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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Woord vooraf
Dit boek vereist een enkel woord ter inleiding, ten einde misverstand te voorkomen.
Zoals de deskundige lezer onmiddellijk zal bemerken, is de titel te pretentieus;
wat hier geboden wordt, is geen wezenlijke geschiedenis van onze vaderlandse
geneeskunde, doch slechts een vrij ruwe schets daarvan.
Daar het aanvankelijk in de bedoeling lag dit boek op te nemen in de Fibula-reeks
(waarvoor het tenslotte te omvangrijk bleek te zijn), stond mij bij het schrijven een
kring voor ogen van jeugdige, in het vaderlands verleden belangstellende lezers, die
niet beslist medisch onderlegden behoefden te zijn. Dit verklaart de eenvoudige trant,
waarin het werk geschreven is, de betrekkelijke soberheid van het aangevoerde
feitenmateriaal en de beperktheid der documentatie.
Aan deze door mijzelf sterk gevoelde bezwaren heb ik enigermate tegemoet trachten
te komen door achterin het werk een aantal biografietjes op te nemen van geleerden,
die in de tekst niet zijn vermeld of te kort moesten worden behandeld. Bovendien is
een literatuurlijst toegevoegd, waarin men onder andere de monografieën vindt
vermeld, die aan afzonderlijke figuren zijn gewijd. Zodoende vindt degene, die over
enig onderwerp zich nader wil oriënteren, hopelijk toch een opening naar de
literatuur.
Ook mij bleek de overvloedige stof weerbarstig bij het ontwerpen van een indeling.
Een strenge doorvoering van één beginsel - hetzij naar tijdvak, onderwerp of personen
- bleek moeilijk vol te houden. Derhalve heb ik mij in dit opzicht de vrijheid van het
compromis veroorloofd.
Moge ook zo deze beknopte schets van de geschiedenis der geneeskunde in
Nederland aan haar doel beantwoorden, en niet alleen enige informatie over een
eervol verleden bieden maar vooral ook belangstelling wekken voor een onvoldoende
bekend, en historisch veelszins verwaarloosd gebied van wetenschap.
oktober 1972.
G.A. Lindeboom.
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Bij de tweede druk
In deze herdruk zijn enkele, noodzakelijk gebleken, correcties aangebracht, en is het
aantal afbeeldingen enigszins uitgebreid.
Voorts is de bibliografie aangevuld met verscheidene titels van recente uitgaven.
L.
November 1980
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1. Deuren van een wandkast, waarin een menselijk geraamte, ten behoeve van het medisch onderwijs
werd opgeborgen. Hierop zijn de twee artsen Hippocrates en Galenus, met een kruidenboek in de
hand, afgebeeld. Tussen hen in staat een skelet, waarboven in het Latijn het opschrift: ‘De dood is de
uiterste grens der dingen’. Chirurgijnskamer Enkhuizen.
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Inleiding
Gezien in een breder geschiedkundig verschiet, is het tijdsbestek, waarin in Nederland
de geneeskundige wetenschap beoefend wordt, nog slechts kort van duur: hoogstens
vier eeuwen.
Onze westerse geneeskunde is echter véél ouder: haar bakermat stond op Griekse
bodem. Aan het begin van haar geschiedenis staat de indrukwekkende figuur van
Hippocrates van Kos, die ongeveer 2500 jaar geleden leefde (460-377 v. Chr.).
Bevond zich vóór hem de uitoefening der praktische geneeskunst vooral in handen
van priesters (priestergeneeskunde), toen het natuurfilosofisch denken ontwaakte,
rijpte ook de tijd voor een wetenschappelijke benadering der geneeskunde.
Hippocrates is degene geweest, die welbewust trachtte de geneeskunst uit te heffen
boven het vlak van de grove empirie. Hij verlangde dat de gegevens der ruwe ervaring
bewerkt zouden worden door de rede: de medische wetenschap diende de rationele
grondslag te verschaffen voor het praktische handelen van de arts. Van een redelijke
verwerking van empirische gegevens gaf hij verscheidene voorbeelden in zijn talrijke
boeken, waarin hij onder andere de epidemieën en de beenbreuken behandelde.
In de eeuwen na hem bloeide in de beroemde school te Alexandrië ook de
wetenschappelijke beoefening der geneeskunde. In Klein-Azië leverden figuren als
Aretaeus van Cappadocië en Soranus van Ephese zelfstandige bijdragen, en zo
ontstond er in de Helleense beschaving ook een min of meer samenhangend geheel
van medische kennis en wetenschap, dat neergelegd was in tal van boeken.
Het oude Rome, dat geen geneesheren kende doch zich behielp met
volksgeneeskundige kennis en de handigheid en ervaring van sommige slaven, heeft
de medische wetenschap niet zelfstandig beoefend. Vanuit het overwonnen
Griekenland drong later de wetenschappelijke geneeskunde tot de wereldstad door.
In de tweede eeuw van onze jaartelling kwam Galenus van Pergamum (130-200)
naar Rome, onderwezen en ervaren in alle medische kennis der Grieken. In zijn zeer
omvangrijk oeuvre, waarvan ons slechts een gedeelte is overgeleverd, vatte hij als
het ware heel het geneeskundig weten der oudheid samen. Hij ontwierp een min of
meer af-
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gerond stelsel van de verrichtingen van het menselijk lichaam, waarin drie soorten
levensgeesten een belangrijke rol speelden, en waarmede hij de destijds bekende
feiten zo goed mogelijk trachtte te verklaren. We komen hier later op terug.
Na de dood van Galenus traden geen nieuwe, grote figuren op. De reeds begonnen
afbrokkeling van het geweldige Romeinse rijk zette zich voort, en zo werd met de
val van Rome (476) ook voor de medische wetenschap een belangrijk tijdperk
afgesloten.
De figuur van Galenus, die het laatst op het toneel der medische wetenschap stond,
kreeg langzamerhand meer dan levensgrote afmetingen. Zijn opvattingen en theorieën
zouden gedurende dertien eeuwen de gehele geneeskunde, zeker in Europa, beheersen.
Hij werd op geneeskundig gebied de onbetwiste autoriteit, en aan zijn werken werd
allengs een bijna goddelijk gezag toegekend, weinig minder dan de Bijbel voor de
gelovigen bezit.
De wetenschappelijke erfenis van Galenus is namelijk, ondanks de onrust der
tijden niet verloren gegaan. In de hoofdstad van het Oostromeinse rijk, Byzantium,
bleef in een eigen beschavingssfeer ook belangstelling voor de medische wetenschap
bestaan, aangewakkerd door sommige keizers. Alléén, er traden geen grote
oorspronkelijke geleerden op, slechts compilatoren, die samenvattende overzichten
schreven.
Vanuit de Byzantijnse wereld vond de oude medische wijsheid van Hippocrates
en Galenus, door middel van vertalingen in het Syrisch haar weg naar het
Midden-Oosten. In de bloeitijd van de islam met haar zin voor wetenschap en het
stichten van boekerijen, vond verder door vertalingen uit het Syrisch in het Arabisch
een versmelting plaats met de reeds voorhanden zijnde geneeskundige kennis van
ziekten en geneeskruiden der Arabieren. De aldus ontstane Arabische geneeskunde
drong in de latere Middeleeuwen via Spanje door in West-Europa. De ‘Arabische
Galenus’ was Avicenna (980-1037), die een overzicht van de gehele geneeskunde
(Canon) schreef, dat eeuwenlang van betekenis bleef.
In Europa was gedurende honderden jaren geen sprake geweest van een wezenlijke
beoefening der medische wetenschap. Slechts werden de boeken der oude schrijvers,
ook op dit gebied, in menig klooster door ijverige monniken gecopieerd. Bewogen
door barmhartigheid werd ook in tal van kloosters aan zieken en gewonden eenvoudige
hulp verleend (monnikengeneeskunde).
Wel bloeide in het zuiden van Italië, in Salerno, gelegen aan de Tyrrheense zee,
in de tiende en elfde eeuw een Hippocratische school op, wier oorsprong in het duister
ligt. Haar invloed bleef beperkt, al zou een eenvoudig leerdicht (het Regimen Sanitatis)
nog eeuwen later ook in het Hollands worden vertaald.1
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2. Andreas Vesalius op 28-jarige leeftijd (1514-64). Houtsnede van J.S. van Calcar voor het boek De
Humani Corporis Fabrica Libri Septem (Bazel 1543). Op het papier staat een tekst over de
vingerspieren.

Een bredere belangstelling voor de medische wetenschap ontstond eerst na de
opkomst der universiteiten, al bleven deze lang beheerst door de geest der scholastiek
en autoriteitsgeloof. Die te Montpellier, één der oudste, stond aanvankelijk sterk
onder van vanuit Spanje overwaaiende Arabische invloeden. Frederik II van
Hohenstaufen, die van 1211-1250 regeerde, stichtte in Italië de universiteit te Napels,
en gaf voorschriften voor de opleiding van artsen, welke vijf jaar moest duren.
In de Renaissance ging men opnieuw terug naar de oude Griekse auteurs. Na de
uitvinding der boekdrukkunst gingen spoedig hun oudste overgeleverde handschriften
ter perse. In Italië werd de ontleding van lijken voorgeschreven ten dienste van het
onderwijs; op 7 mei 1368 bepaalde de Raad van Venetië dat jaarlijks een lijk (van
een terechtgestelde) moest worden geseceerd. Op grond van zijn eigen ervaring,
opgedaan met 13 secties schreef Mondino (1270-1326) een leerboek, dat anderhalve
eeuw officieel aan de Italiaanse universiteiten bleef voorgeschreven (Anatomia
Mundini). Een zelfstandige beoefening der ontleedkunde kwam geleidelijk op gang.
De Zuidnederlander Andreas Vesalius (1514-'64) schreef, tijdens zijn hoogleraarschap
te Padua, het grote werk over de bouw van het menselijk lichaam, dat in 1543 te
Basel verscheen en een nieuwe era in de anatomie inluidde: de zogenaamde Fabrica.2
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Voor de leer der verrichtingen van het levende lichaam (fysiologie) betekende de
ontdekking van de bloedsomloop, door de Engelse geneesheer William Harvey
(1578-1657) in 1628, de aanvang van een nieuwe tijd.
Voor een goed begrip van het begin van de ontwikkeling der medische wetenschap
in Nederland is de kennis van deze hier vluchtig geschetste historische achtergrond
onontbeerlijk.

3. De letters E, H en V, met op de achtergrond een medische voorstelling naar tekeningen in Vesalius'
boek De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. Bij de E ziet men het spalken van een been; bij de
H het cauteriseren op het hoofd en bij de V een aderlating.

Eindnoten:
1 Men vindt de vertaling in dichtvorm van het leerdicht - ook Schola Salernitana genoemd - bij
S. Blankaart, De Borgerlyke tafel. Amsterdam 1683 (facsimile, Hollandia, Baarn 1967), 155-192.
2 De volledige titel van dit bekende werk luidt:
Andreas Vesalius Bruxellensis, De Humani corporis Fabrica Libri septem, Bazel 1543. Vertaald
luidt de titel: Zeven boeken over de bouw (fabrica) van het menselijk lichaam. De afbeeldingen
erin, waarschijnlijk grotendeels van de hand van Jan Steven van Calcar (1546) zijn beroemd.
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Hoofdstuk 1 Middeleeuwen
Het tegenwoordige Nederland was in de Middeleeuwen niet meer dan een uithoek
van Europa, die vooral langs de wegen der kerkelijke en wereldlijke hiërarchie in
enige verbinding stond met de grote wereld erbuiten. In dit schaars bevolkte land
van boeren en vissers, die leefden onder de geestelijkheid en de adel en dikwijls
leden onder hun jarenlange twisten, waren de voorwaarden voor een
wetenschappelijke beoefening niet aanwezig, en van buitenaf kon er ook nauwelijks
enige medische kennis doordringen.

Rolduc
Toch zullen er zich in enkele kloosterbibliotheken wel enige geneeskundige werken
bevonden hebben. We weten dit zeker van die van de abdij Kloosterrade of Rolduc
in Zuid-Limburg, die een voorpost is genoemd van de wis-, natuur- en geneeskunde
in de Nederlanden (Ten Doesschate). Een catalogus van de boekerij van Rolduc,
waarschijnlijk daterend uit de eerste helft der dertiende eeuw, is bewaard gebleven
en leert ons, dat er in deze kloosterbibliotheek ook enige boeken op medisch gebied
aanwezig waren. Men kan daaruit zien, dat de invloed der Arabische geneeskunde
zelfs tot hier reikte.
Immers in Rolduc waren alleen enkele werken van Arabische medische schrijvers
aanwezig. Allereerst de Isagoge Johannitii. Johannitius is de Latijnse naam van een
oosters geleerde, Honein ben Isaac, die in de negende eeuw leefde. Zijn Isagoge
(Inleiding) was in feite een bewerking van een boek van Galenus, de zogenaamde
Ars parva.3 Voorts waren er niet minder dan drie boeken over geneesmiddelen van
de hand van Constantijn de Africaan (1010-'87). Deze, destijds veel gelezen, uit
Noord-Afrika afkomstige auteur heeft zijn laatste levensjaren in het benedictijner
klooster op de Monte-Cassino (niet ver van Salerno in Zuid-Italië) doorgebracht en
daar boeken uit het Arabisch in het Latijn vertaald.
Hoewel men zich kan afvragen, of de kloosterbroeders veel aan deze werken gehad
hebben, neemt dit niet weg, dat deze geschrif-

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

15
ten beschouwd moeten worden als een teken van de grote belangstelling, welke er
in de middeleeuwse abdij te Rolduc ook voor de medische wetenschap heeft bestaan.
In de landstaal zijn in de Middeleeuwen slechts weinig boeken geschreven.4 Zo is er
een Middelnederlands gedicht bekend, dat over de ledematen van de mens handelt.5
Het is een bewerking van het eerste boek van Thomas van Cantimprés uitgebreide
overzichtswerk ‘Over de natuur der dingen’6, waarvan het overige deel door Jacob
van Maerlant in zijn Der Naturen Bloemen in het Nederlands is bewerkt.
Thomas van Cantimpré (1240-'80) was een dominicaner monnik, die in een
encyclopedisch boek op scholastische wijze het weten der oudheid in het kort
weergeeft. Hij handelt onder andere over ontleedkunde, embryologie en voortplanting
en ook over de praktische verloskunde. Ongelukkigerwijs is de naam van de auteur
van het bovengenoemd leerdicht onbekend gebleven.
Dit geldt ook voor enkele vertalingen in het Middelnederlands van oude Latijnse
boeken, met name van het Antidotarium Nicolai, een receptenverzameling uit de
Salernitaanse school, waaruit later onze stedelijke farmacopeeën zijn voortgekomen.

Yperman en Scellinck
Daarnaast beschikken we gelukkig nog over een tweetal oorspronkelijke
geneeskundige werken, welke in de late Middeleeuwen in Vlaanderen zijn ontstaan,
en waarvan de schrijvers bekend zijn. Beide betreffen niet zo zeer de geneeskunde,
als wel de praktische chirurgie: de schrijvers zijn niet-academisch gevormde
chirurgijns. Het eerste werk is de Cyrurgie van meester Jan Yperman. Yperman was
een chirurgijn, die in de eerste decennia der veertiende eeuw te Yperen in Vlaanderen
met veel succes zijn praktijk uitoefende en aan het hospitaal aldaar verbonden was.
Op grond van zorgvuldige studie en eigen uitgebreide ervaring gaf hij in dit - door
Van Leersum uitgegeven - boek een overzicht van de praktische heelkunde dat
bijzonder fris aandoet.7
Een jongere tijdgenoot van Yperman was Thomas Scellinck, afkomstig uit Thienen.
Over zijn leven is helaas zeer weinig bekend. Ook híj schreef een overzicht over de
heelkunde, waarin uiteraard beenbreuken, verwondingen en huidaandoeningen
(zweren) een belangrijke plaats innemen. De titel van het geschrift luidt Het boeck
van surgien. Dat Scellinck niet alleen op eigen ervaring afging, maar ook terdege
gestudeerd had, blijkt uit het feit, dat hij herhaaldelijk de opvatting van Avicenna
noemt.8
Men moet het kunnen der oude chirurgijns toch niet teveel onder-

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

16
schatten. Met hun pleisters en zalven wisten zij bij allerlei huidaandoeningen (men
denke ook aan schurft) toch wel iets te bereiken, bij beenbreuken en allerlei
verwondingen hadden zij een grote ervaring, en ook van schedelletsels leest men
over gunstige uitkomsten van hun behandeling: als het nodig was, verwijderde men
de in de hersenen ingedrongen beenfragmenten. Waarschijnlijk werd ook de trepanatie
(het maken van een opening in het schedeldak) - éen der oudste, sinds het stenen
tijdperk uitgevoerde, operaties - vrij geregeld toegepast, misschien in verband met
de zwarte magie. Het is niet onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld Geert Groote
(1340-'84), de vader der ‘Moderne Devotie’, deze operatie heeft ondergaan.9

Chirurgijns en doctoren
Het is niet toevallig dat de beide oorspronkelijke geneeskundige werken uit de
veertiende eeuw door de hand van chirurgijns zijn

4. Heelkundige behandeling van aambeien. Houtsculptuur uit de vijftiende eeuw. Gruuthusemuseum,
Brugge.
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5. Het waarschijnlijk oudst bekende schilderij waarop een keisnijding is afgebeeld (detail). Het
keisnijden was een schijnoperatie waarbij zogenaamd een steen uit het hoofd werd verwijderd, welke
toegepast werd bij personen, die een ‘kei’ in het hoofd meenden te hebben.
Schilderij van Jeroen Bosch, omstreeks 1475-80. Prado, Madrid.

geschreven. Bij hen berustte immers voor een zeer groot deel de geneeskundige
verzorging. De meesten waren eenvoudige, ongeletterde lieden, die de mensen zowel zieken als gezonden - aderlieten, hun verwondingen en zweren behandelden
met verband en zalven, en empirisch misschien ook enige kennis van inwendige
ziekten hadden vergaard, zodat zij ook als medicijnmeester konden optreden. Het
waren, om zo te zeggen, plattelandsheelmeesters. Dikwijls oefenden zij tegelijk het
beroep van barbier uit - dan waren het, wat men in Engeland noemde
‘barber-surgeons’. Inderdaad vonden in de barbierwinkel veelal kleine ingrepen,
zoals aderlating en wondverzorging, plaats. Vandaar dat de chirurgijn, die met het
leger te velde trok, een veldscheerder werd genoemd.
Aan de behandeling van ziekten der inwendige organen zullen deze chirurgijns
zich slechts bij uitzondering hebben gewaagd. De lijders aan zulke aandoeningen
zullen veelal van deskundige hulp verstoken zijn gebleven, al zal onder het volk de
kennis van geneeskruiden zeker verbreid zijn geweest en zullen toen, nog veel meer
dan nu, sommige leken zich daarop hebben toegelegd. Behalve rondreizende
kwakzalvers waren er ook vrouwen die medische adviezen gaven, de zogenaamde
geneesjoffers.
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Met name de steden trachtten zich voor hun ingezetenen geneeskundige hulp te
verschaffen. Veelal zal het hun niet gelukt zijn een aan een universiteit opgeleid arts
aan te trekken. Wanneer men in een Leidse ordonnantie van 1466 leest van een
‘meester van medicijne’, en in een Zwols voorschrift een eeuw vroeger (1341) van
een ‘medicus’, dan zal het waarschijnlijk eenvoudige geneesmeesters betroffen
hebben. Althans voor het gewone volk en de burgerij waren er geen artsen
beschikbaar, die een universitaire opleiding, bijvoorbeeld in Salerno of Montpellier,
genoten hadden. Een medicus, die aan een hogeschool gestudeerd had, was in de
Middeleeuwen in de lage landen bij de zee een zeldzame vogel. Hij had ‘geleerd’,
en was dus geleerd (doctus), een geleerde, een ‘doctoor’, die het Latijn machtig was
en de tabberd der geleerden droeg. Hij schreef medicijnen en kruiden voor en gaf
adviezen, ook wel voor aderlatingen of een operatie, doch hij verrichtte deze niet
zelf. Zulk werk liet hij over aan de chirurgijn. Als zulk een doctor, die zijde en bont
mocht dragen, verscheen, genoot hij groot aanzien en was hij omgeven door een
nimbus van geleerdheid.
In het omstreeks 1375 ontstane grote gedicht Van den Vos Reynaerde heet het van
zulk een doctoor, dat hij kwam:
‘Van der scolen tot Mompelier
Daer hi studeerde der jaren vier
In recepten van medecinen
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Ende alle die teeken van urinen
Kende hi so wel als zijn hant
Ende alle crude die men vant
Treckende van viscose ende laxative...’

Hoe zeer men destijds geneigd was de kennis en kunde van zulke gestudeerde medici
te overschatten, blijkt wel uit het feit, dat Jacob van Maerlant (± 1235-1300) gewaagt
van een arts, even ver beroemd ‘als God de sonne scinen doet’. Door hun diagnostiek
hadden deze doktoren, behalve het verhaal dat de lijders van hun ziekte gaven, en
de beschouwing van hun lichaam, geen andere hulpmiddelen dan het voelen van de
pols en het bezien van de urine. Het piskijken was, om zo te zeggen, een plechtig
ritueel. De middeleeuwse arts wordt dan ook veelal afgebeeld met een urinaal in de
hand. Dat de piskijkerij (uroscopie) door sommigen op grove wijze misbruikt werd,
ligt voor de hand.
De therapie van de middeleeuwse arts bestond voornamelijk uit het voorschrijven
van dieet- en leefregels, aderlaten, laxeren, het zetten van koppen10 en fontanellen11,
de aanwending van blaartrekkende middelen op de huid (Spaanse vliegen), bewerken
met het brandijzer (cauteriseren) en het toedienen van geneeskruiden, welke het
zweten of de urine-vloed bevorderden, de pijn stilden, de eetlust opwekten, enzovoort.
De voorgeschreven ingrepen (aderlaten, etc.) liet hij door een chirurgijn doen.

Leuven
Tegen het einde der Middeleeuwen werd te Leuven een universiteit opgericht. Het
stichtingsjaar wordt op 1425 gesteld. Theologie, filosofie en het recht vormden de
belangrijkste faculteiten. Er was ook een faculteit voor geneeskunde. Van veel
betekenis voor de Noordelijke Nederlanden is deze nimmer geweest, en in die tijd
misschien ook niet voor Vlaanderen. Over het algemeen achtte de medische student
die de opleiding te Leuven gevolgd had, zijn vorming niet voltooid, en begaf hij zich
daarna naar Frankrijk en (of) Italië. Leuven was dan het beginpunt van de toenmaals
gebruikelijke peregrinatio academica: het bezoeken van verscheidene universiteiten.
Van enkele noorderlingen, zoals van Pieter van Foreest is bekend, dat zij hun
medische studie te Leuven aanvingen.12 Velen sloegen, op hun tocht naar zuidelijker
gelegen landen, Leuven over, of volstonden met een kort verblijf. Geleerden, die de
medische wetenschap verder brachten, heeft de universiteit van Leuven in de vijftiende
eeuw nauwelijks gekend. Cornelis Roelants (1450-1525), die
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een verhandeling over de kinderziekten schreef, promoveerde aldaar op 20 februari
1488. Vesalius van Brussel, die te Leuven op het ‘paedagogium castrense’ het
voorbereidend hoger onderwijs genoot, werd door zijn vader, de hof-apotheker van
Keizer Karel V, voor zijn medische studie naar Parijs gestuurd.

Eindnoten:
3 Galenus was een Griek, die in het Grieks schreef. De titels van zijn boeken worden echter
gewoonlijk gemakshalve in het Latijn aangegeven. De Ars parva of ars medica van Galenus
(oorspronkelijk mikrotechnè geheten) is een eenvoudig geschrift, waarin hij een algemeen
overzicht van zijn geneeskundige gedachten en inzichten gaf. Het was in de Middeleeuwen
zeer populair.
4 Een lijst ervan bij Van Leersum: Opusc. VII, p. XII-XIV.
5 Dit is uitgegeven door L. Elaut: Van Smeinscen Lede, een middelnederlands geneeskundig
geschrift. Zijn betekenis in het raam van de medische literatuur der dertiende eeuw. Sint-Niklaas
(België) 1956.
6 De Latijnse titel is: De Natura Rerum.
7 De ‘cyrurgie’ van Meester Jan Yperman. Naar de Handschriften van Brussel, Cambridge, Gent
en Londen, uitgegeven door E.C. van Leersum. In serie: Bibliotheek van de Middennederlandsche
letterkunde. 285 blz., geïll. Sijthoff, Leiden z.j.
8 Scellincks Boeck van surgien, is, met een Engelse vertaling en een inleiding, in 1927 uitgegeven
door E.C. van Leersum (Opusc. VII).
9 J. van Ginniken, Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt. Verh. Ned.
Akad. Wetensch., afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel XLVII, no 2. N-Holl. Uitgevers Mij,
Amsterdam 1942, p. 13. Omstreeks 1450 zou men in zijn opgegraven schedel een gat gezien
hebben, terwijl hij bij zijn leven placht te zeggen: ‘Ik heb een schoorsteen in mijn hoofd’ (Habeo
caminum in capite).
10 ‘Koppen’ zijn halve bollen van glas of metaal met een geslepen rand die verhit werden, boven
een kaarsvlam bijvoorbeeld, en dan snel op de huid werden gedrukt. Door de luchtverdunning
zuigt de ‘kop’ zich vast aan de huid en krijgt men een plaatselijke bloedaandrang. Wanneer
men tevoren ter plaatse met een instrumentje een aantal oppervlakkige sneetjes (scarificaties)
in de huid aanbrengt, zuigt de kop bloed op en krijgt men dus een plaatselijke bloedonttrekking.
Bij deze laatste methode spreekt men van natte of bloedige koppen, in onderscheiding van die
der droge. Het koppen zetten geschiedde ook wel in badhuizen.
11 Een fontanel werd verkregen door na een snede een klein voorwerp, bijvoorbeeld een erwt,
onder de huid te brengen. Er ontstond dan een plaatselijke ontsteking, waardoor weefselvocht
of etter bleef afvloeien: men dacht dat aldus de kwade stoffen uit het lichaam werden verwijderd.
12 Later (17de en 18de eeuw) waren dit vooral rooms-katholieken, zoals Vopiscus Fortunatus
Plemp (1601-'71), Reinier de Graaf (1641-'73) en Gerard van Swieten (1700-'72).
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Hoofdstuk 2 Eerste driekwart van de zestiende eeuw
Het gerucht van de opbloei der wetenschappen in Italië, ook van de geneeskunde,
bereikte uiteraard ook de Noordelijke Nederlanden. Van de studenten die een der
beste opleidingen tot arts zochten te verkrijgen en het zich konden veroorloven,
trokken verscheidenen ook de Alpen over. Het waren er echter maar weinigen die
dit voorrecht genoten. Sommigen beviel het daar zo goed en werden er zo
gewaardeerd, dat ze niet terugkeerden naar hun vaderland. Zo verging het ook Gijsbert
Horst die te Rome directeur werd van het Nosocomium (ziekenhuis), genaamd Santa
Maria della Consolazione. Uiteraard werd hij daar door Hollanders, zoals door Pieter
van Foreest in 1544, gaarne bezocht. Dat een langer verblijf in Italië voor protestanten
niet zonder risico was, bleek ruim twintig jaar later aan een andere landgenoot:

Volcher Coiter
Volcher Coiter (1534-'76) was een wetenschapsman van groot formaat, die voor ons
land verloren is gegaan. Geboren te Groningen, werd hij aldaar in de eerste beginselen
der geneeskunde ingewijd door de rector van het gymnasium, Praedinius (1510-'59).
Met een jaarlijkse toelage van 20 Embder guldens, welke de stad hem toekende,
vertrok Coiter in 1555 naar het buitenland voor zijn studie in de geneeskunde. Hij
bezocht de universiteiten te Leuven, Montpellier en Padua, en tenslotte die te Bologna,
waar hij in 1561 of in het voorjaar van 1562 de doctorsgraad behaalde. Zijn grote
belangstelling voor de ontleedkunde dreef hem vervolgens naar Rome, waar hij de
vermaarde Eustachius (1520-'74) hoorde. Voor de vergelijkende anatomie begaf hij
zich waarschijnlijk opnieuw naar Montpellier, waar de bekende Rondelet (1507-'66)
zich in het door hem gebouwde theater op dit vak toelegde.
Hierna keerde Coiter naar Italië terug en diende hij waarschijnlijk Gabriël Fallopius
(1523-62) als prosector. In 1564 werd hij te Bologna tot hoogleraar in de anatomie
en chirurgie benoemd (zulke benoemingen golden veelal slechts voor één of enkele
jaren). Vermoedelijk is hij in deze jaren tot het protestantisme overgegaan;
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in elk geval werd hij in 1566 door de Inquisitie van zijn bed gelicht en geboeid naar
Rome gevoerd waar hij een jaar in gevangenschap doorbracht. Na zijn vrijlating
verliet hij begrijpelijkerwijs Italië, doch keerde niet naar Groningen terug. Hij begaf
zich naar Duitsland, was gedurende korte tijd lijfarts van hertog Lodewijk van Beieren,
om in 1567 tot zijn voldoening benoemd te worden tot stadsgeneesheer van
Neurenberg. Hij overleed in 1576 te Dieu-Ville (bij Reims) tijdens een veldtocht,
welke paltsgraaf Johan Casimir ondernomen had om de Hugenoten in Frankrijk bij
te staan.
Reeds in zijn Italiaanse tijd gaf Coiter, blijkbaar ten dienste van het onderwijs,
platenatlassen uit over de uitwendige delen van het lichaam.13 In Neurenberg bewerkte
hij een fraaie topografische atlas van het menselijk lichaam, welke in 1572 uitkwam.14
Ook over de ontwikkeling van het ei en de anatomie van de menselijke foetus deed
hij uitstekende waarnemingen.
Coiter behoort ongetwijfeld tot de meest begaafde ontleedkundigen, welke ons
land heeft voortgebracht. Doordat hij voornamelijk in Italië en Duitsland heeft
gewerkt, zijn de resultaten van zijn studies echter niet in het geheel van de
Nederlandse medische wetenschap ingevoegd: Banga bespreekt hem zelfs in het
geheel niet. Overigens heeft Coiter tijdens zijn leven in de wetenschappelijke wereld
ook niet de erkenning gevonden waar hij recht op had.15

Johannes Wier
Op een geheel ander gebied dan dat van Coiter liggen de verdiensten van zijn landen tijdgenoot Johannes Wier (1515-'88).
Wier wordt door de Duitse geschiedgeneeskundigen dikwijls als één der hunnen
gerekend, en dan veelal Johannes Weyer genoemd. Dit is onjuist, aangezien hij te
Grave uit een Nederlands geslacht is geboren, doch wel begrijpelijk, daar hij tientallen
jaren in Kleef heeft gewoond en gewerkt, en bovendien op het titelblad van de Duitse
vertaling van zijn werk zijn naam als Weyer wordt weergegeven.16 Coiter en Wier
waren met elkaar bevriend. De eerste schonk hem een exemplaar van zijn in 1572
verschenen ontleedkundig werk, met een fraaie opdracht op het titelblad.17
Wier nu heeft een plaats in de geschiedenis van de ontwikkeling der psychiatrie.
In zijn wetenschappelijke werken weerspiegelt zich datgene wat de mensen van zijn
eeuw sterk bezighield. Immers hij leefde in de tijd, waarin de heksenwaan bloeide
en waarin de heksenprocessen niet van de lucht waren. Hij worstelde als het ware
met het probleem van de bezetenheid, waarvoor talloze slachtoffers levend verbrand
werden.
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Men mag Wier niet zien als iemand die het geloof aan het bestaan van de duivel en
de mogelijkheid van bezetenheid heeft opgegeven: het is zijn overtuiging dat de
duivel, onder de toelating van God (permissio Dei) de mens kan begoochelen. Toch
trachtte hij met kracht een halt toe te roepen aan het ongebreidelde geloof van een
allerwegen zich openbarende bezetenheid. Met name keerde hij zich tegen de praktijk
der heksenprocessen, zoals die toentertijd op slechts

6. Johannes Wier (1515-88), de strijder tegen de heksenprocessen, op 60-jarige leeftijd. Illustratie uit
de vijfde Latijnse editie van zijn De Praestigiis Daemonum.
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lichte beschuldigingen werden gevoerd.
Wier beschouwde beheksing en bezetenheid niet zo zeer van theologische, dan
wel van medische zijde. Spontane bekentenissen der beschuldigden bezag hij even
kritisch als die, welke onder tortuur waren afgeperst. Soms wist hij trucjes van
hysterische vrouwen te doorzien; zo ontmaskerde hij een zeker meisje (Barbara
Kremers uit Unna), dat voorgaf niets te eten of te drinken, als een bedriegster. Hij
wees met nadruk op de mogelijkheid van verwarring met geestesziekten, en stelde
zelfs, dat de angst voor de tortuur de beschuldigden geestesziek kon maken. Zo wees
hij op de dikwijls aanwezige ontoerekeningsvatbaarheid, en eiste hij bij de
gerechtelijke behandeling een plaats op voor het oordeel van de arts. Dat betekent
eigenlijk de geboorte van de forensische psychiatrie.
Na eerst in Grave en Arnhem de geneeskundige praktijk te hebben uitgeoefend,
was hij gedurende bijna dertig jaar (1550-'78) arts aan het hof van de ruimdenkende
hertog van Kleef; in deze periode schreef hij zijn boeken en was hij als praktisch
geneesheer werkzaam. Daarnaast werd zijn raad ook veelvuldig gevraagd in gevallen
van vermeende bezetenheid, zoals ook herhaaldelijk in kloosters als daar massale
aanvallen van hysterie voorkwamen.18

Pieter van Foreest
De meest bekende Nederlandse geneesheer uit de zestiende eeuw is ongetwijfeld
Pieter van Foreest (1522-'97); hij werd in zijn tijd soms de Hollandse of Bataafse
Hippocrates genoemd. Hij stamde uit een aanzienlijk geslacht, dat oorspronkelijk in
Kennemerland woonde, doch na de verwoesting van het kasteel ‘Oisterwijck’ bij
Beverwijk in 1517 naar Alkmaar was verhuisd. Hier zag hij het levenslicht en ontving
hij zijn eerste opleiding aan de Latijnse school. Daarna koos hij de medische
studierichting, vooral op aanraden van een broer van zijn vader, oom Dirk, die na
een langdurig verblijf in Italië en Constantinopel tenslotte lijfarts van de bisschop
van Wilna was geworden en in de familie daarom wel ‘de Poolse dokter’ werd
genoemd.
Na gedurende twee jaar te Leuven te hebben gestudeerd, keerde Van Foreest
aanvankelijk terug naar zijn vaderland, maar spoedig ziende, hoeveel er nog aan zijn
kennis en ervaring ontbrak, vertrok hij weldra opnieuw naar het buitenland, en wel
naar Italië, waar hij op 23 november 1543 te Bologna de doctorsgraad behaalde.
Hierop volgde een voetreis naar Rome, waar hij zich enige tijd onder leiding van
Gijsbert (van der) Horst in diens hospitaal verder bekwaamde. Nadat hij vervolgens
een poos onder paltsgraaf Frederik gediend had in het Duitse leger dat tegen de
Turken optrok, wendde hij
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7. Pieter van Foreest (1522-1597), lijfarts van Willem I, op 68-jarige leeftijd. Anoniem portret. Coll.
N.V. Nyenburgh.

zijn schreden naar Frankrijk.
In Parijs maakte Pieter van Foreest kennis met de bekende hoogleraar Jacques
Sylvius (1478-1555), aan wie hij zijn verzameling gedroogde alpenbloemen aanbood.
Op diens raad vestigde hij zich te Pithiviers (ongeveer 40 km boven Orléans gelegen).
Waarschijnlijk op aandrang van zijn familie keerde hij echter na korte tijd, in 1546,
naar zijn vaderland terug, om zich in Alkmaar te vestigen. Wellicht mede omdat hij
geen vaste aanstelling als stadsgeneesheer kreeg, nam hij in het voorjaar van 1558
de hem aangeboden positie
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van ‘stadsdoctoor’ te Delft aan. Deze beslissing getuigde stellig van moed, want in
Delft heerste toen een hevige pestepidemie. Deze was in het vorig najaar begonnen
en had in een periode van ongeveer vijf maanden niet minder dan 5000 slachtoffers
gemaakt - naar schatting een zesde deel van de gehele bevolking. Van Foreest werd
aan de ernst van deze epidemie reeds dadelijk bij zijn aankomst wel zeer nadrukkelijk
herinnerd: op zijn weg in de stad, vanaf de Haagse poort tot het huis van zijn gastheer
bij de Oude Kerk, ontmoette hij niet minder dan zeven begrafenisstoeten.
Bijna veertig jaar heeft Van Foreest te Delft de praktijk uitgeoefend. In 1597 keerde
hij, vereenzaamd door de dood van zijn vrouw (twee kinderen waren reeds eerder
overleden) naar zijn vaderstad terug, waar hij enige maanden later overleed.
Pieter van Foreest, in het Latijn Petrus Forestus, was een ijverig schrijver die
voortdurend bezig was zijn talrijke, belangwekkende ervaringen te boek te stellen.
Met financiële steun van de overheid gaf hij deze ervaringen uit onder de titel
Geneeskundige waarnemingen en Behandelingen (Observationes et curationes
medicae), waarvan achtereenvolgens 23 delen, sommige tezamen in één band,
verschenen. Daarin beschrijft hij telkens een ziektegeval, om dit daarna min of meer
uitvoerig te bespreken onder het opschrift Scholia.
In zijn werken toont Van Foreest zich niet alleen goed onderlegd in de oude Griekse
geneeskunde, maar ook een uitstekend waarnemer; zo beschreef hij onder andere als
eerste de (overigens zeldzame) reflectorische anurie (toestand waarbij de nieren geen
urine meer vormen bij eenzijdige niersteenaanval.
Ook wat hij verder mededeelt over sommige toenmalige volksziekten, zoals
syphilis, lepra en scheurbuik (scorbuut), is niet zonder betekenis. Hij genoot hoog
aanzien en groot vertrouwen, hetgeen blijkt uit het feit dat hij prins Willem van
Oranje enige malen bij een ernstige ziekte behandelde, en met een ambtgenoot na
de dood van de prins diens lijk heeft gebalsemd.
Het lag dan ook voor de hand, dat men hem bij de stichting van de Leidse
Universiteit hieraan trachtte te verbinden. Inderdaad heeft hij bij de opening in de
stoet van professoren meegelopen en naar het schijnt ook een rede gehouden, maar
bij gebrek aan studenten en gehecht aan zijn praktijk, keerde hij reeds na enkele
dagen terug naar Delft.

Andere vooraanstaande artsen uit deze periode
Ongetwijfeld heeft ons land in de eerste 75 jaar der zestiende eeuw
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nog meer artsen voortgebracht, wier namen door hun geschriften aan de vergetelheid
zijn ontrukt. Zij zijn echter niet van zulk een belang, dat zij een plaats verdienen in
het bestek van dit beknopte geschiedkundig overzicht. Voor enkelen van hen moge
echter een uitzondering worden gemaakt.
Lieven Lemse, beter bekend als Levinus Lemnius (1505-'68) stamde uit een Zeeuws
geslacht, en is geboren te Zierikzee, waar hij gedurende ruim 40 jaar een praktijk
heeft uitgeoefend. Hij heeft te Leuven gestudeerd en ook de Italiaanse universiteiten
bezocht. Hij was gelovig katholiek, had ook grote belangstelling voor de theologie,
en liet zich op zijn oude dag, na de dood van zijn vrouw nog tot priester wijden. Van
belang is dat hij zich grote moeite heeft gegeven het bijgeloof zijner dagen, zich
uitend in astrologie en chiromantie, te bestrijden. Het was volgens hem dan ook
zinloos om voor het verrichten van een aderlating op een zogenaamd gunstige stand
van maan en sterren te wachten. Evenals velen in de late Middeleeuwen - waaronder
ook Paracelsus - geloofde hij in een geneeskrachtige werking van het goud, dat hij
in een drinkbare vorm (aurum potabile) aan lijders aan chronische aandoeningen
toediende.
Lemnius' naam en faam waren tot buiten de landsgrenzen bekend. Reeds bejaard,
ontving hij de eervolle uitnodiging lijfarts te worden van de Zweedse koning Erik
XIV. Hij achtte zichzelf daarvoor toen te oud, doch zag op zijn aanbeveling zijn zoon
Willem (1530-'68) op die post benoemd. Helaas kwam deze in het sterfjaar van zijn
vader bij een oproer in Stockholm om het leven.
Een grotere bekendheid heeft stellig Josse Lomme (Jodocus Lommius, ca 1500- ca
'64) genoten. Hij was geboortig uit Buren (Geld.) en keerde na een studiereis door
Frankrijk niet terug, doch werd stadsgeneesheer te Doornik. Later vestigde hij zich
te Brussel, waar hij in de hogere kringen praktiseerde en in 1562 lijfarts werd van
de graaf van Megen, die stadhouder van Gelderland was. Hij publiceerde in 1560
een werk ‘Geneeskundige Waarnemingen’ (Observationes medicinales) dat nog na
bijna twee eeuwen in het Engels werd vertaald (1732), en bovendien nog weer in het
Latijn werd herdrukt (1745) met op het titelblad de toevoeging ‘Een Gulden Boekske’
(opusculum aureum). Hij schreef ook een commentaar op een werk van de antieke
schrijver Celsius, die de klinische kenmerken van de ontsteking (pijn, roodheid, hitte
en zwelling) het eerst beschreef.19
Lommius was een vriend van de bekende Franse arts Jean Fernel (1497-1558)20,
die een boek schreef dat lange tijd op grote schaal is gebruikt.
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8. Het bezoeken van zieken, één van de zeven werken van barmhartigheid, met als onderschrift: ‘wilt
ziecken ende crancken vysenteren, u loon zal ewelick vermeren’. Geschilderd door de Meester van
Alkmaar. Rijksmuseum, Amsterdam.
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Tenslotte nog een woord over Boudewijn Ronsse (Ronssius, ca 1525-'97), een te
Gent geboren Zuidnederlander, die zich in 1551 op verzoek van de burgemeester
van Gouda in die stad heeft gevestigd. Hier heeft hij tot zijn dood gepraktiseerd,
doch met enkele jarenlange onderbrekingen, waarin hij de hertog van Brunswijk als
lijfarts diende en hem op diens tochten door verscheidene delen van Europa volgde.
Ondanks zijn onrustig leven heeft Ronsse toch nog enkele boeken gepubliceerd,
onder andere Mengelwerk of Medische Brieven (Miscelanea S. epistolae medicinales,
1590).

Eindnoten:
13 V. Coiter, Tabulae externarum partium humani corporis. Bologna 1564; De ossibus et
cartilaginibus corporis partium Tabulae, ibid. 1566.
14 V. Coiter, Externarum et internarum principalium humani corporis partium Tabulae. Neurenberg
1572.
15 zie voor Coiter: Opusc. XVIII.
16 Toch is het te betreuren, dat in Amsterdam een naar hem genoemde inrichting de naam
Weyer-instituut heeft aangenomen.
17 Opusc. XVIII, tegenover pag. 1. Er is ook een brief van Wier aan Coiter bekend. (L. Dooren
en A. Schierbeek: Een tot heden niet gepubliceerde brief van Johannes Wier aan Coiter. Ned.
T. Geneesk 102, [1958], 2162-6.)
18 Zie over Wier: de proefschriften van L. Dooren en J.J. Cobben. lit. no. 63 en 64.
19 Zie voor Lommius: Baumann (1950), en Opusc. VIII.
20 Sherrington wijdde een boek aan Fernel.
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Hoofdstuk 3 De periode 1575-1625;
Het eerste hoger onderwijs
De opkomst van de doelbewuste beoefening van de wetenschappen, waaronder de
geneeskunde, hangt samen met het optreden van een aantal factoren van verschillende
aard, welke op hun beurt in onmiddellijk verband staan met de vorming van de nieuwe
staatkundige eenheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Die
vorming is te zien als een proces, waarin zich verschillende kristallisatiepunten
aftekenen.
Als eerste punt kan genoemd worden de stichting der Leidse universiteit, die door
Willem van Oranje ook bedoeld was als een ‘blokhuys’ in het verzet tegen de vijand.
Na de in 1579 tot stand gekomen Unie van Utrecht en de afzwering van koning
Philips II in 1581, kreeg de feitelijke scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden haar beslag door de val van Antwerpen op 17 augustus 1585. Vanwege
de heldhaftige verdediging van deze stad onder burgemeester Marnix van
St.-Aldegonde konden voor de protestanten gunstige voorwaarden bedongen worden:
zij kregen twee jaar de tijd om hun zaken te regelen, alvorens de stad definitief te
moeten verlaten.

Zuidnederlandse artsen, die uitweken naar het Noorden
Tot deze laatste groep behoorde ook de geneesheer Matthias l'Obel (ook de Lobel
of Lobelius, 1538-1616). Hij was afkomstig uit een Vlaamse, te Rijssel woonachtige
familie, en had in Montpellier gestudeerd en de doctorsgraad behaald (1568). Lobelius
werd niet alleen een goed geneesheer, maar ontwikkelde zich ook tot een erkend
botanicus. Gevestigd te Antwerpen, trad hij in 1579 als arts in dienst van prins Willem
van Oranje, die hij in '81 naar Delft volgde. Na diens dood keerde hij terug naar
Antwerpen, van waaruit hij weer spoedig uitweek naar de Noordelijke Nederlanden.
In 1592 vertrok hij naar Engeland, om opzichter van de koninklijke tuinen te worden.
De Lobel is vooral als botanicus beroemd geworden; hij schreef een aantal botanische
en farmacologische werken, en droeg aldus bij tot een basis-wetenschap der
geneeskunde. De plant Lobelia is naar hem genoemd.
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Een andere Zuidnederlandse medicus die de Scheldestad heeft moeten verlaten en
naar het Noorden is uitgeweken was Carel Baten († 1618). Baten, die zich in
Dordrecht heeft gevestigd en daar tot 1602 stadsgeneesheer is geweest om daarna
vermoedelijk naar Amsterdam te vertrekken, heeft een vrij grote bekendheid gekregen
als medisch publicist, zij het minder door oorspronkelijke werken dan door
vertalingen. Oorspronkelijk was zijn Secreetboek van veele diversche en heerlijcke
Konsten, door Banga een ‘misselijk mengsel van voorschriften’ genoemd, en - een
betere prestatie! - zijn Handboek der Chirurgijns (1594), dat nog een eeuw later is
herdrukt. Met zijn vertalingen van een werk van de Duitser Chr. Wirtsung onder de
titel Medicijn-Boec en van twee boeken van de Fransman+ Jacques Guillemeau over
+
oogziekten (Tracktaet van alle de Ghebreken der Oogen) had hij veel succes.
Carel Baten vertaalde ook
de verzamelde werken van
Uiteraard was het van betekenis, dat zulke werken ook voor niet-academisch
de Franse chirurg Ambroise
gevormde chirurgijns op deze wijze toegankelijk werden gemaakt.
Paré (1510-90) in het
Wat in Antwerpen geschiedde: een vlucht uit gebieden, waar religieuze
Nederlands (De Fransoysche
onverdraagzaamheid heerste, was een proces dat toen reeds enige tijd aan de gang chirurgie, 1598).
was. Met de gevluchten, waaronder ook vele Hugenoten, werd een groot kapitaal
aan energie en intellect in Nederland ingevoerd, dat later rijke vruchten zou afwerpen.
Op de professorale catheders in de Republiek vond men in de volgende decennia
verscheidene figuren, wier ouders om het geloof hun land hadden verlaten. De eerste
medische hoogleraar te Groningen, Mulierus (1564-1630), was geboren te Brugge;
zijn moeder stierf als martelares voor haar geloof, en de vader vestigde zich in 1582
te Leiden om zijn zoon daar te kunnen laten studeren.

Eerste jaren van de Universiteit te Leiden
Ongetwijfeld betekent de stichting van de Leidse Universiteit voor de provincies
Holland en Zeeland een hoogst belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de
beoefening ook der medische wetenschap. Nimmer is een universiteit met zulk een
- door politieke omstandigheden geboden - voortvarendheid opgericht. Op 28
december 1574 schreef de Prins een brief met het daartoe strekkende voorstel aan
de Staten; op 6 januari '75 is de haastig opgestelde stichtingsoorkonde gedateerd,
waarin het ironischerwijze heet, dat koning Philps II zijn lieve neef Willem van
Oranje verzoekt om te Leiden een universiteit op te richten, en reeds op 8 februari
had de opening plaats.
Haar snelle opkomst en bloei is uit verschillende factoren te verklaren. Vanaf 1578
behoefden de studenten (behalve die van de fa-
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9. Zegel van Filips II, gehecht aan het octrooi voor de oprichting der Leidse universiteit. Gem.
Archiefdienst, Leiden.

culteit der godgeleerdheid) geen bepaalde godsdienst te belijden: de hogeschool
stond voor ieder open, en was bijvoorbeeld een toevluchtsoord voor Engelse
dissidenten, voor wie in hun eigen land de poorten der universiteiten gesloten waren.
De allereerste student, die op 21 september 1578 voor de medische faculteit werd
ingeschreven, was een Engelsman, Jacobus James.
Daarnaast was het van het grootste belang, dat de curatoren van meet af een brede
visie toonden en geen moeiten of kosten spaarden om beroemde geleerden uit het
buitenland aan te trekken: zij zonden bijvoorbeeld een oorlogsschip om de beroemde
Scaliger veilig uit Frankrijk naar Holland te krijgen!
Ook de faculteit der geneeskunde had hun volle aandacht. Toen echter Pieter van
Foreest zich tenslotte niet voor een benoeming liet vinden, moest men zich met een
minder bekend geneesheer, Gerard de Bont, tevreden stellen. Terecht zocht men voor
de eerste medische professoren doctoren die in het buitenland, met name Italië,
gestudeerd hadden en gepromoveerd waren.
Gerard de Bont (de Bondt of Bontius, 1537-'99), was eerst op 27-jarige leeftijd voor die tijd ongewoon laat - in Leuven medicijnen gaan studeren. Daarna voltooide
hij zijn studie in Italië en wel in Ferrara en vervolgens ging hij naar Padua, waar hij
de doctorstitel verkreeg. Als arts te Leiden gevestigd, viel het hem uiteraard lichter
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een benoeming te aanvaarden in een faculteit zonder studenten. De Bont heeft zich
tot mondeling onderricht beperkt en geen publicaties achtergelaten.
Een versterking verkreeg de faculteit in 1581 met de benoeming van Johannes
(Jan) van Heurne (1543-1601), die in 1571 te Pavia de doctorshoed had verworven
en vóór zijn optreden als hoogleraar, te Utrecht een praktijk uitoefende. Ofschoon
misschien geen rasechte clinicus, strekt het hem toch tot ere in 1593 een voorstel te
hebben gedaan tot het instellen van onderwijs aan het ziekbed, waarop de curatoren
helaas echter niet zijn ingegaan. Hij was een belezen en geleerd man, doorkneed in
Hippocrates en Galenus, en zijn werken, door zijn zoon en opvolger Otto in 1609
als zijn Opera omnia uitgegeven, leggen daar getuigenis van af.
Van groot belang was dat men er reeds zeer vroeg op bedacht was ook in het
onderwijs in de basisvakken of hulpwetenschappen de anatomie en de botanie te
voorzien. De plantkunde werd destijds alleen in de medische faculteit onderwezen
en voornamelijk door medici beoefend. In 1582 werd Rembert Dodoens (Dodonaeus,
1517-'85), de schrijver van het beroemde Cruydtboeck als hoogleraar in de
geneeskunde en de botanie benoemd. Pas na zijn spoedig volgende dood werd in
1587 een academische kruidentuin, de hortus botanicus, ingericht. In 1593 slaagden
de curatoren erin de
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beroemde (Jules) Charles de l'Ecluse (Carolus Clusius, 1526-1609), toen reeds 67
jaar oud, door het scheppen van gunstige voorwaarden over te halen zich aan de
universiteit te verbinden.21
Ook voor de anatomie trachtten de curatoren voorzieningen te scheppen.
Aanvankelijk werden de lessen alleen theoretisch gegeven, en wel door De Bondt.
In 1589 droeg deze het over aan de jonge Pieter Paaw (Pauw of Pavius, 1564-1617),
die in feite de grondslag voor het ontleedkundig onderwijs te Leiden heeft gelegd.
Paaw, die reeds op 25-jarige leeftijd tot buitengewoon hoogleraar werd benoemd,
had reeds vroeg grote belangstelling voor de

10. Optocht bij de inwijding van de Leidse universiteit op 8 februari 1575. Onder de aanwezigen in
de stoet waren Pieter van Foreest (derde rij van boven, vijfde man van rechts) en Gerard de Bont
(onderste rij, tweede man van rechts). Anonieme gravure. Atlas van Stolk, Rotterdam.
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anatomie. Daarom was hij, na enige jaren in Leiden te hebben gestudeerd, naar Parijs
gegaan, waar het anatomisch onderricht hem overigens niet meeviel. Zo vertrok hij
naar Rostock, waar hij in het jaar van zijn inschrijving, 1585, promoveerde en enige
jaren (tot 1587) zelfs onderwijs in de ontleedkunde gaf. Hij had dus zeker reeds meer
ervaring dan vele anderen.
In 1597 nu besloten de curatoren tot de inrichting van een anatomisch laboratorium,
een zogenaamd anatomisch theater dat naar eigen ontwerp, met oplopende rijen
banken, door een plaatselijke timmerman werd gebouwd. Hiertoe werd een gedeelte
bestemd
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11. Het Academiegebouw van de Leidse universiteit. Anonieme gravure uit: Beschrijvinge der Stad
Leyden -, (1614).

van de oude Faliede-Bagijnkerk, waar de gehele universiteit van 1577 tot '81 was
ondergebracht. Spoedig werd ook begonnen met het aanleggen van een verzameling
ontleedkundige preparaten en van opgezette skeletten van mens en dier: zo ontstond
een anatomisch kabinet, dat 's zomers voor het publiek was opengesteld. Een
belangrijk deel van het onderwijs in de ontleedkunde bestond namelijk uit de ontleding
van het lijk van een terechtgestelde. Deze werd bij voorkeur in de koude
wintermaanden (december of januari) gehouden, opdat het lijk, bij de soms dagenlange
duur van het gebeuren, minder snel zou rotten en de stank de aanwezigen niet zou
verdrijven. Zulk een ‘anatomie’ was een openbare gebeurtenis, waar behalve
magistraten, hoogleraren, doctoren en studenten, ook het publiek tegen een geringe
prijs toegang had. Hoezeer men het gebeuren als een publieke plechtigheid opvatte,
blijkt uit het feit, dat de senaat op 14 februari 1613 besloot, dat fluitspelers niet alleen
bij promoties en bij de inauguratie van de nieuwe rector magnificus, doch ook bij
anatomische demonstraties hun diensten zouden ver-
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lenen.22 Of aan het besluit uitvoering is gegeven, leert de geschiedenis niet.
In dit theater dan, dat een belangrijke functie heeft vervuld in de ontwikkeling van
de anatomie (en ook van de fysiologie) heeft Paaw de eerste openbare sectie te Leiden
verricht.
Paaw was een bijzonder ijverig man: hij liet niet minder dan 20 onuitgegeven
werken na23, maar verscheidene boeken van zijn hand kwamen toch bij zijn leven
uit. Een werk over het beenderenstelsel (Primitiae anatomicae de humani corporis
ossibus) haalde drie drukken. Ook bezorgde hij een nieuwe, gecommentarieerde
uitgave van Vesalius' Epitome. De Epitome was een uittreksel uit de grote Fabrica
van Vesalius, en tegelijk daarmede verschenen. Het bestond vooral uit een aantal
anatomische platen met verklarende teksten.
Paaw stierf vrij jong, op 51-jarige leeftijd (1617). Zijn taak werd overgenomen
door zijn collega Otto Heurnius (1577-1652). Deze kreeg in 1624 hulp van Adriaen
van Valkenburg (Falcoburgius, 1581-1650), die in dat jaar tot buitengewoon
hoogleraar in de ontleed- en heelkunde werd aangesteld. Voor de anatomie heeft hij
geen bijzondere verdienste gehad. In zijn opvattingen was hij traditioneel en weinig
zelfstandig. Hij publiceerde een lange brief (aan Neander) om te bewijzen, dat de
rook van tabak tot in de hersenen doordringt!
Door de bovengenoemde factoren trokken de medische faculteiten al spoedig
studenten aan, en Boerhaave24 stelde later vast dat 14 jaar na de oprichting er reeds
meer studenten in de geneeskunde waren,
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12. Pieter Paaw (1576-1617), die in 1598 de eerste openbare sectie verrichtte. Anonieme gravure.

dan er ooit te Leuven waren gevonden, zelfs tijdens ‘de grootste bloei der Academie’.
Op deze wijze waren ook de noodzakelijke voorwaarden geschapen voor een goede
beoefening der geneeskundige wetenschap, en inderdaad heeft de Leidse Universiteit
daarop in de volgende eeuw grote invloed gehad.

Andere universiteiten
Ging de Leidse hogeschool uit van Holland en Zeeland, de andere provincies wilden
hiervoor niet onderdoen. In 1585 werd te Franeker de Friese Academie gesticht,
provincie en stad Groningen kregen hun hogeschool in 1614, Utrecht volgde in 1636,
en de Gelderse Universiteit werd in 1648 gesticht en wel te Harderwijk. De laatste
ging uit van het Veluwe-kwartier en de Graafschap Zutphen. Nijmegen heeft in 1655
een eigen hogeschool gesticht, doch die heeft slechts iets meer dan 20 jaar een
kwijnend bestaan geleid. Al deze universiteiten konden zich, althans voor wat de
geneeskun-
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13. Voor- en keerzijde van een penning ter herinnering aan de stichting van de Illustre School te
Amsterdam, 1632. Waarschijnlijk in 1682 vervaardigd bij het 50-jarig bestaan van deze door M.
Brunner. Kon. Penningkabinet, Den Haag.

de betreft, niet met Leiden meten. Dikwijls was er slechts één hoogleraar in de
geneeskunde; was deze goed, dan werd hij dikwijls spoedig naar elders beroepen.
Van een volledige opleiding kon dan ook eigenlijk niet worden gesproken. De
hoogleraar fungeerde veelal tevens als geneesheer (archiater) van het gewest, en gaf
ook les aan de plaatselijke chirurgijns. Naar Harderwijk begaven zich velen met een
proefschrift op zak, om er na enkele dagen te promoveren; met name kwamen vele
Zweden daartoe naar het vissersstadje. De beroemdste medici, die daar hun graad
hebben verkregen, zijn Boerhaave (1693) en Linnaeus (1735). Hun namen houden
de oude Gelderse Academie in herinnering.

Illustre scholen
Naast de universiteiten werden er in de zeventiende eeuw in verschillende steden
athenea gesticht, de zogenaamde illustre of doorluchte scholen. Deze verschaften als
het ware een propaedeutisch hoger onderwijs, doch ze hadden niet het recht examens
af te nemen of graden te verlenen. Toch waren sommige scholen die ook een medisch
hoogleraar hadden, ook voor de geneeskunde niet zonder belang. Dit geldt met name
voor het atheneum te Amsterdam, dat in 1632 werd opgericht met Vossius en Van
Baerle als eerste hoogleraren. Deventer had toen reeds twee jaar een illustre school,
Den Bosch kreeg er één in 1636, Breda volgde in 1646, Middelburg in 1650,
Maastricht in 1683. Utrecht stichtte in 1634 een atheneum als aanloop voor een
universiteit (1636), terwijl ook de hogeschool te Harderwijk uit zulk een atheneum
is voortgekomen.
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Opkomst van de anatomie te Amsterdam
De ontleedkunde is door de geest der Renaissance tot nieuw leven gewekt. Men
begon het grote belang van de kennis der anatomie, met name voor de heelkunde en
de verloskunde, ook in ons land in te zien en begreep, dat voor chirurgijns en
vroedvrouwen een zekere kennis van de bouw van het lichaam onmisbaar was. In
deze tijd van het stedelijk particularisme rustte op de stadsoverheden de taak voor
het nodige onderwijs te zorgen. Verschillende steden, zoals Kampen, Delft en Den
Haag, benoemden dan ook een voorlezer of praelector (soms professor genoemd)
voor dit onderwijs. In dit opzicht is Amsterdam voorop gegaan. Hier heeft
waarschijnlijk reeds omstreeks het jaar 1550 in het voormalige St.-Ursula Convent
een openbare ontleding plaatsgevonden.25
Vijf jaar later, op 13 maart 1555* ontving het chirurgijnsgilde te Amsterdam van
Philips II, die Graaf van Holland was, het privilege, waardoor toestemming werd *oude stijl; volgens onze
tijdrekening 1556.
verkregen eenmaal per jaar een lijk van een ter dood gebracht misdadiger te
ontleden. De argumentatie is geheel ter zake: ‘aangezien de geheele en particuliere
dispositie der lichaame veel beter en volkomentlyker gezien, geexamineert en verstaan
mag worden uijt de tegenwoordige snydinge en subjecte Anatomisatie, dan schriftelyk
ende bij geconterfyte figuren’. Daarbij wordt vooral gewezen op het bijzondere nut
voor chirurgijns, die anders ‘periculeuselyken souden dolen, en aderen voor senuwen,
senuwen voor aderen snyden of branden, en andersins, als Galeus seyt, gelyk de
blinden in 't hout werken’.
Van groot belang nu was dat de Amsterdamse vroedschap in 1578 een openbaar
voorlezer in de ontleedkunde, prae-lector anatomiae aanstelde. Dit geschiedde op
instigatie van burgemeester Maarten Jansz. Koster, die zelf geneesheer was en dit
ambt op zich nam. Wél was de tijd voorbij dat men het ontleden als een minderwaardig
handwerk voor chirurgijns of barbiers beschouwde. Niet minder dan drie
burgemeesters van Amsterdam hebben vóór of tijdens hun hoge bestuursfunctie ook
het ambt van lector in de anatomie waargenomen. Het waren Maarten Koster,
Sebastiaan Egberts († 1621) en Nicolaas Tulp.
Maarten Coster of Koster (Martinus Aedituus, 1521-'94) was dus de eerste voorlezer
of prae-lector der anatomie te Amsterdam. Overtuigd calvinist, was hij één der
zeventig ontevredenen geweest, die op 2 oktober 1564 aan de landvoogdes te Brussel
een brief met klachten hadden overhandigd. Hij was dan ook zo verstandig geweest
te vluchten, en verbleef van omstreeks 1566 tot 1576 in Denemarken. Nadat
Amsterdam in 1576 noodgedwongen de partij der Staten had gekozen, keerde hij
spoedig terug en werk-
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De Friese Hogeschool in Franeker in de zeventiende eeuw.

te hij mede aan de omzetting der vroedschap. Hoewel Koster in Italië (en wel in
Bologna) heeft gestudeerd in de jaren dat Vesalius in Padua doceerde, heeft hij de
betekenis van diens ontleedkundige prestaties wellicht onvoldoende gewaardeerd;
in de lijst van zijn boeken, na zijn dood bij notariële akte opgemaakt, ontbreekt
althans de Fabrica. Wél waren een paar onuitgegeven medische verhandelingen van
hem in manuscript aanwezig.26 Zijn grote verdienste is, dat hij het ontleedkundig
onderwijs op gang heeft gebracht.
De vroedschap stelde ruimte beschikbaar; de ontledingen hebben plaats gevonden
op de zolder van een kleine vleeshal op de Nes (van 1578 tot 1619 en van 1639 tot
1692), en in de St.-Antonie Waag (van 1619 tot 1639 en na 1692). Het is genoegzaam
bekend, dat de overlieden van het chirurgijnsgilde te Amsterdam zich gaarne met de
praelector lieten portretteren; hieraan hebben we de reeks schilderijen te danken van
in deze stad gegeven anatomische lessen, waarop de praelector de doctorshoed draagt.
In de zeventiende eeuw kwam de anatomie te Amsterdam tot grote bloei, dank zij
de wetenschappelijke talenten en de ijver van enkele praelectoren, zoals Tulp en
Ruysch. We komen daar nog nader op terug.

Eindnoten:
21
22
23
24
25

Zie over Clusius het werk van Joh. Theunisz; lit. no. 30.
Kroon, 50, noot 1; lit. no. 10.
Kroon, 99.
Boerhaave, Index alter plantarum, 1720, inleiding 24.
Jan Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, etc. deel II, 1765, p. 384.
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Hoofdstuk 4 Bloei (1625-1700)
A. Anatomie en fysiologie
In onze gouden eeuw, toen handel en nijverheid bloeiden, en schepen schatten uit
alle werelddelen aanvoerden, ontstond ook een grote opbloei van kunsten en
wetenschappen, waarin ook de geneeskunde deelde. Aan de taaie worsteling tussen
de oude, ingewortelde denkbeelden van Galenus en de nieuwere opvattingen op het
gebied van de ontleedkunde en de verrichtingsleer namen Nederlandse geleerden
levendig deel. Zij maakten daarbij gebruik van een drietal methoden.
Allereerst bedienden zij zich van een nieuwe injectie-techniek van de vaten in het
lichaam, die opgespoten werden met gekleurde of stollende substanties, waarop men
hun verloop en vertakkingen goed kon bestuderen. Vervolgens beschreven zij, in het
voetspoor van Van Leeuwenhoek, met behulp van eenvoudige microscopen de bouw
der weefsels. En tenslotte werden ook fysiologische experimenten op dieren
uitgevoerd. Daarbij ging de studie van de anatomie veelal hand in hand met die van
de fysiologie.
Wordt Vesalius als de vader van de nieuwere anatomie beschouwd, de Engelse
geneesheer William Harvey luidde door de ontdekking van de grote bloedsomloop
het nieuwe tijdperk voor de fysiologie in. Immers voor een juist inzicht in de
verrichtingen van het organisme is de kennis van de bloedsomloop een eerste vereiste.
Toch was het niet zo, dat Harvey's ontdekking dadelijk allerwege met vreugde werd
begroet. Integendeel, ze stuitte in wetenschappelijke kringen aanvankelijk op groot
verzet. Harvey werd als een nieuwlichter beschouwd, en zag zijn lucratieve praktijk
in Londen daarom tot op ongeveer een kwart teruglopen!
Het gehele medische denken was doortrokken van de geest van Galenus die een
samenhangende fysiologische conceptie had geboden en op dit gebied nog steeds
als de grote autoriteit gold. Tal van Galenistische misvattingen moesten in een
moeizame strijd worden opgeruimd. Ten einde de betekenis daarvan enigermate te
verstaan, is het nodig eerst iets te zeggen over die oude denkbeelden.
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14. Een onderbindingsproef ter demonstratie van de bloedsomloop. Afbeelding bij een publikatie van
Jan de Wale (1604-49).

De conceptie van Galenus
De foutieve conceptie van de bloedsbeweging van Galenus was nauw verbonden
met zijn denkbeelden over de spijsvertering, en zijn, eveneens foutieve, opvatting
van de weg die de chylus neemt. In het kort komt zijn stelsel op het volgende neer.
1. De bloedvaten nemen hun oorsprong niet in het hart (zoals Aristoteles had
geleerd), doch in de lever, waar ze in de leverpoort (porta hepatis) samenkomen.
2. Het bloed wordt voortdurend gevormd uit het voedsel, en gaat voortdurend te
gronde in de organen. Het voedsel gaat, na de bewerking in maag en darm
(concoctie) als chylus door de chylvaten rechtstreeks naar de lever. De lever
zet de chylus om in bloed, de natuurlijke levensgeest (spitius naturalis), dat
dient voor de voeding der organen.
3. Het in de lever gemaakte bloed komt in de grote, holle aderen en golft daarin
heen en weer, als het water der zee bij eb en vloed, en bereikt alle organen, waar
het als voeding wordt verbruikt en te gronde gaat.
4. Een deel van het bloed komt door de holle aders in het rechter hart, vanwaar
een deel naar de longen gaat en deze organen tot voedsel dient. Ook wordt het
in de longen van vuil (roet) gezuiverd.
Een ander deel gaat door het kamer-tussenschot naar het lin-
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ker hart. Dit schot, het septum, wordt dus doorgankelijk voor bloed geacht.
5. In de linkerkamer gloeit het inwendige ‘vuur’, de ingeschapen hitte: calor
innatus. Hierdoor wordt het bloed verhit, omgezet in de levensgeest (spiritus
vitalis), het bruist op, doet het hart uitzetten, en, als de verwijding (diastole)
van het hart het uiterste heeft bereikt, drukt het bruisende bloed de kleppen open
en komt in de grote lichaamsslagader. De uitdrijving van het bloed zou dus
geschieden tijdens de verslapping en verwijding, diastole, en niet, zoals we
weten, tijdens de systole.
6. Omdat de slagaderen (arteriën) na de dood geen bloed meer bevatten, dacht
men in de oudheid (Erasistratus) dat dit ook tijdens het leven het geval is. De
naam arteria komt dan ook van aèr, lucht. (Iedere buis met lucht gevuld, werd
dan ook arterie genoemd - zo ook de luchtpijp (trachea), welke vanwege haar
door kraakbeenringen geribbeld oppervlak ruwe arterie (aspera arteria) of
tracheia arteria werd geheten.)
Nu blijkt uit Galenus' werken wel, dat hij wist, dat de slagaderen bloed bevatten
of kunnen bevatten (uit een slagader, op twee plaatsen afgebonden, kwam bij
insnijding bloed), maar deze wetenschap kwam in zijn conceptie toch niet geheel
tot haar recht. In de arteriën beweegt zich de spiritus vitalis (wíj zouden zeggen
arterieel bloed, wél te onderscheiden van het veneuze).
7. Hoewel er in deze voorstelling geen verbinding bestaat tussen het slagaderlijk
en aderlijk stelsel, vermoedde Galenus toch wel, dat er bepaalde
verbindingswegen, synanastomosen tussen arteriën en venen bestaan (zoals er
trouwens méér bestaan dan waaraan wij gewoonlijk denken).
Men ziet dat in deze, hier slechts kort geschetste voorstelling van zaken toch een
uitgewerkte opvatting tot uitdrukking komt van drie voorname functies in het lichaam:
de spijsvertering, de bloedsbeweging en de ademhaling. Dit solide, eeuwenoude
gebouw moest gesloopt worden, maar dit is slechts zeer geleidelijk geschied, nadat
er eerst bres op bres in was geschoten.
Tenslotte zij er aan herinnerd, dat de zogenaamde kleine bloedsomloop: van de
rechter harthelft door de longen naar de linker hartboezem reeds in 1553 beschreven
was door de ongelukkige Spanjaard Michaël Servet (1511-'53), in een groot
theologisch werk (Christianismi Restitutio), dat hem op de brandstapel te Genève
heeft gebracht. Deze beschrijving, waarbij nadrukkelijk de ondoorgankelijkheid van
het kamertussenschot werd gesteld, is lange tijd onopgemerkt gebleven, omdat de
oplaag van het werk op last van de Inquisitie te Vienne (Frankrijk) reeds verbrand
was, vóór Servet te
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Genève kwam. Overigens was de kleine bloedsomloop reeds drie eeuwen tevoren
door een Arabier, Ibn-an-Nafis, beschreven.

Harvey's theorie en haar ontvangst in Nederland
William Harvey (1587-1657) is op de gedachte van zijn theorie gekomen door de
plaatsing van de kleppen, welke zich in de aderen bevinden en zó gelegen zijn dat
ze het bloed slechts in één richting, en wel naar het hart toe, doorlaten. Hij heeft
voorts bij verschillende dieren onderbindingsproeven van de aorta en van de holle
aders gedaan, en zag bij de mens leeggestreken aderen zich vanuit de zijde van de
omtrek vullen. Op grond van de inhoud van de linker hartkamer berekende hij dat
het eenvoudig onmogelijk was, dat al het bloed telkens nieuw gevormd zou worden
uit het voedsel. Immers dat betekende dat per half uur, bij uitdrijving van een half
ons (à 28,3 gram) per slag, meer dan 41 pond zou worden aangemaakt!
Overigens heeft Harvey de rechtstreekse overgang van het bloed uit de kleinste
slagaderen door de haarvaten naar de kleinste venen nooit zelf waargenomen, maar
eenvoudig gepostuleerd.
Nadat hij zijn theorie reeds vanaf 1616 in de anatomische lessen die hij gaf
verkondigde, maakte hij haar in 1628 wereldkundig in een klein boek over de
beweging van het hart en het bloed bij dieren (De Motu Cordis).27 Dit werkje sloeg
in de wetenschappelijke wereld in als een bom. Verreweg de meeste geleerden
verwierpen de theorie met verontwaardiging. Op het vasteland van Europa heeft in
Duitsland een geleerde (Slegel) zich reeds in 1630 openlijk vóór Harvey verklaard,
zij het pas later in geschrifte.28
In Nederland werd er al spoedig over dit werkje gediscussieerd. In juli 1631 schreef
een jonge Deen (Swab) die te Leiden studeerde, aan zijn vaderlijke vriend Hans
Wormius, hoogleraar in de geneeskunde te Kopenhagen, op diens verzoek om
informatie, dat een medestudent, Conring geheten29, hem de ketterij (haeresis) van
Harvey had uitgelegd en er bijna in geloofde. Vervolgens had Swab zich begeven
naar zijn hoogleraren Heurne en Falkenburg die hem gezegd hadden dat men uitermate
voorzichtig moest zijn met het loslaten van oude voorstellingen, en het aanvaarden
van nieuwe.
De eerste, die zich op Nederlandse bodem openlijk voor Harvey en zijn nieuwe
theorie verklaarde, was een buitenlander, de Franse edelman en bekende wijsgeer
René Descartes (1596-1650), die tijdens zijn leven en na zijn dood met zijn
mechanistische denkbeelden een grote invloed op het medisch denken in ons land
heeft uitgeoefend. In zijn in 1637 te Leiden anoniem uitgegeven boek Ver-
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15. Anatomische les van dr. S. Egbertsz. de Brey door Th. de Keyser (1596-1667), 1619. Het skelet
dat bestudeerd wordt, is van een jongen. Historisch Museum, Amsterdam.

toog over de Methode (Discours de la Méthode) schreef hij onder andere: ‘Maar als
men vraagt hoe het bloed der venen nieţ uitgeput raakt wanneer het aldus voortdurend
in het hart stroomt en hoe de arteriën er niet te vol van worden, omdat al het bloed
dat door het hart gaat zich daarheen begeeft, zo behoef ik daarop niets te antwoorden
dan wat reeds door een Engels geneesheer, Harvaeus: De motu cordis, is geschreven,
aan wie men de eer moet geven op dat punt het ijs gebroken te hebben en de eerste
te zijn die geleerd heeft dat zich verschillende kleine doorgangen aan de uiteinden
der arteriën bevinden, waardoor het bloed die deze uithet hart ontvangen in de kleine
vertakkingen van de venen komt. Vandaar begeeft het zich opnieuw naar het hart,
zodat de loop ervan niets anders is dan een voortdurende kringloop.’30
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Het is bijzonder te betreuren, dat Descartes wél de omloop van het bloed aanvaardde,
maar - evenals trouwens Harvey - nog gelovend aan de calor innatus, vasthield aan
de oude voorstelling dat het bloed, in de hartholte komend, onmiddellijk door
verhitting opbruist en tijdens de verwijding van het hart (diastole) wordt uitgedreven.
Het hart zou dus weer passief zijn, of liever werken als een explosie-motor, niet als
pomp met een dubbel stel kleppen, waarbij het bloed door de actieve samentrekking,
systole, wordt uitgedreven.
Reeds in het volgende jaar, 1638, verscheen de eerste betuiging van bijval van de
zijde van een Nederlands medicus, en wel Johan van Beverwijck, een bekende dokter
uit Dordrecht, op wie we nog nader terugkomen. Hier zij er slechts aan herinnerd
dat hij in een Latijns werkje ‘over de nier- en blaassteen’31, dat later in Nederlandse
vertaling (1649) het ‘Steenstuck’ zou heten, blijk gaf de juistheid van de theorie van
Harvey in te zien. Hoewel het onderwerp er weinig aanleiding toe gaf, nam hij toch
de gelegenheid te baat om daarop te wijzen. Immers hij verzekerde, dat zijn opvatting
van de urine-afscheiding gebaseerd was op de leer van de bloedsomloop, die - zo
schreef hij - ‘wel nieuw is maar in voortreffelijkheid en noodwendigheid voor géén
der Ouden onderdoet, (die) van William Harvaeus, Geneesmeester van den
tegenwoordigen koning Karel van Engeland’.32 Hij gaf van die theorie een korte,
maar heldere uiteenzetting.
Op 21 december 1637 zond Van Beverwijck een exemplaar van dit geschrift aan
Harvey zelf, met een begeleidend schrijven waarin hij allereerst verzekert, hoe ‘dapper
leed’ het hem is niet geweten te hebben, dat William Harvey het jaar tevoren Holland
had bezocht. Harvey bevond zich toen namelijk in het gevolg van de graaf van
Arundel die door Karel I met een diplomatieke missie naar Wenen was gezonden.
Op de doorreis door Holland, Utrecht en Gelderland schijnt Harvey met geen enkele
Nederlandse geleerde in contact te zijn geweest - hij heeft dat trouwens ook niet
gezocht. Ook in die brief gewaagt Van Beverwijck ‘van den nieuwen en noyt genoegh
gepresen vondt van den omloop des Bloets’.
De Dordtse geneesheer zond ook present-exemplaren van zijn werk, met eveneens
een begeleidend schrijven naar andere binnenen buitenlandse geleerden, zoals
Constantijn Huygens en Nicolaas Tulp, de bekende Parijse hoogleraar Guy Patin en
ook naar Plemp, hoogleraar te Leuven.
Vopiscus Fortunatus33 Plemp of Plempius (1601-'71) was afkomstig uit een
Amsterdamse familie, en had in deze stad jarenlang de geneeskundige praktijk
uitgeoefend. Daar hij als rooms-katholiek in de Republiek geen uitzicht had op een
academische loop-
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baan, moet hem de benoeming te Leuven zeer welkom zijn geweest. Plemp, die nog
een overtuigd aanhanger van de oude Aristotelische filosofie en dus ook een
tegenstander van Descartes was, verklaarde zich in zijn antwoord aan Van Beverwijck,
en nog sterker in zijn in 1638 uitgekomen boek Grondbegrippen der Geneeskunde
(Fundamenta Medicinae) uitdrukkelijk tegen de theorie van Harvey. Hij heeft er in
die zin met Descartes over gecorrespondeerd, maar het moet tot zijn eer gezegd
worden dat hij zich in de tweede druk van zijn werk (1644) ruiterlijk gewonnen gaf.
Er was inderdaad meer nodig dan het moedige getuigenis van Van Beverwijck
om in Nederland de geleerde geesten om te zetten. De stoot daartoe werd gegeven
door de jonge geleerde Franciscus de le Boë Sylvius (1614-'72), die we later nog
zullen ontmoeten op een Leidse catheder. Vanaf het najaar 1638 gaf hij als
privaatdocent anatomische colleges, maar ook, onder grote toeloop van studenten
en anderen, uiteenzettingen over de omloop van het bloed en demonstreerde hij deze
met behulp van experimenten.
Ongetwijfeld geschiedde dit niet zonder tegenspraak. Scherpe kritiek ondervond
de enthousiaste Sylvius aanvankelijk van de zijde van één der medische hoogleraren,
genaamd De Wale.
Johannes de (van) Wale (Walaeus, 1604-'49), geboren te Koudekerke als zoon
van een predikant, was in 1633 te Leiden benoemd als hoogleraar. Hij heeft zijn
verzet moeten opgeven. Eenmaal door Sylvius van de juistheid van Harvey's leer
overtuigd, werd hij één van haar verdedigers en trachtte hij als één der zeer weinigen
de theorie zelfstandig nader te bestuderen en ook daarvoor verdere experimentele
argumenten aan te voeren.
Allereerst liet De Wale, ruim een jaar na Sylvius' komst in Leiden, op 4 februari
1640, door één van zijn beste leerlingen, de Engelsman Roger Drake, 16 stellingen
over de beweging van het hart en het bloed pro Cl. Harveio verdedigen. Dergelijke
openbare disputaties werden ook te Leiden van oudsher onder voorzitterschap van
de hoogleraar veelvuldig gehouden; de ‘theses’ werden gedrukt op de
universiteitsdrukkerij. Veelal lieten de hoogleraren op deze wijze hun eigen mening
over omstreden punten bekend maken. In het gedrukte stuk wordt de leer van Harvey
voor juist verklaard, ook al zijn anderen, zoals Plemp en Primerose er gezworen
vijanden, hostes jurati van!
Op deze wijze werd de aandacht van de geleerde wereld wel zeer sterk op dit
brandende probleem gevestigd.
De zoëven genoemde Engelse geneesheer Primerose die Harvey in een brochure
had aangevallen, haastte zich een verweerschrift het licht te doen zien, waarin hij
echter Drake niet noemde, doch zich alleen keerde tegen professor Walaeus. Drake,
geërgerd dat Prime-
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rose hem aldus genegeerd had, en over zijn hoofd heen Walaeus aanviel, schreef
daarop een brochure, waarin hij zichzelf volkomen verantwoordelijk stelde voor de
theses, al was hij dan een leerling van De Wale. En zo gingen in die dagen pamfletten
over de bloedsomloop heen en weer.
Maar ook De Wale zelf liet zich ook niet onbetuigd, daar hij de schijn wilde
vermijden dat hij zich door Drake liet verdedigen. In 1641 publiceerde hij twee
uitvoerige brieven, Epistolae duo de motu chyli et sanguinis, gericht aan zijn vriend
Thomas Bartholinus, later hoogleraar te Kopenhagen, die in de voorgaande jaren te
Leiden had gestudeerd. Thomas Bartholinus (1616-'80) had in de jaren 1639/'40 te
Leiden gestudeerd, toen Harvey's leer daar nog geheel werd afgewezen. Walaeus
ontkent in die brieven, dat het bloed in het hart zou gaan koken of verdampen, al is
het slagaderlijke bloed warmer, dunner en lichter van kleur dan het aderlijke. Hij
ontkent ook, dat het tussenschot doorgankelijk is, en beschrijft experimenten om de
overgang van het bloed uit de slagaderen in de aders aan te tonen. Dit zijn vooral
onderbindingsproeven. Belangrijk is zijn verzekering, dat de beweging van het bloed
wordt veroorzaakt door het hart zelf, want het buiten het lichaam gebrachte hart of
de afgesneden punt ervan beweegt nog, als het zijn bewegingskracht reeds heeft
verloren, bijvoorbeeld wanneer men het steekt met een mes of naald. (Eerst
Bartholinus' beroemde landgenoot Steno (1638-'86), die ook te Leiden gestudeerd
had, zou in 1666 het hart voor een echte spier verklaren34).
Hoewel De Wale nog niet geheel los was van de Galenische spiritus-leer en van
de ingeboren warmte, en ook nog de chylus van de darmen rechtstreeks naar de lever
liet gaan, zo heeft hij zich toch een uitnemend en geoefend experimenteel fysioloog
betoond. Eigenlijk is hij de enige, die in zijn tijd door proefondervindelijk onderzoek
verdere bewijzen voor Harvey's theorie trachtte aan te voeren. Harvey heeft van die
bewijzen later in zijn verweerschrift tegen de Parijse Riolanus Jr.35 gebruik gemaakt,
echter zonder De Wales naam te noemen. Terwijl Leiden zo in 1640 grotendeels al
gewonnen was voor de nieuwe leer, kwam ook de jonge universiteit van Utrecht in
beweging.
Hier was in 1638 naast Willem van der Straaten (waarover later meer) Hendrikus
le Roy (Regius, 1598-1679) benoemd. Deze laatste was toentertijd wel de meest
overtuigde Cartesiaan onder de Nederlandse medici. Hij liet op 10 juni 1640 de
Zeeuwse student Johannes Hayman stellingen ten gunste van de bloedsomloop
verdedigen. Helaas volgde deze student Descartes ook in diens foutieve opvatting
van de werking van het hart, waarbij het bloed door verhitting en opbruising tijdens
de diastole zou ontwijken. Toch
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lokte ook deze disputatie weer een geschrift van de strijdlustige Primerose uit, die
als praktiserend arts te Hull zelf geen onderzoekingen deed, maar wel een zeer
vaardige en snelle pen had. Het antwoord van Le Roy en een nieuw pamflet van
Primerose hadden in elk geval de uitwerking, dat in brede wetenschappelijke kringen
de aandacht op de omloop van het bloed werd gevestigd.
Degene, die de laatste resten van de Galenische leer van de bloedsbeweging en de
‘geesten’ zou uitdrijven, was een Rotterdams huisarts. Jacob de Back (1594-1658)
studeerde te Leiden onder Paaw, Vorstius en Otto Heurnius, promoveerde in 1617
te Franeker en heeft zich daarna te Rotterdam gevestigd. Hier schijnt hij nogal veel
lijkopeningen verricht te hebben, waarover hij in een brief aan zijn vriend Van
Beverwijck berichtte. Ook schijnt hij reeds vroeg proefondervindelijk onderzoek
over de bloedsomloop gedaan te hebben. In 1648 kwam er van zijn hand een Latijns
boek over het hart uit36, dat drie jaar later in een Nederlandse vertaling uitkwam als
Verhaal van 't Hart, waar in wert gesproken van de nietigheit der Geesten, van de
Bloedmaking, van de Warmte der levende Lichamen, enz.37 De schrijver had de goede
gedachte gehad zijn boek op te dragen aan ‘Willem Harvey, geneesheer des Konings’.
Zoals het titelblad reeds aangeeft, rekende De Back definitief af met de spiritus-leer:
de geesten zijn nietig. Hij verwierp ook de (nog door velen aanvaarde) theorie van
de ingeboren warmte, verklaarde de beweging van het bloed alleen uit de systolische
contractie van het hart, en ontkende ten sterkste dat het bloed in het hart een
verandering zou ondergaan. Dat De Back over de vorming en de afvoer van de chylus
onjuiste opvattingen had, kan men hem nauwelijks euvel duiden. In zijn boek, dat
verschillende drukken beleefde, toont hij zich een oorspronkelijk en onafhankelijk
denker. Hij heeft op eigen wijze een groot aandeel gehad in de uiteindelijke
overwinning van de theorie van Harvey, waartoe overigens geleerden uit Nederland
meer hebben bijgedragen dan die uit andere landen.

De ontdekking van de haarvaten (capillairen)
Zoals gezegd had Harvey de overgang van het bloed uit de fijnste arteriën in de
kleinste venen niet waargenomen; hij postuleerde dit. De sluitsteen en het uiteindelijk
bewijs van zijn leer moest uiteraard de rechtstreekse waarneming van die overgang
zijn. Het is merkwaardig dat Harvey zelf niet in een rechtstreekse overgang door
kanaaltjes geloofde; anders gezegd: hij geloofde niet aan de door Galenus genoemde
synanastomosen. Immers hij sprak van een
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poreusheid van het vlees (porositas carnis), en dacht blijkbaar aan een sponsachtige
bouw met poriën en kleine tussenruimten in de weefsels.38
Het was pas vier jaar na de dood van Harvey (dus in 1661) dat de Italiaan Marcello
Malpighi (1628-'94), geboren in het jaar dat Harvey's boek was verschenen, de
haarvaten beschreef. Malpighi heeft ze met een samengestelde microscoop
waargenomen in de longen en het darmscheil van de kikvors.39
In ons land heeft Van Leeuwenhoek er een aantal jaren later een nog nauwkeuriger
beschrijving van gegeven. Hij heeft de haarvaten al in 1680 gezien, doch ze in 1688
zorgvuldig beschreven. Dat het geen toevallige waarneming was, blijkt uit het feit
dat hij er een speciaal instrument, de zogenaamde aalkijker voor heeft geconstrueerd.
Zijn door hem zelf vervaardigde microscopen beston-

16. In 1628 werd aan Gerrit Claesse uit Woerden vijftig gulden betaald om zijn twee dochters - een
dode Siamese tweeling - te mogen bestuderen. Everhardt Q.v.d. Maes schilderde deze speling der
natuur voor het Haagse Theatrum Anatomicum. Gemeentemuseum van Den Haag.
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17. Schema van Van Leeuwenhoeks aalkijker (zie tekst).

den uit een sterk vergrootglas dat hij dicht bij het oog moest brengen en waarachter
hij het object kon vastzetten. Voor het onderzoek van de haarvaten maakte hij een
houder voor een glazen buis, die met water gevuld werd en waarin een kleine aal
met de kop naar beneden werd geplaatst. Door een stelschroef en verwisseling der
lenzen bereikte hij zijn doel en zag hij de overgang van arteriën in venen, via de
haarvaten. Op de hem eigene onderhoudende wijze beschreef hij zijn belangrijkste
waarneming:40
‘Als ik quam tot het examineren van de staart van dese kleine Worm, soo overtrof
dat vermakelyk gesigt alle de beschouwingen, die myn oogen van haar leven hadden
gesien... Want ik sag niet alleen, dat het bloet op veel plaatsen door seer dunne
vaatjens uyt het midden van de staart wierd gevoerd na de buytekant van de selve;
maar dat yder soodanig bloet-vat sig met een kromte boog en het bloet weder voerde
na het binnenste of dikste van de staart, om hetselvige weder soo na het hert te voeren.
Soo dat my hier bleek, dat de bloet-vaten, die wy in dit Dier sien, en de Arterien en
Venae noemen, maar een ende de selve bloet-vaten sijn; alleen, datse soo lang Arterien
konnen genaamt werden, als sy het bloet tot in de uyterste deelen van de kleyne vaten
voeren; ende Venae, als deselve het bloet weder voeren na het Hert.’
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Op deze wijze toonde Van Leeuwenhoek de continue overgang bij de aal, van
slagaderen in venen ondubbelzinnig aan, later ook bij een karper en een bepaald soort
kikvorsen.

De ontdekking der rode bloedlichaampjes
Malpighi heeft de rode bloedlichaampjes in 1665 waargenomen, maar ze voor
vetbolletjes gehouden. Uiteraard heeft ook Van Leeuwenhoek ze in de haarvaten
gezien; hij vermeldt ze het eerst in een brief van 7 april 1674 aan de ‘Royal Society’
te Londen, doch heeft er een onjuiste theorie over opgebouwd, welke door Boerhaave
is overgenomen.
Maar jaren tevoren had reeds de jonge Jan Swammerdam ze waargenomen,
waarschijnlijk omstreeks 1665-'67.41 De volledige beschrijving vindt men echter pas
in zijn nagelaten geschrift, welke door Boerhaave in 1737-'38 onder de gelukkig
gekozen titel Bijbel der Natuure werd uitgegeven. Swammerdam zag in het bloed
van de kikvors ‘een oneyndig aantal rondagtige deelkens die van figuur als een plat
ovaal waren, heel regulier: Zij scheenen ook nog een vogtigheid in haar te besluiten.’
In zekere zin was zijn waarneming scherper dan die van Van Leeuwenhoek, want
hij beschreef de rode bloedcellen als ovaal, terwijl Van Leeuwenhoek ze als ‘Bol-
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lekens’ beschouwde. Dit is eigenlijk merkwaardig voor een zo scherp waarnemer
als Van Leeuwenhoek was, temeer daar hij de rode bloedcellen van vissen en amfibiën
als ovaal beschreef, en zelfs de kern die de rode bloedcellen bij hen hebben, afbeeldde.
Aan de naam bollekens of globules herinnert nog van verre de naam hemoglobine.
Van Leeuwenhoek maakt er voor het eerst gewag van in zijn brief van 5 april 1674
aan de Royal Society. Hij was er op uit de wezenlijke grootte van de rode
bloedlichaampjes te bepalen, maar miste daartoe natuurlijk een goede objectieve
maatstaf. Derhalve vergeleek hij ze met een ‘Sandge’, een fijne zandkorrel. De
doorsnede daarvan geeft hij ergens anders op als 1/80 - 1/100 duim, dus ongeveer
260 duizendste millimeter (µ) in onze moderne taal.42 Voorts schatte hij de inhoud
van een ‘bolleken’ op 1/25.000 van een ‘sandge’. De middellijn van het
bloedlichaampje moet dan 1/29 van 260 zijn, dus bijna 9 µ. Als hij elders de doorsnee
op 1/3000 duim schat, komt men op ± 8,7µ. Dit komt dus verrassend overeen met
de werkelijke grootte zoals wij die kennen: 7-8 µ!
Door een onjuiste interpretatie van wat hij zag, kwam Van Leeuwenhoek tot een
foutieve theorie van de opbouw der bollekens, gelijk hij die in zijn brief van 14 april
1678 uiteenzette. Teneinde de bollekens, waarvan het in het bloed krioelde, beter te
kunnen bestuderen, verdunde hij het bloed met water. Hij zag de bloedlichaampjes
voor zijn ogen hun kleur verliezen en van vorm veranderen: het verschijnsel dat wij
hemolyse noemen en dat optreedt als men rode bloedcellen in een hypotone oplossing
brengt (bloedwei komt overeen met een (fysiologische) sterkte van 0,9%
keukenzoutoplossing). Van Leeuwenhoek kwam er zodoende toe aan te nemen dat
de bollekens elk uit zes kleinere zijn opgebouwd. Deze zouden op hun beurt weer
uit zes kleinere onderdelen bestaan, en deze laatste misschien ook weer. Op zijn
minst zou de bloedglobule dus uit 216 onderdelen bestaan, die door de beweging
van het bloed samenklonteren, maar ook uiteen kunnen vallen.

De studie van de lymf- en chijlvaten
Behalve van het bloed vindt er in het lichaam nog een voortdurende stroming van
een vocht plaats, en wel van de weefselvloeistof of lymfe, die kleurloos is. De lymfe
vloeit door fijne kanalen, lymfvaten, tenslotte af naar aderen. De totale hoeveelheid
van de in het lichaam aanwezige lymfe schat men op weinig minder dan die van het
bloed, namelijk op 4-5 liter. De lymfe beweegt zich in de lymfvaten - onder andere
door druk van de omliggende weefsels - zeer
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langzaam, ongeveer met een snelheid van 1 cm per minuut. In het verloop van de
lymfvaten vindt men de lymfklieren, die onder andere een filterwerking hebben.
De lymfvaten van het vlies, waaraan de dunne darmen zijn opgehangen, het
mesenterium of darmscheil, noemt men chylus- of chijlvaten. Zij voeren de stoffen
af die uit de darmen worden opgenomen, met name het vet, en hebben tijdens het
proces der spijsvertering, na de maaltijd, een melkachtige kleur. De inhoud van de
chijlvaten, de chylus of chijl, komt samen in een soort holte of reservoir, de
zogenaamde cysterna chyli, welke voor de lendewervels ligt. Vandaar voert een
lange, tegen de wervelkolom gelegen gang, de zogenaamde borstbuis of ductus
thoracicus de chylus naar de linker ondersleutelbeenader (vena subclavia), waarin
de ductus uitmondt. Hierin komt alle chylus en de lymfe van de onderste lichaamshelft
terecht.
Van deze vrij ingewikkelde verhoudingen was aan de ontleedkundigen der vroege
zeventiende eeuw nog weinig of niets bekend. Men wist niet dat allerlei organen,
zoals lever en milt ook lymfevaten bezaten, men kende de borstbuis niet en leefde,
ook na de ontdekking van de bloedsomloop, nog geheel in de voorstelling van
Galenus, dat de chijl door de vaten in het darmscheil rechtstreeks naar de lever werd
geleid om daar geheel in bloed te worden omgezet. De ontdekking van de ware
verhoudingen, zoals wij die kennen, heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Hierbij
kwamen proeven op levende dieren en opspuitingen van anatomische preparaten te
pas.
De chylusvaten die bij de oude Alexandrijnse anatomen wel bekend moeten zijn
geweest, werden in zekere zin opnieuw ontdekt door Aselli die in 1622 bij de opening
van een levende hond, in het darmscheil veel witte vaten, met een oneindig aantal
wortels als strak gespannen koorden zag verlopen.43 In het besef iets belangrijks te
hebben waargenomen, riep hij uit: heurèka! Op het ogenblik, dat de hond van Aselli
stierf, verdwenen de witte chylusvaten spoorloos; bij een volgende hond vond hij ze
niet terug, doch weer wel bij het derde dier dat hij opende, nadat het kort tevoren
goed was gevoed. In ons land nam Tulp de chijlvaten waar, en ook Johannes de Wale
zag ze omstreeks 1640, tijdens zijn proeven over de bloedsomloop; hij meende echter
nog, dat de chijl rechtstreeks naar de lever wordt gevoerd. De reeds genoemde Thomas
Bartholinus (1618-'80), zoon van een beroemde vader (Caspar Bartholinus), die toen
te Leiden studeerde, was er zéér door getroffen en geboeid. Hij noemde de chylusvaten
die tijdens de spijsvertering bijna wit zijn, melkvaten, en de lymfvaten met hun
kleurloze inhoud watervaten.
Vijfentwintig jaar na Aselli's ontdekking, in 1647, vond Pecquet de borstbuis bij
de hond en nam hij tijdens een operatie in de buurt

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

52
van het hart tot zijn verbazing waar, hoe de melkachtige inhoud van de borstbuis
druppelsgewijze in de vena subclavia geraakte. Hierdoor was een geheel nieuw
gezichtspunt over de loop van de chylus verkregen. Het was de Leidse hoogleraar
Johannes van Horne, die de ductus thoracicus in 1651 het eerst bij de mens wist te
vinden; hij beschreef deze ontdekking het volgende jaar in een afzonderlijke
verhandeling (De novo ductu chylifero).
Johannes van Horne (Hornius, 1621-'70), een leerling van Paaw, was in Padua
gepromoveerd en had tijdens een langdurig verblijf in Italië reeds het een en ander
gepubliceerd, toen hij in 1651 op dertigjarige leeftijd te Leiden tot opvolger van
Valkenburg werd benoemd. Hij trachtte in zijn onderzoekingen zelfstandig een
antwoord te geven op de vraag waar de chylus naar toe gaat, en toetste de bevindingen
van Pecquet door anatomische onderzoekingen en fysiologische proeven. Ook Van
Horne kwam tot de ontdekking dat de duizend jaar oude opvatting van Galenus geheel
onjuist was en dat de chijl door de borstbuis, die hij ‘ductus chyliferus’ noemde, via
de genoemde ader in het hart terecht komt. Een jaar later viel Thomas Bartholinus,
inmiddels te Kopenhagen tot hoogleraar benoemd, hem bij, en deze schreef in een
overmoedige bui zelfs een lyrisch grafschrift op de lever, namelijk als bloedbereidend
orgaan. Van Horne, die zijn overtuiging met grote stelligheid uitsprak, geraakte juist
daardoor in een openlijk en heftig conflict met iemand, die hij aanvankelijk zéér
gewaardeerd had.

Louis de Bils (ca. 1623-'69)
De Zuidnederlandse edelman Lodewijk (Louis, Lowijs) de Bils, heer van Coppendam
en Boonen, die later baljuw van Aardenburg in Staats-Vlaanderen is geweest, is een
merkwaardige romantische figuur, die in de geschiedenis van de vaderlandse anatomie
van zijn dagen de nodige beroering heeft veroorzaakt.44 Ofschoon hij geen
wetenschappelijke opleiding had gehad en zich bij geen anatoom praktisch geoefend
had, durfde hij toch openlijk in discussie te treden met de professoren en anatomen.
Reeds als jongen zou hij een onverzadigbare drang tot ontleden hebben gehad
(juist zoals van Vesalius is beweerd), en hij had, naar zijn zeggen, door het openen
van meer dan duizend kadavers van honden en van meer dan zestig lijken een zekere
handigheid verkregen, waarop hij zich beroemde, laatdunkend neerziende op
wetenschappelijk gevormde ontleedkundigen.
De Bils had Johannes van Horne aanvankelijk zeer voor zich weten in te nemen
door in 1651 - het jaar dat Van Horne professor
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in de anatomie werd - aan de Leidsche Hoogeschool voor haar anatomisch theater
enige geraamten van mensen en dieren te schenken, benevens enkele kleinere
preparaten - in het geheel een verzameling, waarvan hij zelf de waarde op
veertigduizend gulden schatte. Hij verzuimde niet er een (nog bestaande) plaquette
bij te geven, die de naam van de schenker en van de ontvanger vermeldde. Geen
wonder, dat Van Horne hem openlijk bedankte.
Intussen beweerde De Bils een geheim te bezitten om lijken of onderdelen daarvan
zonder bloedstorting duurzaam te conserveren of te balsemen, geheel in hun
natuurlijke toestand, zodat ze steeds ter ontleding geschikt bleven. Dit laatste was
natuurlijk voor het onderwijs van groot belang, en daarom kocht de medische faculteit
te Leuven vijf lijken van hem voor méér dan 20.000 gulden en dacht er zelfs enige
tijd over hem tot professor te benoemen. Overigens vroeg de arme edelman voor de
bekendmaking van zijn geheim niet minder dan 120.000 gulden.
Deze De Bils nu mengde zich in de discussie over de chylus. Hij ontwierp een
fantastische theorie, die hij in het Nederlands publiceerde. Volgens deze verhandeling
zou de chylus door de aderen van het darmscheil en de poortader naar de lever gaan,
vanwaar ze door de holle ader het hart zou bereiken. Hier zou er uit de chylus een
dunne dauwachtige vloeistof (die hij ros noemde) ontstaan, welke door fijne kanalen
naar de cysterna chyli, de ‘bron’, zou worden gevoerd. Vandaar zou ze door de
borstbuis naar een convoluut (gyrus) gaan, van waaruit de ‘dauw’ naar de
verschillende delen van het lichaam zou worden gevoerd.
Merkwaardigerwijze was Van Horne door de persoonlijkheid van De Bils en zijn
conserveringstechniek aanvankelijk blijkbaar zó geimponeerd, dat hij de
onbegrijpelijke onvoorzichtigheid beging mede te werken aan een Latijnse vertaling
van De Bils' verhandeling; spoedig zag hij zijn naam misbruikt ten gunste van De
Bils en diens dubieuze praktijken en aanspraken. Toen er enkele werkjes verschenen
die op naam stonden van De Bils, doch waarschijnlijk geschreven waren door de
Rotterdamse geneesheer Nicolaas Zas, ontbrandde een strijd, waarin heel medisch
Nederland meeleefde. Een pamflet, waarin Van Horne openlijk waarschuwde tegen
de ‘gepretendeerde wetenschap’ van Louis de Bils ontketende slechts nieuwe
publikaties van De Bils. Van Horne zelf slaagde er niet in hem tot zwijgen te brengen
en de door hem aangerichte verwarring te herstellen.
Zijn jonge leerling Frederik Ruysch zou hem te hulp komen.

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

54

18. Illustratie van een preparaat uit het naturaliën-kabinet van Frederik Ruysch (1638-1731): een
rotspartij van een nier en blaasstenen, en kindergeraamtes etc.

Frederik Ruysch' debuut
Frederik Ruysch (1638-1731) begon in 1661, na te Den Haag zijn apothekersexamen
te hebben gedaan en een farmaceutische winkel te hebben geopend, zijn medische
studies te Leiden en ging spoedig
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in het laboratorium van Van Horne werken. Dit deden ook Jan Swammerdam, die
in hetzelfde jaar te Leiden kwam, en de Deen Nicolaas Stensen. Zij hielden zich
bezig met dierproeven over de ademhaling. In 1663 voegde zich Reinier de Graaf
bij hen - vier ambitieuze veelbelovende studenten.
Ruysch, die van jongsaf ook anatomische neigingen had getoond, heeft zich
waarschijnlijk al spoedig van de wrede dierproeven teruggetrokken en zich tot zuiver
ontleedkundig onderzoek beperkt, en zich afzijdig gehouden van de andere studenten
in Van Hornes werkplaats. De betekenis van de aderkleppen voor het ontstaan van
Harvey's theorie van de bloedsomloop heeft Ruysch vermoedelijk op de gedachte
gebracht een nader onderzoek in te stellen naar de door anderen reeds waargenomen
kleppen in de chijlvaten, om daaruit mogelijke gevolgtrekkingen te maken omtrent
de richting, waarin de inhoud zich bewoog. Hij had namelijk bij het opvullen met
water van deze vaten soms een zekere weerstand gevoeld. Met behulp van een fijne
techniek (waarbij de chijlvaten onder andere werden los geprepareerd, gevuld met
vloeistof, leeggeblazen en gedroogd in de zon en de wind), slaagde hij er werkelijk
in het voorkomen van kleppen in de melk- en watervaten aan te tonen. Een jaar na
zijn promotie (1664) zette hij zijn bevindingen uiteen in een kleine Latijnse
monografie, getiteld: ‘Opheldering omtrent de kleppen in de lymfe- en melkvaten’.45
Daaruit blijkt, dat hij de kleppen in aanwezigheid van andere belangstellenden heeft
gedemonstreerd aan De Bils, die hun bestaan ten stelligste had ontkend. Met de
verschijning van deze Dilucidatio kwam er een eind aan de door De Bils opgewekte
controverse.

Jan Swammerdam
Voor Ruysch (op wie we nog terug komen) had de beschrijving van zijn kleine, doch
zo belangrijke studie nog een onaangenaam gevolg, namelijk een geschil met een
vroegere studiegenoot, Swammerdam, over de prioriteit.
De geniale Jan Swammerdam (1637-'80) heeft slechts een deel van zijn vrij korte
leven aan de anatomie, met name de vergelijkende anatomie, gewijd.46 Zijn vader
had een apotheek, genaamd ‘De Star’, aan de Oude Schans (thans no. 18) bij de
Montelbaanstoren, en besteedde veel tijd en moeite aan het bijeenbrengen van een
natuurhistorische verzameling, een zogenaamde naturaliën-cabinet, zoals in die tijd
verscheidene Hollanders aanlegden. De jonge Jan hielp zijn vader bij het verzamelen,
rangschikken en schoonmaken van de collectie, en toonde van jongsaf aan een
uitzonderlijke be-
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19. Titelpagina van het boek van Jan Swammerdam (1637-1680), De Respiratione usuque pulmonum
(Leiden 1667), met onder andere enige proeven op honden bij welke de borstkas is geopend.
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langstelling voor het ontleden van vliegen, vlinders en wormen, die hij overal, in
weide en duin, aan rivier en plas, bij dag en nacht bestudeerde. Eerst op 24-jarige
leeftijd - zijn vader had hem graag predikant zien worden - ving hij in 1661 te Leiden
zijn studie in de geneeskunde aan. Johannes van Horne en Dele Boë Sylvius waren
zijn meest vooraanstaande leermeesters. De laatste, Sylvius was een volbloed clinicus,
maar heeft ook belangrijk ontleedkundig werk, met name wat de hersenen betreft,
verricht.
Van grote invloed werd de vriendschap die Swammerdam in deze jaren sloot met
twee mede-studenten: de later beroemde Deense geleerde Niels Stensen (Nicolaus
Steno), die toen reeds ten huize van Gerard Blasius te Amsterdam bij een schaapskop
de uitvoergang van de oorspeekselklier (ductus parotideus Stenonianus) had ontdekt
(1660), en Reinier de Graaf, al zou Jan Swammerdam met deze laatste later in een
bittere prioriteitsstrijd geraken.
Intussen had Swammerdam te Leiden ook grote belangstelling gekregen voor de
borstbuis, waarvan hij de inmonding in de vena subclavia aantoonde door hem met
spiritus op te vullen (en dat zonder injectiespuit!). Na twee jaar begaf Swammerdam
zich voor verdere studie naar Frankrijk, en wel allereerst naar Saumur, waar zich een
protestantse hogeschool bevond. Daar ontdekte hij zelfstandig op 19 juni 1664 de
kleppen in de lymfvaten en zond er een tekening van naar Steno in Kopenhagen,
waar hij dacht dat deze toen verblijf hield. Toen hij nu, in het in 1665 uitgegeven
boekje van Frederik Ruysch over de lymf- en chijlvaten een beschrijving van die
kleppen aantrof, vermoedde hij ten onrechte (met zijn wantrouwige natuur) dat
Ruysch zijn tekeningen gezien had, - een vermoeden, dat hij uitte in een brief aan
zijn latere Parijse beschermer Thévenot, en waarover Ruysch zeer verontwaardigd
was.
Te Saumur, ten huize van moniseur Tanaquil Lefèvre (Tanaquillus Faber) nog
enige tijd alles ijverig bestuderend wat hij aan insecten vangen kon, begaf hij zich
daarna naar Parijs, waar hij met Steno enige tijd in hetzelfde huis samenwoonde. De
Mecenas Melchizedec Thévenot, oud-gezant van Frankrijk te Genua ontving de jonge
Nederlander in de kring van geleerden en intellectuelen, die geregeld in zijn salon
bijeen kwamen.
Terwijl Steno van Parijs naar Italië ging, keerde Swammerdam terug naar zijn
vaderland, en promoveerde in 1667 te Leiden over de ademhaling (de respiratione).
In de dissertatie maakte hij een op 15 januari 1663 gedane ‘ontdekking’ wereldkundig,
namelijk dat de lucht uit de longen door de longaders en -slagaders de beide
hartkamers zou bereiken (!). In de volgende jaren deed Swammerdam, verzwakt en
vermagerd door de derdedaagse koorts (malaria), zijn belangrijkste onderzoekingen.
In 1669 verscheen zijn Historia
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Insectorum Generalis ofte Algemeene Verhandeling van de Bloedeloose Dierkens,
Het eerste deel: een grondleggend werk voor de wetenschappelijke insectenkunde.
In deze tijd (1668) bezocht Thévenot met de groothertog van Toscane zijn cabinet.
Voor het hoge gezelschap ontleedde hij met vaardige hand de cocon van een rups.
De vorst wilde zijn verzameling voor 12.000 gulden kopen, mits Swammerdam haar
zelf naar Toscane zou brengen en verder aan zijn hof zou blijven én tot de moederkerk
zou terugkeren. De onderzoeker ging op dit aanbod niet in.
Dat hij niet alleen voor de bouw van insecten maar ook voor die van het menselijk
lichaam méér dan gewone belangstelling had, kan blijken uit het feit, dat
Swammerdam in 1672, toen de vijandelijkheden van de Derde Engelse Oorlog
(1672-'74) reeds begonnen waren, drie vroeger te Leiden in schets getekende en nu
uitgewerkte platen van de inwendige geslachtsorganen der vrouw (eierstokken,
eileiders en baarmoeder) naar de Koninklijke Sociëteit te Londen zond. (De ‘Royal
Society’, in 1660 opgericht ter beoefening van het natuuronderzoek - de zogenaamde
experimentele filosofie - was toen reeds een gezaghebbend wetenschappelijk lichaam.)
Op deze wijze leverde Jan Swammerdam een bijdrage in het destijds zeer actuele
vraagstuk van de generatie en de vorming der vrucht. Helaas beschuldigde hij in de
bijgevoegde verhandeling andere auteurs, met name Reinier de Graaf, hem te kort
gedaan te hebben.
Toen zijn boek over de éendagsvlieg (het haft), getiteld Ephemeri vita verscheen
(1675), stond hij reeds in verbinding met de merkwaardige, dweepzieke Française
Antoinette (de) Bourignon, die gezichten zag, Gods stem hoorde en een eigen
godsdienstige gemeenschap om zich heen had verzameld, waarmede zij op een
eilandje in Denemarken (Nordstrand, later Husum) een onderkomen vond. De
christelijk-religieuze verzen die Swammerdam in de Ephemeri vita had opgenomen,
tonen aan, hoe zeer zijn geest reeds bezig was zich van het natuuronderzoek af te
wenden. Zo begaf hij zich in september van dat jaar naar de heerszuchtige Antoinette
de Bourignon, die hem andermans stukken liet vertalen of kopiëren. Niet zonder
innerlijke strijd maakte hij zich het volgende jaar weer van haar invloed los en keerde
hij terug naar Amsterdam. Gedurig door malariakoortsen gekweld, in zorgen over
de huisvesting van zichzelf en zijn cabinet, trachtte hij nog enige manuscripten
persklaar te maken, tot op 17 februari 1680 de dood daaraan een einde maakte.
Zijn bezittingen vermaakte hij - waarom, blijft zíjn geheim -
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aan de vrouw van een vriend, en zijn manuscripten aan Thévenot. Deze stierf echter
vóór hij had kunnen voldoen aan de wens van zijn overleden beschermeling om ze
uit te geven. Niet zonder moeite kocht Boerhaave ze in 1727 te Parijs terug, om ze
uit te geven onder de gelukkige titel: Bijbel der Natuure (1737-'38). De tweedelige
foliant bevatte ook een Latijnse vertaling van de Hollandse tekst, van de hand van
zijn leerling Gaubius.
Ongetwijfeld is de betekenis van Swammerdam voor de menselijke ontleedkunde
en verrichtingsleer gering, des te groter echter is die voor de vergelijkende anatomie.
Hij was een wetenschappelijk onderzoeker van de eerste rang. In een geschiedkundig
overzicht als dit boek tracht te geven, is de figuur van deze doctor medicinae echter
onmisbaar in verband met zijn betrekkingen tot geleerden als Ruysch en De Graaf;
hij had aandeel in de discussie over destijds actuele vraagstukken van
wetenschappelijk belang.

Reinier de Graaf (1641-'73)
Een zeer begaafde vriend van Swammerdam - die hij echter later scherp zou aanvallen
- is Reinier (Regnier, Regnerus) de Graaf (de Graef).47 De Graaf, geboren te
Schoonhoven uit een rooms-katholiek geslacht, heeft eerst te Leuven gestudeerd
onder de, uit Amsterdam afkomstige hoogleraar Plemp (1601-'71) en vervolgens te
Utrecht onder Ysbrand Diemerbroek, alvorens hij zich in 1663 te Leiden liet
inschrijven. De leermeesters die de meeste indruk op hem maakten waren Van Horne
en De le Boë Sylvius.
De Graaf was een vroegrijp, zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker, hetgeen
blijkt uit het feit, dat hij reeds in 1664 een verhandeling schreef over het sap van de
alvleesklier (pancreas). Het volgend jaar (1665) promoveerde hij te Angers in
Frankrijk tot doctor in de geneeskunde. Ook daarna bleef hij ijverig wetenschappelijk

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

20. Reinier de Graaf (1641-1673), beroemd door zijn verhandeling over het sap van de pancreas en
zijn nauwkeurige beschrijving van de geslachtsorganen.

bezig. In 1668 verscheen van zijn hand een anatomisch werk over de mannelijke
geslachtsorganen. Tegelijkertijd maakte hij een ontdekking wereldkundig, die zowel
voor de wetenschap der ontleedkunde als voor de medische praktijk van belang was.
Hij construeerde toen namelijk een spuit, die in de anatomie weldra voor de injectie
van vaten van groot belang zou blijken te zijn, terwijl hij tevens een nieuw model
voor het geven van clysma's aangaf: de clysteer-spuit - het begin van een periode
van ongebreideld clysteren, met name in Frankrijk. Intussen had hij zich te Delft
gevestigd, waar hij spoedig een goede praktijk kreeg.
Vier jaar later verscheen zijn beroemde boek over de vrouwelijke geslachtsorganen.
Van de verschijning heeft hij echter weinig vreug-
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de beleefd. Swammerdam beschuldigde hem immers in zijn aan de Royal Society
gezonden verhandeling min of meer van plagiaat. In een fel verweerschrift, Defensio,
vroeg De Graaf de leden van het geleerde genootschap als scheidsrechters op te
treden. Medisch Nederland zag de onverkwikkelijke strijd tussen de beide uitnemende
jonge geleerden met leedwezen aan.
Intussen was De Graaf in juni 1672 - als rooms-katholiek - voor het gerecht
gehuwd. Het zoontje dat hem in maart 1673 geboren werd, overleed na enkele weken,
en op 17 augustus 1673 stierf De Graaf zelf. Met hem verloor de Republiek één van
haar meest belovende onderzoekers. Zijn tijdgenoten geloofden dat de twist met
Swammerdam de oorzaak van zijn vroege dood is geweest, althans die verhaast heeft.
Wellicht is hij aan de vliegende tering overleden. De Graafs verdiensten liggen deels
op anatomisch, deels op fysiologisch gebied. Deze beide wetenschappen werden
toentertijd trouwens nog niet scherp onderscheiden. Afgezien van de constructie van
de injectie-spuit, zijn de grote vragen die hem boeiden: de afscheiding van het
pancreas en de voortplanting. Wat zijn werk over de alvleesklier, het pancreas betreft,
hierin toonde hij zich reeds als jong student een voortreffelijk experimentator. In een
tijd, waarin de medische wetenschap nog niet de narcose en de asepsis kende, slaagde
hij er met een eenvoudig instrumentarium in na zes vergeefse pogingen bij een hond
een fistel aan de uitvoergang van het pancreas naar buiten aan te leggen en het dier
in leven te houden - zodat hij het ‘alvlezige sap’ zonder bijmenging van gal kon
opvangen in een onder de buik van het dier gebonden flesje. Dit is wellicht de eerste
keer in de geschiedenis der medische wetenschap dat met succes experimenteel een
fistel van een klier naar buiten werd aangelegd. Het aanleggen van een pancreasfistel
is nóg voor een fysioloog geen geringe zaak. De Graaf werd tot zijn experiment
geïnspireerd door zijn leermeester De le Boë Sylvius die een theorie had, dat het
alvleessap zuur zou zijn en met de alkalische gal in de twaalfvingerige darm zou
opbruisen. De Graaf kon slechts het aspect van de vloeistof beschouwen en het sap
proeven: hij bevond het soms bitter, soms smakeloos, soms ietwat zuurachtig.
Van zeer grote betekenis was zeker zijn onderzoek over de voortplanting. Hij
bracht daarmede een duizenden jaren oud vraagstuk een stap nader tot zijn oplossing.
De ons zo vertrouwde wetenschap dat zoogdier en mens zich embryonaal uit de
bevruchte eicel ontwikkelen, ontbrak destijds volkomen. Met name was de rol die
het moederlichaam hierbij speelde, onduidelijk. Aristoteles had de functie van de
vrouw bij de voortplanting als zuiver passief gezien. De man stort zijn zaad in de
vrouw, doch zijzelf brengt niet iets
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dergelijks voort, alleen de uitwendig zichtbare ‘katamenia’, het menstruele bloed.
Het sperma zou als vormgevend agens het ruwe materiaal van het menstruele bloed
omvormen tot de kiemende vrucht.
Ook William Harvey, de ontdekker van de bloedsomloop, die zich in zijn latere
jaren ook met het probleem der generatie heeft beziggehouden, had dit niet nader tot
zijn oplossing kunnen brengen. Wel wordt hem de, niet in zijn geschriften te vinden,
uitdrukking: Omne vivum ex ovo - al wat leeft, ontstaat uit een ei - toegeschreven,
maar in al de dieren, die Harvey kort na de paring ontleedde, konijnen, honden en
herten, vond hij in de baarmoeder geen (onbevrucht) ei. Als ei beschouwde hij de
zeer jonge stadia van de vruchtzak met de eerste, met het blote oog waar te nemen
tekenen van het groeiend embryo.
De Graaf echter wendde zijn aandacht tot de ovaria, de eierstokken, die men
destijds gewoonlijk ‘der vrouwen ballen’ of ‘testes muliebres’ noemde. Hij zag daarin
de ‘blaaskens’, de later naar hem genoemde Graafse follikels. Hij pretendeerde
geenszins die ontdekt te hebben, want hij somt een reeks van onderzoekers, te
beginnen met Vesalius op, die ze ook gezien hebben, en zegt, dat de naam eieren,
die zijn oud-leermeester ‘de wijd-vermaarde Heer Van Horne’ eraan gegeven had
hem ‘wonderwel’ aanstond.
Naast deze blaaskens of eieren vond hij in de ballen (ovaria) van dieren ‘bollekens’
van een gele, rode of asgrauwe kleur, doch alleen na de paring. Een bolleken is dus
wat wij het gele lichaam of corpus luteum noemen. Dergelijke waarnemingen kon
hij natuurlijk slechts doen door bijvoorbeeld vrouwelijke konijnen 6, 24, 27, 48 uur
of later na de paring te doden en hun ‘ballen’ te onderzoeken. Hij vond één of meer
bollekens, naarmate het dier van één of meer jongen zwanger was.
Hoewel men soms meent dat De Graaf de naar hem genoemde follikel
vereenzelvigde met het ei (en zijn terminologie geeft daar aanleiding toe), zo is dit
toch niet het geval. Hij spreekt over het barsten der blaaskens, en beschrijft de
‘bollekens’ als gewijzigde blaasjes. Met de uiterste nauwkeurigheid bezag hij op
verschillende tijden na de paring de blaaskens en bollekens, beschreef nauwkeurig
hun kleur, prikte ze aan, beschreef het uittredende vocht, etc. Hoewel hij de in de
follikel verscholen liggende eicel niet heeft waargenomen, was hij toch dicht genaderd
tot de ontsluiering van het geheimenis van het inwendig gebeuren van de
voortplanting. Enige maanden vóór zijn dood, dus tijdens de oorlog met Engeland,
heeft De Graaf nog een verdienstelijke daad verricht die verstrekkende gevolgen
heeft gehad: op 28 april 1673 zond hij aan de secretaris van de Royal Society, H.
Oldenburg een missive, welke een
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brief met waarnemingen van Van Leeuwenhoek bevatte en vergezeld was van een
schrijven van hemzelf, waarin hij zijn geleerde stadgenoot met waarderende woorden
aanbeval.

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723)
Het gevolg van De Graafs aanbeveling was dat Antonie van Leeuwenhoek,
kamerbewaarder van de Heren Schepenen van Delft, in correspondentie trad met de
‘Koninklijke Sociëteit’ (waarvan hij later, 8 februari 1680 zelfs lid werd). In zijn
lange leven schreef hij een bijna onafzienbare reeks van ‘zendbrieven’ aan de Royal
Society die, te Londen vertaald in het Engels, zorgvuldig werden bestudeerd. Met
de van aantekeningen voorziene her-uitgave van deze brievenreeks die een
overweldigende rijkdom aan waarnemingen en ontdekkingen bevat, is de zogenaamde
Van Leeuwenhoekcommissie van de Koninklijke Academie van Wetenschappen
reeds tientallen jaren bezig.48 De eerste brief dateert van 23 april 1673, de laatste van
31 mei 1723. In de tussenliggende periode van een halve eeuw schreef Van
Leeuwenhoek niet minder dan 250, soms ellenlange en van tekeningen voorziene
brieven, waarin hij zijn waarnemingen met de grootste zorgvuldigheid beschreef.
Antonie van Leeuwenhoek was geen medicus, zelfs geen academisch opgeleid
man; hij was een autodidact die alles, wat hem voor handen kwam, onder zijn door
hem zelf vervaardigde microscopen legde. Van Leeuwenhoek bediende zich van de
zogenaamde enkelvoudige microscoop: een sterk vergrootglas dat hij dicht bij zijn
scherpe ogen hield. De lenzen sleep hij zelf, volgens een zorgvuldig geheim gehouden
procédé; hij monteerde ze in koper, zilver of goud. Bij zijn leven heeft hij er zeker
meer dan vijfhonderd vervaardigd: na zijn dood werden er 247 publiek verkocht49,
terwijl hij er bovendien nog 26, keurig in een kast met 13 afdelingen geborgen aan
de Royal Society heeft vermaakt. Deze hebben destijds hun bestemming wel bereikt,
maar zijn nadien spoorloos verdwenen. Er zijn nog slechts een paar van de door Van
Leeuwenhoek vervaardigde microscopen over.50
In de tweede helft der zeventiende eeuw begon een aantal onderzoekers, zoals
Malpighi en Hooke, de microscoop te gebruiken voor de bestudering van biologisch
materiaal. In Nederland behoorden tot deze ‘vroege microscopisten’ Swammerdam,
De Graaf, doch vooral Van Leeuwenhoek. Met onvermoeide ijver bezichtigde Van
Leeuwenhoek door zijn microscopen het meest uiteenlopende materiaal: bloed, zweet,
melk, speeksel, chylus, spieren, zenuwen, de lens van een oog, tandafkrabsel en
slootwater. Een student in de
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21. Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) aan zijn schrijftafel, door J. Verkolje (1650-93).
Rijksmuseum, Amsterdam.
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medicijnen, Johan Ham of Hamme, afkomstig uit Arnhem, toonde hem in het
‘ontloopen mannelijk zaad van een manspersoon, die bij een ongesont vrouwspersoon
hadde geweest’ een groot aantal ‘diertjes’: de spermatozoïden. Van Leeuwenhoek
vond ze daarna ook in groten getale in het zaad van gezonde mannen, en gaf er goede
afbeeldingen van.
Deze ontdekking van de ‘dierkens’ in het mannelijk zaad gaf aanleiding

22. ‘Animalcula’ (zaadcellen), waargenomen door Anthonie van Leeuwenhoek. (Phil. Transact. XII
(1678), no 142). De van 1 tot 4 genummerde spermatozoïden zijn van de mens, 5 tot 8 van de hond.

tot een andere opvatting van de voortplanting dan Swammerdam, Van Horne en De
Graaf koesterden. Deze laatsten stelden zich voor dat de vrucht zich ontwikkelde uit
het vrouwelijke ei, en werden ovisten genoemd. Van Leeuwenhoek daarentegen
meende dat in de mannelijke zaadcel het embryo reeds in kiem geheel aanwezig was.
Degenen, die met hem van mening waren dat de vrucht geheel van de vader kwam
en dat de baarmoeder slechts diende om één der ‘dierkens’ op een gunstige plaats
op te nemen, te voeden en tot ontwikkeling te brengen, werden animalculisten
genoemd. Beiden, ovisten en animalculisten geloofden, dat het embryo in aanleg,
gepreformeerd, reeds geheel aanwezig was hetzij in het ‘ei’, hetzij in het ‘animalculum
spermaticum’.
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Wat was dan voor de ovisten de functie van het, toch onmisbare, mannelijke zaad?
In navolging van William Harvey stelde De Graaf zich voor, dat het bij de
geslachtsgemeenschap in het lichaam der vrouw uitgestorte sperma een zeker
‘fluidum’ zou uitstralen, dat in het ovarium een fermentatie zou verwekken in één
der ‘blaaskens’, waardoor het ei uitgedreven zou worden. In deze
fermentatie-hypothese kan men de invloed proeven van Van Leeu-

23. Handschrift en handtekening van A. van Leeuwenhoek: een brief van hem aan A. Heinsius.
Algemeen Rijksarchief, Den Haag.
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wenhoeks leermeester De le Boë Sylvius, wiens theorieën nog besproken zullen
worden. Van Leeuwenhoek verzette zich fel tegen de ovisten, en ging zover overtuigd
te zijn twee ietwat verschillende soorten ‘dierkens’ in het zaad te kunnen
onderscheiden, waaruit hij besloot ‘dat het eene soort Mannekens en de andere soort
Wyfkens waren’.
Deze leer der preformatie werd eerst later achterhaald toen bleek dat het mannelijk
en het vrouwelijk individu beiden een grondleggend aandeel in de generatie hebben,
en dat het embryo zich alleen uit de bevruchte eicel ontwikkelt. Deze werd in 1827
door Karl Ernst von Baer waargenomen en beschreven.

Micro-organismen
Met zijn eenvoudige microscopen heeft Van Leeuwenhoek echter niet alleen de rode
bloedcellen (zoals reeds eerder is opgemerkt) en de ‘zaaddiertjes’ (animalcula) in
het sperma gezien, maar ook heeft hij zonder enige twijfel reeds herhaaldelijk
protozoën en zelfs bacteriën waargenomen en bestudeerd. Ook die noemde hij
uiteraard ‘diertjes’, en zo kon de Engelse bewonderaar van Van Leeuwenhoek, C.
Dobell een dik boek schrijven over Van Leeuwenhoek and his little animals.
Tot de protozoën, die Van Leeuwenhoek ontdekt heeft, behoren de infusoriën, die
hij voor het eerst op 7 september 1674 waarnam in water uit de Berkelse plassen en
die hij aanvankelijk, gedachtig aan Descartes, voor de ‘levende’ atomen der wereld
hield.
De bacteriën en ook hun snelle vermenigvuldiging, nam de geduldige onderzoeker
waar in water, en ook in het afkrabsel van zijn tanden. Reeds in 167651 schrijft hij
aan vrienden, dat hij in een klein droppeltje ‘ongelooffelyck veel seer kleijne diertjes’
heeft gezien, ‘die in menichte toenamen’. Hij vervolgt: ‘Ik mach wel zeggen, dat ick
meer als hondert duijsent levende schepsels heb zien leven en bewegen in een droppel,
dat ik van de superfitie van het water nam’. In een andere brief (17 september 1680)
vertelt hij hoe hij 's ochtends zijn tanden met zout wrijft, daarna de mond met water
spoelt, na het eten de kiezen met een tandenstoker reinigt en met een doek flink wrijft,
- een gewoonte, waaraan hij het toeschrijft dat hij, op zijn leeftijd, nog mooie witte
tanden en stevig tandvlees heeft. En dan vervolgt hij: ‘... nogtans soo en syn myn
tanden daardoor so suiver niet, of (wanneer ik deselve met een vergrootglas besag)
daar blijft of groeit tusschen eenige van de kiesen en tanden een weinig witte materie,
die so dik is, alsof het beslagen meel was. Ditselvige observerende, oordeelde ik
(hoewel
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ik geene beweginge daar in konde bekennen) dat er egter levende dierkens in waren.
Ik heb dan het selvige verscheide malen met suiver regenwater daar geen dierkens
in waren, en ook speeksel vermengt, dat ik uit mijn mond nam, na dat ik selvige van
de lugtbelletgens hadde geschieden, en meest doorgaans met groote verwondering
gezien, dat in de geseide materie waren veele seer kleine dierkens, die haar seer
aardig beweegden.’ In het vervolg beschrijft hij levendig de verschillen in vorm en
bewegingen der ‘diertjes’: hij heeft reeds, wat wij noemen spirillen en coccen
onderscheiden.
Intussen heeft hij er geen vermoeden van gehad, dat bacteriën de verwekkers van
infectieuze en epidemische ziekten kunnen zijn. De epidemieën schreef men nog
steeds toe aan miasmen in de lucht en kosmisch-tellurische invloeden van weer en
jaargetij, bodemgesteldheid, etc. Toch had de Italiaan Frascatori reeds in 1546 het
vermoeden geuit van levende wezentjes als oorzaak van epidemische ziekten. De
leer van het contagium vivum zou eerst door Louis Pasteur gestalte krijgen.
Het spreekt vanzelf dat Van Leeuwenhoek allengs een naam en faam kreeg, die
reikte tot ver buiten de grenzen der Republiek. Buitenlandse bezoekers van Nederland
zouden haar niet licht verlaten, zonder Van Leeuwenhoek te hebben bezocht. De
oude man ontving die bezoekers in het kleine ‘comptoir’ vóór in zijn huis, en als hij
goede zin had toonde hij hun het een en ander uit de wereld van het oneindig kleine.

Frederik Ruysch (1638-1731)
Van welk een betekenis de onderzoekingen waren die destijds in ons land werden
verricht, kan blijken uit het feit dat men in een Engels boek over de geschiedenis der
vergelijkende ontleedkunde52 een uitvoerig hoofdstuk vindt, dat tot titel draagt The
Dutch School en drie Nederlandse onderzoekers: Van Leeuwenhoek, Swammerdam
en Ruysch bespreekt. Bij deze laatste figuur staan wij thans stil, omdat Ruysch
geenszins alleen maar anatoom was, doch ook een uitstekend genees- en
verloskundige, en ook ondanks het feit, dat hij nog enige decenniën in de achttiende
eeuw heeft gewerkt. Als anatoom draagt hij toch vooral de trekken van een
zeventiende-eeuwse figuur.
Ruysch is niet minder dan 65 jaar openbaar voorlezer van de ontleedkunde te
Amsterdam geweest. Eén zijner voorgangers was Nicolaas Tulp, die de docent is op
Rembrandts Anatomische Les. Tulp heeft ook de melkvaten bij de mens bestudeerd,
en de klep tussen dunne en dikke darm (valvula ileo-colica) beschreven53, die ande-
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ren niet konden vinden en thans gewoonlijk naar Caspar Bauhin genoemd wordt.
Nadat Tulp gedurende 25 jaar - van 1628 tot '53 - zijn functie had waargenomen,
legde hij deze neer en werd opgevolgd door dr. Deyman, die eveneens door Rembrandt
aan de sectie-tafel is geschilderd.
Dat Ruysch er wel een beetje trots op was nog in hoge ouderdom zijn ambt te
kunnen waarnemen, blijkt wel uit de aankondiging die hij op 23 maart 1720 in de
‘Amsterdamsche Courant’ liet zetten: ‘De professor anatomiae Fredericus Ruysch,
is van meninge, toekomende maendag deze 25 maert (zijnde in het 83e jaer zijns
ouderdoms) aenvang te maken met het ontleden van een vrouwe lighaem, waer in
hij eenige bijzondere zaken meent te vertonen, en dat op

24. Rembrandts anatomische les van dr. Deijman, 1656. Links zijn assistent Gijsbert Matthijsz.
Calckoen, die in zijn hand het verwijderde schedeldak houdt. Alleen de handen van prof. Deijman
zijn te zien. Het lichaam is dat van de ter dood gebrachte Joris Fonteijn. Het schilderij is voor driekwart
verloren gegaan bij een brand in 1723. Rijksmuseum, Amsterdam.
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het Theatrum Anatomicum’. Hij had toen nog zijn volle wetenschappelijke
belangstelling en beschikte ook nog over zijn grote technische vaardigheid. Ruysch
was één jaar jonger dan Swammerdam - die hij 51 jaar overleefde -, en drie jaar ouder
dan De Graaf, die hij 58 jaar overleefde!
Geboren uit een welgestelde familie te Den Haag, waar hij ook de Latijnse school
doorliep, werd hij eerst apothekersleerling om in 1661 zijn apothekers-examen te
doen.54 Een maand tevoren had hij al een apothekerswinkel geopend, hetgeen hem
niet belette toch in Leiden de colleges in de geneeskunde te gaan volgen. Reeds op
28 juli 1664 behaalde hij de graad van doctor medicinae op een proefschrift over
pleuritis (De pleuritide).
Zijn gelukkig debuut met de Dilucidatio over de kleppen van de melk- en
watervaten kwam reeds ter sprake. Door dit jeugdwerk (hij was toen het boekje
verscheen pas 27 jaar) vond hij, terecht, dadelijk erkenning als anatoom, hetgeen
blijkt uit het feit dat hij op 29 december 1666, na het overlijden van Deyman, te
Amsterdam benoemd werd tot praelector in de ontleedkunde. In 1672 werd hem, na
het overlijden van Hendrick van Roonhuyse ook het onderwijs aan de vroedvrouwen
der stad opgedragen, hij werd ‘statsvroevaer’; in 1679 werd hij tevens aangewezen
voor gerechtelijke schouwingen. Bovendien werd hij in 1685 benoemd tot professor
in de botanie. Als zondanig gaf hij aan de apothekersleerlingen onderricht in de
plantkunde en had hij de zorg voor de Amsterdamse hortus. Ondanks een drukke
geneeskundige praktijk en veel ambtelijke bezigheden heeft Ruysch zijn leven toch
vooral in rusteloze ijver aan de ontleedkunde gewijd. Gaf hij aanvankelijk zijn
anatomisch onderwijs boven de kleine Vleeshal op de Nes, later toen door
bouwvalligheid bij druk bezoek van een openbare ontleding instorting werd gevreesd,
werd voor hem in 1692 een nieuw anatomisch theater ingericht boven het wachthuis
van de St.-Antoni Waegh.
Ruysch gaf echter niet alleen onderwijs in de ontleedkunde, hij verrichtte ook
zelfstandig onderzoek op dit gebied. Zo ontdekte hij de bronchiaal-arteriën, die de
luchtpijp en haar vertakkingen van bloed voorzien, en bestudeerde hij de verbinding
van de kransslagaderen. Ook aan andere lichaamsdelen wijdde hij aandacht: hij
onderzocht de verschillen tussen het mannelijk en het vrouwelijk bekken, ging de
vertakkingen van de arteria centralis oculi (in het netvlies van het oog) na en beschreef
een dunne laag in de achterste oogwand, die lang de tunica Ruyschiana heeft geheten.
In de baarmoeder meende hij een bepaalde kringspier (de moerspier) te hebben
gevonden. Deze bevindingen werden ook in fraaie afbeeldingen weergegeven.
Misschien nog meer dan door zijn ontdekkingen op ontleedkundig
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25. De Vleeshal in de Nes te Amsterdam, waarin zich op de bovenverdieping de anatomiekamer
bevond. Anonieme gravure, zeventiende eeuw. Gemeentearchief, Amsterdam.

gebied verkreeg Ruysch naam en faam door het vervaardigen van anatomische
preparaten. Hij was een meester in het prepareren en in de techniek van het
conserveren door het inspuiten van conserverende, stollende vloeistoffen. Zoals Van
Leeuwenhoek het geheim van zijn wijze van lenzen slijpen niet verried, zo werkte
ook Ruysch in het geheim. Ook de samenstelling van de stijf wordende vloeistof,
die hij gebruikte voor het opspuiten van zijn preparaten hield hij geheim. Deze werd
pas enige jaren na zijn dood bekend. Ruysch liet zich daarbij assisteren door zijn
zoon Hendrik (1663-1727), die een begaafde jongeman was, echter later, volgens
Haller, een min of meer losbandig leven met drank en vrouwen leidde, én door zijn
dochter Rachel, die een verdienstelijk schilderes van bloemen was (al haar schilderijen
werden door een Duitse vorst opgekocht).
Zijn verzameling van anatomische preparaten groeide weldra aan tot een particulier
ontleedkundig museum dat hij in een apart huis onderbracht, en dat vijf ‘cabinetten’
telde. De inhoud beschreef hij in even zovele, uitvoerige catalogi (Thesaurus
anatomicus I-V, 1701-'05), waarin nauwkeurig alle objecten werden omschreven.
Bij de opstelling van zijn preparaten bracht hij romantische of sen-
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timentele gevoelens tot uitdrukking, soms verwoord in bijschriften als ‘de wereld
een tranendal’, hetgeen op de bezoekers uiteraard grote indruk maakte. Zo kon men
een in elkaar gezet geraamte van een kind bewonderen dat een viool in de handen
had. Ook wist hij soms embryo's, kleine kinderen, of zelfs volwassenen in hun geheel
te conserveren op een wijze, dat het was alsof ze leefden, doch in diepe rust
verkeerden. Een overleden zuigeling werd zittend op een kussen met het darmscheil
als neusdoek in de hand, tentoongesteld. En van een groot aantal gal-, nier- en
blaasstenen maakte hij een fraaie rotsgroep! Zijn cabinet verkreeg dan ook Europese
vermaardheid. Van heinde en verre trok het bezoekers, en czaar Peter de Grote werd
bij de aanblik der preparaten tot schreiens toe bewogen. Hij kocht in 1717 de collectie
in haar geheel op voor de som van 30.000 gulden. Het verhaal, dat de preparaten
bedorven te Petersburg zouden zijn aangekomen, omdat de matrozen tijdens het
vervoer per schip de alcohol waarin ze bewaard werden, zouden hebben opgedronken,
kan hoogstens slechts voor een gedeelte op waarheid berusten. Want ook al zijn veel
preparaten verloren gegaan, nog heden ten dage kan de bevolking van Leningrad op
zondagmiddag tegen een zekere toegangsprijs verscheidene van deze stukken, met
name enige kinderskeletten bewonderen. Het kapitaal dat czaar Peter in de collectie
geïnvesteerd heeft, is er zeker met rente uitgekomen!
Ruysch was ten tijde van de verkoop 79 jaar oud, maar nog vol werklust en
levensmoed. Zonder dralen toog hij aan het werk om een nieuw cabinet met
anatomische preparaten aan te leggen en hij leefde lang genoeg om daarin te slagen.
Zéér ontstemd was hij toen het stadsbestuur hem op zijn 89ste jaar ongevraagd in
W. Roëll een assistent en plaatsvervanger toewees. Toen hij in de ouderdom van 93
jaar stierf, liet hij een fraaie verzameling na die publiek verkocht werd. Boerhaave
pleitte er tevergeefs voor deze verzameling voor ons land te behouden, doch de
Hollandse zuinigheid was te sterk, en de collectie werd aangekocht door Johan
Sobieski, koning van Polen, die haar aan de universiteit van Wittenberg schonk. Van
deze verzameling schijnt weinig of niets meer over te zijn.
Ruysch is niet ontkomen aan een scherpe polemiek met Govert Bidloo; met
Boerhaave was hij zeer bevriend. De beide geleerden logeerden soms bij elkaar,
Boerhaave schreef eens boven een briefje aan hem: ‘Liefste Ruyschje’. Toch was
Boerhaave het niet steeds met de beroemde Amsterdamse anatoom eens. De bouw
van de parenchymateuze organen, zoals lever en milt, was destijds een punt van veel
discussie. De Italiaan Malpighi (1628-'94) had de opvatting verdedigd, dat ze uit
‘kleine kliertjes’ bestonden. Ruysch ontkende dit en hield vol dat ze alleen uit een
samenstel van slagade-
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ren, aderen, watervaten en zenuwen bestonden. Herhaaldelijk wisselden de beide
vrienden hun meningen uit, tenslotte stelden ze hun opvatting te boek in de vorm
van twee brieven, één van Boerhaave aan Ruysch, waarin hij zijn bezwaren tegen
diens opvatting ontwikkelde, en vervolgens het antwoord van Ruysch. Dit hoofse
wetenschappelijk debat-per-brief doet weldadig aan in een eeuw, waarin de geleerden
elkander in hun geschriften niet zelden op zeer onheuse wijze, zij het dan in het
Latijn, te lijf gingen!

Anton Nuck (1650-'92)
Anton Nuck, geboren te Harderwijk, werd in 1683 tot professor anatomiae te Den
Haag benoemd. Vier jaar later (1687) aanvaardde hij het ambt van hoogleraar in de
genees- en ontleedkunde te Leiden, waar hij echter reeds na 5 jaren overleed. Hij
nam het onderwijs in de ontleedkunde over van Charles Drélincourt (Drelincurtius,
1633-'97), zoon van een Parijse predikant, die in 1668 tot hoogleraar te Leiden was
benoemd en een niet onverdienstelijk anatoom was, doch een minder prettig karakter
had.
In de korte tijd, dat het Nuck gegeven was als hoogleraar werkzaam te zijn, heeft
hij zich echter niet alleen als een uitstekend docent doen kennen maar ook als een
uitmuntend ontleedkundige. Met veel liefde maakte hij preparaten van de lymfvaten,
die hij opspoot met een mengsel van kwikzilver en lood of tin.55 Boerhaave heeft ze
als student in het anatomisch cabinet der universiteit niet zonder bewondering
bestudeerd. In de ontleedkunde houdt een uitstulping van het buikvlies in het
lieskanaal der vrouw zijn naam in herinnering (canalis Nuckii).

Govert Bidloo (1649-1713)
Een ander bekend anatoom uit de tweede helft der 17de eeuw was Govert (Govard)
Bidloo. Hij was een veelzijdig man. In zijn jeugd schreef hij ook gedichten, en hij
maakte bovendien toneelspelen die onder grote bijval in de schouwburg aan de
Keizersgracht werden opgevoerd. Hij was begonnen als chirurgijnsleerling, oefende
zich onder leiding van Ruysch en ging in 1682 even naar Franeker om er te
promoveren. Te Amsterdam teruggekeerd, oefende hij daar de praktijk uit als
heelmeester en doctor medicinae, doch werkte met grote ijver aan een anatomisch
plaatwerk, dat in 1685 uitkwam en 105 afbeeldingen bracht van de hand van niemand
minder dan Gerard de Lairesse.56 Deze atlas, waarin ook voor het eerst

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

73

26. Skelet naast doodskist met zandloper in de hand. Illustratie uit de grote Atlas van Govert Bidloo
(1649-1713), in 1685 te Amsterdam uitgegeven. Gravure van Gerard de Lairesse.
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voor de microscopische anatomie vrij ruime plaats was ingeruimd, had een niet zeer
belangrijke Latijnse tekst, doch kwam toch in 1689 in Nederlandse vertaling uit eveneens met de afbeelding van het door De Lairesse geschilderde portret van de
ambitieuze anatoom. Of de oplaag zo groot was dan wel het aantal kopers zo gering,
- een feit is, dat de in 1728 en 1734, dus lang na Bidloo's dood verschenen herdrukken
niet anders waren dan de uitverkoop van overgebleven exemplaren.
Erger dan de geringe verkoop in Holland was dat reeds in 1698 in Engeland een
atlas werd uitgegeven met precies dezelfde platen. Op de allegorische titelplaat was
een medaillon, dat Bidloo als auteur vermeldde, eenvoudig overgeplakt en werd W.
Cowper die natuurlijk de Engelse tekst had verzorgd, als schrijver genoemd. Of bij
dit spectaculaire plagiaat dat tot een heftige, geruchtmakende polemiek aanleiding
heeft gegeven, de uitgevers een minderwaardige rol hebben gespeeld door de verkoop
der clichés, is nimmer geheel duidelijk geworden; wél is zeker dat Cowper in deze
zaak bewust een zeer belangrijke rol heeft gespeeld.
In elk geval zal Bidloo zijn benoeming tot opvolger van Nuck in Den Haag als
‘professor anatomiae’ wel aan zijn atlas te danken hebben gehad. Om onbekende
redenen verwierf Bidloo die zich in zijn gedichten als staatsgezind had doen kennen,
groot aanzien bij stadhouder-koning Willem III. Deze benoemde hem tot
‘Superintendant-Generaal van alle doctoren, apothecars, en chirurgijns van
Nederlandsche hospitaalen en ziekhuysen der Militie’ (1692), en in 1694 tot hoofd
van de geneeskundige dienst van het Engelse leger. Dit verhinderde Bidloo niet zich
in 1694 ook te Leiden als opvolger van de overleden Nuck te laten benoemen. Wellicht
ging het initiatief daartoe trouwens van de koning uit. Zijn veelvoudige afwezigheid,
vooral zijn langdurige reizen in 1695 en 1699 naar Engeland, deden hem zijn
professorale taak in Leiden zozeer verwaarlozen, dat de curatoren hem meermalen
moesten berispen. Maar na de dood van Willem III in 1702, waarvan Bidloo, die de
koning in zijn laatste uren bijstond een uitvoerig ‘verhaal’ heeft geschreven, is zijn
afwezigheid minder geworden. Zijn plaats in de ontleedkunde blijft echter vooral
verbonden aan zijn atlas.
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B. De geneeskunde
De zeventiende eeuw heeft in ons land een aantal voortreffelijke doktoren
voortgebracht die belangwekkende waarnemingen hebben gedaan en te boek gesteld.
Zij zijn gedeeltelijk reeds in ander verband genoemd, doch hun betekenis voor de
praktische (inwendige) geneeskunde dient hier nog te worden besproken. Deze
ervaren artsen hebben echter geen principieel nieuwe gezichtspunten voor de
pathologie (ziekteleer) gevonden. In het midden van deze eeuw begonnen nieuwe
theoretische inzichten door te breken, welke tot uitgesproken standpunten en de
opkomst van min of meer schoolse richtingen aanleiding gaven.

Johan van Beverwijck (1594-1647)
Johan van Beverwijck57, wiens moeder, Maria van Wesel, verwant was aan het
geslacht van de beroemde Andreas Vesalius (Andries van Wesele), was een leerling
van de Leidse universiteit, waar hij zich in 1611 liet inschrijven. Omstreeks 1615
begaf hij zich voor een studiereis naar Frankrijk en Italië, waar hij onder andere
Bologna, Rome en Napels bezocht, en op de terugweg Florence en Padua aandeed.
In deze laatste stad promoveerde hij onder Santorio. Omstreeks 1618 heeft hij zich
te Dordrecht gevestigd, waar hij spoedig een goede naam en faam verwierf en tot
aan zijn dood werkzaam bleef, niet alleen als geneesheer maar ook als ijverig scribent.
Vanaf 1625 was hij aldaar ook ‘stadsdoctoor’, hetgeen inhield dat hij de zieken
in het gasthuis te behandelen had en chirurgijns, vroedvrouwen en pestmeesters
moest examineren. In 1627 werd hij lid van de vroedschap en in 1634 ‘praelector
anatomiae’. Zijn verdienste is reeds vermeld: in een geschrift over nier- en blaassteen
(De calculo renum et vesicae), heeft hij als eerste Nederlandse geneesheer de juistheid
van Harvey's opzienbarende theorie van de bloedsomloop ingezien en openlijk erkend.
Vooral de veel hinder en pijn veroorzakende blaassteen kwam destijds, om
onverklaarde redenen, veel voor. Op de niet zelden onvermijdelijke maar riskante
operatieve behandeling komen we nog terug. Hier zij vermeld, dat Van Beverwijck
in genoemd geschrift blijk geeft van een grote ervaring.
Zijn grote bekendheid dankt hij vooral aan twee populair-wetenschappelijke,
medische boeken: De schat der gesontheyt (1638) en De Schat der ongesontheyt ofte
geneeskonste van de sieckten, verciert met historyen ende kopere platen, als oock
met verssen van Jacob Cats (1641). De Schat der gesontheyt was een soort popu-
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27. Gevelsteen met twee zieken, die zittend op een baar vervoerd worden om in het Heilige
Sacramentsgasthuis te Dordrecht behandeld te worden, 1616. Gemeentearchief, Dordrecht.

laire eubiotiek, wellevenskunst, verlucht met kopergravures van dr. Pas en ‘versierd’
met verzen van Jacob Cats, zijn stadsgenoot. Het gemoedelijke, breedsprakige werk
vond een goed onthaal en werd keer op keer herdrukt. Veel nieuws bevat het niet,
en niet iedere raadgeving is juist. Dat hij tegen ‘brassen en slempen’ waarschuwt,
zal niet overbodig zijn geweest, doch dat gebruikers van fruit geen hoge ouderdom
zullen bereiken, lijkt een ongegronde bewering. Dat ‘stock-oude en koude mannen’
profijt hebben van de natuurlijke warmte van jonge kinderen of ‘een frische jonge
maeght’ die bij hen in bed worden gelegd, wil hij wel geloven, maar raadt hij af,
want het is voor de warmte-afstaande jeugd ‘de kortste wegh na de doot’.
In de Schat der ongesontheyt geeft Van Beverwijck een populair relaas van de
meest voorkomende ziekten, zoals de toen veelvuldig gediagnostiseerde
‘Blauw-Schuyt of Scheurbuyck’, epilepsie en hondsdolheid, waartegen
onderdompeling in water werd aanbevolen. Een verband van epilepsie met chronisch
alcoholisme licht hij toe door het verhaal van de man ‘die syn vrouwe als wel
gedroncken zijnde, besliep en die veel kinderen teelde, die alle gader de vallende
sieckte kregen, en ten laatsten daar oock van stierven’.
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Nicolaas Tulp (1593-1674)
Claes Pietersz, die later (toen hij reeds lang in het huis ‘met de Tulp’ woonde) zijn
achternaam in Tulp veranderde, werd reeds genoemd vanwege zijn verdiensten voor
de ontleedkunde en het onderwijs daarin.58 Hij heeft te Leiden gestudeerd en was een
leerling van Pieter Paaw. Eenmaal gevestigd te Amsterdam, kreeg hij daar spoedig
een uitgebreide praktijk die hij zorgvuldig waarnam ondanks het feit dat hij ook
allerlei ambten bekleedde en bijvoorbeeld viermaal burgemeester is geweest. Hij
was de eerste Amsterdamse geneesheer die zijn patiënten met een koets ging
bezoeken, waartoe hij ‘onder syn huys op de Keizersgraft, westzijde bij de
Westerkerk59, in de kelder plaats daartoe geprepareerd’ had. Zijn welgesteldheid
bleek ook uit de opvallend rijke maaltijd die hij op 28 januari 1672, ter gelegenheid
van zijn 50-jarig lidmaatschap van de raad, aan burgemeesters en raden aanbood.
Het copieuze diner met drie gerechten - elk door een Latijns vers opgeluisterd - was
te meer opvallend, daar Tulp zelf ‘de voornaamste aandrijver van de keure des jaars
1655 tegen de kostbare maaltijden’ was geweest (Wagenaar). Hoe dan ook, na het
nagerecht met voor elk der gas-
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28. Portret van Nicolaas Tulp (1593-1674) door N. Eliasz., genaamd Pickenoy, 1634. Coll. Six,
Amsterdam.
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ten een schotel met suikergebak en ingelegd ooft, gingen de gasten, alle voorzien
van een zilveren penning ‘ten uiterste voldaan’ langs de schaars verlichte
Keizersgracht huiswaarts.
Na een 25-jarige praktijk heeft Nicolaas Tulp een reeks door hem zelf waargenomen
merkwaardige gevallen en een aantal door hem beproefde en aanbevolen
geneesmethodes te schrift gesteld in drie (in één band gebonden) boeken60, later
(1652) nog met een vierde vermeerderd, waarvan nog in 1738 een zesde druk
verscheen. Inderdaad verhaalt hij daarin tal van bijzondere gevallen, zoals van iemand
die lange tijd stom geweest was en door een bliksemstraal zijn stem weer terug kreeg,
en van een schipper die ‘een ader’ met vele vertakkingen ophoestte: blijkbaar een
afgietsel van de luchtpijptakken zoals soms bij bronchitis fibrinosa wordt opgehoest.
Hij gaf in dit werk ook afbeeldingen van open rug (spina bifida), van de door hem
beschreven klep in de darm, van dubbelmonsters, en van de meer dan eigrote
blaassteen, die de smid Jan de Doot met succes bij zichzelf, met behulp van een mes
verwijderde. Voor de toen nieuwe scheikundige geneesmiddelen voelde hij niet veel,
maar de door de apothekers geleverde thee prees hij aan als medicijn.
Toen gedurende 1635 tijdens een pestepidemie de onbetrouwbaarheid van vele
apothekers bij de bereiding van geneesmiddelen bleek, stelde Tulp voor een officieel
‘winkelboek’ in te voeren, waaraan zij zich zouden te houden hebben. Dit
‘winkelboek’ werd de eerste Amsterdamse farmacopee die op 29 april 1636 bij een
keur der stedelijke overheid officieel werd ingevoerd. Het volgend jaar, 16 januari
1637, werd een college van twee doctoren en twee apothekers benoemd om op de
naleving der voorschriften toe te zien (Collegium Medicum Amstelaedamense).
Hieraan werden later nog twee doctoren toegevoegd, tesamen een commissie voor
stedelijk geneeskundig toezicht vormend.

29. Voor- en keerzijde van een zilveren penning ter herinnering aan het 50-jarig lidmaatschap van de
Amsterdamse Raad van N. Tulp, 28 januari 1672. Kon. Penningkabinet, Den Haag.
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30. Titelpagina van Nic. Tulp's Observationes medicae (6de druk, 1739). In het raam, bovenin, ziet
men Jan de Doot afgebeeld, bij zich zelf een blaassteen verwijderend.

31. De blaassteen, die Jan de Doot bij zich zelf verwijderde, en het daarbij door hem gebruikte mes,
uit N. Tulp. Observationes medicae (6de druk, Leiden 1739).
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Uit alles blijkt dat Tulp niet alleen een verdienstelijk anatoom, maar ook een goed
dokter en scherp waarnemer was, en bovendien een man met levenswijsheid en
bestuurlijk inzicht.

Boot, Stalpart van der Wiel, Diemerbroeck
Minder bekend dan Van Beverwijck en Tulp, is Arnold Boot (1606-'53), wiens vader
wegens beschuldiging van landverraad naar Engeland was gevlucht. Dit verklaart
wellicht ook het feit dat Arnold, al volbracht hij eerst zijn medische studie in Leiden,
later eveneens het Kanaal overstak: hij werd hoofd van de militair-geneeskundige
dienst in Ierland. Belangrijk is zijn in 1649 te Londen verschenen boek over vergeten
ziekten: Observationes medicae de affectibus omissis, waarin hij ruime aandacht
schenkt aan de Engelse ziekte (rachitis), een jaar voordat Glisson hier een bekende
monografie aan wijdde.61 Ook Cornelis Stalpart van der Wiel (1620-1702) schreef
een boek over zeldzame ziekten: Hondert seldsame aenmerkingen, so in de geneesals heel- en snijkonst. Inderdaad heeft deze Haagse dokter hierin een aantal
merkwaardige ziektegevallen verzameld, waarvan verscheidene overigens van de
chirurgijn Cornelis Solingen afkomstig zijn.
Een uitnemend dokter die later hoogleraar werd, was Ysbrand van Diemerbroeck
(1609-'74). Hij studeerde te Leiden, waar hij zich 1 november 1627 liet inschrijven,
en promoveerde te Angers om, na
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een poos als legerarts werkzaam te zijn geweest, bij zijn terugkeer in het vaderland
zich te Nijmegen te vestigen, waar hij in 1636 tot ‘stadsdoctoor’ werd benoemd. Als
praktiserend arts heeft hij veel lijders aan de besmettelijke ziekten behandeld, die
toen telkens in grote en zware epidemieën voorkwamen: pokken, mazelen, rode loop
(dysenterie), vlektyfus en pest. Aan de epidemieën van builenpest die hij in 1668 in
Nijmegen meemaakte, waarbij de patiënten klierzwellingen achter de oren, aan de
hals, in de liezen of oksels hadden, wijdde hij een boek; later schreef hij een traktaat
over pokken en mazelen. Verder heeft hij ook een aantal goede psychiatrische
waarnemingen beschreven. Van Diemerbroeck had dus een ruime praktische ervaring,
toen hij in 1649 te Utrecht tot hoogleraar werd benoemd, waar hij nog ongeveer 25
jaar met vrucht werkzaam is geweest. Vrijwel aan het einde van zijn loopbaan schreef
hij een uitstekend overzicht over de ontleedkunde en fysiologie.62

Begin van het klinisch onderwijs in Nederland

32. Siervaas van het Amsterdamse Collegium Medicum. Stedelijk Museum, Amsterdam.

Ongetwijfeld heeft het onderwijs aan het ziekbed, zoals dit in de zeventiende eeuw
in Nederland werd gegeven, bijgedragen tot een verbetering van het niveau van de
artsen. Met de invoering van klinisch onderwijs stond Nederland in deze tijd, althans
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in het Europa boven de Alpen, vooraan èn alleen. Tevoren was ook in ons land, zoals
bijna overal elders, het medisch onderwijs aan de universiteiten zuiver theoretisch.
Praktijk-ervaring kon men na beëindiging der studie het beste opdoen door enige tijd
met een praktiserend arts ‘mede te lopen’.
Het klassikale onderwijs aan het ziekbed vindt zijn oorsprong in Italië. Hier was
de eerste professor die klinisch onderricht gaf, Giovanni Battista da Monte
(1498-1552), die in Padua benoemd werd tot hoogleraar in hetzelfde jaar dat Vesalius
er na een vijfjarige ambtsuitoefening ontslag vroeg (1543). Het voorbeeld van Da
Monte vond navolging, want Jan van Heurne (1543-1601), die zich in 1567 te Padua
liet inschrijven, schijnt onder Montanus' opvolgers Degli Ottoni en Bottoni klinisch
onderwijs genoten te hebben. In elk geval, in 1591 - toen hij reeds tien jaar professor
te Leiden was - stelde Van Heurne aan de curatoren voor ook in Leiden voorzieningen
te treffen die onderwijs aan het ziekbed mogelijk zouden maken. Toen het plan in
de vergadering van curatoren ter sprake kwam, besloten zij het voorstel in een
volgende vergadering nader te bezien; hiermede geraakte echter het uitnemende plan
geheel in de doofpot. Ongetwijfeld heeft de Leidse universiteit zich toen een mooie
kans laten ontglippen. Zij werd daar op een pijnlijke

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

82

33. IJsbrand van Diemerbroeck (1609-74), gravure van J. Edeling naar Romein de Hooghe. Rechts
op de achtergrond de Dom van Utrecht. Enkele zinnebeeldige figuren, die betrekking hebben op de
ontleedkunde, omringen het portret. Atlas van Stolk, Rotterdam.

wijze, 45 jaar later aan herinnerd!
Na een grondige voorbereiding, welke echter in grote geheimzinnigheid geschiedde
uit vrees dat Holland roet in het eten zou gooien, werd in 1636 de universiteit te
Utrecht opgericht. Het bericht kwam in Leiden geheel onverwacht. Maar de Leidse
medische faculteit schrok er bepaald van dat de nieuw benoemde Utrechtse hoogleraar
Willem van (der) Straaten (1593-1681) in zijn inaugurele rede van 17 maart 1636
aankondigde, dat hij van zijn functie als stadsarts
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zou profiteren om onderwijs aan het ziekbed te gaan geven. Hij zei letterlijk (in het
Latijn): ‘Ik zal U des zomers niet alleen de praxis medicinae in theorie doceren maar
bij elke gelegenheid in het ziekenhuis (waarvan ik door de Staten tot geneesheer
aangesteld ben) U de juistheid mijner lessen voor ogen stellen, om U niet alleen als
theoretici maar ook als practici de maatschappij te laten binnentreden’.
Intussen was Otto van Heurne (1577-1652) zijn vader Jan te Leiden opgevolgd.
De rede van Van Straaten was voor hem aanleiding om onmiddellijk, juist zoals zijn
vader in 1591 gedaan had, een rekwest aan de curatoren te richten. Op dit
verzoekschrift werd, nadat de faculteit in de gelegenheid gesteld was haar oordeel
te geven door de curatoren gunstig beslist. Alleen werd het klinisch onderwijs niet
uitsluitend aan Van Heurne toevertrouwd, zoals hij had voorgesteld, doch aan twee
hoogleraren opgedragen die bij toerbeurt elk gedurende een kwartaal de studenten
aan een ziekbed zouden leiden. De eerste professoren voor het zogenaamde
‘Collegium medico-practicum’ waren Otto Heurnius en Screvelius.

34. Lazarusklep, welke de melaatsen moesten gebruiken om hun nadering aan te kondigen. Sted.
Museum ‘Het Catharina-Gasthuis’, Gouda.

Zij kregen daarvoor de beschikking over zes mannen- en zes vrouwenbedden in het
Caecilia Gasthuis, en konden op overleden patiënten in een kleine ruimte naast de
poort lijkopening verrichten. Door deze voorziening werd te Leiden aan de studenten
een unieke gelegenheid geboden zich klinisch te bekwamen.
Terwijl te Utrecht het onderwijs aan het ziekbed na het vertrek van Van Straaten
naar Den Haag, waarheen hij verhuisde vanwege zijn benoeming tot lijfarts van prins
Frederik Hendrik, spoedig
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verzandde, werd het te Leiden, zij het soms moeizaam, op gang gehouden. Voor de
curatoren, die het belang ervan zeer wel inzagen, zijn de ‘practische exercitiën’, zoals
de klinische colleges ook werden genoemd, dikwijls een bron van zorg geweest.
Herhaaldelijk werd dit onderwijs door de er mede belaste hoogleraren zó
verwaarloosd, dat de curatoren in moesten grijpen. Slechts enkele professoren gaven
het met groot enthousiasme en op een schitterende wijze. In de zeventiende eeuw
was dat Frans de le Boë Sylvius, in de achttiende eeuw Herman Boerhaave.

Tropische Geneeskunde (De Bondt, Piso, Schouten, Ten Rhijne)
In 1602 werd de Verenigde Oostindische Compagnie opgericht, en in de jonge
zeventiende eeuw werd Noord-Nederland een zeevarend volk, waarvan men de vlag
in iedere vreemde haven zag wapperen. Uiteraard had het zeevolk evenzeer
geneeskundige verzorging nodig als de Hollanders die in het Oosten verblijf hielden.
De Compagnie trachtte van meet af aan in deze behoeften te voorzien. Zodoende
kwamen er ook enkele vaderlandse geneeskundigen in aanraking met tropische
ziekten, en ze begrepen er goed aan te doen hun ervaringen op dit nieuwe veld der
geneeskunde te boek te stellen. Door Nederlandse artsen is er dan ook op het gebied
der tropische geneeskunde pioniersarbeid verricht.
De eerste arts, die in dit verband genoemd dient te worden is Jacobus de Bondt
(de Bont, Bontius, 1592-1631), te Leiden geboren als jongste zoon van de eerste
hoogleraar in de geneeskunde aldaar: Gerard de Bondt. Uiteraard studeerde hij in de
Sleutelstad; zijn leermeesters waren Pieter Paaw, Vorstius en Otto van Heurne. Na
zijn promotie (1614) vestigde hij zich in Leiden, waar hij in 1624 en 1625 bij een
epidemie als pestdokter optrad. (De pest kwam destijds zo veelvuldig voor, dat vele
steden ook niet-academisch gevormde pestmeesters kenden.)
Een kans om wat van de wereld te zien kreeg De Bondt, toen Jan Pieterszoon
Coen, in 1627 voor de tweede maal als gouverneur-generaal naar Indië vertrekkend,
hem verzocht als dokter mede te gaan; De Bondt werd benoemd tot archiater van de
Verenigde Oostindische Compagnie, kwam in september van dat jaar te Batavia aan
en maakte (wellicht) spoedig een studiereis naar Timor en de Molukken. Maar hij
was weer terug in Batavia toen de sultan van Mataram in 1628 het beleg voor de stad
sloeg, dat weliswaar werd opgeheven maar het volgend jaar door een tweede beleg
werd gevolgd. In deze periode was de sterfte onder de blanken zeer groot. De
drukkende warmte aan de kust, uitwasemingen van moerassen,
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35. Dienst in de kerk van het Amsterdamse Binnengasthuis. Onder de kansel de bedlegerigen, op de
voorgrond enige zittende en staande gebrekkigen; links en rechts twee invalide mannen met een
bedelnap. Anonieme tekening, 1630. Atlas van Stolk, Rotterdam.

36. Tekening in vogelvlucht van het Pesthuis aan de Overtoom te Amsterdam. Uit J. Leupenius,
Nieuwe Caertboeck van alle de landen toebehorende 't Gasthuis tot Amsterdam (1680).
Gemeentearchief, Amsterdam.
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vervuiling van de stad, gebrek aan voedsel en goed drinkwater en verzuim van hygiëne
werkten het ontstaan van allerlei ziekten in de hand. Met name kostte een epidemie
van dysenterie (rode loop of bloedgang, persloop) veel slachtoffers. Ook Bontius
zelf werd aangetast; nauwelijks hersteld kreeg hij beri-beri. Een beeld van de
toenmalige gevaren voor de gezondheid en het leven, van een reis en verblijf in de
tropen bieden de feiten dat aan De Bondt, nadat hij op de reis naar Indië zijn eerste
vrouw verloren had, in Batavia reeds spoedig zijn tweede vrouw en ook één van zijn
beide zoontjes ontvielen, en dat hij zelf, nadat Coen in 1629 gestorven was, inmiddels
voor de derde maal getrouwd, op 30 november 1631 kwam te overlijden.
In de vier jaar van zijn verblijf in Indië heeft Bontius getracht met ijver en
volharding zijn wetenschappelijke plicht te doen, door de ziekten te beschrijven
waarmede hij in aanraking kwam, alsook de vreemde planten en dieren. Overstelpt
door de veelheid van het materiaal, was een evenwichtige behandeling van het werk
dat hij daarover schreef soms moeilijk. Eerst in 1642, elf jaar na zijn dood verscheen
Bontius' beschrijving.63
Zijn beschrijving van de dysenterie gelijkt veel op die welke Celsus had gegeven,
maar dat hier de amoebendysenterie in het spel was, blijkt wel uit de verwikkelingen,
die hij noemt: de acute leverzwelling en het leverabces. Wanneer dit laatste zich
onder de leverkapsel bevindt, dient het te worden geopend, doch in twee tempi. Eerst
dient namelijk een zogenaamde ‘Cauterium potentiale’ in de leverstreek te worden
aangebracht, tot de bedekkende spierlaag is verdwenen. Daarna wordt een zo grote
opening in het buikvlies gemaakt dat de abceswand zichtbaar wordt en aangeprikt
kan worden.
Autopsieën, tezamen met een chirurgijn op gestorven dysenterielijders uitgevoerd,
leerden hem dat het binnenste bekleedsel van de darm geheel verdwenen was. Ook
de beri-beri beschreef hij; doch alleen de droge vorm met verlammingen. Onder de
naam ‘Amboynsche Pocken’ gaf hij de eerste beschrijving van framboesia tropica.
Uiteraard was De Bondt ook de geneesheer van Coen, de gouverneur-generaal, die
al enige tijd aan buikloop leed toen De Bondt hem op 19 september 1629 's avonds
in een toestand van shock aantrof (met koude handen, overdekt met klam zweet en
nauwelijks voelbare pols). De Bondts uitspraak dat de patiënt stervende was, wekte
verbazing, doch 's nachts voor één uur stierf de hoge bewindvoerder.
Bontius' brede, natuurwetenschappelijke belangstelling blijkt uit het feit, dat aan
zijn werk over ‘de geneeskunde der Indiërs’ bij een herdruk in 1658 een tweetal
boeken, handelend over de dieren- en
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plantenwereld in Oost-Indië werd toegevoegd tot een volledige weergave van zijn
oeuvre.
Willem Piso (Pies, 1611-'78) was eveneens te Leiden geboren, studeerde daar
vanaf 1623 en promoveerde in 1633 te Caen. Eind 1637 ging hij met Johan Maurits
van Nassau (‘Maurits de Braziliaan’), de nieuw-benoemde gouverneur, als diens
lijfarts en tegelijk hoofd van de geneeskundige dienst mee naar Brazilië. Bovendien
had hij de opdracht in dit nog vrijwel onbekende land wetenschappelijke
waarnemingen te doen, waartoe hij als medewerker de bioloog Markgraaff (Marcgrav)
medekreeg. Van de gouverneur ontvingen de beide jonge geleerden alle medewerking,
doch Markgraaff overleed in 1642, en in 1644 keerde Johan Maurits, en met hem
Piso, naar het vaderland terug. Zijn opdracht heeft Piso toch weten uit te voeren,
want vier jaar later kwam zijn werk over de natuurlijke historie van Brazilië uit:
Historia naturalis Brasiliae. Dat Piso er naar streefde zoveel mogelijk het gehele
tropengebied te overzien, blijkt uit het feit dat hij in 1658 zijn boek opnieuw uitgaf,
maar nu tesamen met het (deels nog niet eerder gepubliceerde) werk van Bontius,
zodat hij de geneeskundige wereld een foliant bood over natuurhistorische en
medische zaken van beide Indiën: De Indiae utriusque re naturali et medica. Dit
door Elsevier fraai uitgegeven werk bevat ook tekeningen van Bontius. In Piso's
werk is het aandeel van Markgraaff niet afzonderlijk aangegeven en dus erg moeilijk
te bepalen. Doch aan Piso, die zich bereid toonde van de inlanders in Brazilië te
leren, hebben we zeker de beschrijving van ziekten en geneeskruiden te danken. Zo
gaf hij een beschrijving van de op lues venera gelijkende en daarvan soms moeilijk
te onderscheiden framboesia tropica, onder de naam ‘bubas’, waartegen de inheemse
bevolking niet zonder resultaat onder andere sassaparilla aanwendde. Terwijl hij
over de dysenterie (rode loop) nogal verward schrijft, prees hij terecht de in Brazilië
gebruikelijke behandeling met radix ipecacuanhae (rodeloopwortel) aan. Ook andere
geneeskrachtige kruiden nam hij van de inlanders over, zoals Sassafras,
Copaivabalsem en de chinabast.64 Het is dan ook te begrijpen dat Piso niet alleen in
de medische historie van Nederland maar ook in die van Latijns-Amerika een eervolle
plaats inneemt. Tenslotte mogen nog twee andere Nederlandse geneeskundigen
worden genoemd die hun ervaringen in Oost-Indië te boek hebben gesteld.
Wouter Schouten (1638-1704) was eigenlijk geen arts, doch een chirurgijn. Op
16 april 1658 vertrok hij op 19-jarige leeftijd als tweede heelmeester op het
‘Fluytschip Nieupoort’ van de rede van Texel om eerst op 15 oktober van dat jaar
op Java aan te komen. Gedurende een zes-jarig verblijf in het Oosten heeft hij veel
gezwor-
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ven en ook aan de strijd van de Hollanders tegen de Portugezen en inlanders
deelgenomen. Van zijn lotgevallen en heelkundige ervaringen heeft hij een omstandig
verhaal geschreven in zijn Aanmerckelijke voyagie, gedaan door Wouter Schouten
naar Oost-Indië (1678). Aan Schouten, die later chirurgijn te Haarlem werd, komt
de eer toe in dit boek de eerste beschrijving te hebben gegeven van de zogenaamde
Madoera-voet - een chronische, fistelende, deformerende ontsteking van de voet. De
aandoening (de naam is niet afgeleid van het bij Java gelegen eiland Madoera, doch
van de gelijknamige stad in het zuiden van Voor-Indië) wordt, zoals men

37. Vrouw stervend aan de (builen)-pest; schilderij door Th.G.v.d. Schuer, 1682. Stedelijk Museum
‘De Lakenhal’, Leiden.
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thans weet, door schimmels veroorzaakt. Schouten heeft de Madoera-voet eerder
waargenomen dan Engelbert Kämpfer (1651-1716), een Duitser van geboorte, die
als opperchirurgijn in dienst der Verenigde Oostindische Compagnie trad en enige
jaren heelmeester aan haar factorij op het kleine eilandje in de baai van Deshima
was. In zijn boek over de door hem waargenomen ‘vreemde heerlijkheden’65 beschreef
Kämpfer ook de jaarlijkse reis der kleine kolonie naar het hof van de heerser te Jedo
(Tokio).
De andere Nederlander die nog vermelding verdient, is Willem ten Rhijne
(1647-1700), die na in Franeker en Leiden te hebben gestudeerd, te Angers
promoveerde (1670) en evenals Kämpfer, eerst twee jaar op Deshima werkzaam was,
vóór hij in 1677 toeziend geneesheer (met de titel regent) van het Leprozenhuis te
Batavia werd.66 Uit zijn daar opgedane ervaringen resulteerde zijn Verhandelinge
van de Asiatise Melaatsheid (1687). Hierin geeft hij een goede beschrijving van de
lepra en de daardoor veroorzaakte misvormingen. Bovendien vermeldt hij daarin
ook de tropische spruw. Aan zijn Japanse tijd herinnert een ander boek67, waarin hij
twee in Japan in zwang zijnde geneesmethoden beschrijft. Bij de moxa of moxabustio
wordt de huid door verschroeiing geprikkeld: een bolletje van samengeknede bladeren
van de Artemisia Vulgaris wordt met speeksel op de huid gekleefd en aangestoken;
bij de acupunctuur worden in de huid op bepaalde, zorgvuldig uitgezochte plaatsen
zilveren of gouden naalden gestoken.
Zo hebben verschillende vaderlandse artsen hun bijdragen geleverd tot de
grondlegging van de leer der tropische ziekten. Anderzijds kwamen oosterse volken
met de westerse geneeskunde in aanraking. Het waren met name de leergierige
Japanners, die de betekenis daarvan inzagen. In de achttiende eeuw werden daar
Duitse maar ook verschillende Nederlandse geneeskundige werken, onder andere
van Boerhaave in het Japans vertaald. Het was zeker een uitvloeisel van historische
banden, dat de Japanse regering de Nederlandse regering in 1857 verzocht (westers)
medisch onderwijs in te voeren. Geheel alleen heeft de officier van gezondheid jhr.
dr. J.L.C. Pompe van Meerdervoort (1829-1908) in een vijf-jarige cursus (1857-'62)
een groep Japanse studenten zowel in de basis-vakken als de klinische geneeskunde
onderwezen en tot arts opgeleid - een unieke prestatie die nóg bewondering afdwingt.68

Iatrochemische richting
Thans moeten we ietwat uitvoeriger stilstaan bij de theoretische
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achtergronden van het geneeskundig denken in de zeventiende eeuw. Dat denken is
toen namelijk in heftige beweging geraakt en heeft in die eeuw ingrijpende, men
mag wel zeggen: revolutionaire veranderingen ondergaan.
In de Renaissance leefde men in de overtuiging dat in de Griekse Oudheid het
hoogste was bereikt en dat wat de Antieken geleerd hadden, zonder meer waar was.
Voor de geneeskunde betekende dit dat men zwoer bij Hippocrates en Galenus. Wij
zagen reeds met hoeveel moeite Harvey's theorie van de bloedsomloop ingang vond
en hoe moeilijk de Galenische ‘geesten’ uit het brein der artsen waren te verdrijven.
Maar er was tenslotte veel meer in het geding: ook de gehele Aristotelische
natuurfilosofie met zijn leer der vier elementen en zijn opvatting van het door de
entelechie (forma substantialis) bezielde lichaam werd meer en meer aangevochten.
Voor de oude Grieken was het menselijk lichaam weliswaar een (mikro)kosmos met
vele analogieën aan de (makro)kosmos buiten hem, maar voor de inwendige bouw
van het organisme had Hippocrates daarvan een voorstelling gegeven als een
samenstel van vaste en vloeibare delen. De vaste delen waren allerlei vaten, kanalen,
waardoor de vloeibare delen, de lichaamssappen stroomden. Men stelde zich voor
dat er vier lichaamssappen waren: bloed, slijm, witte en zwarte gal. Hiermede kwamen
vier temperamenten overeen: het sanguinische, flegmatische, cholerische en
melancholische.
Deze oude leer nu van de lichaamsvochten, humores, welke verbonden was met
die der temperamenten, was de grondslag geweest voor de ziekteleer der Ouden.
Ziekte - zo leerde Hippocrates en na hem Galenus - treedt op wanneer er een verkeerde
menging dezer lichaamsvochten, humores, optreedt. Een normale menging, eucrasie,
betekent gezondheid, een verkeerde menging, dyscrasie, ziekte. Men noemt deze
conceptie kortweg: humoraal-pathologie. Tegen deze oude voorstelling heeft zich
het eerst en met grote kracht gekeerd de Zwitserse arts Paracelsus (1493-1541), een
tijdgenoot van Luther en vanwege zijn heftige aanvallen op de geneeskundige
wetenschap en praktijk zijner dagen wel de Luther Medicorum genoemd. Deze stoute
denker was een onstuimige natuur die het in de korte periode, dat hij te Basel
hoogleraar was, bestond in de landstaal (Duits) college te geven en de boeken van
Galenus openlijk in het Johannesvuur te verbranden. Hij verwierp de oude
elementen-leer van Aristoteles en stelde dat alles, ook het lichaam, uit drie
grondbeginselen (de tria prima) bestond: zout, zwavel en kwik. Hij schiep de
zogenaamde solidair-pathologie: volgens hem waren bij ziekte niet zozeer de
lichaamsvochten als wel de vaste bestanddelen betrokken (men denke aan gal- en
niersteen). Door
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zijn vader, een mijnarts in Karinthië, in de scheikunde geoefend, trachtte hij de oude
zogenaamde Galenische middelen, extracten, decocten en tincturen van geneeskruiden
te vervangen door nieuwe, scheikundig vervaardigde: spagyrische medicamenten,
zoals kwik en antimoon.
Zo werd hij de vader der iatrochemische of chemiatrische richting in de
geneeskunde, welke zich voortzette in de persoon van de Vlaamse edelman en medicus
Johan Baptista van Helmont (1577-1644), heer van Vilvoorde, Royenburg, Oirschot,
Pellines, enz. Ook Van Helmont, die vanwege een proces met de jezuïten jaren in
een klooster te Brussel geïnterneerd is geweest, keerde zich tegen het heersende
Aristotelisme. Hij was in zekere zin een volgeling van Paracelsus. Zijn voornaamste
werk werd pas na zijn dood in 1648 door zijn zoon uitgegeven (Ortus medicinae) en
kwam in 1660 te Rotterdam in een Nederlandse vertaling uit: Dageraad, ofte Nieuwe
Opkomst der Geneeskunst. Het is een nogal verward boek, waarin men interessante
waarnemingen naast sterk speculatieve beschouwingen vindt.

François dele Boë Sylvius (1614-'72)

38. François de le Boë Sylvius (1614-72). Gravure van C.v. Dalen jr.
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François dele Boë, die zich later Sylvius ging noemen en zelf zijn naam schreef
als: de le Boë, Sylvius, is de meest uitgesproken exponent geweest van de
iatrochemische richting. Vanaf zijn Leidse leerstoel heeft hij uiteraard brede invloed
uitgeoefend. Sylvius69 was een telg uit een aanzienlijk Frans-sprekend geslacht uit
het noorden van Frankrijk. Zijn vader week ter wille van zijn geloof uit naar Duitsland,
waar zijn zoon François in Hanau werd geboren. Gedurende twee jaar (1633-'35) is
de jonge Sylvius te Leiden onder Vorstius en Otto Heurnius student geweest, om
daarna zijn studie aan Duitse universiteiten (Wittenberg, Jena) voort te zetten en
tenslotte op 16 maart 1637 te Basel de doctorsgraad te behalen op een proefschrift
over ‘de dierlijke beweging en de stoornissen daarvan’.70 Na enige tijd te Hanau een
praktijk te hebben uitgeoefend, keerde hij via Parijs terug te Leiden, waar hij zich
op 17 november 1638 opnieuw liet inschrijven en gelegenheid vond om lessen over
de anatomie te geven en demonstraties over de bloedsomloop te houden, waarmede
hij de kritische Johannes de Wale tot aanvaarding van Harvey's nieuwe theorie bracht.
Daar hij echter geen uitzicht had op een benoeming tot docent, vestigde hij zich in
de herfst van 1641 te Amsterdam, waar hij spoedig een uitgebreide en lucratieve
praktijk kreeg en verkeerde met voortreffelijke doctoren als Tulp en Paulus Barbette.
Hij veronachtzaamde daarbij de
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anatomie niet en legde zich ook op de scheikunde toe: tot zijn ‘chemische’ vrienden
behoorden onder andere de bekende J.R. Glauber.
In 1649 huwde hij de dochter van een jurist, kreeg één of twee kinderen die op
jeugdige leeftijd stierven, en in 1657 verloor hij ook zijn vrouw. Een jaar later
aanvaardde hij na langdurige onderhandelingen een benoeming als hoogleraar in de
geneeskunde te Leiden, op het voor die tijd hoge salaris van 1800 gulden. Gedurende+
+
14 jaar is Sylvius een sieraad van de Leidse universiteit geweest, die hij in de
Het wapen van Sylvius
pronkt
nog in de geveltop
cursus 1669-'70 als rector magnificus diende. Op het Rapenburg bouwde hij zich
van
het
huis.
een statig huis (no 31), waarin later ook de beroemde Boerhaave zou komen
wonen. In zijn persoonlijk leven troffen hem opnieuw zware slagen. Hij verloor zijn
22-jarige, tweede vrouw en acht maanden later zijn enig dochtertje. Op 15 november
1672 bezweek hij zelf aan een epidemische ziekte.
Na spoedig na zijn komst in de Sleutelstad zijn inaugurele rede te hebben gehouden,
welke handelde over de kennis van de mens: de homine cognitione, legde Sylvius
zich onmiddellijk met grote ijver en geestdrift toe op zijn nieuwe taak, ook op het
onderwijs aan het ziekbed in het Caecilia Gasthuis. Terwijl dit tevoren uitsluitend
woensdags en zaterdags werd gegeven - de dagen dat er geen college was - vroeg en
verkreeg hij toestemming om dit dagelijks te doen. Toen de regenten van het gasthuis
klaagden over de dure medicijnen die de nieuwe hoogleraar voorschreef aan de
zieken, besloten de curatoren zonder aarzelen de kosten daarvan voor hun rekening
te nemen. De ruimte, waar de lijkopeningen der overleden patiënten werden verricht,
moest voor een groter aantal toeschouwers ingericht worden. Sylvius heeft in zijn
Leidse tijd niet minder dan 300 secties zelf verricht: zijn anatomische en pathologische
belangstelling was dus onverzwakt. Met name bestudeerde hij ontleedkundig de
hersenen. De termen fissura Sylvii en aquaeductus Sylvii houden zijn naam in de
hersen-anatomie in herinnering.
Zijn iatrochemische denkbeelden liet hij door zijn leerlingen verdedigen in voor
hen verplichte disputaties, welke hij later gebundeld uitgaf.71 Pas in 1671 gaf hij het
eerste deel uit van een eigen werk, dat in de titel de pretentie voerde een nieuwe
conceptie van de medische praktijk te bieden72, het tweede deel volgde posthuum.
Als overtuigd iatrochemicus, geloofde Sylvius niet alleen dat zuur en alkali twee
fundamentele principes zijn in de natuur, maar ook dat de levensprocessen in beginsel
verstaan konden worden naar analogie van de scheikundige processen, die zich
afspelen in retort
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en fiool. Daarbij spelen allerwege fermenten een rol, terwijl uit de ontmoeting van
zuur en alkali opbruising (effervescentie) plaatsvindt, terwijl onder pathologische
omstandigheden rotting (putrefactie) kan optreden.
Terwijl Van Helmont zich voorstelde dat de spijsvertering (digestie) zich in zes
fasen afspeelde, gaf Sylvius een gewijzigde voorstelling. In de twaalfvingerige darm
zouden de alkalische gal en het zuur gedachte alvleeskliersap tot opbruising komen,
terwijl ook nog, als derde in de bond, een zeer dun speeksel mede van invloed zou
zijn: hij sprak hier van een vocht als een driemanschap (humor triumviratus). Deze
opvatting leidde - zoals we reeds zagen - Reinier de Graaf tot het aanleggen van een
pancreasfistel bij de hond, terwijl Sylvius' collega Flor. Schuyl (1619-'69) door het
afbinden van het duodenum (twaalfvingerige darm) trachtte te bewijzen, dat daarin
inderdaad opbruising plaatsvindt. Aan de milt kende Sylvius een zo bijzondere
betekenis voor de zuivering van het bloed toe, dat hij de beschermheer van de milt
(patronus lienis) is genoemd. Hij hield vast aan de ingeplante warmte van het hart
en meende dat de diastole het gevolg was van de uitzetting (rarefactio) van het bloed.
Door de onbewezen en speculatieve theorieën die de succesvolle hoogleraar met
zijn volle collegezalen tegen het einde van zijn leven lanceerde, wekte hij ook wel
kritiek en tegenstand, hetgeen onder andere tot uiting kwam in een tegen hem gericht
polemisch geschrift van de hand van de Groningse prof. Anton Deusing (1612-'66).
Deze zou zijn collega te Leiden zijn geworden, doch was juist overleden toen zijn
benoeming afkwam.
De daarop benoemde functionaris, de Parijse arts Charles Drélincourt
(Drelincurtius, 1633-'97) bestreed Sylvius en zijn ideeën in onder pseudoniem
uitgegeven boekjes.

Blankaart en Bontekoe
Tenslotte dienen hier nog twee mindere goden van de chemiatrische school te worden
genoemd, die in hun tijd van zich hebben doen spreken en ongetwijfeld verdienstelijke
medici zijn geweest. Steven Blankaart (of Blanckaerdt, 1650-1702) heeft, na eerst
apothekersleerling te zijn geweest, aan de Friese hogeschool te Franeker gestudeerd,
waar zijn vader professor in de geschiedenis was. In 1674 vestigde hij zich te
Amsterdam, waar hij zich tot aan zijn dood in een bloeiende praktijk mocht verheugen.
Belangrijk was het door hem ontworpen Grieks-Latijnse medische woordenboek,
Lexicon medicum graeco-latinum, dat in 1679 uitkwam en daarna
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in twintig verschillende uitgaven, ook in de moderne talen, is verschenen - voor het
laatst precies een eeuw later (1779). Verdienstelijk was ook zijn poging een
geneeskundig jaarboek uit te geven, waarin bijzondere gevallen uit binnen- en
buitenland zouden worden gepubliceerd. Dit Hollands Jaar-Register73 is de eerste
aanloop tot een Nederlandse, geneeskundige periodiek.
Zijn belangstelling voor de scheikunde en iatrochemie blijkt ook uit zijn vertaling
van de werken van de begaafde, Engelse iatrochemicus John Mayow en uit de uitgave
van een leerboek der scheikunde: De Nieuwe Hedendaagsche Stof-Scheiding, ofte
Chymia (1678), een werk, dat ook in het Duits vertaald is en op de natuurbeschouwing
van Descartes en de leer van zuur en alkali gebaseerd was. Tot zijn naam en faam
hebben zeker ook bijgedragen twee populaire, medisch-hygiënische werkjes,
waarmede hij leken van dienst trachtte te zijn: De borgerlyke Tafel (1683) en
Verhandelingen van de opvoedinge en ziekten der kinderen (1684).74
Cornelis Bontekoe (1647-'85), die eigenlijk Dekker heette maar zich Bontekoe is
gaan noemen naar het kenmerk van de winkel van zijn vader, is eerst
chirurgijnsleerling geweest, voor hij in 1665 te Leiden medicijnen ging studeren
onder Van Horne en Sylvius. In 1667 sloot hij zijn studie met een proefschrift af.75
Fervent aanhanger van Descartes, liet hij zich in 1674 (27 april) opnieuw te Leiden
inschrijven om de lessen van de cartesiaan Theod. Craanen (1620-'90) te kunnen
bijwonen. Onstuimig en twistziek van nature, maakte Bontekoe het in januari 1675
tijdens een publieke theologische disputatie door zijn agressief optreden zó bont, dat
hem de toegang tot de academische bijeenkomsten verder werd ontzegd. Na nog
enige jaren te Den Haag en vervolgens te Amsterdam te hebben gepraktizeerd vertrok
hij naar Hamburg, om vandaar door keurvorst Friedrich Wilhelm als hofarts naar
Berlijn te worden geroepen. Hij werd bovendien tot professor aan de universiteit te
Frankfort a.d. Oder benoemd. Waarschijnlijk heeft hij daar nimmer college gegeven,
want hij is januari 1685 te Berlijn aan de gevolgen van een schedelbreuk, opgelopen
bij een val tijdens een doktersvisite, overleden.
Bontekoe is vooral bekend als de theedokter76, de grote propagandist van het
theedrinken. Veel succes had hij met zijn Tractaat van het excellenste kruyd Thee
(1678)77, dat enige herdrukken beleefde. Thee werd door hem tegen vele kwalen in
grote hoeveelheden gegeven; trouwens het gebruik van opium en tabak evenzeer.
Bontekoe heeft in zijn korte leven nog talrijke verhandelingen van geneeskundige
en filosofische aard geschreven; al zijn werken
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zijn in 1689, enige jaren na zijn dood in twee delen uitgekomen.

Iatrofysische richting
Intussen was in Italië een richting in het medisch denken ontstaan die niet in de
scheikunde, doch in de natuurkunde de verklaring der levensverschijnselen in
gezondheid en ziekte zocht: de iatrofysische richting die door meting van
natuurkundige grootheden, zoals het gewicht van opgenomen en uitgescheiden stoffen
(spijs en drank, urine en faeces) en de temperatuur, de fysiologische en pathologische
processen nader trachtte te leren kennen.
Aangezien juist in de zeventiende eeuw vooral de mechanica tot ontwikkeling
kwam, niet in het minst door de mathematische verwerking der verkregen gegevens
(Newton), spreekt men ook van de iatro-mechanische of iatro-mathematische school.
Men bedenke dat de leer van de bloedsomloop tenslotte een biofysische conceptie
was, ten dele verkregen door een berekening die aantoonde, dat onmogelijk al het
bloed zonder meer telkens uit het voedsel ontstond. De Italiaanse mechanistische
conceptie van het organisme kreeg in Nederland een sterke impuls door de Franse
wijsgeer René Descartes (1596-1650), wiens wetenschappelijke loopbaan zich vrijwel
geheel gedurende zijn twintigjarig verblijf in de Republiek (1628-'49) heeft afgespeeld.
Het is niet duidelijk, of Descartes de iatrofysische geneeskundige school heeft gekend
en gewaardeerd. Zeker is dat zijn streven, alle verschijnselen in de kosmos - dus ook
die in het levende lichaam - uit dezelfde, mechanische krachten te verklaren, in zijn
tweede vaderland brede ingang heeft gevonden. Zoals bekend, beschouwde hij de
dieren als automaten en slechts de mens begiftigd met een rationele ziel, die haar
zetel vond in de kleine hersenklier, het conarion, tegenwoordig epifyse geheten.
In feite heeft de doorwerking van zijn denkbeelden aan de Nederlandse
universiteiten tot grote spanningen en ook tot openlijke conflicten aanleiding gegeven,
niet alleen in de filosofische doch eveneens in de medische faculteiten. Nu is het
merkwaardig dat Descartes juist in de iatrochemische kringen veel waardering heeft
gevonden. Wellicht is dit te verklaren uit het feit, dat Descartes gedurende zijn leven
als een onbevooroordeeld natuuronderzoeker gold, en dat zijn corpusculaire theorie
van de materie hen meer aansprak dan Paracelsus' leer der drie grondstoffen. Hoe
dan ook, verscheidene chemiatrische dokters waren in hun denken min of meer
cartesiaans georiënteerd; men noemt hen wel semi-cartesianen, en zij stellen als het
ware een verbinding tussen de iatrochemische en iatrofysische richting voor.
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Blankaart en Bontekoe waren beiden, ofschoon iatrochemisch van overtuiging, vurige
aanhangers van de filosofie van Descartes. De iatrochemische school verloor, door
zowel theoretische als praktische overdrijvingen verzwakt, tegen het einde der
zeventiende eeuw veel aanhangers ondanks de verbinding met het cartesianisme.
Met het optreden van Boerhaave verkreeg de mechanistische richting de overhand;
toen was een nieuwe eeuw aangebroken.

39. Bevalling op het zogenaamde ‘lit de misère’. Gravure van Abraham Bosse (1602-76).
Prentenkabinet der Rijksuniversiteit, Leiden.

Eindnoten:
27 Volledige titel: Excercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, door W.
Harvey. Frankfort a/d Main 1628.
28 Israël en Daniëls, 25, noot 1; lit. no. 69.
29 Hermann Conring (1606-'81) was een Fries, afkomstig uit Overijssel; zijn grootvader was om
des geloofs wille naar Norden in Oost-Friesland uitgeweken. Hij liet zich in 1625 te Leiden als
student inschrijven, en werd reeds in 1632 professor philosophiae naturalis te Helmstadt.
30 R. Descartes, Vertoog over de Methode (vertaling van H.C. Pos). Wereldbibliotheek 1950, p.
115.
31 Johan van Beverwijck, De calculo renum et vesicae liber singularis; cum epistolis et
consultationibus magnorum virorum. Elsevier, Amsterdam 1638. De oude Nederlandse en een
Engelse vertaling in Opusc. XVII, 10-130.
32 Israël en Daniëls, 35.
33 Deze voornaam gaf men kinderen, die met de helm geboren waren - hetgeen men als een
gelukkig voorteken beschouwde.
34 Cor vere musculus est (Steno).
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35 Riolanus Jr. was een verklaard tegenstander van Harvey. In 1648 kwam van hem het
Eucheiridium Anatomicum et pathologicum uit (waarin hij, nota bene, vijf hoofdstukken van
Coiters Tractatus de ossibus foetus abortivi letterlijk heeft overgenomen, zonder diens naam
zelfs te noemen!). Harvey, die 20 jaar lang gezwegen had, gevoelde nu, dat hij eindelijk moest
spreken, en in zijn antwoord heeft hij, daar hij zelf na zijn publikatie geen experimenteel
onderzoek op dit gebied meer had gedaan, de proeven van De Wale aangevoerd.
36 Jacob de Back, Dissertatio de corde, in qua agitur de nullitate spirituum, de haematosi, de
viventium calore, etc. Arnold van Leen, Rotterdam 1648.
37 Opusc. V.
38 Dit blijkt uit zijn brief aan Riolanus Jr: W. Harvey, Exercitatio anatomica de circulatione
sanguinis Ad Joannum Riolanum filium Parisiensem. Cambridge 1649.
39 In zijn boek: De pulmonibus, 1661.
40 Opusc. I, 54. Baumann, 1950, 89.
41 A. Schierbeek, Bloed en bloedvaten. Feiten en theorieën. Het Spectrum, Utrecht-Brussel 1950,
p. 30; lit. no. 74.
42 Dobell, 334 (een fijne zandkorrel komt overeen met ongeveer 1/100 inch).
43 Schierbeek, 1950, p. 21-22.
44 Zie over De Bils o.a. Jansma; lit. no 24.
45 Frederik Ruysch, Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis, et lacteis. Den Haag 1665
(facsimile uitgave met inleiding van A.M. Luyendijk-Elshout, De Graaf, Nieuwkoop 1964).
46 Zie over Swammerdam: Schierbeek, Jan Swammerdam; lit. no. 57.
47 R. de Graaf, De mulierum organis generationi inservientibus. Lugd. Bat. 1672; zie lit. no. 20.
48 In de tot heden uitgekomen acht delen is men pas gekomen tot maart 1692. Zie voor Van
Leeuwenhoek o.a. Dobell en Schierbeek; lit. no. 42 en 43.
49 Dobell, 321, cf. Baumann, 158.
50 A. Schierbeek, Van Leeuwenhoeks schenking van 26 microscopen aan de Royal Society, Bijdr.
Gesch. 1947, 7-8.
51 Baumann, 1950, 152.
52 F.J. Cole, A History of Comparative Anatomy. Londen 1944.
53 Baumann 1950, 66/7.
54 Zie over Ruysch de dissertatie van P. Scheltema, Het leven van Frederik Ruysch. Sliedrecht
1886.
55 Boon, 250/1; lit. no. 66.
56 G. Bidloo, Anatomia humani corporis. Amsterdam 1685.
57 Zie over Van Beverwijck de dissertatie van Baumann; lit. no. 23.
58 Zie over Tulp: E.H.M. Thijssen, Nicolaas Tulp; lit. no. 61.
59 Thans Keizersgracht 210.
60 N. Tulp, Observationum Medicarum libri tres, 1641, het vierde verscheen 1652.
61 Zie over de geschiedenis der rachitis: M. Tausk, Driehonderd jaar rachitis-onderzoek, de
Engelsche ziekte voorheen en thans 1645-1945. Organon, Oss 1945.
62 Y. van Diemerbroeck, Anatome corporis humani plurimis novis inventis instructa variisque
observationibus et paradoxis, cum medicis, tum physiologicis adornata. Utrecht 1672.
63 Jacob Bontius, De Medicina Indorum libri IV. Leiden 1642; zie Opusc. X.
64 Zie Opusc. XIV, Inleiding.
65 E. Kämpfer, Amoenitatum excticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, etc. Lemgo
1712. Lang na zijn dood verscheen van zijn hand bovendien nog een Geschichte und
Beschreibung von Japan und Siam, in twee banden uitgegeven door Dohm, Lemgo 1774.
66 Zie over Ten Rhijne, Opusc. XIV, bl.XL-LI, en 35-113.
67 W. ten Rhijne. Dissertatio de arthritide, Mantissa schematica acupunctura. Leiden 1669.
68 Elizabeth P. Wittermans en John Z. Bowers: Doctor on Desima. Selected chapters from jhr.
J.L.C. Pompe van Meerdervoorts Vijf Jaren in Japan (Five years in Japan), 1857-1863, 144
pp. Sophia University, Tokio 19708. Voorts John Z. Bowers, Medical Education in Japan.
Harper & Row, New York, Londen 1965, pp. 27-32, en K.T.A. Halbertsma, De betekenis van
de Hollandse geneeskunde voor Japan in haar historische ontwikkeling. V. Jhr. dr. J.L.C. Pompe
van Meerdervoort, Ned. T. Geneesk., 86, 1942, 1088-92.
69 Niet te verwarren met de 16de-eeuwse Parijse hoogleraar Jacques Sylvius (Dubois, 1478-1555),
één der leermeesters van Vesalius, die sterk gehecht was aan de oude Galenische opvattingen
en daarom heftige kritiek op Vesalius heeft geuit. (Zie G.A. Lindeboom, Andreas Vesalius.
Haarlem 1964, 23.)
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De Baselse dissertatie van Sylvius had tot titel: De animali motu ejusque laesionibus.
Zie de lijst van zijn werken in Baumann: Sylvius; lit. no. 58.
Fr. de le Boë Sylvius, Praxeos medicae Idea Nova, 1671.
Volledige titel: Collectanea medico-physica ofte Hollands Jaar-Register der Genees- en
Natuurkundige Aanmerkingen van Gantsch Europa, door eigen ondervinding en gemeenmaking
van verscheide Heeren en liefhebbers, bij een versamelt door Steph. Blankaart, 1680-'88.
Deze werkjes zijn in 1967, resp. 1966 door drukkerij Hollandia (z.pl.) opnieuw in facsimile
uitgegeven.
Dissertatio de Gangraena et Sphacelo, 6 mei 1667.
E.D. Baumann: Cornelis Bontekoe. De Theedoctor; lit. no. 28.
Opusc. XIV.
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Hoofdstuk 5 De verloskunde en de heelkunde in de 17de en 18de
eeuw
A. De verloskunde
De boer ploegt voort, en de vrouw baart voort. Kinderen worden er voortdurend
geboren en voor de praktijk en de wetenschap der verloskunde ligt er steeds een
oneindig arbeidsveld open. Maar tenslotte is de baring een fysiologisch gebeuren dat
ook zonder kunstgreep met enige goede raadgevingen van ervaren vrouwen veelal
zonder ongelukken afloopt. De eigenaardige solidariteit van de vrouwen onderling
heeft de mannen lang uit de verloskamer gehouden. De publieke opinie vond
mannelijke hulp voor de barende lange tijd hoogst onwelvoeglijk, en in één der
Lutherse landen is eens een geneesheer ter dood veroordeeld, omdat hij een vrouw
in haar ure had bijgestaan.
Het is de verdienste geweest van Jason van der Velde (à Pratis, Pratensis,
1486-1558), dat hij reeds vroeg in de zestiende eeuw de pen ter hand heeft genomen
om enige werken over verloskunde en vrouwenziekten het licht te doen zien78, hoewel
ze naar inhoud onbelangrijk en soms dwaas zijn. Het enige goede van deze en
dergelijke boeken was dat door het gedrukte woord de aandacht werd gevestigd op
een gebied, waar veel onkunde en bijgeloof heersten en waar vele slachtoffers vielen.
In Duitsland had een geneesheer te Frankfurt al eerder een boek over de verloskunst
geschreven, de Rosengarten79, dat veel opgang maakte, hoewel het niet meer was
dan een compilatie uit oude schrijvers en tal van onjuiste voorstellingen bevatte. Het
verscheen spoedig (1528) onder de titel Den Roseghaert in een Nederlandse uitgave,
waaraan ook een vertaling van Pratensis' Latijnse boek over ‘de barende en de baring’
was toegevoegd. Dit werk werd in de zestiende eeuw ettelijke malen herdrukt, in de
volgende eeuw verscheen Den nieuwen vermeerderden Roosengaert vande bevruchte
vrouwen (1612), dat eveneens enkele malen werd herdrukt. Spoedig zagen ook enige
andere boeken over de verloskunst het licht, die zich in een grote populariteit mochten
verheugen: 't Boeck vande vroet-wijfs van Jac. Ruffen (1591), dat tal van herdrukken
beleefde, evenals Het kleyn Vroetwyfsboeck, dat
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tot in het midden in de achttiende eeuw werd herdrukt.
Gedurende lange tijd bleef de verloskunde een zuiver empirisch vak. Aan de
universiteiten werd de obstetrie gedurende lange tijd niet onderwezen. Later werd
het onderwijs in de verloskunde en gynaecologie aan de chirurg opgedragen; pas in
1848 werd te Leiden een hoogleraar benoemd (Simon Thomas), die zich uitsluitend
aan de obstetrie en gynaecologie kon wijden. Tot zolang was de verloskunde in
handen van vroedvrouwen, later ook van vroedmeesters. De meeste steden zorgden
voor een opleiding, die afgesloten werd met een voor een commissie van geneesheren
afgelegd examen. Toch kwamen de universitair opgeleide doctoren aanvankelijk
zelden of nooit aan een verlossing te pas: in moeilijke gevallen waarin bijvoorbeeld
de vrucht verkleind moest worden, haalde de vroedvrouw er een heelmeester bij die
dikwijls ook vreemd tegenover het geval stond.
De bekende medisch historicus Geyl heeft indertijd een zeer afkeurend oordeel
over de vroedvrouwen en hun werk neergeschreven.80 Inderdaad waren onder hen
vele eenvoudige, volkomen ongeletterde ruwe vrouwen, die soms aan de drank
verslaafd waren, dronken bij de barende kwamen en, op gewin uit, eerst geld vroegen,
vóór ze hun hulp verleenden. Maar er waren ook betere onder. Eén daarvan moet
hier worden genoemd. Indien zij haar ervaringen had uitgegeven, zou ze een bijna
even eervolle plaats in de geschiedenis van de verloskunde innemen als de Duitse
Justine Siegemundin (geb. 1648).

Het dagboek van vrouw Schraders
In de boekerij van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst,
ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, bevindt zich het
verloskundige dagboek van de vrome vroedvrouw Catharina Geertruyt Schraders.
Het bestaat uit 544 bladen, geheel volgeschreven op degelijk oud-Hollands papier.
Het eindigt even abrupt als het begint, en geeft vijftig jaren verloskundige ervaring
van een Friese vroedvrouw weer.
Vrouw Schraders (1655-1746) oefende haar beroep uit tot in hoge ouderdom: haar
laatste aantekeningen schreef ze met vaste hand neer op haar negentigste jaar. Het
blijkt niet of en hoe ze een opleiding had gehad. Ze was op haar 38ste jaar moeder
van zes kinderen, toen haar man, een chirurgijn, overleed en zij zich ‘tot dit swar
wigtig werrek’ schikte door dwang ‘van Brave docktoren en de Borgery’. Dit was
in 1693, de laatste aantekening dateert van 52 jaar later: 17 februari 1745. In de eerste
twee jaren van haar twee-
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de huwelijk (1713), toen ze allang in Dokkum woonde, deed ze slechts een enkele
bevalling. Maar in 1721 opnieuw weduwe geworden, hervatte ze haar zware taak.
Zo werd ze op vastenavond 1693 voor het eerst naar het naburige dorp Wijns gehaald
‘in een schricklik onweer storm wint harde vorst dar raeckten wy vort met ons dryen
met de sleede int ys konde niet stan van weegen de wint door staecken my de taeken
ys in myn beenen dat my het bloet in de kousen lip en quamen met de sleede eyndelick
tot Wyns 3 uren gans by nae doodt synde men drop my int hus en braecken my de
mont open goetten my brandewin in de mont dar was een goet fur ontdoyde do wat’.
Vrouw Schraders had een uitgebreide praktijk onder alle standen der bevolking.
Zij deed in het geheel ongeveer 4000 bevallingen: slechts 15 vrouwen stierven,
waaronder drie die reeds stervende waren en reeds enige dagen door een vroedvrouw
en -meester ‘vermarteld’ waren toen zij erbij geroepen werd. De moederlijke
mortaliteit was dus slechts 0,3%. In een tijd, die niet wist van asepsis en antisepsis,
zag ze slechts zes maal (0,15%) een puerperale infectie; twee maal bestond er placenta
praevia, één maal ‘overval’ (eclampsie), één maal trad (venothrombotisch?) gangraen
van het been op. De kinderlijke mortaliteit was 2,2%; 90 maal was het kind dood,
meestal na zware baringen met complicaties: uitzakken van de navelstreng, placenta
praevia, dwarsligging, vernauwd bekken, stuitligging (meestal van zware kinderen),
monstra.
Tegenover zulke gunstige cijfers past een eresaluut; zelf gaf ze de lof aan God:
‘O here Allemachtige Goedt U sy loff en danck geseit dy my alle myne verlegen
saeken geredt hebt heere in uwen naeme sall ick met dit niwe jar beginnen’.
In de eerste veertig jaar van haar praktijk verdiende ze in totaal 8500 gulden, en
nog 1100 gulden met ‘dockteren en meysteren’.

Cyprianus
Friesland, waar Vrouw Schraders praktiseerde was misschien een gewest dat op
verloskundig gebied niet het slechtst af was. In 1694 deed de Franeker hoogleraar
Abraham Cyprianus een opzienbarende operatie wegens een verouderde
buitenbaarmoederlijke zwangerschap, die hem een blijvende plaats in de medische
historie verzekerde.
Abraham Cyprianus (± 1657-1718) was de zoon van een (blaas-)- steensnijder.
Hij deed in 1680 zijn examen als chirurgijn, promoveerde nog in hetzelfde jaar te
Utrecht tot doctor in de geneeksunde, en vestigde zich toen te Amsterdam, waar hij
onder andere in
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aanraking kwam met Ruysch die hem ‘een zeer ervaren man’ noemde. Van 1693 tot
'95 was hij te Franeker hoogleraar in de genees-, heel- en ontleedkunde. Cyprianus
was vóór alles heelmeester en steensnijder; zijn praktijk was moeilijk te verenigen
met de geregelde taak van een professor, vandaar dat hij die neerlegde. Hij begaf
zich later naar Engeland, waar hij een lijfarts van koningstadhouder Willem III,
Thomas Millington met succes opereerde: ‘Op Uw verzoek en met Uw toestemming
heb ik, zeer vermaarde Heer, den steen uit Uw blaas op gelukkige wijze verwijderd
in Uw 68ste levensjaar’, kon hij in een opdracht schrijven. In 1700 werd hij tot lid
der ‘Royal Society’ te Londen gekozen.
De bedoelde operatie dan betrof inderdaad een wel zeer uitzonderlijk geval. Een
32-jarige vrouw, voor de derde maal zwanger had - behoudens dat de vrucht wat
‘hoog zat en de kindsbewegingen haar hinder gaven’ - een normale dracht, maar ten
tijde van de baring trad er alleen hevige pijn op, doch er kwam geen kind! Het leven
verdween uit haar buik, de volgende maand menstrueerde de vrouw weer, maar ze
bleef toenemende bezwaren houden, werd eindelijk bedlegerig en kreeg tenslotte
pijn om de navel, waar een ‘fungeuze’ zweer ontstond. Twintig maanden na het begin
van de zwangerschap kwam Cyprianus eindelijk in consult bij de doktoren en
chirurgijns, die de vrouw behandeld hadden en voor een raadsel stonden. Met een
stilet, dat hij in de zweer stak, stootte de hoogleraar op iets hards; hij verwijdde de
opening en bracht er zijn pink in. Toen kreeg hij de overtuiging dat hij het os parietale
(wandbeen van de schedel) van de vrucht had bereikt. ‘Tengevolge van deze bevinding
werd ik stoutmoediger en verklaarde zonder verwijl, dat de vrucht zich bevond in
de rechter eileider, en ik wees er de zieke op, dat er nog hoop op behoud voor haar
was, indien ze in een keizersnede wilde toestemmen, terwijl haar anders een ellendige
dood te wachten stond.’ Door middel van een grote snede (natuurlijk zonder narcose!)
slaagde de onverschrokken chirurg er zonder veel moeite in het dode kind naar buiten
te brengen. Een blik in de wijde holte, waarin de vrucht had gelegen, leerde Cyprianus
het volgende: ‘het onderste gedeelte van deze zak was aan de rechter kant van de
baarmoeder in de buurt van de fundus vastgegroeid. Daar dit de plaats van de eileider
(tuba) was en er geen eileider meer werd gevonden, was het duidelijk dat het kind
in de rechter eileider had vastgezeten.’
Merkwaardigerwijze was het kind geheel ongeschonden op enkele plekken na die
aangetast waren door de etterige zweer. In dit verband kan er op gewezen worden,
dat Reinier de Graaf het geval vermeldt van een drie maanden oude
buitenbaarmoederlijke, tubaire
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40. Interieur van het Catharijne-Gasthuis met zieken, mensen op krukken, verpleegsters en bezoekers.
Utrechts Meester vóór 1635. Centraal Museum, Utrecht.

zwangerschap, door een Parijs' chirurg (Vassal) na de dood der vrouw waargenomen.
Dat de vrucht die zich in een eileider ontwikkelt en niet geboren wordt, verkalken,
verstenen kan tot een ‘lithopaedion’ wist reeds Johan van Beverwijck, die in de buik
van een vrouw een ‘steenkind’ vond, 28 jaar na de zwangerschap.81
De vrouw die door Cyprianus was geopereerd, herstelde vlot, kreeg een jaar later
weer een kind, en het jaar daarop een tweeling! Het geval was dus zowel wat de
diagnose als de therapie betreft in die eeuw een unicum.

Hendrik van Deventer
Hendrik van Deventer (1651-1724) kreeg, hoewel zijn vader, een koopman in huiden,
welgesteld schijnt te zijn geweest, in zijn jeugd slechts weinig onderwijs; hij werd
niet naar een Latijnse school gezonden, doch bij een goudsmid in de leer gedaan.82
Rond zijn zeventiende jaar ‘of wat daarover nam God in syne oneyndige
bermhertigheyd’ de zorg voor zijn ‘arme ziele’ aan en gaf hem de genade ‘Vader,
Moeder, Vaderland en alle Maagschap na den vleesche te verlaten en - zo schrijft
hij - voor eeuwig te verzaken aan mijn beroep, dat ik tot die tyd geleert hadde...’
Waarschijnlijk was Van Deventer toen dit geschiedde, reeds onder invloed van
Labadie, want hij zinspeelt hier duidelijk op zijn vertrek naar Herford in Westfalen.
Daarheen had de vurige Waalse predikant Jan de Labadie (1610-'74) zich met een
groep aanhangers in 1670 begeven nadat hem in april 1669 door de Waalse Synode
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de kansel ontzegd was, en precies een jaar later hem door de magistraat ook het
houden van huiselijke godsdienstoefeningen verboden was. De dweepzucht in
Labadies kolonie (waartoe ook de bekende en bijzonder geleerde Anna Maria van
Schuurman behoorde), uitte zich soms in huppelen en springen en in vrije huwelijken,
en maakte dat de gemeenschap al spoedig Herford moest verlaten. Enige tijd vond
de groep huisvesting in Hamburg, waar Van Deventer die intussen ijverig chemie
en geneeskunde studeerde, zich onder leiding van een zekere dr. Walter in de
heelkunde bekwaamde. Tenslotte keerde de gemeenschap van Labadie terug in het
vaderland om zich te vestigen op het Friese familiegoed van drie freules, die tot haar
leden behoorden: het oude Walta-Slot, Thetinga-State bij Wieuwerd. Hier leefde de
kolonie van 1672 tot haar ontbinding in 1695.
Van Deventer heeft zich in deze jaren ontwikkeld tot een gezocht, zelfstandig
heelmeester met een faam - met name op orthopedisch gebied - die hem zelfs enige
malen aan het Deense hof bracht. Met lede ogen zag hij de opbrengst van zijn praktijk
niet ten goede komen aan zijn groeiend gezin, doch aan de veelszins lanterfantende
Labadistische gemeenschap. Toen hij dan ook op 1 november 1694 te Groningen tot
doctor in de geneeskunde gepromoveerd was - waarbij de promovendus die geen
Latijn kende, zich op grond van zijn goede naam en faam bij uitzondering van het
Nederlands mocht bedienen (sermone vernaculo) - bereidde hij onmiddellijk zijn
vertrek naar Den Haag voor. Zijn heengaan uit de kolonie verhaastte haar opheffing.
Het grote gebrek aan goede verloskundige hulp op het platteland van Friesland
had hem in Wieuwerd er nog toe gebracht de werken van bekende Franse
verloskundigen te bestuderen, en zijn vrouw die in de kolonie wel barenden bijstond,
hielp hem praktische ervaring te krijgen. Toen Van Deventer zich de onmisbare
ontleeden verrichtkundige grondslag had eigen gemaakt, voelde hij zich voldoende
toegerust om als voorlichter der vroedvrouwen op te treden.
Te Den Haag, waar hij zich in 1695 gevestigd had (aanvankelijk maakten de
Haagse doctoren bezwaren tegen zijn toelating, omdat hij niet in het Latijn
gepromoveerd was!) ontwierp hij blijkbaar daartoe een project op langere termijn,
dat hij ook uitvoerde. Eerst verscheen in 1696 Dageraet der Vroetvrouwen ofte
voorlooper van het Tractaat genaemt: Nieuw Ligt der Vroetvrouwen. Vijf jaar later
verscheen het in het uitzicht gestelde grote werk: Manuale operatien, eerste deel
zijnde een nieuw Ligt voor vroedmeesters en vroedvrouwen (1701). Eerst veel later
verscheen zijn Nader vertoog van de sware baringen en van de toetsteen in 't
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Schild der vroedvrouwen (1719). In die tussentijd schreef hij een paar theologische
werken. Van Deventer is (ná 1702) naar Voorburg verhuisd, waar hij een woning
‘Sionslust’ genaamd voor zich bouwde en een eigen drukkerij had, waarop althans
één van zijn theologische werken is gedrukt. Hij overleed in Voorburg in 1724; de
voormalige Labadist werd begraven in de gereformeerde kerk.
De grote waardering die de verloskundige werken, met name het Nieuw Ligt
oogstte, blijkt wel uit het zeldzame feit, dat dit werk in het Latijn, Frans, Duits en
Engels werd vertaald. Het is zelfs het eerste wetenschappelijke werk over de
verloskunde genoemd. En inderdaad is het een zelfstandige bewerking van de
verloskunde op de grondslag van de anatomie, fysiologie en pathologie van het
vrouwelijk organisme en van het baringsproces. Allereerst onderkende Van Deventer
de onjuistheid van twee gangbare, van Hippocrates afkomstige opvattingen. Men
dacht, dat het kind zich door eigen krachtsinspanning naar buiten werkte en - oorzaak
en gevolg verwisselend - achtte men deze mening bevestigd door het feit, dat bij
moeilijke geboorten de kinderen vaak dood ter wereld komen.
Voorts zette Van Deventer zich aan de studie van de vorm en wijdte van het benige
bekken der vrouw, aangezien hij begreep dat dit voor de afloop der baring van het
grootste belang was. Hij bestudeerde en beeldde niet alleen het normale bekken af,
maar ook de zeker in die tijd veelvuldiger dan thans voorkomende pathologische
bekkens, waarvan hij verschillende typen leerde onderscheiden. Zo is hij de
grondlegger van de verloskundige bekkenleer geworden: het ‘platte bekken van Van
Deventer’ (pelvis plana Deventeri) houdt zijn naam op dit gebied in blijvende
herinnering.83
Van Deventer beschreef verder uitvoerig het inwendige, vaginale onderzoek (het
‘onderslaan’, ‘beslaan’) van de zwangere en hij had enig vermoeden van de spildraai.
Onjuist was de betekenis, die hij hechtte aan de scheve ligging van de ‘Lijf-moeder’
(baarmoeder) als oorzaak van moeilijke geboorten. Tot zijn dood toe bleef hij dit
stokpaardje berijden.
De kering op de voet met navolgende uithaling (versie en extractie), die de Franse
chirurg-obstetricus Ambroise Paré weer had ingevoerd, paste hij toe en beval hij aan,
niet alleen bij schouderligging. Hij gaf aanwijzingen tot het opwekken der
levensgeesten bij asfyctisch (schijndood) ter wereld gekomen vruchten. Van het
gebruik van instrumenten bij moeilijke baringen had hij een afkeer. Hij was voor
‘manuale operatiën’!
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Het Roonhuysiaans geheim; de verlostang
Maar wat konden de heelmeesters die dikwijls bij de barende werden geroepen als
het kind al dood was, anders doen dan trachten de vrucht met instrumenten te
verkleinen? Berucht was het speculum matricis, ‘de ijsere schroef’ om de gesloten
baarmoedermond te verwijden. Zelfs Cornelis Solingen die zoveel instrumenten heeft
ontworpen, maakte dan liever insnijdingen in de mond van de uterus; hij vond het
speculum matricis ‘het ongebruykbaarlykste instrument, dat oyt gepraktizeerd is
geworden’. Maar het ‘beklemde hoofd’ was een telkens weer zich voordoende
obstetrische moeilijkheid.
Enige eeuwen geleden hielden heelmeesters en verloskundigen soms hun methoden
en instrumenten geheim, teneinde deze alleen zelf te kunnen gebruiken tot der
patiënten heil maar ook tot hun eigen voordeel. Het thans geldende medisch-ethische
standpunt dat een arts een methode, instrument of geneesmiddel, welke nuttig zijn
voor de lijdende mensheid openbaar moet maken, was destijds niet algemeen
aanvaard. Het geheim houden van methoden of middelen werd niet algemeen
onoirbaar geacht. De oude eed van Hippocrates, bedoeld voor gesloten artsen-gilden,
gaf daaraan misschien zelfs enige steun.

41. Verloskundige hefboom van Hendrik van Roonhuyse (1625-72). Illustratie uit J. Visscher en H.
van de Poll, Het Roonhuysiaanse geheim in de vroedkunde ontdekt (Leiden 1754).
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Op verloskundig gebied is er in Nederland veel te doen geweest over het zogenaamde
Roonhuysiaans Geheim, dat ook later de nodige pennen in beweging heeft gebracht.
Het ontleent zijn naam aan Hendrik van Roonhuyse(n), een vooraanstaand
Amsterdams chirurgijn en ervaren verloskundige, die de eerste ‘Voorlezer voor de
Vroet-wijven’ te Amsterdam is geweest en tevens ‘Stads-vroevaar’ was, aan wie in
het bijzonder het afhalen van de dode vrucht bij arme vrouwen was opgedragen. Van
Roonhuyse nu bezat een verloskundig instrument dat hij zó zorgvuldig geheim hield,
dat hij de vrouwen, gezeten onder een deken, hielp. Een dergelijk geheim instrument
voor het afhalen van het ‘beklemde hoofd’ was in Engeland in het bezit van de familie
Chamberlen, die het in 1673 tevergeefs aan de vermaarde Franse obstetricus
Mauriceau voor 10.000 pond sterling had trachten te verkopen. Wellicht heeft Van
Roonhuyse die een reis door Engeland heeft gemaakt, daar kennis van het geheim
gekregen of het daar gekocht. Het geheime instrument ging over in het bezit van zijn
zoon Rogier. Frederik Ruysch bezat het ook. Uit een notariële akte van 21 maart
1709 blijkt, dat Van Roonhuyse Jr. en Ruysch het geheim toen verkocht hebben aan
de Amsterdamse vroedmeesters Cornelis Boekelman, Pieter Plaatman en Johannes
de Bruin - zulks enerzijds onder het voorbehoud, dat zij, Ruysch en Van Roonhuyse,
de ‘konst’ (lees: het gebruik van het geheim) aan anderen mochten leren, doch dat
Boekelman c.s. dit alleen mochten doen ‘met gemeene toestemming’. Wel zou
Boekelmans' zoon Andries na de dood van zijn vader in diens plaats mogen treden
als derde bezitter van het geheim.
Toen in 1746 Pieter Rathlauw te Amsterdam voor zijn vroedmeesters-examen
zakte en er in Utrecht vlak daarop met ere doorkwam, en hem, op zijn vraag om
uitleg aan de Amsterdamse burgemeesters te kennen was gegeven dat de reden was
gelegen in zijn onbekendheid met het ‘voornaamste middel’, greep hij naar de pen
en schreef een brochure over Het beruchte geheim. Hij zette daarin onder andere
uiteen dat hij wel jaren geleden in Parijs een tang had laten vervaardigen. Even later
kreeg hij een beschrijving in handen afkomstig van een vroegere huisgenoot van Van
Roonhuyse, die het in een onbewaakt ogenblik, vijftig jaar tevoren, even had gezien
en in het geheim snel had nagetekend. Er volgde een scherpe pennestrijd. Het eind
was, dat in 1754 twee stadsdoctoren (Jac. Visscher en Hugo van de Poll), die het uit
de nalatenschap van genoemde Johannes de Bruin hadden gekregen, het geheim
bekend maakten. Het bleek een flauw gebogen, platte staaf te zijn, een hefboom dat was alles.
Toch niet alles, want de vraag blijft hoe de Roonhuysianen ermede
manoeuvreerden. Bekwaamheid en goed inzicht in het tijdstip van
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42. De hefboom van Van Roonhuyse in situ. Schematische tekening van Petrus Camper.

aanwending bleken van groot belang. Men dacht algemeen dat de hefboom, een soort
lepel of hevel, om het achterhoofd van het geklemde hoofd werd geschoven onder
de symphyse (schaambeenvoege), maar het is aannemelijk dat hij door de kenners
langs het oor onder de kaak van de vrucht werd dóórgeschoven. Soms gingen de
Roonhuysianen bij een bevalling een tijd weg, omdat het nog te vroeg was; in de
gunstige gevallen schoot het hoofd van het kind er snel uit en gaf de vrouw slechts
een enkele schreeuw. Wellicht gebruikten de Roonhuysianen - er waren er meer dan
de bovengenoemden - soms een dubbele lepel.
De scharnierende verlostang is uitgevonden door de Vlaming Jan Palfijn
(1650-1730), die reeds een oude man was toen hij zich in 1723 te voet naar Parijs
begaf om zijn uitvinding aan de academie aldaar aan te bieden.

De keizersnede
Cyprianus bevrijdde, zoals we zagen in 1694 een vrouw door de buiksnede van een
dood kind, 11 à 12 maanden nadat het voldragen was. De keizersnede was dan ook
in de 17de en 18de eeuw wel bekend maar ze gold, terecht, als een zware en
gevaarlijke operatie. Reeds enige tientallen jaren tevoren had Hendrik van Roonhuyse,
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de man van het geheim, die heelmeester en ‘stads-vroevaar’, dus ook consulent van
de vroedvrouwen te Amsterdam was, haar eens willen uitvoeren. Op 14 december
1658 werd hij ontboden in de Laurierstraat, waar een vrouw al langer dan vier dagen
in de ‘arbeyt lag’ met vlagen van hevige pijn links van en ook boven de navel. Vier
‘ordinaire Stadt-vroevrouwen’ waren het er niet over eens of de vrucht gekeerd was
of niet. De ene zei ‘dat het met de billen voorlach, ende dat sy haar vingers in 't
fondaments des kints gehad hadde’, een ander oordeelde ‘de hande gevoelt te hebben’.
Eigen onderzoek leerde Van Roonhuyse, dat het kind niet in de baarmoeder maar er
buiten in de buik lag. Hij gaf als zijn mening te kennen, dat alleen een keizersnede
de vrouw kon redden, en deze, een Française die er in haar land meer over had
gehoord, zag hem ‘blijdelijck’ aan en vroeg hem die ingreep op haar toe te passen.
Maar dat ging zo maar niet, de ‘buikopening’ was zulk een gevaarlijke operatie dat
hiervoor ‘consent van de Edele Groot Achtbare Heeren’ nodig was, die in deze
natuurlijk slechts op advies van doctoren in de geneeskunde beslisten. Enige in
consult gekomen doctoren rieden de ingreep ten sterkste af, de vrouw kreeg een
pijnstillend drankje en een ‘versachtend clysteer’, en stierf. Sectie bevestigde Van
Roonhuyses diagnose.
Men kan de geneesheren hun afwijzend advies moeilijk euvel duiden, want de
vermaarde Franse obstetricus Mauriceau (1637-1709), de toenmalige autoriteit op
obstetrisch gebied beschouwde de keizersnede, waarbij de vrucht door een snede in
de buik en de uteruswand uit de baarmoeder wordt gehaald, als een onnodige en
barbaarse ingreep die de overheid moest verbieden.
Toch heeft Cornelis Solingen (1641-'87), bekende Haagse chirurgijn en
vroedmeester, in het jaar 1683 binnen vier maanden vijf maal een ‘keyserlijcke snede’
gedaan - echter telkens zonder succes. Hij vond het ook een nare operatie die hij
liefst vermeed. De ervaren obstetricus was dikwijls genoodzaakt de dode vrucht door
middel van instrumenten te verkleinen, maar veroordeelde, zoals reeds opgemerkt,
het speculum matricis. In zijn Embryulcia vera (1673) behandelt hij uitvoerig de
‘waare Afhalinge eenes dooden vrugts’. Hij wist dat een gevulde blaas de baring
ernstig kon hinderen en construeerde een speciale katheter voor haar ontlediging.
Solingen, die tevens medicinae doctor was en de vakliteratuur goed kende, schreef
ook een leerboek voor vroedvrouwen Ampt en Pligt der Vroedvrouwen (1684). In
zijn Bezondere Aenmerckingen, de vrouwen en kinderen betreffende beschrijft hij
op een zeer onderhoudende wijze in sappig oud-Hollands allerlei bijzondere gevallen,
op verloskundig en gynaecologisch gebied, of het nu een ‘proffytelijke waterloosingh
(catheteriseren) voor een courtisane’, een 16-
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jarige ‘geenszins difforme Engelse en lecker Duyts sprekende Galante’ betreft, bij
wie zich de urethra-opening in de schede bevond, dan wel uitzakking van de
endeldarm, schede of baarmoeder, of misvormingen en gezwellen van de vrouwelijke
geslachtsorganen. Solingen geloofde terecht niet, dat bij de normale baring de bekken-,
in het bijzonder de schaambeenderen van elkaar wijken, maar hij wist uit eigen
ervaring, dat bij een moeilijke bevalling de schaambeenvoege kan loslaten
(symphyseolyse); hij beschreef dit zeldzame gebeuren als een ‘notable separatie van
't os Pubis of schaembeen’, waarbij de beide schaambeenderen een vingerbreed uit
elkaar konden wijken.
Toen zijn moeder, aan wie hij zijn Embryulcia had toegezonden dit las, schreef
de intelligente vrouw hem op 30 oktober 1673, dat zij deze zeldzame verwikkeling
aan den lijve ondervonden had en daardoor maandenlang niet goed had kunnen lopen:
‘Dat ghy schrijft van 't Schaem en Ysbeen, heb ick selver bevonden, doen ick van
onse François verlost zijnde, na de kraem, en ruym een vierendeel jaers continueel
niet als buckende gaan konde, en dat nog met applicatie van mijn Hand op 't
Schaembeen; onder welck mijn Lendenen benedenwaerts na 't Staertbeen toe soo
pijnlijkck kraeckten, dat somtijds de gang staken moeste’.84

Frederik Ruysch als obstetricus; Johannes van Hoorn
Ongetwijfeld is Frederik Ruysch die in Amsterdam vele jaren het onderwijs aan de
vroedvrouwen gaf, een zeer ervaren en kundig obstetricus geweest. Hij heeft ernstig
gewaarschuwd tegen het gebruikelijke uitknijpen van de placenta uit de baarmoeder,
dadelijk na de bevalling, waarvan hij als gevolg herhaaldelijk een totale uitzakking
van de uterus had gezien. Ook was hij een fel tegenstander van de gewoonte der
vroedvrouwen om bij een zware baring de vinger ‘op 't allerdiepste’ in de aarsopening
der vrouw te steken om de vrucht naar buiten te krijgen. ‘Welke kneuzingen,
ontstekingen, aambeijen en verstervingen heb ik daardoor wel in die deelen gezien!’
Ook ried hij het af bij het beklemde hoofd de kering op de voet te beproeven.
Waarschijnlijk gebruikte hij dan als bezitter van het Roonhuysiaanse geheim de
hefboom. Helaas heeft hij zijn verloskundige wijsheid niet te boek gesteld.
Een leerling van Ruysch was Johan van Hoorn (1662-1724), de in Zweden geboren
zoon van een Hollandse vader. Hij bezocht de Latijnse school te Dordrecht, werd in
1681 als medisch student ingeschreven te Leiden, waar hij in 1689 promoveerde op
het proefschrift De partu praeternaturali, waarmede de kering en afhaling
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aan één voet was bedoeld. In de jaren vóór zijn promotie had hij zich onder Ruysch
in de verloskunde bekwaamd, en ook een langdurige studiereis naar Frankrijk en
Engeland gemaakt.
Van Hoorn vestigde zich als geneesheer te Stockholm en heeft daar door het geven
van cursussen en het schrijven van handleidingen85 in de verloskunde veel gedaan
om het peil van de vroedvrouwen en andere verloskundigen te verhogen. Op deze
wijze heeft hij als het ware de verworvenheden der Nederlandse verloskunde
uitgedragen naar Zweden.

Denijs en Trioen
‘Ik heb gedaan gekregen, dat de voortreffelijke verloskundige Dionysius Jourdain
in de leer neemt, en op zich genomen heeft hem klaar te maken. Hiervoor heb ik hem
130 Hollandse guldens beloofd. Hij zal begrijpen wat tot de kunst behoort. Het geld
zult Gij bezorgen.’ Aldus schreef Boerhaave op 25 mei 1728 aan zijn vriend Bassand,
keizerlijk hofarts te Wenen, die hem gevraagd had de opleiding van een protégé
Jourdain te regelen.86
Jacob Denijs (Dionysius, Dionis, 1681-1741) was zijn loopbaan als
scheepschirurgijn begonnen en vestigde zich later te Leiden als heelen vroedmeester.
In 1719 werd hij benoemd tot stadsvroedmeester en voorlezer der vroedvrouwen.
Hij beschreef onder andere het spectaculaire succes van het katheteriseren bij een
vrouw met zogenaamde ‘ischuria pardoxa’: ‘ruim anderhalve waterpot van gemeene
grootte vol water’. Ook schreef Denijs een handleiding voor vroedvrouwen:
Verhandeling van het ampt der vroedmeesters en vroedvrouwen (1733).
In 1741 werd tot opvolger van de overleden Denijs benoemd de eveneens zeer
kundige Cornelis Trioen (1686-1746). Hij was in 1710 onder Govert Bidloo
gepromoveerd op een verloskundig onderwerp. Trioen die gehuwd was met een
zuster van Frans van Mieris, de auteur van de bekende Beschrijving van Leiden, heeft
zijn ambt slechts vijf jaar kunnen waarnemen. In die periode heeft hij een werk
Genees- en heelkundige waarnemingen (1743) uitgegeven, doch is hij er niet toe
gekomen ook de vruchten van zijn langdurige obstetrische ervaring te boek te stellen.
Wel heeft hij een beroemde leerling ‘gekweekt’.

Petrus Camper en de schaambeensnede
De zeer begaafde Petrus Camper (1722-'89) die we later nog zul-
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Petrus Camper

len ontmoeten, was een man van veelzijdige belangstelling, die door Trioen in de
geheimen der verloskunst is ingewijd en zich ook wetenschappelijk op de obstetrie
heeft toegelegd. Van Trioen leerde Camper de kering op de voet. Na enige gevallen
van succes, kwamen de teleurstellingen bij het beklemde hoofd, waarbij ook
verschillende verlostangen tegenvielen. Toen hij van Engelse studenten over de faam
van Smellie hoorde, ging Camper in 1748 - na de dood van zijn ouders - bij deze
bekende Londense verloskundige een paar cursussen volgen, en begaf hij zich daarna
met de tang van Smellie naar Frankrijk, waar hij die aan de ‘Académie de Chirurgie’
vertoonde.
Uit zijn Amsterdamse periode, toen hij in het kader der chirurgie ook de
verloskunde had te doceren, dateren enige onuitgegeven manuscripten van obstetrische
aard. In deze periode kreeg hij ook een tweetal exemplaren van het Roonhuysiaans
Geheim in handen en door proeven op het kadaver kwam hij tot de overtuiging dat
de hefboom anders moest worden aangelegd dan hem door de Roonhuysianen was
gezegd. Hij zette dit uiteen in een verhandeling, opgenomen in de tweede Hollandse
uitgave van het Tractaat van de Siektens der Swangere Vrouwen, door Fr. Mauriceau.
Hierover geraakte hij in een schriftelijke strijd gewikkeld met Abraham Titsingh,
die uiteenzette hoe met de spatel het kind bij het dwars geklemde hoofd nog gered
kon worden.
Het denkbeeld van een jonge Fransman, Sigault, om aan de keizersnede te
ontkomen door de schaambeenvoege te doorsnijden (symphyseotomie) leek hem
zeer het onderzoek waard.87 Eerst paste hij deze bewerking, de schaambeensnede,
bij een dood varken toe (6 juni 1769). Toen hij dagen later de operatie op een levend
varken wilde toepassen, riepen gewichtige bezigheden hem weg, zodat hij de ingreep
aan twee leerlingen moest overlaten, die zich overigens uitstekend van hun taak
kweten. De boer, aan wie het varken behoorde, berichtte na acht dagen dat het weer
kon lopen en gewoon at en dronk. Toen het beest in de slachtmaand (november), na
vijf maanden dus, geslacht werd, bleken de schaambeenderen weer vergroeid te zijn.
Camper kreeg echter geen toestemming om de operatie uit te voeren op een wegens
kindermoord veroordeelde vrouw die dan bij welslagen haar leven zou redden. Toch
koesterde hij de overtuiging dat door de schaambeenklieving bij een muurvast
geklemd hoofd de keizersnede en de haak (die de dood van het kind betekende) kon
worden vermeden. Zelf heeft hij de operatie echter nimmer op een levende vrouw
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tweemaal bij een barende, beide malen met goed resultaat. Camper publiceerde deze
‘gelukkige uitslag der doorsnede van de schaambeenderen’ in de Nederlandsche
Letteroefeningen (1784). Ook na de algemene ingebruikneming van de verlostang
bleef Camper de hefboom van Van Roonhuyse verdedigen. Zijn verdienste op
verloskundig gebied ligt vooral in het wetenschappelijk werk dat hij over de
symphyseotomie heeft verricht. Een niet geringe impuls daartoe was voor hem het
levensrecht der ongeboren vrucht die zo dikwijls dodelijk verminkt uit het moederlijf
werd gehaald.

B. De chirurgie
Het moeilijkere deel der verloskunde werd veelal verricht door de heelkundigen, de
chirurgijns88, die bij de barende werden geroepen, als het kinderhoofd geklemd zat
of een dode vrucht na lange, vruchteloze baring moest worden afgehaald. Voor
grotere ingrepen, zoals de keizersnede, behoefden zij echter weer de toestemming
van de academisch gevormde geneesheren. Zodoende zullen in dit gedeelte soms
ook verloskundige en gynaecologische gegevens ter sprake komen.
Tegenover de opleiding der doctoren stak die der heelmeesters wel zeer ongunstig
af. Ze bestond hierin dat men enige jaren als knecht, later als leerling bij een chirurgijn
in huis en in de leer kwam en hem de kunst trachtte af te kijken (die hij soms bewust
geheim wilde houden, zoals Van Roonhuyse!). Vele van deze chirurgijnsgezellen,
zo verhaalt Bontekoe, konden nòch lezen nòch schrijven, laat staan dat ze Latijn
kenden. De eerste tijd leerden ze ‘den baard schrabben, 't haar poejeren, de knevels
opsetten, plaasters smeren, charpie (pluksel) maken en lopen (ze) enige jaren langs
de straat’. Natuurlijk wisten wel enkelen zich op te werken, bijvoorbeeld door later
medicijnen te gaan studeren, maar dit gold zeker niet voor het gros van hen. Hun
eigen ervaring bij de behandeling van grote en ernstige verwondingen en van
beenbreuken moesten ze veelal door vallen en opstaan, in eigen praktijk opdoen, dat
wil zeggen ze moesten zich zelf ontwikkelen.
Dat geschiedde dikwijls op zee, op één der schepen der Verenigde Oostindische
Compagnie, die op hun verre tochten niet uitvoeren zonder een geestelijke, een
ziekentrooster, en een chirurgijn aan boord, die over een kist met instrumenten en
een kleine apotheek beschikte89, maar ook barbiersdiensten moest vervullen. Een
hoge dunk krijgt men niet van hen, als men leest wat Bontekoe van hen schrijft:
‘Nadat zij over groote wateren hebben gezworven en zonder fondament 't ellendig
Scheepsvolk als beuls, gepijnigt en mis-
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43. Interieur van de kamer van het chirurgijnsgilde in het Catharina-Gasthuis te Gouda, 1660. Het
pentagram - de vijfpuntige ster - in deze kamer veelvuldig voorkomend, onder meer op kussens en
stoelleuningen, werd door de Goudse chirurgijns als gildewapen gevoerd. Sted. Museum ‘Het
Catharina-Gasthuis’, Gouda.
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handelt hebben, beschouwen zulke brekebeenen hun opleiding als voltooid en durven
zich als volleerde meesters in 't vaderland te vestigen.’90 (Dat er gunstige
uitzonderingen waren, zoals de vroeger reeds genoemde Wouter Schouten, spreekt
vanzelf.)
Door verschillende omstandigheden kwam er in deze betreurenswaardige toestand
van onvoldoende deskundigheid van de chirurgijns allengs enige verbetering.
Allereerst kwamen er geleidelijk leerboeken in de landstaal ter beschikking, en we
zagen reeds hoe Carel Baten te Dordrecht zich in dit opzicht verdienstelijk heeft
gemaakt in de jaren van de overgang der 15de in de 16de eeuw.
Nog belangrijker was wellicht dat in verschillende steden een voorlezer voor de
ontleed- en heelkunde werd aangesteld, ten dienste van het chirurgijnsgilde, waarin
de heelmeesters sinds de late Middeleeuwen verenigd waren. In de grote steden
slaagde men er niet zelden in hier uitnemende, universitair opgeleide krachten aan
te stellen: men denke aan mannen als Tulp, Ruysch, Bidloo, Nuck en zovele anderen.
De chirurgijnsgilden beschikten veelal over een vaste vergaderplaats: de
chirurgijnskamer - zoals men die nog te Enkhuizen en Gouda bezichtigen kan -,
waarin ook duurdere instrumenten en een kleine boekerij werden bewaard. Als
voorzitter van het bestuur van het chirurgijnsgilde fungeerde veelal een doctor in de
geneeskunde en hiervoor trachtte men, zo mogelijk, een vooraanstaand geneesheer
te vinden. Boerhaave is ook vele jaren voorzitter van het Leidse chirurgijnsgilde
geweest. De gilden namen ook de examens af, waardoor men toelating tot het gilde
kreeg. Daarbij was dan een geneesheer aanwezig. Langzamerhand werden de
exameneisen ook verzwaard.
Door al deze omstandigheden werd het algemeen peil der chirurgijns geleidelijk
opgetrokken al zou de toestand, juist zoals bij vroedkundigen, eerst bevredigend
worden, nadat het gehele onderwijs in de heelkunde universitair zou zijn geworden.

Job van Meekren, Hendrik van Roonhuyse en Verduijn
Eén der eerste zeventiende-eeuwse chirurgijns die zijn ervaringen te boek gesteld
heeft is Job Jansz. van Meekren (Meeckeren, 1611-'66). Hij deed zijn ‘proef’ (examen)
in 1635 en liet bij zijn dood een manuscript Heel- en geneeskonstige Aanmerkingen
na, dat twee jaar na zijn dood verscheen (1668).
De Aanmerkingen zijn casuistische verhalen, onderhoudend beschreven en dikwijls
interessant. Eén daarvan is de zeldzame, overigens niet-chirurgische waarneming
van een man, wiens huid los was op te lichten. Van Meekren heeft in
tegenwoordigheid van de ge-
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leerden Van Horne, Sylvius en Piso gezien, hoe deze ‘rekkelijke Spanjert’ de huid
van zijn rechter borst met zijn linkerhand ‘even als de hantboogschutters de boogpees
rekken, na de mont toebracht’. Ook zag hij een ‘spontane fractuur van het sleutelbeen
bij een lijder aan de Spaanse ziekte’ (lues). Bij amputaties van de ledematen maakte
hij gebruik van kunstmatige bloedeloosheid; het ganglion op de handrug sloeg hij
met de vuist te pletter, zoals men dit in onze eeuw nog met de houten hamer deed.
Uiteraard zag hij ook vrij veel gynaecologische aandoeningen. Merkwaardig is
zijn verhaal van een geslaagde keizersnede door een ‘stotige os’: een van een tweeling
zwangere boerin, wier man juist was doodgeschoten door een bandiet, liep radeloos
naar de stal waar een os haar twee stoten in de buik toediende, waarna er twee
kinderen te voorschijn kwamen, waarvan het ene bleef leven: hij zag het kind op
achtjarige leeftijd. Ook de vrouw genas.
Dit voorval liep beter af dan een soortgelijke gebeurtenis, die hier even moge
worden verhaald. Ze speelde zich op 29 augustus 1647 te Westzaandam af en is op
allerlei voorwerpen (doosjes, borden, bekers) afgebeeld.91 In de namiddag van die
gedenkwaardige dag trachtte Jacob (‘lange Egge’) een stier die zich, onrustig
geworden door het oplaten van vliegers door een stel jongens, had losgerukt en naar
de koeien was gelopen, door slagen met een bootshaak tot rede te brengen. De
bootshaak brak, de bul wierp de man op de grond en bewerkte hem met zijn horens.
Zijn dappere en hoogzwangere vrouw snelde hem te hulp. ‘Lieve wijf, wat wil je
hier doen? Ga vrij naar huis,’ roept de man nog, maar reeds neemt het beest haar op
de horens, werpt haar de lucht in, rijt haar daarbij de buik open en het kind valt ‘een
huislengte van de moeder’. Man en vrouw stierven na enkele uren. Op de dag van
hun begrafenis werd de stier afgemaakt. Het kind was ongedeerd, doch overleed op
23 mei 1648.92
Kleurrijk is Van Meekrens verhaal van het 22-jarige meisje dat geen stonden had,
naar later bleek vanwege een afgesloten maagdevlies (hymen occlusivum); de ‘goeie
meit’ had soms zoveel pijn dat ze ‘haar kleederen, als een dol en bezeten mensch,
van 't lijf aan flarden scheurde’. Haar buik was dik en straf gespannen. Eindelijk
werd in tegenwoordigheid van enkele genees- en heelmeesters vastgesteld ‘dat de
vermaerde enge poort (daar door Keizers, Koningen, Bedelaers en andere slag van
menschen, in de wereld komen) met een dikke vlies was besloten’. Met een scherpe
vlijm heeft Van Meekren het vlies schuin onder, ‘om het pisgat te verschoonen’,
gekliefd. Resultaat: ruim vier en een half pond vloeistof met ‘koleur en maeksel van
gewreven lever’; de volgende nacht kwam er nog eens ruim zoveel!
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Job van Meekren zag sommige problemen goed. Bij een jongen die met een spade
op het hoofd geslagen was en die hij wegens een impressie-fractuur getrepaneerd
had om het ingedrukte bot van het ‘bekkeneel’ (schedeldak) te lichten, ging alles
enige weken zeer goed - dat de wond etterde was gewoon - tot hij een pijnlijke
zwelling van de lever kreeg. Bij de gerechtelijke sectie bleek er een abces in de lever
te bestaan. Het intrigeerde Van Meekren hoe de etter uit het hoofd in de lever was
gekomen. Om een antwoord op deze vraag te krijgen, schreef hij een brief aan zijn
stadsgenoot, de geleerde Paul Barbette (1629-'66). Deze dacht niet dat er etter met
de nervus vagus (‘het oude zeste, dat is het dolende paer’ van de hersenzenuwen)
naar de lever zou zijn gekomen, doch hij zocht de verklaring in de nieuwe leer van
de omloop van het bloed: een hematogene versleping van de ettercoccen zouden wij
zeggen. Overigens kan worden opgemerkt dat ook de Franse chirurg Ambroise Paré
enkele malen zulk een metastatisch leverabces na een schedelverwonding heeft
gezien.
Een jongere heelkundige tijd- en stadsgenoot van Job van Meekren was de reeds
genoemde Hendrik van Roonhuyse die eveneens een boekje schreef met de titel:
Genees- en Heelkonstige Aanmerkingen. Hij was namelijk niet alleen een gezocht
verloskundige, maar tevens een welbekend heelmeester. In zijn geschrift handelt hij
onder andere uitgebreid over de schedelbreuken en bespreekt hij uitvoerig de
operatieve behandeling van de hazelip. Men heeft zijn beschrijving van de door hem
daarbij toegepaste operatie de beste en grondigste van de zeventiende eeuw genoemd.
In het algemeen geeft zijn duidelijke beschrijving van de operaties een inzicht in de
toenmaals gebruikte technieken. Ook hij verhaalt verschillende rariteiten. De
‘toegesloote vrouwelyckheydt’ (hymen occlusivum) opende hij niet met een vlijm
(mes), maar hij knipte het vlies open met een schaar. Evenals Job van Meekren
opereerde hij de scheve hals (torticollis).
Pieter Verduijn (1625-1700) die tegelijk met Van Deventer aan het Deense hof is
geweest, schrok niet terug voor zware operaties, bijvoorbeeld het wegnemen van
grote gezwellen. In een Latijns boekje (1696) beval hij een nieuwe wijze van
amputeren aan, waarbij hij pleitte voor het bewaren van zoveel mogelijk spier teneinde
een grote lap weke delen te krijgen om een goede stomp te verkrijgen. Deze methode,
waarbij de afgezaagde beenderen onder veel pijn later spits werden, voldeed toch
niet en werd later niet meer gebruikt.
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Solingen en Van Deventer als heelkundigen; Borst
Verscheidene heelmeesters waren hun loopbaan begonnen als scheepschirurgijns,
zoals de reeds genoemde Wouter Schouten en Cornelis Solingen. Wouter Schouten
die in Indië onder allerlei omstandigheden veel ervaring had opgedaan, gaf in 1694
een boekje over hoofdwonden uit, en in 1727 een Verhandeling van de
tegennatuurlijke gezwellen.
Cornelis Solingen, geboren te Gorcum, promoveerde in 1675 te Utrecht en besloeg
dus, te Den Haag als ‘Med. Doctor, Heel- en Vroedmeester’ gevestigd, een breed
terrein. Méér dan internist, was hij chirurg en obstetricus. Hij beschouwde de chirurgie
als ‘het oudste, edelste, sekerste, moeilijkste en noodsakelijkste deel der Medicine’.
Hij liet naar zijn aanwijzingen tal van instrumenten uit het beste staal vervaardigen
- een collectie daarvan bevindt zich nog in het bezit van het Rijksmuseum voor de
Geschiedenis der Natuurwetenschappen te Leiden.
Hendrik van Deventers chirurgische praktijk was vooral orthopedisch van aard.
Hij nam zijn patiënten voor de behandeling wel in zijn huis ‘Sionslust’ op en had
dus de eerste orthopedische (privé-) kliniek in ons land. Als gevolg van het strakke
inbakeren van de zuigelingen (waartegen Wouter Schouten ernstig waarschuwde:
nergens had hij zoveel kreupelen en bultigen gezien als hier!) en van de rachitis was
er destijds in Nederland op dit gebied veel te doen. Van Deventer werkte veel met
bandages, spalken en ijzeren corsetten die hij met zorg liet vervaardigen. Evenals
thans nog werden zijn orthopedische corsetten soms door de patiënten spoedig in
een hoek gegooid: de koning van Denemarken droeg een, hem door Van Deventer
aangemeten corset slechts één middag - misschien had hij geen ongelijk!
Dat er te Amsterdam in de zeventiende eeuw een aantal uitstekende chirurgen
werd gevonden, is zeker ook te danken aan het onderwijs van Frederik Ruysch, die
mede door de vele secties die hij verrichtte, tal van in principe chirurgische
afwijkingen herkende en beschreef. Hij kende de inkokering (invaginatie) van de
darm, vooral bij kinderen, en achtte die dodelijk. Hij beschreef als eerste duidelijk
de kanker van de endeldarm. In een breukachtige zwelling in de lies vond hij een
zwerfmilt. Dat hij de dierlijke oorsprong van de echinococcus-blazen in de lever niet
herkende, is hem niet euvel te duiden. Spina bifida (aangeboren ‘open rug’) zag hij
tweemaal.
Een afwijking, waaraan Ruysch zelf in zijn ouderdom zou lijden en die reeds in
1564 door Ambroise Paré was beschreven, had hij nooit gezien, alvorens een
Amsterdams chirurgijn hem er een pre-
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paraat van verschafte. Het betrof de, ook toen ongetwijfeld veelvuldig voorkomende,
breuk van de hals van het dijbeen, de zogenaamde collum-fractuur (fractura colli
femoris). De chirurgijn was Gerrit Borst (1650-1729) die in zijn jeugd als
scheepsheelmeester op de vloot van Michiel de Ruyter gediend had en later (misschien
mede daardoor!) als een groot pokmeester bekend stond, dat wil zeggen een kenner
van de Spaanse pokken, de syfilis (luesvenerea). In 1680 seceerde hij een oude luetica.
Toen één der omstanders zei: ‘Deze vrouw is in het jaar 1676 op de heupe gevalle
en sederd verminkt geweest; laat ons eens beschouwen, wat of haar gebrek is’, vond
Gerrit Borst min of meer toevallig de dijhalsbreuk. Later leerde Ruysch haar ook
klinisch herkennen; hij zag er acht gevallen van en was van oordeel dat rust de beste
behandeling was. Als grijsaard zou hij ook zelf zo'n fractuur krijgen.

Titsingh
Een veel jongere tijdgenoot van de bejaarde Ruysch was de bekende Abraham Titsingh
(1684-1776). Hij is vooral bekend als de krachtige voorzitter, deken van het
Amsterdamsche Chirurgijnsgilde, waarin hij verschillende misstanden bestreed. In
die functie is hij door J.M. Quinkhard geschilderd met de overlieden.

44. J.M. Quinkhard (1688-1772) portretteerde de zes overlieden van het chirurgijnsgilde te Amsterdam,
1732, met geheel rechts de decaan Abraham Titsingh (1684-1776). Aan de muur het portret van prof.
Roëll. Rijksmuseum, Amsterdam.
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Ook Titsingh had in zijn jeugd weinig onderwijs genoten en was al vroeg bij een
chirurgijn in de leer gegaan; van 1702-'10 heeft hij als scheepsheelmeester op de
vloot der Republiek veel ervaring kunnen opdoen. Later te Amsterdam is hij, ook
publiekelijk krachtig opgetreden tegen misbruiken in zijn gilde, zoals reeds de titel
van zijn werk De verdonkerde heelkunst der Amsterdammers (1730) kan doen
vermoeden. Hij schuwde de polemiek niet en trad, zo nodig, tegen zijn kunstbroeders
in geschrift in het krijt. Dat hij geen blad voor de mond nam, blijkt ook uit de titel
van zijn pamflet Diana, ontdekkende het geheim der dwaazen, die zig vroedmeester
noemen, waarin hij ernstig tegen onnodige ingrepen op de barende (zoals de
Roonhuysianen zijns inziens nogal eens deden) waarschuwde en een afwachtende
houding aanbeval. In zijn Cypria, tot schrik van haar bondgenooten en redding der
gestruikelden, behandelt Titsingh de lues en waarschuwt hij tegen de toen nogal
gebruikelijke hoge doses kwik en de daarmede bewerkstelligde kwijlkuren in de
behandeling van de syfilis. Ook gaf hij een, tegen Denijs gericht geschrift over het
steensnijden uit.

De steen en het steensnijden
Wij moeten iets langer stilstaan bij de operatie van de steen. Onder de steen (tout
court) verstond men destijds de blaassteen. Behalve het lijden aan nierstenen en
graveel, was in vorige eeuwen in ons land, evenals elders, het lijden aan de blaassteen
een veel voorkomende aandoening die ook bij kinderen voorkwam. De stenen in de
blaas waren soms zo groot als een ei, zelfs nog groter. Het was dan ook een lijden
dat gepaard ging met zó veel pijnen en zo'n sterk bemoeilijkte en pijnlijke urinelozing,
dat de arme patiënten tot wanhoop werden gebracht en bereid waren om een
ingrijpende, pijnlijke operatie te ondergaan om bevrijd te worden van hun klachten.
Hoe ver de wanhoop een steenlijder kan brengen, bleek reeds uit het authentieke,
door Tulp te boek gestelde verhaal van de Amsterdamse smid Jan de Doot die zich
zelf van een blaassteen heeft bevrijd. De operatie van de steen stond dan ook in het
middelpunt van de belangstelling, zowel bij de heelkundigen als bij het publiek. Van
oudsher gold het steensnijden, dus het verwijderen van de steen uit de pisblaas, terecht
als een bijzonder moeilijke en gevaarlijke operatie, waarvan niet iedere chirurg de
techniek beheerste. Reeds in het oude Griekenland bestonden er speciale steensnijders
en ten tijde dat de eed van Hippocrates werd gezworen, werd de techniek der operatie
zozeer als een specialistische ingreep beschouwd,
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dat in de eed van Hippocrates is opgenomen, dat de arts die operatie aan deskundigen
zal overlaten.93
Ook in later eeuwen waren het meestal speciale heelkundigen die de steensnede
(lithotomie) verrichtten. Dikwijls waren het reizende lieden die als zogenaamde
periodeuten van stad tot stad gingen om de steenlijders te opereren. Hoewel er zich
natuurlijk ook onder hen ruwe empirici bevonden, waren er toch velen die hun vak
verstonden; soms werd het in één familie beoefend. De Nederlandse steensnijders
bewaarden de grote, door hen verwijderde stenen als trofeeën, met zilveren bandjes
gemonteerd.
Het steenlijden had tengevolge van de hoge frequentie, in de zeventiende eeuw
de volle aandacht van de medische wereld, en Johan van Beverwijck geeft in zijn
Steenstuck reeds tal van interessante bijzonderheden. Hij vermeldt onder andere ook
verschillende gevallen, vooral bij vrouwen, waarin een blaassteen, geklemd in de
‘krop’ van de blaas met een pincet verwijderd kon worden. Zo trachtte men ook wel,
zonder incisies, in de blaas steeds wijdere buisjes (catheters) te schuiven, om dan te
trachten de steen in de mond van het buisje te laten vallen en hem door zorgvuldige
terugtrekking van het buisje te verwijderen.
Er waren verschillende technieken van de operatie. In het algemeen durfde men
de methode, waarbij de blaas via de buik, boven de schaambeenvoege werd geopend
(het zogenaamde hoge toestel) niet aan, als zijnde gevaarlijk. Men trachtte liever de
blaas van onderen te benaderen, waarbij de patiënt werd neergelegd met sterk
opgetrokken en gespreide knieën die door helpers werden vastgehouden: een houding
die nog bekend staat als de steensnede-ligging. De patiënt werd daarbij op een hoge
tafel of een operatiestoel op de rug gelegd, de dijen opgetrokken tegen de buik doch
uit elkaar, met de hielen tegen de billen gedrukt, en in deze houding vastgebonden.
Een aantal, dikwijls vijf ‘knegts’ moest de patiënt vasthouden, bij de man het scrotum
omhoog houden en instrumenten aangeven. In de blaas werd veelal een sonde of
catheter ingebracht om de steen beter te kunnen localiseren, terwijl de snijder een
vinger in de endeldarm bracht voor het geleiden van zijn mes of tang. Soms, als de
steen in de blaashals lag werkte men met weinig instrumenten (het kleine toestel),
anders met veel instrumenten (het grote toestel). De pijnlijke operatie kon mislukken,
kon binnen enkele dagen dodelijk zijn, onder andere door optredende wondinfecties,
en ook kon de lijder een urinefistel krijgen en levenslang de ellende van voortdurend
vochtig ondergoed houden.
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Jacques te taille - le bon Dieu te guérisse
In 1697 verscheen in de straten van Frankrijks hoofdstad een rijzige figuur in een
franciscaner habijt met een zwierige hoed op het hoofd: Jacques de Beaulieu
(1651-1714).
Frère Jacques, zoals hij zich liet noemen, kwam om de Parijse heelmeesters een
nieuwe techniek van steensnijden te leren. Na een demonstratie op een kadaver, kreeg
hij echter geen toestemming. Beter verging het hem in Fontainebleau, waar hij een
schoenmakersknecht met aanvankelijk succes opereerde (de jongen stierf eerst twee
jaar later aan een urinefistel). Hierna mocht hij ook te Parijs opereren. In 1698
opereerde hij daar 60 personen, waarvan er niet minder dan 25 het leven verloren.
Toch zag de medische professie in Frankrijk wel iets in zijn methode en 's konings
lijfarts Fagon nam hem een tijd in huis, legde hem de ontleedkundige bouw van het
operatiegebied uit en liet hem oefenen op lijken: zijn techniek werd hierdoor
aanzienlijk verbeterd. Het vertrouwen groeide. In 1703 stelde de Maréchal de Lorges
zich onder zijn behandeling, doch liet zich niet opereren dan nadat de heremiet 22
arme steenlijders, die de maarschalk in zijn huis had opgenomen, met succes had
geholpen. De maarschalk zelf echter stierf aan de ingreep, en frère Jacques moest
Parijs verlaten.
In 1699 bezocht hij voor het eerst ons land en kreeg hij van de Amsterdamse
vroedschap vergunning tot steensnijden. Zowel in die stad als te Leiden, Rotterdam
en Zutphen verrichtte de heremiet - want zo werd de sober levende, slechts een
beloning van enkele stuivers vragende frère Jacques ook genoemd - een aantal
blaassteenoperaties. Daarbij bediende hij zich van een andere, en inderdaad betere
methode: hij sneed van onderen niet de middenlijn in, doch terzijde (taille laterale).
Hij opereerde vrij ruw en liet de gebruikelijke voorbereiding van ‘laten’ (aderlaten)
en purgeren na. Na de patiënt in de steensnede-ligging te hebben gebracht, voerde
hij een sonde in de urethra in en stootte met een soort dolkmes links tussen de
aarsopening en de zitknobbel, in de richting van de sonde. Onder geleide van de
sonde zocht hij de blaas op, waarna hij deze met de vinger doorvoelde of, stotend
met het mes de steen wist te vinden om deze er vervolgens met een tang uit te trekken
onder de woorden: ‘Jacques te taille, le bon Dieu te guérisse’.
In het jaar 1704 kwam de heremiet opnieuw te Amsterdam, waar hij zijn intrek
nam in het huis van de chirurgijn Seignette en ten overstaan van doctoren en
heelmeesters vele geslaagde steensnijdingen verrichtte. Men kan zich voorstellen
met welk een intense belangstelling de Amsterdamse chirurgijns toezagen, wanneer
de Franse lithotomist de moeilijke operatie uitvoerde.
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Onder hen was er althans één die de betekenis van de nieuwe methode inzag en
begreep dat een heelkundige, die over méér ontleedkundige kennis beschikte dan
frère Jacques wellicht nog betere resultaten zou kunnen bereiken. Dat was Rau. Toen
frère Jacques later weer naar Amsterdam werd geroepen, weigerde hij te komen
omdat men, naar hij zei, te Amsterdam in Rau een bekwamere steensnijder had dan
hij zelf was.

Rau
Johannes Jacobus Rau (1668-1719) was een Duitser van eenvoudige afkomst, die
reeds jong bij een Straatsburgse heelmeester in de leer kwam en daarna door Duitsland
en Noorwegen gezworven heeft, voor hij te Amsterdam kwam. Daar slaagde hij er
in als scheepschirurgijn op een oorlogsschip te worden geplaatst. In 1688 bevond hij
zich in die functie op een schip van de vloot waarmede stadhouder Willem III de
Noordzee overstak. In deze jaren spaarde hij zoveel geld, dat hij te Leiden de medische
studie kon beginnen, waarna hij zich naar Parijs begaf om bekende chirurgen aan
het werk te zien. Teruggekeerd in Nederland behaalde hij in 1694 te Leiden de
doctorsgraad op een proefschrift over de oorsprong van de wisseling der tanden.94
Spoedig hierna vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij demonstraties organiseerde
over de anatomie van de hersenen en zintuigen - iets, wat Frederik Ruysch niet beviel.
Tegen diens zin kreeg Rau toch toestemming in het Anatomisch Theater onderwijs
op ontleedkundig gebied te geven en zag hij zich in 1696 aangesteld als
stadsheelmeester. Voor zijn privé-cursussen vroeg de onder behoeftige
omstandigheden opgegroeide Rau hogere honoraria dan Ruysch. Hij legde zich niet
minder geestdriftig op de praktische heelkunde toe en verwierf als openbaar operateur
van de steen grote bekendheid. Van de heremiet keek hij de zijdelingse snede af.
Toen hij 1713 te Leiden het hoogleraarschap in de ontleed- en heelkunde aanvaardde,
kon hij in zijn inwijdingsrede vol trots zeggen, dat hij reeds 1547 maal de steensnede
had verricht. Uit een schriftelijk advies aan zijn collega Boerhaave over een habituele
schouderontwrichting blijkt zeker ook zijn grote kunde en ervaring op dat gebied.
Met grote zorg legde Rau een verzameling anatomische preparaten aan, waarvan
nog enkele stukken bestaan. Intussen heeft zijn academische loopbaan slechts enkele
jaren geduurd. Tengevolge van een val kreeg hij moeilijkheden met het lopen en
werd hij zwaarmoedig; toen hij in 1719 stierf, liet hij geen wetenschappelijke ge-
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schriften, doch wel een aanzienlijk fortuin na.

Francken; Camper
Met Rau zijn we reeds in de achttiende eeuw. Na hem verkreeg op het gebied van
de steensnede Johan Herman Francken (geb. ca 1700) een grote naam. Deze gaf in
1733 zijn Nieuwe Oeffenings verhandelingen der vier Hoofd- en Handgrepen uit,
waarin hij zijn methodes beschrijft.95 Hiertoe behoort ook de supra-symphysaire
operatie, waarbij de blaas dus niet van onder uit, doch boven de schaambeenvoege
benaderd wordt. Deze methode is in de jaren 1717-'18 in Engeland door James
Douglas in de Royal Society voorgesteld, om door zijn broer John in praktijk gebracht
te worden. Zij vulden de blaas eerst met vocht, teneinde dit orgaan beter te kunnen
treffen. Merkwaardig is dat Francken dit niet deed. Na de operatie spoelde hij de
blaas met lauwe Franse wijn alvorens de wond te sluiten. In elk geval ziet men dus
in deze jaren de thans gebruikelijke methode reeds opkomen.
De veelzijdige Petrus Camper heeft ook aan de steensnede zijn aandacht gewijd en
in navolging van een Parijs' chirurg voorgesteld deze te verrichten ‘in twee reizen’,
in twee fasen dus, waarbij eerst de blaas zou worden geopend en pas een paar dagen
later de steen eruit zou worden gehaald. Deze raad is echter weinig opgevolgd. De
steensnijders beijverden zich juist om de gehele, zo pijnlijke operatie in de kortst
mogelijke tijd (enkele minuten) uit te voeren.
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vroedvrouwen, die in Egypte het gebod van de koning om de pas-geboren jongetjes te doden,
niet opvolgden (Exodus 1, 15-17).
86 G.A. Lindeboom, Boerhaaves brieven aan Bassand. Haarlem 1957, 164.
87 Zie over symphyseotomie: Opusc. XII.
88 Zie lit. no. 5.
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Leuftink; lit. no. 101.
Baumann, 1950, 166.
Zaanlandse Oudheidkamer.
H.J.M. Schoo, Stiers Wreedheid, Feestbundel opgedragen aan Hector Treub. Leiden 1912,
499-528.
93 ‘Ik zweer geen steenlijders te zullen snijden, doch bij die operatie voor deskundigen plaats te
maken.’
94 J.J. Rau, Dissertatio anatomico-medica de ortu et regeneratione dentium. L.B. 1694.
95 Joh. Herm. Francken, Nieuwe oeffeningsverhandelingen der vier hoofdhandgrepen, over het
stryken van verscheide catharacten, het snyden der blaasesteenen... het snijden van alle breuken...
en het verlossen... alle kraamvrouwen. Amsterdam 1733, met ill.
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Hoofdstuk 6 Achttiende eeuw
Over het algemeen vertoont de vaderlandse medische wetenschap, evenals elders in
de achttiende eeuw een ander beeld dan in de zeventiende. Maar die overgang is een
geleidelijk proces geweest dat niet door het verspringen van het eeuwcijfer in de tijd
nauwkeurig is bepaald. Men zou kunnen zeggen dat in dit opzicht de zeventiende
eeuw in haar laatste decenniën reeds trekken verkrijgt, die kenmerkend zijn voor de
volgende.
Belangrijke ontdekkingen, zoals die van de bloedsomloop en de aanwending van
nieuwe onderzoekmethoden, zoals de microscopie, vaatinjecties en dierexperimenten
hadden een veelheid van gegevens verschaft, die niet zonder meer in het overgeleverde
stelsel der geneeskunde konden worden ingepast. De verandering van het wereldbeeld
liet ook de medici, die zich van oudsher nauw bij de natuurfilosofie betrokken voelden,
niet onberoerd. Het Cartesianisme nodigde hen niet alleen uit het levend lichaam te
beschouwen en te bestuderen naar een werktuigkundig model, maar oefende ook een
sterke, rationalistische invloed uit, die in de tot deductief denken geneigde Theodoor
Craanen (1620-'90) gestalte kreeg. De waarde der oude Hippocratische geneeksunde
werd door de meer progressieven onder de doktoren ontkend. Uit al deze factoren
en de dikwijls tegenstrijdige stromingen was een worsteling naar nieuwe vormen
ontstaan, welke op velen een verwarrende indruk maakte. De strijd tussen de
chemiatrische en de iatrofysische school was bij het begin der achttiende eeuw nog
niet beslecht. Wel was de iatrochemische richting met de dood van De le Boë Sylvius
over haar hoogtepunt heen, maar ze werd toch eerst geleidelijk verdrongen door de
iatromechanische richting.
In Nederland was waarschijnlijk de eerste iatrofysicus de Schotse geneesheer
Archibald Pitcairne (1652-1713), die in 1691 te Leiden tot hoogleraar in de
geneeskunde werd benoemd.96 Hij gaf zich echter weer over aan veel berekeningen
in de fysiologie, en was daardoor eigenlijk meer een iatromathematicus. Veel invloed
heeft hij niet kunnen uitoefenen, want met de eerstvolgende grote vakantie begaf hij
zich naar Schotland om nimmer terug te keren. Uiteraard heeft zijn vertrek met stille
trom de Leidse curatoren zéér ont-
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45. Herman Boerhaave (1668-1738). Ets door C. Troost.

stemd; ze hielden zijn achterstallig salaris in en betaalden dit pas ruim 30 jaar later,
op verzoek, aan zijn weduwe uit!
Groot bleef de behoefte aan een stelselmatige verwerking en schikking van alle
in de vorige eeuwen moeizaam verkregen kennis, aan een systeem, waarin de nieuwe
verworvenheden hun plaats kregen. Er stonden enkele grote figuren op, die zich tot
dit werk geroepen en bekwaam achtten: men noemt hen de systematici. In Duitsland
waren dat G.E. Stahl (1660-1734) en Fr. Hoffmann (1660-1742), in Nederland was
dat Herman Boerhaave, die wat invloed betreft zijn beide Duitse tijdgenoten
overvleugelde. Terwijl Stahl in de fysiologie de nadruk legde op de invloed van de
ziel (men spreekt van het animisme van Stahl), toonde het denken zowel van
Hoffmann
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als van Boerhaave een sterke mechanistische inslag. De figuur van Boerhaave rijst
echter hoog boven het eigen systeem uit.

Herman Boerhaave (1668-1738)
Herman Boerhaave werd geboren in de gereformeerde pastorie van het kleine, in de
omgeving van Leiden gelegen Voorhout, waar zijn vader aan een groot gezin een
degelijke opvoeding en een goed voorbeeld trachtte te geven. Op jeugdige leeftijd
had de jonge Herman aan een hardnekkige, grote zweer van zijn linker dij geleden,
die elke behandeling der chirurgijns trotseerde, doch die genas toen de knaap haar
behandelde met een mengsel van zout en zijn eigen urine. In Leiden bezocht hij de
Latijnse school, in 1684 begon hij, de wens van zijn kort tevoren overleden vader
volgend de studie van de theologie die hij met die der natuurfilosofie combineerde.
Als student onderscheidde hij zich reeds door een reeks publieke disputaties en na
zes jaar promoveerde hij in de filosofische faculteit. Daarna werkte hij gedurende
negen maanden in de universiteitsbibliotheek die gereorganiseerd werd, en aan de
catalogisering van de grote collectie boeken en handschriften die de curatoren van
de in Engeland overleden Isaäc Vossius hadden gekocht voor de som van 33.000
gulden, en per oorlogsschip hadden doen ophalen. Tegelijk besloot hij zich, op raad
van zijn vaderlijke vriend mr. Jan van den Berg op de geneeskunde toe te leggen om
later, naar het voorbeeld van sommige doopsgezinde leraars de zorg voor ziel en
lichaam op zich te kunnen nemen. Boerhaave had geleerd te studeren en volbracht
zijn medische studie vrijwel geheel zonder college te lopen. In 1693 maakte hij de
grootste reis van zijn leven: hij begaf zich voor enkele dagen naar Harderwijk om
aan de Gelderse Academie de medische doctorsgraad te behalen (hetgeen daar minder
kostbaar was).
Kort daarna mengde hij zich in een trekschuit tegenover een snoever in een gesprek
over Spinoza; dit bracht hem ten onrechte in verdenking een aanhanger van de joodse
filosoof te zijn, wiens boeken in de Republiek destijds verboden waren. Dit werd
voor hem aanleiding de gedachte aan een kerkelijke loopbaan op te geven, en zo
vestigde hij zich te Leiden, waar zijn praktijk aanvankelijk zo klein was, dat hij mede
door het geven van lessen in de wiskunde in zijn levensonderhoud moest voorzien.
Toen de curatoren er niet in slaagden een geschikte opvolger voor Drélincourt
(1633-'97) te vinden, benoemden ze in 1701 Boerhaave (op voorstel van de genoemde
mr. Van den Berg, hun secretaris) voor de tijd van drie jaar tot lector in de theoretische
geneeskun-
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de, op een jaarsalaris van ƒ 400,-. Spoedig bleek de nieuwe lector een geboren docent
te zijn. Toen andere universiteiten (Groningen, Franeker) de ogen op hem richtten,
verhoogden de curatoren zijn wedde met ƒ 200,-, en beloofden ze hem de
eerstvolgende openvallende hoogleraarszetel. Bovendien stonden ze hem toe een
academische rede te houden.
Terwijl Boerhaave in zijn openbare les als lector de studie van Hip-

46. Titelpagina van een nog in 1796 te Madrid verschenen herdruk van Boerhaave's Institutiones
medicae (1708).
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47. Zegel van Boerhaave met zijn lijfspreuk Simplex veri sigillum (Eenvoud kenmerk van het ware).

pocrates had aanbevolen, handelde hij in deze rede over ‘het nut der mechanistische
methode’ (1703).97 Hierin nam hij openlijk stelling tegen de iatrochemie en koos hij
met overtuiging voor een mechanische verklaring der levensverschijnselen. Belangrijk
is de schets die hij geeft van het medisch curriculum, waarin hij een bijzondere plaats
inruimde voor een natuurwetenschappelijke onderbouw, en anatomie en fysiologie
als basisvakken aanwees - iets, wat toen helemaal niet vanzelfsprekend was. Men
kan dan ook zeggen dat met Boerhaave de natuurwetenschappelijke richting in de
geneeskunde is aangevangen. Het door hem in de volgende jaren gegeven onderwijs
verwerkte hij tot twee leerboeken: het ene, de Instituties98 (1708) handelde over de
theoretische grondslag der geneeskunde, het tweede, de Aphorismen99 (1709) over
de ziekteleer. Deze Latijnse leerboeken bouwden het begin van zijn faam op: ze
werden niet alleen enkele malen herdrukt, doch spoedig ook in andere landen
uitgegeven en bovendien ook in moderne talen vertaald.
In 1709 stierf Petrus Hotton (1648-1709) die hoogleraar was in de geneeskunde
en de botanie. Boerhaave werd, volgens gedane belofte nu zijn opvolger, maar aan
de plantkunde had hij in 16 jaar niets gedaan! Als hoogleraar in de botanie werd hij
tevens prefect van de ‘Academie-Tuin’, de Hortus die later zijn troetelkind zou
worden, en genoot hij het voordeel van een ambtswoning die in de Nonnensteeg
naast het universiteitsgebouw lag en van waaruit hij rechtstreeks in de Hortus kon
komen.
Met zo grote ijver legde hij zich op de kruidkunde toe, dat hij na enige jaren reeds
tot de vooraanstaande botanici gerekend werd. In de tweede druk van zijn in 1710
haastig ontworpen catalogus van de planten in de Hortus, de zogenaamde Index alter
plantarum (1720), bood hij een belangrijk tweedelig botanisch werk, waaruit tevens
bleek dat het aantal planten in de ‘kruidhof’ na tien jaar vrijwel verdubbeld was en
tot 5846 exemplaren was gestegen.
Tijdens zijn rectoraat in de cursus 1714-'15, heeft hij wellicht zelf aangeboden
ook het klinisch onderwijs in het Gasthuis - dat na de dood van Bidloo (1713) al
langer dan een jaar had stilgestaan - op zich te nemen. Hier bleken spoedig zijn gaven
als klinisch docent. Tot enkele maanden voor zijn dood heeft hij dit onderricht met
grote trouw en toewijding gegeven; ook met veel succes. Hier werden studenten,
afkomstig uit geheel Europa (ongeveer de helft van zijn toehoorders bestond uit
buitenlanders) in de kliniek geoefend. Dergelijk onderwijs aan het ziekbed werd
destijds vrijwel alleen te Leiden gegeven.
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chemicus. Vanaf 1702 gaf hij privé-onderricht in de schei-
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48. Eerste bladzijde van de Japanse vertaling van Boerhaave's Aphorismen (circa 1820), waardoor
zijn geneeskunde in Japan kon worden geïntroduceerd.
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kunde, dat zo in de smaak viel, dat de studenten bij de officieel aangestelde professor
in de chemie Le Mort (1650-1718) wegbleven. Na diens dood werd Boerhaave zijn
opvolger en bezette hij gedurende tien jaar feitelijk drie katheders.
In 1729 legde hij, met het oog op zijn leeftijd en zijn door ziekten verminderde
krachten, zijn professoraten in de plant- en de scheikunde, met een openbare rede
neer. Maar drie jaar later verscheen nog een groot tweedelig werk over de
grondbeginselen der scheikunde (Elementa Chemiae, 1732) van zijn hand. Dit
leerboek bleef tot ver in de tweede helft van zijn eeuw zéér gezocht, werd herdrukt,
in het Engels en Frans vertaald en heeft een grote invloed gehad.
Boerhaave werkte voortdurend voor de pers en had ook bemoeienis met de uitgaven
van anderen. Hij verzorgde een nieuwe editie van de werken van Aretaeus uit
Cappadocië (eerste eeuw), de meest Hippocratische Griekse schrijver na Hippocrates,
gaf de werken van Vesalius opnieuw uit (1725), en zag op zijn sterfbed nog juist het
tweede deel van Swammerdams, door hem uitgegeven Bijbel der Natuure.
In de laatste jaren van zijn leven gold Boerhaave als een orakel, na zijn dood
barstten de loftuitingen allerwege los. Zijn invloed is onberekenbaar groot geweest,
niet alleen in de Republiek, maar in geheel Europa, met name in Engeland en
Duitsland, minder in Frankrijk. Men kan daarvoor factoren trachten aan te wijzen,
maar wellicht ligt het geheim in zijn volstrekt integere persoonlijkheid, waarin een
universele geleerdheid, gepaard met bedachtzaamheid van oordeel en wijsheid gevat
was in een hoge zedelijke en godsdienstige overtuiging. Als zichtbare factoren kunnen
worden genoemd de verspreiding van zijn leerboeken, het mondelinge onderwijs,
tientallen jaren lang aan een internationaal auditorium, zijn onderwijs aan het ziekbed
en de persoonlijke betrekkingen tot zijn leerlingen. De besten van hen keerden terug
naar hun vaderland om daar hoge en invloedrijke posten in te nemen waarin zij, ook
in het academisch onderwijs, het Leidse voorbeeld trachtten te volgen: Albrecht von
Haller (1708-'77) deed dat in Göttingen, Gerard van Swieten (1700-'72) in Wenen,
terwijl de medische faculteit te Edinburgh door vier jonge geleerden geheel in de
geest van Boerhaave is opgezet en de gehele achttiende eeuw van zijn geest
doortrokken is geweest.
Boerhaaves betekenis voor de geneeskunde ligt minder in het beschrijven van
nieuwe ziektebeelden, al heeft hij als eerste een spontane scheur van de slokdarm
als doodsoorzaak herkend tijdens de korte, heftige ziekte van de admiraal der
Republiek, baron van Wassenaer.100 In zijn tijd was het van groot belang dat hij een
ze-
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49. Grafmonument van H. Boerhaave, opgericht in de St. Pieterskerk te Leiden. Anonieme gravure.
Rijksmuseum, Amsterdam.

kere orde heeft geschapen in de verwarde situatie, waarin de medische wetenschap
zich in het begin van zijn eeuw bevond. Hij trachtte de aansluiting aan te geven tussen
de oude Griekse geneeskunde en de nieuwere bevindingen. Evenals voor Hippocrates
bestond het lichaam voor hem uit vaste en vloeibare delen, waarvan de laatste zich
door een kanalensysteem bewogen. De elementaire vaste delen waren de vezels; de
cel was nog niet bekend. De verrichtingen der organen, ziekelijke processen als
ontstekingen trachtte hij mechanisch (bijvoorbeeld door opstopping van het bloed)
te verklaren. Toch was hij ook weer niet zó eenzijdig, dat hij niet ook andersoortige
verklaringen in zijn stelsel opnam: hij ging eclectisch te werk. Als eerste gaf hij
biochemische demonstraties aan medische studenten over urine, melk, bloedwei,
haren en nagels. Toch heeft hij de grote toekomst en betekenis van de biochemie
voor de geneeskunde niet voorzien. Gewend als hij was steeds urine van gezonde
personen te onderzoeken, heeft hij er geen weet van gehad (of er geen acht op
geslagen) dat zijn collega Frederik Dekkers (1648-1720), met wie hij enige jaren het
onderwijs aan het ziekbed heeft verzorgd, als eerste door middel van de kookproef
eiwit in de urine heeft aangetoond.
De betekenis van Boerhaave blijkt vooral daaruit dat hij, gelijk Haller eens heeft
gezegd, in het begin der 18de eeuw de ‘leermeester van geheel Europa’ (communis
Europae praeceptor) was. Hieraan herinnert de niet ongeloofwaardige anekdote, dat
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hem eens een brief uit het verre China zou hebben bereikt, met het korte adres:
Boerhaave, Europa.

Verval en herstel van het klinisch onderwijs te Leiden
Het is een der meest merkwaardige verschijnselen in de geschiedenis der Leidse
medische faculteit dat het klinisch onderwijs, waardoor Boerhaave zó zeer tot haar
roem heeft bijgedragen, na zijn dood spoedig geheel in verval raakte. Zijn ambtgenoot
Herman Oosterdijk Schacht die sinds 1719 samen met hem mede verantwoordelijk
was voor het collegium medico-practicum, heeft het nog enige jaren min of meer
gaande gehouden, maar na diens overlijden in 1744, schijnen de klinische colleges
in het Caecilia Gasthuis niet meer gegeven te zijn. Suringar, de bekende
geschiedschrijver van het geneeskundig onderwijs aan de Leidse hogeschool, zegt
geen enkel teken gevonden te hebben dat er na Oosterdijk Schachts overlijden ooit
nog enige openbare of bijzondere klinische les is gegeven, al betaalde de universiteit
nog voor de accommodatie in het Caecilia Gasthuis. Hiermede komt bijvoorbeeld
overeen, dat Jo-
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hannes Georg Zimmermann (1728-'95), toen hij in 1753 Leiden bezocht in het
Gasthuis geen klinisch hoogleraar, maar ook geen zieken vond. Wel werden de lessen
op het tweemaal per jaar verschijnende rooster, de Series Lectionum nog geregeld
aangekondigd, maar met de veelzeggende woorden: quousque licet, voor zover
mogelijk. Hoe is deze volkomen ineenstorting van het zo essentieel onderdeel van
het medisch onderwijs te verklaren?
Wellicht is Boerhaave er achteraf mede voor verantwoordelijk te stellen. Toen hij
in het voorjaar van 1738 zó ernstig ziek werd dat aan zijn volledig herstel getwijfeld
moest worden, hebben de curatoren vertrouwelijk zijn advies gevraagd over de wijze
waarop in zijn opvolging zou dienen te worden voorzien. Dit advies werd mondeling
gegeven in een gesprek met hun secretaris die daarvan een zorgvuldig verslag heeft
opgesteld. Onder stilzwijgend voorbijgaan aan zijn uitnemende leerling Gerard van
Swieten (1700-'72), die als rooms-katholiek van de bezetting van een catheder was
uitgesloten, heeft Boerhaave toen geadviseerd geen opvolger te benoemen. Hij
adviseerde zijn onderwijstaak te verdelen onder de reeds aanwezige vier hoogleraren
Van Royen, Gaubius, B.S. Albinus en Oosterdijk Schacht (waarvan de eerste drie
zijn leerlingen waren), die zeker allen in zijn geest het onderwijs zouden geven en
de naam der hogeschool in alle opzichten hoog zouden houden. Er kwam dus geen
nieuwe hoogleraar bij. Had men Johannes de Gorter uit Harderwijk aangetrokken,
wellicht was het klinisch onderwijs behouden gebleven.
Nu werd Adr. van Royen (1704-'79) - een botanicus, die zijn rectorale rede in
fraaie Latijnse verzen voordroeg - voor dit deel van Boerhaaves taak zijn opvolger,
terwijl Oosterdijk Schacht, tot zijn dood als tweede clinicus fungerend, in 1744 werd
opgevolgd door Hieronymus David Gaubius. Beiden hebben zich niets maar dan ook
niets van hun opdracht tot onderwijs aan het ziekbed aangetrokken. Gaubius was
overigens een verdienstelijk scheikundige, die bovendien de algemene ziektekunde
nader gestalte heeft gegeven en in twee redevoeringen over de invloed van de psyche
op het lichaam heeft gesproken.101

50. Handtekening van Gerard van Swieten (1700-72). In 1745 werd hij lijfarts van Maria Theresia te
Wenen.
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Het moet tot eer van Wouter van Doeveren (1730-'83) worden gezegd dat, toen hij
na reeds 17 jaar te Groningen hoogleraar in de geneeskunde te zijn geweest, in deze
functie te Leiden werd benoemd er een poliklinisch college (collegium casuale) met
patiënten heeft gegeven, ten einde zijn leerlingen toch enigszins met de omgang met
patiënten en de praktische diagnostiek bekend te maken.102 Niet minder dan ruim
veertig jaar heeft de hoogst betreurenswaardige onderbreking van de collegia
medico-practica geduurd, zeer ten nadele van de faculteit. Het zijn al weer de
curatoren geweest die zich ook vroeger zoveel moeite hadden getroost om ze ‘in
trein’ te brengen en te houden, van wie een impuls tot herstel uitging. De aanleiding
daartoe was voor zeker de ontboezeming die David van Alphen, de geschiedschrijver
van de stad Leiden zich103 had veroorloofd, toen hij herinnerde aan de dagen, dat het
te Leiden ‘krielde’ van studenten en deze van alle kanten naar het Gasthuis dromden.
Hij deed een openlijk beroep op curatoren en burgemeesters om, zo er al geen
algemeen hospitaal kon komen, dan toch de ‘verstorven instelling’ in het Caecilia
Gasthuis weer te doen herleven. Op voorstel van de curator Pieter van Bleiswijk,
raadpensionaris van Holland werd op 1 juni 1786 besloten het klinisch onderwijs
weer te herstellen. De faculteit werkte nu mee en stuurde in de richting van een nieuw
ziekenhuis. Professor Nicolaas Georg Oosterdijk (1740-1817), kleinzoon van Herman
Oosterdijk Schacht eindigde zijn rectorale rede op 8 februari 1787 aldus: ‘Onder
alles toch, wat tot aanbeveling van een geneesheer strekken kan, behoort bij
uitnemendheid de geneeskundige ervaring, die intussen aan onze studenten ontbreekt
en aldus door genoemd middel verkregen kan worden. Maar door welk middel dan?
Door een voor het geven van klinisch onderwijs geschikt ziekenhuis. Ik heb gezegd.’
Tegen het einde van het jaar waren alle voorzieningen getroffen voor de verpleging
van maximaal 20 patiënten en begonnen de professoren Oosterdijk en Nicolaas
Paradijs (1740-1812) opnieuw in het Caecilia Gasthuis de collegia medico-practica
te geven. Gedurende 10 jaar bleef het daar gevestigd. Intussen was geleidelijk het
besef gegroeid, dat ook de heel- en verloskunde niet alleen theoretisch, maar ook
praktisch aan de universiteit behoorden te worden onderwezen. Daartoe was echter
de accommodatie in het oude Caecilia Gasthuis onvoldoende. Dit heeft er toe geleid
dat de hogeschool in de laatste jaren der achttiende eeuw, omstreeks 1797, een eigen
academisch ziekenhuis inrichtte in een der ruime huizen tegenover het koor van de
Pieterskerk.104 Hierin werd ook een, zij het uiterst bescheiden, nosocomium
chirurgicum en een tocodocmium ingericht: een chirurgische kliniek en kraamzaal.
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Matthias van Geuns en het klinisch onderwijs te Utrecht
Ook te Utrecht was het onderwijs spoedig na de instelling door Van der Straaten in
verval geraakt. Althans in de eerste jaren van zijn professoraat dat tot 1649 heeft
geduurd, heeft Van der Straaten, getuige Albert Kyper (ca. 1600-'55)105, aan zijn
voornemen gevolg gegeven, al voelden de studenten weinig voor responsie (vraag
en antwoord). Gebloeid heeft het klinisch onderwijs te Utrecht in die eeuw nimmer
en het geraakte al heel snel in onbruik. Het was Matthias van Geuns die het weer tot
leven heeft gewekt.
Matthias van Geuns (1735-1817), een koopmanszoon die van jongsaf studiezin
toonde, begon zijn medische studie te Leiden in 1758, waar hij het volgend jaar zijn
kandidaatsexamen aflegde.106 Hij zette zijn studie voort te Parijs (onder de
verloskundige Levret) en te Amsterdam onder Petrus Camper. Tenslotte promoveerde
hij op 14 juni 1761 te Leiden.
Na een tien-jarige praktijk te Groningen kwam hij aldaar in 1771 in aanmerking
als opvolger van Wouter van Doeveren die naar Leiden vertrok. Goed doopsgezind,
was hij echter niet bereid de ‘formulieren van enigheid, door de Hervormde kerk
aangenomen’ te ondertekenen. Derhalve ging zijn benoeming niet door. Gelukkig
was de universiteit te Harderwijk die minder keus had, in dit opzicht ook minder
streng, en zo werd Van Geuns daar in 1776 benoemd tot hoogleraar en archiater der
provincie Gelderland. Deze laatste functie die veelal gecombineerd werd met het
medisch professoraat te Harderwijk, is min of meer te vergelijken met die van een
huidige inspecteur der volksgezondheid.
Van Geuns had te Harderwijk een uitgebreide onderwijsopdracht: botanie, chemie,
obstetrie en de praktische geneeskunde. Toch vond hij nog lust en gelegenheid enige
publikaties het licht te doen zien. Zo over de Roonhuysiaensche werktuigen of
vroedkundige Hefbomen (1783) en over De heersende persloop die in de laatste
jaren, vooral in 1783, de provincie Gelderland fel heeft getroffen (1784). Uit dit
laatste geschrift blijkt dat hij de functie van archiater ernstig opnam: hij was gewoon
overal waar de epidemische ziekte zich in de provincie vertoonde, zich persoonlijk
ter plaatse van de toestand op de hoogte te stellen. In 1799 en '83 heersten er zware
epidemieën van deze ‘volksgesel’ in Gelderland; in de laatste jaren stierven er binnen
enkele maanden niet minder dan 4000 personen aan. In tegenstelling tot anderen was
Van Geuns van de besmettelijkheid overtuigd. Een zekere weerstand tegen deze
infectie bij personen die de ziekte hadden doorstaan, bracht hem tot de raad de
verpleging bij voorkeur door deze mensen te laten geschieden.
De benoeming te Utrecht van zulk een bekwaam hoogleraar die in
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1790 volgde, wekt dan ook geen verwondering. Hier werd aan Van Geuns het
onderwijs in de ziektekunde en de praktijk der geneeskunst opgedragen, alsmede die
in de kruidkunde. Deze laatste functie bracht het toezicht op de Hortus met zich mee.
Ook in Utrecht werd hij archiater van het gewest. Hij mocht de voldoening smaken
zijn begaafde zoon Steven Jan (1767-'95) reeds in 1791 naast zich benoemd te zien
tot hoogleraar in de ‘geneeskruidkennis en de natuurkennis des menschelijken
lichaams’. Helaas belette diens vroegtijdige dood, waarschijnlijk aan buiktyfus, de
volle ontplooiing van zijn wetenschappelijke talenten. De veelbelovende, jonge
geleerde overleed reeds op 28-jarige leeftijd.
Reeds spoedig na de komst van Matthias van Geuns naar Utrecht wist hij het
onderwijs aan het ziekbed te herstellen. Aan zijn initiatief is het te danken, dat de
Staten van Utrecht in 1792 besloten het Catharina Gasthuis voor het klinisch onderwijs
beschikbaar te stellen. Van Geuns, aan wie deze taak werd opgedragen, had daartoe
de vrije keuze uit de verpleegde patiënten. Eén der twee aan het Gasthuis verbonden
doktoren werd, als ‘medicus nosocomii academicus’ zijn assistent en was voor het
maken en bijhouden der ziektegeschiedenissen verantwoordelijk: de eersteling van
een onafzienbare schare assistenten in academische ziekenhuizen.
In 1793 richtte Van Geuns een wetenschappelijk gezelschap op dat nog bestaat
en bij zijn 100-jarig bestaan naar hem werd genoemd (Utrechts Geneeskundig
Gezelschap Matthias van Geuns).107

Variolatie (inoculatie)
Tot de besmettelijke ziekten die ook in de achttiende eeuw de bevolking van ons
land teisterden, behoorden ook de pokken - wel te onderscheiden van de syfilitische
huidaandoening, welke men vroeger in Frankrijk de ‘grande vérole’ noemde (waarvoor
‘pokmeesters’ bestonden), in tegenstelling tot de ‘petite vérole’, de echte pokken,
bij ons veelal kinderpokken of pokjes geheten.
Het was de vrouw van een Engelse gezant te Constantinopel, lady Montague, die
in 1721 de in het Midden-Oosten destijds en ook thans nog onder de inheemse
bevolking gebruikelijke methode der zogenaamde variolatie ter voorbehoeding naar
Engeland overbracht. Enkele ter dood veroordeelde misdadigers werden met pokken
besmet en wonnen daarmede niet alleen leven en vrijheid maar verkregen ook
immuniteit tegen pokken. De werkwijze bestond erin dat men gezonde personen een
lichte pokkeninfectie met behulp van etter uit de puisten van een poklijder trachtte
te bezorgen, door bijvoorbeeld met een met de smetstof voorziene, fijne
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naald in een ader te prikken (waarmede men hetzelfde trachtte te bereiken als thans
met de koepok-inenting: immuniteit). Deze preventieve behandeling die al spoedig
geschiedde door geoefende personen, dikwijls geen artsen, werd in de eerste decennia
der 18de eeuw een controversiële aangelegenheid: Boerhaave, wiens oordeel daarover
herhaaldelijk is gevraagd, voelde er niets voor; Gerard van Swieten toonde er zich
aan het Weense hof pas toe geneigd, toen hij zelf een zoon aan deze ziekte had
verloren en keizerin Maria Theresia gevaarlijk ziek was geweest van de pokken. Een
andere leerling van Boerhaave, de Zwitser Theodoor Tronchin (1709-'81)108, heeft
in de periode dat hij te Amsterdam een praktijk uitoefende, de variolatie toegepast
en werd later een beroemd inenter van de Franse adel te Parijs. De Haagse dokter
Thomas Schwenke (1693-1767) verrichtte in 1754 de variolatie bij vele personen
met succes.
Intussen verliepen deze inentingen met (mensen-)pokken niet altijd even gunstig
en veroorzaakten ze soms een kleine epidemie van pokken. Tengevolge daarvan
werd de methode soms als te gevaarlijk beschouwd en daarom door de stedelijke
overheid van Den Haag (1765), Amsterdam ('73) en Haarlem ('76) verboden.
Het is zeker een verdienste geweest van Wouter van Doeveren (die zich ook op
inentingen tegen de veepest toelegde) dat hij als hoogleraar te Groningen de variolatie
in deze stad heeft toegepast en ook later te Leiden heeft verdedigd; hij verkreeg het
vertrouwen van de stadhouder, wiens kinderen hij heeft ingeënt. Ook Petrus Camper
heeft zich tijdens zijn professoraat te Groningen beijverd, door inentingen de mensen
tegen pokken te vrijwaren.
Een Nederlander die een Europese faam als inenter tegen de pokken heeft gekregen
is Jan Ingenhousz (1730-'99), die eerste te Leuven in de medicijnen studeerde en
promoveerde om zich vervolgens te Leiden onder Gaubius en Albinus verder in de
geneeskunde te bekwamen. Hij had grote belangstelling voor de natuurkunde en
verrichtte op dit gebied zelf proeven. Na gedurende 8 jaar in zijn geboortestad Breda
de geneeskunde te hebben uitgeoefend, maakte hij in 1765, in verband met zijn
fysische studies een reis naar Londen, waar hij zich voor de variolatie ging interesseren
en door de Oostenrijkse gezant werd uitgenodigd ook de inenting tegen de pokken
in Oostenrijk in te voeren. Hij entte de Oostenrijkse keizerlijke familie in en kwam
in hoog aanzien. Hij heeft de assimilatie door planten van koolzuur uit de lucht in
de nacht en de afgifte van zuurstof bij daglicht ontdekt.
De door de Engelse arts Edward Jenner (1749-1823) ontwikkelde en in 1798
bekend gemaakte koepokinenting werd in de eerste decennia van de negentiende
eeuw ook in ons land ingevoerd, zij het
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niet zonder tegenstand op grond van overwegingen van godsdienstige aard.

De anatomie; de Albinussen
De achttiende eeuw heeft in ons land ook een aantal ontleedkundigen van betekenis
voortgebracht. De belangrijkste figuur onder hen is wellicht Bernhard Siegfried
Albinus (1697-1770). Hij was de zoon van een zeer vooraanstaand Duits geneesheer
die later hoogleraar werd te Leiden: Bernhard Albinus (1653-1721), vader van een
groot gezin, waaronder drie zoons, die het eveneens tot hoogleraar brachten.
Albinus Sr, die stamde uit een aanzienlijk geslacht dat oorspronkelijk Weisz heette
en bij de verheffing in de adelstand (1656) de naam Von Weissenlöw kreeg, studeerde
en promoveerde (1676) in de geneeskunde te Leiden, werd vier jaar later in Frankfort
aan de Oder tot hoogleraar benoemd, waar hij een anatomisch theater stichtte. Later
werd hij lijfarts der Pruisische koning Frederik I. In 1702 slaagden de Leidse curatoren
er na langdurige onderhandelingen in hem op een hoog salaris aan hun universiteit
te verbinden: de koning wilde eerst geen toestemming geven. Albinus was een
voortreffelijk docent die zijn onderwijs gaf in de Hippocratische geest.
Toen hij op 7 september 1721 overleed (Boerhaave hield de gedachtenisrede),
vertoefde zijn zoon, de jeugdige Bernhard die als jongen van vijf jaar met zijn vader
naar Leiden gekomen was, juist te Parijs. Hij was in 1719 reeds tot lector in de
ontleed- en heelkunde benoemd om de ziekelijke Rau bij te staan. Hij was toen nog
niet gepromoveerd, maar de senaat besloot109 hem de doctorstitel te verlenen zonder
dat hij een these behoefde te verdedigen. Enkele maanden na zijn vaders dood werd
hij tot diens opvolger benoemd. Op verzoek van de curatoren bezorgde hij hun in
1725 een catalogus van de door Rau vervaardigde anatomische museumpreparaten,
en gaf hij tezamen met Boerhaave de Opera Omnia van Vesalius uit. Later verzorgde
hij ook een uitgave van de werken van de beroemde Fabricius ab Aquapendente
(1537-1619) en van Eustachius.
Het meest bekende werk van Bernhard Albinus Jr. is een prachtige atlas van het
geraamte en de spieren van de mens110, waarvoor de begaafde Jan Wandelaar
(1690-1759) de afbeeldingen vervaardigde. De kosten van dit boek zouden niet
minder dan ƒ 30.000 hebben bedragen.
In 1745 kreeg hij zijn broer Frederik Bernhard (1715-'78) als lector naast zich.
Sindsdien bepaalde hij zich in het onderwijs tot de fysio-
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51. Staand skelet met een aantal spieren en op de achtergrond een rinoceros; illustratie uit B.S. Albinus,
Tabulae sceleti et musculorum corporis humani (Leiden 1747). De afbeeldingen werden vervaardigd
door Jan Wandelaar (1690-1759).
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logie, maar gaf hij nog wel anatomische afbeeldingen uit, onder andere van de
zwangere baarmoeder en de beenderen der menselijke vrucht, terwijl hij ook de
microscopische bouw van de huid, het oog en de bloedvaten bestudeerde. Zijn
academische verhandelingen verschenen in de jaren 1754-'68.
Bernhard Siegfried Albinus heeft een school van ontleedkundigen gesticht en werd
in zijn eeuw als de prins der anatomen beschouwd. De beschrijvende ontleedkunde
in Nederland bereikte in hem haar hoogtepunt. Albinus, die pas op 68-jarige leeftijd
huwde, werd opgevolgd door zijn broer, Frederik Bernhard, die zijn hoogleraarsambt
slechts zeven jaar heeft mogen vervullen. Hij was in zijn denken meer fysiologisch
gericht en heeft ook zijn oudere broer in deze richting beïnvloed.111

Eduard en Gerard Sandifort
Eduard Sandifort (1742-1814), afkomstig uit een oorspronkelijk Engels geslacht,
werd geboren te Dordrecht (waar zijn vader toen predikant was) en studeerde te
Leiden waar hij in 1763 promoveerde op een proefschrift Over het bekken en zijn
verwijding tijdens de baring.112 Hij vestigde zich daarop als geneesheer te Den Haag
(waarheen zijn vader inmiddels verhuisd was) en gaf gedurende tien jaar, telkens
vier nummers van zijn Natuur- en Geneeskundige Bibliotheek uit. Zijn benoeming
in 1770 tot lector, in '71 tot buitengewoon en in '72 tot gewoon hoogleraar in de
ontleed- en heelkunde te Leiden was dan ook volkomen verantwoord. De geleerde
die zijn grote talenkennis benutte om medische werken uit het Zweeds en het Italiaans
te vertalen, was in de eerste plaats een in de school van Albinus gevormd anatoom,
maar doceerde ook later fysiologie en (theoretisch) de heelkunde.
Maar zijn verdiensten liggen toch vooral op anatomisch gebied. Hij gaf studies
uit over de spieren en de beenderen, ook kleinere anatomische geschriften, eveneens
pathologisch-anatomische waarnemingen, afbeeldingen van de baarmoeder der
kraamvrouw, etc.113 Zijn meest bekende werk is echter een beschrijving van de
anatomische preparaten der Leidse verzameling, bijeengebracht door Rau, Albinus,
Van Doeveren en hemzelf in het Museum Anatomicum I, dat hij op verzoek van de
curatoren ondernam en waarvan in 1793 het eerste deel het licht zag.
In 1799 kreeg de verdienstelijke hoogleraar zijn 20-jarige zoon Gerard Sandifort
(1779-1848) toegewezen als prosector en adjutor (helper) om hem bij te staan in zijn
taak. Gerard was zijn geneeskundige studie reeds als 14-jarige knaap begonnen, en
kreeg zijn
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medische doctorstitel op 31 januari 1801 eershalve (honoris causa), blijkbaar met
het oog op zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar enkele dagen later. In 1812
volgde zijn aanstelling als gewoon hoogleraar, waarbij hij zich het onderwijs in de
anatomie en fysiologie toegewezen zag. Gerard zette het werk van zijn vader voort,
met name door de uitgave van de volgende delen van het Museum Anatomicum
(1827-'35), dat inmiddels door de aankoop van de verzameling van Andreas Bonn
was verrijkt.

Petrus Camper (1722-'89)
Het is hier wellicht de juiste plaats iets langer stil te staan bij de reeds enige malen
genoemde Petrus Camper. Hij gold als één der geleerdste mannen van zijn tijd en
genoot tot ver in het buitenland bekendheid.
In het huis van zijn vader, die predikant in Batavia was geweest en lange tijd als
een welgesteld emeritus-dienaar-des-Woords te Leiden heeft geleefd, ontmoette hij
als jongen mannen van faam en wetenschap, onder andere Boerhaave. Zijn vader
liet hem ook onderrichten in het timmeren, tekenen en schilderen. Hij studeerde
medicijnen en filosofie, uiteraard te Leiden, promoveerde in 1746

52. Anatomische les van Petrus Camper (1722-89), die de zenuwen van de hals demonstreert, door
T. Regters, 1785. Op de tafel ligt een papier waarop de namen van de geportretteerden staan.
Rijksmuseum, Amsterdam.
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op een en dezelfde dag tot doctor in de geneeskunde en in de filosofie, op
proefschriften over het zien en over sommige delen van het oog. Na korte tijd in zijn
vaderstad te hebben gepraktiseerd, maakte hij een langdurige studiereis door Engeland,
Frankrijk en Zwitserland, op het eind waarvan hij het bericht ontving te Franeker tot
hoogleraar in de genees- en heelkunde te zijn benoemd (1749). Door ziekte werd de
aanvaarding van dit ambt vertraagd; in zijn intree-rede handelde hij over de beste
wereld (de mundo optimo). Vier jaar later volgde hij een roep van de Doorluchte
School te Amsterdam als professor in de anatomie en chirurgie. Te Amsterdam
verrichtte hij talrijke ontledingen voor het chirurgijnsgilde, waarvan de overlieden
zich met hem lieten schilderen door Tibout Regters. In 1758 benoemde men hem
tevens tot hoogleraar in de geneeskunde, welke gelegenheid hij aangreep om een
rede over het zekere in de geneeskunde te houden: de certo in medicina.
In 1761 legde Camper zijn ambt neer om zich op wens van zijn echtgenote, een
Friese burgemeestersweduwe, op haar buiten Klein-Lankum bij Franeker te vestigen.
Hier bereidde hij de uitgave voor van het tweede deel van zijn
anatomisch-pathologische demonstraties.114 Evenwel, reeds twee jaar later, in 1763,
aanvaardde de onrustige geleerde een benoeming te Groningen tot hoogleraar in de
geneeskunde, anatomie, chirurgie en botanie. Gedurende tien jaar heeft hij zich met
volle toewijding aan zijn uitgebreide onderwijstaak gewijd, om daarna weer naar
Klein-Lankum terug te keren. Na de dood van zijn geliefde vrouw (1776), overleden
aan borstkanker, ondernam hij in een gedrukte gemoedsstemming een reis door
Duitsland en België.
In deze periode begon hij zich voor publieke aangelegenheden in te zetten. Als
landeigenaar betrokken bij een overstroming die in 1776 een groot deel van Friesland
trof, schreef hij een brochure over het bouwen van dijken, dat een tegengeschrift
uitlokte. Hij werd daarna burgemeester van Workum, lid van de Staten van Friesland
en tenslotte de Friese vertegenwoordiger van de Staten-Generaal en uiteindelijk
Staatsraad. In verband daarmede verhuisde hij naar Den Haag, waar hij ook is
gestorven. In zijn laatste levensjaren heeft hij, als vurige oranjeklant, nogal veel
politieke aanvallen te verduren gekregen, hetgeen de opvliegende man die in de
wereld der wetenschap zoveel eerbewijzen had genoten, bitter heeft gestemd.
Camper genoot, mede door zijn buitenlandse reizen (hij bezocht Engeland driemaal,
in 1748, '52 en '85), een internationale vermaardheid; Goethe zond hem zijn
verhandeling over het tussenkaaksbeen (os intermaxillare) toe. Hij was een veelzijdig
geleerde van groot formaat. Zijn verdiensten voor de verloskunde die hij enige
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53. Illustratie uit Petrus Camper, Verhandeling over het natuurlijk verschil der wezenstrekken in
menschen van onderscheiden landaard en ouderdom, posthuum uitgegeven door zijn zoon (Utrecht
1791). Camper voerde het begrip gelaatshoek in.

jaren praktisch beoefende, werden reeds vermeld, evenals zijn belangstelling voor
de heelkunde (steensnede). Zijn belangrijkste werk verrichtte hij op het gebied van
de vergelijkende anatomie. Hij ontdekte de luchtruimten in de beenderen van vogels,
bestudeerde het gehoor van de vissen, het gekwaak van kikvorsen en ontleedde
allerlei dieren, onder andere een orang-oetang, een olifant en een rinoceros. Hij
leverde een bijdrage tot de fysische anthropologie door de beschrijving van de
gelaatshoek. Zijn jeugdonderwijs droeg vrucht, doordat hij zijn publikaties met eigen,
fraaie tekeningen kon verluchten. Verscheidene van zijn werken werden in het Duits
en Engels vertaald.115

Andreas Bonn en Willem Vrolik
Andreas Bonn (1738-1818) is een jongere tijdgenoot van Camper en haalde in 1763
te Leiden zijn medische doctorsgraad na de verdediging van een ontleedkundig
proefschrift over de membranen, waarmede hij zich begaf in de opkomende
weefselleer. Na nog een jaar te Parijs te hebben gestudeerd, oefende hij de
geneeskundige
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praktijk uit te Amsterdam, tot hij daar in 1771 aan het Athenaeum Illustre tot professor
in de anatomie en chirurgie werd benoemd. Hij toonde zich een toegewijd,
voortreffelijk docent en is thans nog bekend als één der oprichters van het
‘Genootschap tot Bevordering der Heelkunde’ (1790) te Amsterdam.116 Bonn zag de
anatomie vooral als een basis-wetenschap voor de chirurgie en maakte zich
verdienstelijk door de beschrijving van een door Jacobus Hovius (1710-'86)
bijeengebrachte verzameling pathologische botten. Ook zelf bracht hij een
anatomo-pathologisch museum tot stand, dat na zijn dood door Leiden werd
aangekocht en door Gerard Sandifort werd beschreven.
Willem Vrolik (1801-'63), geboren te Amsterdam, studeerde in die stad en
vervolgens te Utrecht geneeskunde, promoveerde in 1823 en vestigde zich vervolgens
te Amsterdam, waar hij zich tevens bezighield met de uitbreiding van het
anatomisch-natuurkundig kabinet van zijn vader. In 1829 te Groningen tot hoogleraar
benoemd, gaf hij in 1831 aan een hernieuwde roep van de Doorluchte School in zijn
vaderstad gehoor. Tot het jaar van zijn overlijden, waarin hij om gezondheidsredenen
zijn ambt had neergelegd, heeft Vrolik gedurende drie decennia de ontleedkunde en
verrichtingsleer onderwezen. In deze periode was hij ook publicistisch werkzaam,
zoals blijkt uit enige leerboeken en talrijke verhandelingen, welke hij uitgaf. Hij
bewoog zich ook op maatschappelijk en, als lid van de Lutherse gemeente, bovendien
op kerkelijk gebied.

Jan Bleuland (1756-1838)
Ook Utrecht kreeg tenslotte een fraaie verzameling ontleedkundige preparaten. Jan
Bleuland, geboren te Gouda, besloot in 1780 zijn studie in de geneeskunde met een
promotie over slikmoeilijkheden117 en vestigde zich daarna in zijn vaderstad. In 1791
werd hij te Harderwijk aangesteld als opvolger van Matthias van Geuns die naar
Utrecht vertrok. Bleuland kreeg een zeer brede opdracht: de theoretische geneeskunde,
de ontleedkunde en natuurkunde van de mens, de heel- en verloskunde doceren. Vier
jaar later (1795) volgde hij Van Geuns naar Utrecht, waar hij na ruim 30-jarige arbeid
emeritaat verkreeg (1826). Ook daar zag hij zich toen een breed veld van kennis voor
het onderwijs toegewezen: de ontleeden natuurkunde van mens en dier, en de
verloskunde, waarbij later nog de leer der beenderen (osteologie) en heelkunde werd
gevoegd. Bleuland was een uitstekend anatoom die de prepareerkunst goed verstond.
Met behulp van zijn bekwame amanuensis Petrus Koning (1787-1834), die als
13-jarige jongen bij hem in de leer was gekomen,

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

144
heeft hij een verzameling van niet minder dan 2000 ontleedkundige preparaten
aangelegd, welke de universiteit in 1825 van hem aankocht. Na zijn emeritering heeft
Bleuland van deze verzameling nog een catalogus aangelegd, onder de titel Otium
academicum (1826-'28). De verzameling, het ‘Museum Bleulandinum’, ondergebracht
in het anatomisch laboratorium te Utrecht, is voor deskundigen nog steeds de
bezichtiging waard.
Bleuland bestudeerde vooral pathologisch-anatomisch de spijsverteringsorganen
en gaf de resultaten van zijn studie in fraaie, verluchte verhandelingen weer. Hierin
waren ook schitterende platen in kleurendruk opgenomen. Deze kunst, vroeger door
de Leidse drukker Jan l'Admiral (of Ladmiral) ten behoeve van B.S. Albinus en
Ruysch een aantal malen aangewend, was in Nederland bijna verloren gegaan. Op
instigatie van Bleuland werd de in vergetelheid geraakte techniek ervan (waarbij
koperplaten met verschillende kleuren inkt werden bestreken) weer gereconstrueerd.
Liefhebber en verzamelaar van schilderijen, slaagde hij er met behulp van kunstenaars
en ambachtslieden in, in zijn wetenschappelijke werken gekleurde afbeeldingen op
te nemen.118
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Hoofdstuk 7 Negentiende eeuw
Het begin van de negentiende eeuw kenmerkt zich voor ons land door een periode
van grote maatschappelijke moeilijkheden. Deze hingen niet alleen samen met de
zware economische schokken en staatkundige wijzigingen, maar ook met structurele
veranderingen in de samenleving, welke het gevolg waren van de uitwerking van de
geest der Franse Revolutie. Het decreet van 5 oktober 1798, waarbij alle nog bestaande
gilden werden opgeheven, betekende uiteraard ook het einde van de eeuwenoude
stedelijke chirurgijnsgilden en van de ietwat jongere corporaties van doctoren: de
collegia medica.
Ook het wetenschappelijk leven lieten de Franse overheersers niet ongemoeid.
Nog op het einde van zijn regime hief Napoleon de hogescholen van Franeker en
Harderwijk op (1811). In de tijd die op het herstel der onafhankelijkheid volgde,
vertoonde de medische wetenschap in ons land, evenals trouwens elders, een matte
indruk. De stichting van het ‘Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen,
Letterkunde en Schoone Kunsten’ door Willem I in 1816 - als voortzetting van het
vrijwel gelijknamige119 door Lodewijk Napoleon in 1808 in het leven geroepen
instituut - bracht daarin geen duidelijke verandering. De oorzaak daarvan lag niet
alleen in de grote staatkundige gebeurtenissen en de maatschappelijke en economische
veranderingen welke daarmede gepaard gingen, ofschoon deze uit de aard der zaak
een ongunstig klimaat voor de rustige beoefening der wetenschap schiepen.
Een diepere wortel van de inzinking op medisch-wetenschappelijk gebied is te
zoeken in de opkomst van het wijsgerig idealisme in Duitsland, onder invloed van
de beroemde filosoof Immanuel Kant (1724-1804), en na hem van Schelling
(1775-1854). Deze invloed uitte zich in een neiging tot bespiegelingen en een
afwending van waarneming, onderzoek en experiment. Men spreekt wel van de
romantische of natuurfilosofische periode in de ontwikkeling van het geneeskundig
denken120, waaraan pas tegen het midden van de negentiende eeuw een einde kwam,
niet in het minst dankzij het optreden van Rudolf Virchow (1820-1902), de schepper
van de zogenaamde cellulaire pathologie.
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De invloed van het wijsgerig idealisme deed zich in de gehele natuurwetenschappen
gevoelen. In de natuur- en scheikundige laboratoria roestten de met stof bedekte,
ongebruikte instrumenten, en in de geneeskunde was het niet veel beter. Terwijl de
Nederlander Anton de Haen (1704-'76), leerling van Boerhaave, de dagelijkse meting
van de lichaamstemperatuur in de inwendige kliniek te Wenen had ingevoerd, werd
bijvoorbeeld in een ziekenhuis te Utrecht in de jaren veertig der negentiende eeuw
de koortsthermometer nog niet gebruikt. De bekende Zeeuwse geneesheer J.C. de
Man (1818-1909) klaagde later dat hij omstreeks 1838, tijdens zijn studie in Leiden
bij prof. Gerard Sandifort nooit een microscoop had gezien. Dankbaar was hij daarom,
dat prof. Cornelis Pruys van der Hoeven hem ‘in 1839 de beleefdheid had bewezen,
hem onder het microscoop den merkwaardigen bloedsomloop bij de kikvorschen te
laten zien’.121 Het onderwijs in de fysiologie bestond uit het voorlezen van een bijna
onbegrijpelijk Latijns dictaat. Ook belangrijke diagnostische methoden als percussie,
door Corvisart (1808), en de auscultatie, door Auenbrugger uitgevonden en door
Laënnec in de kliniek ingevoerd (1819), werden hier niet of nauwelijks aangewend.
Dat een poging om het stelsel van de zogenaamde fysiologische geneeskunde van
de luidruchtige Fransman Broussais (1772-1838) in ons land in te voeren niet gelukte,
behoeft niet te worden betreurd.122 Integendeel, er bestond bij sommige
klassiekgevormde artsen een hernieuwde belangstelling voor de oude Griekse
geneeskunde. In dit verband kan op Cornelis Pruys van der Hoeven (1792-1871)
worden gewezen, die een chrestomathie van Hippocrates gaf en op F.Z. Ermerins
(1808-'71), een Zeeuws geneesheer, die zich beijverd heeft om nieuwe, verbeterde
uitgaven van Griekse schrijvers te geven. In 1844 werd deze Zeeuw hoogleraar te
Groningen, waar hij echter niet de geschiedenis der geneeskunde, doch algemene
pathologie, pathologische anatomie en histologie te onderwijzen kreeg.
Deze beide geleerden, die Baumann123 beschouwt als de Hollandse geestverwanten
van de romantische artsen elders, hebben echter de medische wetenschap als zodanig
nauwelijks beïnvloed.

Clinische Scholen
De doorwerking van de ideeën der Franse revolutie leidde op maatschappelijk gebied
tot ingrijpende veranderingen, welke de praktische geneeskunst niet ongemoeid
lieten. Zolang er niets voor in de plaats kwam, was de abrupte opheffing van alle
chirurgijnsgil-
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den op 5 oktober 1798 niet ten gunste van de genees-, heel- en verloskundige
verzorging van het platteland.
Door de wet van 1818, welke de oprichting van geneeskundige scholen mogelijk
maakte, trachtte de overheid verbetering te brengen in het medisch onderricht. Zulke
scholen werden in verschillende steden gesticht: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem,
Hoorn, Middelburg en Rotterdam. Die te Rotterdam werd in 1828 opgericht en sleepte
na een kortstondige bloei, haar bestaan voort tot 1866, toen zij bij Koninklijk Besluit
werd opgeheven.
Toch heeft de Rotterdamse Clinische School een aantal uitstekende docenten
gekend, welke echter dikwijls, vroeg of laat, een hoogleraarsplaats te Leiden of
Utrecht kregen. Wij denken onder andere aan de heelkundige F.W. Krieger (1805-'81)
die in 1848 naar Leiden kwam; aan F.A.W. Miquel (1811-'71), die zich vooral op
de plantkunde toelegde en via Amsterdam in Utrecht kwam; aan G.J. Mulder
(1802-'80), die in de scheikunde uitblonk, en aan de clinicus G.J. Loncq (1810-'87),
die beiden eveneens te Utrecht werden benoemd.
Men kende destijds diploma's die afzonderlijke bevoegdheden verleenden voor
de genees-, heel- of verloskunde, en dan ook nog verschillen kenden voor stad en
platteland. In 1865 bracht een nieuwe, door Thorbecke ontworpen wet het aantal
mogelijke diploma's, dat niet minder dan twaalf bedroeg, terug tot één: het
artsdiploma, dat een algemene bevoegdheid gaf.

Schroeder van der Kolk
Eén van de grote vaderlandse figuren uit de negentiende eeuw is Jacobus Ludovicus
Conradus Schroeder van der Kolk (1797-1862)124 geweest, zoon van een dokter te
Leeuwarden. Na zijn promotie te Utrecht (1823) was hij eerst enige tijd in Hoorn
werkzaam en daarna enige jaren als geneesheer van het Amsterdamse Buitengasthuis.
In 1827 hoogleraar te Utrecht geworden als opvolger van Bleuland, was hij
wetenschappelijk werkzaam op het gebied der anatomie en pathologie, met name
van het zenuwstelsel. In 1845 toonde hij elastische vezels aan in het opgeefsel van
teringlijders als teken van een holte in de long, destijds vomica genoemd. Zijn
denkbeelden op het gebied der psychiatrie toonden een vitalistische trek in zijn
denken125, waarin de doelmatigheid en doeloorzakelijkheid (teleologie) hun plaats
kregen. Het meest bekend van deze veelzijdige geleerde is zijn invloed op de
verzorging van krankzinnigen. Reeds in zijn Amsterdamse tijd was hij bewogen door
het lot van deze ongelukkigen die soms nog in boeien werden ver-
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54. J.L.C. Schroeder van der Kolk (1797-1862), die zich onder meer bezig hield met de verbetering
van de krankzinnigenzorg.

pleegd en op bepaalde dagen te bezichtigen waren. Als regent van de in 1461 door
Willem Arntz gestichte inrichting, later ook van een nieuwgebouwd ‘krankzinnigen
huis’ te Utrecht en sinds 1841 als officieel ‘Inspecteur der krankzinnigen gestichten’
heeft hij veel kunnen doen voor de verbetering van de zorg van geestelijk gestoorden.
In zijn in het Latijn geschreven, doch spoedig in het Nederlands vertaalde rectorale
rede over het lot der krankzinnigen (1837)126, heeft hij op dit punt de noodklok geluid,
waardoor een reeds groeiende algemene overtuiging op dit punt werd aangewakkerd.
In Frankrijk immers had de geneesheer Pinel op 24 mei 1798 weliswaar de
krankzinnigen op ostentatieve wijze van hun boeien en

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

149
kettingen bevrijd, maar ook dáár was nog vele jaren het lot der krankzinnigen
beklagenswaardig en weinig beter dan in Nederland, waar deze ongelukkigen veelal
in duistere holen of kerkers wegkwijnden om zo nu en dan getoond te worden aan
een op sensatie belust publiek, zoals te Utrecht op de dinsdag na Pasen: vandaar het
woord Paasdol.

55. Alexander M.W.C. Ver-Huell: De Elven, 1856. Elf krankzinnigen zijn bijeen onder een luifel in
een gesticht te Zutphen; hun toestand is nog wel niet ideaal, maar zij worden niet langer aan hun lot
overgelaten. Prentenkabinet der Rijksuniversiteit, Leiden.

Met en na Schroeder van der Kolk heeft zich voor het krankzinnigenwezen ook
verdienstelijk gemaakt G.E. Voorhelm Schneevogt (1814-'71), die tevens aan het
Amsterdams atheneum de neuropathologie en psychiatrie doceerde.
Schneevogt was een kunstzinnig man, met een brede belangstelling, beschaving
en activiteit; zo was hij onder andere gedurende twintig jaar lid van de redactie van
de bekende periodiek De Gids. Slechts negen jaar heeft hij zijn functie kunnen
uitoefenen. Hij werd op zijn beurt opgevolgd door de bekende arts Johannes Nicolaas
Ramaer (1817-'87), die in 1848 de stoot gaf tot de oprichting van de (thans
koninklijke) Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, en tot
mede-oprichter van de Nederland-
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se Vereeniging voor Psychiatrie heeft behoord (1873). Ramaer was een vruchtbaar
schrijver die over verschillende onderwerpen, zoals het gebruik van de microscoop,
het mesmerisme, Dronkenschap en krankzinnigheid (Tiel, 1857) en natuurlijk over
de verpleging en behandeling van krankzinnigen schreef. Enkele dagen voor zijn
dood kwam een met meesterhand ontworpen studie over De onderscheiding der
Psychosen van de drukpers (1887). Zijn naam werd verbonden aan een eens in de
vijf jaar uitgereikte medaille, en aan een kliniek.

Donders
Een geheel andere figuur, geheel anders ook van natuurwijsgerige opvatting was
Franciscus Cornelis Donders (1818-'89), een jongere tijdgenoot van Schroeder van
der Kolk, die gedurende lange jaren als lid van de medische faculteit te Utrecht zijn
naaste ambtgenoot is geweest.127
Donders, afkomstig uit een kinderrijk, rooms-katholiek gezin te Tilburg, door zijn
moeder eigenlijk voor het priesterambt bestemd, studeerde aan de
militair-geneeskundige school te Utrecht om te Leiden de hem door de Utrechtse
universiteit geweigerde toegang tot de doctorale promotie te verkrijgen. Gedurende
de jaren dat hij aan de - inmiddels gereorganiseerde - school voor militaire
geneeskunde te Utrecht onderwijs in de anatomie, histologie en fysiologie gaf, bleek
zijn grote geleerdheid en de breedheid van zijn geest. Zo werd hij in 1847 benoemd
tot buitengewoon hoogleraar in de faculteit der geneeskunde te Utrecht, naar de term
van die dagen à la suite, zonder dat er een vacature was.
Donders had een grote behoefte de levende natuur wijsgerig te doordenken, en in
een conceptie onder te brengen. Hij was wars van het vitalisme en het teleologische
denken. In zijn inaugurele rede over De Harmonie van het dierlijke leven, de
openbaring van wetten (1848)128 beleed hij zijn geloof aan de veranderlijkheid der
soorten. Eerder dan anderen aanvaardde hij de in 1842 door Mayer gestelde wet van
het behoud van arbeidsvermogen, en zag hij de universele betekenis ervan in.
Onder de uiteenlopende onderwerpen, waarover Donders college gaf, was ook de
‘fysiologie van het gezichtszintuig’ met toepassing op ziektekunde. Weldra begon
hij ooglijders te behandelen, aanvankelijk in het fysiologisch laboratorium (dat hij
in 1852 ter beschikkring kreeg, toen hij tot gewoon hoogleraar in de fysiologie werd
benoemd), later in het in 1858 gestichte ‘Nederlands Gasthuis voor ooglijders’.
Gedurende reizen in het buitenland, waarbij de meest
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56. De grote oogheelkundige F.C. Donders (1818-89). In 1858 stichtte hij het Nederlands Gasthuis
voor Ooglijders. Gravure van C. Fleitland naar H. Uhlrich.

vooraanstaande oogheelkundigen (als Albrecht von Graefe) zijn vrienden werden,
wist hij zich operatieve vaardigheid eigen te maken, terwijl hij als een der eersten
van de door Helmholtz in 1850 uitgedachte oogspiegel gebruik maakte.129
Na de dood van Schroeder van der Kolk droeg Donders de zorg voor de ooglijders
aan Snellen Sr. over en nam het onderwijs in de gehele fysiologie voor zijn rekening.
Vier jaar later werd hem een nieuw fysiologisch laboratorium ter beschikking gesteld
waarin een school van jonge geleerden hun opleiding kreeg, zoals de Duitser Th. W.
Engelmann (1843-1909), die later zijn opvolger werd, doch in 1897 een beroep naar
Berlijn aannam.
Donders was een groot geleerde, hij is een heros der wetenschap genoemd. Hij is
de grondlegger van de moderne oogheelkunde in Nederland en gaf een krachtige
stoot aan de beoefening en ontwikkeling van de fysiologie; hij was in de wetenschap
inderdaad een man van statuur en genoot internationale faam.
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57. De opthalmoscoop van F.C. Donders, 1853.

Andere fysiologen: Van Deen en Mulder
Naast Schroeder van der Kolk en Donders dienen nog enkele andere fysiologen van
betekenis te worden genoemd.
Allereerst Izaak van Deen (1805-'69), de zoon van de toenmalige opperrabijn te
Groningen, Abraham Tiktin Izaäksen, die uit Kopenhagen afkomstig was, hetgeen
zowel de nieuwe naam van de zoon verklaart als ook het feit, dat hij in 1831 in de
Deense hoofdstad zijn doctorale graad in de geneeskunde heeft behaald. Ten einde
ook in Nederland de bevoegdheid tot de uitoefening der geneeskunde te verkrijgen,
promoveerde hij in 1834 te Leiden opnieuw, op een proefschrift over het
zenuwstelsel.130
Hierop vestigde hij zich te Zwolle, waar hij niet alleen een drukke praktijk
verzorgde, maar zich ook toelegde op experimenteel-fysiologische proeven. Reeds
enkele jaren later kon hij als hoogst belangrijk resultaat van zijn onderzoekingen op
jonge kikvorsen in een artikel Over de voorste en achterste strengen van het
ruggemerg131 aantonen, dat de achterstrengen dienen voor de geleiding van het gevoel,
de voorstrengen voor die der motorische prikkels - een destijds volkomen nieuwe
notie. Ook daarna bleef hij een grote wetenschappelijke werkzaamheid ontplooien,
waarvan tal van artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften getuigden. Toch
moest hij tot 1851 wachten, alvorens hij een leerstoel in de fysiologie kreeg. Toen
werd Van Deen namelijk te Groningen tot buitengewoon hoogleraar benoemd, om
pas in 1857 een benoeming als hoogleraar te verkrijgen. Behalve in de fysiologie
had hij over farmacognosie en farmaco-dynamie, dietetiek en medische politie
onderwijs te geven, terwijl hij uit eigen beweging een college in de
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zenuwziekten gaf. Daarbij bleef de experimentele fysiologie echter in het middelpunt
van zijn belangstelling en het was zeker een grote voldoening, dat in 1866 een nieuw,
modern laboratorium betrokken kon worden.
Een geheel andere figuur met ook een geheel ander veld van belangstelling in de
fysiologie was Gerrit Jan Mulder (1802-'80). Hij studeerde te Utrecht, waar hij in
1825 dubbel promoveerde, zowel in de geneeskunde als in de farmacie. In 1826
gevestigd te Rotterdam, trad hij bij de opening van de Clinische School als docent
voor de scheikunde op. Spoedig trok hij vanwege zijn geleerdheid de aandacht en in
1840 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de scheikunde te Utrecht, waar hij een
nieuw laboratorium mocht inrichten. Hierna nam hij ook deel aan het maatschappelijke
en politieke leven, schreef brochures over de positie van de arts, de staatsregeling
etc. In 1868 ging hij met emeritaat. In de laatste jaren van zijn leven was Mulder
geheel blind en mede door zijn moeilijk karakter geheel vereenzaamd.
Reeds in zijn Rotterdamse tijd trok hij de aandacht door zijn standpunt, dat bij de
heersende cholera geen scheikundige factoren in het spel waren (de bacteriën waren
nog niet bekend). Van belang is zijn Proeve van een leerboek der physiologische
Chemie. Grote aandacht besteedde hij aan de verschillende eiwitten en eiwitachtige
stoffen. Hij stond in correspondentie met mannen als Berzelius, Faraday en Liebig.
Met de laatste geraakte hij in een scherpe wetenschappelijke pennestrijd over een
verschil van inzicht over het voorkomen van zwavel in de proteïnen.
Ondanks de vele conflicten, waarin Mulder door eigen schuld verwikkeld raakte,
blijft hij toch op fysiologisch-chemisch gebied de belangrijkste figuur in het Nederland
der vorige eeuw.132

Jan van Geuns, G.C.B. Suringar en S.G. Rosenstein
Onder de negentiende-eeuwse klinische hoogleraren, waarvan er reeds enkelen
werden genoemd (Pruys van der Hoeven, Loncq), neemt Jan van Geuns (1808-'80)
ongetwijfeld een bijzondere en vooraanstaande plaats in. Hij is voor de Nederlandse
geneeskunde in engere zin van grote betekenis geweest.
Jan van Geuns was de derde van zijn geslacht, die een medisch professoraat heeft
bekleed. De bekende, reeds genoemde Matthias van Geuns heeft zijn jonggestorven
zoon Stephanus Johannes (1767-'95) te Utrecht nog vier jaar naast zich gezien als
hoogleraar in de botanie en de fysiologie; diens voorliefde ging zeker uit naar de
plantkunde.133
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Jan van Geuns was een kleinzoon van Matthias; zijn vader was weliswaar doctor in
de geneeskunde, maar koos zich een loopbaan in de Amsterdamse financiële wereld.
Jan studeerde in zijn geboorteplaats Amsterdam aan de Doorluchte School, en te
Leiden. Hij aanvaardde in 1846 zijn benoeming tot hoogleraar in de pathologie en
de forensische geneeskunde aan het Atheneum te Amsterdam slechts onder
voorwaarde, dat hij ook klinisch onderricht in het Binnen Gasthuis zou mogen geven,
waardoor de aanvaarding van zijn ambt (met een inwijdingsrede) maanden werd
uitgesteld. Op 21 januari 1847 sprak hij over De geneeskunde als eene zelfstandige
natuurwetenschap beschouwd. Van Geuns was een wetenschappelijk grondig
onderlegd man, die als eerste het onderwijs in de fysische diagnostiek (percussie en
auscultatie) in ons land invoerde, ook het chemisch en microscopisch onderzoek
onderwees en zelf lijkopeningen deed. Hij publiceerde niet alleen vele
klinisch-pathologische waarnemingen, maar had ook grote belangstelling voor
algemeen-hygiënische vraagstukken, zoals moerassen en moeraskoortsen en de
betekenis van de inenting met koepokstof. Na zijn deelneming aan de in 1866 te
Constantinopel gehouden internationale cholera-conferentie gaf hij aan de regering
advies over de bestrijding van deze toen nog in ons land voorkomende, zo
besmettelijke ziekte. Ook werkte Van Geuns mede aan de voorbereiding van een
nieuwe regeling voor het geneeskundig onderwijs.
Ook Leiden beschikte in die tijd over een uitstekend clinicus: Gerard Conrad Bernard
Suringar (1802-'74), die gedurende 13 jaar aan het Amsterdamse Atheneum hoogleraar
was geweest in de ontleed- en heelkunde, vóór hij in 1843 te Leiden optrad. Het
prototype van een goede dokter, gaf hij zijn leerlingen een uitnemend voorbeeld.
Intussen liggen de blijvende verdiensten van Suringar meer op het gebied van de
medische historie. In de jaren 1860-'76 schreef hij in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde een serie van veertien uitvoerige artikelen, waarin hij de geschiedenis
van het geneeskundig onderricht aan de Leidse Hogeschool op grond van zelfstandige
bronnenstudie uitvoerig weergaf.134
Een nieuwe impuls aan de kliniek werd gegeven door Samuel Siegmund Rosenstein
(1832-1906), een Duitser die als leerling van Virchow en Franke zowel
pathologisch-anatomisch als klinisch goed geschoold was. Hij kwam in 1866 naar
Groningen om in 1873 een beroep naar Leiden aan te nemen, waar hij tot 1898
werkzaam is geweest. Rosenstein was een uitnemend docent, wiens heldere en
overtuigende lessen door zijn leerlingen bijzonder werden gewaardeerd. Tot zijn
leerlingen behoorde de bekende Amsterdamse clinicus P.K. Pel (1852-1919).
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58. Professor B.J. Stokvis (1834-1902).

Stokvis
Barend Joseph Stokvis (1834-1902) is terecht een unieke persoonlijkheid genoemd,
die in de tweede helft der vorige eeuw in de medische wereld van Nederland en
daarbuiten heeft geschitterd door zijn welsprekendheid, redekunst, geestigheid en
grote talenkennis. Leerling van Schroeder van der Kolk en Donders, begaf hij zich
na zijn promotie te Utrecht (1856) op een langere studiereis, waarbij hij onder andere
Wenen, Praag en Parijs bezocht, om zich vervolgens in zijn geboortestad Amsterdam
te vestigen. Ondanks een drukke praktijk bleef hij in het laboratorium werkzaam. In
1874, op 40-jarige leeftijd dus, werd hij aan de Doorluchte School te Amsterdam
benoemd tot professor in de algemene pathologie aan de geneeskundige kliniek. Hij
heeft zich vooral beziggehouden met het scheikundige onderzoek van
stofwisselingsprocessen en -ziekten (het zogenaamde reduceerbare nevenprodukt
van Stokvis in galkleurstofhoudende urines werd door hem ontdekt).
Zijn in drie delen uitgegeven Voordrachten over geneesmiddelen (Haarlem, 1892)
beleefde een derde druk en werd in het Frans ver-
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taald. Stokvis had ook grote belangstelling voor de tropische geneeskunde, en opende
in 1883 over dit onderwerp als voorzitter een internationaal congres, met een
belangrijke rede waarin hij ook de betekenis van de Nederlandse artsen De Bondt
en Piso naar voren bracht. Zijn medisch-historische belangstelling komt ook uit in
het feit, dat hij in 1896 met Peypers het tijdschrift Janus oprichtte.

Heelkunde
De chirurgie was in de eerste helft van de negentiende eeuw nog een triest vak dat
veel moed en ook een zekere onaandoenlijkheid vereiste om het te blijven uitoefenen.
De mortaliteit was schrikbarend hoog, hospitaal-gangreen was aan de orde van de
dag, en de narcose door lachgas werd pas in 1846 bekend om spoedig door chloroform
te worden vervangen. Een idee daarvan kan men krijgen uit de indrukken die in de
jaren 1818-'19 drie studenten: P.J.I. de Frémery (1797-1855), J.C. Broers (1795-1847)
en C.B. Tilanus (1796-1883) - die later allen hoogleraar zouden worden - op een
buitenlandse reis opdeden en aan een dagboek toevertrouwden. Met name de
teleurstellende en schrikwekkende ervaringen in de kliniek en de operatiekamer van
de toch zo beroemde Parijse chirurg Dupuytren spreken hier boekdelen.
Christiaan Bernhard Tilanus die begonnen is als apothekersbediende in zijn
geboortestad Harderwijk, werd bij de opening van de Clinische School te Amsterdam
op 4 september 1828, hoogleraar in de heelkunde. Bij de opheffing van dit instituut,
39 jaar later ging hij over naar het Atheneum, dat hij tot 1873 diende.
Vóór zijn optreden te Amsterdam werd de heelkunde in die stad praktisch alleen
uitgeoefend door chirurgijns, terwijl hoogleraren, die meestal ook de ontleedkunde
onderwezen, alleen theoretisch onderricht in de chirurgie gaven. Tilanus was de
eerste academisch gevormde hoogleraar, die zelf de chirurgie in het ziekenhuis
praktisch uitoefende. Hij is te beschouwen als de stichter van de Amsterdamse
chirurgische kliniek. Zodoende heeft hij een grote invloed kunnen uitoefenen op de
ontwikkeling van de heelkundige wetenschap in ons land. Hij was bovendien een
voortreffelijk docent en een operateur met grote ervaring. Bedachtzaam van karakter,
bleef hij als chirurg aan de conservatieve kant. Vanaf 1867 zag hij zijn zoon Jan
Willem Reinier Tilanus (1823-1914) naast zich als professor in de chirurgie.
C.B. Tilanus moest aanvankelijk naast de heelkunde ook de verloskunde
onderwijzen, maar op dit gebied lag zijn kracht niet en hij beschouwde het als een
afzonderlijk vak. Na langdurige pogin-
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gen slaagde hij er in de verloskunde van de heelkunde af te scheiden: in 1848 werd
zijn leerling Leopold Lehmann (1817-'80) tot docent in de obstetrie benoemd.

Polano en Van Iterson
Te Leiden is de ontwikkeling van de heelkunde weer anders geweest. Hier trad
Machiel Polano (1813-'78) in 1869 als hoogleraar in de chirurgie op. Hij is de ‘laatste
heelmeester van het oude tijdperk’ genoemd.135 Hij was te Utrecht opgeleid tot militair
geneeskundige, en deed in 1835 voor de ‘provinciale Kommissie voor geneeskundig
onderzoek en toevoorzigt’ het examen van stedelijk heelmeester. Zo werd hij stedelijk
heelmeester van Rotterdam, later ook vroedmeester. In 1852 werd hij lector aan de
Clinische School aldaar, hetgeen hij bleef tot aan de opheffing (1866).
Polano was een vaardig operateur, die onder andere met goed gevolg een cysteus
gezwel van de eierstok verwijderde. Hoezeer zijn kennis en kunde gewaardeerd werd,
blijkt uit het feit dat de universiteit van Utrecht hem een eredoctoraat in de heelkunde,
en die te Leiden later een eredoctoraat in de geneeskunde verleende.
De chirurgie van de buikorganen werd bevorderd door zijn opvolger Jan Egens
van Iterson (1842-1901).136 Hij leefde en werkte in een tijdperk van overgang voor
de heelkunde en heeft deze beoefend in de periode vóór en na de invoering van de
antisepsis door Lister (1865). Daarom is hij genoemd een ‘chirurg uit twee werelden’.
Hij studeerde te Leiden en promoveerde er niet minder dan driemaal: in de
geneeskunde, de verloskunde en de heelkunde, telkens magna cum laude. Na F.W.
Krieger (1805-'81) en Polano in hun klinische werkzaamheden te hebben bijgestaan,
volgde Van Iterson deze laatste in 1878 op. Hij zette de antiseptische
wondbehandeling, door Polano reeds begonnen, voort en begon aseptisch te werken.
Zoals gezegd, bracht hij de buikchirurgie in Leiden tot verdere ontwikkeling, en de
chirurgische kliniek tot ontplooiing.

59. Antonius Mathijsen (1805-1862), de uitvinder van het gipsverband (1851). Nederlandse postzegel
uit 1941.

Mathijsen
Een afzonderlijke, eervolle vermelding verdient ongetwijfeld de officier van
gezondheid, Antonius Mathijsen (1805-'62), die het gipsverband zoal niet uitgevonden
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van hardwordende verbanden was inderdaad reeds sinds onheuglijke tijden bekend;
men vindt het bij sommige natuurvolken en in de Griekse
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oudheid, en door de Arabieren werden zulke verbanden van verschillende
samenstelling reeds aangewend. Men bediende zich onder andere van tarwebloem,
eiwit en kalk of bitumen. In 1814 heeft de Groninger hoogleraar Hendriksz zich reeds
van een gipsafgietsel bij beenbreuken bediend.
Mathijsen, die in het Brabantse Budel is geboren, zijn opleiding aan de
militair-geneeskundige School te Utrecht ontving en in 1828 officier van gezondheid
werd, heeft voor het eerst gipszwachtels gebruikt. Hij verkreeg daarmede een
hardwordend verband dat vele voordelen had doordat het gemakkelijk was aan te
leggen, licht was en bovendien goedkoop. In 1852 maakte hij zijn ontdekking door
middel van een geschrift: Nieuwe Wijze van aanwending van het gips-verband bij
beenbreuken, wereldkundig. Met de Venlose geneesheer Van de Loo, die hem
aanvankelijk geholpen had en zich ook inzette voor de propaganda, geraakte hij in
een conflict over de prioriteit. Tenslotte is Mathijsen de algemene erkenning niet
onthouden en kreeg hij (in 1876) ter gelegenheid van een tentoonstelling te
Philadelphia een medaille ‘for original invention and for the great practical value
thereof’. Terecht draagt het militaire hospitaal te Utrecht zijn naam.

Verloskunde en gynaecologie
De belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van de ontwikkeling der verloskunde
en vrouwenziekten in de negentiende eeuw zijn voor Nederland het feit dat de obstetrie
een erkende, zelfstandige plaats in de medische faculteiten kreeg, de vooruitgang in
de operatieve mogelijkheden (narcose) en technieken, en de invoering van de antien asepsis bij het werk der verloskundigen. Aanvankelijk was als academisch vak
de verloskunde nog met de praktische heelkunde verbonden.
Te Leiden was de eerste hoogleraar in de praktische chirurgie en de obstetrie
Meinard Simon du Pui (1754-1834). Hij studeerde eerst te Groningen om daarna te
promoveren tot ‘doctor in de wijsbegeerte en meester in de vrije kunsten’, begaf zich
vervolgens naar Leiden om zich op de medische studie toe te leggen, waarna hij een
buitenlandse studiereis maakte. Te Londen bekwaamde hij zich ook praktisch in de
heel- en verloskunde onder de gebroeders Johan en William Hunter en Percival Pott,
waarna hij zich verder te Parijs onder de bekende Baudelocque in de obstetrie
bekwaamde. Pas na zijn terugkeer behaalde Du Pui te Leiden zijn graad van doctor
medicinae (febr. 1780). Hierna vestigde hij zich te Kampen. Zijn eerste ervaringen
in deze oude Hanzestad stelde hij te boek
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in een Kort bericht van de ziekten der stad Campen in 1782. Zes jaar later, in 1788
vertrok hij naar Alkmaar, vanwaar hij in 1791 naar Leiden werd geroepen als
buitengewoon hoogleraar. Zijn buitengewoon hoogleraarschap werd in 1795 omgezet
in een gewoon hoogleraarschap in de heel- en verloskunde. Binnen enkele jaren
kreeg hij, dank zij het nieuwe academische ziekenhuis, de gelegenheid zijn studenten
ook praktisch in deze vakken te oefenen.
Du Pui was een zeer ervaren en kundig obstetricus, die een verloskundige
polikliniek heeft geopend. Hij werd opgevolgd door J.C. Broers, na wiens heengaan
de leerstoel gescheiden werd (1848). Terwijl de chirurgie aan F.W. Krieger toe viel,
werd voor de verloskunde en gynaecologie benoemd A.E. Simon Thomas (1820-'86),
die na te Amsterdam gestudeerd te hebben te Leiden promoveerde en zich te
Rotterdam vestigde. In deze stad was hij praktisch werkzaam tot in 1842 zijn
benoeming tot hoogleraar in de verloskunde en de gynaecologie volgde. Hij is de
eerste hoogleraar geweest die alleen deze beide vakken te onderwijzen kreeg. Hij
was een goed verloskundige en ook een goed operateur, leerde van Polano de zieke
eierstok te verwijderen, en paste deze operatie acht maal toe (waarvan zes maal met
goed gevolg). Ook leerde hij bij de keizersnede de wond in de baarmoeder, die men
tevoren openliet, met zilverdraad te hechten. Ook voor de bekkenleer heeft hij
verdiensten, in zoverre hij het scheef vernauwde bekken bestudeerde.
In het jaar van Simon Thomas' optreden, in 1848, maakte de jonge Hongaar Ignaz
Philipp Semmelweis (1818-'65) zijn overtuiging wereldkundig, dat de toenmaals in
klinieken veelvuldig voorkomende en gevreesde kraamvrouwenkoorts niet ontstaat
door onbekende miasmen doch teweeg wordt gebracht door infectie, waarbij de
inwendig-onderzoekende hand van de verloskundige meestal een beslissende rol
speelt.
Simon Thomas heeft in deze kwestie een weifelend standpunt ingenomen: nu eens
dacht hij aan een uit water, bodem of lucht afkomstig miasma, dan weer geloofde
hij (met vele Engelsen) dat de kraamvrouwenkoorts een infectieuze ziekte is, die
zowel sporadisch als epidemisch voorkomt.
Zijn opvolger Tj. Halbertsma (1841-'98) was van de funeste invloed van het
inwendig onderzoek der barenden zo zeer overtuigd, dat hij aanraadde de barende
alleen uitwendig te onderzoeken.
Zoals we reeds zagen droeg te Amsterdam Tilanus Sr. in 1848 zijn onderwijs over
aan Lehmann. Tilanus was één der eersten geweest, die Semmelweis bijviel: hij heeft
hem een waarderende brief geschreven. Toch heeft hij er niet de praktische
consequenties uit getrokken en evenmin getracht Lehmann te overtuigen.
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Lehmann was een geleerd man, een produktief schrijver en een helder docent, maar
ten opzichte van de noodzakelijkheid van asepsis bij de verlossing had hij een blinde
vlek in het oog. Hij geloofde niet aan infectie door de hand van de obstetricus en
was een verklaard tegenstander van Semmelweis en zijn opvattingen. De sterfte in
de kraamkliniek van het Binnen Gasthuis te Amsterdam bleef dan ook schrikbarend
hoog: de vrouwen wilden er tenslotte niet meer heen, en de gemeenteraad benoemde
een commissie om dit vraagstuk nader te bezien. Hangende het onderzoek en de
beraadslagingen kwam Lehmann te overlijden, waardoor de mogelijkheid van een
oplossing der moeilijkheden geboden werd.
Nadat eerst een buitenlander (E. Zweifel) was benoemd - welke echter bedankte
- werd als Lehmanns opvolger Gerrit Hendrik van der Mey (1851-'95) aangewezen.
Hij studeerde te Amsterdam, zag een antwoord op een door de medische faculteit
uitgeschreven prijsvraag met goud bekroond, en promoveerde er in 1876. Na enige
tijd bij Stokvis en Lehmann assistent te zijn geweest, bekwaamde hij zich verder te
Wenen in de heel- en verloskunde, en vestigde zich daarna te Rotterdam als specialist
voor verloskunde en vrouwenziekten. Het onderwerp van de inaugurele rede die Van
der Mey op 3 oktober 1881 hield: Het bestaan van een kraaminrichting, eene
levensvoorwaarde voor verloskundig onderwijs moet gezien worden tegen de
achtergrond van de ernstige problemen rondom de Amsterdamse kraamkliniek, welke
er toe geleid hebben dat men zelfs had overwogen haar op te heffen.
Van der Meij gooide onmiddellijk het roer om, voerde een strenge aseptische
behandeling der kraamvrouwen in en herstelde in korte tijd het geschokte vertrouwen.
Hij was zeer actief, hield veel voordrachten, nam het initiatief tot het oprichten van
de Nederlandse Gynaecologische Vereeniging, doch heeft betrekkelijk weinig
gepubliceerd. Reeds vier jaar na zijn optreden overleed hij tragischerwijze aan een
bloedvergiftiging, tengevolge van een bij een operatie opgelopen infectie.
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Hoofdstuk 8 Het begin van de twintigste eeuw
Hoe dichter men bij het heden komt, hoe meer namen men tegenkomt die een
vermelding waard schijnen. De blijvende betekenis van figuren en ontdekkingen
wordt echter meestal pas op een ietwat grotere afstand herkend. Intussen dient een
overlading van dit boek met een veelheid van persoonsnamen te worden vermeden
om de lezer niet te vermoeien of af te schrikken. Zodoende lijkt het gewenst slechts
enkele figuren van betekenis uit de periode van de eerste decennia van onze eeuw
in dit hoofdstuk naar voren te halen.
Tot goed begrip dient er aan te worden herinnerd dat in de tweede helft der vorige
eeuw de geneeskunde een grote opbloei heeft doorgemaakt. Door de ontdekking van
de cel als elementaire eenheid van het organisme kreeg de microscopische studie
van de weefsels en organen een krachtige impuls en kon Virchow zijn cellulaire
pathologie opbouwen. Door de ontdekking door Duvaine en vooral door Louis Pasteur
(1822-'95) van de bacteriën als ziekteverwekkers ontstond de nieuwe wetenschap
der bacteriologie. Door de invoering van de a- en antisepsis kreeg de heelkunde, die
door de invoering der narcose reeds tot grotere ingrepen in staat was gesteld, een
nog ruimere armslag en verloor de chirurgische ziekenzaal veel van haar vroegere
verschrikkingen.
Door de ontdekking van hormonen als produkten van inwendige klierafscheiding,
verkreeg men een eerste inzicht in de regulatie van de verrichtingen der verschillende
organen en was de endocrinologie tot een begin van ontwikkeling gekomen.
Dan kwam als volkomen verrassing de ontdekking van Wilhelm Conrad Röntgen
(1845-1923), die op de avond van de 8ste november 1895 de stralen ontdekte, die
hij zelf hardnekkig X-stralen is blijven noemen, en die van zulk een geweldige
betekenis zijn geworden voor de diagnostiek en ook voor de therapie van allerlei
ziekten. Röntgens moeder, Charlotte Constance Frowein was een Nederlandse,
geboren te Amsterdam. Toen zijn vader in 1848 zijn woonplaats verliet om zich te
Apeldoorn te vestigen, heeft hij zijn Pruisische nationaliteit opgegeven en
waarschijnlijk met zijn zoontje de Nederlandse verkregen. Wilhelm Conrad Röntgen
is tot zijn
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60. De eerste Nederlandse röntgenfoto van een hand, gepubliceerd door dr. J.K.A. Wertheim
Salomonson. De belichtingstijd was ongeveer 10 minuten. Ned. T. Geneesk., 1896, nr. 32.

18de jaar in ons land opgevoed en werd in 1865 te Zürich als Nederlander
ingeschreven toen hij daar student werd.

Willem Einthoven
Een vinding, die eveneens onafzienbare gevolgen voor de geneeskunde heeft gehad,
zij het vooral, doch niet uitsluitend, voor de cardiologie, is de snaargalvanometer, in
1903 door Willem Einthoven geconstrueerd.138
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61. Willem Einthoven (1860-1927), de ontwerper van de snaargalvanometer (1903), waarmee de
elektrocardiografie een aanvang nam.

Willem Einthoven (1860-1927) is geboren te Semarang, waar zijn vader, als
militaire arts naar Indië gegaan, tenslotte stadsgeneesheer werd. Hij studeerde te
Utrecht, waar hij onder Donders zijn proefschrift over stereoscopie door kleurverschil
bewerkte en op 4 juli 1885 ‘cum laude’ promoveerde. Hoewel pas semi-arts werd
hij kort daarop te Leiden tot hoogleraar in de fysiologie benoemd. Hij deed zijn
artsexamen zes weken voor zijn inaugurele oratie (24 februari 1886), waarin hij sprak
over de Leer der specifieke Energieën. In 1924 was hij op een studiereis door
Amerika; toen aan zijn woning te Leiden het telegram werd ontvangen, waarin werd
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medegedeeld dat hem de Nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde van dat jaar was
verleend voor zijn ontdekking van het mechanisme van het elektrocardiogram.
Hoewel Einthoven zich ook op andere gebieden, bijvoorbeeld de zenuwfysiologie
bewogen heeft, was de elektrofysiologie van het hart toch wel zijn meest geliefde
en meest gevolgrijke studie-object. Hij construeerde een uiterst gevoelige
snaargalvanometer om de actiestromen van het hart op lichtgevoelig papier te
registreren. De fijne snaren werden gemaakt door met een boog een half-weke
kwartsdraad weg te schieten. In zijn laboratorium kon hij elektrocardiogrammen
vervaardigen van patiënten, die in een ziekenhuis op een afstand van een kilometer
of meer lagen. Hij gaf de analyse van de componenten van het fysiologische
elektrocardiogram aan en voerde de drie zogenaamde standaardafleidingen in.
Terwijl het elektrocardiogram in de kliniek aanvankelijk vooral van belang bleek
voor de studie van de ritmestoornissen, trad zijn onschatbare waarde voor de
beoordeling van de toestand van de hartspier aan het licht, nadat Herrick in 1914 het
eerste geval van hartspier-infarct had beschreven.

Zwaardemaker
Een fysiololoog van formaat en internationale vermaardheid (hij kreeg drie
buitenlandse eredoctoraten), was ook Zwaardemaker, eveneens een leerling van
Donders.
Hendrik Zwaardemaker (1857-1930), geboren te Haarlem, waar zijn vader uitgever
en boekhandelaar was, studeerde te Amsterdam, was twee jaar assistent bij de
patholoog-anatoom H.C. Kuhn en bewerkte een proefschrift ‘over ischaemie van
den hartwand’ onder leiding van de fysioloog, Th. Place. Tijdens zijn werkzaamheid+
+
bij de militair-geneeskundige dienst specialiseerde hij zich in de keel-, neus- en
Engelmann (1843-1909)
was
in 1869 gehuwd met de
oorheelkunde, welk specialisme hij later nog uitoefende toen hij hoogleraar was
enige
dochter (Maria) van
in de fysiologie te Utrecht. Als zodanig werd hij in 1897 benoemd als opvolger
Donders, welke het volgend
van Th. W. Engelmann, die toen naar Berlijn vertrok. In zijn laboratorium hield jaar overleed na aan een
hij zich vooral met de zintuigen, met name de reuk bezig; hij ontwierp de naar
tweeling het leven te hebben
hem geheten olfactometer. Ook maakte hij uitvoerige studies over de
geschonken.
ionenbalancering in de vloeistof, waarmede het hart doorstroomd werd en wees hij
op de betekenis van het kalium daarin. Zijn Leerboek der physiologie beleefde tussen
1910 en '20 drie oplagen. Zijn verdienste zag hij door talrijke onderscheidingen
erkend.
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Christiaan Eykman en Gerrit Grijns
Op 'n geheel ander gebied van de fysiologie hebben zich twee mannen bewogen,
wier namen ook voor het nageslacht verbonden zullen blijven vanwege hun betekenis
voor de wetenschap: Eykman en Grijns.
Christiaan Eykman (1858-1930), was de zoon van een kostschoolhouder te Nijkerk,
die later onderwijzer werd te Zaandam, en vier begaafde zoons had. Eén van hen
(J.F. Eykman) is hoogleraar in Tokio en later te Groningen geweest, een andere
(G.P.H.) was een bekwaam taalkundige, de derde (P.H.) was één der eerste
röntgenologen in Nederland, en Christiaan werd Nobelprijswinnaar.
Christiaans grote begaafdheid bleek reeds tijdens zijn studie: hij passeerde al zijn
examens ‘cum laude’ of ‘magna cum laude’. In een en hetzelfde jaar (1883) deed hij
zijn artsexamen en promoveerde onder Th. Place op een onderwerp uit de
zenuwfysiologie: Over polarisatie in de zenuwen. Om zijn studie te kunnen
bekostigen, had hij zich (evenals trouwens Einthoven heeft gedaan) voor de
militair-geneeskundige dienst moeten verbinden. Zodoende vertrok hij nog in hetzelfde
jaar als officier van gezondheid naar Indië, waar hij twee jaar op Java en Sumatra
werkte, tot een hevige aanval van malaria hem dwong met ziekteverlof te gaan. Weer
terug in het vaderland en nauwelijks hersteld, verloor Eykman, na een driejarig
huwelijk, zijn jonge vrouw.
In verband met zijn voornemen zich op de bacteriologie toe te leggen, begaf hij
zich naar de beroemde Robert Koch (1843-1910) te Berlijn. Hier had hij een
ontmoeting die beslissend werd voor zijn wetenschappelijke loopbaan.
In Nederlands Oost-Indië heerste in die jaren een ernstige ziekte, de beri-beri,
welke vooral in het leger, op de vloot en in gevangenissen talrijke slachtoffers maakte.
Men kent van de beri-beri een ‘natte’ vorm, waarbij het lichaam van de lijder zuchtig
is gezwollen tengevolge van onvoldoende hartwerking, en de lijder in een toestand
van uiterste benauwdheid (in het japans sho-shîn genaamd), te gronde gaat. De ‘droge’
vorm vertoont het beeld van een ontsteking der zenuwen (polyneuritis).
De Nederlandse regering nu had een commissie benoemd om deze ziekte ter plaatse
nader te bestuderen en haar oorzaak op te sporen. Deze commissie bestond uit prof.
C.A. Pekelharing (1848-1922) en, vanwege de polyneuritis-verschijnselen, de jonge
lector in de neurologie C. Winkler (1855-1941). Onder de indruk van de opkomende
bacteriologie en de ‘epidemische’ verspreiding der ziekte, dacht men vooral aan een
bacterie als verwekker. Daarom ook
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62. Christiaan Eyckman (1858-1930) en Gerrit Grijns (1865-1944), bekend door hun onderzoekingen
op het gebied van de vitaminenleer.

had de commissie zich naar Berlijn begeven om zich onder leiding en in het
laboratorium van Koch nader te oriënteren. Een anekdote wil, dat Eykman in 'n
restaurant, met een krant als aanleiding, toevallig met hen in aanraking kwam. De
kennismaking leidde er toe, dat hij aan de commissie werd toegevoegd.
De groep onderzoekers vertrok in 1886 en keerde in 1887 terug in de overtuiging
een micrococcus uit het bloed van de beri-berilijders te hebben gekweekt, waarvan
de toxinen de zenuwverschijnselen zouden veroorzaken. Eykman bleef achter om
het onderzoek voort te zetten. Opnieuw kwam een gelukkig toeval hem te hulp. Alle
pogingen om de ziekte bij dieren op te wekken door ze te besmetten met de
‘micrococcus’, mislukten. Maar nu zag hij spontaan onder hoenders een soortgelijk
beeld optreden, met verlammingen van de poten. Microscopisch onderzoek van de
zenuwen toonde ontstekingsachtige verschijnselen aan, juist zoals bij beri-berilijders
waren gevonden, en Eykman beschouwde, terecht, deze polyneuritis gallinarum als
het equivalent van de beri-beri bij mensen.
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Merkwaardigerwijze zag hij op een gegeven ogenblik de ziekte bij de hoenders van
het laboratorium spontaan verbeteren. Het viel hem op dat er tegelijkertijd iets in
hun voeding veranderd was. Werden ze tevoren gevoed met rijst die overgebleven
was van de officierstafel, een nieuwe kok maakte aan dit gebruik een einde, omdat
militaire rijst niet mocht dienen voor de voeding van civiele kippen! Nu was de
‘militaire rijst’ hooggepolijst en gekookt, terwijl de later toegediende rijst dit niet
was en nog (gedeeltelijk) het zilvervliesje om de korrel bevatte. Eijkman was
overtuigd van het verband van deze bevinding met de ziekelijke verschijnselen, doch
verklaarde de waarneming verkeerd. Hij dacht, dat uit de gepolijste rijst in de darm
door bacteriële omzetting toxische produkten ontstonden, die de zenuwontsteking
veroorzaakten.
In 1896 ging Eykman met ziekteverlof naar het vaderland terug, waar hij twee
jaar later te Utrecht tot hoogleraar in de gezondheidsleer en forensische geneeskunde
werd benoemd. Pas veel later, in 1928, verkreeg hij als 70-jarige de Nobelprijs en
stelde hij een (vanwege zijn gezondheidstoestand niet uitgesproken) rede op, waarin
hij zijn werk op dit gebied nader belichtte en ook ... overschatte. De gedachte namelijk
dat er zich in onze voeding in uiterst geringe hoeveelheden onmisbare, beschermende
stoffen bevinden, is niet van hem, doch van Grijns.
Ook Gerrit Grijns (1865-1944), ging, na zijn studie te Utrecht, als officier van
gezondheid naar Indië. Ook hij is op een zenuw-fysiologisch onderwerp gepromoveerd
(Bijdrage tot de physiologie van den Nervus opticus) (1892). Na nog enige tijd onder
de beroemde, doch reeds bejaarde Duitse fysioloog Carl Ludwig gewerkt te hebben,
werd hij naar Indië gezonden, waar hij medewerker werd van Eykman, die een groter
laboratorium tot zijn beschikking had gekregen dat echter zo'n ingewikkelde naam
had gekregen, dat men meestal sprak van het laboratorium met de onuitsprekelijke
of lange naam.
Na Eykmans vertrek zette Grijns de onderzoekingen voort en uitte naar aanleiding
daarvan reeds in 1901 de gedachte aan protectieve stoffen, welker gemis de beri-beri
zouden veroorzaken. Eykman heeft zich daartegen nog jarenlang verzet, maar kon
tenslotte niet langer aan zijn hypothese van toxinen vasthouden.
De oorspronkelijke idee die tenslotte geleid heeft tot de gehele leer der vitamines,
is van Grijns, maar zijn betekenis is lang onderschat. Grijns keerde in 1917 terug
naar Holland en werd in 1921 hoogleraar in de dierfysiologie aan de
landbouwhogeschool te Wageningen. In 1940 kreeg hij de Swammerdam-medaille
met de Latijnse inscriptie ‘de stichter en vader van de huidige leer der
voedingsmiddelen’ (Hodiernae Nutrimentorum Doctrinae Conditor atque
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Pater). Dit huldeblijk zal hem goed gedaan hebben, maar dat neemt niet weg dat hij
eigenlijk een aandeel in de aan Eykman toegekende Nobelprijs verdiend had.
De kroon op dit werk is in 1926 gezet door Nederlanders, werkzaam in hetzelfde
laboratorium met de onuitsprekelijke naam, toen B.C.P. Jansen (1884-1962), later
hoogleraar in de chemische fysiologie aan de universiteit van Amsterdam, en Donath
het vitamine B1, het aneurine, in zuivere toestand wisten te verkrijgen, en aldus de
geheimzinnige beschermende stof uit het zilvervliesje van de rijst en de dedèk in
handen kregen.

Inwendige geneeskunde
De omstandigheid dat, zoals we zagen, in 1865 Rosenstein uit Duitsland werd
beroepen om de leerstoel in de inwendige geneeskunde te Groningen te bezetten,
kan doen vermoeden, dat het destijds in Nederland aan prominente figuren op dit
gebied ontbrak. Toch waren er zeker ook wel bekwame Nederlandse internisten.
Intussen bestond het specialisme als zodanig nog niet; tot hoogleraar werden veelal
huisartsen benoemd, die zich onderscheiden hadden of van wie men goede
verwachtingen koesterde. Een geneesheer van de oude stempel doch met zin voor
wetenschappelijk werk, wiens arbeidsperiode nog grotendeels in onze eeuw valt,
was Talma.
Sape Talma (1847-1918), geboren te Dokkum, was een broer van de predikant, die
als minister de grondslag voor de sociale wetgeving in Nederland heeft gelegd. Hij
studeerde en promoveerde (1873) te Utrecht om er 3 jaar later de leerstoel voor
pathologische anatomie te bezetten, welke hij echter een paar jaar later verwisselde
voor die van de (inwendige) geneeskunde. Zijn werkzaamheid aan de Utrechtse
universiteit strekt zich over meer dan veertig jaren uit. Van belang waren zijn
onderzoeken over de betekenis van de nervus vagus op de ingewanden, doch van
meer betekenis waren zijn onderzoekingen over de collaterale bloedsomloop bij
leverziekten, met name de cirrhose van Laënnec. In 1898139 stelde Talma in de
literatuur als behandeling van de ascites (buikwaterzucht) bij deze patiënten een
eenvoudige operatie voor, die de naam van de operatie van Talma kreeg en bestond
uit een verlegging van aders. Weliswaar was de operatie reeds twee jaar tevoren in
een Engels tijdschrift aangegeven, maar Talma verzekerde, dat de hoogleraren in de
chirurgie te Utrecht, Narath en Eiselsberg de ingreep toen reeds op zijn verzoek
hadden uitgevoerd.
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Wenckebach
Van Europese vermaardheid is onze Wenckebach geweest. Karel Frederik
Wenckebach (1864-1940)140, telg uit een geslacht, waarvan de stamvader in de
zeventiende eeuw uit Duitsland naar Holland kwam, en dat verscheidene figuren
heeft voortgebracht die zich hebben onderscheiden in wetenschap of kunst, heeft te
Utrecht gestudeerd en aldaar in het fysiologisch laboratorium van Engelmann een
anatomisch-fysiologisch proefschrift bewerkt.141
Ook hield hij zich bezig met de fysiologie van het hart en bestudeerde hij
ritme-stoornissen onder experimentele verhoudingen bij de kikvors. Ondanks zijn
wetenschappelijke ambitie, werd zijn huwelijk aanleiding zich als arts te vestigen,
en wel te Heerlen, waar hij tot 1901 praktiseerde. In 1896 begaf hij zich naar Utrecht,
waar hij als geneesheer van een bejaardentehuis tevens de gelegenheid te baat nam
hart- en polsslag langs mechanische weg te registreren. In 1901 werd hij benoemd
tot hoogleraar in de geneeskunde te Groningen, als opvolger van prof. H.A. Kooyker
(1832-1904). Hier wijdde hij zich aan het onderwijs en voerde het röntgenonderzoek
in; hij liet zelfs 'n apparaat construeren, waardoor de studenten röntgenfoto's
stereoscopisch te zien kregen.
In 1903 gaf hij in het Duits een boek uit over de onregelmatige werking van het
hart142, dat hem internationale contacten opleverde, onder andere met (Sir) William
Osler (1849-1919), waardoor hem bleek dat een Engelse huisarts, (later Sir) James
Mackenzie (1853-1915) hem in zoverre vóór was, dat deze ook de aderpols
registreerde. Wenckebach trok ook in het buitenland de aandacht, en in 1911 volgde
hij een roep naar de keizerlijke universiteit van het toen Duitse Straatsburg.

Karel Frederik Wenckebach

Lang zou hij daar niet blijven, want in 1914 kreeg hij de eervolle benoeming tot
hoogleraar in de geneeskunde te Wenen. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
op 1 augustus 1914 verhinderde hem zijn post op de bestemde tijd te betrekken, en
toen hij, na enige maanden in Duitsland opgehouden te zijn, te Wenen aankwam,
vond hij een kliniek waarvan de assistenten in militaire dienst waren opgeroepen.
De oorlogsomstandigheden hebben zijn werkzaamheden in die jaren sterk beïnvloed,
in zoverre dat zijn kliniek weldra bevolkt werd met afgevoerde soldaten, die aan
dysenterie leden, terwijl hij zelf zich naar het front heeft begeven om het zogenaamde
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soldatenhart nader te bestuderen. Zijn Nederlandse relaties benutte hij in de jaren
1918-'19 om een hulpactie te organiseren voor de ondervoede Weense bevolking,
om met name de kinderen te helpen. In de jaren twintig bloeide zijn kliniek op en
trok Wenckebach bezoekers uit allerlei landen. Hij werd een gezocht consulent voor
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de adel en rijkdom uit Oost-Europa. Daarbij bleef de cardiologie zijn voornaamste
belangstelling houden. Na zijn emeritering in 1929 maakte hij nog een studiereis
naar Oost-Indië om het hart van lijders aan beri-beri te bestuderen, waarbij hij de
medewerking van W.C. Aalsmeer had en waarvan hij de resultaten in boekvorm
heeft weergegeven.
Wenckebachs naam blijft verbonden aan een ritme-stoornis van het hart, de
zogenaamde Wenckebachse perioden en aan de Wenckebachse bundel, een soms
voorkomende prikkelsgeleidingsbundel tussen de linker boezem en de kamers van
het hart.

Hijmans van den Bergh

A.A. Hijmans van den Bergh

Tenslotte moge nog aandacht worden gewijd aan de figuur van Albert Abraham
Hijmans van den Bergh (1869-1943), een tijdgenoot en vriend van Wenckebach.
Zijn naam is in alle klinisch-chemische laboratoria ter wereld bekend geworden in
verband met de door hem ingevoerde bepaling van de galkleurstof in het bloed.
Hijmans van den Bergh, die te Leiden studeerde en promoveerde, vestigde zich
als geneesheer te Rotterdam en was daar tevens verbonden aan het Gemeente
Ziekenhuis op de Coolsingel. Hij kwam in 1901 ook in aanmerking voor de bezetting
van de door Kooyker verlaten leerstoel te Groningen, maar heeft doordat Wenckebach
werd benoemd, moeten wachten tot diens vertrek naar Straatsburg. In 1912 werd hij
professor in de geneeskunde te Groningen, in 1918 volgde hij Talma te Utrecht op.
Hier heeft hij zich in het bijzonder bezig gehouden met het onderzoek van de
afbraakprodukten van de bloedkleurstof (hemoglobine): de porphyrines en het
bilirubine. Door de invoering van de kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van het
bilirubine in de bloedwei, verkreeg hij wereldvermaardheid: enige tientallen jaren
waren de Eenheden van Hijmans van den Bergh (1 E = 5 mg per liter) de overal
aanvaarde maat.
Evenmin als Wenckebach zich beperkt heeft tot het lezen van cardiogrammen,
beperkte Hijmans van den Bergh zich tot het scheikundig onderzoek: zij zagen ook
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de patiënt aan. Beschreef Wenckebach de peervormige, pyriforme borstkas, Hijmans
van den Bergh wees op de soms voorkomende piramidale vorm van de thorax.
De Duitse bezetting van ons land maakte de laatste levensperiode voor Hijmans
van den Bergh bijzonder moeilijk. Hij stierf ten huize van zijn opvolger prof. dr.
C.D. de Langen (1887-1967), een leerling van Wenckebach, die door snel handelen
voorkwam dat het stoffelijk overschot van Hijmans van den Bergh (een jood) per
handkar naar de begraafplaats zou worden vervoerd.

Eindnoten:
138
139
140
141
142

Zie A. de Waart, Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927. Bohn, Haarlem 1957.
Berl. Klin. Woch. 35, 833, 1898.
Zie G.A. Lindeboom, Karel Frederik Wenckebach 1864-1940. Bohn, Haarlem 1965.
De ontwikkeling en de bouw der Bursa Fabricii, Leiden 1888.
K.F. Wenckebach, Die Arhythmie als Ausdruck bestimmter Funktionsstörungen des Herzens.
(1903)
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Hoofdstuk 9 Besluit
In het voorgaande hoofdstuk werden slechts enkele figuren besproken die bijgedragen
hebben tot de ontwikkeling van de medische wetenschap in Nederland. We hebben
ons daarbij beperkt tot degenen, die in de eerste decennia onzer eeuw ook buiten
onze landsgrenzen bekendheid, aandacht en waardering vonden. Het zijn over het
algemeen dezelfde personen als zij die ook in ons land de medische wetenschap op
opmerkelijke wijze hebben bevorderd. Toch moet daarbij worden erkend, dat een
volstrekte volledigheid niet is bereikt of is nagestreefd.
Van een poging het zeer nabije verleden van de ontwikkeling der medische
wetenschap in ons land te beschrijven is bewust afgezien. Het is een moeilijke zaak,
en in het bestek van dit werk geen vereiste, daarvan een evenwichtige weergave te
trachten te geven. Dank zij de moderne publiciteitsmedia als dagbladpers, radio en
televisie is een ieder in de gelegenheid van de nog steeds aanhoudende vooruitgang
in de mogelijkheden der geneeskunde kennis te nemen.
De door de verbeterde narcose en het kunsthart mogelijk gemaakte open
hartchirurgie, de implantatie van een kunstmatige gangmaker van het hart bij
levensgevaarlijke stoornissen van het ritme, de hemodialyse en de overplanting van
een gezonde nier bij lijders aan chronische niervergiftiging hebben reeds voldoende
bekendheid verkregen, zodat zowel een nierstichting als een hartstichting aan een
ieder de mogelijkheid biedt steun te verlenen aan de verdere ontwikkeling der geneesen heelkunde op dit terrein. Op het gebied der inwendige geneeskunde zijn door de
invoering van antibiotica ter bestrijding van allerlei infecties en van de
celgroei-remmende middelen (cytostatica) resultaten bereikt, die in brede kringen
bekend zijn. Op het gebied van de endocrinologie is de mogelijkheid van het gebruik
van anticonceptiva (de zogenaamde pil) ter voorkoming van zwangerschap een
voorwerp van steeds dringender voorlichting. De aanwending van mannelijke en
vrouwelijke geslachtshormonen, zowel bij fysiologische toestanden als bij het
vrouwelijk of mannelijk climacterium, evenals bij verschillende ziektetoestanden
neemt steeds toe. De natuurwetenschappelijke en technische ontwikkeling der
geneeskunde schrijdt steeds voort, en de
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medische macht neemt immer toe. Men zou het dan ook bij een geschrift over de
ontwikkeling der medische wetenschap, beschouwd als een zuivere natuurwetenschap,
kunnen laten.
Maar het is nu eenmaal zo dat de mens, eenvoudigweg gesproken bestaat uit
lichaam en ziel. In de dagelijkse geneeskundige praktijk blijkt het op ieder
doktersspreekuur, dat de lijder, die hulp zoekt, niet altijd gebaat is bij een zuiver
technische of medicamenteuze hulp. En de dokter staat in zeker veel meer dan de
helft der gevallen voor klachten of verschijnselen, die hij zuiver
organisch-natuurwetenschappelijk niet kan verklaren.
De in het midden onzer eeuw opgekomen, maar steeds door de beste artsen aller
tijden beoefende, psychosomatische geneeskunde waardeert niet alleen de invloed
van psychische factoren, maar is principieel van oordeel dat bij iedere ziekte de
gevoelsmatige factoren in aanmerking dienen te worden genomen om te komen tot
een juiste waardering van de klachten en verschijnselen. Theoretisch gaat zij uit van
de psychosomatische natuur van de aandoening en de emotie, welke onder bijzondere
omstandigheden tot verschijnselen en ziektebeelden aanleiding geven, waarvan het
begrip aan een enkel organisch gerichte geneeskunde ten enen male ontgaat. Dat de
gehele mens met al zijn lichamelijke en geestelijke gevoelens in aanmerking dient
te worden genomen bij de beoordeling van het ziektebeeld, wisten tenslotte reeds de
oude Grieken, die het voetspoor van Hippocrates drukten. In de geschiedenis der
geneeskunde is dit besef telkens opnieuw naar voren gekomen. Het laat zich voorzien
dat de psychosomatiek en de anthropologische geneeskunde zich ook in de toekomst
telkenmale zullen aandienen als een tegenwicht van de zuivere
natuurwetenschappelijke geneeskunde, welker ontwikkeling in dit geschrift min of
meer eenzijdig in beschouwing is genomen. Het begrijpen van geestelijke
achtergronden is nu eenmaal moeilijker, en komt bij de kennisoverdracht omtrent
de evolutie der medische wetenschap nu eenmaal pas ná de weergave van feiten of
controleerbare gegevens.
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63. Moderne operatie in het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit te Amsterdam.
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Biografische aantekeningen
Banga, Jelle (1786-1877), geboren in Franeker. Was daar een bekend arts, die
zich ook op maatschappelijk gebied bewoog en tweemaal burgemeester van
zijn stad was, is voornamelijk bekend vanwege zijn verdienste voor de
beschrijving van de geschiedenis der geneeskunde in Nederland (zie
literatuurlijst). Hij liet een door M.A. van Andel besproken dagboek na (Ned:
T. Geneesk. 81, 1937, 41-52 en Bijdr. Gesch. XVII, 1-12).
Bidloo, Nicolaas (1674-1735), een neef van Govert Bidloo. Ging in 1702 naar
Rusland als lijfarts van czaar Peter I. Hij heeft te Moskou in 1707 een hospitaal
opgericht, dat in 1721 uitbrandde, doch na restauratie in 1727 opnieuw geopend
werd. Bidloo heeft de eerste medische school in Rusland opgericht. Enige jaren
geleden zijn fraaie tekeningen, die hij van zijn huis en tuin te Moskou heeft
gemaakt, teruggevonden.
(Zie: J. Dankmeijer en Th. Roëll. Nicolaas Bidloo and the institution of medical
education in Moscow, in G.A. Lindeboom (editor), Boerhaave and his Time.
Brill, Leiden 1970, 165-9, 8 ill.)
Blaes (Blasius), Gerard (ca. 1625-'92), arts te Amsterdam en hoogleraar aan
het athenaeum aldaar. Hij was een goed anatoom. Te zijnen huize ontdekte de
beroemde Nicolaas Steno (Niels Stensen, 1638-'86) de uitvoergang van de
oorspeekselklier (ductus parotideus Stenonianus) aan een kalfskop. Blasius
eigende zich deze ontdekking ten onrechte toe, hetgeen tot een prioriteitsconflict
heeft geleid.
Blasius verzamelde ook om zich heen een groep van artsen, die op geregelde
tijden bijeen kwam om anatomische vraagstukken te bespreken.
Bolk, Louis (1866-1930), begon zijn studie in 1888, na het examen voor
kandidaat-notaris te hebben afgelegd. Tien jaar later werd hij buiten de
voordracht om benoemd tot hoogleraar in de ontleedkunde te Amsterdam. Zijn
gedachten over het ontstaan van de menselijke lichaamsvorm en zijn zogenaamde
foetalisatie-theorie zette hij uiteen in zijn rectorale rede Hersenen en cultuur
(1918). Hij was een streng, doch geëerd leermeester, die een school voor
anatomen heeft gesticht, waaruit onder andere J.A.J. Barge (Leiden), J. Boeke
(Utrecht), A.P.J. van der Broek (Utrecht), M.W. Woerdeman (Amsterdam) en
Mijsberg zijn voortgekomen.
Bosch, Willem (1798-1874), tropenarts, werkzaam op Java. Hij stelde voor de
dokter-djawaschool op te richten, en schreef monografieën over Indische spruw
en dysenterie.
Brugmans, Sebald Justinus (1763-1819), doctor in de filosofie en in de
geneeskunde, trad in 1786 te Leiden op als hoogleraar in de botanie, vanaf het
volgende jaar in de natuurlijke historie, en vanaf 1800 in de scheikunde. Bewees
de universiteit in de Franse tijd belangrijke diensten, ontwierp de geneeskundige
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dienst der Bataafse legers (1796) en breidde in 1815 de hortus uit. Hij was ook
vergelijkend anatoom.
Dekkers, Frederik (1648-1720), was een zeer gezocht arts te Leiden, die op
46-jarige leeftijd aldaar benoemd werd tot hoogleraar en de universiteit nog
vijfentwintig jaar heeft gediend, de laatste tijd als ambtgenoot van Boerhaave.
Hij heeft verschillende werken geschreven en beschreef de kookproef voor het
aantonen van eiwit in de urine.
Deusing, Anton (1620-'66), aanvankelijk vooral oriëntalist, studeerde later
geneeskunde, sinds 1639 hoogleraar in de wis- en natuurkunde te Harderwijk
en vanaf 1642 in de geneeskunde. In 1646 nam hij een beroep naar Groningen
aan. Hij was een veelzijdig geleerde, die zich in geschrift tegen de chemiatrische
denkbeelden van Sylvius verzette.
Deyman, Johannes (Joan) (1620-1666), geneesheer te Amsterdam. Werd in
1653, als opvolger van Tulp, voorlezer in de ontleed- en heelkunde, en inspecteur
van het Collegium Medicum. Hij is door Rembrandt geschilderd tijdens een
anatomische les.
Dodonaeus (Dodoens), Rembert (1517-'85), was onder andere lijfarts van de
keizers Maximiliaan II en Rudolf II. Legde zich vooral op de plantkunde toe
en schreef op 36-jarige leeftijd zijn beroemde Cruydtboek. Antwerpen 1553.
Aan het einde van zijn leven werd hij hoogleraar in de genees- en
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plantkunde aan de Leidse Hoogeschool (1582).
Fey, Arnold († 1679), vermaard heelkundige te Oirschot, die patiënten uit
binnen- en buitenland aantrok, en in consult is geroepen bij de moeder van
Lodewijk XIV in Frankrijk. Hij verrichtte opening van het lijk van de Oirschotse
non, waaruit later olie zou vloeien, hetgeen veel bedevaartgangers trok en leidde
tot een hernieuwde lijkopening door Lodewijk de Bils in het stadhuis van Den
Bosch.
Fokker, Adriaan Abraham en Abraham Pieter Adriaan Abraham Fokker
(1810-1878) was een bekend arts te Middelburg, die aan de provinciale
geneeskundige school aldaar gedoceerd heeft, sinds 1853 geneeskundig
inspecteur van Zeeland was en zich ook als medischhistoricus heeft
onderscheiden. Zijn zoon A.P. Fokker (1840-1906) was vanaf 1877 hoogleraar
in de hygiëne te Groningen en één der eerste bacteriologen in ons land. Hij
trachtte de generatio spontanea van bacteriën te bewijzen. Zijn wetenschappelijk
werk had geen blijvende waarde.
Frémery, Nicolaas Cornelis de (1770-1844), enige zoon van Petrus Isaäcus
de Frémery. Werd in 1795 als opvolger van Steven Jan van Geuns Jr. benoemd
tot hoogleraar, met een zeer uitgebreide opdracht: scheikunde, farmacie,
natuurlijke geschiedenis, medicina forensis en politica en medica. Het
proefschrift, waarop hij in 1793 te Leiden promoveerde, was een verdienstelijke
verhandeling over het vrouwelijke bekken, dat door beenverweking misvormd
is. Zijn te Utrecht geboren zoon, Petrus Johannes Isaac de Frémery (1797-1855)
was een bekend geneesheer in zijn geboortestad, waar hij in 1829 buitengewoon
hoogleraar in de scheikunde werd. Deze schreef o.a.: Archief voor den
Aziatischen braakloop en al wat daartoe betrekking heeft. Utrecht 1832-'34.
Gallandat, David Henry (1732-'82), geboren in Yverdon (Zwitserland) en
opgevoed in Vlissingen. Werd eerst (scheeps-)chirurgijn, later arts, stichtte in
Vlissingen een school voor chirurgijnen en scheepsartsen (1761), behoorde tot
de oprichters van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1769) en
schreef verscheidene boeken over de vroedkunde.
Gorter, Johannes en David de Johannes de Gorter (1689-1762) was chirurgijn
te Enkhuizen vóór hij geneeskunde ging studeren te Leiden. Na beëindiging
van zijn studie keerde hij terug naar Enkhuizen, waar hij de genees- en
heelkundige praktijk uitoefende, tot hij in 1725 te Harderwijk tot hoogleraar
werd benoemd.
In 1743 werd zijn zoon David (1717-'83) naast hem buitengewoon hoogleraar
in de botanie. In 1754 gingen de beide De Gorters naar Rusland als hofartsen
van czarina Elisabeth. Na de dood van zijn vrouw keerde De Gorter Sr. terug
naar zijn vaderland (1758). Van zijn werken is het belangrijkst een commentaar
op de Aphorismen van Hippocrates (Medicina Hippocratica, exponens
aphorismos Hippocratis), dat ook in Italië enkele malen herdrukt werd.
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David de Gorter was een goed plantkundige; hij heeft in 1735 enige dagen met
Carolus Linnaeus (1707-'78) gebotaniseerd, toen deze te Harderwijk kwam om
te promoveren. Zijn herbarium is enige jaren geleden teruggevonden. Met
onderbreking van een jaar is hij tot 1764 in Rusland gebleven.
De Gorter Sr. heeft zijn jongste zoon genoemd Herman Boerhaave de Gorter
(1732-'92); deze is arts te Amsterdam geweest.
's Gravesande, Cornelis Isaacz. (1631-'91), arts te Delft, doceerde aldaar de
ontleedkunde aan de chirurgijns, was bevriend met Van Leeuwenhoek en Reinier
de Graaf (door C. de Man op een schilderij vereeuwigd). Hij liet geen publikaties
na; was geen familie van de beroemde natuurkundige W.J. 's Gravesande,
waarmede Boerhaave heeft samengewerkt.
Groshans, C.P.F. (1814-'74), gezien arts te Rotterdam, leraar aan de Clinische
School, welke aldaar van 1828-'66 heeft bestaan, lid van verscheidene
wetenschappelijke genootschappen.
(Zie o.a.: G.A. Lindeboom, De Clinische School te Rotterdam, Ned. T. Geneesk.
109, 1965, 2095-9).
Guye, Ambroise Arnold Guillaume (1839-1905), eerste hoogleraar in de
oorheelkunde aan de universiteit van Amsterdam (benoemd in 1886). Van zijn
hand verscheen onder andere de volgende publikatie: De geneeskunde van de
19de eeuw, 1901.
Haen, Anton de (1704-'76), leerling van Boerhaave. Praktiseerde tot 1754 te
Den Haag, toen Van Swieten hem als hoogleraar in de geneeskunde naar Wenen
riep, waar zijn gaven als clinicus en docent spoedig aan de dag traden, doch
ook zijn ietwat moeilijk karakter tot conflicten, onder andere met Van Swieten,
aanleiding gaf. Paste als eerste in het gasthuis stelselmatige metingen van de
temperatuur toe. Legde zijn ervaringen neer in een 15-delig werk (Ratio
medendi).
Zie lit. no. 40 A.
Kaau Boerhaave, Herman en Abraham, waren zoons van dr. Jacob Kaau,
die te Den Haag praktiseerde en gehuwd was met Boerhaaves zuster Margareta.
De gebroeders schijnen op eigen instigatie na de dood van hun beroemde oom
diens naam bij de hunne te hebben getrokken.
Herman (1715-'53), de oudste, bedankte in 1729 voor een lectoraat in de
scheikunde te Leiden, vestigde zich te Den Haag, kwam
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(door zijn vrouw) in grote financiële moeilijkheden te verkeren, zodat het beroep
naar het Russische hof in 1741 een ware uitkomst voor hem was. Hij stierf in
1753 in Moskou als een zeer gewaardeerd lijfarts van de czarina. Abraham
(1715-'58), de ‘dove’ (hij werd als student in één nacht geheel doof) was
geleerder dan Herman. Hij schreef een wetenschappelijk, doch niet zeer helder
boek en ging in 1746 eveneens naar Rusland (Petersburg).
Beide broers verplichtten zich bij hun vertrek naar Rusland de hun door hun
oom nagelaten manuscripten mede te nemen; deze zijn terecht gekomen in de
boekerij van de militair-medische (Kirov-) akademie te Leningrad. Geen van
beiden heeft er iets van gepubliceerd, zoals men algemeen verwachtte en hoopte.
Kerckring, Theodorus (1640-'93), geboren te Hamburg. Heeft jaren de
geneeskundige praktijk te Amsterdam uitgeoefend. Was een ijverig anatoom
die de naar hem genoemde plooien in de dunne darm beschreef; bovendien
beschreef hij ook de kleine vaatjes, die de wand der bloedvaten verzorgen (vasa
vasorum).
Loncq, Godewijn Jan (1810-'87), geboren te Schiedam, studeerde en
promoveerde te Leiden, vestigde zich vervolgens te Rotterdam, waar hij in 1835
benoemd werd tot lector in de geneeskunde aan de Clinische School aldaar. In
1840 werd hij hoogleraar te Utrecht. In 1881 verkreeg hij zijn emeritaat. Hij
stond bekend als een goed clinicus.
Mattheus, Philippus Sr. en Jr. Philippus Mattheus Sr. (1621-1700) werd in
1651 hoogleraar in de theoretische geneeskunde en de kruidkunde. Hij onderwees
de geneeskunde in Hippocratische geest en was een sieraad der universiteit
(Bijdr. Gesch. 1937, 169). Philippus Mattheus Jr. (1641-'90) was een neef van
hem, die in 1670 eveneens hoogleraar in de geneeskunde te Franeker werd. Hij
liet geen publikaties na.
Mezger, Johann Georg (1838-1909), geboren te Amsterdam, was eerst
gymnastiekleraar, werd later arts en bekwaamde zich onder Jan van Geuns in
de fysische therapie. Van 1870-'88 praktiseerde hij te Amsterdam en hield hij
spreekuur in het toen nieuwe Amstelhotel, waar hij door vele buitenlandse
patiënten en ook door vorstelijke personen geraadpleegd werd. (Een steen in
de gang van het hotel herinnert er nog aan.) In 1888 verplaatste hij zijn praktijk
naar Wiesbaden, in 1893 naar Parijs; was jarenlang 's zomers in Domburg
werkzaam.
Micquel, Friedrich Anton Wilhelm (1811-'71), was vanaf 1835 lector aan de
Clinische School te Rotterdam, vanaf 1846 hoogleraar in de genees- en
kruidkunde te Amsterdam en vanaf 1859 te Utrecht. Hij genoot bekendheid als
botanicus.
Muys, Wijer Willem (1682-1744), geneesheer te Arnhem, later te Franeker
hoogleraar in de wiskunde (1709), in de geneeskunde (1712) en in de botanie
(1726). Muys was gedurende twaalf jaar de enige medische hoogleraar te
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Franeker. Hij was een goed docent, die bij zijn onderwijs de microscoop
gebruikte. Was vijf maal rector magnificus, werd geheime raad van het vorstelijk
huis te Berlijn. Hij schreef onder andere een verhandeling over de spieren.
Nieuwentijdt, Bernard (1654-1718), was arts te Purmerend, die veel
microscopeerde doch zich, als cartesiaan, overgaf aan wijsgerige studies. Zijn
vele malen herdrukte Het regt gebruik der wereltbeschouwingen, 1714, waarin
hij het bestaan van God uit de samenstelling van het lichaam trachtte te bewijzen,
was tegen het Spinozisme gericht.
Oosterdijk Schacht, Herman en Johannes; Nicolaas George Oosterdijk.
Herman Oosterdijk Schacht (1672-1744), die oorspronkelijk alleen Oosterdijk
heette doch de naam van zijn stiefvader Lucas Schacht (1634-'89) erbij kreeg,
was een ambtgenoot van Boerhaave, en door deze zeer gewaardeerd. Hij gaf
met Boerhaave, en na diens overlijden alleen, het klinisch onderwijs in het
Caecilia Gasthuis (dat na zijn dood geheel werd gestaakt).
Zijn zoon Johannes Oosterdijk Schacht (1704-'55) is vanaf 1729 hoogleraar in
de geneeskunde te Utrecht geweest.
Diens jongste zoon, Nicolaas George Oosterdijk (1740-1817) was vanaf 1770
hoogleraar te Harderwijk, eerst alleen in de geneeskunde, spoedig ook in de
schei- en kruidkunde. In 1775 werd hij beroepen naar Leiden, waar hij krachtig
meewerkte tot herstel van het klinisch onderricht.
Paludanus, Bernardus (Berent ten Broecke) (1550-1633), was een medicus
met grote plantkundige belangstelling, die in zijn jeugd verre reizen heeft
gemaakt in Europa en Azië (Syrië en Egypte) en, na enige jaren te Zwolle een
praktijk te hebben uitgeoefend, vanaf 1586 tot aan zijn dood (47 jaar lang) te
Enkhuizen heeft gewoond. In 1591 bedankte hij voor een benoeming tot prefect
van de Hortus Botanicus te Leiden. Deze geleerde liet geen geschriften na.
Paradijs, Nicolaas (1740-1812), was sinds 1784 hoogleraar in de geneeskunde
te Leiden, waar hem in 1800 ook het onderwijs in de geschiedenis der
geneeskunde is opgedragen. Hij heeft geijverd voor het herstel van het klinisch
onderwijs.
Pekelharing, Cornelis Adrianus (1848-1922) is een markante figuur in het
medisch-wetenschappelijk leven geweest. Hij studeerde te Leiden, werd in 1877
leraar in
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de fysiologie en pathologische anatomie aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht.
In 1881 werd hij aldaar hoogleraar in de ziektekunde aan de universiteit, in 1886
ging hij met een regeringsopdracht, met de lector Winkler naar Oost-Indië om
de oorzaak van de beri-beri op te sporen (hij heeft gemeend die in een
micro-organisme te hebben gevonden). In 1888 werd hij, na de emeritering van
Donders, hoogleraar in de fysiologische chemie en histologie, op welke gebieden
- vooral op het eerste - hij belangrijke onderzoekingen heeft verricht.
Zie lit. no. 50.
Pruys van der Hoeven, Cornelis (1792-1871), geboren te Rotterdam, broer
van de als vergelijkend anatoom bekende Jan van der Hoeven. Werd in 1824
buitengewoon, en in 1827 gewoon hoogleraar aan de universiteit te Leiden. Hij
had een voorliefde voor de anthropologie, de geschiedenis der geneeskunde en
die der ziekten, waarover hij verscheidene boeken publiceerde.
Pui, Meinard Simon du (Puteanus, 1754-1834). Is de eerste hoogleraar in de
praktische chirurgie en verloskunde aan de Leidse universiteit geweest. Hij
stamde af van Hugenoten; zijn grootvader nam na de herroeping van het Edict
van Nantes (1685) de wijk naar Franeker. Zijn vader Pieter was medicus te
Enkhuizen, waar Meinard dan ook geboren is. Op 12-jarige leeftijd werd hij
wees. Hij studeerde te Groningen, waar hij in 1775 in de natuurfilosofie
promoveerde. Hierna studeerde hij - met een onderbreking wegens een
buitenlandse reis - te Leiden geneeskunde; op 25 februari 1780 behaalde hij
daar de medische doctorsgraad. Vervolgens vestigde hij zich te Kampen, vanwaar
hij in 1788 naar Enkhuizen vertrok. Van hier ging hij in 1791 naar Leiden als
buitengewoon hoogleraar in de genoemde vakken; in 1795 werd hij gewoon
hoogleraar. Twee jaar later werd voor hem een zaaltje van zes bedden voor
kraamvrouwen of heelkundige patiënten in het Caecilia Gasthuis ingericht. Du
Pui is tweemaal rector magnificus geweest, en werd in 1814 lijfarts van koning
Willem I. In 1826 werd zijn opvolger, J.C. Broers benoemd. Tot aan zijn dood
toe is hij enkele colleges blijven geven.
Snellen, Herman Sr. (1834-1908), een leerling van Donders. Werd in 1858
verbonden aan het gasthuis voor ooglijders, en in 1879 benoemd tot hoogleraar
in de oogheelkunde; in 1884 volgde hij Donders als directeur van het
ooglijdersgasthuis op. Hij ontwierp de zogenaamde optotypen (letters om
gezichtsscherpte te bepalen), was wetenschappelijk en maatschappelijk zeer
werkzaam.
Stalpert (of Stalpart) van der Wiel, Cornelis en Johannes. Cornelis Stalpert
van der Wiel (1620-1702), doctor te Den Haag. Gaf daar lessen aan
leerling-chirurgijns, en hield zich vooral bezig met vaatinjecties en balsemen
van lijken. Hij schreef: Hondert seltsame aanmerkingen, so in de genees- als
heel- en snijkonst, 1682. Zijn jongere broer Johan (1639-1683) werd in 1668
stadsdoctor te Den Haag en kreeg in 1669 als eerste in die stad de titel van
professor anatomiae aan het chirurgijnsgilde. Beide broers vertrokken in 1672
als legerarts naar Brabant.
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Swieten, Gerard van (1700-'72), afkomstig uit een oud, aanzienlijk geslacht.
Studeerde en promoveerde (1725) te Leiden, waarna hij de klinische lessen,
welke hij in een eigen snelschrift optekende, van zijn hoogvereerde leermeester
Boerhaave bleef volgen. Gedurende negen jaar gaf hij te Leiden private lessen
in de farmacotherapie. Ofschoon hij daartoe aangewezen scheen, kon hij als
rooms-katholiek Boerhaave na diens dood (1738) niet opvolgen. In 1745 ging
hij, gevolg gevend aan een herhaald verzoek van Maria Theresa naar Wenen
als eerste lijfarts en directeur van de hofbibliotheek. Hier ontwikkelde hij een
grote werkzaamheid. Hij hervormde de in verval geraakte medische faculteit
en regelde de geneeskundige verzorging der monarchie. Hij werd de zeer
vertrouwde raadgever der keizerin. Zijn wetenschappelijk levenswerk was De
Commentaren, die hij schreef op de Aphorismen van Boerhaave: vijf dikke
delen, waarvan het laatste in zijn stervensjaar verscheen.
Tilanus, Christiaan Bernhard (1796-1883), zoon van een predikant te
Harderwijk, studeerde aldaar en vervolgens te Utrecht, waar hij in 1818 in de
geneeskunde en in 1819 in de heelkunde promoveerde. Daarna vestigde hij zich
te Arnhem, om in 1828 een benoeming als hoogleraar in de heelkunde aan de
Clinische School te Amsterdam te aanvaarden. Hem werd, min of meer tegen
zijn zin, ook het onderwijs in de verloskunde opgedragen, waarvan hij pas in
1849 ontlast werd door de aanstelling als hoofd van de kraamzaal van Lehmann
(die in 1862 hoogleraar werd). Na de opheffing der Clinische School (1
september 1867) werd hij hoogleraar aan het Atheneum. Hij bleef tot 1873 in
actieve dienst. In 1885 werd door het Genootschap tot Bevordering der Geneesen Heelkunde te Amsterdam bij het 95-jarig bestaan ter ere van hem de
Tilanus-medaille ingesteld.
Tilanus, Jan Willem Reinier (1823-1914), als zoon van Christiaan Bernhard
te Arnhem geboren, werd in 1867 professor in de heelkunde te Amsterdam, en
ging in 1893 op 70-jarige leeftijd met emeritaat. Hij had een brede belangstelling,
ook voor de geschiedenis der geneeskunde. Hij bereikte een zeer hoge leeftijd.
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Treub, Hector (1856-1920), was één van de drie begaafde zonen van Jacob
Petrus Treub, burgemeester van Voorschoten. (Zijn broers Melchior en Willem
werden, evenals Hector, hoogleraar.) Treub werd na zijn medische studie te
Leiden assistent van prof. Iterson aldaar. In 1886 werd hij opvolger van de
hoogleraar in de verloskunde, Simon Thomas. In zijn inaugurele rede haalde
hij De verdiensten der Nederlanders op het gebied van de bekkenleer naar voren.
In 1892 verscheen van zijn hand het eerste Nederlandse Leerboek der
Gynaecologie. In 1896 nam hij een beroep naar Amsterdam aan. Treub heeft
veel gedaan voor de wetenschappelijke beoefening van de verloskunde en
gynaecologie, hij gaf zich ook aan het verenigingsleven. Hij was in meer dan
één opzicht een onconventionele figuur, die humor en jolijt kon waarderen.
Zie lit. no. 60 en 95.
Vrolik, Gerard (1775-1859), was de zoon van een fabrikant. Hij studeerde te
Leiden, waar hij in 1796 promoveerde tot doctor in de geneeskunde. Enkele
maanden later, in 1797, aanvaardde hij het ambt van hoogleraar in de plantkunde
aan het Atheneum te Amsterdam. Intussen werd hem spoedig ook het onderwijs
in de verloskunde opgedragen, alsmede de leiding van de kraamzaal in het
Binnen Gasthuis, zodat hij in ons land de eerste hoogleraar met een
verloskundige kliniek werd. Bovendien werd hem ook het onderwijs in de
ontleedkunde en fysiologie toevertrouwd. Hij legde een museum aan voor de
gewone, de vergelijkende en de pathologische anatomie. Sinds 1820 beperkte
hij zich tot de botanie en de verloskunde, waarvan het praktische gedeelte sinds
1828 door C.B. Tilanus werd gegeven.
Vrolik, Willem (1801-'63), zoon van prof. Gerard Vrolik; promoveerde in 1821
te Utrecht. In 1829 ging hij naar Groningen als hoogleraar in de anatomie, en
na als vrijwilliger aan de Belgische opstand te hebben deelgenomen, aanvaardde
hij in 1831 een benoeming als hoogleraar in de ontleeden heelkunde te
Amsterdam. Hij wijdde zich niet alleen aan het onderwijs, maar ook aan het
door zijn vader opgerichte en inmiddels beroemd geworden Museum Vrolik,
terwijl hij bovendien secretaris van de Koninklijke Academie van
Wetenschappen was.
Wind, Paulus de (1714-'71) was een bekend geneesheer en chirurgijn te
Middelburg. Hij stamde uit een geslacht dat ettelijke artsen heeft voortgebracht.
Ook enkelen die precies zo heetten als hij. Deze Paulus de Wind studeerde te
Amsterdam en te Leiden waar hij in 1735 promoveerde op een proefschrift over
abortus (De abortu). Na vestiging te Middelburg werd hij al spoedig (1737)
benoemd tot stadsoperateur en steensnijder, en later (1750) tot lector in de
ontleed-, heel- en verloskunde; in 1769 werd hij doctor van de Oost-indische
Compagnie. De Wind schreef onder andere over verloskundige onderwerpen:
't Geklemde hoofd geredt, 1750 en vertaalde een werk van James Lind over
scheepvaartgeneeskunde (waaraan hij eigen opmerkingen toevoegde): Over de
voornaamste ziekten op de Oost-Indische Schepen, 1760. Hij stond in
correspondentie met enkele geleerden van zijn tijd, onder andere met Gerard
van Swieten.
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Winkler, Cornelis (1855-1941), werd geboren als zoon van een dokter te
Vianen. Hij studeerde te Utrecht (1873-'79), werd daarna chirurgisch assistent
in het ziekenhuis aan de Zuidwal te Den Haag, waarvan zijn oom G.P. van
Tienhoven directeur was. Later werd hij assistent van Talma te Utrecht, waar
hij in 1885 tot lector in de psychiatrie werd benoemd. Van 1886-'88 maakte hij
met Pekelharing deel uit van de Regeringscommissie, die in Nederlands
Oost-Indië het beri-beri-vraagstuk moest bestuderen. In 1893 werd hij te Utrecht
benoemd tot hoogleraar. In 1896 nam hij zijn ontslag, toen de hem in uitzicht
gestelde nieuwe kliniek voor zenuwzieken uitbleef. In hetzelfde jaar werd hij
te Amsterdam benoemd als professor in de neurologie en psychiatrie. In 1915
keerde hij terug naar Utrecht waar inmiddels een fraaie
neurologisch-psychiatrische kliniek tot stand was gekomen; ook na zijn emeritaat
bleef hij wetenschappelijk werkzaam. Winkler heeft geijverd voor de verbetering
van het onderwijs in de psychiatrie. Hij was echter meer neuroloog en
hersen-anatoom. Als zodanig genoot hij internationale faam.
Zie lit. no. 64.
Winter, Frederik (1712-'60), werd in 1740 hoogleraar in de geneeskunde te
Herborn (Westfalen), doch volgde in 1744 W.W. Muys te Franeker op. In 1747
aanvaardde hij een benoeming te Leiden, waar hij belangstelling voor het
onderwijs in de praktische geneeskunde toonde. Hij deed experimenten over
Hallers nieuwe leer van de irritabiliteit. (Bijdr. Gesch. XXI, 1941, 1 en 61).
Wy, Gerrit Jan van (1748-1810), was een bekend Amsterdams heelmeester,
die onder andere ook cataract-operaties verrichtte. In 1788 werd hij benoemd
tot lector in de ontleed-, heel-, en verloskunde te Arnhem, waar hij zich ook op
het gebied van de operatieve verloskunde (schaambeendoorsnijding) bewoog.
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vindt men in:
4. Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde. Jaargang I-XLV, Bohn, Haarlem
1920-1965.
Dit zijn de medisch-historische bijdragen uit het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde (Ned. T. Geneesk.), gebundeld en afzonderlijk uitgegeven. Alles
wat in deze Bijdragen staat, is dus ook in het genoemde Tijdschrift van hetzelfde
jaar te vinden.
[Geciteerd als Bijdr. Gesch.]

II. Werken waarin een kleinere of grotere periode van het geneeskundig
verleden van Nederland of van een gilde, universiteit, etc. wordt besproken
zijn:

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

184
5. Andel M.A. van, Chirurgijns, Vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De
chirurgijnsgilden en de practijk der geneeskunde (1400-1800). Amsterdam
19462.
6. Baumann E.D., Uit drie eeuwen Nederlandse geneeskunde. Amsterdam z.j.
(1950?).
[Geciteerd als Baumann (1950)].
7. Doesschate G. ten, De Utrechtse Universiteit en de Geneeskunde 1636-1900.
De Graaf, Nieuwkoop 1963.
8. Dongen J.A. van, e.a., De vooruitgang van de geneeskunde in onze eeuw. De
Bussy, Amsterdam 1966.
9. Haver Droeze J.J., Het Collegium Medicum Amstelaedamense 1637-1798. Bohn,
Haarlem 1921.
10. Kroon J.E., Bijdragen tot de Geschiedenis van het geneeskundig onderwijs aan
de Leidsche Universiteit 1575-1625. Dissertatie. Leiden, 153 blz. Van
Doesburgh, Leiden 1911.
11. Krul R., Haagsche doctoren, chirurgen en apothekers in den ouden tijd;
archief-studiën. 's-Gravenhage 1891.
12. Lindeboom G.A., Medical Education in the Netherlands (1575-1750), in: Ch.
D.O.'Malley (ed.) The History of Medical Education, Univ. California Press,
Berkeley-Los Angeles-Londen 1970, blz. 201-216.
13. Schultetus Aeneae B.W., De renaissance der medische wetenschappen; met
een terugblik op Hippocrates. 's-Gravenhage 1905.
14. Weyde A.J. van der, Bijdrage tot de geschiedenis der geneeskunde in ons
Vaderland van 1793 tot 1843, ontleend aan den inhoud der notulen van het
‘Utrechts Geneeskundige Gezelschap Matthias van Geuns’ (opgericht den
26sten Februari 1793). Oosthoek, Utrecht 1920.
14a. Lieburg M.J. van, Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967). Rodopi,
Amsterdam 1978.
14b. Houtzager H.L., Medicyns, vroedwyfs en chirurgijns. Schets van de
gezondheidszorg in Delft ... in de 16e en 17e eeuw. Rodopi, Amsterdam 1979.

III. Herdrukken van oude medische werken
15. Opuscula Selecta Neerlandicorum de arte medica, deel I-XIX. Uitgave van het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam 1907-1963. (Herdrukken
van publikaties van Nederlandse medici, met inleidingen en meestal een vertaling
in het Duits of Engels. Deze serie bevat onder andere nadrukken van werken
van De Back, Boerhaave, Bontius, Camper, Coiter, Donders, Piso, Ten Rhijne,
Swammerdam en Vesalius. Zie voor een uitvoerige inhoudsopgave der negentien
delen verderop, onder XI, p. 189.)
[Geciteerd als Opusc.]
Enige fotografische herdrukken van oude geneeskundige Nederlandse werken
zijn opgenomen in de serie:
Dutch Classics in History of Science. De Graaf, Nieuwkoop:
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16. nr. II. Antoni van Leeuwenhoek, On the circulation of the blood (65ste brief, 7
September 1688). Met inleiding en Engelse vertaling, 1962.
17. nr. III. Petrus Camper, Optical Dissertation on vision. 1746. Met inleiding en
Engelse vertaling van G. ten Doesschate, 1962.
18. nr. IV. Mathijsen, Antonius, The Plaster of Paris bandage, 1852 en 1854. Met
een inleiding van G.J. Bremer, 1962.
19. nr. IX. H. Boerhaave, Atrocis, nec descripti príus, morbi historia 1724. (Met
eerste Franse vertaling, en inleiding van G.A. Lindeboom.)
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20. nr. XIII. Reinier de Graaf, De mulierum organis generationi inservientibus,
1672. Met inleiding van J.A. van Dongen, 1965.
Voorts:
21. Blankaart Steph., Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen,
1684. Hollandia, Baarn 1966. Met vertaling van het Regimen Sanitatis.
Een nieuwe serie fotografische herdrukken begon in 1979 onder de titel Librije
der Geneeskonst bij Stafleu, Alphen a/d Rijn, te verschijnen. De volgende delen
kwamen tot nu toe uit:
21a. Herman Boerhaave. Kortbondige spreuken der ziektens (vertaling der Aphorismi),
met inleiding van G.A. Lindeboom, no.1, 1979.
21b. Job van Meekeren. Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen (17282), met
inleiding van D. de Moulin, no. 2, 1979.
21c. Stephaan Blankaart. Den Nederlandschen Herbarius (1698), met inleiding van
D.A. Wittop Koning, no. 3, 1980.
21d. in één band: G.H. Meyer. Handboek voor Pleegzusters en ziekenoppassers
(1848), Florence Nightingale. Over ziekenverpleging [1862] en S.P. Gualtherie
van Weezel. Het verplegen onzer zieken in huis (1877), met inleiding van M.J.
van Lieburg, no. 4, 1980.
21e. Thomas Berdmore. Verhandeling over de Gebreken en wangesteldheden der
Tanden en het Tandvleesch, met inleiding van C. Gijsel, no. 5, 1981.
21f. H.C.F.L. Aalbersberg. Eerste Hulp bij plotseling voorkomende ziektetoestanden,
met inleiding van J.H. Sypkens Smit, no. 6, 1981.
21g. Cornelis Kelderman. Ampt ende Plicht der Vroed-Vrouwen, met inleiding van
P. Boeynaems, no. 7, 1981.

IV. Biografieën en biografische schetsen
In alfabetische volgorde gerangschikt naar de behandelde personen.
22. Moonen W.A., Frère Jacques de Beaulieu, een veel omstreden periodeut
(1651-1714). Ned.T.Geneesk. 112 (1968), 25-32.
23. Baumann E.D., Johan van Beverwijck. In leven en werken geschetst. Dissertatie
Amsterdam, Dordrecht 1910.
24. Jansma J.R., Louis de Bils en de anatomie van zijn tijd. Dissertatie Utrecht 1919.
25. Bánki Ö., Het levenswerk van professor Jan Bleuland en zijn leerling en
prosector Petrus Koning, alsmede een tentoonstelling. Ned.T.Geneesk. 83 (1939),
3838-44.
26. Bik J.G.W.F., Doctor Jan Bleuland. Hoogleraar te Harderwijk en Utrecht
(1756-1838). Ned.T.Geneesk. 106 (1962), 476-82 en in Bijdr. Gesch. XLII, 8-14.
27. Lindeboom G.A., Herman Boerhaave. The Man and his Work. Methuen, Londen
1968.
28. Baumann E.D., Cornelis Bontekoe (1640-1685). De Theedoctor. Misset,
Oosterbeek 1949.
29. Daniëls C.E., Het leven en de verdiensten van Petrus Camper. Utrecht 1880.

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

30. Theunisz Joh., Carolus Clusius. Het merkwaardige leven van een pionier der
wetenschap. Patria reeks. Van Kampen, Amsterdam 1939.
31. Lamers A.J.H., Hendrik van Deventer, Medicinae doctor 1651-1724. Assen
1946.
32. Zwaag P. van der, Wouter van Doeveren 1730-1783. Dissertatie V.U.
Amsterdam, Assen 1970.
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33. Fischer F.P. en G. ten Doesschate, Franciscus Cornelis Donders. Assen 1958.
34. Hoogerwerf S., Leven en werken van Willem Einthoven, grondlegger van de
electrocardiografie, 93 blz. U.M. West-Friesland, Hoorn 1955.
35. Jansen, B.C.P., Het levenswerk van Christiaan Eykman, 1858-1930. Bohn,
Haarlem 1959.
36. Kühler K.P., Jan van Geuns. Zijn betekenis voor de geneeskundige wetenschap
en het geneeskundig onderwijs. Dissertatie G.U. Amsterdam. Leiden 1953.
37. Sypkens Smit J.H., Leven en werken van Matthias van Geuns. 1735-1817.
Dissertatie Groningen (ook als monografie verschenen). Assen 1953.
38. Heringa Jodocus, Redevoering ter gedachtenisse van Steven Jan van Geuns op
den 25 van Zomermaand 1795. Utrecht 1796.
39. Timmerman W.A., Johannes de Gorter. Een schets van zijn leven en werk. Ned.
T. Geneesk. 112 (1968), 35-41.
40. Barge J.A.J., Reinier de Graaf. 1641-1941. Med. Ned. Akad. van
Wetenschappen, nieuwe reeks, V, no. 5, Amsterdam 1942.
40a. Boersma J., Antonius de Haen 1704-1776. Leven en werk. Dissertatie V.U.
Amsterdam. Van Gorcum, Assen 1963.
41. Hulsman G. en A. Zwaveling, Jan Egens van Iterson, chirurg uit twee werelden.
Bijdr. Gesch. XLV (1965) 6-11 en Ned.T.Geneesk. 109 (1965), 33-8.
42. Schierbeek A., Antoni van Leeuwenhoek. Zijn leven en zijn werken. 2 delen,
278 blz. De Tijdstroom, Lochem 1950.
43. Dobell Clifford, Antony van Leeuwenhoek and his ‘little animals’. Swets en
Zeitlinger, 1932, 435 blz.
44. Hoorn, C.M. van, Levinus Lemnius en Willem Lemnius. Achief (Meded. Kon.
Zeeuws Genootschap d. Wetenschappen) 1971, 37-86, 4 port., 1 ill.
44a. Hoorn, C.M. van, Levinus Lemnius 1505-68. Zestiende eeuws geneesheer.
Dissertatie Vrije Universiteit, Amsterdam 1978 (druk: Kloosterzande).
45. Spoelstra D., Dr. Antonius Mathijsen uitvinder van het gipsverband, 1805-1878.
Dissertatie Utrecht (ook als monografie). Van Gorcum, Assen 1970.
46. Baumann E.D., Job van Meekren. Ned.T.Geneesk. 67 (1923), 456-79.
47. Kostelijk P.J., Dr. Johann Georg Mezger 1838-190 en zijn tijd. Universitaire
Pers Leiden 1972, 122 blz. 16 ill.
48. Haan R.E. de, Jacob Moleschott, Haarlem 1883.
49. Labruyère W., G.J. Mulder (1802-1880). Dissertatie Leiden 1938.
50. Baart de la Faille J.M., H.G.K. Westenbrink en P. Nieuwenhuijse, Leven en
werken van Cornelis Adrianus Pekelharing. Utrecht 1948.
51. Zwaveling A. en G. Hulsman, Machiel Polano, laatste heelmeester van het oude
tijdperk. Ned.T.Geneesk. 109 (1965), 2091-5 en Bijdr. Gesch. XLV, 32-6.
52. Woudstra D., Meinard Simon Du Pui (1754-1834), stadsmedicus te Kampen
en te Alkmaar Eerste Leidse Hoogleraar in de praktische chirurgie en
verloskunde (1791-1826). Kamper Almanak 1969-70, 233-87.
53. Wylick W.A.H. van, Röntgen in Nederland, Dissertatie V.U. Amsterdam, Utrecht
1966.
54. Baumann E.D., Hendrik van Roonhuysen, Ned.T.Geneesk. 66 (1922), 856-74
en Bijdr. Gesch. II, 63-81.
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55. - Een Haarlemsche Chirurgijn uit de XVIIde eeuw. [Wouter Schouten], z. pl.
36 blz. 8o.
56. Zeehuizen H., Barend Joseph Stokvis. Mannen en vrouwen van betekenis, 1899.
57. Schierbeek A., Jan Swammerdam (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680). Zijn
leven en werken. Lochem z.j. (1946).
58. Baumann E.D., François de le Boë Sylvius. Brill, Leiden 1949.
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59. Geyl A., Abraham Titsingh, de deken der Amsterdamsche chirurgijns. Geneesk.
Bladen, 16de reeks, no. 1. Bohn, Haarlem 1911.
60. Dongen J.A. van, Hector Treub, 1 Augustus 1856 - 7 April 1920. Amsterdam
1956.
61. Thijssen E.H.M., Nicolaas Tulp. Bijdrage tot de geschiedenis der Geneeskunde
in de 17de eeuw. Dissertatie G.U. Amsterdam 1881
61a. Schouten J., Johannes Walaeus. Zijn betekenis voor de verbreiding van de leer
van de bloedsomloop. Dissertatie V.U., Amsterdam. Van Gorcum, Assen, 1972.
61b. Lindeboom, G.A., Karel Frederik Wenckebach, 1864-1940. Bohn, Haarlem
1965.
62. Cobben J.J., De opvattingen van Johannes Wier over bezetenheid, hekserij en
magie. Dissertatie V.U. Amsterdam. Van Gorcum, Assen 1960.
63. Dooren L., Doctor Johannes Wier, Leven en werken. Dissertatie Utrecht, Aalten
1940.
64. Winkler C., Herinneringen van Cornelis Winkler 1855-1941. Amsterdam 1947.

V. Anatomie en Fysiologie
65. Barge J.A.J., De Leidsche anatomie herdacht. Toespraak, 28 blz., met ill. Van
Doesburgh, Leiden 1923.
66. Boon A. van der, Geschiedenis der ontdekkingen in de ontleedkunde van den
mensch gedaan in de Noordelijke Nederlanden. Utrecht 1851.
67. Broek A.J. van den, J. Boeke en J.A.J. Barge, Leerboek der beschrijvende
ontleedkunde van den mensch, deel I. Hoofdstuk I. Geschiedenis der
ontleedkunde, blz. 13-43. Oosthoek, Utrecht 1925.
68. Dankmeyer J., Petite Histoire de l'Anatomie de Leyde, 25 blz. Leiden 1957.
69. Israëls A.H. en C.E. Daniëls, De verdiensten der Hollandsche geleerden ten
opzichte van Harvey's leer van den bloedsomloop. Utrecht 1883.
70. Lint G.J. de, Atlas van de Geschiedenis der Geneeskunde. I. De ontleedkunde
(niet verder verschenen). Amsterdam 1925.
71. Nuyens B.W. Th., Het ontleedkundig onderwijs en de geschilderde anatomische
lessen van het chirurgijnsgilde te Amsterdam, in de jaren 1550 tot 1798. 50 blz.
Van Kampen, Amsterdam z.j.
72. Rijnberk G. van, Aperçu du développement de la physiologie en Hollande.
Ned.T.Gen. 1913, II, 611.
73. Ruysch Frederik, Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis et lacteis. 1665.
Facsimile of the first edition with an introduction by A.M. Luyendijk-Elshout.
De Graaf, Nieuwkoop 1964.
74. Schierbeek A., Bloed en bloedvaten. Feiten en theorieën in de loop der tijden.
Het Spectrum, Utrecht-Brussel 1950.
75. Vasbinder W., Govard Bidloo en William Cowper. Dissertatie Utrecht 1948.
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VI. Klinisch onderwijs
76. Barge J.A.J., Herstel van het klinisch onderwijs in 1787. Ned.T.Geneesk. 1869,
121-56.
77. Barge J.A.J., Het geneeskundig onderwijs aan de Leidsche Universiteit in de
18de eeuw. Leiden 1934.
78. Leersum E.C. van, Bijdrage tot de geschiedenis van het klinisch onderwijs in
de Nederlanden. Ned.T.Geneesk. 1916, II, 2139.
79 Suringar G.C.B., Verval van het klinisch onderwijs na den dood van Boerhaave.
Ned.T.Geneesk. 1866, 256-83.
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VII. Heelkunde
80. Bolsman Th., De examens in de chirurgijnsgilden. Dissertatie Utrecht 1942.
81. Croes F., Schotwonden in de 16de eeuw. Dissertatie Amsterdam 1940.
82. Doets C.J., De heelkunde van Petrus Camper 1722-1789. Dissertatie Leiden
1948.
83. Loon L. van, Historisch overzicht van de fractuurbehandeling der pijpbeenderen.
Dissertatie Leiden 1935.
84. Staveren C. van, Aenteekeningen omtrent operatiën van den steen. Dissertatie
Amsterdam (ook als monografie), Assen 1934.
Zie voorts: Van Andel, Chirurgijns..., no. 5, en Opusc. XVII.

VIII. Verloskunde
85. Geyl A., Over de opleiding en maatschappelijke positie der vroedvrouwen in
de 17de eeuw. Amsterdam 1897.
86. Geyl A., Het Roonhuysiaansch geheim. Rotterdam 1905.
87. Graaf Reinier de, De mulierum organis generationi inservientibus. Fascimile
met een inleiding van J.A. van Dongen. De Graaf, Nieuwkoop 1965.
88. Kouwer B.J. en H.J. Laméris, Iets uit de geschiedenis der klinieken voor Heelen Verloskunde der Rijksuniversiteit te Utrecht met een beschrijving der nieuwe
inrichting. Kampen 1908, met levensbeschrijvingen van M. en S.J. van Geuns,
Bleuland, De Frémery, Wolterbeek, Suerman, Dylius, Vosmaer, Schroeder van
der Kolk en Alexander.
89. Nijhoff G.C., Tang, hefboom of speculum matricis. Bijdr. Gesch. IX, 137, 1929.
90. Nuyens B.W.Th., Petrus Camper (1722-1789) als verloskundige. Bijdr. Gesch.
X, 1930, 1.
91. - Het dagboek van Vrouw Schraders. Bijdr. Gesch. VI, 1926, 93.
92. Reewijk A.J. van, Vroedkunde en vroedvrouwen in de 17de en 18de eeuw.
Dissertatie Amsterdam 1941.
93. Schripsema J., Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling der verloskunde in
de 18de eeuw. Dissertatie Groningen 1936.
94. Simon Thomas P.H., Het onderwijs in de verloskunde aan de Leidsche
Hoogeschool gedurende het tijdvak 1791-1900. Van Doesburgh, Leiden 1909.
95. Treub H., De verdiensten der Nederlanders op het gebied van de bekkenleer.
Inaugurele oratie Leiden 1887.
96. Tussenbroek Catharina van, De ontwikkeling der aseptische verloskunde in
Nederland. Haarlem 1911.

IX. Tropische en Zeevaartgeneeskunde
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97. Andel M.A. van, Bontius en Piso over de dysenterie in beide Indiën. Bijdr.
Gesch. XI, 1931, 285.
98. Willem Piso, een Baanbreker der tropische Geneeskunde. Bijdr. Gesch. IV,
1924, 239.
99. Borgers A.H., Doctor Willem Bosch en zijn invloed op de geneeskunde in
Nederlandsch Oost-Indië. Dissertatie Utrecht 1941, 145 blz.
100. Dorssen J.M.H. van, Willem ten Rhijne. Gen. T. Ned. Indië, 1911, 11.
101. Leuftink A.E., De geneeskunde bij 's lands oorlogsvloot in de 17de eeuw.
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102.

103.

104.
104a.

Dissertatie Groningen 1952. Van Gorcum Assen.
- Chirurgijns zee-compas; de medische verzorging aan boord van Nederlandse
zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw. Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek,
Delft 1963.
Römer L.S.A.M. von, Historische schetsen. Een inleiding tot het vierde congres
der Far Eastern Association of Tropical Medicine, te houden te Batavia van den
6den tot den 13den augustus 1921. Batavia, 1921, 211 afb. Is ook in het Engels
verschenen. Bevat tal van gegevens over Bontius, Willem ten Rhijne, Pompe
van Meerdervoort en zijn opvolgers in Japan, enz., en over de
gezondheidsvoorzieningen in Nederlands Oost-Indië. Bevat ook vele illustraties.
Schoute D., De Geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in
Nederlandsch-Indië. De Bussy. Amsterdam 1929.
Lieburg M.J. van, Dokter aan de waterkant. Een bijdrage tot de geschiedenis
van de havengezondheidszorg te Rotterdam. Donia Pers Produkties, Rotterdam
1979.

X. Kleinere spcialismen
105. Burger H., De keel-, neus- en oorheelkunde in de laatste 75 jaren. Ned.T.Geneesk.
68 (1924), 43-7.
106. Haverkamp A.D., De ontwikkeling der oorheelkunde in Nederland in de
negentiende eeuw, in het bizonder door de pioniers Van den Broek, Symons en
Swaagman. Dissertatie Leiden 1947. Herdruk: Universitaire Pers, Leiden 1950.
35 fig.
107. Hoeve J. van der, De ontwikkeling der oogheelkunde gedurende het tijdperk
1849-1924. Ned.T.Geneesk. 68 (1924), 33-42.
108. Zeeman W.P.C., Zur Geschichte der Augenheilkunde in den Niederlanden.
Ophthalmologia 134 (1957), 100-19.
109. Halbertsma K.T.A., Het eeuwfeest der aethernarcose. Geneesk. Gids, XXV
(1947), 327-31; 346-51.
110. Lindeboom G.A., Honderd jaar narcose. Orgaan Christ. Ver. Natuur- en
Geneeskundigen, oktober 1946.
111. Valkenburg C.T. van, De ontplooiing van de neurologie sinds 1900.
Ned.T.Geneesk. 102 (1958), 1155-8.
111a. B.P.M. Schulte en L.J. Endtz. A short history of neurology in The Netherlands.
Amsterdam 1977 (gedrukt voor St. Elisabeth Gasthuis, Tilburg).
112. Cobben J., Nederlandse pioniers in de radiologie. J. Belge de Radiologie 42
(1959) 738-45.

XI. Uitvoerige inhoudsopgave van de Opuscula Selecta Neerlandicorum de
Arte Medica
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I (1907)
Des. Erasmus, Encomium artis medicae - met Nederlandse vertaling.
A. van Leeuwenhoek, Den waaragtigen omloop des Bloeds.
J. Swammerdam, Proefnemingen van de particuliere beweging der spieren van
den Kikvorsch.
H. Boerhaave, De usu ratiocinii mechanici in medicina - met Nederlandse
vertaling.
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H.D. Gaub, Oratio inauguralis qua ostentidur chemiam artibus academicis jure
esse inserendam - met Nederlandse vertaling.
F.C. Donders, De harmonie van het dierlijke leven. De openbaring van wetten.
II (1913)
P. Camper, De Oculorum Fabrica et Morbis - met Duitse vertaling.
III (1915)
Brief van Andreas Vesalius, Behelzende de aanwending van het decoct van
Chynawortel.
IV (1922)
A. Auletius, Monitio de reformanda praxi medica - met Nederlandse vertaling.
J. de Wale, Epistolae duae de motu chyli et sanguinis - met Nederlandse
vertaling.
R. de Graaf, De mulierum organis generationi inservientibus tractatus novus met Nederlandse vertaling.
N.C. de Frémery, De mutationibus figurae pelvis, praesertim iis, quae ex ossium
emollitione oriuntur - met Nederlandse vertaling.
I. van Deen, Over de voorste en achterste strengen van het ruggemerg.
V (1926)
J. de Back, Dissertatio de corde - met Nederlandse vertaling.
Dissertatio de corde. Ed. Altera - met Nederlandse vertaling.
A. Bontius, Observationes Medicae de affectibus omissis - met Nederlandse
vertaling.
F.C. Donders, Blik op de stofwisseling van het epitellurische leven als bron der
eigene warmte van planten en dieren - met Engelse vertaling.
VI (1927)
F. de le Boë Sylvius, Oratio inauguralis de Hominis Cognitione - met
Nederlandse vertaling.
J. Swammerdam, Tractatus physico-anatomico-medicus de Respiratione usuque
pulmonum - met Nederlandse vertaling.
R. de Graaf, Tractatus anatomico-medicus de Succi Pancreatici natura et usu
- met Nederlandse vertaling.
J.L.C. Schroeder van der Kolk, Redevoering over de verwaarloozing der
vereischte zorg ter leniging van het (ongelukkig) lot der krankzinnigen en ter
genezing derzelve in ons vaderland - met Engelse vertaling.
VII (1928)
Het ‘Boeck van surgien’ van Meester Thomaes Scellinck van Thienen - met
Engelse vertaling.
VIII (1929)
Drie grepen uit de 16de-eeuwse geneeskunde:
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A. Vesalius, Epistola docens venam axillarem dextri cubiti in dolore laterali
secandam - met Nederlandse vertaling.
J. Lommius, Observationem medicinalium Liber I. De Latijnse tekst van 1560
met de Engelse vertaling.
P. Forestus, De incerto, fallaci urinarum iudicio - met Nederlandse vertaling.
IX (1930)
Veertien tot heden geheel onuitgegeven brieven van Antony van Leeuwenhoek
uit de jaren 1674-1678 - met Engelse vertaling.
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X (1931)
G. Bontius, Tropische geneeskunde (Zijn testament, index en Latijnse tekst van
de zes boeken van Bontius, lijsten van door Bontius vermelde planten en dieren)
- met Engelse vertaling.
XI (1932)
Uit de geschiedenis van het Vitalisme:
J.B. van Helmont, Archeus Faber, Spiritus vitae - met Duitse vertaling.
H.D. Gaubius, De regimine mentis, orationes duo - met Duitse vertaling.
J.L.C. Schroeder van der Kolk, Over het verschil tusschen doode natuurkrachten,
levenskrachten en ziel - met Duitse vertaling.
XII (1934)
Varii Auctores de Symphysiotomia:
P. Camper, Brief aan D. van Gesscher (1771) en brief aan Prov. Justitie Kamer
van Stad en Lande en antwoord van Prins van Oranje, 18 juni en 5 augustus
1770 (over symphysiotomie).
A. Bonn, Over het maaksel van de beweeglijke loswording van
beenvereenigingen van het bekken, enz. (1776).
G.R.F. Groshans, Waarneeming eener operatie der doorsnede van de
kraakbeenige vereeniging der schaambeenderen (1778).
J.P. Michell, Onderzoek aangaande het nut van de kraakbeensneede (1781).
Nadere ophelderingen over de historie en het nut van de schaambeensneede
(1782).
P. Camper, Verhaal van de konstbewerking der doorsnede van de
schaambeenderen, gedaan door J.C. Damen (1783).
C. Bleuland, Verhaal van de doorsnijding van de kraakbeenige vereeniging der
schaamtebeenderen (1792).
D. Hasselman, Berigt aangaande ene gelukkige verlossing, enz. (1798).
J. van Munster, Een zestal verloskundige operatiën en waarnemingen (1804).
G.J. van Wij, De uitvoerlijkheid en nuttigheid der schaambeendoorsnijding
(1805).
G. Salomon, Verhandeling over de nuttigheid der schaambeensnede (1813).
A. Halder, Waarneming eener verlossing door middel der sectio synchondrosis
ossium pubis (1815).
J. Bal, Waarneming wegens eene verlossing door de schaambeensnede (1822).
P.J. van Wageninge, Schaambeensnede (1831).
XIII (1935)
Consultationes Medicae:
Master Arent and Master Albert, barbers. Visum repertum (1550).
Vesalii Consilium ad Petrus Forestum (ante annum 1564) - met Nederlandse
vertaling.
P. Forestus, De scorbuto (1558) - met Nederlandse vertaling.
J. Wier, Three letters on the state of health of the Countess of Berg (1582 and
1583) - Engelse vertaling vanuit het Duits.
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Henricus a Bra, De morbo quodam novo et incognito ‘Die Barenn’ (1594) - met
Nederlandse vertaling.
J. van Beverwijck, Briefwisseling tussen Joh. van Beverwijck, Descartes, V.F.
Plemp, Guy Patin en Corn. van Someren (over de beweging van het hart, en
over nier- en blaasstenen). (1640, 1641 en 1643) - met Duitse vertaling.
H. Boerhaave, Epistola X ad Joannnem Baptistam Bassand - met Nederlandse
vertaling (1717).
J.C. Ludeman, Horoscoop van Claes Hinloopen (1741) - met Duitse vertaling.
M. van Geuns, Brief aan Petrus Camper (1770) - met Franse vertaling.
S. de Monchy, Brief aan Wouter van Doeveren (1776) - met Engelse vertaling.
P. Camper, Consilium de Comitissa de Randwyck viro clarissimo D.C. Velse
(1780) - met Nederlandse vertaling.
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D.H. Ort, Brieven aan C.B. Tilanus (1848) - met Engelse vertaling.
J.N. Ramaer, Brieven aan C.B. Tilanus (1848) - met Duitse vertaling.
A. Mathijsen, Brief aan Félix Hyppolyte Larrey (1870) - Frans.
XIV (1937)
W. Piso, De indiae utriusque re naturali et medica - met Engelse vertaling.
W. ten Rhyne, Verhandelinge van de asiatise melaatsheid - met Engelse
vertaling.
C. Bontekoe, Tractaat van het excellenste kruyd thee - met Engelse vertaling.
XV (1939)
Campers reisjournalen - met Engelse vertaling.
XVI (1942)
Observationes Cytologicae et Histologicae:
P. Harting, Bijdragen tot de mikroskopische kennis der zachte dierlijke weefsels.
F.C. Donders, Grondvormen en weefsels.
F.C. Donders, Physiologische en pathologische aanteekeningen van gemengden
aard.
Jac. Moleschott, De overgang der chylbolletjes in bloedlichaampjes.
F.C. Donders, De vorm, de samenstelling en de functie der elementaire deelen,
in verband met hunnen oorsprong - alle met Duitse vertaling.
XVII (1943)
De Lithotomia:
Des. Erasmus, Epistolae ad Guilhelmum Copum Medicum pars prima. Epistola
ad Franciscum Medicum - met Engelse vertaling.
J. van Beverwijck, Steen-stuck - met Engelse vertaling.
C. Solingen, Manuale operatien der chirurgie - met Engelse vertaling.
A. van Leeuwenhoek, Uit de 69ste missive van den 4den January 1692 aan de
Royal Society te Londen - met Engelse vertaling.
Index Supellectilis anatomicae quam Academiae quae Leidae est legavit Vir
Clarissimus Johannes Jacobus Rau, Rogatu Illustrissimorum et amplissimorum
Academiae istius Curatorum et urbis, Confectus a Bernhardo Siegfried Albino
- met Engelse vertaling.
J. Sermes, Aanmerkingen over de twe manieren van steensnyden van de heren
J.J. Rau en J. Douglas - met Engelse vertaling.
J. Denys, Op hoe veelerhande wyzen den steen uit de blaaze wordt gehaald met Engelse vertaling.
J.H. Francken, Over het steensnyden, zo boven als onder het schaambeen - met
Engelse vertaling.
P. Camper, Brief aan de heeren Martens, Van Gesscher, Zwagerman en Van
Hussem, zeer kundige, en zeer beroemde heelmeesters te Amsterdam over ‘het
Steensnyden in twee reizen’ - met Engelse vertaling.
XVIII (1945)
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Volcher Coiter, Externarum et internarum principalium humani corporis partium
Tabulae (MDLXXII) - met Engelse vertaling.
XIX (1958)
M.C. Colenbrander, Franciscus Cornelis Donders and his time.
F.C. Donders, On the anomalies of accomodation and refraction of the eye.
Rede uitgesproken te Utrecht op 28 Mei 1888 ter gelegenheid van de aanbieding
van de oorkonde der Donders-Stichting - met Engelse vertaling.

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

193

Register (personen)
Aalsmeer, W.C. 170
Admiral, Jan l' 144
Albinus, Bernhard 137
Albinus, Bernhard Siegfried 137-9, 144
Albinus, Frederik Bernhard 137, 139
Aretaeus van Cappadocië (Cappadox) 11, 129
Arundel, Graaf van 44
Aselli, Gaspare (1581-1626) 51
Auenbrugger, Leopold (1722-1809) 146
Aquapendente, Fabricius Hieronymus ab (c 1533-1613) 137
Avicenna (980-1037) 12, 15
Back, Jacob de 47
Baerle, Caspar van 36
Banga, Jelle 178
Barbette, Paulus (1629-66) 91, 116
Bartholinus, Caspar (1585)-1629) 51
Bartholinus, Caspas (1585-1629) 46, 51
Bassand, Jean Baptiste (1680-1742) 109
Baten, Carel 30
Bauhin, Caspar (1560-1624) 68
Baumann, E.D. (1884-1966) 146
Beaulieu, Jacques de 120-121
Beverwijck, (Berovicus) Johan van 44, 45, 75, 76, 80, 101, 120
Bidloo, Govert 71, 72, 74, 109, 114, 128, 178
Bidloo, Nicolaas 178
Bils, Lodewijk (Louis of Lowijs) de 52, 53
Blankaart, (Blanckaerdt), Stephen 93, 95
Blasius, Gerard 57, 178
Bleuland, Jan 143-4, 147
Boekelman, Andries 105
Boekelman, Cornelis 105
Boerhaave, Herman 35, 36, 49, 59, 71-2, 96, 109, 125-32, 137
Bolk, Louis 178
Bondt, (de Bont, Bontius), Gerard de 31, 32, 86, 156
Bondt, Jacobus de 84
Bonn, Andreas 142, 143
Bontekoe, Cornelis 94, 96, 111
Boot, Arnold 80
Borst, Gerrit 118
Bosch, Willem 178
Bottoni, Albertino (?-1596) 81
Bourignon, Antoinette (1616-80) 58
Broers, J.C. 156, 159
Broussais, F.J.V. (1772-1838) 146
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Brugmans, Sebald Justinus 178
Bruin, Johannes de 105
Camper, Petrus 109-11, 123, 134, 136, 140-2
Cantimpré, Thomas van (1204-80) 15
Cats, Jacob 75, 76
Celsus 26, 86
Chamberlen, familie 105
Clusius, Carolus zie: Charles de l'Ecluse
Coen, Jan Pietersz. (1587-1629) 84, 86
Coiter, Volcher 20, 21
Conring, H. 42
Constatijn de Afrikaan (1010?-87) 14
Corvisart, J.N. (1755-1821) 146
Craanen, Theodoor 94, 122, 124
Cyprianus, Abraham 99-101, 106
Damen, J. 110
Deen, Isaäc van 152-3
Dekkers, Frederik 131, 178
Denijs (Dionysius, Dionis), Jacob (c 1681-1741) 109
Descartes, René 42, 94, 95
Deusing, Anton 93, 178
Deventer, Hendrik van 101-3, 116, 117
Deyman, J. 68, 69, 178
Diemerbroeck, Isbrand 59, 80
Dobell, C. (1886-1949) 66
Dodoens (Dodonaeus), Rembert 31, 178-9
Doesschate, G. ten 14
Doeveren, Wouter van 133, 134, 139
Donders, F.C. 150-2
Doot, Jan de 79, 119
Douglas, James (1675-1742) 123
Drake, Roger (1608-69) 45, 46
Drélincourt (Drelincurtius), Charles 72, 93, 126
Dupuytren, G. (1777-1835) 156
Ecluse, (Jules) Charles de l' 31
Egberts, Sebastiaan 37
Einthoven, Willem 162-3
Eiselsberg, Anton Freiherr von (1860-1939) 168
Engelmann, Th.W. (1843-1909) 151, 164
Ermerins, F.Z. 146
Eustachius, Bartolommeo (1520-74) 20, 137
Eykman, Christiaan 165-6
Eykman, G.P.H. 165
Eykman, J.F. 165
Eykman, P.H. 165
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Faber zie: Lefèvre, Tanaquil Tanaquillus
Fagon, G.C. (1638-1717) 121
Falcoburgius zie: Valckenburg, Adriaan van
Fallopius, Gabriel (1523-62) 20
Fernel, Jean (1497-1558) 26
Fey, Arnold 179
Fokker, Adriaan Abraham 179
Fokker, Abraham Pieter 179
Foreest, Dirk van 23
Foreest, Pieter van (Petrus Forestus) 18, 20, 22, 23, 24, 25
Francken, Johan Herman 122-3
Frascatori, G. (1478-1553) 67
Frederik II von Hohenstaufen 13
Frederik Hendrik 83
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Frémery, Nicolaas Cornelis de 179
Frémery, P.J.I. de 156, 179
Frère Jacques zie: Beaulieu, Jacques de
Friedrich Wilhelm (1620-88) 94
Frowein, Charlotte Constance (1806-80), 161
Galenus (van Pergamum) 11, 12, 31, 39, 40, 41
Gallandat, David Henry 179
Gaubius (Gaub), Hieronymus David 59, 132, 136
Geuns, Jan van 153, 154
Geuns, Matthias van 134-5, 143
Geuns, Stephen Jan (Stephanus Johannes) 135, 153
Geyl, A. 98
Glauber, J.R. (1603-68) 92
Gorter, David de 179
Gorter, Herman Boerhaave de 179
Gorter, Johannes de 179
Graaf, Reinier de 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 100
Gräfe, Albrecht von (1828-70) 151
's-Gravesande, Cornelis Isaäc 179
's-Gravesande, W.J. 179
Groote, Geert 16
Groshans, C.P.F. 179
Grote, Peter de 71
Grijns, Gerrit 167-8
Guillemeau, Jacques (1550-1630) 30
Guye, A.A.G. 179
Haen, Anton de 146, 179
Halbertsma, Tj. (1841-98) 159
Haller, Albrecht von (1708-77) 129, 131
Ham (Hamme), Johan 64
Harvey, William 13, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 61, 65, 75, 89
Hayman, Johannes 46
Helmholtz, H.L.F. von (1821-94) 151
Helmont, Johan Baptista van 91, 93
Hendriksz, P. (1779-1845) 158
Herrick (20ste eeuw) 164
Heurne (Heurnius), Joh. (Jan) van 31, 42, 83
Heurnius, Otto 31, 35, 47, 81, 83
Hijmans van den Bergh, Abraham 170
Hippocrates van Kos 11, 12, 31, 103, 104, 119, 172
Hoffmann, Fred. 125 (1660-1742) 125
Hooke, Robert (1635-1703) 62
Hoorn, Johan van 108-9
Horne (Hornius), Johannes van 52, 53, 55, 57, 59, 64, 94, 114
Horst, Gijsbert (van der) 20, 23
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Hotton, Petrus (1648-1709) 128
Hovius, Jacobus (1710-86) 143
Hunter, John (1728-93) 158
Hunter, William (1718-83) 158
Huygens, Constantijn (1596-1687) 44
Ibn-an-Nafis, (1210-88) 42
Ingenhousz, Jan 136
Iterson, Jan Egens van 157
James, Jacobus 31
Jansen, B.C.P. 168
Jenner, Eduard (1749-1823) 136
Johannitius (Honëin Ben Ishak) (809-73) 14
Jourdain, Dionysius 109
Kaau Boerhaave, Abraham 179-80
Kaau Boerhaave, Herman 179-80
Kant, Immanuel (1724-1804) 145
Kerckring, Theodorus 180
Koch, Robert (1843-1910) 165, 166
Koning, Petrus 143
Kooyker, H.A. 169, 170
Koster, Maarten Jansz. 37, 38
Krieger, F.W. 147, 157, 159
Kyper, Albert 134
Labadie, Jan de 101
Ladmiraal zie: Admiral I'
Laënnec, R.T.H. (1781-1826) 146
Lairesse, Gerard de (1640-1711) 74
Langen, C.D. de 170
Leeuwenhoek, Antoni van 39, 48, 49, 50, 62-6
Lefèvre, Tanaquil Tanaquillus (1615-72) 57
Lehmann, Leopold 157, 159-60
Lemnius, Levinus (Lieven Lemse) 26
Lemnius, Willem 26
Le Mort, Jacques 129
Levret, A. 134
Linnaeus, C. (1707-78) 36
Lobel (Lobelius), Matthias de 29
Lomme, Josse (Lommius Jodocus) 26
Loncq, G.J. 147, 180
Loo, J.P.H. van de (1812-83) 158
Ludwig, Carl (1816-95) 167
Mackenzie, James (1853-1925) 169
Maerlant, Jacob van 15, 18
Malpighi, Marcello (1628-94) 48, 49, 62, 72
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Man, J.C. de 146
Maria Theresia (1717-80) 136
Markgraaff (Marcgrav), G. 87
Mathijsen, A. 157-8
Mattheus, Philippus, Sr en Jr 180
Mauriceau, F. (1637-1709) 105, 107, 110
Maurits de Braziliaan 87
Meekren (Meeckren), Job van 114-6
Mey, Gerrit Hendrik van der 160
Mezger, Johann Georg 180
Mieris, Frans van (1635-81) 109
Millington, Sir Thomas (1628-1704) 100
Miquel, F.A.W. 147, 180
Mondino de' Luzzi (Mundinus), (1275?-1326) 13
Montague, Lady Mary Wortley (1689-1762) 135
Monte, Giovanni Battista da (1498-1551) 81
Mort, J. Le zie: Le Mort
Mulder, G.J. 147, 153
Mulierus, Nic. (1564-1630) 30
Muys, Wijer Willem 180
Napoleon 145
Napoleon Lodewijk 145
Narath, Albert (1864-1924) 168
Nassau, Johan Maurits van 87
Neander, Michael (1529-81) 35
Newton, Sir Isaac (1642-1727) 95
Nieuwentijdt, Bernard (1654-1718) 180
Nuck (Nuckius), Anton 72, 114
l'Obel zie: Lobel, de
Oosterdijk, Nicolaas George 133, 180
Oosterdijk Schacht, Herman 131, 132, 133, 180
Oosterdijk Schacht, Johannes 180
Oranje, Willem van 25, 29, 30
Osler, William (1849-1919) 169
Ottoni, 81
Paaw (Pauw, Pavius), Pieter 32, 33, 35, 47, 52, 77
Palfijn, Jan (1650-1730) 106
Paludanus, Bernardus (Berent ten
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Broecke) 180
Paracelsus (1493-1541) 26, 95
Paradijs, Nicolaas 133, 180
Paré, Ambroise (1510-90) 103, 117
Pasteur, Louis (1822-95) 161
Patin, Guy (1601-72) 44
Pecquet, Jean (1622-74) 52
Pekelharing, C.H. 165, 180-1
Pel, P.K. 154
Peypers, H.F.A. (1855-1904) 156
Philips II 29, 30
Pinel, Philippe (1745-1826) 148
Piso (Pies), Willem 87, 114, 156
Pitcairne, Archibald (1652-1713) 124-5
Plaatman, Pieter 105
Place, Th. (1842-1911) 164, 165
Plemp (Plempius), Vopiscus Fortunatus 44, 45, 59
Polano, Machiel 157
Poll, Hugo van de 105
Pompe van Meerdervoort, Jhr. J.L.C. 89
Pott, Percivall (1714-88) 158
Praedinius 20
Pratensis zie: Velde, Jason van de
Primerose, James (c 1598-1659) 45, 47
Pruys van der Hoeven, Cornelis 146, 181
Puy, Meinard Simon du 158-9, 181
Quinckhard, J.M. (1688-1772) 118
Ramaer, Johannes Nicolaas 149
Rathlau, Pieter 105
Rau, Johannes Jacobus 121-2, 137, 139
Regius zie: Roy
Regters, Tibout (1710-68) 141
Riolanus Jr, Jean (1580-1657) 46
Roelants, Cornelis 18
Roëll, W. 71
Rondelet Guilleaume (1507-66) 20
Ronsse (Ronssius), Boudewijn 28
Röntgen, Wilhelm Conrad (1845-1923) 161
Roonhuyse, Hendrik van 69, 105, 107, 111, 114
Rosenstein, Samuel Siegmund (1832-1906) 154, 168
Roy, Hendricus le (Regius) 46, 47
Royen, Adriaan van 132
Ruffen, Jac 97
Ruysch, Frederik 38, 53, 54, 55, 57, 67-72, 100, 105, 108, 109, 114, 117, 122,
144
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Ruysch, Hendrik 70
Ruysch, Rachel 70
Sandifort, Eduard 139-40
Sandifort, Gerard 139-40, 143, 146
Santorio 75 (1561-1636) 75
Scellinck, Thomas 15
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von (1775-1854) 145
Schneevogt zie: Voorhelm Schneevogt
Schouten, Wouter 87, 88, 114, 116-7
Schraders, Catharina Geertryt 98, 99
Schroeder van der Kolk, J.L.C. 147-9, 152
Schuurman, Anna Maria van (1607-78) 102
Schuyl, Florentius 93
Schwencke, Thomas 136
Screvelius 83
Seignette, Pierre (geb. 1660) 121
Semmelweis, Ignaz Philipp (1818-65) 159
Servet, Michaël (1511-53) 41, 42
Siegemundin, Justine (geb. 1648) 98
Sigault 110
Simon Thomas, A.E. 98, 159
Slegel 42
Smellie, William (1697-1763) 110
Sobiesky, Johan 71
Solingen, Cornelis 80, 104, 107, 108, 117
Soranus van Ephese 11
Stahl, G.E. (1660-1734) 125
Stalpert van der Wiel, Cornelis 80, 181
Stalpert van der Wiel, Johannes 181
Steno, Nicolaas 46, 55, 57
Stensen, Niels zie: Steno, Nicolaas
Stokvis, Barend Joseph 155, 160
Straaten, Willem van (der) 46, 82-3, 134
Suringar, G.C.B. 131, 154
Swab 42
Swammerdam, Jan 49, 55, 57, 58, 59, 62, 67, 69
Swieten, Gerard van 129, 132, 136, 181
Sylvius, François de la Boë 45, 57, 59, 60, 66, 91-3, 94, 114, 124
Sylvius, Jacques 24
Talma, Sape 168, 170
Thévenot, Melchizedec (1620-92) 57, 58, 59
Thomas, zie Simon Thomas
Thorbecke 147
Tilanus, Jan Willem Reinier 156, 181
Tilanus, Christiaan Bernard 156, 159, 181
Titsingh, Abraham 118
Toscane, Groothertog van 58
Treub, Hector 182
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Trioen, Cornelis 109, 110
Tronchin, Thevel 136
Tulp, Nicolaas 37, 38, 44, 51, 68, 77-80, 91, 114, 119
Valkenburg, (Falcoburgius), Adriaan van 35, 42, 52
Vassal 101
Velde, Jason van der (a Pratis, Pratensis) (1486-1558) 97
Verduijn, Pieter 116
Vesalius, Andreas 13, 19, 35, 39, 75, 81
Virchow, Rudolf (1821-1902) 145, 161
Visscher, Jac. 105
Voorhelm Schneevogt, G.E. 149
Vorstius 47, 91
Vossius 36
Vrolik, Gerard 182
Vrolik, Willem 143, 182
Wagenaar, Jan (1709-73) 77
Wale (Walaeus), Johannes de (van) 45, 51, 91
Walter, Dr 102
Wandelaar, Jan 137
Wenckebach, Karel Frederik 169-70
Wier (Weyer), Johannes 21, 22, 23
Willem III 100, 122
Wind, Paulus de 182
Winkler, C. 165, 182
Winter, Frederik 182
Wirsung, Chr. 30
Wy, Gerrit Jan van 182
Yperman, Jan (c. 1275-c. 1330) 15
Zas, Nicolaas (1610-63) 53
Zimmermann, Johann Georg (1728-95)-132
Zwaardemaker, Hendrik 164
Zweifel, E. 160
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Register (zaken)
Aalkijker (van Leeuwenhoek) 48, 62
Acupunctuur 89
Aderlaten 18
Amboynsche pocken 86
Anatomia Mundini 13
Anatomisch Theater zie: Theater, Anatomisch
Aneurine 168
Animalculisten 65
Antibiotica 171
Anticonceptiva 171
Antidotarium Nicolaï 15
Antisepsis 161
Aquaductus Sylviis 57, 92
Arabische geneeskunde 12
Aristotelisme 91
Arntz, Stichting Willem 148
Ars parva 14
Arteria centralis oculi 69
Artsdiploma 147
Astrologen 26
Athenaeum zie: Illustre Scholen
Aurum potabile 26
Bacteriën 66
Bacteriologie 161
Barber Surgeons zie: chirurgijns
Bazel 13
Bekkeneel 115
Bekkenleer 103
Beri-beri 86, 165-7, 170
Bijbel der Natuure 49, 59, 129
Blaassteen zie: steensnijden
Boeck van surgien, Het 15
Bloedbeweging volgens Galenus 40-42
Bloedsomloop 39, 47, 91
Borstkas
pyriforme 170
pyramidevorm 170
Brandijzer 18
Brazilië 87
Bronchiaal arteriën 69
Byzantium 12
Caeciliagasthuis 83, 131, 133
Calor innatus 46
Canalis Nuckii 72
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Canon 12
Capillairen 47
Cartesianisme 95-6, 124
Cauteriseren (brandijzer) 18
Cauterium potentiale 86
Chemiatrie zie: iatrochemie
Chiromantie 26
Chirurgijns 16, 17, 101
Chirurgijnsgilden
Amsterdam 37-8, 118, 146-7
kamer 111-3
Chylus, beweging van 46, 52
Chylvaten 50
Clysma 59
Collegia Medico-Practica 133
Collegium casuale 133
Collegium Medico Amstelodamense 79
Collum fraktuur 117-8
Conserveren lijken 53
Conserveren met vloeistoffen 70
Contagium vivum 67
Cruydtboeck 31
Curriculum, medisch 128
Cytostatica 171
Dedèk 168
De Motu Cordis 42-3
Der Naturen Bloemen 15
Deshima 89
Diastole 44, 46
Discours de la Méthode 43
Ductus parotideus Stenonianus 57
Dysenterie
amoeben 86
rode loop 87
Edinburgh 129
Eenheid van Hijmans van den Bergh 170
Efemeri vita 58
Ei 61
Electrocardiogram 164
Embryo 61
Entelechie 90
Epidemische ziekten en epidemieën 67, 81
Epilepsie 76
Fabrica 13, 38
Faliede Bagijnkerk 34
Fissura Sylvii 92
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Fontanel 18
Fossa Sylvii 57
Framboesia tropica 86-7
Gasthuis, Catharina 135
Caecilia- 83, 131, 133
Gelaatshoek 142
Geneeskunde
arabische 12
Gipsverband 157-8
Haarvaten 47
Hartstichting 171
Hefboom 105
Herford (Westfalen) 101
Hogeschool
Friese 93
Franeker 145
Harderwijk 145
Hollands Jaar-register 94
Hortus
Amsterdam 69
Leiden 128
Humor triumviratus 93
Humoraal pathologie 90
Humores 90
Hymen occlusivum 115
Iatrochemie 89-91, 92, 93, 124, 128
Iatrofysisch 95
Ingeboren warmte 46
Injectietechniek 39
Inoculatie 135-6
Inquisitie 21, 41
Isagoge Johannitii 14
Islam 12

G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland

197
Janus 156
Kalium 164
Keizersnede 106-8, 110
Kinawortel 87
Kinderskeletten 71
Kleppen in lymfvaten 69
Klieren 72
Klinisch onderwijs 81-4, 92
Kloosterrade zie: Rolduc
Kookproef op eiwit 178
Koppen 18
Kraamzaal 133, 160
Krankzinnigenzorg 147-9
Kruidentuin 32
Kunsthart 171
Lachgas 156
Leningrad 71
Leprosenhuis 89
Letteroefeningen, Nederlandsche 110
Leverabsces 116
Levercirrhose 168
Lexicon medicum graeco-latinum 93
Lijkopening 92
Lithopaedion 101
Lithotomie zie: steensnijden
Lithotomist zie: steensnijder
Lobelia 29
Luther medicorum 90
Lymphvaten 50
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, oprichting 149
Madoeravoet 88
Makrokosmos 90
Melaatsheid, Asiatise 89
Miasmen 67
Microscopen (van Leeuwenhoek) 62
Microscopie 124
Mikrokosmos 90
Moderne devotie 16
Moerspier 70
Monniken geneeskunde 12
Monte-Cassino, klooster van 14
Moxabustio 89
Museum
Bleulandinum 143
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Vrolik 182
Narcose 156, 161
Natuurfilosofie (Aristoteles) 90
Nosocomium chirurgicum 133
Oogziekten 30
Oost-Indië 87
Oost Indische Compagnie 84, 89, 111
Ophactometer 164
Os intermaxillare 141
Ovisten 64, 65, 66
Paasdol 149
Padua 13
Parenchyme organen 72
Partus praeter naturalis 108
Pelvis plana Deventeri 103
Peregrinatio academica 18
Permissio dei 22
Pest 84
Pestdokter 84
Pestmeester 84
Pharmacopee 79
Piskijkerij zie: urologie
Plantkunde 31
Pokken 135, 136
Polyneuritis 165-7
- gallinarum 166-7
Porositas carnis 48
Praeformatieleer 66
Praelector anatomiae 37, 75
Priestergeneeskunde 11
Protozoën 66
Psychosomatiek 172
Raad van Venetië 13
Rachitis 80
Radix ipecacuanhae 87
Regimen sanitatis 12
Rolduc 14, 15
Rome 11, 12
Röntgenfoto's, stereoscopisch 169
Roonhuysiaansch Geheim (werktuigen, hefboom) 104-6, 108, 134
Roonhuysianen 105-6
Rosengarten 97
Royal Society 49, 50, 58, 60, 62
Salerno 12, 17
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Schaambeensnede 108, 109-11
Scheurbuik 76
School van
Alexandrië 11, 51
Hippocratische 12
Salerno 15
Scholen, Illustre
Breda 36
Deventer 36
Harderwijk 36
's-Hertogenbosch 36
Maastricht 36
Middelburg 36
Utrecht 36
Scholen, klinische 146-7
Sint Antoniuswaag (Amsterdam) 38, 69
Slokdarm, scheur in 129
Snaargalvanometer 161
Soldatenhart 169
Spaanse
pokken 118
vliegen 18
ziekte 115
Spagyrische middelen 91
Spanjert, de rekkelijke 115
Speculum matricis 104, 107
Sperma 66
Spermatozoën 64
Spildraai 103
Spina bifida 117
Spiritusleer 46, 47
Steensnedeligging 120
Steensnijden 44, 75, 120
Steensnijder en steensnijding 119-23, 142
Stichting
Hart 171
Nier 171
Swammerdam-medaille 167
Symphyseolyse 108
Syphilis 118, 119
Taille laterale 121
Temperamenten 90
Temperatuurmeting 179
Theater, anatomisch 33, 34, 67, 69, 72, 122
Thetinga-State, zie Walta slot
Trepanatie 16
Tria prima 90
Tropische geneeskunde 84-9
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Tunica Ruyschiana 69
Universiteiten
(zie ook Hogescholen)
Bologna 20
Franeker 35
Harderwijk 35
Leiden 25, 29, 30, 35, 53
Leuven 18, 53
Montpellier 13, 17, 20
Napels 13
Nijmegen 35
Utrecht 35, 46
Uroscopie (piskijkerij) 18
Ursula-Convent, Sint 37
Valvula ileo-colica 68
Van den Vos Reynaerde 17
Variolatie 135-6
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Vereeniging, Nederlandse
Gynaecologische 160
Verloskunde 97 en v.v.
Vertalingen
Syrisch 12
Vitamines 167-8
- B1 168
Vleeshal 69, 70
Voortplanting 60, 61
Vroedvrouwen 102
Walta slot 102
Warmte, ingeboren zie: calor innatus
Wenckebachse
bundel 170
perioden 170
Wieuwerd 102
Willem Arntz Stichting 148
‘Winkelboek’ 79
X-stralen 161

Verantwoording van de foto's:
1. foto G.L. Berk, Nederhorst den Berg;
2. Archief Fibula-Van Dishoeck, Bussum;
3, 6, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 31, 38, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54,
56, 57, 58, 60, 61, 63. foto's coll. auteur;
7. foto Iconografisch Bureau, Den Haag;
15. foto Sted. Museum, Amsterdam;
34, 43. foto's Bob de Wit, Gouda;
37. foto A. Dingjan, Den Haag;
63. foto Ad. Wendig, Amsterdam.
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