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Erwin J.O. Kompanje, De 

penisverkorter en andere 

opmerkelijke verhalen uit 

de geschiedenis van de 

geneeskunde, Atlas, 175 blz., 

18,50 euro. De bijbehorende 

expositie in Natuurhistorisch 

Museum Rotterdam is te zien 

t/m 25 juli. Zie www.nmr.nl. 

Adriaan Kooy, Diabetes mellitus. Diagnostiek, 

complicaties en behandeling. Prelum uitgevers, 

212 blz., 49,50 euro.

De tweede druk van het boek Diabetes mellitus. 
Diagnostiek, complicaties en behandeling is een 
verbetering ten opzichte van de eerste. Het is 
geactualiseerd door het toevoegen van recente 
onderzoeksgegevens. Zo zijn hoofdstukken 

over diabetes en zwangerschap, en diabetes 
en kanker toegevoegd. Grote studies, zoals de 
UKPDS, Accord en Advance worden besproken, 
en ook nieuwe behandelopties komen ruim aan 
bod. 
Het boek is mooi verzorgd, met veel illustraties, 
foto’s en gekleurde tabellen. Voor dokters met 
al wat ervaring op het gebied van diabeteszorg, 
die bij willen blijven. SB

Nieuwe inzichten diabetes 
boek

Smeuïge anekdotes uit de 
boek/tentoonstelling

zeventiende eeuw

Altijd al eens willen weten hoe een penisverkor-
ter uit de zeventiende eeuw eruitziet? Bezoek 
dan de naar dit kleinood vernoemde expositie 
in Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Daar 
is een replica te zien, gemaakt van wol en zacht 
linnen. En even verderop ligt een enorme blaas-
steen, waarvan een ongelukkige ziel enkele 
eeuwen geleden onverdoofd is verlost.
De verhalen achter deze voorwerpen staan 
in een boekje van Erwin Kompanje, klinisch 
ethicus op de intensive care in het Erasmus MC, 
en verzamelaar van oude medische boeken. 
Daaruit diepte hij nog veel meer smeuïge anek-
dotes op, bijvoorbeeld over maagdelijke borsten 
die enorme proporties aannemen, een vrouw 
die zogenaamd konijnen baart en een Portugees 
met twee tampeloeresen.
Een beetje een rariteitenkabinet is het wel 
geworden. Kompanje concentreert zich op de 
sensatieverhalen, niet op de serieuzere, wellicht 
saaiere kant van de zestiende- en zeventiende-
eeuwse geneeskunde. Toch biedt het boekje 
een leuk inkijkje in de ontwikkeling van het 

vak. De auteur beschrijft tot in detail een van 
de eerste ingrepen waarbij een arts de buik 
van een vrouw opende om een dood kindje 
te verwijderen na een buitenbaarmoederlijke 
zwangerschap. Hij toont aan dat Friedrich 
Trendelenburg helemaal niet de eerste was die 
de ‘houding van Trendelenburg’ toepaste. En 
bij alle oude verslagen over misvormingen en 
bizarre aandoeningen maakt hij een vertaalslag 
naar de taal van de hedendaagse arts: mamma-
hypertrofie, münchhausensyndroom, pygo-
pagus parasiticus. 
Wat De penisverkorter vooral mooi laat zien, is de 
enorme waardevermeerdering van een mensen-
leven door de jaren heen. Patiënten die onder 
het mes gingen, kregen vier eeuwen terug niet 
meer verlichting dan de hand van de buurvrouw 
om in te knijpen. En de chirurgijn keek niet op 
een dode meer of minder, ook niet als die het 
gevolg was van zijn stommiteit. De berooide 
nabestaanden kwamen toch niet op het idee 
om die hoge heren iets te verwijten. Een groter 
contrast met het nu is niet denkbaar. LdK

Elizabeth Trevers leed aan mammahypertrofie 

(uit: W. Dortsen, Philosophical Transactions 1670).

Replica van de penisverkorter (gemaakt door Ditty van 

Duijn en Erwin Kompanje, 2007).

De Portugees Jean Baptista 

dos Santos had twee penissen 

en een extra been (uit: G.J. 

Fisher, Transactions of the 

Medical Society of the State of 

New York 1866).


