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Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum  
in Rotterdam waar ruim 13.000 professionals zich  
inzetten voor de kerntaken: patiëntenzorg,  
wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs.
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Nog betere zorg, nog beter 
onderzoek en nog beter 
onderwijs. 

Dat is het doel van het Eras-
mus MC Vriendenfonds. Al 
ruim 3.000 particulieren zijn 
inmiddels Vriend. Een jaarlijkse 
donatie van 35 euro volstaat. 
Vrienden ontvangen onder 
meer vier keer per jaar gratis 
Monitor, het magazine dat u 
nu leest.

Meer informatie:
www.erasmusmcvrienden.nl
en 010 704 35 09

Op www.erasmusmc.nl staat de 
digitale versie van Monitor. 
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150 jaar Sophia 
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€19,95

Met meer dan 80 smakelijke en 
verrassende recepten en verhalen 
van de patiënten, maar ook van artsen, 
verpleegkundigen en andere medewerkers.

Een kleurig, vrolijk jubileumboek voor 
iedereen die het Erasmus MC-Sophia een 
warm hart toedraagt. Met de aankoop van 
dit boek steunt u het Sophia Kinderthorax-
centrum. 

Te bestellen via 
www.trichispublishing.nl 
en uw boekhandel.

www.sophia150jaar.nl
/sophia150jaar
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Erasmus MC’er Erwin Kompanje zoekt in de medische geschiedenis naar 
eerste beschrijvingen van ziekten. Ditmaal: Lupus erythematosus.

Wie heeft de grootste?

Het is de eerste illustratie van Lupus erythe-
matosus, een auto-immuunziekte van het 
bindweefsel die zich onder andere uit in een 
vlindervormige huidafwijking in het gelaat. 
De levensgrote plaat, waarop het portret van 
een man met spierwit haar en een melancho-
lische blik in de ogen, staat in de magistrale 
dermatologische atlas van de Franse derma-
toloog Pierre Louis Alphée Cazenave (1795-
1877). Het boek, met de titel Leçons sur les 
maladies de la peau, professées à l’École de 
Médicine de Paris, is tussen 1841 en 1845 in 
vier delen, die uiteindelijk één boek vorm-
den, uitgegeven. Er staan zestig prachtige 
platen in. De afbeeldingen, waarop gezichten 
en armen met huid- en geslachtsziekten 
zijn afgebeeld, zijn door twee kunstenaars 
getekend en vervolgens door zeven koper-
graveurs tot stippelgravures omgewerkt. 
Deze gravures zijn vervolgens in een bruine 
tint gedrukt en daarna met de hand door een 
serie kunstenaars minutieus en levensecht 
ingekleurd. Een enorm arbeidsintensief werk, 
dat maakt dat het boek ook in de tijd dat het 
verscheen zeer kostbaar was. Ook nu is het 
moeilijk te verkrijgen, gewild onder verzame-
laars en daardoor zeer prijzig. Wat buiten de 
fantastische kwaliteit van de platen verder 
opvalt, is de enorme grootte: 55 x 35 cm. 
Weinig medisch-wetenschappelijke boeken 
uit de negentiende eeuw hebben zo’n groot 
formaat.

Mega
Maar Cazenave was niet de eerste huidarts 
met een groot boek. Voordat hij met zijn 
magnum opus kwam, waren er twee andere 
Franse dermatologen met eveneens opval-
lend grote atlassen. De eerste was Jean-
Louis Marc Alibert (1768-1837). In 1806 
gaf hij zijn Description des maladies de la 
peau, observées a l’Hôpital Saint-Louis et 
expesition des meilleures méthodes 

suivies pour leur traitement uit. Het boek, 
46 x 31 cm groot, bevatte 56 handgekleurde 
kopergravures. Een andere Franse huidarts, 
Pierre-Francois-Olivier Rayer (1793-1867), 
wilde niet achterblijven. Zijn Traité des mala-
dies de la peau uit 1835 was net iets groter 
dan die van Alibert: 50 x 35 cm. Een Duitse 
mega-huidziektenatlas, Atlas der Hautkrank-
heiten, verscheen tussen 1856 en 1876 in 

tien delen van de 
hand van de ge-

ridderde arts 
Ferdinand 

Hebra 
(1816-

1880). De 104 steendrukken, eveneens al-
lemaal ware kunstwerken, hadden een maat 
van 45 x 39 cm.

Gigantisch
Allemaal exceptioneel grote boeken. Caze-
nave’s en Hebra’s atlassen zijn al heel groot, 
maar zij zijn nog niet eens de grootste. Deze 
eer is aan de Engelse dermatoloog Sir Henry 
Radcliffe-Crocker (1845-1909) toebedeeld. 
Hij wint met gemak. Zijn Atlas of diseases 
of the skin uit 1903 omvat 96 levensgrote 
afbeeldingen, op dik papier gedrukt, van  
patiënten met uiteenlopende huidziekten. 
Het boekwerk is werkelijk gigantisch, 57 
x 43 cm groot en niet minder dan 23,6 
kilogram zwaar. Het is de grootste dermato-
logische atlas ooit uitgegeven. Geen boek om 
even in bed door te kijken.

Grote boeken, grote ego’s
Waarom zulke gigantische boeken? Zou het, 
heel banaal, te maken hebben met ‘ik heb de 
grootste!’? Ik denk het wel. Alle hierboven 
genoemde reusachtige atlassen zijn, als je de 
biografieën van de auteurs leest, geschreven 
door bijzonder grote ego’s. ‘Hoe groter het 
ego, hoe groter de atlas’ gaat hier zeker op. 
Je zou het misschien niet zo snel verwachten 
van dermatologen. Ook de meeste negen-
tiende-eeuwse, niet-anatomische atlassen 
van andere medische specialismen zijn niet 
zo groot. Maar aan de andere kant, de huid is 
wel ons grootste orgaan.

Tekst Erwin Kompanje
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Onderzoek redt levens

De Daniel den Hoed Stichting steunt het kankeronderzoek in het Erasmus MC. Elke bijdrage aan de 
stichting en dus aan het kankeronderzoek in Rotterdam is van grote waarde en brengt ons dichterbij 
de overwinning op kanker. Immers, onderzoek redt levens.

Lever ook een bijdrage! Neem contact met ons op of kijk op onze website:

010 – 70 32 381
info@danieldenhoedstichting.nl
www.danieldenhoedstichting.nl
www.facebook.com/danieldenhoedstichting
Daniel den Hoed Stichting – Giro 8353


