Sinistromanie
"' Andro Woogmeester
Op zoek naar wat documentatie over fa'
cialisparese stuitte ik op een boe$e
"Linkshandigheid", dat in een boekenkast
van de Centrale Medische Bibliotheek
stond. Dit bleek ook nog in dezelfde categorie als Íacialisp:uese thuis te horen.
Aangezien ik linkshandigheid nooit als
afwiiking heb beschowd en de titel voor
mii dus als een tang op een varken sloeg
keek ik dit boekie in.
Het gaat om een boekje, in 1969 geschreven, door
Dr. A. Van Straaten. Er rvordt een begin gemaakt
door uit te leggen dat er tl'ee tl'pen linkshandigen zijn:
- de manifeste linkshandigen; dat zijn de mensen
aan wie te zien is dat het om linkshandigen gaat.
- de cryptogene linkshandigen; dit zijn de mensen die niet voor hun schriftelijke geaardheid
durven uit te komen en daarom maar rechtshan-

dig door het leven gaan.
Dan worden samenvattingen gegel'en van enkele
"verklarende" theorieën over Sinistromanie, of
gewoon linkshandigheid;
Enkele van deze samenvattingen zijn hieronder
kort samengevat:
- De opvatting van Watson;
Deze gaat er van uit dat de mens ambidexter is
geboren, dat wil zeggen dat er nog geen \/oorkeur is voor één deel van de extremiteiten. Watson ging ervan uit dat de mens door omgevingsfactoren links- of rechtshandig wordt.
- De histotische theorie van Pey Smith;
De mensheid blijkt een voorkeur te hebben voor
rechtshandigheid. Pey Smith denkt hiervoor een
verklaring te hebben gevonden in de asymmetrische ligging van het menselijk hart. Doordat de
mens in de oertijd een verticale lichaamshouding
ontwikkelde, kreeg hij meer bewegingsruimte.
De armen ontwikkelden zich geleidelijk van locomotorische organen tot instrumentele (grijp-)
organen. De armen kregen hierdoor een functie
in de voedselvoorziening en de handhaving van
het eigen individu. De zich cognitief ont*'ikkelende mens ontdekte dat letsel aan de linkerhelft
van het lichaam - waar het hart gelokaliseerd is zeer fataal is. Het was dus noodzakelijk dat de

aanvalswapenen h'ercen qehanteerd door de
rechterhand, tern'ijl met de linker hand het beschermende schild rverd vastgehcuden. Aangezien lieden, die de bedier.rng r-an het rl'apen en
het schild andersom aanpakten, door hun linkshandigheid, eerder ten onder grnten, r'ond een
selectie van rechtshanCiqen liaats. De schrijver

van "LinkshandigheiC rveerlegt deze theorie
door te opperen Cat lersel aan de rechterhelft
van het lichaam even iaiaal kan z:in. dit door de
ligging van de lever in die helf:.
- De zonnetheorie van Von \Íel'er;

Von Meyer zocht de or-rZaàk .,-ar ce rechtshandige voorkeur van de nen'heii rr ie zonnecultus"; Dit is een godsdrer.st, cLe als de oudste
godsdienst gezren kan ir-i::er,. De zcn neemt
dan de plaats van het cpre:ir'ezer. in. De eerste
tekenen van menseliik :e.:raling ziin te vinden
in de hoogvlakten va;r Cer.::aa. Azie. Fííer rvaren
de mensen zorr'el in he: r..-:rien. als in het zui-

den omsloten door de H:ma-ava. De enige manier om zich te r.ei=::e:den ir'as Cus naar het

o:s::n;:k ie richling is van
de opkomende zcn. i\'as l'a.. deze mensen
rechts de richting .,-ar. :,et :pk:nend licht en
links de duisternis Aar.Êezier hcht goddelijk
oosten. Doordat het

was, kreeg rechts h:e:i---r: ee:, r'corkeur boven

links. Een opmerkr:r* rri:.e:zriCs ls dat ik mij afvraag of deze r,ensen zr:h dar. nocit omdraaiden.

Na deze trvee i'.ist.-:rscne:.rer:ieen vclgt een
klein "subtheorielje :-;er lrr.ks- er rechts verkeer, dat best rr'e. n.-er.Ë:.;r':.rr j:* :s.
Ten tijde dat het zrvaa:C :rcg het voornaamste
wapen was, lverd drt lrr.l<s lar. l'.et paard opge-

borgen. Om de passa:.ten r"ret ;e l-.:nCeren bij het

en rvas
'-.:sestegen
er dus links verkeer. Dt l.'eri r-orrtgezet in de
tijd van het romeinse rijk, ''r'aar de koetsiers de
paardezweep met Ce recrterhard bedienden.
Om ook hier het overige r-erkeer nje: te hinderen
werd linksverkeer gehanChaaid Dat rvij in Europa nu voornamelijk rechts verkeer h.ebben stamt
opstijgen n'erd daa:crn l:nks

uit de tijd van Napolecn. In Cie rijC rvas de siagorde binnen de verschillende lege:s links georiënteerd. Als gevechtssïateEre siceg Napoleon
deze slagorde om naar ie ande:e kant. Door het
aardige succes hiervan geb::d rii rechts verkeer
in alle door Frankrijk over-'r-:rr.:-.en gebieden. Dit
zou een verklaring zijn r':rr l-.e: -inks verkeer in
o.a. Engeland dat nie: h'as r\'€r-r1'lrl.en.
De arteriële vaattheorie van Bolk
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heidszorg als privéleven. Voor andere specialismen zijn er minder van dit soort oplossingen en is
het biinean onmogelijk om bijvoorbeeld tachti6

uur te werken, te vergaderen, bij te scholen

en

kinderen te baren en verzorgen.
Er is een redelijk aantal vrouwelijke gynaecologery kinderartsen en psychiateÍs, maar veel te
weinig onder de andere specialisaties. In die specialismen is het ook veel moeilijker om werk van
elkaar over te nemery niet eens doelend op het tr pische clichébeeld van een patiënt die drie consuïten lang met een vrouwelijke arts praatte over zijn
psycho-sociale toestand, en de vierde keer door
een vervangen mannelijk arts naar de apotheek
werd gestuurd... Maar ja, zolang zorg voor de
kinderen als moedertaak wordt beschouwd, zal
deze parttime moeten werken.
Er zullen in de toekomst dus meer regelingen en
voorzieningen moeten komen om artsen tijderts
zwangerschapsverlof te vervangen, er zullen meer
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ders verhalend middeleeuws episch gedicht. 23. onderzoekscommissie 24. inter-
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Dames, het kan nóg anders: wordt fulltime arts
en trouw met een arbeidsongeschikte man of met
een kunstenaar die zijn gedichtjes of schilderijen
thuis vervaardigt, het lieÍst een Griek.

de persoonsvorm van zijn. 9. kleine voorname groep. 10. omwenteling. 11. duizend
kilo. 12. geheel de uwe 13. water in Friesland. 14. soort papegaai 15. uitdrukking
van kou. 16. vorm van belasting 18.afvoer.
19. frans lidwoord. 20. rund. 21. over rid-
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noodzakelijk.

1. punt in de horizon waar op 21 maart en
op 22 september de zon ondergaat. S. der-

9

8

deeltijdbanen moeten komen als wij een gigantisch laag geboortecijfer willen voorkomen (vergeet niet dat die generatie ons oP een dag zal vetzorgen ) en er is meer oPvang voor kinderen

nationaal monetair stelsel. 25. delayed hypersensitivity. 26. zeggen (eng). 27. medische studierichting. 30. mikpunt. 31. plaats
in gelderland. 33. omroep. 34. boksterm.
35. vod. 36. boomsoort. 37. en anderen. 38.
op dit moment. 39. deel v.h. oog.
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1. Eerste weken na het huwelijk. 2. voor ingewijden. 3. gebied. 4. meervoud. 5. plotse-
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linge aanval 6. netto. 7. Verzameling eind31
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toetsen. 17. Onze leden organisatie. 19 Zuidamerikaans dier. 22. Verkeerde aankoop.
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28. streven. 29. Slaan zonder enige reden
studenten in elkaar. 32. Houding. 35. munteenheid. 38. Chemische stof.

