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Boekbesprekingen 
Comptes Rendus 

G.J.BREMER, Mora est, Proefschriften van 
huisartsen 1900-1995, Erasmus Publishing, 
Rotterdam, 2000, 256 biz. 

Dit boek, dat ook zelf een proefschrift blijkt te 
zijn, behandelt een 400-tal proefschriften, tussen 
1900 en 1995 geschreven door Nederlandse 
huisartsen die in hun land tijdens hun 
beroepsuitoefening van arts tot doctor in de 
geneeskunde promoveerden. 
In Nederland is dit doctoreren alleen algemeen 
gebruikelijk bij geneesheren die specialist worden 
of een meer wetenschappelijke loopbaan op het 
cog hebben. (In Belgie had het steeds een andere 
betckenis, nl. vvanneer in andere richtingen dan 
geneeskunde, iemand die reeds een licentiaat 
behaalde. tot een hogere wetenschappelijke graad 
wil komen; ondertussen wordt dan wel eens ook de 
tite! "doctorandus" gebruikt - of misbruikt). 
Dat het promoveren op een proefschrift bij 
algemene practici vrij weinig voorkomt, lijkt niet 
zo verwonderlijk; het eist een emstige inspanning, 
waarbij vragen rijzen als: heeft de arts er de 
ambitie toe, heeft bij er de tijd voor, levert het hem 
wel enig nut op, etc. Een vraag die men zich 
natuurlijk ook kan stellen, is: behoorde het tot de 
taak van huisartsen, wetenschap te helpen 
opbouwen? Of was het alleen hun rol, wetenschap 
in de praktijk toe te passen? 
Het samengebrachte materiaal werd bier vanuit 
meerdere gezichtshoeken bestudeerd: naar 
frequentie, naar spreiding, naar onderwerp, etc, 
(Het treft ons o.a. dat op bijna 400 proefschriften, 
er slechts 37 over geschiedenis der geneeskunde 
handelden, en slechts 25 over een psychiatrisch 
onderwerp). 

De 7 laatste op biz. 137 aangegeven proefschriften 
behoren eigenlijk tot de lijst van biz. 135 
(samenwerking met anderen). 
De wetenschappelijke belangstelling van huis
artsen - voor zover die althans uit proefschriften 
kan blijken - zou wel eerder gering kunnen zijn 
geweest; de verdienste van hen die zich toch aan 
een promotie hebben gewaagd, is er misschien des 
te aanzienlijkerom. 
Het boek lijkt vooral voor bibliotheken geschikt. 

A.K. EVRARD 

G. JANSSENS, M. WERY, S. PASKOFF, Adrien 
Charles Loir. Pasteurien de premiere giniration, 
Academic royale des Sciences d'Outre-Mer, 
Bruxelles, 2000. Het boek kan besteld worden op 
het secretariaat: rue Defacqz I, boite 3, B-1000 
Bruxelles; tel.0032 (0)2 5380211 of 5384772. 

Zopas publiceerde de Koninklijke Academic voor 
Overzeese Wetenschappen deze medisch-
historische monografie, geredigeerd door drie 
wetenschappers. De eerste in alfabetische volgorde 
is "onze" Pieter Gustaaf Janssens, die na zijn 
promotie tot doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde aan de Rijksuniversiteit Gent (1935) 
praktiseerde als "koloniaal" geneesheer in het 
toenmalige Belgisch-Kongo, in 1950 te Antwerpen 
de leerstoel Tropische Pathologic aanvaardde en 
acht jaar later ook aan zijn Alma Mater deze 
discipline ging doceren. Professor Janssens was 
directeur van het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde (Antwerpen) en staat intemationaal 
bekend als expert en microbioloog. Op 18 juli 
wordt hij 91, blijtt eeuwigjong (geen spoor van de 
spreekwoordelijke "coup de bambou" van de 
tropenartsen) en trakteert ook de leden van de 
Koninklijke Academic voor Geneeskunde van 
Bclgie met de regelmaat van een klok op lezingen 
en artikels over de historic van zijn discipline. 
Zijn laatste pennenvrucht is deze monografie van 
216 biz. over het leven en werk van Adrien C. Loir 
(1862-1941), de bloedeigen neef van Louis Pasteur 
(1822-1895), de geneesheer die de oom-mentor als 
assistent bijstond gedurende de bcslissende jaren 
van de opkomst van de microbenleer en als 
"zendeling" de pastoriaanse boodschap zou 
uitdragen in vier van de vijf werelddelcn. Kortom, 
het epos van een uitzonderlijk leven, het leven en 
de vele bijdragen van de geleerde die helaas door 
zijn collega's en de medisch historici werden 
doodgezwegen. Jammer genoeg, want waar een 
Vallery-Radot Pasteur hagiografisch benadcrde, 
zal Loir, de intieme ooggetuige, ons met zijn 
m^moire, getitcld AI ombre de Pasteur (1938), de 
"mens" Pasteur leren kennen. Dit unicke document 
zullen de.pastorianen van de kaart vegen en de 
schrijver betichten van heiligschennis en van 
"deconstruction of the pastorian myth from 
within". 
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Met hun boek hebben Janssens et coll. dr. Loir in 
ere willen herstcllen. Wat mij betreft zijn zij daar 
schitterend in gelukt. Het boek, dat leest als een 
roman en heel boeiend is, raden wij aan aan al wie 
zich intcrcsseert voor de geschiedenis van de 
geneeskunde. 

M. THIERY 

I. LEUSEN, 125 Jaar Fysiologie in de Faculteit 
Geneeskunde van de Universiteit te Gent 1817-
1942, 88 biz., rijk geillustreerd. Prijs 350 BEF 
(portkosten niet inbegrepen). Vol. 41 kan besteld 
worden via fax (09/2644296), tel. (09/2643080) of 
E-mail: AnnemarieVanDerMeersch@rug.ac.be. 
Betaling na ontvangst van factuur. 

Zo pas verscheen No. 41 in de reeks Hit het 
Verleden van de RUG, onder redactie van prof 
em. dr. Karel De Clerck. Auteur is prof. em. dr. 
Isidoor Leusen, die tot 1989 aan de Gentse 
(Rijks)universiteit de fysiologie en de 
fysiopathologie doceerde, als opvolger van Jan 
Bouckaert (1901 -1983), de ex-medewerker van de 
Nobel laureaat Comeel Heymans (1892-1969). 
Zoals de titel aangeeft, geeft de monografie een 
gedetailleerd overzicht van het onderwijs en de 
research van deze discipline aan de Gentse 
universiteit gedurende het tijdvak 1817-1942. Dit 
overzicht wordt, zoals passend, voorafgegaan van 
een bespreking van de status van de fysiologie in 
West-Europa in de 17''' tot de 19* eeuw. 
Na een aanvankelijk moeilijke doorbraak en trage 
ontwikkeling van het expcrimenteel fysiologisch 
onderzoek in de 19''' eeuw, kende de Gentse 
research na de Eerste Wereldoorlog een verbazend 
sterke ontwikkeling en groei. Dit leidde tot 
vondsten die in de wercid van de medische 
wetenschap grote weerklank vonden en sommige 
opvattingen op dit gebied hebben gecorrigeerd en 
aangevuld. 

Een pareltje, waarvan wij de viotte lectuur 
aanraden aan al wie is geVntercsseerd in de 
geschiedenis van de geneeskunde en die van de 
fysiologie en fysiopathologie in het bijzondcr. Zij 
die tot aan het einde van de jaren 1980 de lessen 
van prof Leusen mochten smaken zullen er 
levendige herinneringen in terugvinden. Oudere 
collega's zullen bij het lezen van deze monografie 
met weemoed terugdenken aan hun eigen 
professoren, de voorgangers van de schrijver. 

M. THIERY 

G M. MESLAND.De Verlichting derRomantiek. 
De psychofysiologische idee in West-Europa, 
Erasmus Publishing, Rotterdam, 2000, 261 biz, 

Laat ons dadelijk toegeven dat dit boek niet 
makkclijk om lezen is. 
Het werd me dan ook doorgegeven door een 
fysioloog die, aangetrokken door de subtitel, aan 
de lectuur begonnen was, doch het voor hem te 
zwaar, te taai of te theoretisch vond. Doch ook als 
zenuwarts (psychiater) vond ik het niet eenvoudig, 
Het werk vereist inderdaad een emstige 
inspanning. En wellicht zijn wij als artsen niet 
voldoende filosofisch gevormd om ons in zulke 
studie goed thuis te kunnen voelen. 
Het is een uitgesproken intellectueel werk dat op 
heel wat terreinen dieper tracht te peilen, 
verbanden tracht bloot te leggen of te ontdekken. 
Het is een sterk gedocumenteerde studie die 
bruggen tracht aan te tonen en te slaan tussen 
diverse wetenschappen en gecstesstrekkingen. 
Ik heb me de moeite en de inspanning getroost, het 
boek te doorworstelen, het volledig te lezen. En 
hierbij komt dan wel aan het licht hoever wij 
wetenschappers van mekaar staan, omdat de 
onderscheiden disciplines al licht te sterk uit 
mekaar gegroeid zijn, omdat wij verre van homo 
universalis der renaissance, eerder vakidioten 
geworden zijn. 

Bij welk (multipel-) gespccialiseerd lezerspubliek 
zal dit boek dan tenslotte terecht (kunnen) komen: 
wetenschapsfilosofen, cultuurhistorici, 
literatuurexperten? 
Dit misschien als te negatief klinkend commentaar 
moge dan wellicht eerder als een soort 
schuldbekentenis (in de zin van testimonium 
pauperitatis) aanzien worden. 
Doch nu meer ter zake, d.i, naar het eigenlijke 
onderwerp van de studie, 
De auteur tracht aan te tonen, hoe de Romantiek 
uit de Aufklarung voortkwam, wat op bet eerste 
gezicht een soort tegenstrijdigheid lijkt in te 
houden (wanneer men b,v, aan een uitlating denkt 
zoals van Alfr. De Musset: Dors-tu content, 
Voltaire ?). 
Hierbij haalt hij heel wat pogingen aan, kunst en 
wetenschap te doen versmelten, 
Combineerde b.v. Goethe de twee niet? 
Vermeldenswaard lijkt ons hier dat onze eerste en 
grootste psychiater Guislain ("le Pinel gantois") 
tevens titularis was van fysiologie (hij was 
uitgesproken kunstzinnig, en vitalist). 

mailto:AnnemarieVanDerMeersch@rug.ac.be
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Waar reeds de natuurfilosoof Schelling zich 
afvroeg "Ob nicht die Elektrizitat viclleicht 
Lebenskraft sein mOchte" en ook Bilderdijk in zijn 
Ziekte der Geleerden verklaarde: "De echtelijke 
omhelzing is magnetismus", ging men zich 
afvragen of er geen 5' fype in de humorale reeks 
van Galenus diende toegevoegd te worden, nl. (op 
grond van gevoeligheid en prikkelbaarheid) een 
nerveuse type (met naast de 4 klassieke humoren, 
een stroom van magnetismc en elektricitcit). 
Op biz, 215 zegt de auteur uitdrukkelijk: 
Grondstelling van mijn uiteenzetting is, hoe nauw 
de Romantiek betrokken is bij het pionierswerk 
der Verlichting (wat dan natuurlijk de titel van het 
bock verklaart: De Verlichting der Romantiek, in 
een dubbele betekenis, Terwijl de subtitel 
Psychofysiologische idee zelfs tot in onze modeme 
psychosomatiek kan uitmonden; deze laatste was 
trouwens reeds door onze pionier Guislain in de 
19''' eeuw voorspeld), 

Het Romantisme zou geen reactie tegen de 
(rationalistische) Verlichting zijn geweest, maar 
eerder een soort voortzetting of voleinding ervan, 
Ter staving belicht de auteur dan vooral Willem 
Bilderdijk als medisch dichter. Voor de veelzijdig 
geleerde in kunstmens die Bilderdijk was, kan de 
stelling blijkbaar wel gelden; voor "de Romantiek" 
blijft het misschien toch nog twijfelachtig. 
Het gaat om een vrij revolutionaire benadering van 
de Romantiek, die dan ook wel niet door iedereen 
dadelijk zal gevolgd worden; dit hoeft of kan ook 
wel niet voor zo'n vrij controversiele stelling, die 
tegen gevestigde klassieke opvattingen ingaat. 
Maar een interessante visie lijkt het wel in allc 
geval. 

A.K. EVRARD 

P.G.M.G. PERNEEL, Het beroepsjournaal van 
dr. J.F.Ph. Hers. Arts te Oud-Beijerland (1881-
1915), Erasmus Publishing, Rotterdam, 2000. 
ISBN 90 5235 149 X. 

Over de praktijkvocring van de Nederlandse 
plattelandsarts is slechts weinig bekend. Dit boek, 
waarvan de ondertitcl Een reconslruclie van een 
plattelandspraklijk omstreeks 1900 doel en inhoud 
elliptisch aangeet\, vormt een zeldzame 
uitzondering op de regel. 
Dr. Johannes Hers (1854-1915) was gedurende 
meer dan drie decennia, tot het eerste jaar van de 
Grote Oorlog, bedrijvig als plattelandsarts in een 

relatief kleine Zuid-Hollandse gemeente, in een 
tijdvak dat op medisch gebied en op het vlak van 
de gezondheidszorg belangrijke ontwikkelingen 
heeft meegemaakt. Doordat Hers nauwgezet een 
beroepsjournaal bijhield waarin hij in meer dan 
5.000 dicht beschrcven bladzijden aantekeningen 
maakte over zijn medisch handelcn - manuscript 
dat miraculcus in toto bewaard is gebleven - kreeg 
Pemeel de beschikking over een onaangeboorde 
primaire bron om het professionele leven van onze 
Nederlandse "horse and buggy doctor" te 
reconstrueren. Aldus vememen wij hoe dr. Hers in 
vaak dramatische omstandigheden vrouwen in 
haar bedstede of op de keukentafel hielp bevallen 
en het heeft aangcdurfd, de primitieve omgeving 
ten spijt, operatieve ingrepen te bedrijven, of hoe 
hij met relatief cenvoudige middclen en methoden 
endemische ziektes zoals croup, buiktyfiis, pokken 
en poldcrkoorts moest bekampen. 
Een fantastisch verhaal, dat ik gaame een ietwat 
jongere Nederlandse versie noem van de American 
country doctor's story van Arthur E. Hertzler, 
M.D. Een epos en tegelijk een ode aan de 
pioniergeneeskunde, dat leest als een roman doch 
geen roman of autobiografie is maar het gedegen 
product van een doorgewinterd beroepshistoricus. 
Philip Pemeel, geboren in het West-Vlaamse 
Roeselare, studcerde geschiedenis aan de Gentse 
Rijksuniversiteit, onderwees de geschiedenis in 
Oranjestad, Aruba, en is sinds 1978 als docent 
werkzaam bij de Regionale Scholengemeenschap 
te Oud-Beijerland, de pick waar hij het 
beroepsjournaal van dr. Hers ontdekte. Verteren en 
ver^verken van dit gigantische manuscript was 
voor de historicus geen gemakkelijke opgave. De 
genese van zijn boek nam vele jaren in beslag, 
vooral omdat schrijver zich beroepshal ve verpl icht 
voelde om lettcrlijk alle aspecten van de 
praktijkvocring van zijn held onder de loep te 
nemen en te situcren binncn de sociaal-
economische en culturele sfeer van de periode die 
aan WO 1 voorafging. Zo geeft hij de lezer een 
inzicht in de waaier ziektes en gebreken waarmee 
de toenmalige plattelandsarts werd geconftonteerd, 
de diagnostische en therapeutische middclen en 
methoden waarop hij zich kon beroepen. Hij 
schetst het verloskundig en chirurgisch handelcn 
en, last but not least, wat de sociaal-medische 
activiteiten van dr. Hers waren. 
Een exhaustief goed opgedeeld en leesbaar 
overzicht dat is uitgegroeid tot een boek van liefst 
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326 bladzijden aangevuld, zoals het de 
beroepshistoricus betaamd, met namcnregister, 
noten, archivalia om te zwijgen over de 
indrukwekkende literatuurlijst, die meniglezerzal 
helpen bepaalde punten uit te diepen. 

M. THIERY 

A.M.G. RUTTEN, Dutch transatlantic medicine 
trade in the eighteenth century under the cover of 
the West India Corttpany. Erasmus Publishing, 
Rotterdam, 2000, 168 biz. ISBN 90 5235 148 1. 

De 18''' eeuw kende een transatlantisch verkeer 
tussen de Republiek der Verenigdc Provincies en 
de overzeese gebieden en handelsvestigingen van 
de West-lndische Compagnie. Een opvallend druk 
verkeer in beide richtingen. Medicijnen, bestemd 
voor de artsen en de chirurgijns aan de overkant 
van de Atlantische Oceaan, werden vanuit 
Amsterdam verstuurd terwijl ladingen tropische 
geneeskrachtige kruiden van de Amerika's hun 
weg vonden naar het moederland om daar 
verkocht of verhandeld te worden. De overzeese 
behocfte aan werkzame gcneesmiddelen was 
immers enorm groot. voor de blanke bevolking en 
de uit Afrika aangevoerde negerslaven die op hun 
plantagesvverkten.Bcidcgroepen, vooral echterde 
laatste, werden belaagd door tal van nieuwe 
ziektes waartegen zij niet de minste natuurlijke 
weerstand ontwikkeld hadden. 
In dit boek wordt aandacht besteed aan de 
slavenhandel, waaraan ook onze noorderburen zich 
in het verleden schuldig gemaakt hebben, een 
onderwerp dat nog al te vaak taboe is. Heel 
belangrijk is het gedetailleerdc overzicht van de 
gcneesmiddelen. de materia medica waarop in de 
18''° eeuw een beroep werd gedaan, De auteur 
beheerst dit onderwerp uitstekend, theoretisch en 
vanuit de praktijk. Alphons Rutten, die in Leiden 
farmacic en biochemie studcerde, en zijn 
doctoraatsthesis wijdde aan de historic van de 
farmacie in de Nederlandse Antillen, werd hoofd 
van een Nederlands geneesmiddelenbedrijf en 
werkte ook als apotheker in Curasao. Thans is 
hijals Research Associate verbonden aan het 
Leidse Institute for the History of European 
Expansion. 

Een vlot geschreven, rijk geillustreerde 
monografie. Een aanrader voor wie zich 
interesseert aan de geschiedenis van de farmacie 
en de geneeskunde. 

M. THIERY 

Rolandc GRAVES, Born to procreate. Women 
and Childbirth in France from the Middle Ages 
to the eighteenth Century. New York, Peter Lang, 
2001. ISBN 0-8204-4907-5. ISSN 0742-6712. 
Prijs: BEF 1.873. 

Deze monografie, nummer 53 uit de reeks "Studies 
in the Humanities" van Guy Mermier, is 
uitgegeven door de New Yorkse firma Peter Lang 
Gedrukt in de V.S.A, wordt de serie in Europa 
verspreid door Peter Lang AG, Europaischer 
Verlag der Wissenschaften, Jupiterstrasse 15, 
Postfach 277, CH-3000 Bern 15, Switzerland. Het 
boek omvat 162 bladzijden, inclusief de zes 
pagina's literatuuropgave. Een namcnregister 
ontbreekt. Het is opgedeeld in vier hoofdstukken, 
respcctievelijk over de middeleeuwse 
wetenschapskennis; de obstetrische leerhoeken, 
van Soranos (2e eeuw) tot Guillemeau Sr. (1550-
1613); problemen, controversen en misvattingen in 
de vroedkunde; en de voorlopers van de modeme 
obstetric. 

De schrijfster is een geboren Franfaise, die haar 
studies voortzette aan de Universiteit van 
Michigan, die na het bchalen van het PHD-diploma 
bleef wonen in de V.S.A. en thans aan de Northern 
Michigan University de Franse taal en literatuur 
doccert Haar vorig boek, getitcld Flamenca: 
variations sur les themes de I'amour courlois laat 
weten dat zij een filologe is met belangstelling voor 
de geschiedenis. 

Reeds als kind en als adolescentc was Rolandc 
Graves geboeid door de mysteries van de 
voortplanting, een onderwerp dat toen in haar land 
nog taboe was, en door de gruwelen van de 
bcvallingen, die toen uiteraard ten huize van de 
vrouw plaatsvonden en vrijwel uitsluitcnd werden 
geleid door vroedvrouwen. Wat haar intrigeerde en 
tegelijk stuitte was de maatschappel ijke positie van 
de Franse moeders. die ogenschijnlijk instemden 
met de rolverdeling die haar sekse traditioneel werd 
toegekend. in het Duits de "drie K's": "Kinder, 
Kilche, Kirche". Zij waren in wezen echtelijke 
seksobjecten en kindermachines, rollen waarbij zij 
zich eeuwenlang hebben neergelegd. Daarom is 
Graves in de literatuur gaan zoeken om een 
verklaring te vinden voor deze ogenschijnlijke 
paradox. Zij verzamelde stapels notities die zij 
tenslotte zou verwerken tot een monografie, 
waarvan de titel Born to procreate de 
grondgedachte duidelijk vertolkt: het historisch 
vaststaande feit dat vrouwen zich als lammcrcn 
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licten offeren op het altaar van de reproductie, de 
wetenschap ten spijt dat dit aan zo vele duizenden 
van hare zusters het leven had gekost. 
De behoefte haar wrevel over zovcci onrecht en 
passiviteit te verwoorden door het redigeren van 
een sociale geschiedenis van de vroedkunde is op 
zich een lofwaardig initiatief, een uitdaging die 
overigens in de lijn ligt van de modeme 
geschiedschrijving: in eerste instantie de patiente 
kiezen als onderzoeksonderwerp in plaats van de 
traditionele toer op te gaan door de obstetrische 
hulpverleners - de vroedvrouwen, de chirurgijnen 
en uiteindclijk de vroedmeesters en de obstetrici -
in het voctlicht te plaatsen. Jammer genoeg is zij 
wat mij betreft niet in haar opzicht geslaagd en 
blijft haar verhaal nauw aansluiten bij de talloze 
bekende werken over de cvolutie van de 
technologic van de vroedkunde en de personen die 
daarbij een rol gespeeld hebben. Zij het dat haar 
boek minder systematisch en minder goed 
geordend is dan bij voorbeeld dat van Irving Cutter 
en Henry Viets (1934, 1964) waaraan zij zich in 
grote mate heeft gespiegeld. 
Duidelijk is ook dat de filologe-historica Rolandc 
Graves te weinig vertrouwd is met de 
geneeskundige aspecten van haar onderwerp. Het 
boek bevat tal van fouten, laat staan 
onnauwkeurigheden. Exemplatur vermeld ik haar 
bewering als zouden de illustraties van het 
anatomie-bock van Da Carpi uit 1523 (zij schrijft 
het onmogclijke jaartal 15231) realistisch zijn en 
beweert zij dat de artiest die de heerlijke platen van 
Vesalius' Fabricatekende onbekend is. Zij doetde 
geschiedenis geweld aan wanneer zij laat weten dat 
chloroform reeds vanaf het jaar 1834 als 
anestheticum werd toegepast. Dat "the nineteenth 
century would see the end of puerperal fever 
epidemics" is een wensdroom. Het injectiespsuitje 
werd niet in de 18e eeuw in gebmik genomen. Dat 
La Motte een gruwcl had aan obstetrische 
instmmenten is correct, doch zij verzwijgt dat de 
man de versio podalica als panacce gebruikte bij 
zware bevallingen. Waar zij de historic van de 
verloskunde uit de doeken doet, vergeet zij te 
vermelden dat Jan Palfyn de eerste was die een 
forceps publiek heeft gemaakt. Hoewel geen 
Fransman, was het in Parijs dat hij zijn instrument 
voorstelde aan zijn collega's. De bewering dat de 
"mains de fer" van onze Vlaamse vrocdmeester 
"straight and short" was, snijdt geen bout: het 
werktuig was lang en de oudste atbcclding ervan 
(door Lorenz Heister) toont dat het instrument 

voorzien was van een bekkenkromming. Dat La 
Motte de Palfynse tang niet kende is evenzcer 
onjuist: de Parijse Academic had hem zijn oordeel 
gevraagd, maar de nihilist antwoorddc dat om 
"theoretische" redenen een zulk danig instmment 
niet werkzaam k6n zijn. 
Met de medische nomenclatuur en terminologie 
neemt de schrijfster niet zelden een loopjc. Zij 
bedrijft neologismen zoals "histery" als transcriptie 
van het Grieksc woord voor baarmoeder, schrijft 
"hypothecaries" i.p.v. apothecaries, "pelvic-meter" 
i.p.v. pelvimeter, "asepfy" en "antisepty", etc, etc. 
De term "rubban" is Frans noch Engels, laat staan 
Amerikaans. Het schedcspeculum ofte 
baarmoederschroef omschrijft zij als werktuig "to 
delete" (aanbrcngen, aangeven) i.p.v. "to dilate" 
(verwijden van de lage tractus genitalis van de 
vrouw). 
De tekst is doorspekt met schoonheidsfouten, 
vooral wat de spelling van eigennamen betreft. 
ROsslin beet afw'issclend "Roesslin" of "Rosslin" en 
zij verminkt de titel van zijn beroemd geschrift, 
getitcld Der swangern frawen und hebamme 
rossgarte door "Roscgarten" en "Rosengarten" te 
schrijven. Joseph Lister, de vader van de antisepsie 
wordt "Listem" gespeld en de stad Leipzig 
"Lepzig". Dr. Pundel wordt "Plundel", Par^ soms 
"Pare" en haar landgenoot G61is moet het ook 
zonder accent stellen. 
De meeste illustraties zijn overgenomen uit 
klassieke leerboeken, doch de reproductie is 
ondermaats. Figuur 14 wordt doorkmist met een 
modeme streepjescode. Figuur 27 laat vier 
modellcn van de Palfynse tang zien, doch het 
ondcrschrift luidt "Chamberlcn's forceps, 
seventeenth century". Sommige onderschriften bij 
obstetrische instrumenten zijn cryptisch en zullen 
alleen door erudietc lezers geinterpretccrd kunnen 
worden Andere zijn onvolledig, zoals figuur 31 
waarop ook twee clysteerspuitcn zijn afgebeeld, die 
de schrijfster identificeert als "syringes for 
injections into the vagina". Zij vergeet echter 
daaraan toe te voegen dat de bovenste spuit de 
"doopspuit" is die in de 17c eeuw door Mauriceau 
gcintroduceerd werd om - voorafgaand aan de 
verkleining van een mogclijk nog in leven zijnde 
foetus - het kind in utero het doopsel toe te diencn. 
Historisch een heel belangrijke bijdrage aan de 
verloskunde, omdat deze praktijk, eens door de 
Sorbonnc-theologen gevalideerd, de deur op een 
kier zou zetten voor de onchristelijke toepassing 
van de embryotomie bij de levende vmcht. 
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Ik wil deze bespreking niet afsluiten zonder lucht 
te geven aan mijn verbazing over het feit dat de 
schrijfster van dit boek, een Franfaise, tal van 
oorspronkclijk in haar moedertaal geschreven 
leerboeken heeft geraadplccgd ... in een Engelse 
vcrtaling. 
Tot besluit. Leken mogen over de vele 
onvolkomenhedcn van dit boek heenstappen, aan 
de medici en de historici die zich wensen te 
verdiepen in de geschiedenis van de vroedkunde 
kan ik de lectuur van dit boek tot mijn spijt en 
frustratic niet aanbevelen. Bovendien ligt mijns 
inziens de kostprijs veel te hoog want het boek kost 
uitgerckend meer dan BEF 10 per bladzijde ! 

M. THIERY 

Jan GODDERIS, "Een arts is vele andere mensen 
waard". Inleiding tot de antieke geneeskunde. 
Leuven, Peeters, 2000. ISBN 90-429-0834-3. 

Dit boek is geen gemakkelijk boek. Niet omdat het 
een turf van maar liefst 855 dicht bedrukte 
bladzijden is, maar omwille van de stof die op zich 
moeilijk, ingcwikkcld en soms verwarrend is. Het 
overzict een heel lange geschiedkundige periode. 
bevat een onvoorstelbaar groot aantal gegevens en 
feiten en de tekst is doorspekt met citaten ontlcend 
aan primaire bronnen, wat verrijkend doch niet van 
aard is er de lectuur van te vergemakkelijken. 
Bovendien moet men er zich rekenschap van geven 
dat het van de lezer een bijzondcr grote inspanning 
vergt zich in te leven in en te verplaatscn naar de 
denkwereld van zijn antieke voorgangers, de 
wegbereiders van de modeme geneeskunde. 
Dit is echter geenszins een kritiek doch een 
verwittiging aan de lezer, die moet weten dat hij dit 
magistraloe (sic) opus niet in een ruk zal kunnen 
lezen en "lezen" een onderschatting is die best 
wordt vervangen door "bestudcren". Het is geen 
refercnticwerk, want daartoe ontbreken de verciste 
instrumenten: een namcnregister en een listing van 
sleutelwoorden. 

Het moeilijkst vond ik de wijsgcrige stukken, de 
kapittels over het ontluiken van een rationele 
geneeskunde en de wederzijdsc, intieme verbanden 
tussen de geneeskunde en de filosofie, zij het dat 
meer wijsgerig onderlegdc lezers mij zullen 
terechtwijzen. Doch deze taaie hoofdstukken zijn 
essentieel voor een goed begrip van wat daarop 
volgt, vermits de Grieken als eersten de 
fundamcntele vragen stelden en er oplossingen 

voor bedachten en formuleerden. Vragen die 
ecuwig en derhalvc nog actucci zijn. Daarom kan 
de Grieks-Romeinse geneeskunst niet worden 
losgekoppeld van de antieke filosofie, een 
boodschap die professor Godderis in een vorig 
boek, De beste arts zij ook fllosoof! aan de orde 
heeft gesteld. Omdat ik echter vermoed dat ook 
andere lezers de filosofisch-medische en medisch-
filosofische gedeelten als moeilijk zullen ervaren, 
verstout ik mij hun de volgcnde tip te geven: begin 
de lectuur van dit boek met een of twee 
hoofdstukken te lezen waarvan het thema concreter 
is en waarop u als medicus-practicus beter bent 
voorbereid. Ik denk bij voorbeeld aan het mooic 
overzicht van het ontstaan en de cvolutie van de 
humorenthcorie, het kapittel over de Alcxandrijnse 
geneeskunde en fysiologie of dat gewijd aan de 
Diktaten van ons aller mccster Galenos, die de 
geneeskunde tot na de Renaissance hebben 
beinvloed, Ik ben trouwens overtuigd dat de 
schrijver mijn raad zal onderschrijven, want in zijn 
wijsheid heeft hij dit boek niet opgevat als een 
"systematisch en synthetiserend" verhaal, doch 
doclbewust gckozen voor capita selecta, 
"illustratievc modellen" van de antieke denk-
patronen over ziekte en gczondheid, Bovendien, 
en dit is bijzonder handig, schreef hij u ieder 
hoofdstuk op een zulkdanige wijze dat het als het 
ware een eenheid vormt, op zichzelf staat en 
bevattelijk is, ook zonder exhaustieve kennis van 
wat voorafgaat. 

Als doorgewinterd graecus en tekstenkenner 
vermeldt de schrijver, tussen haakjes in de tekst, de 
oorspronkelijke Grieksc (in transcriptie) en 
Latijnse termen, wat ik bijzonder op prijs heb 
gesteld Allereerst omdat het voor mij een 
oplichting was te mogen ondervinden dat de vijf 
jaren Grieks die ik in het middelbaar onderwijs heb 
gcnoten, sporen hebben achtergelaten en anderzijds 
omdat vele onduidelijk gebleven etymologieen op 
die manier helder worden. Thans weet ik 
bijvoorbeeld waarom de histo- en cytologen 
spreken over "pycnotisch" kemmatcriaal. Wat ik 
evenwel betreur is dat er achteraan het boek geen 
alfabetische lijst staat waarin al deze Orieks-
Latijnse woorden en termen, met hun Nederlandse 
equivalenten, werden opgenomen. Wel een applaus 
voor de uitgebreide literatuuropgave, die menigccn 
zal toelaten een of ander punt uit de tekst in te 
studcren. 

Voor welk publiek is deze inleiding tot de antieke 
geneeskunde bestemd ? Jan Godderis, die aan de 



Scientiarum Historia 27 (2001) 1 99 

KU-Leuven naast de psychiatric ook de medische 
historic en de cultuurgeschiedenis (van de 
seksualiteit) doccert, heeft deze vraag zelf 
beantwoord in zijn inleiding door eraan te 
herinncren dat de geschiedenis van de 
geneeskunde, die certijds een verplicht examen-vak 
was, thans niet meer wordt onderwezen of op zijn 
best stiefinoedcrlijk wordt bchandeld, wat hij, zoals 
wij, aanziet voor een vorm van culturele verarming 
om niet te zeggen barbaric. Immers, "om het 
heden, vooral het nieuwe of vcmicuwende, goed te 
kunnen beoordelen moet men steeds kunnen 
vcrgelijken met het verleden", aldus Godderis, die 
daarop laat volgen "Om een goed antwoord te 
kunnen geven op het bij de leek zo sterk verbrcide 
geloof dat de technologische geneeskunde 
oppermachtig of alleen zaiigmakend is, en dat elk 
medisch falcn op een bcroepsfout moet worden 
teruggevoerd, heeft het inzicht in de cvolutie van 
het medisch denken vanaf de diepten der tijden een 
grote waarde". Duidelijker kon niet gesteld worden 
waarom het medisch historisch onderwijs niet 
alleen van theoretisch maar ook van praktisch 
belang is en moet blijven. Met andere woorden, 
het boek van professor Godderis richt zich in eerste 
instantie tot de aankomende artsen. Daarmee is 
echter niet gezcgd dat ook de afgestudeerde 
geneesheren, de historici en eender welke 
intellectuele leek daarin niet zijn gading kan 
vinden, nieuwe denkpistes ontdekken, zovele 
antidoten tegen vooringenomen gedachten en 
besluiten. 
Dit boek is een merkwaardig boek en de bekroning 

van de gigantische inspanningen die de medisch-
historicus, tevens filosoof en taalkundige zich over 
de jaren heeft getroost. Lezen en bestudcren van 
dit werk is hulde brengen aan zijn titanenarbeid. 

M. THIERY 

Samuel KOTIEK, Manfred HORTSMANSHOFF 
e.a. (eds). From Athens to Jerusalem. Medicine 
in hellenized Jewish Lore and in early Christian 
Literature. Rotterdam, Erasmus Publishing, 2000. 
(Pantaleon Reeks nr. 33) ISBN 90 5235 135 X. 

Deze bundel bevat de lezingen van het Symposium 
gehouden in Jerusalem op 9-11 September 1996. 
Als sprekers traden op godsdienst-historici, 
theologcn, oudhcid-deskundigen en classici. Deze 
multidisclplinaire aanpak leverde interessante 
resultaten en vemicuwende inzichten, die in de vele 
bijdragen tot uiting komen. Ze zijn ondergebracht 
in vijf afdelingen : I. Babylonian and Talmudic 
Medicine (M.J. Geller, Tirzah Meacham), 2. 
Gynaecology and Obstetrics (M.Stol. D. 
Gourevitch, S. Kottek en G. Baader), 3. Eunuchs 
and Androgynes (M. Horstmanshoff, J. Levinson), 
4. Body and Soul (St.T. Newmyer, H. Paavilainen, 
L. Trembovler), 5. Healing Narratives in Hebrew 
and early Chyristian Literature (G.B. Feragren, N. 
Allen, J. Lagrie, J. Helm). 
Een algemene index en een uitgebreide Index 
locorum besluiten dit rijke werk, dat niet kan 
samengevat worden, maar dat alleen ten sterkste 
kan worden aanbevolen. 

R. JANSEN-SIEBEN 
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