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

JOACHIM TELLE. Pctms Hispanus in der altdeutschen Medizinliteratur. Untersuchun' 
gen und Textc unter besondcrer Bcriicksichtigung dcs «Thesaurus pauperum» 
(Inaugural Dissertation, Dr., Heidelberg 1972), 473 biz. 

Het middellatijns medisch receptarium, bekend als de Thesaurus pauperum, dat 
sedert de He eeuw een bclangrijke bron is van talrijke Duitse receptenverzamelingen 
uit middeleeuwen en latere tijd, vormt het voornaamste object van deze indrukwekkende, 
goedgeordende en grondige doctoralc dissertatie. De Thesaurus wordt door Telle, een 
onderzoeker die op het gebied van de studie van het vakproza reeds zijn sporen heeft 
verdiend, onderzocht voor wat betreft zijn kwalitatieve en kwantitatieve neerslag in het 
Duitse vakproza. Naast de Thesauius wordt ook aan ander medisch werk van Petrus 
Hispanus, d.i. Paus Johannes XXI, enige aandacht besteed. 

In een inleiding die op indringende wijze handelt over leven, werk en betekenis 
van Petrus Hispanus (f 1277), de enige medicus die het ooit tot paus gebracht heeft, 
wordt met omzichtigheid gepoogd waarheid en legende tc scheiden. Naast de beroemde 
Sununulae logicales, een lecrboek over Aristotelische logica, dat vijf eeuwen lang in 
Europese universiteiten in gebruik bleef, schreef Petrus Hispanus ook nog een aderlaat-
traktaatje en een uit drie delen bestaand oogheelkundig werk. 

De titel van zijn voornaamste medisch werk, de Thesaurus, werd wellicht gekozen 
om het ontstaan ervan te verklaren als een gave van God, de «Pater pauperum». 
In geen gcval echter — zoals wel eens ten onrechte wordt beweerd •— was de 
Thesaurus bcdoeld als leidraad voor de armere bevolkingslagen of om de leken op 
medisch gebied een reeks huismiddcltjes aan de hand te doen. Telle toont overtuigend 
aan dat Petrus zijn werk bestemde voor vakkundig geschooide, Latijnkennende, prak-
tisercnde medici, voor wie hij een Summa van de stand der wetcnschap op therapeutisch-
farmacologisch gebied samenstelde. Het op talrijke, meestal zorgvuldig aangegeven 
bronnen steunend kompilaat is geordend « a capite ad pedes descendens gradatim». 
Het telde oorspronkelijk 55 hoofdstukjes die echter door toevoegingen van kopiisten 
reeds in de He eeuw met 17 hoofdstukjes wcrden uitgebreid. Uit deze aangediktc 
versies werden dan weer verkorte vormen samengesteld en in omloop gebracht. 

De invloed van de Thesaurus op de Duitse receptenverzamelingen manifesteerde 
zich in verscheidene vormen die Telle in drie groepen verdeelt. Het invloedrijkst blijkt 
een vorm die sterk van het Latijnse voorbeeld afwijkt en zowel formele als inhoudelijke 
eigen kenraerken heeft. Deze vorm is in acht handschriften voorhanden die nauw met 
elkaar verwant zijn. De volledigste versie ervan is bewaard in Hs. Amb. 55 van de 
Stadsbibliotheek te Niirnberg. Deze versie wordt verder onderworpen aan een grondig 
bronnenonderzoek, en een degelijk inhoudsoverzicht ervan wordt gegeven. Bovendien 
wordt dit « Niirnberger Arzneibuch » in Textanhang A op voorbeeldige wijze uitgegeven 
en van een glossarium van materia medica voorzien. 

Als tweede vorm worden de bloemlezingen genoemd die sterk bij het Latijnse werk 
aanleunen : drie onderllng niet verwante « Lehniibersetzungen » zijn in vijf handschriften 
voorhanden (uittreksels uit twee ervan worden in Teztanhang B medegedeeld). 
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De derde vorm waarin de Thesaurus werd opgenomen, is die van een bloemlezing 
die met anderc rcceptcn zodanig werd vermengd dat ze ermee een nieuwe eenheid vormt. 
Noch de naam van Petrus Hispanus. noch hot woord Thesaurus worden vermeld, 
terwijl de ordening van de ondcrdelen cvenmin nog aan het oorspronkelijk werk 
hcrinneren. Tot de talrijke nieuwe vondstcn van Telles dissertatie behoort b.v. dat 
de Diidesche Arstcdie en het receptarium van Albrecht van Bourgondie uiteindelijk 
tot op zckere hoogte op de Thesaurus gebaseerd zijn. ' 

In een volgcnde afdeling bcliandolt Telle de vicr reccptenboeken die wel de 
titel Thesaurus pauperum dragen maar er qua inhoud niets mee te maken hebben en 
de titel blijkbaar als een soortnaam voor een naar bepaald type geordend receptarium 
gebruiken. 

In een volgcnd hoofdstuk van dit bijzonder rijk gestoffecrde boek wordt de 
invloed van de Thesaurus nagcgaan in gcdrukte werkcn van de late 15e, 16e en 17e 
eeuwen. Nederlandse werken, b.v. Heyman Jacobi's Van den Schat der Armen, geschre-
in 1602 en herhaaldelijk herdrukt, ontbrcken hicr echter. 

De invloed van de twee overige medische werkcn van Petrus Hispanus, het ader-
laattraktaatje en dc « ooghee'kundc > op dc Duitse medische Uteratuur in de middel
eeuwen wordt eveneens aan een grondig onderzoek onderworpen. Het eerste traktaat 
blijkt een zcer stcrke verspreiding gekend te hebben, terwijl het tweede slechts langs 
de Chauliacs Chirurgia parva om. enige sporen heeft achtergelaten. 

Telles zeer degelijke dissertatie is veel belangrijker dan de titel laat vermoeden : 
naast allerlei nieuwe gezichtspunton worden doorhcen het ganse werk suggesties voor 
verdere ondcrzockingen gcmaakt, en de gcdctaillcerde inhoudsoverzichten van de 
handschriften biedcn vele mogelijkhcden tot tekstedities en nieuwe studies. 

W . L. Braekman. 

KEPLER FESTSCHRIFT 1971. Zur Erinncrung an scinen Geburttag vor 400 Jahren. 
Rcdaktion: Dr. Ekkchard Prcuss. (Acta Alberfina Ratisbonensia, Band 32), Regens
burg, Naturwissenschaftlicher Verein, 1971. 273 biz., 5 pi., ill. 

Ter gelegcnheid van het Keplerjaar 1971 publiceerde het Naturwissenschaftlicher 
Verein Regensburg deze mooie Keplergedcnkband, die een reeks interessante studies 
bevat over Keplers werk en over de wetcnschap van zijn tijd. 

Ondcr de titel « Kepler und die Kopernikanische Wendc » tracht W . Gerlach de 
velc factoren te achterhalen die in de 17e eeuw gcleid hebben tot de zogcnaamde 
Kopernikaansc revolutie en tot de geboorte van dc nieuwe natuurwetenschap. Hij 
konkludeert dat Kepler hier een grote rol heeft gespeeld, zowel door zijn werk als door 
zijn wetenschappelijke houding. J. Hiibncr Icert ons Kepler kennen als theologisch den-
ker (21-44). terwijl Martha List schrijft over «Kepler und die Gegenreformation» 
(45-63). W . Petri publiceert in Duitse vertaling fragmcnten uit de boeken 1 en4 van 
Keplers « Epitome Astronoraiae Copernicanae» (64-98). Bij de keuze van de teksten 
stelde hij zich vooral tot doel te tonen hoc volgcns Kepler de wereld een geordend 
geheel is en een afbeelding van de goddclijke Drievuldigheid. 

De drie volgcnde bijdragen behandelen technische aspekten van Keplers werk : 
V. Bialas : Die quantitative Beschveibung der Planetenbcwegung von ]. Kepler in seinem 
handschrifthchen Nachlass (99-140); F. Schmeidler: IJber die Storungen der von 
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Kepler verwendeten Marsbeobachtungen (141-158); R. Haase : Marginalien zum 3. 
Keplerschen Gesetz (159-165). Walter Boll verhaalt de geschiedenis van het huis 
waarin Kepler in 1630 in Regensburg overleed (166-174). Het werd in 1959-61 geres-
taureerd en als « Kepler-Gedachtnishaus » ingericht. 

W . Kaunzner geeft een overzicht van de ontwikkeling van de algebra in Duits-
land tussen 1460 en 1550 onder de titel « Ober die Entwicklung der algebraischen Symbo-
lik vor Kepler im deutschen Sprachgebiet» (175-185). Twee artikels zijn gewijd aan het 
wetenschappelijk leven in Regensburg : A, Menath: Uber astronomische Beobachtun-
gen in Regensburg (186-190) en K. Rocznik: Geschichte und Ergebnisse der meteorolo-
gischen Forschung in Regensburg (191-243). De laatste bijdrage van de hand van 
H. M, Nobis is gewijd aan de geschiedenis van de uit de antieke natuurwetenschap 
afkomstige begrippen « rope » en « nutus » en aan de betekenis die ze in Keplers werk 
kregen (244-165). Een «Kleine Kepler-Bibliographie» verzameld door Martha List 
sluit deze met zorg uitgevoerde hand. 

P. Bockstade. 

W . KAUNZNER. Uber die Handschrift CGM 740 der Baycrischcn Staatsbibliothek 
Miinchen. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechenkunst im ausgehenden Mittelalter. 
Veroffentlichungen des Forschungsintituts des Deutschen Museums fiir die Geschichte 
der Naturwissenschaften und der Technik, Reiche C : Quellentexte und Obersetzungen, 
Nr. 11, Munchen, 1970, IV, 20 biz. 

De Codex germanus monacensis 740 werd geschreven op het einde van de 
15e eeuw, vermoedelijk in het Klooster Tegernsee. 

Fragmenten van dit handschrift worden hier gepubliceerd. Ze handelen over het 
< rekenen op de linien » of « rekenen met penningen », betrekkingen tussen verschillen-
de gewichtseenheden, kwadraat- en kubiekwortel uit breuken. Er is ook een reeks 
typische vraagstukjes die in vele 15e-eeuwse rekenboekjes voorkomen. Opmerkens-
waard in dit manuscript is o.m. de wijze waarop halven worden geschreven en het 
voorkomen van de termen « nichtz » of « nulla ». 

P. Bockstade. 

T H O M A S W R I G H T . An original Theory or new Hyt>othesis of the Universe 1750. 
A facsimile reprint together with the first publication of A Theory of the Universe 
1734. Introduction and transcription by Michael A. Hoskin. London, MacDonald — 
New York, American Elsevier, 1971, 178 biz., pi. 

Thomas Wright werd geboren in de buurt van Durham in het noorden van 
Engeland op 22 September 1711; hij overleed in zijn geboortcdorp in 1786. Na een 
turbulente jeugd wijdde hij de rest van zijn leven aan studie, vooral van de wiskunde 
en de astronomic. Afgezien van zijn «Louthiana» (1748), een beschrijving van de 
oudheden van het lerse graafschap Louth, en zijn «Universal Architecture* (1755), 
behandelen al zijn werken onderwerpen in verband met de astronomic en de cosmolo-
gie. Een blijvend element in Wrights cosmologisch denken is zijn streven het morele en 
het fysische universum tot een geheel te integreren. Een gevolg hiervan is, dat zijn 
astronomisch werken vaak sterk theologisch getint zijn. Opvallend is dit in het belang-
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rijkste onder zijn cosmologische werken, zijn «Original theory of the Universe», in 
1750 in Londen gepubliceerd. Hij poogt erin een verklaring te geven van de melkweg. 
Dat Wright dit verschijnsel aanziet als een optisch effect dat zijn oorsprong vindt in 
het feit dat we ons in een sterrcnlaag bevinden, is een van de belangrijkste gronden 
waarop zijn roem berust. Van dit werk. hedcn een bibliofiele zeldzaamheid, verscheen 
nu in de reeks « History of Science Library : Primary Sources » de prachtige, hierbo-
ven genoemde facsimile-uitgave. M. A. Hoskin zorgde voor een uitstekende inleiding. 
Hij publiceert bovendien een in handschrift bewaard geblcven werk van Wright uit 
1734 : The Elements of Existence or a Theory of the Universe. 

P. Bockstade. 

JOHANNES VALENTIN. — Friedrich Wohler. Verlaggesellschaft M.B.H., Stuttgart 

1949, 178 biz., 9.60 DM. 

Wie ooit met de organische scheikunde kennis maakte, kent vanaf de eerste les 
de naam van Wohler. Hij was het die het bewijs bracht dat uit het anorganische 
ammoniumcyanaat het organische ureum kan gesyntetizeerd worden: ich muss ihnen 
sagen, dass ich Harnstoff machen kann, ohne dazu Nieren oder iiberhaupt ein Tier, 
sei es Mensch oder Hund, iiberhaupt notig zu haben, schrijft hij op 22 januari 1828 
naar zijn leermeester Berzelius te Stockholm. Het betekende een geweldige ommekeer 
in de begrippen en lag aan de basis van een totale scheikunde. Het jaar voordien had 
Wohler het aluminium ontdekt. Die twee ontdekkingen hebben hem in de geschiedenis 
van dc chemie onsterfelijk gcmaakt. Hij schreef ze op zijn aktief, toen hij te Berlijn 
als jong leraar werkzaam, nog de twintiger jaren niet ontgroeid was. 

Te Eschersheim bij Frankfurt a. M. in 1800 als zoon van een dominee geboren, 
genoot hij een verzorgde opvoeding en had op het gymnasium uitstekende leraars, die 
bij hem de liefde voor de natuurwetenschap aankweekten en onderhielden. Zij lieten 
de knaap buiten het schoolcurriculura in hun privaat laaboratorium met de experimen-
tele scheikunde en de desbetrcffendc literatuur kennismaken, en richtten zijn aandacht 
op de rijkdom die mineralcn voor de chemie betekenen. Voor hij naar de universiteit 
ging had hij, autodidaktisch, reeds heel wat scheikundige kennis opgestoken en over-
trof hij op dat gebied zijn medestudenten; het laboratorium was zijn tweede thuis, 
hij kende er al de instrumentcn en de knepen van. Graag had hij zijn leven naar de 
chemie gericht, doch de tijden en de akademische geplogenheden waren daarvoor niet 
rijp. In afwachting dat die komen zouden, ging hij in de medicijncn studeren, zonder 
zich te vervreemden van het werk van een Gay-Lussac, een Gmelin, een Stromeyer en 
anderen. Op 2 September 1823 promoveerde Wohler tot arts te Heidelberg, en voelde 
er voor om in de medische praktijk te gaan, maar Gmelin raadde hem aan te doen 
zoals hijzelf gedaan had, de onzekere geneeskunde op te geven, bij de scheikunde te 
blijven en naar een assistentschap bij Berzelius te solhciteren. Z o geschiedde. Te 
Stockholm bracht de jonge medicus een jaar door, en naar hij zelf schreef, was dit het 
gelukkigste van zijn leven en drukte het een blijvende stempel op zijn verdere loop-
baan. Berzelius en Wohler waren naar geaardheid en wetenschappelijk inzicht op 
dezelfde golflengte ingcsteld, en bleven onafscheidbare vrienden. Helemaal anders 
stond Wohler tegenover Justus von Liebig; de liefde voor de scheikunde hield ook hen 
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weliswaar bijeen, doch hun karakter leidde af en toe tot minder prettige kontroverses. 
In de loop van deze monografie wordt de vriendschap van de enen en de antitese van 
de anderen zeer scherp en op een genuanceerde wijze ontleed, wat in het boek een 
spanning legt met climaxen en anticlimaxen, zonder dat het evenwel een geromanceerd 
levensverhaal wordt. 

Van 1825 tot 1831 geeft Wohler onderricht in een technische school te Berlijn, de 
chemie genoot er voorrang en daar verrichtte hij zijn oorspronkelijkste werk ongeacht 
een onvergelijkelijke kring mannen in wier kontakt hij leefde : Alexander von Humboldt, 
Mitscherlich, Leopold von Buch, Liebig. Daar izoleert hij het raetaal aluminium, scheidt 
hij nikkel van kobalt en arseen, syntetizeert hij het ureum, verkrijgt hij beryllium en 
yttrium in zuivere vorm. De syntese van het ureum is het pronkstuk van het prille 
werk van de jonge scheikundige, het zette de natuurfilozofie en het vitalisme overhoop, 
effende voor hem de baan naar de universiteit, en plaatstc hem definitief onder de 
allergrootsten van de negentiende ceuwse geleerden. Te Berlijn eiste zijn leeropdracht 
veel van zijn tijd, en liever had hij zich aan vorsingswerk gewijd; daarom vroeg hij 
zijn overplaatsing naar Kassel, waar hem een privaat laboratorium ter beschikking 
stond, precies wat hij hebben moest. Hij schreef er zijn eerste boek Grundriss der 
anorganischen Chemie dat vijftien drukken beleefde, in het Deens, het Zweeds, het 
Frans en 't Nederlands vertaald werd, en zijn faam voor goed vestigde. Het was te 
veel geluk voor de man. Na de geboorte van haar derde kind stierf zijn vrouw. Het 
was de anders zeer koele en weinig tot innerlijke genegenheid neigende Liebig, die de 
meest troostende woorden vond en Wohler eindelijk weer aan 't werk zette, nadat hij 
hem in zijn huiskring te Giesen een tijdje opgenomen had, en de twee door samen 
ontworpen en uitgevoerde proeven erin slaagden de struktuur van de amandelolie in 
't reine te trekken. Het resultaat verscheen in een beroemd geworden artikel : Ueber 
das Radical der Benzoesaure. 

Door de tijdgenoten werd het in de geschiedenis van de chemie als een kunstwerk 
bestempeld. Voor de eerste maal werd duidelijk gemaakt dat heel wat organische 
verbindingen een vaste kern bevatten, bestaande uit koolstof, waterstof en zuurstof, 
waarrond zich andere verbindingen kunnen aanleggen, zonder dat die kern van samen-
stelling verandert. Voor amandelolie kreeg die kern de naam benzoyl. Meteen was de 
radikaalteorie in de scheikunde geboren; zij heeft zich met enkele aanpassingen tot 
de huidige tijd gehandhaafd. Te Kassel teruggekeerd, gaat Wohler opnieuw aan het 
werk, het wordt de vruchtbaarste periode van zijn leven : over de verbindingen van 
mangaan, chroom, zink, iridium, osmium, platina, ijzer, arseen, titaan, fluor, boor, 
koper, nikkel, enz., enz. verschenen ontelbare publikaties, zij droegen meestal zijn naam 
en die van Liebig, zonder dat de auteurs van elkander afwisten, zo intiem was in die 
periode hun wetenschappelijke samenhorigheid. 

In 1836 wordt Wohler hoogleraar te Gottingen, met leeropdracht scheikunde in 
de medische fakulteit; hij moest daarenboven het ambt van inspekteur der apoteken in 
Nedersakscn waarnemen. Te Gottingen bleef hij tot zijn dood in 1882. Zijn vorserstaak 
moest er wijken voor zijn docententaak waaraaan hij zich met hart en ziel wijdde ; 
als leermeester en als mens bereikte hij daar etische topprestaties, zoals ooit aan weinig 
mensen beschoren was. Hij bouwde er een nieuwe huiselijke haard en was een toevlucht 
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bij wie men aanlegde omwille van zijn menselijke kwaliteiten, die nooit ten opzichte 

van iemand faalden. 

Van Wohler zegt zijn biograaf dat hij een typische vertegenwoordiger van de 
induktieve onderzoekmetode was volgens dewelke de hypoteses als produkten van 
menselijke bespiegelingen slechts een zckere waarschijnlijkheidswaarde bezitten, in krasse 
tegenstelling met Liebigs wetenschappelijke wereld. Wohler was het oerbeeld van de 
filozofische chemicus, begaafd met een helder bevattingsvermogen, tot teorieen geneigd 
die hij met een bewonderenswaardige trefzekerheid opstelde, en waarin hij zeer zelden 
gefaald heeft. Zij kwamen hem als de werkelijkheid voor. Liebig koncentreerde zich 
daarentegen op speciale gebieden o.m. de fysiologie en agrarische chemie, terwijl Wohler 
met alle delen der scheikunde in kontakt bleef, en zo als de laatste vertegenwoordiger 
van de chemische « polyhistoriker » kan bcschouwd worden. Wohler bleef de man van 
het laboratorium, die altijd nieuwe procfondervindelijke problemen wist op te lessen 
en gelijkmatig op alle gebieden van de chemie intensief bleef vorsen. 

Joh. Valentin schrijft buitengewoon sympatick over Wohler. Zijn monografie 
slaagt erin die sympatic aan de lezer mede te delen. Het doet niets af aan de grondige 
manier waarop en de persoonlijkhcid en het wetenschappelijk werk van Wohler worden 
toegelicht. 

L. Elaut 

Dr. P.J. KOSTELIJK. ~ Eh: Johann Georg Merger en zijn tijd. Univ. Pers Leiden 1971. 
102 biz. 

Mezger is een kenmerkende figuur onder de geneesheren van de negentiende eeuw 
geweest, omdat hij een bijzonder hoofdstuk van de medische terapie tot zijn beperkt werk-
gebied had gemaakt, en daarin zo zeer heeft uitgeblonken, dat zijn naam er dertig jaar 
lang omzeggens mee vereenzelvigd was. Tevergeefs zoekt men in de Nederlandse medische 
literatuur naar gedokumenteerde beschrijvingen van zijn werkmctode, want hij was een 
gesloten persoonlijkhcid en had zich buiten de artsengemcenschap geplaatst. AUes berustte 
op zuivere empiric, en ofschoon men hem vaak voor een beenzetter en een kwakzalver 
uitkrect, heeft hij toch zijn metode tot een blijvend en waardevol onderdeel van de 
geneeskundige terapie verheven. Daarom was het goed aan die betwiste man een naar 
wetenschappelijke normen geschreven monografie te wijden. Met onderhavig werkstuk 
is zo'n dokument tot stand gekomen. 

Mezger werd in 1838 te Amsterdam geboren als zoon van uit Duitsland in de 
Hollandse hoofdstad uitgewekenen. In zijn familie waren het sinds generaties altijd 
slagcrs, zodat de familienaam blijvend uit de naam van het beroep is ontstaan. 
Amsterdam maakte omtrent dat tijdstip de zwaarste jaren van zijn geschiedenis door, 
en Johann Georgs jeugdjaren bchorcn niet tot de mccst onbezorgde van zijn leven. 
Hij hoorde niet thuis in de deftige stand en bezocht een van die partikuliere scholen 
waarvan de onderwijzer zowel eigenaar als ondernemer was, en het is niet uitgesloten 
dat Mezger er tegelijk en als kwekeling en als hulponderwijzer werkzaam was. In 1851 
kwam hij in een experimcntcle gymnastiekschool terecht, met een salaris van 50 gulden 
's jaars, ook als hulpleraar en als leerling. Het was van een determinerende invloed op 
lijn verder leven. Het onderwijs in die school was in hoofdzaak gericht op de korrektie 
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van groeidefekten; men paste het Duitse turnen toe, want het Zweedse turnen was er 
onbekend. Zozeer was men met Mezger en zijn aanleg en bekwaamheden in het behan
delen van die groeigebreken ingenomen, dat hij in 1858 tegen een jaarwedde van f 300 
aangeworven werd. Zelf geraakte hij sterk geboeid door de medische kant van de 
gymnastiek, en legde zich bij voorkeur toe op de behandeling van distorsies met frikties. 
Het ging om verzwikkingen van het enkelgewricht die hij masseerde, zoals hij dat 
gelezen had uit Franse auteurs, liever dan door de gebruikelijke immobilizatie met alle 
daaraan verbonden bezwaren. 

Toen besloot Mezger de stap naar het medisch beroep te zetten en zijn carriere 
als gymnastiekleraar af te breken, om een voorbereidende medische studie te beginnen 
in de Klinische School te Amsterdam. T e Leiden zette hij zijn opleiding voort, niet 
zonder zijn aandacht toe te spitsen op de behandeling van been- en gewrichtletsels uit 
allerlei oorzaken voortgekomen. In 1868 promoveerde hij op een proefschrift over dc 
behandeling van voetverstuiking, 47 bladzijden, opgedragen aan zijn ouders, en steunend 
op het werk van Franse geneeskundigen. In de winter van 1869-70 vindt m.en hem te 
Bonn voor verdere studie. Hij kreeg er de gelegenheid een dame die in hetzelfde hotel 
woonde en met de gevolgen van een ongenezen beenverlamming sukkelde, door massage 
weer op de been te brengen. Wanneer hij in 1870 in eigen land terug was, behandelde 
hij met welslagen de zoon van koning Willem III. ofschoon hij officieel nog niet 
gerechtigd was de geneeskunde uit te oefenen. Op 11 mei 1870 slaagde hij voor een 
staatskommissie te Rotterdam het bewuste artseksamen. De suksesvolle genezing van 
de prins vormde het begin van een lange reeks vorstelijke behandelingen. Hij verwierf 
spoedig een intcrnationale faam, die vele groten der aarde ertoe bracht naar Amsterdam 
te reizen om onder Mezgers handen genezing of verlichting voor hun klachten te 
zoeken. 

Gehuwd keerde hij in 1871 naar Bonn terug, waarschijnlijk op verzoek van vorstin 
Marie von Wied, die in het leven van de arts een grote rol zou spelen. Zij was een 
bemoeizieke en dweperige vrouw, in alle vorstenhuizen thuis, o.m. te Stockholm waar 
de dertienjarige kroonprins door een lelijke val op zijn rechter heup invalidc dreigde 
te blijven. Door Mezger behandeld, kon de prins weer normaal lopen en bleef er niets 
van zijn vroegere gebrekkigheid te bespcuren. Hij werd koning Gustaaf V van Zweden 
en een wereldbefaamd tennisspeler tot op zeer hoge lecftijd. Mezger had inmiddels 
het Amstelhotel tot het middenpunt van zijn aktiviteit gemaakt; hij hield er spreekuur 
en behandelde de patienten die uit alle hoeken van binnen- en buitenland toestroomden. 
Tijdens de zomermaanden verbleef hij liefst te Bonn, om het kontakt met zijn vroegere 
leermeesters te onderhouden en zijn vele Duitse patienten ter wille te zijn. Naar Bonn 
stroomden ook leerlingen die bij Mezger de massagepraktijk wcnsten aan te leren, 
zij moesten arts zijn en ten minste drie maanden blijven om deze vorm van behandeling 
goed te leren kennen, en niet zo maar in en uit te vlinderen uit nieuwsgierighcid. 

De fraaie resultaten door Mezger verkregen, lieten niet na in medische kringen 
kwaad bloed te zetten en bij de tijdgenoten was het de bon ton pro of contra te zijn. 
Maar de feiten spraken even luid en mannen zoals Donders te Utrecht, de Weense 
hoogleraar in de chirurgie Billroth, en de chirurg Hueter te Greifswald stonden niet 
afwijzend tegenover de massage ter behandeling van de residuele letsels van verstuiking, 
enz. Mezger ging te Amsterdam voort voornaam en niet voornaam met gelijke mate van 
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vriendelijkheid te behandelen, en velen die niet konden betalen ook gratis. Hij organi-
zeerde sociale hulp voor de armen en droeg door de roep, die hij in de Nederlandse 
hoofdstad had, bij tot het verhogen van het toeristenverkeer. Zeer moeizaam evenwel 
drong de massage bij de gewone artsen door, men bleef op een schroomvallige afstand. 
Het belette niet dat heilgymnastiek met de dag mcer beoefcnaars vond, en dat de 
massage in aanmerking kwam ter bchandeUng van allerlei spier-, pees- en gewrichts-
aandoeningen, dat er zelfs schitterende resultaten mede geboekt werden. 7n de kringen 
van dc bevocgden liep het uit op een twecstrijd tu.ssen het al dan niet immobilizeren 
na trauma. De massagemctoden bleken veruit de voorkeur te verdienen, en hebben 
sindsdien burgerrecht verworvcn ondcr de klassiekc chirurgische terapieen. Billroth zelf 
schreef ; massage is geen kwakzalverij en ik hcb in mijn klmick mijn assistenten sinds 
lang met die metode vetrouwd gcmaakt. 

Tussen alle wederwaardighcden door bereikte Mezger het hoogtepunt van zijn 
roem omstreeks het jaar 1880. Een poseur was hij nooit, hocwcl daartoe de verlokking 
groot was ; bij de geboorte had hij een ingegeven virtuositeit in zijn handgrepen mee-
gckregen die anderen niet bezaten, en ook nooit door oefening konden verkrijgen. 
Op 14 juni 1884 bodcn de curatorcn van Amsterdam hem een professoraat aan ; hij 
weigcrde de cervolle aanbieding met de motivering dat dc omvang van zijn praktijk 
hem die taak onmogelijk maakte. Het aanbod bracht hem steeds meer in dc aktualiteit, 
maar hij haatte publiciteit. In 1885 werd Mezger op konsult gevraagd bij Paus Leo XIII, 
maar aangezien deze aan een nieraandoening bleek tc lijden, keerde hij onverrichterzake 
huiswaarts. Op voorhand had hij laten horen dat hij niet voor dc paus wenste te knielen, 
zoals het protokol zulks voorschrecf, allecn voor God zou hij dat doen. Ofschoon de 
hele Gotha zich te Amsterdam liet aanmcldcn, trok Mezger zich onbeschroomd het 
berooide lot van de Amsterdamse minderbcdeeldcn ann, hij organizeerde een Sint-
Niklaasfeest voor meer dan hondcrd gezinnen en liet in het Amstelhotel, dat hij een 
Europces middelpunt vocr vorsten had gemaakt, zijn hoge patienten op hem wachten. 
In 1886 waren het elfhondcrd kinderen die in het Paleis voor Volksvlijt wcrden 
onthaald. 

Maar het kecrpimt en dc vcrguizing kwamen. Daar het stedelijk beleid zekere 
eiscn tot verbetering van de omgeving niet wilde inwilligen, en Mezger te Wiesbaden 
meer tegemoetkoming ondcrvond, vestigde hij zich in deze stad met Kerstmis 1889. 
Maar daar ook rezen moeilijkheden met de autoriteitcn, niettegen.'taande het toenemend 
aantal patienten. Het werd er zo onverkwikkelijk voor de arts, dat hij naar Parijs trok 
en daar zijn werk voortzette, in het Parijs van het fin de sieclc, 1893, tussen le grand 
mondc rondom dc Champs Elysees. Men dacht hem een dienst te bewijzen en een 
vriend schreef een onkritische brochure over zijn werk in 1901. Zij wekte beroering 
en ontsteltenis. zelfs in de goedgezinde artsenkringen. en een ongezouten kritiek op deze 
publikatie brak los. Het was een kapitale font geweest, zijn vrienden hadden hem een 
slechte dienst bewezen. 

Ter afleiding zocht Mezger weer zijn vaderland o p ; hij nam vakantie in Zeeland, 
begon een praktijk te Domburg dat, dank zij hem, als elitebadplaats weldra een grote 
bloei kende, ofschoon Mezger de boeren eerst behandelde en de hoge patienten liet 
wachten omdat die meest tijd hadden. Mezger stierf te Parijs op 2 maart 1910 ; hij werd 
te Domburg begraven en heeft er een standbeeld. 
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W a t is de betekenis van die Nederlandse arts? Hij bracht de massage als 
geneeskundige behandelingsmctode tot aanzicn. Het is jammer dat. in die tijd, over dc 
wetenschappelijke metode, door hem, haar meest suksesvolle beoefenaar, niets werd 
gepubliceerd. Dat verwijt werd hem niet ten onrechte gemaakt. 

L. Elaut 

E D W A R D C. KENDALL, — Cor!tisk>nc. Memoirs of a Hormone Hunter. Ed. Carles 

Scribner's Sons New York 175 biz. 

Dit zijn de gedenkschriften van de man die de cortisone ontdekte, en daarvoor 
met zijn kollega P.S. Hench uit de Mayo Clinic in 1950 de Nobelprijs van de 
geneeskunde kreeg. Ik hcb in mijn leven veel memoires over geleerden gelezen, maar 
deze behoren tot het beste wat ik op dat gebied ooit onder ogen had. Wellicht omdat 
ik de man in het jaar 1930 dikwijls gezien en gehoord heb in zijn werkmilieu tc 
Rochester Minnesota. Dat kan wel voor een deel in mijn appreciatie zitten, doch het 
boek is van zo'n ontstellende nuchterhcid, dat het aan de aandacht blijft kleven, en 
van de ene climax naar de andere voert door het relaas van de feiten die het onder de 
vorm van chemische formules voor de lezer openspreidt. Er hangt zo'n atmosfeer van 
bijtende zuren en slijmvliesprikkelende dampen over het boek,, dat men uit zijn ver-
beelding het beeld van een scheikundig lab niet kan wcgkrijgen. En evenmin de silhouet 
van Edward Kendall zelf, de bonkige man met het brcedpeinzend hoofd van eeuwigheid 
omtogen. Het beeld slaat op Guido Gezelle, en stamt uit de poetische inspiratie van 
Prosper van Langendonck, doch wie de vignet op de titclpagina bekijkt, wordt onmid-
dellijk getroffen door de gelijkenis. 

Kendalls vcrarzaten stamden uit Schotland. Grootvader was dominee en kerkpilaar 
van zijn Congregational Church, streng van uitzicht en levenswandcl, die verlekkerd 
was op een messepuntje chinine, een goedje met een uiterst bittere smaak. Vader was 
tandarts ; hijzelf werd geboren in Connecticut op 8 maart 1886. Het milieu was puriteins, 
werkzaam en de opleiding navenant. Als universiteit werd Columbia te New York 
gekozen ; de scheikunde genoot toen al de voorkeur boven de genee.'-kunde waarvoor 
Edw. Kendall als voorbestemd leek. Overigens werd hij nooit arts, ofschoon zijn later 
leven zich tussen artsen heeft afgespceld en zijn werk in hoofdzaak de geneeskunde 
te goede kwam. Wanneer hij in 1910 afstudeerde, wist hij zelfs niet dat jodium een 
normaal bestanddeel van de schildklier was. Zijn voorliefde voor de chemie bracht hem 
een betrekking bij Parke Davies tegen 1350 dollar per jaar ; kort daarop ging hij voor 
veel minder naar St Luke's Hospital en begon hij daar in februari 1911 te werken aan 
het isoleren van het schildklierhormoon. Zes jaar bleef hij aan het zickenhuis verbonden, 
en werd een echte New Yorker die met een vriend ging samenwonen, de kookpot 
draaide, de vaat en het poetswerk aan de andere overliet, trouw de opera bezocht, 
in zijn werk opging en zijn tijd verdeelde tussen proefhonden en patienten, op zoek naar 
het mysterieuze schildkherhormoon. 

In het najaar 1913 trad Kendall in bij de Mayo Clinic, die een biochemisch labo
ratorium in haar uitbreidingsplannen had opgenomen. De Mayo's waren vooruitziende 
mannen, en Kendall kwam niet met ledige handen. Hij kwam voor fundamenteel proef-
ondervindelijk research, en niet voor het routinewerk van een ziekenhuis, Een chirurg, 
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die graag uitgeopercerde galstenen geanalyzeerd had gezien, werd wandelen gezonden: 
Kendall was daarvoor niet naar Rochester gekomen. Met Kersmtis 1914 was al een 
voorlopig resultaat bereikt en een schildklierextract met 60 procent jodium ter beschik
king gekomen. 1914 was een vruchtbaar jaar, 1915 was het niet, behalve dan dat 
sommige patienten die met dat voorlopige thyroidhormoon behandeld werden, er niet 
ZO slecht aan toe waren ; het eerste bewijs dat de zozeer door de artsen gcblameerde 
biochemie, ooit van praktisch nut voor de klinische geneeskunde kon worden. In decem-
ber 1915 verdiende Edward Kendall genoeg dat hij aan trouwen kon denken. Zijn 
verloofde was van Buffalo. In 1918 was het hormoon klaar: thyroxine, met een 
molekulair gewicht van 565, een indolkcm en een struktuurformule. De syntese van 
de thyroxine ontsnapte aan Edward Kendall, zij werd elders gerealizeerd in 1926; 
voor hem, voor zijn medewerkers en voor de hele Mayo Clinic een bittere teleurstelling. 

Men ging dan maar een ander veld beploegen; een meevallertje was het isoleren 
van glutation in kristalvorm, hij kaapte de prioriteit van deze ontdekking vlak voor 
de neus van F. Garland Hopkins uit Cambridge weg. Het was een buitenbeentje 
geweest, dat een opgelopen teleurstelling cnigszins goedmaakte. 

In de lente van 1929 ging Kendalls werk een volkomcn andere baan op; het werd 
de bijnierschors waarvan de Hongaar A. Szent-Gyorgyi, die een tijdje te Rochester was 
komen werken, een tipje van de sluier had opgelicht, wat hem in 1937 de Nobelprijs 
voor geneeskunde en fysiologie bezorgde. Van 1930 tot 1940 lag een reuzewerk voor 
de bocg, zoeken naar het hormoon van de bijnierschors. Het hormoon van het bijnier-
merg was al in 1901 ontdekt, en in 1949 vond men er nog een tweede bij. Rond 1934 
was men al zover opgeschoten dat men uitgekristallizeerde frakties A B C D en E had 
bekomen, waarvan men zeker was dat een dier vijf het hormoon bevatte. W e l k ? In 1936 
wierp een zekere Tadeus Reichstein uit Zurich roet in t eten met de mededelingen, waar-
uit bleek dat men in zijn laboratorium ook op weg was naar het hart van het schors-
hormoon. W a t nu ? Voortdoen of alles laten vallen ? Men koos het eerste. Gelukkig, 
want ondertussen zat ook Reichstein in zijn Zurichs laboratorium op een weer en kon 
hij niet vooruit. Op 8 mei 1940 was men te Rochester zover gevorderd, dat het vast-
stond dat in de E fraktie, uit de vele bestanddelen van de bijnierschors geprepareerd. 
zich het hormoon bevond, dat het een steroidlichaam was en het koolhydratenmetabolis-
me beinvloedde, dat een andere fraktie, ook een steroj'dlichaam, een uitgesproken effekt 
op het mineraalmetabolisme had. Zo luidde de slotsom van tien jaar intens onderzoek. 

Een nieuwe uitdaging. Welk van de twee produkten die beschikbaar waren zou 
men onder de knie nemen, om het zuiver hormoon in de hand te krijgen in een gekristal-
lizeerdc vorm ? Opnieuw tien jaar werk voor de boeg. Na veel wikken en wegen 
opteerde men voor het goede omdat het voordelen bood, goedkoper was en voor kli-
nisch gebruik beter geschikt. Met man en macht, en veel dollars, aan 't werk getogen. 
Inmiddels was Edward Kendall er door Philip S. Hench, een reumatoloog uit de Mayo 
Clinic, crop attent gemaakt dat de klachten van reumatische artritis verdwenen bij 
geelzuchtpatienten, en ook vaak door een zwangerschap. Hench wist niet waarom het 
zo verliep, doch hij was behept met de gedachte dat een teveel of een tekort van een 
onbekende x-stof zou kunnen in het spel zijn. Kendall was niet vanzins zijn speurtocht 
naar het schorshormoon op te schorten voor een studie over reumatoide artritis, hoe 
aanlokkelijk het terrein ook was. Beide mannen gingen dan hun eigen gangen. 
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In 1941 ging de mening rond dat de Duitsers, zeer hard, het geheim van de 
bijnierschors achtcrnazaten om hun luchtpiloten in ."staat te stellen met de stof straf-
fer prestaties te leveren, en in 1943 zou ook Reichstein een nieuwe stap naar het 
einddoel hebben gezet. W a t een uitdaging voor de Amerikaanse werkgroep te Roches
ter. Doch de kuratoren van de Mayo Clinic schonken vertrouwen aan Kendall en 
hidden het hoofd koel, ofschoon het klinisch rendement dat de artsen op het oog hadden 
nog veraf scheen. 

De kring rond de problematische A en E frakties werd met de dag kleiner: er 
werd geextraheerd, gedistilleerd, gekristallizeerd, geexperimenteerd met het gevolg 
dat bij alle betrokkenen de overtuiging groeide dat het met het E bestanddeel zou te 
doen zijn. Kongresgesprekken met kollega's zetten een domper op de gewettigdc hoop 
en, schrijft Edw. Kendall, de datum van 29 april 1948 was voor mij het dieptepunt van 
heel het bijnierschorsonderzoek. 

Het lichtpunt bracht Philip Hench in September 1948. Hij had met het hem 
beschikbaar gesteld E bestanddeel reumapatienten behandeld. Met Kerstmis daarop 
gebeurde het mirakel, de pijn verdwecn. Naarmate meer E bestanddeel ter beschikking 
kwam, werden meer gunstige resultaten geboekt, en de aktieve stof zelf had zich in 
zover laten bewerken dat zij als een fijn poeder voorkwam. In april 1949 aanvaardde 
Merck and Co de volledige verantwoordelijkheid het preparaat onder zijn acetaatvorm 
steriel te bereiden. Kendall voelde het als een bevrijding aan, van het karweitje verlost 
te zijn. Op 20 april 1949 werd de glorieuze ontdekking aan de stafvergadering van dc 
Mayo Clinic kond gedaan, en op 3 mei aan de vereniging van de Amerikaanse artsen. 
Slechts na zeven maand gunstige waamemingen bij reumataische patienten had men 
de resultaten openbaar gemaakt, men kon niet te voorzichtig zijn en voorzorgen moesten 
ten alien prijze genomen worden. 

Het woord cortisone kwam. op voorstel van Philip Hench, uit de bus om aan het 
E bestanddeel dat chemisch 17-hydroxy-ll-dehydrocorticosterone heette, een naam te 
geven. De naam is geblcven. Het produkt werd vrij gegeven, geen man of geen instcUing 
mocht er een monopolie van maken. De Mayo Clinic die alles bekostigd had, stond 
grootmoedig haar patent af aan de American Medical Association, en bleef aldus in dc 
lijn van een jarenoude traditie. Dr. Mayo wilde geen enkele beperking aanvaarden. 

Edward Kendall schrijft op 't einde van zijn memoires : ik betreur de keus van 
mijn werkgebied niet. De Mayo Clinic schonk hem een nieuw laboratorium voor de 
verdere studie van de steroide lichamen; hij aanvaardde, meer ten bate van de jonge-
ren die er zouden komen in vorsen dan voor hem zelf, want hij stond voor zijn emeri-
taat in 1951. 

De Nobelprijs 1950 voor geneeskunde en fysiologie viel in oktober van dat jaar te 
beurt aan Edward Kendall, Philip Hench en Tadeus Reichstein voor hun werk over 
de hormonen van dc bijnierschors. Hoc het te Stockholm bij de uitreiking van de 
onderscheiding verliep, vertelt Kendall op een geraoedelijke manier. Hij en Hench 
hadden voor de gelegenheid een hoge hoed gehuurd. Het was de eerste keer in hun 
leven dat zij zo'n ding opzetten. Dat verhaal is ook het enige dat uit de toon viel van 
het onemotionele boek, behalve misschien het dankwoord aan Chuck Mayo, dc baas 
van de instelling die getuige was van de conceptie en de geboorte van de cortisone. 

L. Elaut. 
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JEAN THEODORIDES. — Steadhal du cote dc la Science. Editions du Grand Chene, 
Aran 1972, 302 biz. 

Over Stendhal (Henri Beyle 1783-1842) is men, op verre na, niet uitgepraat noch 
uitgeschreven. De Franse dieptepsychologische romancier, die de achttiende eeuw 
niet geruisloos heeft uitgeluid en de negentiende eeuw evenmin rusteloos heeft ingeluid, 
blijft zekere mensen met een identieke gccstesgesteldhcid als de zijne behept, op gang en 
in beweging houden. Er is een dynamischc Stendhalclub, gcleid door de onvermoeibare 
V. Del Litto, die een Collection Stendhalicnne publiceert, welke van 1953 tot 1971 aan 
haar veertiende boek toe is. In die reeks is het werk van J. Theodorides het dertiende. 
Bezield met een gcest van systematiek heeft de auteur alles opgespoord, van naaldje 
tot draadje, wat Stendhal ooit met de natuurwetenschap in haar meest uitgebreide 
betekenis heeft te maken gehad. Vanaf zijn prilste jeugd tot zijn verdere lecftijd, zowel 
met de wis- natuur- en sterrekunde, als met de scheikunde, de biologic en met de 
geneeskunde. Die ontmoctingen zijn inderdaad talrijk, zelfs talloos te noemen en gelden 
mensen en dingen. 

Ik zou het boek niet bepaald een meevallcr noemen. wel een erudiet werkstuk 
waar ongewoon veel opsporingen met zorgvuldig bijgehoudcn steekkaartenvlijt werden 
in samengebald. Het belicht de niet viotte man die Henri Beyle was, en vergezelt hem 
op zijn Icvcnswcg ondcr de wetcnschapsuitingen van diversen huize. Geen een, maar 
dan geen enkcl, feitje of voorvallctje wordt verwaaarloosd. Men krijgt op die manier 
een overzicht op de geestelijke pcripeticen die Stendhal hebben beroerd en ten dele 
ook zijn imago in de geestelijke atmosfeer aan zijn tijd hebben bepaald. Van zijn 
grootvader, arts en achttiend ceuws physicfen te Grenoble, die voor alle vormen van 
de wetcnschap der natuur openstond. heeft Stendhal een zekere deuk in zijn hersenen 
en gemoed meegekregcn, die hem niet refraktair maakte voor de stromingen in het 
intellektualisme, dat boven dc zich afspelende gcwfeldige politieke gebeurtenissen van 
toen, desniettcmin bleef hangen. Naarmate men de enorme dokumentatie door Theodo
rides aangevoerd uitpluist. crvaart men een nergens weg te denken, overal aanwezige 
Stendhal op de fronten van de positieve kennis. Hij reikte met zijn belangstelling tot en 
bij de Gent.se psychiater Jos. Gui.s!nin die op rci.s was in Italic, tot bij Lavater en Gall 
die met de fysiognomonie en de schcdclmorfologie stof opwaaiden, tot bij de Gentbrug-
se burgemeester Louis van Houtte die met zijn tuinbouwinstituut de naam en de faam 
van zijn gemcente over heel Europa deed ingang vinden. De Franse chirurg Jean Civia-
le ontsnapt evenmin aan zijn aandacht, en over diens betwiste grote operatic voor 
de blaas.steen had Stendhal een mening. Het dierlijk magnetisme, met Mesmer aan het 
hoofd, kende sukses in Frankrijk en Engeland; Stendhal schrijft er over in zijn Histoire 
dc la Pcinturc en Italic. 

Het was voldoende dat een wetenschappelijk probleem in de akademieen of tijd-
schriften op de agenda stond, om dadelijk daaromtrent Stendhal met zijn mening voor 
de dag te rien komen. Hij had op veel van die dingen een juiste kijk en precies oordeel, 
er meer dan eens sloeg hij een profetische toon aan. Theodorides vervolgt de sporen 
van Stendhals alomaanwezige opmcrkzaamheid voor natuurwctenschappelijke belang
stelling, tot in de uithoeken van de literatuur, de kunsthistorie en de vakpers. Het 
humorisme van Broussais, de vaccinatie tegen de pokken, het krankzinnigenwezen met 
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de baanbrekende ontkluistering der patienten door Pinel, de vrije kritiek op de astrono
mische systemen en zoologische stelsels waren kolfjes naar zijn hand. Aragos artikelen 
over de aantrekking van de maan op onze planeet, werden door Stendhal met waarde-
ring gelezen en te pas gebracht. In zijn Chartreuse de Parme zitten echo's en margina
lien over de geneeskracht van sommige Italiaanse bronnen, en het klinkt allemaal niet 
gek. Voor scheikunde heeft hij een bijzonder boontje. Om zelfmoord te plegen is niets 
zo efficient als onbedorven cyaankali, beter dan belladonna of nieswortel die de 
voorkeur genoten van een Napoleon. China en chinine genicten een cervolle vermel-
ding om hun voortreffelijke terapeutische kwaliteiten. Nooit zal hij nalaten zijn kennis 
en voorliefde te laten blijken wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet. De wetcn
schap had een plaatsje in zijn hart en in zijn hersenen. Hij was een vizueel type, vindt 
Theodorides, de optika boeide hem al zeer vroeg en zijn Vic dc Henry Bnilard die een 
kunsthistorisch werk is, staat vol schetsen die dat duidelijk konkretizeren. In zijn Pro
menades dans Rome gaat de aandacht verder dan de oppervlakte en het voorkomen 
van een mooie gevel, want onmiddellijk volgt de analyse van de meetkundige wetten 
die hun toepassing vonden in de bouw van een evenwichtig opgetrokken architcktuur. 
Hij recidiveert hierdoor met diabolische ijver in zekere kennisangstkomplexen, die hem 
van kindsbeen af tot op latere lecftijd nooit losgelaten hebben. Het algebraischc 
(min X min = plus) heeft hij nooit kunnen opkroppen, en brengt hij meer dan eens 
ondcr allerlei schakeringen in zijn geschriften te berde. 

Op diverse plaatsen voert Stendhal geleerden ten tonele, en geeft hij zijn mening 
ten beste over hun persoon en hun werk. Leonardo da Vinci ziet hij minder als een 
kunstenaar dan als een geleerde, hij beschouwt hem als de eerste ingenieur en de 
eerste astronoom van zijn eeuw. Galilei wordt gerocmd. Bacon daarentegen afgeschreven 
als een « coquin qui vendait la justice*. Van Descartes ging hij in 1804 de Discours 
de la Methode lezen in de Bibliotheque Nationale, maar de biologische traktaten van 
de grote filozoof heeft hij niet gelezen. Theodoridees heeft het allemaal fijntjes uitge-
kiend. Newton wordt meer dan eens vernoemd, zonder meer. Buffon komt vijftig keer 
in zijn ceuvre aan de beurt, en Linnaeus ook menigmaal. Lazaro Spallanzani wordt 
onder een zeker misprijzen weggewuifd, Lavoisier met eerbied bejegend. De meetkun
dige Legendre brengt het er goed af, beter dan Laplace en Cuvier. Lagrange en Monge 
worden als genie bestempeld. Flourens en Magendie worden tegenover hun bedillers 
verdedigd, maar Gall en zijn frenologie tot in de grond afgeknakt. Gay-Lussac en 
BerthoUet, de pausen van de scheikunde zijn hem bekend, en Berzelius doet een 
uitstapje in het boek Dc I'Amour. Geoffrey Saint-Hilaire wordt tegen Cuvier uitge-
speeld, enz., enz... 

Ket boek van Theodorides is een zilvermijn van weergalore eruditic Waar 
oneindig veel erts te rapen valt. W a t daarin het meest boeit, is de scherpe analyse 
van het Stcndhaltype, de liberale anti-monarchist met zijn opvallende vi.suele geestelijke 
aanmaak, openstaand voor alle uitingen en vol belangstelling voor elkc scheppende 
aktiviteit. Hij was een geestelijke telg van de achttiende eeuw, in de lijn van Diderot, 
Montesquieu en Maupertuis. Theodorides is overstelpcnd van niets voorbijziende voUe-
digheid. 

L. Elant 
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J.J. PEUMERY. — Jean Baptistc Denis ct la recherche scientifique an XVlIe si ide. 
Uitg. Expansion Scientifique, Parijs 1970, 271 biz.. 22 f. fr. 

Van J. B. Denis die zich kan verhovaardigen op de zeer geambicerde titel van 
medecin du roi in de Grand Siecle van Frankrijks historic, is het bekend dat hij de 
eerste was die de bloedtransfusie heeft vcrwezenlijkt van het dier op de mens. Dat 
de metode niet verder kwam, ligt in het feit dat alles wat daarbij om de hoek komt 
kijken, onontgonnen terrein was en dc tijd van rijpheid niet had bereikt. Denis was 
een inncmende persoonlijkhcid, een hartstochtclijk zoeker, bezield met de koene moed 
om de volkomcn nieuwe weg voor een logisch gekoncipieerde terapie uit tc denken en 
op te gaan. Tevcns een eerlijk man die zich uit alle kracht tegen de kwakzalverij 
verzette. 

Naar alle waarschijnlijkheid was hij tc Parijs geboren, doch men kent de dag 
noch het jaar. In de eerste hclft van de zeventiende eeuw. Als men 1635 vooropzet 
gist men ernaar, zoals het ook een gi.ssing is wanneer men hem laat geboren worden in 
een gezin van de handarbcidcnde middcnklassc. W e l weet men dat hij een schitterende 
student was, die het o.m. tot baccalaureus in de teologie bracht. T e Montpellier haalde 
hij zijn doctorstitl in de geneeskunde. In het hartje van de Franse hoofdstad, het Quar-
tier Latin, geeft hij lessen in de wiskunde om zijn brood te verdienen en leert er tal 
van eminente geesten kennen. Daar was het dat hij zijn bloedtransfusieproeven opzette 
en doorvoerde. Het relaas van dat gebeuren werd met alle gewenste nauwgezetheid in 
het Journal dcs Savants te schrift gesteld onder vorm van een brief aan een Oldenburg, 
sekretaris van de Royal Society te Londen. De eerste transfusie werd in de maand 
maart 1667 tussen twee honden verwczenlijkt, zonder dat een van beide het met zijn 
leven moest bekopen, daarna met kalveren. 

Anderen hadden het voor Denis gedaan, o.m. Richard Lower in 1666 te Oxford. 
J. B. Denis deed het voor het eer.st bij de mens op 15 juni 1667; hij liep al tien jaar met 
de idee in zijn hoofd. Hij wilde het vcrouderingsproces tegengaan door jeugdig en 
krachtig bloed in de bloedsomloop van een krank persoon te brengen. De eerste patient 
die in aanmerking kwam, was een jonge man van 16 jaar die door een langdurende 
koorts was ondermijnd. Vooraf werd een zekere hoeveelheid bloed onttrokken, waarop 
een drievoudige hoeveelheid slagaderlijk bloed van een lam in een elleboogvene werd 
ingebracht. De jongen ondcrvond er blijkbaar geen hinder van en herstelde goed. De 
procf werd herhaald op een man van 45 jaar. Ook dat liep goed af. Maar in de maan
den daarop verliep het minder goed, en kwam de kontestatie in voile hevigheid los. 
Het werd een scherpzinnig stcekspcl tiiysen voor- en tegenstanders, dat ver buiten de 
kringen van de artsen weerklank vond. Men wette zijn vernuftigste messen op alle 
stenen om de humane bloedtransfusie hetzij af te kraken, hetzij een kansje voor de 
toekomst te geven. Ten slotte moest Denis het onderspit delven, omdat de praktijk 
tegen zijn mooi ineengestoken idcalistische stellages uitdraaide. Het dispunt daaromtrent 
neemt met alle gewenste gcuren en kleurcn veel bladzijden van het boek in beslag; het 
mocht wat beknopter voor een vlugge lezer, maar voor wie tot de details wil doordrin-
gen biedt het blocmrijke stof te over. Ook de retroaktieve geschiedenis van de bloed
transfusie, d.i. alles en alien die Denis op dat gebied onmiddellijk voorafgingen, komen 
er aan de beurt. Het rou o.m. blijken dat een benediktijner monnik, Robert de Gabet, 
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daarin een voorname rol speelde. Dc briefwisscling over het onderwerp gevoerd, wordt 
uitvoerig medegedeeld. Uit alles komt Denis als een baanbreker te voorschijn, en als 
goede Fransman is de auteur van dit historisch boek er trots op dat de wieg van de 
humane bloedtransfusie in zijn land stond. 

W a t voor Denis de weg naar een verdere uitbouw van zijn bloedtransfusie 
afsloot, was de ervaring met Antoine Mauroy, een zwakzinnige op wie driemaal een 
transfusie met kalfsbloed werd toegepast, en die klaarblijkclijk ten gevolgc van de 
behandeling overleed. Het gcval werd schromclijk overdreven, en door de anti's tc baat 
genomen om dc arts te verguizen. Het gerecht kwam craan te pas, en op 17 april 1668 
luidde het arrest dat voortaan geen transfusies op de mens mochten verricht worden, 
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Parijse medische fakulteit op straffe van 
gevangenis. Het lot van de metode was daarmee bezegeld. To t in de twintigste eeuw. 

Voorts liet Denis zich gelden in de strijd tegen de horoskopie en de astrologie. 
Men vroeg hem zijn mening daaromtrent. Hij antwoordde uitvoerig in een betoog van 
zesendertig bladzijden, dat tot op de draad alle argumenten van de voorstanders uiteen-
rafelde en tot drogrcdenen bestempelde. Deze Discours sur I'Astrologic is een knap 
ineengestoken stuk dat de medische sterrenwichelarij in de medische praktijk de dood-
steek toebracht. Denis bracht de moed op voor zijn overtuiging uit te komen en tegen 
tal van algemeen geldende opvattingen in te gaan. 

Andermaal zou J. B. Denis in het krijt treden, toen in 1673 de aandacht van artsen 
en wetenschapsbeoefenaren werd gaande gemaakt door de propaganda ten gunste van 
een bloedstelpend produkt, een zogcnaamde « essence antithSmorragique >. Hij was een 
van de eersten om zich van de hooggcrocmde kwaliteiten van het goedje te vergewissen; 
hij bracht erover beslag uit op 30 april 1673 in aanwezigheid van de Dauphin; het 
rapport werd in de Philosophical Transactions van hetzelfde jaar opgenomen. In dat 
jaar bezocht Denis Engeland en maakte er zich veel vrienden. Van de gelegenheid 
maakte hij gebruik om zijn proeven op honden en mensen uiteen te zetten voor de 
koninklijke hofhouding, waarop Karel II aan Denis de toestemming gaf het produkt in 
zijn rijk te verkopen, nadat de werking gunstig was gebleken. Het medikament was uit 
Frankrijk toegczonden. en werd te Londen uitgetest. Wel vreemd. Het relaas van de 
proeven in Whitehall is al even opgesmukt als dat over de bloedtransfusie. Vanuit 
Londen veroverde de styptische vloeistof van Denis de Duitse legers en ten slotte de 
Franse vloot. Denis gaf het geheim van zijn essence niet vrij. Waarschijnlijk was het 
een koUo'idale oplossing op basis van plantaardige of dierlijke stoffen. Zij had geen 
andere uitwerking dan op dc naam van Denis de aandacht te vestigen en hem naar 
Engeland te doen ontbieden. Het is de minst gunstige bladzijde uit het leven van de 
anderszins wel sympatieke geleerde. 

Een laatste maal liet Denis van zich horen in 1687, met de studie over de 
werking van een Poolse bron in de buurt van Krakow. Hij beschrijft haar figging en 
omgeving, naast dc terapeutische weldaden van haar water en modder, waaraan veel 
wondere legenden bij de bevolking verbonden waren. Aan dit laatste laat hij zich niet 
gelegen, doch gaat liever observeren wat er van waar is. Hij konkludeert: het water 
van de bron volgt in zijn opwelling de maanvcranderingen; ten tweede, genecst het tal 
van aandoeningen; ten derde, brandt het soms zoals de wijngeest, zonder dat men de 
minste warmte waarneemt bij het aanraken. 
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Het was voor Denis de gelegenheid de toen geldende opvattingen over het 
ontstaan, de oorsprong en de opwelling van de bronnen uiteen te zetten. Zaak is dat 
het over een sterk zwavelhoudende bron ging; zulks verklaart veel over haar genees
kracht vooral van huidletsels, waarvan men weet dat zij door zwavelhoudende produk
ten gebaat zijn. W a t het branden van 't bronwater betreft, weet Denis zeer goed dat 
het niet 't water zelf is dat brandt, doch de vluchtige zwaveldeeltjes die voor een korte 
wijl een zwak vlammetje afgeven wanneer een gasbel aan de lucht vrijkomt, zoals de 
dwaallichten op een mocras. Denis wist dat de zwavel aan de basis lag van alles wat 
over het wonderdadige van de bron verteld werd, zwavel is inderdaad een wonder 
medikament. Een gelegenheid te meer voor hem om er alle kwakzalvers van langs te 
geven, zij die mcer mensen doden door hun roekeloze onvoorzichtigheid dan zij er gene-
zen bij toeval. 

Denis stierf te Parijs op 3 oktober 1704. Hij was zeer rijk; zijn titel van hofarts 
verschafte hem in en rond het hof bclangrijke inkomsten. Hij was tweemaal gehuwd en 
over zijn nagclaten bezit werd onder de erfgenamen gebakeleid. Hij is de geschiedenis 
ingegaan als de vader van de bloedtransfusie. Het boek van J. J. Peumery geeft daar-
over uitgebreid relaas. Wellicht wat te harig en te draderig. De boekdrukkundige 
inkleding is om zo te laten. 

L. Elaut. 
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