaam, maar ging daarna weer naar Parijs. In eigen land werkte hij in de 
ziekenhuizen van Wiirzburg, Heidelberg, Marburg, Bcrlijn, Miinchen, Wenen, Praag. j 
Het schcrptc zijne kritische zin en verrijktc zijn kennis. 3 

Als Kilian in 1828 te Bonn tot hoogleraar en direkteur van de vrouwenklinick aan- | 
gesteld werd, had de leerstocl zojuist een hachclijke periode doorworstcld waarvan het 
onderwijs het eerste en grootste slachtoffer was. Kilian kon derhalve op een verse lei ; 
beginncn. Het werd een vechten van in den beginne: de toestand was zo dat het 
salaris van de hoogleraar van het sukses afhing. De kliniek waarvan hij chef werd, was 
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geen waardige akademische instelling. noch door haar toerusting, noch door haar pa-
tientenanntal. Het onderricht was doeltreffend, orde en reinheid waren er zoek. Kilian 
moest strijden tegen onverstand en krenterigheid : geld voor een fantoom kreeg hij niet 
los. Toch was nn een paar jaren zijn instelling al van uitzicht veranderd, men werkte 
cr flink, assistenten en vroedvrouwen moesten hard opdraaien. 

Het loonde : de geboortecijfer ging in de hoogte. Het sterftecijfer van dc mocders 
daalde evenwel niet; kraambedkoorts en eklampsie waren niet uit de lucht, ofschoon on
der een andere naam dan de huidige. De kindcrsterfte was hoog. Operatiecijfers gingen 
gebukt onder besmetting en ontbreken van narkose; gynekologischc patienten lagen in 
dezelfde kamers als de kraamvrouwen. Kilians vroegste bemoeiingen strekten ertoe ze 
te scheiden; het lukte ten slotte. 

Het teoretisch en kUnisch onderwijs werd door Kilian op een andere leest geschoeid, 
vooral uitgebrcid en grotendeels door hemzelf verstrckt, zijn kolleges vonden weerklank 
bij dc studenten en werden hoe langer hoe meer bijgewoond. Inmiddels werd ook voor 
het aanleggen van een anatomische preparaten- en instrumentverzameling gezorgd, aan 
de biblioteck werd bijzondere aandacht bestecd want de verwaarlozing was te opvallend. 

Vooral ging Kilian zijn wetenschappelijke faam ter harte, hij zou ze daarom ten 
overstaan van binnen- en buitenland gestand doen. Hij schreef over verloskunde en 
gynekologie en zette dc studenten aan daarover te promoveren, het was iets nieuws 
te Bonn; 47 proefschriften werden onder zijn leiding bewcrkt. Zelfstandig werk ver-
waarloosde hij allerminst; zeer vroeg was hij met fysiologische en anatomische publi
katies bcgonnen en als ordinarius voelde hij dc zware verplichting zijn vak te verrijken. 
Het zwaartepunt van dit werk ligt in zijn studies over de beenverwcking in verband 
met de verloskunde; in zijn werk gaf het anatomisch moment de doorslag. De etiologie 
van de osteomalakie bij de vrouw was hem een prangend probleem, hij zocht ze in een 
tekort aan verse lucht en gepaste voeding. in een gebrek aan zonnelicht. Hij sloeg 
bijna de spijker op dc kop, het woord vitamine bleef slechts in zijn pen hangen. In 
1834-35 verscheen een groot werk in 2 delen Operationslehre fiir Geburtshelfer dat op-
gang maaktc door zijn volledighcid en het ten toon gespreide gezond verstand. Veel van 
wat daar vcrkondigd wordt is gemeengoed gebleven. Hij liet o.m. de zogenaamde gal-
vanische verlostang bouwen die in staat was door elcktromagnetische golven de slappe 
weeen van de baarmoeder te prikkelen : de ene lepel van de tang was uit koper de an
dere uit zink. Kihan was een voorstander van de vroege keizersnede, zij was geindi-
cecrd telkens wanneer een risiko voor pcrforatic van de vrucht oprees. De verloskundige 
had volgens Kilian als enige opdracht het leven van de moedcr en van het kind tc be-
hoeden en tc redden. De symfyseotomie vond geen genade in zijn ogen. Naast veel lof, 
oogste Kilian kleinering vanwege een obstreticus uit Mainz die met de grove ro.skam het 
opcratievc-vcrloskundige boek van de Bonnse hoogleraar aanpakte. Van 1835 tot 1842 
liet Kilian een Gebiirtshilflicher Atlas verschijnen. groots aangelcgd en rijk verlucht, 
hier ook lof en vernietigende kritiek vanuit dezelfde hoek, 

Naast zijn boeken schreef Kilian veel in vakkundige tijdschriften. Hij was in dc 
redaktie van dc meeste aktief betrokken en verscheen op tal van wetenschappelijke 
vcrenigingen. In dc medische fakulteit van Bonn speelde hij een voorname rol, hij was 
wat men nocmt een invloedrijke baas en zctte er alles op zijn Alma Mater luister te 
bezorgen. Hij spande zich in het bijzonder in om dc nog niet dode natuurfilozofie buiten 
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de universiteit te bannen. Als extraordinarius voor een sekundair vak in 1828 bcgonnen, 
werd Kilian in 1831 tot ordinarius bevorderd. Vijfmaal was hij deken, een tamelijk 
hardhandig doordrijver van nieuwe dingen. Hij was lid van veel buitcnlandse vcrenigin
gen o.m. van de Societe des Sciences naturelles de Bruges en van de Society de Medc-
cine d'Anvers. 

Als verloskundige spande hij zich in voor de verbetering van onderricht en levens-
standaard der vroedvrouwen; hij deed daarom de kweekschool van Kculen naar Bonn 
verplaatsen om ze onder zijn leiding te krijgen. De eksamenmctode voor medici was 
een dooin in zijn oog; tenslotte wist hij een verbetering daarin doorgevoerd te krijgen. 
Heel dc akademische infrastruktuur pakte hij aan en kon hij naar zijn zin modernizeren. 
Hij richtte o.m. een zicktevcrzekering ten bate van dc studenten op. Voor een konflikt 
minder of meer ging hij niet uit de weg; op vijfendertig jaar was hij nooit op een 
fakulteitsvergadering afwezig. In een viertal bladzijden worden bijzonderheden over zijn 
gezin medegedeeld. Hij .stierf te Bad Liebcnstein in Thiiringen aan de gevolgen van een 
.snelverlopcnde hcrsenverweking. 

Kilian was in hoofdzaak een schander vakman en durvend organizator. Zijn levens-
ucrk was de rcorganizatie van de Bonnse vrouwenklinick. Zijn wetenschappelijke bete
kenis ligt in de studie van het abnormale bekken. Een bijzondere verdienste komt hem 
toe op het gebied van de operatievc verloskunde waar hij progressist ^vas; hij betrok 
ook dc gynekologie in dat chirurgisch progressismc. Een school heeft hij niet gesticht, 
maar veel artsen heeft hij een uitstekende vorming voor het leven meegegeven. Hij was 
een strijdbare pcrsoonlijkheid en heeft op de Bonnse universiteit een diepcre stempel 
gcdrukt dan op de obstetrika van de negentiende eeuw. 

De dissertatie van H. Lentz heeft dc kwalitcitcn en gebreken van alle proefschrif
ten : veel feiten en een rijke literatuur, maar te weinig synkretisme. Dat komt wel, later. 

L. Elaut. 

W.L. BRAEKfvIAN. — Middelnederlandse Geneeskundige Recepten. Een bijdrage tot de 
Geschiedenis van de Vakliteratuur in dc Nederlanden. Bekroond door de Ko. VI. Akad. 
voor Taal en Letterkunde, Gent 1970, 482 biz. 

Braekman is met deze volumincuze taal- en geschiedkundige studie aan zijn proef-
stuk niet. In menig vaktijdschrift heeft hij al de bewijzen gegeven van vertrouwdheid 
met de Middelnederlandse geneeskundige vakliteratuur. Hij is geen medicus en toch 
waagt hij zich op een terrcin waar meer dan een filoloog aarzelend tegenoverstaat, en 
waarop al meer dan ccn zijn benen gcbroken of minstens zwaar gekneusd heeft. Als 
voorzichtig man kent hij de gevaren en schrijdt hij behoedzaam voort in de tuin waar 
de geneeskunde, de artsenijbereidkunde en de filolngie samen op historische exkursie 
gaan. Onderwerp van zijn studie zijn dc geneeskundige recepten die in tientallen manus-
kripten van binnenlandse en buitcnlandse bibliotekcn bewaard zijn. W a t een enorme 
rijkdom daar voor ccn taalkundige wroeter voor het rapen iigt, was reeds aan de grote 
filoloog die Willem dc Vrcese was, vanaf 1894 duidelijk geworden. Zoals het past 
wordt door W . Braekman de naam van deze Vlaamse geleerdc in de eerste regel van 
zijn Woord Vooraf gememoreerd. Het werk dat door Willem de Vrcese nauwelijks 
bcgonnen was en dat hij in zijn bewogen leven niet kon voortzetten, wordt door 
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Braekman opgenomen en doorgetrokken, en zoverre voltooid als van een voltooiing 
op dat gebied spraak kan zijn. 

Het is een verheugende vaststelling dat met het imponerend werkstuk van Brack-
man een stap te meer gezet wordt in de ontginning van onze medische Middelnederlandse 
literatuur. De zaak werd met soliede hand aangepakt, o.m. door L. vande Wiele en er 
dagcn ten alle kante werkers, en van de allerbeste soort op, om dc wagen waarvoor 
raanncn als Jan Frans Willems en Ferdinand Snellaert voor meer dan honderd jaar al, 
aandacht en liefde hebben gevraagd, voort te trekken. 

Braekman heeft uit vijf verschillende handschriften (Gent, Brusscl en Parijs) die 
alle uit de vijftiende eeuw dateren, zijn geneeskundige recepten samengebracht. De 
meeste waren zo goed als onbekend. Een preciese beschrijving van die manuskripten 
was derhalve geboden en wordt gegeven naar de daarvoor geldende voorschriften; ook 
dc datering wordt verantwoord naast de taal- of dialektaanhorighcid van de scribenten 
zonder de geschiedenis van het manuskript te vergeten. 

In het derde hoofdstuk gecft Braekman een alfabetisch inhoudsoverzicht van de 
recepten, 1400 in aantal, naar het patroon dat door W . dc Vrcese wordt gevolgd, d.w,2. 
volgens de kwalen waartegen de recepten aangewend worden. Het moet dienen om de 
tekst zelf in zijn samenhang beter te begrijpen, en kan metcen de vorsers een handje 
toesteken als ze zwoegen met de betekenis van een woord.Mct behulp van Braekmans 
overzicht ben ik zelf al gebaat geweest. De recepten zelf zijn ccn weergaloze snoeptuin 
voor woordsnuffelaars en filologische spcurdcrs. In het glossarlum waarmede Braekman 
zijn rcceptenverzamcling besluit, kan men de summa werk afmeten die de auteur er aan 
bestecd heeft. Het is zowat de onfeilbare meter die de waarde van het gchelc aangceft. 
Veel zocken, vergelijken, napluizcn en vcrwijzen zijn er de hoofdingredienten van. Som-
mige woorden werden met ccn asterisk voorzien wanneer zij een zeker lexikologisch 
belang vertonen omdat zij in het Middelnederlands Woordenboek van Verwijs en Verdam 
niet voorkomen, of er wel in voorkomen doch met een andere betekenis, ofwel in een 
andere spelling. Heel wat woorden zijn met een asterisk gemcrkt, het bewijst dat de 
auteur voor een eigen interpretatie moest instaan. wat hij telkens naar mijn mening 
N'oortreffclijk doet. 

Al wie zich ooit met dc geschiedenis van de geneeskunde in de Nederlanden on-
Icdig heeft gehouden, en vooral diegcne die er in opgegaan zijn. een bijdrage erover 
geschrcven hebben. of er nauw kontakt blijven mede onderhouden, zullen de waarde 
van Braekmans bijdrage tot de vakliteratuur van ons taalgebied zeer hoogschattcn. Dat 
de Vlaamse Akademie voor Taal- en Letterkunde het werk bekroond heeft, pleit voor 
de akademie, is zelfs een argument ten gunste van haar bestaan. vermits zij oog heeft 
voor het verdicnstclijk werk van anderen dan haar leden. De keurraad op wiens 
voorstel de vcrhandeling werd bekroond heeft goed werk verricht. Braekman zet het 
werk van Willem de Vrcese op een uitstekcnde wijze voort. 

L. Blaut. 
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ROBERT M. YOUNG. — Mind, Brain and Adaptation in the nineteenth Century. 
Clarendon Press, Oxford 1970, 278 biz. 

Een beperkt onderwerp dat overigens in de titel duidelijk omschreven wordt. Die 
bepcrking wordt door de historic! gewaardeerd omdat ze toclaat tot de kern van het 
probleem door te dringcn. Maar ze veronderstelt bekend en vertrouwd te zijn met de 
zijpaden en de aanloopwcgen die rond het hoofdgegeven kronkelen. 

Dc aard en de lokalizatie van de hersenverrichtingen is een van de grote tema's 
van de fysiologie der negentiende eeuw geweest. De wijsbegeerte was er voor een niet 
gering part bij betrokken, en men leest op elke bladzijde de naam van biologen, anatomen, 
medici van alle slag, naast die van psychologen die allemaal voorname bijdragen gele-
verd hebben. Naast dc Spielereien van een Gall die toch ook niet nutteloos noch ten 
algehcle waarheidsloos geweest zijn, stoot men op de meest rigoreuze experimenten van 
Flourens, Magendie en Johannes Miiller, om maar van het eerste kwarteeuw van dc 
negentiende eeuw te gewagen. Dan komt men te staan voor Schwann die in 1839 zijn 
ccltcorie lancecrt, voor het werk van Virchow, Hcnie, Remak, Kolliker, die de fijne 
anatomic aanpakten. en voor Du Bois-Rcymond en Helmholtz dc grote tenoren van de 
zenuwfysiologie. Men duizelt wanneer men onder de ogen krijgt wat verricht werd en 
hoe men tot blijvcnde realizatics gekomen is. Het wordt door schrijver met een niet te 
ontkennen kennis van alle gegevens betreffende plaats, tijd, personen tot in de finesses 
uitcengezet. De indeling van de tekst en zijn rangschkiking in de bladspicgel dragen 
er veel toe bij om de lezer onder de bekoring van een vlot expose te brengen. 

Van ouds reeds hing boven dc zenuw- en hcrsenfysiologie de obsessie van de 
lokalizering; maar nooit was ze zo intens als in de negentiende eeuw. W a a r zou de zetel 
van het geartikuleerde woord gelegen zijn, was een van de eerste vragen die daarbij 
oprees, de psychologic zou er vooral bij gebaat zijn. Het bleek een ingewikkelde zaak 
te zijn. In het vierde hoofdstuk wordt zij ten gronde aangepakt en wordt de bijdrage 
van de Franse neuro-chirurg Paul Broca. naast die van dc Engelse clinicus Jackson 
die met een nieuwe inkleding van het epilepsiebegrip voor de dag kwam, op een bijzonder 
bociende wijze behandeld. Zelden zal men ccn tamelijk zware kluif zoals die, in zulk 
verhclderend bctoog aantreffen. Het wordt ingewikkelder wanneer John Stuart Mill 
(1864), Herbert Spencer (1851), Alexander Bain (1855) aan de bcurt komen; met 
hen stapt dc introspektieve psychologic naar de experimentelc psychofysiologie over, 
en komt men voor zulk ongewone bcgrippen als evolutionair associationisme te staan. 
Men komt volop in een spckulaticve fase nadat Charles Darwin met zijn Origin of 
Species (1859) tegenover Spencer zekere standpunten innam die aanleiding waren tot 
ccn fraaic ideeen- en penncstrijd. Ook die disputen worden door de auteur schcrp 
ontleed, zodat men de doctrines in hun naakthcid herlcid ziet. 

In het zcsde hoofdstuk wordt de persoon en het werk van John Hughlings Jackson 
over het verband van de sensorisch-motorischc lokalizering en dc hersenschors, nog eens 
speciaal onder de loep genomen. Jackson was zo sterk onder dc indruk van Spencers 
«cvolutionary» psychologic gekomen, dat hij de klinische geneeskunde waarin hij al 
uitmuntte wilde opgeven om filozoof te worden. Nadat hij van die rampzalige bevlic-
ging genczen was, werd hij stichter van de moderne neurologic, met onder meer deze 
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unitairc opvatting in zijn werk, dat de evolutietcorie (van Darwin) ook van toepassing 
is op dc bouw, de vcrrichtingen en de ziekten van het zenuwstelsel. De Anglo-Saksiers 
stonden in die belangrijke doktrinaire betwistingen op de voorrang, de fysiologie is 
altijd hun sterkste troef geweest. Het is een eerste vaststelilng. Een tweede is deze dat 
Franz-Joseph Gall (1758-1828), wiens frenologic als nonsens werd geklasscerd, ten slotte 
nog zo absurd niet was, want zij ging uit van het postulaat dat wie een soliede 
doktrinc over de geestesziekten en over de algemeen determinercnde invloed van de 
hcrsenen bij ziektc en gezondheid wil opstellen, weten moet dat het noodzakelijk is dat 
de studie van de bouw van het hersengestcl gepaard gaat met die van hun funktie. Zo 
schreeft hij in 1825. Hoe dan ook Gall reddc het probleem van de studie der geestcs-
funktics uit de klauwcn van de metafysika en maaktc cr een biologisch probleem van. 
Robert M. Young die te Cambridge (Eng.) wcrkzaam is, heeft de zozeer bespotte Gall 
opnieuw wat aanzien gegeven. Het was het opzet van zijn boek niet, maar hij is er 
niet kunnen aan ontkomen. Het bock is ccn ongemeen klemraend historisch verhaal 
over ccn beperkte sektor uit dc neurologic, op de grens van de psychologic, filozofie, 
ovolutielccr en embryologie. Het is er niet minder interessant om. Het draagt een onmis-
kcnbare stempel van insulairc voornaamheid in stijl en bctoog, 

L. Elaut. 

A. FINZEN. — Arzt, Patient und Gesellscfaaft. Uitgev. Gustav Fischer Verlag, Stutt
gart 1969, 168 biz., 19.80 DM. 

Een monografie die deel uitmaakt van de reeks Medizin in Geschichte und Kultur. 
Haar voorwerp wordt in de titel aangegcvcn, te weten ccn studie van de berocpstaak 
van de artsen, geoiienteerd naar de sociale wcrkelijkheid. W a s het de grote Virchow 
niet die al zegde dat de geneeskunde een sociale wetenschap is ? Om dit eens te meer 
te bewijzen gaat de auteur putten aan een voorraad van etnologische en historische 
voorbcelden en het is onder meer ook omdat dc dingen thans zo vlug evolueren dat hun 
betekenis steeds pregnanter is en met dc dag toeneemt. Al de grote motieven van het 
artsenberoep worden in het boek systematisch vanuit de sociale hoek bckeken. De auteur 
vindt dat het in deze tijd meer dan ooit zo hoort. Dit eenmaal aanvaard zijnde, kijkt 
hij de grote kultuurperiodes af om tc vernemen hoe het met het sociale gesteld was, 
hoe de artsen in stad en plattcland daaromtrent dachten en handclden. Zo komt de 
medische geschiedenis ter sprake en is de monografie sterk historisch geladen, brengt zij 
dingen onder de aandacht waar de profcssionele historici van de medicijnen veelal aan 
voorbijgaan. 

Hoe het bv. in de primitieve samenlcvingen met de behandeling van de bejaarden 
en zieken gesteld was, hoe b.v. de sociale status van de patienten in het oude Gricken-
land was. Om van te gruwelen. Ook in het land dat als de bakermat van de westerse 
bcschaving wordt bcschouwd. En dc eed van Hippokrates dan ? Volstrekt niet overeen 
te brengen met een wereldbeeld waarin kinderen gedood werden en de stervende niet 
op geneeskundige hulp mocht rekenen. De konklusie : het is hoog tijd de beroemde eed 
vanuit een ander standpunt te bekijken dan als het symbool van de allerhoogsltc be-
rocpsctiek van de artsen. Er treedt daar een manke en onvermoede verhouding ten opzich-
te van de werkelijkheid aan het licht. Het is een van de scherpste kriticken die men op dc 
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eed lezen kan, en ze is met historische argumenten flink gestaafd. Het Corpus Hippo-
craticum is nog niet aan het eind van zijn belevingen gekomen, het wijst op hachelijke 
sociale wanverhoudingen, zowel in de deontologischc geschriften als in zijn anderszins 
zo mcrkwaardige klinische geschicdenissen. 

Hoe waren de medische gedragingen tijdens de Middeleeuwen toen de ziekenzorg 
in het westen geinspireerd was door de levensbeschouwing en door haar gcorganizecrd? 
Best weer tc geven a ls : een volledige dienstbaarheid van de geneeskunde aan de 
primauteit van het geloof. Men dacht en handclde in de vaste overtuiging dat schuld 
en zonde oorzaken van zickte waren. Geneeskunde en patientenzorg waren daarop 
ingesteld. De reformatie verandcrde niet veel aan de opvatting dat de zieken per sc 
zondaars waren. Zulke geesteshouding heeft konflikten zonder eind opgcrocpen, die o.m. 
de sociale suprematie van de kerkelijke hierarchic in stand hielpen houden. Wanneer 
artsen het er bij hidden dat de ziekten een natuurlijkc oorzaak konden hebben, waren 
zij al voor de Kerk verdacht. 

In de moderne maatschappij wordt de opdracht van de geneeskunde als volgt 
bepaald : de zieke genczen, zijn lijdcn verzachten, zijn leven vrijwaren. Daarbij speelt 
het geen rol of dat leven al dan niet Icvenswaard is. Leven en gezondheid zijn in het 
Westen sleutelwaarden voor de moderne mens. Daaruit volgt dat de matcriele belang
stelling vanwege de maatschappij voor de gezondheid van haar leden, haar eigen wel-
vaart dient, dat zij streeft naar het behoud van arbeidsvermogen en werkbaarheid. 
Zulke principen dwingen de arts en de maatschappij zelf ertoe hun onderlinge ver-
houdingen volkomen anders te richten dan de studie van de sociologie in het verleden 
aantoont. Onder meer wordt de arts nu tegen over zijn patient emotioned neutraal, 
wordt zijn professionccl handelen zakelijk, en speelt het geen rol dat de patient zijn 
geneesheer al dan niet sympatiek vindt. Door deze houding verschilt dc hedendaagse 
geneeskunde fundamentecl van de kristelijkc ziekenzorg der Middeleeuwen, die een 
emotioned engagement eiste. 

Zulke metamorfose van sociale statusverhoudingen is niet zonder terugslag ge
weest in de opvatting over de zwijgplicht van de artsen die een sterke relativering 
heeft ondergaan, en dagclijks nog ondcrgaat, b.v. in het ziekteverzekcringswezen. De 
patienten zelf, behoudens zcldzamer wordendc gevallen, stellen geen prijs op geheim-
houding. Het belet niet dat de zwijgplicht als een organizatieprobleem behouden blijft 
en dat de arts, in de uitocfening van zijn beioep er door gebonden is, zozeer zelfs 
dat hij alleen oordclen moet, wanneer waar en hoe hij van de deontologischc voor
schriften afwijken zal, W a a r dc arts vroeger zijn patienten niet of zeer weinig inlichtte 
over hun ziektc, is de toestand heel anders geworden. Zulke omkecr is wellicht dc 
meest typische in de arts-patient verhouding, en brengt die verhouding vaak op het 
publieke en juridische forum. Zij is ook dc meest indrukwekkende verschuiving in het 
sociaal bewustzijn van dc patient. De arts geraakt zijn monopolie van de medische 
kennis kwijt, en moet met de patient van gelijke tot gelijkc over dc opportuniteit van 
een medische behandeling diskussieren, op gevaar af de resultaten van die behandeling 
in opspraak te brengen, of al dan niet ondoclmatig te maken. De patient wordt meer 
en meer koning in het sociaal-medisch proces, ten koste van de geneesheer. De dis-
kussie verloopt alleen over grensgcvallen waar de lekenpers gretig van gebruik maakt. 
Ook de eis van een blind vertrouwen is met de voorstelling van ccn mondige patient 
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ohverenigbaar. Zeggen aan een patient : laat mij maiir doen, je begrijpt cr toch niets 
van, gaat niet meer op, het is dc bekende houding van dc vader tegenover zijn onmon-
dig kind. De arts bcschouwcn als ccn vaderhjkc vriend van zijn patienten is een niet 
meer gangbaar cliche in een tijdsbceld dat proppensvol zit met sociale motieven; sociaal 
wil ook zeggen gelijkbcrechtigd zijn in het beoordelen van alle ingredienten van een 
medisch-terapeutische handeUng. 

Een hachelijke taak in het sociaal bestel valt die medicus ten deel die de dubbcle 
rol van arts en van wetenschappelijk vorser tc vervullen heeft. Hij zal de mens en de 
patient niet als procfobjekt beschouwen, maar de maatschappij verlangt %'an hem ook 
dat hij de menselijke kennis niet laat stagncren. Hoe die twee standpunten verzocnen ? 
Er ligt een sociologisch hinterland achter de medische verantwoordclijkhcid die tevens 
stoelt op een historisch verleden dat zij. ondanks alles, meeneemt. Niet als ballast, maar 
als een kracht die haar helpt de gevaren waaraan de medische beroepsetiek in dc mo
derne tijd blootstaat te doorlichten. Er is voor de gcstclde problemen een oplossing, de 
kennis van de medische geschiedenis kan ze vlot aan de hand doen, en dc huidige arts 
tegen verwaandhicd bchoeden. 

De monografie over arts, patient en samenleving acht ik ccn mcrkwaardige brok. 
Zij is gcgroeid uit ccn akademisch proefschrift van Kiel en de vrucht van diep spade-
werk in de geschiedenis van dc sociologie, in de geschiedenis van de ctnologie en in de 
geschiedenis van de geneekunde. Omwille van deze laatste hebben we gemcend er dc aan
dacht te kunnen op vestigen. W e willen de lezer waarschuwen dat het geen lichte 
lektuur is, dat het geen lichte kost is, geen vakanticpretje. De zware Duitse stijl en 
zinsbouw dragen daar toe bij. Wie de moed opbrengt door te bijten en vol te houden, 
zal toch beloond worden, de medisch-historicus in de eerste plaats. Er zit dicpgang is. 

L. Elaut. 

HEINRICH SCHIPPERGES. — Moderne Medizin im Spiegel der Geschichte. Uitg. 
Deutscher Taschenbuch Verlag, Georg Thicme, Stuttgart 1970, 327 biz. 

Schrijver is ordinarius in de geschiedenis van de geneeskunde te Heidelberg, een 
toffe werker, een progressief denker en een vlot schrijver. Hij staat graag aan de rand 
van het establishment, en necmt uit kracht van zijn bevoegd oordeel standpunten in die 
verbazen. Weinigen zijn hem dc baas in de paragebieden van de medische geschiedenis 
en van de kulti^uigeschiederis tout court. Hij kent dc inhoud en de strekkingen van het 
moderne medisch denken zoals weinigen. Het lag niet op zijn weg de zoveelste ge 
schiedenis van de geneeskunde te schrijven en te herhalen met andere woorden, al was 
het op grond van nieuwe vondstcn al wat reeds tc boek werd gesteld. Schipperges 
ziet de dingen andersom en begint met de vei'worvenheden van de moderne geneeskunde, 
hij bekijkt van daaruit hoe het gegioeid is, vanaf dc magie bij de primitieven tot de 
penicillinc en de wereldgezondheidsorganisatie. Dat hoofdmotief wordt in driehonderd 
bladzijden dichtgedrukte pockettekst niet uit het oog verlorcn, zelfs niet wanneer de 
uitecnzetting dc kronologic volgt. Enkele tema's door Schipperges behandeld luiden : de 
status van de primitieve mens; de wereld van de patienten; de opleiding van de genees
heer; het huis van de geneeskunde (Hippokrates); geneeskunde en levenskunde; genees
kunde en geneesmiddelenschat; het ingrijpen met het mes; scholasticke geneeskunde; 
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het anatomisch denken; het fysiologisch denken; arts en welvaart: openbare gezond-
heidsdienst; geneeskunde en natuurwetenschap; de geneeskunde tussen gisteren en morgen. 
Elk van deze hoofdstukken is een panorama, waarin Schipperges de verlichte cicerone 
speelt en dc dingen met goedgchumeurdheid dokumenteert. Wanneer schrijver de primi
tieve geneeskunde ten tonele voert, blijft hij niet hangen tussen totems, bezweringsfor-
mules en taboes zonder racer, maar ziet hij aanknopingspunten met Sigmund Freud, en 
vindt hij overeenstemmingen in het zielsleven van dc wildcn met dat van de neurotici. 
Het is geen medische geschiedcnis in de traditionele betekenis, maar een psychologisch 
aftasten van de intiemste motieven die de mens, over het tijdmatige been, op lock 
gejaagd hebben naar de oplossing van de eeuwige vraag waarom hij zick werd. Die 
vraag schijnt hem meer onrustige belangstelling in te boezemen dan de vraag op welke 
manier hij van zijn kwaal kan afkomen. Schipperges is op zoek naar een blik in de 
oersituatie van de medische akt. De slotsom van zijn speurtocht luidt dat men eender 
wclk historisch tijdperk even ernstig dient op tc nemen, het oeroude evenzeer als het 
brandend aktuele. Elk tijdstip is ccn autonoom beluik dat zichzelf tot uitdrukking 
brengt, en analoog is met dc andere tijdstippen. Met het bewust zijn van zijn verleden 
kan de arts beslist geen verlengd visum voor een vrereldrcis in de toekomst ter hand 
gesteld worden. Als de historia medica aan dc practicus ietwat aan te bicden heeft, dan 
is het in de eerste plaats deze zakelijkc merkwaardigheid dat de praktijk van heden 
dikwijls dc filozofie van dc grootouders bdichaamt. Hier dient de geschiedenis, liever 
progressief dan rcaktionair, wakker te maken en wakker tc houden. Het is derhalve 
onverschillig waar wij de geschiedenis van de geneeskunde binnentreden, in de middel
eeuwen, in de nieuwerc tijd of in de grauwe oertijd. Het intelligibclc karakter van de 
geschiedenis is, naar het woord van Rcinhold Schneider, konstant. En konstant is ook 
het intelligibele karakter van elke patientengeschiedenis. Dit gecft ons ecrbied voor 
elk afzonderlijk geval en elke omstandigheid. Wie zo de geschiedenis van de genees
kunde schrijft, komt tot ongewone blikvdden en treedt met dc auteur, als een deelheb-
bend innovator in een onvoorstelbaar gebied van de menselijke aktiviteit binnen. Zelfs 
wie niet vertrouwd is met de grote trekken van het beloop van de vijfduizend jaar 
geneeskunde, kan zo met Schipperges de horizont afkijken van Mesopotamie, van Grie-
kenland, van het avondland, van Hippokrates tot Ypcrman, van Vesalius tot Kant en 
Goethe, van Pasteur tot Alexander Flemming. 

De geneesheer behoort in de maatschappclijke ordening tot de levensvoorwaarden 
van ccn gezondc samenleving; men zal liefst in geen land gaan wonen waar de volgcnde 
vier dingen ontbreken : een goed bestuur, bruikbare geneesmiddden, stromend water en 
bevoegde artsen. Het is ccn Arabisch arts die het gezegd heeft. Is de geneeskunde een 
sociale wetenschap, dan is zij ook een morde kultuur, een altijd nieuwe poging om het 
fysische in de mens moreel te behandden. Dit zeddijk strcven echter wordt door een 
maatschappelijk proces gercalizeerd, dat onverbrekelijk verbonden in het mensdom ge-
integreerd is, zodanig dat het boven het hoofd van dc medemensen been nog de gezamen-
lijke natuur omvat, zodat op die manier alleen de algemenc welvaart van de mensheid 
gewaarborgd kan worden, 

In de horizont van vijfduizend jaar laat Schipperges een uiterst levendige, aan 
afwisseling rijke geneeskunde voor ons oog aflopen en op ons toekomen. Veel kennis 
en inzicht gaat onderweg verlorcn, het ging voorbij en dringt niet meer tot ons bewust-
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zijn door. Maar veel daarvan zien wij in een ecuwig ontwikkden opgenomen worden, 
het .schrijdt organisch voort en zal met ons meereizcn tot in dc horizont van de toekomst. 
Daartussen liggen, stil en onopgemcrkt, dc grondstrukturcn van het medisch denken 
en handelen welke in die vijfduizend jaar geen verandering ondergaan hebben. De 
hartchirurg zowel als de psychoterapeut, de barokgenecsheer zowel als de vagebonde-
rende Paracelsus, de Hippokratische arts zowel als de Asklepiaden, zij alien denken en 
werken krachtens diczelfde grondmotieven. 

Het is Schipperges die dat allemaal denkt en neerpent. Zijn laatste geschrift is 
een hartig stuk dat de geleerdc leek, die buiten de geneeskunde staat, evcnmin als de 
geneesheer en de historici van eender wclk kennisgebied, niet mogen laten liggen, Zij 
lullcn voor de medische geschiedenis ecrbied opbrengen en, God geve het, over haar 
belang ernstig nadenken, en ze niet langer meer wegwuiven als praat voor senielen. 

L. Elaut. 

Liber Memorialis: 350 jaar Collegium Medicum Antverpiense; 25 jaar Geneeskundige 
Dagen van Antwerpen. 
Uitgave van Koninklijke Geneeskundige Kring van Antwerpen 1970, 257 biz. 

W a t aanleiding was tot deze mooi gedrukte en typografisch verzorgdc uitgaaf is 
het dubbcle jubileum waarvan de titel melding maakt. De uitgevcrs verdienen een 
komplimcnt voor de vlijtige spoed die zij aan de dag gelegd hebben om reeds een 
maand nadat de laatste fecsttonen uitgestorven waren, met het gedenkboek van de pers 
te komen. Het werkstuk bevat artikelen die in hoofdzaak betrekking hebben op de ge
schiedenis van de geneeskunde in de zeventiende eeuw, toen het Collegium Medicum te 
Antwerpen ontstond (28 april 1620), naast de breed uitgcsponneu geschiedenis van dc 
Geneeskundige Dagen van Antwerpen die hun vijf en twintigste verjaardag op de kalen-
der hebben aangeprikt, en zich klaarmaken het volgcnde kwarteeuw resoluut aan te 
vatten. 

De heer A. Kinsbergen, gouverneur van de Provincie Antwerpen. schreef het 
woord ten gelcide. En de eregouverneur R. Declerck heeft de kans niet laten voorbijgaan 
om speds-literair te doen en de geneeskunde te bekijken op het rocntgcnscherm van het 
toned. Laten wij van stonden aan zeggen dat hij zich goed verschanst heeft achter een 
loden beschutting om er geen onherstelbare letsels bij op tc doen. 

Over de geschrcven bijdragen van de Liber Memorialis, valt wel het een en het 
ander te zeggen. Onverdceld lovend en waarderend kan het niet luiden. Een eerste 
opmerking : er is een opvallend verschil tussen de strak gedisciplineerdc uitecnzetting 
van een drietal bijdragen (die men er zo uitstckcn kan) en het nogal loslopende verhaal 
uit de pen van de anderen. De lange «historiek» die R. Kaizers van de Antwerpse 
Geneeskundige Dagen ten beste gecft, is naar mijn overtuiging een historische misluk
king. veel te omslachtig en gekenmerkt door dc vrecs dat er maar een dctailpuntje, een 
naam, een reccptie, e^n modeshow zou voorbij gegaan worden. Dat is een krantenver-
slag, geen «historieks>. Voorts kan ik niet nalaten dc slordigheidjes, kleine en grote, in 
stijl en taal aan de kaak te stellen. Waarom o.m. prijkt Hypertensie (biz. 139) met een 
hoofdlettcr ? Een feestavond moet men afgdasten en niet aflassen: enzovoort. Is het niet 
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altijd het eenderc droefgecstige geluid van de Eolusharp dat de recensenten moeten laten 
horen, wanneer zij een wetenschappelijk werk van Zuidnederlandse makelij beoor
delen ? Het zijn ro maar geen lapsussen van de pen, van de tong of van het geheugen 
die moeten rcchtgezet worden, doch onvergeeflijke slordighcden aan de lopende band. Is 
het een ondeugendheidje van mij, als ik hierbij aanstip dat de Antwerpenaren minder 
dan de andere Vlamingen in dat opzicht vrijuitgaan ? Zou het, in dat verband o.m. 
niet korrekter zijn in de toekomst te spreken van de «Antwcrpsc Geneeskundige Dagen* 
in plaats van «Geneeskundige Dagen van Antwerpen*. De eerste benaming heeft een 
zuiverdcr eigcnlandse klank. 

Mij is het cr niet om te doen genoegen te vinden in ccn ecuwig gczeur. maar om 
de bezorgdheid te luchten voor een korrekt geschrcven tekst. Vooral wanneer het gaat 
over geschriften en onderwerpen tegenover dewelke ik uiteraard sympatiek sta. Die 
zorg zouden de 'Vlaamse geneesheren moeten delen. W e stellen alien prijs op een ver-
zorgd voorkomen, op een onberispelijk operatieveld; hoc zouden wij dan geschrcven taal 
moeten laten delen in de onreinheid van het thans zozeer gehekelde leefmllieu 1 

Maar een recensie mag de goede kanten van het werk niet uit het oog verliezen. 
En die zijn er onloochenbaar. Met dit boek wordt de nadruk gelegd op een aanzienlijk 
kultureel bestanddeel van onze vaderlandse geschiedenis, en de rol die Antwerpen 
daarin gespecld heeft. De Schcldestad is meer dan Brugge, Brusscl of Gent in het ver
leden de hefschroef geweest van de medische aktiviteit in de Zuidelijke Nederlandcn, 
zelfs meer dan het universitaire Leuven, Het is goed dat het eens tc meer beklemtoond 
en gedemonstrcerd werd. Daarom was dit gedenkboek welkom. Tc Antwerpen leefde, 
wriemelde en krakeeldc het medische (niet «mcdikaal» mijnheer de eregouverneur, dat 
woord bestaat niet) bedrijf, reeds van eeuwen her. 

Wanneer ergens in Europa wetenschappelijk, ekonomisch of etisch een vonk gesta
gen werd uit een vuursteen, ketsten het geluid en het licht tot in Antwerpen, en staken 
cr een vuur aan dat hoog oplaaidc. Het Collegium Medicum Antverpiense is er het 
bewijs van. De Antwerpse Geneeskundige Dagcn van heden zijn goed op weg om de fak-
kel voort te dragen, o.m. met behulp van de schamele 10.000 fr. toclage tegenover de 
100.000 fr. aan de Joumees MWicales de Bruxelles ter beschikking gesteld (in 1960) door 
het Ministerie van Volksgezondheid. Met een geneeskundige fakulteit is het vooruitzicht, 
en binnen de bocht van zijn «prachtige machtige vloed* die voor de ekonomische wel
vaart instaat, is de toekomst van het medische Antwerpen veilig. En dan zullen ook 
de ruzietjes tussen de Syndikalc groep Henrard en de Syndikale groep Wijnen (biz. 
48) maar een beschamende herinnering zijn die zonder rook uitgestorven zijn in hun 
eigen onbeduidendheid. W a n t pictluttighcid is, eilacic, niet uit de lucht daar waar 
dokters werken. 

Het leven van het medische Antwerpen zat en zit vol kleurrijke gebeurtenissen. 
De sociale en de andere wederwaardigheden die de stad in die tijdspanne doorworstcld 
heeft, vindt men er in terug. De geneesheren hebben in alles een aandeel gehad; ze 
waren bij alles betrokken, ze stonden op alle voor- en vechtposten, ze betaalden een 
zware tol en zware belastingen. Niemand kon en kan ze uitschakelen. W e voclcn ons 
niet bedrcigd in ons bestaan. W e kwamen uit een situatie van geetatizecrde geneeskunde . 
in 't jaar 1620. W e keren er wellicht naar terug. De slinger van de geschiedenis gaat 
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been en weer. Wij , dokters, worden opgenomen in de beweging, we slingeren mede. 
Waarom niet 7 W a t zouden we anders doen ? 

Dc Liber Memorialis van het Collegium Medicum Antwerpiense is een voortreffelijk 
en lecrzaam stuk geschiedenis. Op dc viering van het vijfentwintig jarig jubileum van 
Antwerpens Geneeskundige Dagen was koning Boudewijn aanwezig. Hij heeft er moe
ten luisteren naar een hoop toespraken, te veel en te lang ora goed te zijn, en die 
allemaal hctzdfde tema bczongcn. De woorden die gesproken werden zijn nu voor de 
toekomst opgetekend, en zullen over vijfentwintig, over vijftig en over honderd jaar kun
nen herlezen worden. W a t onze nazaten daarover zullen denken, weet niemand. Ik ver-
moed dat wellicht deze bedenking er zal bij zijn : de dokters die na de tweede wcrcld-
oorlog te Antwerpen aan het woord kwamen, hebben een prachtige inspanning gedaan 
om de geneeskundige wetenschap hoog te houden. ze hebben het gedaan in het Neder
lands hun moedertaal, als een tegengewicht om de ongunstige invloed te neutralizcrcn 
van een strekking die elke wetenschappelijke werkzaamheid te Brusscl wil samentrekken 
om ze daar uitsluitend in het Frans te doen verlopen. Antwerpen heeft met zijn Genees
kundige Dagen bewezen dat het zijn aanspraken op de (tockomstige') hoofdstad van 
het noorddijk landsgedeelte aan kan. Tegen die tijd zal dc psychokatarsis bij vele 
landgenotcn een heel eind gcvorderd zijn, en zal ook de taalkatarsis zich voltrokken 
hebben. 

Als tijdsdokument is dc Liber Memorialis een kostbare, een enige aanwinst. Hij zal 
zijn waarde tcgclegencr tijd hooglijk bewijzen. 

L. Elaut. 

CH. W . M A Y O — The Story of my Family and my Career. Doubleday & Comp. Inc. 
New York 1968, 351 biz., 7,5 doll. 

Zonder ingenomenheid een bespreking wijden aan dit boek gaat mijn wil te boven, 
omdat het in hoofdzaak een instelling betreft waar ik meer dan veertig jaar geledcn een 
deel van mijn opleiding heb ontvangen, en onder meer ook de mensen aan 't werk heb 
gezien en er omgang mee gehad, die op elke bladzijde ten tonele verschijnen. De auteur 
Charles William Mayo, is de zoon van een der Mayo-broeders die tc Rochester Min
nesota het aanzijn hebben gegeven aan een instelling voor genceskundig onderzoek, 
behandeling en postuniversitair onderwijs die in de eerste helft van de twintigste eeuw 
in heel dc wereld haar gelijkc niet had. Die Mayo was de laatste uit het doktcrsge-
slacht die in de kliniek wcrkzaam was. Zijn zoon kon er onder de geneesheren niet 
opgenomen worden omdat de kuratoren een beterc kandidaat op het oog hadden, en 
ten genen prijze de Mayo Clinic aan het verwijt van nepotisme wildcn blootstcllen; 
liever alles, maar dat niet. Ze zoeken naar dc beste doktoren van de States en luisteren 
naar geen andere motieven. In de medische staf van de Mayo Clinic was er dus geen 
plaats voor ccn klcinzoon van de stichters. Ecrbied voor dc naam waar zij zeer aan 
hechten, maar verder gaat de liefde niet. Het staat zo in het boek zelf tc lezen en de 
auteur vindt er geen graten in. Het is een kentrek van de altruistische geest die de 
stichters bezield heeft, en die er toe bijdraagt de atmosfeer van het klinische huis met zijn 
thans meer dan 900 geneesheren een stevige reputatie van degclijkheid te bezorgen. 

Charls Mayo junior, in de Rochcrstese wandeling Chuck Mayo geheten om hem 
te onderscheiden van zijn gclijknamigc vader, schrijft met het boek de geschiedenis van 
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zijn geslacht en van zijn eigen opgang, carriere en levensavond met een bijna adem-
bencmende oprechthcid. Dat leven was getekend door veel en intens werk, door een 
vruchtbare wetenschappelijke arbeid, door een ongemene ontmoeting met mensen op 
elke niveau en door een hardheid die hem heeft gelouterd. Het boek met dit zeldzaam 
relaas was zo juist afgewerkt, toen de auteur het slachtoffer werd van een ver-
kecrsongeval op 28 juli 1968, precies op zijn zeventigste verjaardag. 

Zelden heb ik in talloze biografieen van bekende geneesheren die ik gclezcn heb, 
zulk innemend verhaal van wederwaardigheden, anekdoten, tragische voorvallen en 
werddschokkendc gebeurtenissen weten uiteenzettcn als hier. Het krioclt er van karak-
tervoUe mensen die als eerste en enige wet voor hun beroepswerkzaamheid het heil van 
de patient in hun blazocn hadden geschrcven. Zo was o.m. de eerste van 't geslacht, 
Worrall Mayo, zoon van en Icrs inwijkeling, die niet wist van wat hout medische pijlen 
maken en zich te Rochester ging vestigen, toen de Sioux er nog de streek onveilig maak-
ten: hij was een kort aangebonden pionier, schrander, ondernemend, die uit noodzaak 
chirurg ten huize speelde, en zijn twee zoons, Wi l en Charley, vanaf hun tiende Jaar 
mecnam op toemee, ze chloroform lecrde toedienen terwijl hij op de hoevetafels in het 
Middle West cierstokcystes extirpeerde, ingeklemde breuken opcrcerde en dijbeenfrak-
turen zettc. Die twee werden volbloed chirurg en bcgonnen het tc Rochester in St. Ma
ry's ziekenhuis met hun vader, omstreeks 1890, wat komfortabelcr en wetenschappelijker 
aan boord te leggen. Ze zijn het fameuze Mayo-broedcrpaar wier naam alle medici ter 
wereld een emstige plooi in 't voorhoofd roept. Mensen van een totaal verschillcnd 
fysisch en psychisch type : Will ascetisch, gehcelonthoudcr, leptosoom; Charley gc-
mocddijk, guitig zelfs, pycnicus ,alle twee godbegenadigde chimrgen die het met elkaar 
zo goed konden stellen, dat zij maar ein rekening hadden in dc loco-bank en daaruit al
les betaalden voor eigen huishouding, reizen, ziekenhuisuitrosting, enz,.. Z e lietcn hun 
vrouw buiten de zaak, en genoten reeds v66r de eerste wereldoorlog een dusdanige 
rocp van degclijkheid, dat men van de Mayo Clinic sprak als van het medische Mekka 
van Noord-Amerika, 

Chuck Mayo was dc zoon van Charley, een der twee. Over zijn familie, over zijn 
vaders en ooms belevingsinhoud, over het groeiproces van de kliniek tot zij het stadium 
van 1968 bereikt, gaat dit boek zonder enige opsiering met een pletscnde zakelijkheid 
en ccn intonatic, waartoe een introvert in staat kan zijn als hij plots extrovert wordt en 
heel zijn wezen voor de lezer uitboort en opcnlegt als ccn kramer doet met zijn tapijtje 
op dc markt, omdat hij er geen lust tocvoelt een stalletje uit te zetten. 

Chuck Mayo is zelf de exponent van de meest autentieke bron want hij heeft als 
aktcur mcegespceld tijdens de zestig jaar van ccn bewuste ervaring. Groten en kleinen 
van de aarde, van alle kleuren en rassen kwamen en komen naar de Mayo Clinic om 
lichamelijk of geestelijk solaas. Studenten en dokters uit de vijf kontinenten gaan cr le
ren en hun ogen de kost geven. In het grotendeels landelijk Rochester, dat nu nog geen 
50.000 inwoners telt, ontmoet men slechts artsen, verplegendcn, patienten en personen 
die bij de Mayo Clinic werkzaam zijn. Alles op straat en in de huizen is op dc genees
kunde ingesteld, zoals te Stratford-on-Avon alles op Shakespeare, en te Lourdes alles 
op O.L.Vr. Chuck Mayo vertelt van de haver tot de gort familiale spanningen, huise-
lijke subtiliteitcn en karakterielc verglijdingen waarvan hij de getuige was, en vermits 
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hij over zijn eigen carriere getuigt, ook de centrale figuur. Een niet onbelangrijk deel 
besteedt hij aan zijn wetenschappelijk werk dat in hoofdzaak de chirurgie van dikke 
darm betreft. Hij wierp zich op als de verdediger van de totale orgaanextlrpatie tegen 
darmkarcinoom met behoud van dc aars, dus zonder anus praeternaturalis. Na dertig 
jaar hardnckkig apostolaat in woord, geschrift en demonstratie evolueert thans de alge
menc consensus van de chirurgen naar Mayos standpunt. De vader van de metode treedt 
hierbij als een schcrpzinnig en hartstochtelijk zicktekundige in het licht, en we zijn 
geneigd deze verworvenheid als de voornaamste van heel zijn professionccl leven tc be
schouwen. Niet onvermeld mogen blijven Chuck Mayos oorlogsbelcvingcn op het front 
in het verre Oosten, en zijn aktiviteit als Amerikaans afgevaardlgde bij de Verenigde 
Naties te New York, waar hem President Eisenhower met ccn vertrouwensopdracht 
belastte. Voorts was Mayo een groot reiziger en hij laat zijn lezers grootmoedig delen 
in de vreugden naast de vele verwikkelingen, die er kunnen mee samcnvallen. Hij is 
een pittig vcrteller, er zit in hem ccn flinkc dosis van de geestclijke kruim, die ook zijn 
vader Charley Mayo kenmerkte en legendarisch maakte. 

Afgczien van de persoonlijke inslag die de algemenc betekenis van Chuck Mayos boek 
niet vermindert, ben ik de mening toegedaan dat het als een uniek dokument In de 
medische geschiedenis van dc U.S.A. moet bcschouwd worden. De Mayo's waren geen 
mensen zonder gebreken, maar toch hebben ze iets verwczenlijkt, in bricks en in brains, 
dat zich weldra een eeuw heeft in stand gehouden en erkend wordt als dc beste matcriele 
en geestclijke realizatie van het oerbecld der medische praktijk. Zij hebben duizcnden 
mede laten profitcren van de technische uitrusting der Mayo Clinic, die als een ongegve-
naard centrum van postuniversitair onderwijs aangeschreven staat, Het ideaal van dc 
stichters en promotoren der instelling is en blijft het dienen van dc fysische en psychische 
gezondheid der patienten die naar Rochester komen. Geen enkel van de problemen die 
deze dienst in de twintigste eeuw oproept, gaat de Mayo Clinic uit de weg, zij trot-
seert ze elke dag. De patienten worden er niet gcdcpersonalizeerd en nog minder gede-
realizeerd 

Om een besef te krijgen van de geest die in dc instelling leeft, en waarvan dc auteur 
ccn schittcrende vcrtegenwoordiger was, is het boek van Chuck, de laatste der Mayo's 
te Rochester Minesota, een onvergetelijk werkstuk. W i e over de Amcrikaaose genees
kunde in haar optimale vorm en verschijning wil ingelicht zijn, moet plichtsbehalve dit 
schone bock lezen en mediteren, 

Chuck Mayo was een groot geneesheer, een groot Amerikaans burger, een mooi 
mens. In hem brandden fantazie en poezie naast wetenschappelijkhefd en een zcldzame 
zin van universele verantwoordelijkheid. 

L. Elaut 
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CATALOGUS VAN DE TENTOONSTELLING IN DE KONINKLIJKE BIBLIO
THEEK ALBERT I; DE COMPTABILITEIT DOOR DE E E U W E N HEEN. IN-
LEIDING DOOR PROF. RAYMOND DE ROOVER, CATALOGUS DOOR ER
NEST STEVELINCK. BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERT I. 
MCMLXX. - XXIII - 248 p., VI PLATEN. 

Deze tentoonstelling werd gehouden van 3 oktober tot 8 november 1970. In een 
woord vooraf van de catalogus verklaart hoofdconservator Herman Liebaers hoe ze tot 
stand kwam. Hij vestigt de aandacht op de matcriele armoede van dc Belgischc biblio-
theken inzake boekhoudkundige literatuur. Indcrdaad, belangstelling hicrvoor bcstond 
wel tijdens de negentiende eeuw bij enkele specialisten, maar dc mecste bibliothe-
carissen gingen cr achtdoos aan voorbij, Dit verklaart dan ook dat van de 111 tcntoon
gcstelde werken over comptabiliteit (108 nrs; de nrs 14 en 21 omvatten resp. 3 en 2 
werken), er 11 aan buitcnlandse bibliotheken moesten ontleend worden, of meer dan 
de tweederden. Prive-instellingen, zoals het Institute of Chartered Accountants in England 
and Wales, te Londen, en het Institute of Chartered Accountants of Scotland, te Edin
burg, leendcn samen 36 werken, meer dan alle Belgische bibliotheken samen (34 wer
ken). Belangrijke uitlcningcn waren: de Engelse Ympyn door de Lenin Bibliotheek te 
Moskou en Weddington's Breffe Instruction door Blairs College te Aberdeen. 

De Hr. E. Stevclinck, auteur van de catalogus, leidt deze met een voorbcricht in, 
waarop een korte, maar belangrijke inlciding volgt van prof. R. dc Roover, waarin deze 
op negen bladzijden een substantieel overzicht gecft van de geschiedcnis van het boek
houden. Bepaald sedert 1928 houdt deze specialist zich daarmede bezig : in The Cam
bridge Economic History of Europe (Cambridge, vol. Ill, 1963, p. 91-94) schetste hij 
in enige bladzijden op voortreffclijkc wijze de rol van de comptabiliteit in de economische 
organisatie tijdens de middeleeuwen. Daar waar prof, dc Roover (p. XXI) het, zoals hij 
zcgt, mcrkwaardige boek van Willem van Gezel : Kort begryp van *t beschouwig onder
wijs in 't koopmans boekhouden, Amsterdam,. 1681 (aanwezig in de bibliotheek der 
Rijksuniversitcit Leiden) vermeldt, missen wij het bij de tentoongestelde werken. Fa-
bricksbockhouding komt voor in het werk van Jacob Kneppel, Olyslagers Handboek, 
of het ItaUaansch Boekhouden, voor dezelve, en in zoortgelijke feibrieken en trafieken, 
gemakelijk gemaakt, Amsterdam (1789), insgelijks aanwezig in de bibliotheek der Rijks
universitcit Leiden en in die van de Economisch-Historische bibliotheek te Amsterdam; 
dit werk werd evcnmin tentoongesteld en ook werd niet nodig geoordeeld James Peek's 
The Pathcway to perfectnes 1569) onder dc tcntoongcstelde werken op te nemen. Wat 
de Fuggers aangaat, hier missen wij node dc uitstalling van het zeer belangrijke werk 
van Alfred Wcitnauer, Venezianischer Handel der Fugger, nach der Musterbuchhaltung 
des Matthaus Schwarz, Miinchen u. Leipzig, 1931, waarin deze «Musterbuchhaltung», 
met enige onbelangrijkc weglatingen, wordt gereproduceerd. Het nochtans vermelde werk 
van Erhart von Ellcnbogen, Buchhalten auf preussische Miintze und Gewicfate, Witten
berg, 1537, en The American System of Practical Accounting (1820) van James Ar
lington Bcnnet, komen evcnmin ten toon. En vermits de tractaten over bockhouding, in 
onze gewesten gepubliceerd sedert het eind van het Spaanse regime tot in dc eerste 
helft van de negentiende eeuw erg schaars zijn, hadden wij ook volgcnde werken 
graag aangetroffen: Peeter la Court, Het wyt beroemt Itediaens boeckhouden, Brusscl, 
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1691 (Economisch-Historische BibUotheek, Amsterdam); herdrukken: 1739 en 1744; J. 
Harroy, Instruction pour bien tcnir les livres, Liege, 1740; Claude Perrache, Nouvelle 
mcthode de tenir les livres marchands, Bruxelles, 1748; P(ierre Jean) Loppens (geb. 
Gent 10 sept. 1816, -j- Gent 25 nov. 1877), Resume d'un cours de comptabilite, Gand 
(1849), 2e uitg. (gelythografieerd). 

In dc tentoonstelling werden werken opgenomen van 1494 tot ca. 1842. Dc auteur 
van de catalogus, de Hr. E. Stevclinck, had reeds van 1956 tot 1968, in samenwerking 
met de Hr. R. Haulottc, in het Brussclse tijdschrift Documentation Commerciale ct 
Comptable, onder de titel Galerie des grands auteurs comptables een vijftigtal bijdragen 
aan oudere boekhoudkundige werken gewijd. Wegens de overvloedige illustratie vooral 
werden deze bijdragen door belangstdlenden op prijs gesteld. Waarschijnlijk met de 
bedoeling de nict-geinitieerde lezer de stof niet tc saai voor te brengen, werden deze 
notities wel eens anecdotisch opgesteld. Ook kwamen er vergissingen in voor : daar 
waar Mdlema bv. zcgt dat hij Savonne niet onnut vond. vertalcn dc auteurs «il se trouve 
siins utillitc», hierbij de onjuiste vertaling van Albert Dupont, Frans historfcus van het 
boekhouden, herhalend. In de notities van deze catalogus is in dit opzicht ccn gunstige 
kentering vast te stellen. Alhoewd het anecdotischc niet helemaal verdwenen is, toch 
wordt gestrcefd naar een substantieel en bcvattelijk opstel : dc catalogus richt zich in
dcrdaad niet uitsluitend tot specialisten. Na de naam vaan de auteur volgt de titel van 
zijn werk, de aanduiding van dc instelling die het leende, een goed verzorgdc bibliografie 
en een korte bespreking. Voor de periode 1494 tot 1750 kon dc auteur steunen op de 
waardevolle bibliografie van H.W. Thomson en B.S. Yamcy en voor dc Nederlandcrs 
van de 16e tot en met de 18c eeuw op het belangrijke werk van P.G.A. de Waa l en 
op dit van Onko ten Have. In zijn inlciding zegt prof, de Roover dat de door Savonne 
behandelde clearing tijdens dc jaarmarkten van Lyon niet diepgaand werd onderzocht. 
Een goede inlciding hiertoe zijn de enkele bladzijden die, onder boekhoukundig opzicht, 
gegeven worden door de heren Stevclinck en Haulottc (Doc. Com. & Compt. nr. 173); dit 
nummer, en dc mooic bijdrage van Mevr. Fl. Edler - de Roover, Cost Accounting in 
the Sixteenth Century..., hadden m.i. in deze tentoonstelling niet mogen ontbreken. Bij 
V. Mennher geeft de catalogus op : geboren omstreeks 1515, ovcrledcn tussen 1570 en 
1573; prof, dc Roover stelt het overlijden in de winter van 1570 - 1571; in Bijdragen tot 
de Geschiedcnis, XL, 1967, p. 284, preciseerden wij : geboren ca. 1521, ovcrledcn op 
9 augustus 1570. Bij Coutcrcels vermeldt de catalogus : geboren omstreeks 1575; in dit 
tijdschrift (III, 1961, p. 151) publicecrden wij de gegevens van de doopakte van 28 dc-
ccmber 1574. Wij kennen dc herkomst niet van dc vaststelling, dat de ouders van 
Michiel van Damme zich te Antwerpen vestigden, waar zij overledcn zijn. De cigenlijke 
naam van Wenceslaus is Wcntsd , zoals C M . Waller Zeper, Dc oudste intresttafels..., 
Amsterdam, 1937, p. 66, medcdeelt, onder verwijzing naar Dafforne's The Merchants 
Mirrour (1636). Bij Samuel Ricard kunnen wij vcrwijzen naar Nieuw Nederlandsch 
Biographisch Woordenboek, VI, 1178 en naar Lucas Jansen, Dc Koophandel van Am
sterdam, proefschrift Univ. Amsterdam, Amsterdam, 1946. Indien wij op hoofdzakelijk 
biografischc gegevens de nadruk leggen dan is dit omdat over zovcle boekhoudkundige 
auteurs zo weinig gegevens bekend zijn. Necmt men bv. Onko ten Have's werk ter hand, 
dan blijkt hoe ontstdlend weinig er bekend is over de Nederlandse auteurs van de 
zeventiende en achttiende eeuw. Op een vijftigtal behandelde auteurs zijn 
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er meer dan twintig waarvan niets bekend is, tenzij soms schoolmeester, 
of koopman, of boekhouder. Ook professor de Roover heeft dit tekort 
ingezien en publiceerde daarom een belangrijke bijdrage over Ympyn 
(Tijdschrift voor Geschiedenis, 52 (1937) en Nationaal Biografisch Woordenboek I 
(1964). W a a r de Hr. Stevclinck zegt (p. XII), dat het mercndcel der historici nog bezig 
zijn kruimels te verzamelen, een anecdotischc geschiedcnis van de comptabiliteit op te 
stellen, met iea woord de documentatie tc verzamelen die het zal mogelijk maken een 
algemene geschiedenis van dc bockhouding door de eeuwen heen te schrijven, moeten 
wij vaststcllen dat dit indcrdaad het geval is, maar het ook de enige werkwijze is om tot 
en verantwoorde geschiedenis tc komen zonder klakkeloos over te nemen wat voorgan-
gers, soms zonder diepgaand onderzoek, neerschrcven. 

Dc tentoonstelling bracht werken bijeen die zelden of nooit op een plaats worden 
samengebracht: Decnse, Zweedse en Poolse werken en ook een zestal Spaanse. Bij 
deze laatst mocht wel het belangrijke werk van Henri Lapeyre, «Une familie de mai' 
chands, les Ruiz, Paris, 1955, worden vermeld vooral p. 342-361. Bij de Antwerpse 
groothandclaars Schetz die in Italic verbleven hebben, maar nog meer in Spanje en met 
dit land handelsbctrekkingen onderhiclden kan aan de hand van bewaarde afschriften 
van hun bockhouding worden vastgesteld, dat ze deze volgens de zuivere Venctiaanse 
manier hidden. Behalve deze afschriften, en dan in afdeling III van de tentoonstelling, 
hadden wij van Mennher graag de Piactique van 1564/65 aangetroffen, van Claes 
Pictersz het Boeckhouwen van 1595, van Wentsel, hogergenoemd, zijn handschrift van 
ca. 1588, maar wij begrijpen best dat men diende af te rekenen met de beschikbare 
ruimte en dat de inrichters die keuze moesten doen welke hun na rijpc overwcging de 
beste toescheen. Anderzijds moet men doen gelden dat belangstellenden in dc geschie
dcnis van het boekhouden, hier te lande en ciders, deze catalogus veelvuldig zullen raad-
plegen, zodat de grootst mogelijke keus diende betracht te worden ; tentoonstellingen 
als deze zullen wel niet zo veelvuldig kunnen gehouden worden. In dit verband moeten wij 
ook wijzen op de o.i. te schaarse rekenbockjes, in afdeling II aanwezig : hoogstens een 
zestal. Nochtans was tijdens de zestiende eeuw het (handels) rekenen de poort die toegang 
verleende tot de comptabiliteit en sommige boekingen worden door dc voorbeelden van 
de rekenbockjes belicht: wisseloperaties bv. Moeten wij dit tekort ook op rekening van 
de toegemcten ruimte stellen ? 

Afdeling III bevat de vroegste koopmansboeken van onze gewesten: Collard de 
Marke en Willem Ruweel uit de vecrtiende eeuw, Juan de Castro uit de zestiende, alles 
van Brugge. Antwerpen is vertegenwoordigd met Frans de Pape, dc Affaitadi's, Daniel 
de Bruync en Christoffel Plantin, alien zestiende-ecuwcrs. Graag hadden wij hier de 
belangrijke handelsboeken van de Groot en Clarisse aangctioffcn. 

Mevr. EUy Cockx-Indestegc heeft het hele werk gecoordineerd, de bibliografische 
nauwgezetheid en de cisen van dc historische kritiek voor haar rekening genomen, wat 
bepaald niet de minste verdienste is in deze belangrijke onderneming. Vocgen wij er nog 
aan toe dat de catalogus zeer smaakvol werd uitgcvocrd, 52 illustraties en 6 platen 
bevat, en dat de franstaligc notities in verzorgd Nederlands werden omgezet, de technische 
termen meestal onberispelijk werden weergegeven, waarvoor Mevr. Suzanne Gabriels 
en de Heren Frans Vanwijngaerden en Frank Vandeweghe instonden. 

Henry L.V. De Groote. 
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