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Voorwoord bij de eerste druk (1961)

Dit boek is niet meer dan een inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde;
het biedt niet meer dan een schets val het rijke en bonte verleden daarvan,
waarover de lezer als in vogelvlucht wordt heengevoerd en waarvan slechts de
meest opvallende feiten en figuren worden aangewezen. Het is nameliik vooral
bedoeld voor diegenen, die met de historie der geneeskunde nog niet of slechts
terloops hebben kennis gemaalt en nog niet door haar Begrepen zijn. Het geschrift wil vooral belangstell.ing wekken en liefde tot deze wetenschap werven.
Deze doelstelling heeft het karal<ter varr dit werk bepaald, verklaat de lichte
toets waarmee het geschreven is en legt het in meer dan één opzicht open voor
kritiek van vakgeleerden.
Allereerst imrners is geenszins naar volledigheid gestreefd. Vooral op dit
gebied geldt dat wie volledig wil zijn, vewelend wordt en de aandacht niet
meer boeit. Er zijn talloze namen van historische personen die in een geschiede-

nis der geneeskunde vermelding verdienen. Zou men die a.llen willen behandelen, zonder in een droge opsomrning te vervallen, dan zou het werk uitdiien
tot een zo volumineuze omvang als niet verenigbaar is met het gestelde doel.
Intussen zal het daardoor niet moeilijk zijn hiaten en tekorten, onvermrdelijk
ook wel fei.len en fouten aan te wiizen. En zeker zal menigeen dít te kort en dàt
te uitvoerig behandeld achten. Ik kan alleen zeggen dat iJ< welbewust aal het
kleine detail hier en daar een misschien oneveruedig grote plaats heb
ingeruimd, omdat dit dikwijls een bijzondere illustratieve waarde heeft en de
belangstelling gaande kan houden.
Zo kan er voorts ook niet naar gestreefd het gezegde met bewijsplaatsen te
staven. Men gelove mij - dit was in zekere zin een offer, niet uit gemakzucht
maar weloverwogen gebracht. Immers, een uitvoerig kritisch en toelichtend
apparaat zou het boek een geheel ander aarlzien geven dan beoogd is.
Intussen is toch getracht aan het euvel van te gÍote onvoUedigheid te
ontkomen door buiten de tekst aa.rt de hooÍdstulken biograÍische gegevens van
al of niet genoemde fiBuren toe te voegen.
Ten einde de lezer, die zich nader wil oriënterery varl dienst te zijn, worden
voorts ook bibliografische aanwijzingen gegeven. Aarr de afbeeldingen is uiteraard een belangrijke plaats toegedacht. De keuze was veelal moeilijk. Van de
vroege perioden is het materiaal schaars, Er is naar gestreefd niet steeds overbekende en veelvuldig afgedrukte illustraties te plaatsen. Maar soms was dit
onvermijdelijk: de veelgebruilte zijn niet zelden ook de alléén beschikbare of
de meest typerende, zodat men er moeilijk van kan aÍzien. Moge de gemaakte
keuze niet al te oniuist blijken le zil , zod.at de illustraties inderdaad het in de
tekst gebodene toelichten!
Amsterdam

G.A. Lindeboom
9

Voorwoord bij de zevende druk

Toen ik in 1978 het onderwijs in de geschiedenis van de geneeskunde van prof.
Lindeboom ovemíun, lag de keuze om diens Inleidíng tot de geschiedmis der
geneeshnde als leerboek te gebruiken, voor de hand. De weinige buitenlandse

leerboeken die toen ter beschikking stonden, waren of te uitgebreid of toch te
veel op de Duitse of Angelsalsische situatie af6estemd. De reeds tang uitverkochte tweede editie van Lindebooms lnleiding werd daarom in 1979 door
mii in samenwerking met de nestor uitgebracht. Wiizigingen bleven toen
overigens beperkt tot de bibliografie, en met het oog op de bruikbaarheid in het
onderi{iis liet ik de biografische aantekeningen weg, tot grote spiit van
Lindeboom die dan ook de door de uitgever geboden mogelijkheid om ze weer
toe te voegen aan de vierde (1980), vijfde (1981) en zesde drul< (1985, in meerdere oplagen) dankbaar gebruik maalte.
Het valt niet moeilijk om een lijstje met bezwaren tegen de inhoud van
Lindebooms Inleiding naar voren te brengen. In het licht van onze huidige voorkeur om medisch-wetenschappelijke concepten in hun historische ontwilkeling
te schetsen en om ruim aandacht te schenken aan de sociale geschiedenis van
de geneeskunde, is de Inleiding te biograÍisch en te veel gericht op prestaties
van individuele medici, Ik deel die bezwaren, rnaar vind ze vooralsnog niet
opwegen tegen de voordelen. Lindebooms boek leest gemakkeliik en de
biografische excursen, relevant of niet, houden - zoals de schrijver in zijn eigen
voorwoord al opmerkte - de aandacht gevangen. Het boek heeft, ook in
vergelijking met de anderstalige leerboeken die op de markt zijn, een opmerkelijke rijkdom aan feiten en namery ook al betekent dat zeker niet dat er sprale
is van volledigheid.
Nu de behoefte aan een bruikbaar leerboek voor het onderwijs zich nog
altijd doet gevoelen en de zesde druk reeds lang is uitverkocht, heb i]< de
Inleiding gronög bewerkt. Uitgangspunt daarbij was om het geschiedverhaal
van Lindeboom in hoofdzaal< als zodanig te handhaven. De veranderingen
bleven op dit punt beperkt tot enkele correcties van al te archaïsch of verheven
taalgebruik, de vervanging van obsolete vaktermen (zoals 'niet-westerse geneeskurtst' in plaats van 'primitieve geneeskunst') en het nuanceren van al te stellige
of historische uitspraken, zoals het negatieve oordeel dat Lindeboom velde over
de Byzantiinse geneeskunde en zijn stelligheid in de historiciteit van de figuur
van Magisha Trotula uit Salemo. Thema's die Lindebooms voorkeur hadden en
die dan ook welLicht wat al te uitvoerigrn de lnleiding aan de orde komen, zoals
zijn beschouwing over de melaatsheid (die hij vooral als Bijbelse ziekte \ /aa!deerde), over de persoon van Michael Servet (die hem als tegenstander van
Calvijn intrigeerde), over het verzekeringswezen (waarvan de groeiende macht
hem een doom in het oog was) en over de dreigende ontwaarding van de
medische ethiek (u/aartegen hii tot zirn dood heeft gestreden), heb ik ongewij10

zigd gelaten. De biografica die in een addendum waren opgenomen en waaraan
Lindeboom zoveel waarde hechtte, heb ik grotendeels in de tekst gerntegreerd.
Zo bezien blijft }lLet de Inleiding van Lindeboom.
De toch wel ingrijpende veranderingen die in deze druk zijn doorgevoerd
betreffen allereerst de historische feiten. Helaas bevatte de voorgaande edities
tal van onjuiste jaartallen en onvolledige namen, en kreeg de lezer geen of te
sumrniere inÍormatie over de publikaties waa[nee auteurs naam hadden
gemaakt. Verder heb ik, vooral in hoofdstuk 10, de volgorde van de paragrafen
gewijzigd om zo het geschiedverhaal beter te laten aaasluiten op de hooÍdlijnen
die in het onderwijs worden gepresenteerd. De hoofdstulken heb ik gelardeerd
met kaderteksten, waarin een fragment uit een meer of minder bekend medischhistorisch werk is opgenomen. Op die wiize kiigt de lezer hopelijk enig idee
van de hhoud varr historische bronnen en wordt u/ellicht zirn of haar belangstelling geprikkeld om zelÍ ad fontes te gaan. Aan het begin var ieder hoofdstul
wordt in een slmopticum een overzicht geboden van de inhoud van het hoofdstu-k. Deze overzichten bieden een handreiking voor de student, die door cursi
veringen in de tekst en vetgedrulte woorden en l-aartal.len door de bomen van
historische feiten en de biografische lommer het bos kan bliiven zien. Twee
kaartjes zijn toegevoegd om het geo8rafisch voorstellingsvermogen te ondersteunen en ook is een enkel bestaand schema geheel gereviseerd en zijn enlcele
nieuwe schema's toegevoegd. De illustratie van de lnbiling is geheel herzien;
hierbij is bij voorkeur gebruil gemaakt van titelplenten van werken uit de
prachtige historische boekerij van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering
der Geneeskurst (bewaard in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam).
Enkele tabellen, zoals van de ontdekkingen van micro-organismen en de eponiemen die in de dageliikse kliniek worden gebruikt, zijn toegevoegd; de Iijst
van winnaars van de Nobelprijs geneeskunde (en fysiologie) is gecorrigeerd en
aangevuld. De literatuurliist is geheel herzien; bij de vermelding van de literatuur per hooÍdstuk heb ik telkens enlele kanttekeningen gemaakt bij de tekst
van Lindeboom.
Een leerboek als het onderhavige blijft uiteraard vatbaar voor verbeteringen.
Op- of aanmerkingen van collega's zijn dan ook welkom, evenals de opbouwende kritiek var lezers en studenten. Miin dan-k gaat uit Íraar de heer C.N.
Lindeboom die toestemming gaf tot heruitgave van dit boek van zijn vader, de
heer A.C. Schuytvlot van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, en naar het
secretariaat (mew. A.A.G. Ham, mevr. M.J.G. Salzmann-Löwenstein en mevr.
J.M.J. Storm-Korteweg) van de medisch-historische instituten van de Vrije
Universiteit en Erasmus Universiteit voor hun assistentie bii het persklaar
maken van het manuscript. De uitgever drs, P, Verhoet die het initiatief tot
deze heruitgave nam en die het boek zijn sterk verbeterde uiterlijk heeft
gegeven, zeg ik oprecht dank voor zijn onmisbare hulp en steun.

Amsterdam, 1 augustus

1993

M.J. van Lieburg
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Gerrit Arie Lindeboom (1905 1986) thuis in de studeerkamer (1984)

T

Gerrit Arie Lindeboom (1905-1986)

De auteur van de lnleiding tot de geschiedmis der geteeskunde werd op 4 januari
1905 in Bolnes geboren als vierde kind iÍr het gezin van de predikant Cornelis
Lindeboom en Anthonia Margaretha de Jong. Na de lagere sóool bezocht hij
het gymlasium te Amsteldam en vervolgens te Kampen, waar hij onder de
hoede was van zijn grootvader, de bekende gereformeerde predikant en hoogleraar Lucas Lindeboom (1845-1933). In 1922 ging hij geneeskunde studeren aan
de Gemeente Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1929 het artsexamen aÍlegde. Direct daama begon hij met zijn specialisatie, eerst in de röntgenologie
(op 28 mei 1930 afgesloten met de verdediging van een proefschriÍt over
Encqhalografe) en vervolgens in de inwendige geneeskunde bij de intemist

Isidore Snapper (1889-1973). In 1933 vestigde Lirdeboom zich als interniströntgenoloog te Amsterdam.
In de medische wereld was Lindeboom al vroeg een markante verschijning,
vooral vanwege zijn optreden ds publicisL redenaa.r en organisator. In de jaren
dertig en veertig schreef hij tal van medische bijdragen in het Nederlandsch Tijdschrift aoor Gmeeskunde en de Geteeskundige Gids, en allerlei levensbeschou-

welijke artikelen À hel Orgaan oan de Vererniging ooor Christelijk Natuut en
Geneeskundigm, ia Stemmen des ïilds en in het tijdsc\ilt Predikant m Dokter. Ns
organisator werkte hij mee aaÍl de bundeling van de protestants-christeliike
artsen in Nederland én in intemationaal verband (de huidige Intemational
Christian Medical and Denta.l Association).
Met de benoemilg van Lindeboom tot hoogleraar aar de pas opgerichte
Medisóe Faculteit van de Vrije Universiteit begon iÍr 1950 een nieuwe periode
in zijn leven. Zijn brede leeropdracht voor de algemene ziektekunde, klinische
propaedeuse, de encyclopedie der medische wetenschappen, en sinds 1955 ook
de inwendige geneeskunde, maakte Lindeboom tot de belangrijkste representant
van de Medische Faculteit in de raren vijftig en zestig. Uit deze iaren dateert het
grootste deel van het indrukweklende oeuvre dat Lindeboom heeft nagelaten,

en dat in totaal ruim 180 medische en bijna driehonderd medisch-historische
publikaties omvat, waaronder zo'n vijftig boekwerken. Zin belangriikste medische publikaties waren gewiid aan de ziekten tijdens de zwangersóap, de
chemotherapie, de radio-actieve meting van de schildklierfirnctie en de psychosomatiek. Spraakmakend was zijn overtuiging dat de inwendige geneeskunde
een eenheid moest blijven en niet verder mocht versnipperen in superspecialismen, een overtuiging die men terugvindt iJl het drietal redevoerilgen dat zijn
hoogleraarschap omspant: de inaugurele rede over De z iel der gmeeskunde (7950),
de diesrede over Natuur en geest in de geaeeskunde (19ó5) en zijn aÍscheidsrede,
geiteld. Sensoiun Commune. De integruti«se functie uan de inwmdige gmeeskunde
(1e75).

Vanaf zijn studententijd voelde Lindeboom zich betrokken bij de veranderin13

gen in de medische ethiek. De bundel Opstelbn ooer melische ethiek (1960) loonde
hem als rotsvast verdediger van een bijbels genormeerde med.ische ethiek. Vooral in de jaren zeventig en tachtig verschenen tal van pubLikaties waarin hij zijn

opvattingen over abortus, euthanasie en vele andere medisch-ethische onderwerpen naaÍ volen braót. De boeken Vrijere uruchtafdrijoing? (7970) en Euthanasie etl euthanasiasme (1979) waren daarvan de bekendste.
ln de jaren zestig begon Lindeboom zich tevens to€ te leggen op de
gexhiedenis der geneeskunde. Systematisch heeft hij d.it vakgebied voorzien
van de belangrijkste middelen om het tot universitate discipline te kumen
ontwikkelen: ir 1961 verscheen zijn Inleiding tot de geschiedmis der gmeeskunde,
ttr L972 zijlr Ceschiedmis van de medbche uetenschop in Nede and, i! 1975 (met
A.A.G. Ham) de Classifud bíbliography of the history of Dutch mcdicine, en ten
slotte in 1984 de Dutch nudical bioyaphy. A biographical dictionary of Dutch
physicians and surgeons 1475-1975. Intemationaal keeg hij vooral bekendheid
door zijn studies over Boerhaave, onder andere in de reeks Analecta Boerhaaaiaflg
(1959-'1979) , mel als hoogtepunt het b oek Herman Bwthaooe , the mtn and hb work
(1968). De overige medisch-historische monografieën van ziin hand tonen een
grote belangstelling voor de biografie van beroemde geneesheren: over
Hippocrates (1948), Pieter van Foreest (1960), Andreas Vesalius (1964), Dokter
Lukas (1965), Karel Frederil Wenckebach (1965), Reinier de GraaÍ (1973),
Descartes (1973 en "1979), Florentius Schuyl (1974), Jan Swammerdam (1975 en
1980), Adriaan varr den Spiegel (1978) en Albrecht von Halier (1979). Lindeboom overleed op 5 juni 1986 te Amsterdam.

Zie C. van der Meer, 'Gerrit Arie Lindeboom', i^: Ctca Tihan. Studia Historbe Mediciae Gearit Arie
Lin leboom septuogenano oblrta (l,ejde 1974) 1-17; M.J. van Lieburt, 'G.A. Lindeboom en de medische
ethiek', yita Hutuna 74 (1987) 89-106 en idem 'Religie en geneeskunde: G.A. Lindeboom en de
medische encyclopedie', in: H.L. Houtza8er en M.]- van Ueburg, D€ Stihting Historia Mediime
1967 1987 (Amsterdam ]9An 32-6. Een bibliogrÍie van Lindebooms geschriften is te vinden in
Circa Tiliom \p.18-45: lot 1974) en in het yolrme comnenoratint the 75th annbenary oíC.A. Lilrdeb@n

(AmsteÍdam 1980, p. V-VIII: tot 1979).
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1 De geschiedenis der geneeskunde

Wie zich de moeite getroost en de tijd gunt kenÍris te nemen var het verleden
der geneeskunde in de stille verwachting daaruit een winst te oogsten aan
dagelijks bruikbare kennis en praltische vaardigheid, zal ongetwijfeld
teleur8esteld ui&omen - althans in dat opzicht; want het is even zeker, dat hij
in meer dan één ander opziót zijn moeite rijkelijk beloond zal achten.
AI heeft men met een zeker recht wel gesproken var een ctkelgang in de
medisóe behandelitg (circulus therapiae) en al zullen in de oude boeken wel[cht
hier oÍ daar nog empirische gegevens liggen die een latere tijd ten onrechte
vergeten heeft, er is bitter weinig kans dat een opzettelijk zoeken daarnaar met
resultaten van enig belang zal worden bekroond, De beloning, die het
in-de-geest-verwijlen bij de soms vreemde lotgevallen en wederwaardigheden
van de geneeskunst in vervlogen eeuwen in zió draagt, is varr een andere orde.
De beschouwing van het leven en streven var artsen in een verwijderd oÍ meer

nabij verleden, van de geleidelijke uitbreiding der kennis en vaardigheden,
schenkt niet alleen een boeiend, geestelijk genot waardoor men zich niet dan
verrijkt kan gevoelen, maar biedt ook de enige mogelijkheid een wezenlijk
irzicht te verkriigen in de wording van de huidige begrippen en opvattingen,
en daarmede in die begrippen en opvattingen zelÍ.
Zeker kan zo het dogmatische geloof van de vakman in de enige juistheid
van zijn doen en laten geschokt worden, maar in de plaats van zo'n in wezen
bekrompen gehechtheid aan eigen oveÉuiging, komen een verruirning van de
blik en een verzoening met het gaan en komen van stelsels en theorieën. De
wetensóappelijke waarheid van heden is de leugen van morgen: welke ouder
wordende arts heeft dat niet ervaren? Hoe is reeds tijdens onze generatie, in
enlele decermiëru de waardering van de betekenis van psychische invloeden
ook bij organische ziekten volkomen gewijzigd!
Hoe blijken ook thans, ir modem gewaad en beter gefundeerd, lang
verwaarloosde noties niet alleen het therapeutische verÍnogen te kunnen
vergroten, maar ook een dieper en wezenlijk besef te bieden varl het eigen
karakter der geneeskunde en de taal< van de arts. Zo zal menig geijpte arts het
toch beheuren, dat zijn opleiding heeft nagelaten hem 'besef bij be brengen van
de betekenis van de geschiedenis van ons val< als rniddel ter verdieping van ons
inzicht in het wezen der geneeskurst en de taak vart de arts' (Buma). Wellicht
kan dit kleine boek ertoe bijdragen, dat zo'n spijtige constateling aan het thars
opgroeiende geslacht later niet uit de pen behoeft te vloeien!
Het feit dat de geschiedenis der geneeskunde, in ons land althals, zo laat in het
leerprogramma van het uliversitate onderwijs is opgenomen, heeft verschillende oorzaken. In het midden der vorige eeuw heeft men onder de indrul< val de
opkomst der natuurwetenschap en de invloed van een positivistisch gedachten15

Over de noodzaak van hietorieche kennis
In 136L publiceerde de ArnsteÍdamse medicus Johann C'otÍried FÍantz (1839
1873), zelf een kundig beoefunaar van de medische gesóiedenis, een opmerke.
liik boek over De opooeding oan den geneesheer als msrsch en als geleerde, beschoutod
fu betreking tot de familie, dm staat en de maatxlvppij (Arsterdam 18ó1). Daarin
motiveert hi.j het belang van de kennis der medische geschiedenis voor de arts
als volgt (p. 158 eÍt 301-302).

'Is men in deze voorstelling

geheel ingedrongen, dan blijkt daaruit ten
duideliikste, dat de wetenschap is een sheven naar het ware, en dus niet een
zifu, maar en uordm. Is zii een wordet, dan is ook hare gedaante in ieder
oogenblik des tiids eene andere, en, daar zii tevens is eene geliideliik wrda4 za
staat ook iedere verandering in een naauw verband met een voorafgaanden
toestand. En deze gevolgtrekking is het luist, welke wii als de meest praktisclre
den student voor oogen wildm houden. Het is nameliik onmogelijk de
wetenschap (m dus ook eenig deel van haar) rnet vrucht te beoefenen, zonder
zoowel kennis te dragen van harcn omvanS en het verband harer deelen, als
van de verschillende veranderingen, die zil heeft ondergaan, met &n w@rd: eer
juist begrip der uetmschop eisclrt, beluloe lule ENCYCLOPÀEDXSCHE, aok uíe
rrsromrru Öo{ening. ...
7to wii op [reeds] met klem hebben uiteengezet, is noch de $,etrenschap,
noch een harer onderdeelen den onderzoeker volkonen bekend, zoolang hij mk
ntel de historische nuthode op haar heeft toegepast. Zonder haar geen inzigt in
het geheel, geen totaalblik; zonder haar geen aÍgerond '$reten en heldere
voorstelling. Werd deze wenk meer opgevolgd, behalve de theore§sche voordeelen van echt wetenschappelijke kermis, dan zou de geneesheer zich ook in
het praktische leven van menige dwaling wiiwarm, indien hij zich die zijner
voorgangeÍs langs historisdren weg had eigen gemaakt, en menig bedolven
rnonument van onschatbare observatie zich kunnen ten nutte maken, om er zich
z:lven eene eerzuil mede te stichten.
Het spr€ekt van zelÍ, d.at de historischc methode op ieder onderdeel der
gene€skundige we-tenschap van toepassint is. Verreweg zou het verkieslijk zijn,
dat ieder werk, waarin zulk em gedeelle behandeld werd, met eene historische
irrleiding aanving. lndien wii echter sprekerl van Ceschiedenis der geneeskunde,
dan bedoelen wif daarmede die der Beheele wetenschap, en als zoodaniS kunnen wï haar in de volgmde onderdeelen splitsen, als: 7' Historischc Zie6eletr
(Nosographit historica)
hare onderdeelen, Epineniologia, of kemis der
^et
geheerscht hebbende volksziekten,
en Medische Statktiek;2' Geschizderb der
gene*kundige stelsels (Systetutologia medico-historica);3" Gesehiedeils det bewtflde
gene*heeren (Bioyaphia nudico-historica), en 4" Geschied.kundige kcnnis do geneeskundige gedetkíeekener, welke vervalt 'n *ne Archaeologia medim-historica oÍ

kennis der oudste geneeskundige monumenten en staatsinrigtingen; die der
geneesknndige gesduiÍten (Bibliogaphit fledico-historica), en eindetjk die der
geneesmiddelen zelve (Pharmacologia histoTica),'
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klimaat de gehele geesteswetenschappelijke zijde van de medische opleiding
afgekapt: de psychologie en filosofie, de geschiedenis der geneeskunde en de
medische ethiek. Een inleiding in de enryclopedie van het vak, voor theologen
en juristen nog onrnisbaar geacht, kon voor de medici vervallen.
Later ontbral veelszins bij de curatoren der universiteiten en ook bij de
medische faculteiten zelJ het irzicht in de betekenis der medische historie, om
meer dan incidenteel en op aandrang var buiten, althans de mogelijkheid van
het onderwijs in dit vak te scheppen. A.H. Israëls (1822-1883) is de enige, die
als (buitengewoon) hoogleraar een aantal jaren (1877-1883) zo'n opdracht te
Amsterdam heeft vervuld. De hoogleraar in de famacologie te Leiden, E.C. van
Leersum (1862-1938), nam bij zijn benoeming op persoonlijk aandrirgen van
minister Abraham Kuyper (1837-1920) de historia medicinae, waarmede hij zo
vertrouwd was, erbij. In de zestien jaren, dat hij dit onderwijs gaÍ (1904-7920\,
heeft hij, naar het schiint, slechts weinig geestdrift bij zijn leerlingen vermogen
te weklen. De lectoren J.G. de Lint (1867-1936) te Leiden en Th.H. Schlichting
(1894-1957) te Amsterdam zijn ieder slechts een te korte tijd werkzaam geweest
(1928-1936, resp. 195$1957) om diepe sporen na te laten. De overvullin8 vaÍI het

leerprogramma en het gebrek aan geschikte docenten schenen verder veelal een
genoegzame verontschuldiging om in eery slechts flauw gevoelde, behoefte niet
te voorzien.
Ten slotte is er nog een belangrijke reden, waarmee de bovengenoemde factoren
ten dele samenhargen. Deze is gelegen in het eigen karalter van de gesóiedenis der geneeskunde. Ook al vat men de geneeskunde op als een natuurweten-

schap, en niet meer dan dat, dan nog heeft haar geschiedenis een ander
karalter. De geschiedenis van een natuurwetenschap is zelf Been natuurwetenschap. Zonder enige twijfel behoort die tot de geesteswetenschappen, als men
de - wel aangevochten, maar nog veel gebruikte - indeling det unipercitas
scientiatufi in r.at'tuÍ- en geesteswetenschappen blijft volgen. Ze bestudeert niet
de natuur, maar de geschiedenis uit monumenten en documenten, uit boeken
en maÍruscripten. De Lint was niet alleen arts, doó tevens een egyptoloog, die
de hiërogliefen der oude medische papyri kon ontcijferen.
Ook psychologische, wijsgerige, religieuze en sociologisóe inzichten zijn
voor de medisch- historicus onontbeerlijk. Immers de geneeskunde wordt niet
beheerst door vrij zwevende ideeën, maar door gedachten die gepropageerd
worden door persoonliikheden met hun eigen aanleg, neigingen en voorliefde,
en ze ondergaat sterk de invloed van maatschappelijke verhoudingen, van
vooroordelen en pottieke en sociale revoluties. De bronnen liggen dus op
velerlei terrein.
Intussen neemt dit geheel eigen, wil men autonome, karatter der historia
medicinae niet weg, dat zij vooral in de medische faculteit gedijen zal, al zijn
voor haar voeding en groei verbindingen naar allerlei zijden onontbeerlijk. De
taal vart de geschiedenis der geneeskunde als wetenschap: een verantwoorde,
gehouwe en toch kritische beschriiving varr geheel haar object te geven, is dan
17
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Tit+agina van de oratie gehouden in het koor van de Nieuwe Kerk te Amsterdam door de jonge
Hendrik de ÈJsch (1720-1n4 bii het verlaten van de Latiinse &hool op 21 oktober 1737. Een
derydijke smno s.halnslicus was onderdeel van de aJsluiting van de studie aaÍt de Latijns€ school,
slechts bij uiEonderint werd€n 2e gedrukt. Als zoon van de apotheker Je.onimo de Bo6ch (162176n dle ee mooie collectie prenben en porketten b€zat, had Hendrik de liefde voor de
geschiedmÈ deÍ geneeskunde van huis uit meegekregen. Zin pres€ntatie behandelde de
geneeskurst der oude Et)?tenaren (De nedicinr oeterun agwtiotuml. De belangÉtelling voor de
ge*hiedenjs van de geneeskunde begon iuist in deze iaren te ontwai(en. ln 1729 verscheen in D€n
Haat het eerste overzichtswerk van de geschiedenis der teneeskurde, &schreven door Daniel le
Clerc (1652-1728) onder de htel HistoiÍe de l.a néàecine. De rede van De Bosó was vooral Sebaseerd
op het werk van de Paduaarse hoogleraar in de botanie, Prospèro Alpini (155!1617), die de
gegevens voor ziin boek De neclicino Aegwtiorum, libri quqtuor (1591) tijdens een studiereis dooÍ
Egypt€ ze[ had verzameld.
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ook een onbegrensde en oneindige, nooit zal zii daarmee gereed komen. Steeds
komen er nieuwe bronnen, feiten en aspecten naar voren; van tijd tot tijd
moeten zelfs goed bekende pedoden of figuren opnieuw beschreven worden.
Oneindig is het werkterrein dezer wetenschap, in tijd en ruimte. Ze begint
in de schemering der prehistorie en eindigt bij de nieuwste verworvenheden;
ze omspant het gebeuren op heel de aardbol, van China tot Peru, van Australië
tot IJsland toe. Daarbii omvat ze, naar algemeen oordeel, zowel de wetenschap
als de kunst van de arts: die twee-eenheid waaryoor onze taal het ene woord
mist, waarover andere - de Engelse, Duitse en Frarse - wél beschilken. Het is
de historia medicinae, de geschiedenis van de medische wetenschap en kunst.
Ze bestudeert niet alleen de ideeën die het geneeskundig denlen hebben
gedragen, maar ook de personen in wie ze belichaamd waren,
Ze bestudeert niet alleen de geschiedenis der ziektery die soms kwamen en
gingen - men denl<e aan de komst van de syfilis in Europa, öe zich tot heden
toe heeft gehandhaaÍd, en aan het Engels zweel (sudor anglicus), dat omstreeks

het begin der zestiende eeuw in epidemieën om zich heen greep doó
yerdrvenen is - maar ook alles, wat de samenlevingen deden om ziekten te
genezen en te voorkomen, om zieken te verplegen verplegen of aÍ te zonderen.
In niet geringe mate is de geschiedenis der geneeskunst een belangrijk deel van
de beschavingsgeschiedenis der mensheid. De verwaarlozing van het sociale
aspect in menig handboek deed Henry Emest Sigerist (1891-1957) zich opmaken
de gehele historia medicinae opnieuw te schrijven, in acht delen; helaas was bii
zijn dood slechts het eerste deel voltooid. Het cultuurhistorische aspect wekt
steeds ook de belangstelling van velen buiten de engere medische kring.

Auguste Comte (1798-1857) heeft in de vori6e eeuw de gang der wetensóap
vergeleken met het denken van de opgroeiende mens. Zoals het kind religieus
op$oeit, de jongeiing wijsgerig wordt en de man zich aan het positieve $/eten
houdt, zo zouden er ook in de ontwil&eLingsgang der wetenschap drie Íasen
ziin aan te wijzen: een theologische, een metafysische en een positivistisóe.
Ongetwijfeld is zo'n beschouwing ook voor de ontwikkeling der geneeskunst
niet zonder waarde; de historicus onderkent die elementen als hij terugschouwt
in het verleden der geneeskunst, en nagaat varl welke grondvoorstellingen zij
in de loop der tijden uitging. Hij ziet de mystische en magische handelingen die
de tovenaar, kraótens zijn contact met de onzienlijke wereld, gebruitt om de

ziekmakende demon

uit te bamen en de met ziekte straÍfende goden

te

verzoeneni zijn historisóe geest ziet in, hoevele der vroegere methoden van
behandeling in feite vooral gebaseerd waren op abstracte of metafysische
poshrlaten, en slechts ten dele op empirische of rationele gronden; en hij stemt
gaame toe, dat eerst laat de therapie werd gefundeerd op de nauwkeurige
waardering en ontleding van natuurlijke verschijnselen. ln elke dezer fasen
verschijnt de arts in een andere gestalte. Verschiint hij eerst in het gewaad van

de priester en dienaar der goden, later hult hij zich in de tabberd van de
geleerden, die Latijn spreken en zich niet verwaardigen chirurgiinswerk te doen,
19
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en ten slotte kleedt hij zich in de witte jas a1s een ingenieur van het lichaam.
Maar hoe oriënterend dit schema ook is - het heeft al de tekortkomingery
eigen aan de vereenvoudiging van de riikdom der werkelijkheid. Reeds in de
biologie gaat de wet, dat de ontogenese de fylogenese herhaalt, niet volledig op,
en op het gebied van het medische denken en doen is de ontwikkeling niet zo
reótlijnig als de suggestie van Comte zou kunnen doen vermoeden. Voortdurend komen anticipaties en retrospecties voor. Het ontologische denken
bijvoorbeeld van de romantische geneeskunde in het begin der vorige eeuw
onderbreekt gedurende enige decenniën de ontwikkeling in natuurwetenschappelijke richting, waartoe Boerhaave een zo krachtige stoot had Begeven.
Oeroude empirische behandelingsmethoden handhaven zich tot op de huidige
dag, en iets r/an het magisch gezag van zijn verre voorouder kan zelfs de
modeme arts niet missen; en de hypnose is een modem equivalent van de
tempelslaap der Grieken. De door Comte onderscheiden fasen corresponderen

ook met verschillende zijden van het mysterietze weze t dat de mens nu
eenmaal is. De kille zakelijkheid van de natuurwetenschap kan aan zijn diepste
behoeften niet voldoen; de lijdende en stervende mens zoekt hulp en ster:n in
de onzienlijke wereld.
Toch is er, zij het met allerlei bochten, Bolvinten en omhalen, wel een lijn te
vervolgen vanaÍ de eerste primitieve pogingen tot hulp bij ziekte tot aan de
natuurwetenschappelijk gefundeerde veelszins zo machtige moderne geneeskunde. Er is ook een ontwikkeling varr het eerste, vrii machteloze medeliiden
met de zieke naar een col.lectief besef van medeverartwoordeliiktreid, dat zich
in al.lerlei vorrnen van maatschappelijke zorg en birstard uit en een mondiaal
aspect bereikt in de Wereldgezondheidsorganisatie.
Van al het zoeken en tasten, van alle dwalingen en verblindheid, van heel het
proces van strijd tegen onlunde en vooroordeel en van een moeizame
vooruitgang, die pas in de laatste eeuwen in een zich versnellend tempo
verloopt, wil dit boek zoveel laten zien als voor de arts nodig is om dagelijks
te beseffen hoezeer hij balanceert op de schouders van een voorgeslacht,
waarmee hij macht en onmacht, vreugde en teleurstelling, eer en ondanl deelt.
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2 Prehistorische en niet-westerse geneeskunst

Dat de geneeskurst zo oud is als de mensheid, is een van die gemeenplaatsen
die soms moei.liik te vermijden zijn en in een bepaald verband schier onmisbaar
kunnen wezen. Er is uiteraard geen twijfel aan, dat zolang de mensheid
onderworpen is aan ziekte en ongeval, zich ook een neiging tot het verlenen
vart hulp heeft geopenbaard, die niets anders is dan een zeer eenvoudige vorm
van geneeskundige bijstand. De doorn wordt uit het vlees getrokken, het
gebroken been wordt met stokken en mos gespalkt en op de vurige wond
wordt een omslag van verkoelend bladmoes gelegd. Za'n primitieve hulp is
eenvoudig de uiting van een medelijden en drang om te helpen die in daden
worden omgezet.
Wie zou eraan twijfelen, dat reeds bij de vroegste mensen deze specifiek-menselijke trek van rynpathie, hulpbetoon en desnoods zelÍopoffering
moet ziin gevonden, die er opmerkzaam op is gemaakt, dat ook reeds in de
dierenwereld soms zulke daden van onbaatzuchtige hulp kunnen worden
gezien - en dat niet alleen bij het moederdier, dat zijn jongen verzorgt en
desnoods, als de berin" met gevaar voor eigen leven verdedi$? In de wereld
der dieren heerct niet alleen de bittere en harde striid om het bestaan, maar er
is ook een wederkerig hulpbetoon in vormen die anticiperen op wat het leven
der mensen te zien geeft, in het li.kken van wonden en het verschaÍfen van
voedsel. De krant verhaalt er soms biina aandoenlijke staalqes van, en de
bekende ontdekkings- en zendingsreiziger David Livingstone (1813--1873) zag
niet aLleen een gorilla die zich de speer, die hem hof, uithok en met bladeren
en planten de wond dichtdrukte, maar een andere maal zel.fs een orang-oetar
die een gewonde meerkat met de achterpoten vasthield om met de voorpoten
vochtige klei te strijken op de wonden. Al is het wellicht een legende, dat de
ibis zichzelf bij obstipatie met de laÍrge snavel de endeldarm reinigt door
middel van een klysma, toch zijn er genoeg aanwiizingen dat het zieke dier
iastinctief bij ziekte dingen doet die de genezing althans niet hinderen: het
zoeken varr rust en stilte, en het vermijden van voedsel.
Zo komen er in het dierenleven bescheiden uitingen voor van een neiging
tot opzettelijke daden om niet alleen zichzelÍ maar ook andere, soms niet eens
sooltgenoten, te helpen in situaties die als het ware om medische bijstand
vragen. Natuwlijk zal die drang zich in de samenlevingen der oudste
mensengeslachten daadwerkelijker hebben kunnen uiten op grond van het
bewuste denkvermogen en een begirnende empirische ervaring. Nadat de
giftigheid van somnige planten en paddestoelen hun bekend was geworden,
zal ook de kennis van heilzame kruiden allengs tot hen zijn doordrongen.
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Vroege berichten oveÍ niet-wegteÍse geneeskunst
oo* beribri
'Een sekerc moeye§cke sieckte plagh hier de mensen te plagm, die bij de
Ingelande Beriberil genoemt wert, hetwelck in onse tale een sóaep beteeckmt.
Ick houde dat men den naem uyt siinen oorspronck genomen heeft, omdat
deg€ne die met dez€ sieckte tequelt siln door 't knicken haerder lnyen, ende
het kort opheÍÍeÍl haerder voeten, der schaepen gangh nabooben. Het is een
soorte van beroerthe,'t, of om beteÍ te segten, een soortre van trillinge, want het
verbiisff beyde roeren ende gevoelen, niet alleen der handen ende deÍ voeten,
maer somwiilm oock des geheele lidraems, ende doet het selvige trillerrde
beven. ... M€n moet daer insonderheyt sorge voor dragery indien het immers
mo{teliick is, dat m€Ír niet te bedde gaet leggen, maer dat men al
wandeleÍrde oÍ al riidmde, of door eenige andere diergeliicke stercke bewegingen, de leden rad houdt, dog het loopen is onmogeliick. Het sterck wiiven der
leden, selË dat'et seer doet, is hier heel nootsakeliik, daer hier de slaven van
Bengalen ende de wouwen van Malaccca gevoegelijck mede weten om te gaeÍr.
Want ons volck is sulcken werck niet gewoonm, so weynigh als de badt-stoven
die hier mede in groot gebruyck ziin. Men maeckt hier stoovingen ende
badingen, met dat edele huydt, dat mm l.agondi noemt, hetwelcke van een
fatsoen ende bladeren is, als de waErpeper in Hollant doch is van heel goeden
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Daoid Lioingstotu: ouer niet-uesterse oercus westety geneeskunst (1857)
'On the 30th of May I was seized with fever for the first time. ... Anxious to
ascertain whether the natives possessed the knowledge of any remedy of which
we vsere ignorant, I requested the assistance of one of Sekeletu's doctors. He
put some roots into a pot with wateÍ, and when it was boiling, placed it on a
spot beneath a blanlet thrown around me and it. This produced no irnmediate
effect he then Bot a small bundle of different kinds oÍ medicinal woods, and,
burning them in a potsherd nearly to ashes, used the smoke and hot vapow

arising from them as an auxiliary to the other h causing diaphoresis. I fondly
hoped that they had a more potent remedy than our own medicines afford; but
after being stewed in their vapour-baths, smoked like a red herring over green
twigs, and charrnned. secundem artem, I conchded that I cor.rld cure the fever
more quickly than they can. If we employ a wet sheet and a mild aperient in
combination with quinine, in addition to the native remedies, they are an
impottaÍlt aid in curing the fever, as they seem to have the same stimu.lating
efÍect8 on the alimentary canal, as these means have on the extemal surface.
Purgatives, general bleedings, or indeed any violent remedies, are injurious; and
the appearance oÍ a herpetic eruption near the mouth is regarded as a.n
evidence that no intemal organ is in danger. There is a good deal in not "giving
in' to this disease. He who is low-spirited, and apt to despond at every attack,
will die sooner than the man who is not of such a melancho[c nature.'
[Uit D. Uvhgstone, MiÉsionary trooels ond r?scarclÉs in South Aifrict; including
ftsiàÍnÍe in th. inl.ri of Ainct (l,onde,r. 1857) 1941951.
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PRETmToRISC HE EN NIET-WESTERSE GENEESKLINST

2.1 Paleogeneeskunde

Het is waar - dit zijn gissingen, maar toch niet van grond ontbloot. Want de
vorderingen der wetenschap hebben ons in de laatste eeuw toch menige informatie over de mens uit de prehistorische ti.jd weten te verschaffen. Historie is
geschiedschrijving. Prehistorie is dus bii definitie betrokken op perioden waaruit
geen geschreven documenten, hoe gering ook, tot het nageslacht zijn gekomen.
Men is voor haar aangewezen op wat aan duurzame resten van hun lichamen
en beschaving terug wordt gevonden, De anhopologie bestudeert de soms vele
meters onder het aardoppervlak gevonden skeletten of delen ervan, de
archeologie de gebruiksvoorwerpen en versieringen, die, biivoorbeeld in grottery
de tand des tijds hebben weerstaan.
Maar een nog rijkere bron van irÍichtingen zijn de berichten van reizigers
omtrent de geneeskunst van thans nog prirnitief levende volken. Er zijn immers
onder meer in Nieuw-Guinea nog stammen die in het stenen tijdperk leven, en
in de binnen.landen van Australië, Azië, Afrika en Amerika huizen vele volken
op een zo laag plan van beschaving en zonder iets van de hulpmiddelen der

modeme geneeskuÍrde, dat hun geneeskunst naar a-lle waarschijnlijkheid in
beginsel van een zeUde karalter is als eertijds bij de mersen val de prchistorische tijd.
De studie van de botten en geraamten leert ons weliswaar iets over de ziekten
die indertijd hebben geheerst, maar de rvetenschap der zogeheteÍrpaleopathologie
blijft voor deze periode natuurliik beperkt tot wat aan de beenderen is waar te
nemen. Men heeft restverschiinselen van osteomyelitis gevonden en niet zelden,

vooral aan de wervelkolom, de gevolgen van emstige arthrosis deformans.
Aangezien in de ijstijd de bewoners van Europa hun toevlucht in de grotten van
de zuidelijke landen (Itatië, Spanje, Zuid-Frankriik) zochten en daadn u/oonden,
spreekt men wel van holenjicht. Ook tekenen van wervel- en beentuberculose
ziin geconstateerd. De gebitten zijn veelal slecht. Men neemt aan dat deze
mersen, die een hard leven leidden, in kille grotten huisden en aan velerlei
gevaren blootstonden, niet veel ouder werden dan vijftig jaar. Vele skeletten
vertonen sporen van geweld.
Ziin de paleopathologische gegevens dus weliswaar belangrijk maar toó
gering, geringer is de door archeologie en antropologie verkregen hÍormatie
omtrent therapeutische bemoeiingen. Wie de praótige polycfuome wandsdriideringen gezien heeft van de Erot van l,ascaux (bii Montignac in de Franse
Dordogne), en bedenkt met ho€ weinig gereedschap en grondstoffen en bij hoe
schaarse verlichting die prehistorische kunstenaars hebben geweÍkt, die begrijpt
dat die mensen toch op zo'n intellectueel niveau stonden, dat ze ook op
geneeskundig gebied met geringe hulpmiddelen wel iets moeten hebben
kunnen bereiken.
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HoorDsruK 2
2.2 Trepanatie

Een bewijs daarvan leveren de vele schedels uit die ti)d, die in het dak een
flid<e ronde of ovale opening vertonen die door een kunstbewerking, de
trepanatie, moet zijn verkregen. Dergeliike getrepaneerde schedels zijn over heel

Europa gevonden; ze stammen vriiwel alle uit de neolithische periode. Met
verbazing vragen wij ons af hoe onze chirurgische voorgangers met hun stenen
messen, schaven en vijlen een dergelijke bewerking konden verrichten; maar
hun werktuigen van silex (vuursteen), die bij duizenden ziin teruggevonden,
zijn scherp en uit proeven is gebleken dat men met zo'n stenen mes of vijl, na
enige ewaring, binnen een half uur zo'n opening in de schedel kan maken.
Misschien was de patiënt rustig door een slaapverwekkende kruidendranl,
bijvoorbeeld een aftreksel van de maadragorawortel, die hyoscyamine bevat en
ook in later tijden dikwijts voor een prirnitieve narcose heeft gediend, dan wel
van coca oÍ papaver. Want slechts bij een klein percentage val de honderden
prehistorische trepanaties die bekend zijn geworden, moet men - op grond van
het feit, dat bij de schedel het ronde weggenomen beenstuk (rondelle) gevonden
'werd - aamemen, dat de bewerking na de dood is geschied. Wellicht heeft men
i:r die gevallen de hersenen eruit willen halen; een gaa§e in de rondelle d.eed.
soms een gebruik als amulet vermoeden; misschien is de patiënt na de operatie
gestorven. Tot deze conclusie moest Barthélemy Prunières wel komen, die in
1873 als eerste geEepaneerde schedels vond, mét de rondelles - bii latere
vondsten was dit echter bijna steeds n.iet het Beval: uit de toestand van de
randen was veelal duidelijk op te maken dat organische beennieuwvorming was
opgetreden en de drager dus na het ondergaan der operatie nog een tijd moest
hebben geleeÍd.
Men kan er slechts naar gissen waarom de prehistorische heelkundigen deze
operatie toepasten; dikwiils zal het wellicht bij een (impressie)fractuur zijn
geschied, in andere gevallen zal de reden gelegen zijn geweest in hevige

hoofdpijnen, en misschien in een apoplexie of epilepsie. Het is juist deze
blijkbaar veelvuldig toegepaste kunstbewerking, die de vergeliiking der
prehistorische geneeskunst met de magisch-animistische geneeskunst van
recente natuurvolken aanvaardbaar maalt en gewettigd doet liiken. Want niet
alleen zijn irr Peru talrijke getrepaneerde schedels gevonden, die niet ouder dan
800 of 900 jaar worden geschat, maar nog heden ten dage is deze operatie bij

verschi.llende volken in zwang, onder andere bij sommige Berberstammen in
Noord-Afrika, op de Salomons- en andere Zuidzee-eilanden en ook, dichter bij
huis, onder de inheemse bevolking in Albanië, Montenegïo en de Kaukasus. De

meest veelvuldi8e indicatie schijnt de schedelfractuur te ziin. De reiziger
Parkinson zag op de Salomons-eilanden een trepaneur aan het werk: van de 31
patiënten op wie deze man geopereerd had, waren er 23 in leven gebleven vergeleken bij die van een chirurg van een eeuw geleden, voorwaar geen slechte
statistiek!
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1. Difierent methods of trepanation: l. scLipiÍg, 9.

.qroosnrg,

3.

l,ornrg"

snd-cutting, 4. Íectrngular hteÍsecting nrcitions.

Schematische weergave van de

versàillende techrrieken van het trepaneÍen van de schedel, zoàls

die in tebruik waren in het archaicum en no8 in gebruik ziin bij sommige niet-westerse cultuen.
Van Iinls naar r€€hts: het aIsctuàppen van het sóed€ldak tot aan de duIa mater; het ingÍo€ven
zodàt de 'rondelle' erurt kan worden tenomery het boren van kteine Baatjes tot een aaneengesloten
s€rie, en het inlÍassen van een viertal groeven. Írr de WesteuÍopese chirurgie kwa[r Iat€r esr
handboor (trepaan) in gebruik. ln het amaÍrsrtaÍiuÍr van de óinrltijn was deze trePaan
onderdeel van een set oÍ 'toestel' die verder vers.hilende 'boorkoppen' bevatte.
lvergetjk F.P Lisowski, 'PrehÈtoric and early histori. trepanation', in: D.R. Brothwell en A.T.
Sandison, DÈeases in anttquity. A suroey oí tha disetses, injurbs qnd surgery in ancienl Wulations
(Sprin8Íieid B6n 651 -672).
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Titelprent van lacob Bontius' OosFer West-lndisdv wrunle, oematteide de leeÍ-kofist ende geneeskonst
dao gebruyckelijk. Alsnrde ktrte histotíe det speceriefi, boom mde aerd-gewassm, ilieren en afidere
orendigheden. Medegedeelt enà. oeniickt àoot N. Zas (A-msterdam 1693). Bontius (1592-1631) was e€n
Nederlandse topenarts avant-là-lethe; hii voer met Jan Pietersz. Coen in 1627 naar Batavia en trok
vandaaÍ naar de Molu}ksr en Timor. Tijdens deze reis werd hij Seplaagd door de beriberi [zie
kadertekst p. 221 en de dysentede. Zijn waarnemingm veÍschenen in 1612 oídet de titel De fiaclidru
Indotum libri IV; eer verbeteÍde editie bezorgt Willem Piso (16U 1678) in zijn praótige boek De
Indine riusque re naturuli et trudica libri XIV (Amsterdam 1658). De titelprent behoort bij de
Nederlandse vertaling die in 1693 verscheen. Nog in 1769 verschem een Engelse vertaling. De prent
te€ft een beeld var het hospitaal te Batavia, met op de voortrond een medicus met een u.rinaal in
de hand voor de diagnostiek en een chiÍurgijn met zijn instrumentarium. Links op de achtergrond
taÍereeltjes met de irilandse bevoiking, onder andere Bezetm bij een beroking ('stovin8') zoals
Bontius die ook zelÍ tegen zijn beribed had ondergaan.

PREr sroRrrHE EN NIET-wEsrERsE GENEESKUNST
2.3 Niel-wesleÍse geneeskunde

Terwijt de trepanatie bij de oudste en meer recente 'primitieven' vooral aan
gewend is bij aandoeningen waarin de ziekte-oorzaak, het sóedelletsel, duidelijk was, stond zii als heelkundige bewerking geheel op zió zelf. Wellicht is ze
ook aangewend om een boze geest, die in het lichaam gevaren was, uitgang te
verschaÍfen. Want boze geestery demonen, spelen in de ziekteopvatting van
deze volken een grote rol. Tegenover allerlei inwendige ziekten stonden ze volkomen vreemd. De methoden waarmee de oeryolken genezhg zoóten, a:llen
nauw verwant zijn aan die, welke nog prirnitief levende stammen gebruiken.
En deze zijn afharkelijk van een opvatting omEent wezen en herkomst der
ziekten, welke rechtstreeks samen]Éngt met anirnistische voorstellingen,
Daarir is de ziekte varr bovennatuurliike oorsprong; ze is een straÍ voor begane zonde, het overtreden van een taboevoorschrift, of veroorzaakt door een
in het lichaam binnengedrongen demon - een der talloze geesten waarmee de
natuur: bergery rivieren, bossen en bronnen - bevolkt is. Door het kunstmatig
maken of verwijden van een opening hacht men hem gelegenheid te geven te
ontsnappen. Zo kreeg enige jaren geleden een arts in Nieuw{uinea een wouw
te behandelen met een grote opening in de borst tussen blootliggende ribben,
waaruit dageliiks een halve liter etter vloeide: een ondiepe pi,lwond was met
stenen messen steeds vergroot en verdiept tot de borstholte geopend was; het
sluiten van de wond stuitte op verzet: de geest moest toch kunnen ontsnappenl
In andere gevallen wordt hulp gezocht bii iemand die in contact staat met
de bovennatuurliike wereld en te weten kan komen welke zonde is begaan en
welke boete moet worden gedaan. Is de tovenaar een vulgaire bedrieger, dan
verrijkt § zich met zoenoffers; hij vraagt betalingen in natura, bijvoorbeeld een
kip. Ook beschikt hij wel over een zekere kennis van geneeskrachtige kruiden,
die hij uitdeelt. Veelal is hij een tovenaar, Ír:.et nuta beladen en beschikkend
over een magische kracht, die hij krijgt warmeer hij zich met de geesten$/ereld
in verbhding stelt. Bij de Lndianen in Amerila en bij de Aziaten brengt hji zich
zeU oÍ de zieke soms in trance door een dans op het ritme van een trommel of
een ratel. Hij heeft of maalt ook voorwerpen waarmee een boze geest verre kan
worden gehouden: dat is ziin preventieve geneeskunst. Dan worden amuletten
boven de deur van een huis of op een paal ervóór gehangen.
Deze geneeskurst is var een andere, niet-westerse rationaliteiï ze heeft bij
de oudste volken bestaan, is overal ter wereld aangetroffen, van de landen om
de Ztidzee af tot hoog in het Noorden bij de Lappen, en niet geringe .esten
ervan leven ook ten onzent nog voort in het volksgeloof, dat zieke mensen en
dieren laat belezen, waarbij geheimzirmige toverspreuken worden gemurmeld.
Natuurliik kunnen op deze manier wel eens langs suggestieve weg genezingen
worden verkregen. maar ten slotte staat deze gedachtenwereld polair tegenover
de modeme rationele en westerse geneeskunde, welke dan ook

ir

zo'n geesteliik

klimaat op grote \ /eerstand stuit, als ze toe8an8 tracht te verkriigen. De
medische missionarissen weten daarvan te getuigen.
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BÀBYLoNIË EN AssYRrË

Volkeren:

Sumeriërsca.3500v.Chr.
Babyloniërs ca. 2000 v.ChÍ.
Hettieten ca. 1750 v.Chr.

Assyriërs ca. 1100 v.Chx.
Demonistisch-ma gische geneeskunde

Geschriften: Gitgameeh-epos
Codex van Hammoerabi (ca. 1600 v.Chr.)
Bibliotheek van Assurbanipal (66&626 v.Chr.) te Ninevé
Arben: asipu en asO
EcYFr'E

Demonistisch-theurgisóe geneeskunst
Goden: Ra (valk), Thot (ibis) en Horus (recipe-teken)
Geschriften: Hermetische geschiffm (llemres, r12 boeken, zes medisch)

Papyri (ca. 1550 v.Chr.): Ebers met recepten en §mith over
chirurgie
Artsen: priesters, schriivers: lmhotep (ca. 2900 v.Chr.)
Onderzoek mumnies: paleopathologie @ilharzia) / -róntgenologie en -serologie
Staats€eneeskunst
ISRAEL

Theurgische geneeskunde (monotheïsme): Jahwe
Gesclriften: Oude Testament (Pentateuch), Mishna e Talmuíl
Artsen: priesters (schouw van de za.ra'ath) en proftrn
Mozaiische wetgeving: hygiëne en profylaxe
INDIA
Theurgische (vroegindiase cu.ltuen) en natuurfilosofische geneeskunde
Geschriften: Susnr3a (Ayurteda), Charaka, Vagbhata (10O0 tot 400 v.Chr.)
CmNÀ

EN

IAPAN

Religieurwilsgerig gebaseerde geneeskunst (yar,g. en Yin)
Geschriften: Pen Tsao (maÉria medica) en de Na-Cliag (geneeskunde)
Artsen: Wu
Japan: Nederlanders op Deshima (ní 1641)
Engelbert Kaempfer en J.L.C. Pompe van Meerdervoort
Zie wrdn hzt xhemt: geschied.ïtis oan de diagnostiek en therapie

3 De geneeskunde

bij de oudste cultuurvolken

De nevel der onbekendheid die het dichtst hangt over de oertijden en daar
slechts moeizaam op enkele punten wordt doordrongen, is reeds enigermate
opgetrokken waar het de oudste beschavingen bekeft, die, het schrift kennend,
sarnenhangende berichten en documenten hebben nagelaten. De oudste cultuur,
die reeds duizenden iaren voor het begin van onze jaartelling bloeide, kwam op
in Midden-Azië in het land van Eufraat en Tigris.
3,1 Babylonië en Assyrië

Nadat de steden en kleine staten van het TweestromenlaÍrd, bewoond door de
Sumeriërs, elkander vele eeuwen Iang hadden bevochten, kwam er een
bepaalde mate van eenheid tot stand toen Babylon omstreeks 2000 vóór Ch-r. de
heerschappij wist te verkri,gen. Uiteraard braót deze eenheid een zekere rust
met zió mee, waardoor de oudbabylonische besóaving beter kon gedijen. Van
de wijsgerige en religieuze diepte van hr.rn denken getuigt een groot letterkurdig werk dat ook van de zondvloed Bewaagt: het epos van de legendarisóe
held en koning Gilgamesh die zin en doel van het leven zocht.
Naast de religie kwam een wetenschap op die voor de gehele latere
mensheid van betekenis was. De Babyloniërs brachten een verdeling van de tijd
tot stand en ze bestudeerden de loop der hemellichamen. Hun wetenschap
stond sterk onder invloed van hun godsdienstige beschouwing en ze gelooÍden
dat in de sterren de goden hun wil over de wereld en de mensen openbaarden.
Deze wijzen van het Oosten beoefenden evenzeer de astronomie a1s de
astrologie, die haar verste uitlopers heeft tot in onz€ tijd, waarin weekbladen
voorspellingen doen overeenkomstig de sterrenbeelden waaronder men geboren
is. Ook aan de door hen beoefende aritmetica ker.der. ze een diepe betekenis toe
en naar de getalsorde onderscheidden ze gulstige en ongunstige dagen voor
belangrijke handelingen.
Voor hun waarzeggingen en voorspellingen beschouwden de priesterliike
wichelaars niet alleen gebeurtenissen in de natuur zoals de vlucht der vogels,
maar ook de ingewanden van vers geslachte dieren. Met name was de
bezichtiging van de lever daarbij belangrijk: is de galblaas bijvoorbeeld vol, dan
is dat een gunstig voorteken, is ze leeg, dan is dat een ongunstig voorteken. ln
het Brits Museum bevindt zich een kleimodel van een schapelever, waawan de
oppervlakte verdeeld is in vakken en besclueven is met uitleggingen. Een
zekere anatomische kennis zal ook de vrucht van deze ingewand-inspecties zijn
geweest. Maar ten slotte was deze hepatoscopie niet meer dan een middel van
waarzeggirtg, zóveel gebruikt, dat het ook buiten het rijk bekend was. Zegt niet
de profeet Ezechiël (21:21): 'De koning van Babel zal aan de wegscheiding staan,
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aan het hoofd van de twee wegen om waarzegging te gebruilen ... hij zal de
terafim [goden] vragen, hij zal de lever bezien'?
De demonistísche-magische geneeskunst der Babyloniërs was voor een deel in
handen van priesters en tovenaars die toverÍormules konden uitspreken en

bezweringen toepasten. Deze gaven aan het voorgeschreven middel de
eigenlijke kracht. Kende men dan in Babylonië al.leen maar geestenbezweerders
en duiveluitbanners? De Griekse geschiedschrijver Herodotus (ca. 484-t128 vóór
Chr.) wil het ons doen geloven: 'Zj brengen hun zieken naar de markt - want
ze maken geen gebruik vart artsen - en ieder die zelf geleden heeft aan een
kwaal als waaraan de zieke liidt, oÍ een ander gezien heeft die eraan lijdt,
nadert de zieke en geeft hem raad omtrent zijn kwaal. En het is niet geoorloofd
stilzwijgend voorbii te gaan.' De juistheid varl dit verhaal is moeilijk te
aanvaarden. Het is immers zeker dat naast de priester-bezweerders (asipu=zij
die praten) ook een afzonderlijke stand van artsen (asfi=zil die weten) werkte,
die hooÍdzakelijk uit chirurgen bestond. Dit bliikt uit de wetgeving van
Hammoerabi, die omstreeks 2000 vóór Chr. de eenheid van het Babylonische
rijk met krachtige hand tot stand bracht. Hammoerabi - een tiidgenoot var de
oudtestamentische pakiarch Abraham, en een even groot veldheer als geniaal
regent - BaÍ ziin volken een uitvoerige wetgeving, die slechts wordt geëvenaard
door de Mozaische. Zonder twijfel zijn de wetten van Mozes en van Hammoerabi de belangrijkste uit de voorromeirse tijd. De Brote koning heeft zijn
wetgeving laten griÍfen in een acht-voet-hoog, zwart dioriet-blok dat bovenaan
ziin beeltenis draagt, en hem voorstelt a1s hij de wetten var de zoruregod
ontvangt en voorts in kolommen met 25110 regels spijkerschriÍt (waarvar er nog
1114 over zijn) de bepalingen bevat. Misschien regelde hij wat te veel - een
haldelsovereenkomst die niet schrifteliik vastgelegd was gold als diefstal!
In elk geval, deze codex-Hammoerabi bevat ook ui&oerige bepalingen over
de artsen, welke vooral hun honoraria betreffen en straÍfen vastste[en bii
gemaakte fouten. Uit deze code blijkt onder aldere dat een zekere organisatie
van de geneeskundige stand heeft bestaan; dat de artsen die tot de priesterkaste
gerekend werden in aanzien stonden (de doodstraf komt niet voor en zeLÍs
tegenover de koning geldt hun beroepsgeheim), dat ze zich te houden hadden
aaÍr vastgestelde tarieven die rekening hielden met de maatschappelijke positie
en rijkdom der patiënten: ze verschilden voor vrijen en slaven, aanzienlijken en
aÍnen; en ten slotte dat kunstfouten werden gestraft.

Nadat omsheeks 1750 vóór Chr. Babylon overwonnen was door de Hettieten,
duurde het zes eeuwen vóór de heerschappij weer kwam aan een militair en
cuJ.tureel krachtig volk, de Assyriërs. De Ass),Tiërs versmaadden de oudbabylonische geschriften, ook die van medisóe aard, niet, doch namen die gaame
over. Dit blirkt uit de opgravingen van Ninevé, waarbij het paleis met zijn
prachtige wandreliëfs van Assurbanipal (668-626 v66r Chr.) werd blootgelegd
en ook zijn rijke bibliotheek vele meters onder de grond werd aangetroffen. Van
deze enorme bibliotheek, die uit gebalken kleitafels en leien bestaat, welke in
30

Kleimodel van een schapelever, aÍLomstit uit Bóylon en gebruikt bii de lev€rschouw (hepatos.opie) die in het oude Mesopotamiè g€bruikelijk was bij de diagnostiek en vooral de proSnostiek van
allerlei ziekten. De lever was bij de Babylonièts de zetel van de ziel en het centsum van het leven.
Uit de aangebrachte teksten wordt duideliik dat m€n de lobus dext€r en siniBter, de Iobus quadratus
en de Iobus caudatus onderscheidde de verhevenheid aan de bovenzijde b€staat uit de processus
papillarÈ en pyramidalis, terwijl de Iangwerpige verhevenheid in het midden de ductus cysticus
eÍl de talblaas voorstelt. Het aÍgeb€eld€ model is uit de tijd van Hammoerabi (20m voór Chr.) en
werd waarschijnlijk gebruikt bij het onderwiis aan studenten. Het origineel b€vindt zich in het Brits
Mus€u-rÍr te l,ond€n.

Uit de oudste medische geschriften: Babylonië-Assyrië
Ooer dc schepping, de tandworm en de behandeling aan tandpijn

'Nadat Anoe den hemel had gexhapen, / Schiep de hemel de aarde,
De aarde schiep de rivieren, / De rivieren schiepen de (bevloeiings-)kana1en,
De kanalerr schiepen de moerassen, ,/ De moerass€n schiepen den worm.
Toen ging de worm wenend naar S.iamasj [de zonnegodj,
Voor Ea [de god van het diep waterl stroomden ziin kanen:
Wat wilt gij mii geven als voedsel,
Wat wilt gij mii geven om het te vemietigen?
Rijpe vijgen wil ik U geven, / En het vlees van grote vijgen.
Wat baten mij riipe viigen, / En het vlees van grote viigen?
Verhef mij en plaats nuj / Tussen de tanden en het tandvlees,

opdat ik het bloed der tanden slikl<e
En van het tandvlees het kraakbeen aÍknage.
Maal de bout vast, bind de voetl
Omdat gii dit gezegd hebt, worm,
Moge Ea U met de lqaót haÍer vuist temeer slaan.
Dit is het toverritueel:
Meng bier met sa-kil-bir-plànten en olie ondereen,
Herhaa.l daarop de toverspreuk drieuraal / En leg het op de kies.'
[Naa: H.E. Sigeri6t, .4 history aí nsticinc, vol l (New York 1951) ,152].

Uit

de

Cdet l"Iammanbi

(paragraaf 215-218)

'Wanneer e€Ír arts iemand met een broÍrzen instrument genezen heeft van een

zware verwonding of het vle§e

in iemands oog met het bronzen werktuig

geopend heeft m het oot heeft genezen, zo zal hij tien shekel zilver ontvangeÍr
... Wameer het iemand van adel is, zal hii (=de medicus) vijf shekel zilver
ontvangen. Wa-nneer het een slaaÍ van een vriie is, za.l de eigenaar van de slaaf
de geneesheer twee shekel zilver geven, Warureer de geneesheer een vriF met
een bronzen werktuig voor een zware verwondlng behandelt en laat stervery

en it/armeer hij het vlekie in het oog van de man met het bronzen werktuig
heeft gmpend, maar het oog heeft vemietig{ zo zal men zijn handen aÍhalken.'
[Narr: J. ThoÍwald, H..lme6tzrs. Mtà, en g.hei@n in íL ot d. gen ?*unst (D6 Haag l%2) 124125].
Vootschnf aat de ,fledi.as Arad-Natu in em brief aan de koring (K. 519)
'[Omkent de patiënt met de bloedingen uit de neus] rapporteerde mij de rab
moegi als volgt: gisteren, tegen de avond, was een profuse bloeding opgekeden.

De verbanden ziin ondeskundig aangelegd; ze zijn op het kraalbeen van de
neus aangebraól het lqaakbeen is gezwaóteld- Wat betreft de bloeding, (de
tarnpon) moet in de neusgaten worden aangebraó! de ademhaling zal
bemoeilijkt worden, maar de bloeding zal stoppen. Wanneer het de koning
beiÉagt zal ik morgen naar hem to€komen en hem inskueren.'
lNaar: H.E.

Sit6ist, .,{ hittory

oÍ

n

niciru, voL

l

(Nere YoÍk 1951) ,(}81.
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spijkerschrift beschreven zijn, zijn in het Brits Museum nog duizenden fraSmenten over, waaronder vele die voor de historie der geneeskunde van groot
belang zijn.
Daaruit blijkt, dat in de oudbabylonische geneeskundige kennis en voorscfuiften
in ere werden gehouden. Een grote verzameling medische geschriften getuigt
vart de ijver waarmee de ambtenaren der bibliotheek de oude 'boeken' hebben
gecompileerd. Behalve vele koopmansbrieven zijn ook talrijke korte medische
rapporten bewaard gebleven, afkomstig van de geneeskundige ambtenaren die
rechtstreek onder de koning stonden. ln de bibliotheek van Assurbanipal is
overigens de inwendige geneeskunde beter vertegenwoordigd dan de heelkunde. De Assyrische arts die wilde weten wat hii moest doen bij hoesten of
braken, bij verstopping of kolieken, bij geelzucht of prolaps van de endeldarm,
en wat niet aI, kon hier tereót. Hier kon hii voorlichting kriigen omtrent dieet
en massa6e, over darmspoelingen en inspuitingen in de pisbuis en over tal van
geneeskrachtige kruiden.

Uiteraard is het eóter voor ons, die duizenden jaren later leven, niet goed
mogeliik vast te stellen, hoever hun pathologisch iruicht reikte en welk stelsel
eraan ten grondslag lag. Maar wél staat vast dat een rijke schat van emptisch
yerworven medische kennis door de Ass,.riérs verzameld en in geschrift was
neergelegd.
3.2 Egypte

In dezelfde eeuwen dat h het Tweestromenland de Babylonische beschaving
opbloeide, voedde de Nijl in haar lange dal en delta een cultuur van een geheel
ander karalter. Gedragen door een vast geloof aan goden en een hiemamaals,
heeft zij in haar konhgsgraven en piramiden, haar sarcofagen en mumrnies, die
de eeuwen verdurery de tiid als het ware uitgedaagd. Hier in Eg)?te treedt ons
uit het duister van het verleden de eerste arts met een naam en gelaat tegemoet:
Imhotep, grootvizier van koning Zoser, magiër en arts aan zijn hof. later werd
IÍnhotep, die omstreeks 2900 vóór Chr. leefde, als een haUgod der geneesheren
vereerd, naast andere goden, zoals Ra, de zonnegod die als een valk, en Thot,
die als een ibis werd aÍgebeeld. Volgens som-rnigen is het Recípe-teken op onze
recepten afgeleid van het oo8 van Horus.
In de kunst van het verduurzamen der lijken door balseming hadden de
Egyptenaren het zeer ver gebracht, getuige de talriike zo goed geconserveerde
mummies die in allerlei musea te zien zijrl., Het balsemen geschiedde door een
kaste deskundigen die min of meer onder de priesterstand stond. Herodotus
verhaalt hoe het balsemen op drieèrlei wiize geschiedde a1 naar gelang van de
financièle draagkracht der nabestaanden. De balsemers pleegden aan de familie
der overledenen kleine, gekleurde, houten modellen te laten zien van het te
verwachten resultaat, zodat men een keuze kon malen. Bij de duurste methode,
die zeventig dagen vereiste, werden de hersenen met een gebogen iizeren
voorwerp door de neus eruit gehaald, en ten dele ook door het ingieten van
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Uit de oudste medische geschriften: Egypte
Uit de papyus Edzrin Smith: cosus 32 en 3i
'Voorschriften betreffende een verplaatsing van een halswervel. Wanneer gil
iemand onderzoekt, die een verplaatsing van de halswervel heeft, wiens gelaat
stral staat, wiens hals niet kan dÍaaien. dan zult gii tot hem zeggen: kilk naar
uw borst, en uw rhouders. Is hij onnrachËg ziln gelaat zo te draaien dat hii kan
kijken naar ziin borst en zijn schouders, dan zult gij daaraan toevoegen: iemand
met een verplaatsing van een halswervel, een aandoening die ik zal behandelen.
Dan zult gij hem veóinden met vers vlees op de eerste dag; dan zult gil zijn
veóand losmaken, dan zult gij olie op het hoofd doen, zodat het van naar ziin
hals vloeit dan zult gij hem met [?l verbinden; behandel hem daama dagelijks
met honing; ziln ligging bestaat uit stilzitten, totdat het beter met hem gaat. ...
Voorschriftm betreffende een geloeusde halswervel. Wanneer gij iemand
onderzoekt, die een gekneusde halswervel heeft en gij vindt hem, terwijl íen
wervel gevallen is in de daamaast liggende, en hij bovendien bewusteloos is,
hij kan niet spreken. Het vallan met het hoofd naar beneden veroorzaakte dit,
dat de ene wervel in de volgende is ingedrukt. WanÍreer gii vindt, dat hil als
gevolg daarvan onmachtig is met ziin armen en zijn twee benery dan moet gij
aangaande hem zeggen: iemand met een gekneusde halswervel, die onmachtig
is met ziin afmeÍr en ziin benen en bewusteloos is. Een aandoening die niet
behandeld kan worden.'
lNaar: W. West€Ídoí, PoWrLt E&oin sÈilh. Eií' ,ncdizi,,i,Ehts

LMuch a6

dérn Alten

A.gyfien (BeÍn-

Stuttgart 1%6) 6&71].

Uit de paVyrus Ebers
'Het bedn van een compilatie op het oog. Dit moet gedaan worden tegm de
toename van etterigheid in het bloed van het oog: [?] uit Boven-Egypte honing,
balsem uit Mekka, tgurrmi alrrroniae?]. Om de etterint t€ behandelen: wieroolg
mirre, [?], gele oker. Om de groei [ervan] re behandelen: [?] uit Benden-Egypte,

rode oker, malaóiet, honing. Daama zult gii voor herr bereiden: olle, sagapen

ftzlÍ in geurende hars, gele oker, [?! aloë, wieroolg gaazevet, stibium, olie,
wàaÍtnee het gedurende vier dagen wordt verbonden. Gii zult niet te veel
verontrust ziin. ...
Eerr ander voor nachtblindheid in de ogen; osselever, gebradm and uitgepersL
wordt tegen dit ongemak gegeven. Werkeliik excellerrt!
Een ander voor blindheid: varken5ogtn, waarvan het vocht is verzameld, eót
stibium, rode oker, een beetie honing, worden fiingemalen, tezamen gemengd
en getoten in het oor van de man, zodat hij onmiddelliik zal genezen. Doe het
en gii zult zien. Werkeliik excellentl Gii zu-lt opzeggen als een bezwering: ik heb
dit gebracht wat op de zetel van gindse kwaal was aangebracht: het zal het
afschuweliike tijden doen verdwijnen- Tweemaal [opzeggen]'.
lNaar: L. O€ídeÍdn& Soqrcé W ol ndí.tt hbtary (New York 1960) 4-5 €í R. Ebbell, Thc papyats
Eb.ts, Th.

gater

Egyptioí ttoolncnt {Kopeahagen l98,n @-m]l
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scherpe stoffen opgelost. De snee in het onderlijÍ om een opening te verkrijgen,
waardoor alle ingewanden eruit Behaald werden, werd - blijkbaar naar oeroude
gewoonte - met een vuurstenen mes gemaakt. Na reiniging van de builholte
met palmwijnen, werden er specerijen a.ls mirre en cassie in gebracht. Vervolgens werd het lijk zeventig dagen in een oplossing van salpeter gebracht.
Deze mummies bieden uiteraard rijk materiaal voor paleopathologische
onderzoekingen, zowel door onderzoek van de morfologie (met name door de
paleoröntgenologie) als door bestudering van chemische veranderingen (bijvoorbeeld in de paleoserologie). Artfuosis deformans, arteriosclerose en het malum
Potti (werveltuberculose) zijn waargenomen. Sir Marc Armand RuÍfer (18591917) trof in t$/ee mumrnies eieren van Bilhazia aal, de parasiet die nog heden
ten dage in Egypte als ziekteverwekker zo'n grote rol speelt.
De oude Eglptische medici wier demonistisch-theurgische gmeeskunst r.atluuÍliik nog sterk met tovenarii en bezwering was vermengd, beschikten over veel
empirische kennis. Voor het herkennen van suikerziekte werd de urine op een
lemen vloer uitgegoten om te zien of er bijen op af kÍ/amen. Zo is ten slotte in
1889 het pancreatogene karakter van de diabetes ontdekL de amanuensis van
Joseph von Mehring (1849-1908) en Oscar Mhkowski (185&1931) merkte op dat
de vliegen voora.l op de urine van een pancreasloze hond afkraramen. Ook
schijnen de Egyptenaren een zwangerschapsreactie te hebben gekend. Aan
tarwe- en gerstekorrels werd nagegaan of opgegoten urine het ontkiemen
bevorderde. De verklaring van dit verschijnsel is pas in onze tijd gevonden door
het aantonen van zogeheten auxinen in urine van zwangeren.

Toen farao Neferirka-re drieëntwintig eeuwen vóór Cfu. eens met ziin
hoÍhouding een nieuw gebouw inspecteerde en zich in prijzende bewoordingen
tot de architect uiuiet, bemerkte hi, tot ziin schrik dat deze plotseling bewusteloos ineenzakte. De farao liet dadelijk het 'foedraal met het geschrift' hal.en. Het
in allerijl raadpiegen hiervan bracht Been uitkomst, de bekwame architect stierf
zonder tot het bewustzijn te ziin teruggekeerd. De kostbare idroud van het
foedraal bestond uiteraard uit geneeskundige 'boeken'. De kerkvader Clemens
van Alexandrië (ca. 200) beweert, dat van de 42 heilige boeken - ook wel
Hermetiscfu geschriftat geno€md, omdat Thot, die door de Grieken met de god
Hermes werd geïdentÍiceerd, ze had geopenbaard - er zes aan de geneeskunde
gewijd waren.
Onze kennis van de oude Eglptische wiisheid danken wij voor een zeer
groot deel aan enkele van die medische boeken en receptenverzamelingen die
in de vorm van papJrrrsrollen in het hiërogliefensclEiÍt tot ons zijn gekomen.
Tot de bekendste geneeskundige papyribehoren de papyrus-Ebers, welke Georg
Ebers (1837-?) in 1873 kocht van een EgJptenaar, die hem uit een $aÍ had
verkregery en de papyrus-Smith,beide daterend uit de zestiende eeu\ / vóór ChÍ.
De papyrus-Ebers is een verzameling recepten; de papyrus SmlÍà is een wetenschappel.ijk geschrift van heelkundige aard. Edwin Smith (1822-1906) heeft hem
in 1862 in Thebe gekocht. Pas lang na zijn dood is hij in New York in
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hiërogliefen met vertaling gepubliceerd.

Hij beschriift de

verwondingen,

beginnend bij het hooÍd en systematisch aÍdalend tot de voel (a capite al calcem).
Ook de modeme lezer wordt getroffen door menige treffende waameming en
menig juist advies. De symptomen van ontwrichting en breul< der halswervels
worden bijvoorbeeld kort en helder geschetst. De tekaplegie bij impressiefrac-

tuuÍ van een halswervel door beschadiging van het ruggemerg was

goed

bekeken.

De helaas onvolledige papyrus-Smíth, die bij geval 48 eindigt, is een
systematisch compendium van de uitwendige letsels. Het is een medisó-wetenschappelijk geschrift dat naar een ouder handschrift teruggÍiipt, en waarschirnlijk ongeveer in de zeventiende eeuw voor het begin van onze jaartelling is
gekopieerd. Over de kennis der oude Eg)ptenaren van de inwendige geneeskunde is men veel minder goed ingelicht al vermeldt de papyrus-Ebers tal var.L
ziekten waartegen geneesrniddelen worden aanbevolen. Wel is bekend, dat de
geneeskunde in Eglpte sterk gespecialiseerd was. Dat er vele oogspecialisten
waren zal niemand verwonderen die weet hoe frequent oogaandoeningen ook
thans nog in EB)?te voorkomen. Daamaast bestonden artsen voor de voeten,
voor de geheime ziekte (gonolrhoe) enz. Al deze artsen waren ambtenaren van
de staat. De E8yptische geneeskurst was een staats-geneeskunst.
3.3 Israel

Tussen de grote rijken van Babylon en Egypte in lag het kleine Israel, dat
cultureel en religiew op West-Europa een veel gtotere invloed zou uitoefenen
dan die beide wereldmachten. Het onderging de invloed van beide beschavinBen, niet het minst van de Egyptische. Mozes was immers onderwezen in alle

wiisheid der Eg)?tenaien.
De geneeskunde der Israelieten droeg, voor zover uit het Oude Testament
bl.ijkt, geen bijzonder, eigen karakter. Wel tÍeft het dat Israel als een eiland was
in een wereld van magie en tovenaiii. Telkens dreigden deze van buitenaf in te
dringen. Maar de magie met haar bezweringen werd met kracht uit Israel
geweerd. Jahwe is het, die de ziekten zendt dikwijls als straf. Voor de genezing
past wel een berouwvol en vragend gebed, maar er zijn geen mannen die als
intermediair met de bovennatuurliike wereld fungeren: 'Ik, de Here, ben uw
Heelmeester' (Exodus 15:26). Al kende Israel dan ook nauwelijks echte geneesheren, er zijn toch wel eenvoudige heelrneesters geweest. Hrrn kwam ook
wettelijk een honorarium toe (Exodus 21:18-91). Trouwens in een latere periode
is wel van geneesheren sprake. 'Eert de arts met de hem toekomende eerbewijzen wegens de behoeften, want de Here heeft hem geschapen', luidt het
in het veertiende hoofdstul van Jezus Sirach, één der zogeheten apocriefe
boeken, dat ook wel Ecclesiasticus wordt genoemd en uit de tweede eeuw vóór

Chr. stamt.

Uit medisó oogpunt ziin de talloze voorschriften die men in Leoitícus et
Deuteronomium vindt niet zonder belartg. Deze zogeheten Mozaische wetgeving
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De geneeskunde uit het Oude Testament, verbeeld in het Iore.l o/4€ oeíoogh der Bybelsche histone ,
in't koper gefiozckt dooÍ Picter H. Scr&f (Amsterdam 1659). Boven: de geschiedsris van'de
verhoogde slant in de woestijn' uit Numeri 21:+9: als straf wordt het volk vajl Mozes getrof{en
d()of esr slangsrplaag; ieder echter die kijkt naar de 'vurige', van koper Semaakte slant die Mozes
aan een staak heeft bevestiSd, wordt Benezen- De overeenl<omst met de slangestaÍ van Asuepios
is hier natuulijk treffend. Onder: de geschiedenis van 'de teflezint van het kind van de
Sunanitis.he' dooÍ de profeet Elisa uit 2 Koningen 4:&37. Een kind is, kennelijk na een zómesteek,
oveÍleden. Een eerste poging om het kind op magische wiize tot het leven teruS te roepsr,
uitgevoeÍd door Elisa's knecht Cehazi door de stal van Elisa op het gezicht van het kind te leg8en,
mislukte. Daarna legde Elisa zi.h op het kind: 'Hij leSde zijn mond op diens mond, zijn oten op
diens oten, ziin handen op diens handen, en boog zich over hem heen. Daarop werd ha lichaan
van den knaap wam'. Nadat dit heÍhaald was, kwam de iongen tot Ieveni hij ni$de zevenmaal
en opende zijn offn. Deze geschiedenis wordt vaak aangehaald als de e€6te b€schrijvrnS van de
cíerlyck

mond op mond-beademint.

Uit de oudste medische geschriften: Israel
De

paiitelch:

het ius talionis in

Etdus 2L:18-25

'lVanneer manner twisten en de een slaat den ander met een steen of met de
vuist, zodat deze wel niet sterft, maar bedlegerig wordt, dan zal § die den slag

gaÍ, ongestraft bliiven, warureer de ands opstaat en met ziin stok buiten
wandelï slechts diens gedwongen rusttifd zal hii vergoeden en voor genezing
zorgen. Warneer i,emand zijn slaaÍ of zijn slavin met een stok slaat, zodat deze
onder ziin harrd sterfl, zal dezr zeker gewroken worden. Sleóts indien hii een
dag oÍ twee in leven bliift, zal hij niet gewroken r,r,orden, want het is zijn eigen
geld, Wanneer mannen vechten en een v.tn hen stoot een zwantere vrouw,
zodat haar vnrcht aÍgaat, maar zonder ander letsel, dan zal zeker een boete
worden geëtist, naardat de Íran van die wouw hem oplegt, en hij zal het
volgens besluit van de rechters geven Maar indien er een ander letsel is, zult
gij g€ven levm voor levm, oog voor cog, tand voor tand, hand voor hand, voet
voor voet, blaar voor blaar, wond voor wond, striem voor striem.'
De pefitateuch: de schouw oat zaru'ath ifl Leaiticus 13:9-23
nVanneer de plaag der melaatsheid [zara'ath] zich bij enig mens voordoet, dan
zal hij tot den priester gebracht worden. Wameer de priester hem beziet en het
bliikt, dat er op de huid een witte zwelling is, die het haar heeft wit gemaakt,
of dat er wild vlees gloeit in de zwelling, dan is dat verouderde melaatsheid

in de huid van ziin lichaam, ear de píestrer za\ hem niet opsluiten, want hii is
onrein. En indien de melaatsheid sterk uitgebroken is in de huid en de
melaatsheid de gehele huid van den aangetaste bedekt, van ziin hoofd tot ziin
voeten, zover de priester ziet, en de priester beziet hem en het bLiik! dat de
melaatsheid ziin gehele lióaam heeft bedekt, dan zal hij den aangetaste rein
verklarm; hii is geheel wit geworden; hii is rein. Maar als zich wild vlees bij
hem vertoont, dan is hi! onrenr; ziet de priester dat wild vlees, dan zal hi! hem
onrein verklaren; het wild vlees is onrein, het is melaatsheid. Of warmeer het
wild vlees weer verdwiint en hii wit woidt, dan zal hii tot den priester gaar. En
de priester zal hem bezien; wanneer dan bliikt, dat de aangetaste wit teworden
§ dan zal de priesEr deÍr aangetaste rein verklarery hii È rein. Wameer er op
de huid van het lichaam een zweer was, die gmezen is, maar er ontstaat op de
plaats van de zweer een witte zwelling of een roodachtig witte plek, dan zal die
aan den priester getoond worden. Wanneer de priesier die beziet en het bliikt,
dat zij beneden de huid zit, en het haar daalop wit gewordm is, dan zal de
priester hem onrein verklaren; het.is de plaag der melaatsheid, die in de zweer
is uitgebroken. Maar indien de priester h&ar beziet en het bliikt, dat er geen wit
haar op is, en dat zij niet beneden de huid zit, maar verdoft is, dan zal de
priester hem zeven dagen opsluiten; en indien zii zich verder over de huid heeft
uitgebreid, dan zal de priester hem oruein verklaren; het is de plaag.'
En L€vitic§ 13 wodeÍr vecchillende vormen van melaatsheid €n daaraan verwant gee(hte ziektan
besptol(rrt nelaatsheid mét (ve!s 1{) eÍr melaateheid zónder vooraÍgaande uitslaS€n (ve.§ 9-14,
ten tevolge van een zweer (vels 1&23), ten t€votge van een brandwond (veÍs 24-28), over schurÍr
op het hoofd oí in de baard (vers 29-f4, over bohaq ot meelachtige uitslat (vers 38-39), over
kaalhofdigheid (ve!s 4B{), €n zelÍs ove! 'lxlelaats}leid' van klersr en leelwerL (ver' 47-59).1
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draagt allereerst een religieus en cultisch karakter. Dat neemt echter niet weg
dat daarin verscheidene bepalingen voorkomen die hygiënisó van grote betekenis zijn geweest. De wekelijkse rustdag die ons vanuit Israel is geworden
komt zeker de algemene gezondheidstoestand ten goede. Het voorschrift de
faeces op een bepaalde plaats buiten de legerplaats in het veld te deponeren en
te begraven (Deutetonomium 23:12-14\ eist niet anders dan een veldlatrine, zoa.ls
trekkende legers ook thars nog buiten het kampement inrichten en is natuulijk
van het grootste belang voor het vermijden van besmettelijke darmaandoeningen. Wanneer in de middeleeuwen de getto's soms voor epidemieèn werden
gespaard was dat te danlen aan het opvolgen van de nauwketuige reinheidsvoorschriften uit de vijf boeken van Mozes (Pentateuchl en van latere tijd. Het
verbod van het nuttigen van onreine dieren, met name van varkens, heeft de
joden beschermd tegen inÍectie met trichinose.
Op de hygiënische waarde van de besnijdenis, die ook bij de omringende
volken, onder andere het Egyptische, ir gebruik was, mag niet te grote nadruk
worden gelegd. Enerzijds heeft ze een zekere betekenis ter voorkoming vart de
in het Oosten veelvuldig voorkomende plaatselijke ontstekingen (onder andere
balanitis), anderziids kan de ingreep zelf ook pathologische gevolgen hebben en
dat ze de vruchtbaarheid zou bevorderen, is een volkomen onbewezen hypothese. Wel is het opvallend, dat kanl<er varl de penis bij besnedenen zó zeldzaam is, dat enige jaren geleden een verwoed kankerbestrijder er uit dezen
hoofde voor pleitte de circumcisie weer algemeen in te voeren. In feite wordt
in Amerika tegenu/oordig uit overwegingen van kanler-profylaxe de besnijdenis
ook bij niet-ioodse pasgeborenen op vrii gÍote schaal toegepast.
De gedwongen afzondering waarin de melaatsen in Israel moesten leven
zola g zï11 niet door een priester voor genezen werden verklaard, heeft tot in
onze tijd de aÍschuw voor deze ongelu-kkigen in de hand gewerkt en hen gedwongen in isolement te leven. Het is echter zeer de waag of de oudtestamentische melaatsheid vereenzelvigd mag worden met de lepra, die door de
bacil van Hansen wordt veroorzaakt en zeer weinig inÍectieus is. lt de Septuaginta e de Vulgaat, een oude Griekse, resp. Latirnse vertaling varl het Oude
Testament, heeft men het Hebreeuwse woord. ztra'ath vertaald met lepra, een
Griekse ziektenaam die ook niet uitsluitend voor de ziekte van Hansen werd
gebruilt. ln IzuiÍicus 13 en 14 wordt de ziekte zara'ath beschreven als een huidaandoening gepaard met een zwelling, uitslag of vlek, die als karal<teristiek
kenmerk een witte verkleuring met daarop wit verkleurde haren heeft, het
midden der vlek moet ingezonlen zijn. Het liikt zeer aartnemelijk dat met
zara'ath een grep huidaandoeningen is bedoeld die met depigmentatie gepaard
ging, zoals som-rnige dermatiden, met name vihJ.igo. ln de Nederlandse vertalir.g \s zaro'ath overgezet in melaatsheid. Deze term is hoogst$/aarschijnlijk een
verbasterde aÍleiding van 'mal de Ladre', ziekte van l,azarus, de bedelaar die
met zweren en wonden bedekt aal de poort van de rijke man ligt (Lukas 16;20)
en waaryan niemand met zekerheid kan zeggen dat hij wordt voorgesteld als
aan lepra te lijden; dit is zelÍs onwaarschijnlijk. Met het oog op de excessief
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zware gevoelsklasting van het woord melaatsheid, dat door de Iijders zelf als
een vloek wordt gevoeld, zou de vertaling val\ mra'ath met een ander woold,

bijvoorbeeld schurftigheid, wellicht aanbeveling verdienen.
ln de Mishna, een verzameling joodse wetten die na de verstrooiing zijn
ontstaan, en de Talmud, een verzameling adviezen van gezaghebbende rabbi's,
worden tal van geneeskundige aangelegenheden behandeld. De belangstelling
daarvoor is onder de joden levend gebleven; lange tijd was er zelfs een Frans
tiidschrift gewijd aan de studie der oude Hebreeuwse geneeskunde (Rruue
d'histoire de la médicine Hebraique). Deze was echter geen wetenschappelijk
ontwil<keld stelsel, maar een verzameling empirische Segevens, waarvan wij
kennis hebben kunnen nemen voor zover ze uit religieus opzicht van belang
waren.
Nadat de joden uit de Babylonische ballingschap terugkeerden, zette zió bij
hen het geloof aan demonen vast. In de dagen van Jezus was het bij hen zeer
verbreid; deskundigen die de joodse demonologie hebben bestudeerd, schatten
het aantal demonen waaraarr toen geloofd werd op 700.
3.4 India

Een geheel andere cultuursfeer lag oudtijds in Achter-Indië. Men heeft de
lndièrs het ongeschiedkundigste volk genoemd, omdat ze zo weinig geschreven
berichten hebben nagelaten. Eeuwen vóór het begin van onze iaartelling ontstonden toch enige medisóe verhandelingen, namelijk van Susruta, van
Charaka en van Vagbhata. ln welke eeuw zij precies geleefd hebben is niet bij
benadering te zeggen: de meningen lopen ver uiteen, van 1000 tot 4O0 vóór Cfu.
De Ayuroeda vanSusruta beslaat het hele gebied der geneeskunde. Daaruit blijkt

dat destijds in India de thzurgrsche geneeskunde van de vroegindiase culturen
al had plaats gemaakt voor een natuurfilosofische geneeskunde die op een hoog
peil stond, zeer veel hoger dan bij de omringende volken. Deze lndiase geneeskunde stond in velerlei opzichten waarschijnJ.ijk even hoog als de Griekse ten
tijde van Hippocrates en misschien is ze zelÍs iets ouder.

De kennis en behandeling van de oogziekten wekt nog bewondering. Op
heelkundig gebied waren de oude Indiase artsen meesters. Ze opereerden ook
in de buik en kenden de darmnaad: op de randen werden kleine insecten
geplaatst die zich met hun rherpe kaken erop vasthechtten, waama hurr liiles
werden afgeknipt. Ook kenden zij een ulterst vernuftige teóniek voor de neusplastiek, waarbij een vlindervormig deel van de voorhoofdshuid werd losgemaakt op een steel na, die boven de neuswortel was gelegen: de lap werd om8edraaid, op de new geplakt en inet bladmoes verbondeni na het vasttroeien
werd de steel doorgeknipt. Zulke moeiJijke plastische operaties konden natuurLjk alleen gelulten bij een uiterst zorvuldige techniek en zij zijn een sprekend
bewijs voor de vaardigheid dier oude chirurgen. De latere Arabische geneeskunde heeft zeker veel aan de lndiase geneeskulde ontleend.
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Illustratie uit de beschriiving van de moxa en acuprmcturu dooÍ Wiuem ten Rhiine (1fl9-17m) in
àj'] Dissenatto de arthritidt, Mantissa sdfirutica, De a punclure, et Orationes *es: l. De chwite
botanicte antiquitate et dignitate, . De physiognoni@; I. De moflstis (t nden 1683). De aÍbeelding
toont, zoals het tatiinse bijs.hriÍt ook aangeeft, de voorziide van een pop ('Icon sinensÈ') met de
punten waar de moxa wordt aangebracht oÍ de acupunctuurnaalden worden ingebracht- De
beschrijving en illusbatie door Ten Rhijne waren de e€rste kmnismaking van Europa met de
Beneeskunde van de Chinezen (en japanners).
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3.5 China en Japan

in zeer oude tijden bestond in China een hoog ontwilkelde beschaving
met een religieus-wijsgerig gebaseerde geneeskunst. Nog meer wellicht dan
elders was hier de gehele wereld bevolkt met ontelbare geesten. Volgens die
oudchinese animistische opvatting waren al die geesten aÍ te leiden vart tu/ee
wezens: Yang en Yiz, de Rode Draa.k en de Groene Draak. Yang ea Yir waren
twee polair tegenover elkaaÍ staande principes, yang is lichtstralend, hard,
hemels, warm, levend en produktief; Yin is donker, vloeibaar, koud en doodbrengend. Beide machten zijn in het menseliik lichaam werkzaam, bij verstoring
van het evenwicht treedt ziekte op.
De artsen die met de wereld der geesten in verbinding konden treden,
heetten Wr; zij konden het exorcisme uitoefenen. Om Yang in het lichaam aan
te sporen, bediende men zich van naaldeprilken in de huid. De ziekte straalde
uit in de huid, hier kon men Yang prikkelen, oÍ ook wel, bij te sterke functie,
kalmeren. Uit deze opvatting heeft zich een breed uitgewerkt stelsel van naaldeprilkery de zogeheten acupuncÍa r, ontwikkeld waarbij de medicus precies de
vele verschillende plaatsen moest kennen, waar hii bij uiteenlopende ziekten
diende te prikken. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de acupunctuur ook in
het Westen grote belangstelling; reeds in 1959 \ /erd te Parijs het tiende intemationale congres voor acupunctuur gehouden! Daamaast werd ook de cauterisatie van uitwendige lichameJijke delen bij inwendige ziekten toegepast. Overigens kende de Chinese geneeskunde uiteraard veel geneeskrachtige kruidery de
Reeds

inoculatie met pokken v/erd geregeld toegepast, en ook de orgaantherapie stond
in ere, bij strwna werd soms gedroogde sóapeschídklier toegediend.
De oudste schriftelijke berichten van geneeskundige aard dateren van ca.
2700 vóór Chr.: het zijn de Pen Tsao waaitrt de mateia medica wordÍ beschreven
en de geneeskundige verhandeling gelteld Nei-Ching; in 280 na Chr., in de
Mei-Ching-periode, werd een boek in twaalJ delen over de pols geschreven. De
Chinese geneeskunst heeft zich opvallend weinig ontwilkeld. De westerse
geneeskunde is in China vooral door missionarissen gebracht. Daamaast leeft
de oeroude empirische geneeskunde voort. Het schijnt dat in communistisch
China werd geëist, dat in de hospitalen" waarin uiteraard de genees- en heelkunde volgens westerse begrippen wordt uitgeoefend, ook de oude hheemse,
empirische geneeskunst een kans zal krijgen. Een dergelijk verbond tussen oost
en west schijnt echter niet wel mogeliik!
De oudiapanse geneeskurst verschilde in wezen niet veel van de Chinese. In
Japan werd veel gecauteriseerd met gloeiende kogel§es vart gepoederde bladen
:ua\ Afietnisia ïulgaris, de moxq oÍ moxibustio. De arts kende al weer precies de

plaatsen waar hij bij de verschillende ziekten de brandwond moest maken.
Japan kwam eerder met het Westen in aanraking dan China en vooral door
de Nederlanders, wier Oostindische Compagnie op 11 mei 1641 een Íactodj
opende op Deshima, een klein, vierkart, kunstmatig eilandje in de baai van
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Nagasaki, omgeven door een muur met twee poorten: één naar de landzijde en
één naar de zeezijde voor schepen. Van hieruit werden soms hofreizen ondernomen naar de regeerders in Japan, waarvaa Engelbert Kaempfer (7657-171.6)
een beschrijving heeÍt gegevet (Amomitatum exoticatun,1712). Op verzoek van
de Japanse regering werd door de Nederlanders in 1857 begonnen met medisch
onderwi)s. Ilu. dr. J.L.C. Pompe van Meerdervoort (1829-1908) werd hiervoor
aangewezen en gaÍ gedurende vijf jaar geneeskundig onderricht aan een gro€p
intelLigente, leergierige ]apanners; in 1861 werd een hospitaal voor klinisch
onderwijs geopend. Dit onderwijs door Hollandse artsen werd nog jaren voortgezet, de Japanners zijn daar steeds zeer erkenteliik voor geweest.
Toen bral echter de tijd aan dat ze zelf naar het Westen konden gaan en hun
beste studenten naar de grote medische cenha zonden: Shibasabruo Kitasato
(1852-1931) werd de ontdekker van de pestbacil, Hideyo Noguchi (1876-7928)
vond de sptocheten in de hersenen van li.iders aan dementia paralytica!
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HIPPoCRATES

Theurgische geneeskunde: Asklepios (asklepiaden in asklepieia), Hygieia
Geschriften: Homerus Ilias
Ionische natuurfilosofie (6e-5e eeuw v.Cfu.)
Anaximander van Milete oer-materie eeuwig en onvemietigbaar
HeÍaklitus van Efuz€: vergankeliikheid en veranderliikheid der dingen
Diogenes van Apollonia; pneuma
§thagoraa: leven van harmonie, pyfhagoriffic
Empedoclee van Agrigentum: vier elementen (aarde, water, vuur en lucht)
Democritus van Abdera: atomen
HIPPoCRATES

Eeuw van Perides (5e eeuw v.Chr-) te Athene
Thucydides, Euripides, Aristophanes
SocrateÉ en zijn leerlingen: Plato en Aristotels van Stagira
Hippocrates (460-3n v.Ctv.) uit asklepiaden-geslacht op Kos
Humorale pathologie (kwaliteitenpathologie!)
humores, kwaliteiten, gr ader. (tenpedes): bloed (warm /vochtig), slijm

(koud/vochtig), gete gal (warm/droog), zwaie gal (koud/droog)

Gezondheid: eacÍasie (syauasb, isonomia) en temperies conÍorm constitutio, physis
Ziekte: dyscrusie et inlemperies
Genezing: zieke centraal (i.t.t. Knidos: ziekte en ziekteproces centraal)
versterking van plrysis, ois nudiunix naturae I,pepsb en cocÍio)
De hippocratirhe art§. mínisler non nugister tuturac eÍ\ d,e e€d, Qtimum nil

nocerc\
Corpus Hippocraticttrn (Aexandrijnse bibliotheek): Àpàansmi, De yisca nwdicina,

De morbb popubibus, De aoe, aqtis et locis, De arliculb, Prognostkm, De
ftactuis, De ulceribus, De rwlia ('Àlros gar philosophos isotheos'), íls
iurundum
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(332 v.Chr.):
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Tarsus:

Alexander de Grote en Ptoleuraeus
Alcmaeon van Croton: secties op dieren

Herophilus va:r Chalcedon: zenuwstelsel
Erasistratus: bloedbewe g1ng (arten*pneuna / s?iitus aitalis)
Aretaeus van Cappadociè
Pedianus Dloskorides

er het schema: geschiedoris oa* dc diognostick en therapb

4 Griekenland

In

Hellas en het christendom li6 de tweevoudige oorspron8 van onze
Westeuropese cultuur. Zj beide zijn de bronnen waaruit onze beschaving nog
dagelijks wordt gevoed. Waar het de zieken bebeft schonk het christendom de
geest van barmhartige bijstand in liefde, in Hel.las werd de geneeskunde als
wetenschap geboren. Die geboorte was een gevolg van het Griekse wonder, de

bewustwording van de de menselijke geest, die de kracht van zijn denken
beseft. Een gunstig klimaat bevorderde de rijke ontplooiing van de grote
natuwlijke begaaÍdheid van dit volk in wetenschap en kunst.
4.1 De periode vóór Hippocrates

ln het oude Griekenland, gedurende de tijd van de door Homerus (ca. 850 vóór
Cfu.) in zijn ilias bezongen suiid om Troje, was de geneeskunst nog zeer nauw
verbonden met de godsdienst. De ziekte werd rechtskeeks door de goden gezonden of nam als een demon bezit van het lichaam. De priester is de middelaar tussen godheid en de zieke mens, de artsen zijn priesters, de priesters
artsen. Asklepios, de god der geneeskunde, is evenals Irnhotep in Eg)?te, een
gedeficeerde, door de legende tot halfgod verheven, arts, is de zoon varl Apollo
en een maagd, door hem bij het baden verrast. De priesterlijke artsen die hem
vereerden en hun afkomst van hem afleidden, noemden zich nsklepiolm. Zij
oeÍenden hun kunst uit bij de BÍote heiligdommen" Van niet minder dan 63 van
zdke asklepieia ziin de resten gevonden; het bekendste en gezochtste lag bij
Epidaurus.
Om de heiligdommen trok zich een groot deel van het maatschappeiijk leven
samen. Daar werden de godsdienstige Íeesten gehouden, in hun nabijheid
gingen de rermers de wedkamp aan en werden de schouwspelen opgevoerd.
Hier zochten ook de zieken in de geneeskundige afdelingen, d.e asWepieia,
genezing. De werd soms gevonden gedurende een diepe slaap (íncubatío),
waartoe men zió voorbereidde door gebed en vasten, reiniging en geslachtelii
ke onthouding. Na deze zogeheten incubatieperiode werden de zieken toegelaten in de open, overdekte ruimte, het abaton, oÍ in de schemerachtige tempelgewelven die in hun duister de heilige slangen herbergden. Bedwelmd door
welriekende geuren en zachte, van verre komende, muziek overviel de zieke
dan de tempelslaap die een etmaal kon duren. ln de droom verscheen de genezing brengende godheid. De genezenen plaatsten uit dad<baarheid in de tempels dikwijls afbeeldingen in marmer van de ziekelijke afwijking waarv.rn ze
waren bevrijd. Deze ex-voto's, votief-sculpturen en wijreliëÍs, geven ons nog
menig natuurgetrouw beeld van de kwalen die er werden genezen. De ternpelslaap moet een soort collectieve hlpnose geweest zijn en is één der kenmerken
van d,e sacerdotale, fheur§sche gmeeskrnsf deÍ Hellenen. Wij kunnen ons moefijk
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voorstellen, hoe daardoor ziekten als blindheid, varices en kanker zijn genezen,
toch vindt men die onmiskenbaar aJgebeeld.

Het wijsgerig denl<en dat in de Ionische natuurfilosofie ontwaakte door het
optreden van mannen a-ls Anaximander van Milete (ca. 565 vóór Cfu.), die vart
mening was dat de oer-materie van alles eeuwig en onvernietigbaar was, en
Herakl-itus van Efeze (ca. 500 vóór Chr.) die de vergankelijkheid en voortdurende veranderlijkheid der dingen leerde, maakte ook de band die de geneeskunde
aan de religie verbond losser. Een geslacht van wijsgeren die tegelijk artsen
waren trad op. Velen val hen waren leerlingen en volgelingen van Pythagoras,
die in de zesde en vijfde eeuw vóór Chr. geleefd heeft en volgens de overlevering bijna honderd jaar is geworden. Pythagoras stichtte een gemeensóap die,
door een vaste dagorde, godsdienstige bezinning en het volgen van een dieet,
een leven van harmonie en gezondheid hachtte te leiden. Vanuit zijn wijsgerig
denken voerde hij het getal als belangriike grootheid in de geneeskunde in (de
huidige overdreven liefde der geneeskunde voor getal.len en ciifers noemt men
wel pythngorisfie). De pythagoreërs die zich nog eeuwen na ziin dood als een
gemeensóap handhaafden en soms als sekte werden vervolgd, waren altsen
die veelszins een aÍkeer hadden van bloed en dus van de heelkunde. Een
pythagoreër was waarschijnlijk Alcmaeon van Croton (550-500 vóór Cfu.), var
wie bekend is dat hij secties op dieren verrichtte.
Empedocles van Agrigentum (483-423 vóór Chr.), die zijn vaderstad Selinus
van endemische koortsen (waars€hijnlijk malaria) bevrijdde door de moerassen
in de orngeving te laten dempen, nam vier elementen aan: aarde, water, vuu!
en lucht, waaruit hij alles ontstaan dacht door de aantreklende kracht der lieÍde
en de afstotende, desintegrerende macht van de haat. Met behulp van deze
elementenleer ontwierp Empedocles ook een soort evoLutieleer: er zouden door
samenvoeging allerlei orgalismen zijn ontstaan, waaryan alleen de geschiktste
zich hebben kunnen handhaven, Bovendien bevatte zij de aanleg van een
algemeen pathologische opvatting die Hippocrates zou uitwerken.
Deze oude Griekse artsen waren tevens wijsgeren die nadachten over het
zijn en over de oorsprong der dingen. Tot diegenen behoorde ook Democritus
van Abdera (4944O4 vóór Chr.), die als zijn overtuiging te kennen gaf, dat de
wereld bestond uit kleine ondeelbare partikeltjes, de atomen. Democritus
beoefende ook de anatomie en fysiologie. Met de inBewanden van opengesneden dieren om zich heen, gekleed in een korte tunica en gezeten onder een lage
plataan, trof Hippocrates hem aaIt toen de Abderieten hem hadden ontboden,
daar ze zich ongerust maakten over hun geleerde stadgenoot die met zijn
dwaze lachbuien wel kad<zinnig leek te zijn. Na zijn bezoek aan de lachende
wijsgeer - later een dankbaa.r onderwerp voor schilders - kon Hippocrates de
burgers van Abdera geruststellen: Democritus lachte over de later door Erasmus
(1469-1536) beschreven zotheid des levers (Encomium mori.ae)t
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Titeiprcnt dooÍ Daeid Coster temaakt vooÍ de Phunrucopoea Hagafia van 1738. Op de voorgrond
Asklepios die temidden van de flora en Íar:na in antieke gebedshouding Àeerknielt, met in de
lir&erhand zijn slangestaf en in de rechter een bundel kruiden. Naast hem not een atkibuut
waarmee hii veelal wordt aÍgebeeld, namelijk een 8ei! op andere prenten is dit vaal een hond of
een haan, die als zijn Íavoriete ofÍerdier€n werden beschouwd. Door Iucht en wolken trekt de Bod
Apollo in zijn zonnev/aten voorbij. Chiron, onder de centauren degene die ervaren is in de
geneeskunde en andere kr$sten, en onderricht ge€ft aan godenzonen en helden zoa.ls Achilus €Ír
ook Asklepios. is op de achtergrond te zien in zijn tt?ische gedarnte var1 halÍ mens en half dier.
Onderaan het stadswapen van Den Haag dat esr ooievaar vertoont met in ziin bek e€n worm die
in deze prent veel gelijkt op de slang aan de staÍ van Asl.lepios.
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4.2 Hippocrates

Het wijsgerig denken had zich dus reeds min of meer losgemaakt van de
religie, eigen waameming en onderzoek waren reeds begonnen, toen Hippocates, Grieken-lands grootste geneesheer, de vader der geneeskunde, optrad. In
zijn tange leven - de legende laat hem meer dan honderd iaar worden, maar
men schat ziin leeftijd meestal van 460 tot 377 vóó! Chr. - was hij een tijdgenoot
van vele dier beroemde Grieken, wier namen nog bekend zijn en wier werken
nog worden gelezen en besfudeerd: van Pericles de staatsman (in 429 vóór Cfu.
overleden aan de pest), Thucydides (ca. 470-400 vóór Chr.) de geschiedschrijver,
Euripides (480-406 vóór Chr.) de &amatug, Aristophanes (ca. 445-388 vóór
Chr.) de blijspeldichter, Sosates (470-399 vóór Chr.) de wiisgeer, en diens beide
leerlingen Plato (430-347 vóór Chr.), de diepzirnige, en Aristoteles van Stagira
(384-3?2 vóót Chr.) de universele geleerde der oudheid, die het Behele menselijke weten van natuur, Beest en staat trachtte samen te vatten. In het
gestemte van mannen die schitterden tijdens Grieken-lands bloeitijd was Hippocrates de arts,
Hippocrates werd geboren op een der Griekse eilandies die dicht bij de kust
van Klein-Azië liggen, op Kos (het tegenwoordige Stancho, tot de Dodekanesos
behorend). Op Kos heeft hij later ook de praktiik uitgeoefend en zijn leerlingen
onderwezen. Gesproten uit een asklepiaden-geslacht, wijdde zijn vader hem
reeds vroeg in de geheirnen der geneeskunst in. Hij zal met zijn zoon gestaan
hebben voor de wiigeschenkery verhalend van wonderbare genezingen, maar
hem ook gevoerd hebben aar het ziekbed. Eenmaal arts geworden, zocht de
jon8e HippocÍates naar de gewoonte der dagen en een ook later steeds beproeÍd
gebruit, ziin kennis te verrijken door het ondememen van reizen. Deze strekten
zich niet alleen uit tot geheel Klein-Azië maar natuurliik ook tot Griekenland
en Thessa-lië, en zelfs begaÍ hij zich naar Egypte. Op deze wijze. kreeg hij een
veelzijdige ervaring die zijn inzicht verdiepte en zi.jn klinische blik scherpte.
De roem van zijn kunnen deed zelfs de Perzische koning zijn raad zoeken
voor de pest in zijn leger; tevergeefs: een vijand der Grieken wilde hij niet
dienen. Maar naar Athene, dat door een dodelijke epidemische ziekte (gedacht
wordt aan pest of vlektyfus) werd geteisterd, begaf hij zich op de eerste roep
en hij slaagde erin haar te bedwingen. Opmerkend dat de smeden die de gehele
dag voor het vuur stonden, niet aangetast \ /aren, ontdekte hij de ontsmettende
kracht van het vuu, Iiet in de stad overal l'uren aaruichten, waarin de besmette
liiken en voorwerpen werden verbrand en redde zo de stad.
De koning van Macedonië wist hij gezondheid en levenslust terug te geven
door de oorzaal< van zirn depÍessie via ziin dJomen te vinden in een onbewuste,
zich zelf niet toegestane liefde tot de minnares van zijn overleden vader, die
hem vroeger met moederlijke zorgen had omringd. Uit dergelijke verhalen,
waarin toch een kem van waarheid zal steken, blijkt wel hoe breed en veelzijdig

zijn inzichten waren. Maar dat komt natuurlijk nog veel beter uit in ziin
geschriften.
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De onvergar <elijke betekenis van Hippocrates voor de geneeskunde ligt daarin,
en
grondvestte op de redelijk verwerkte waarneming. De enkele ervaring (erzpirre)
is een onvoldoende basis; zij leidt tot een vlak en oppervlalkig empirisme. De
empirie moet dooi het denkeD de rede (ratio) verwerkt worden. De geneeskunde steurt op rationeel verwerkte ervaring die door bewust gezochte observatie
en het experiment dient te worden uitgebreid,
Hippocrates had een doordachte algemene opvatting van het ontstaan der
ziekten, de zogeheten humorale pathologie. In het Lichaam bevinden zich vier
levenssappen die elk een bepaalde primaire kwaliteit met zich dragen: bloed
(warm en vochtig), slijm (koud en vochtig), gele gal (warm en droog) en zwarte

dat hij haar bevrijdde van de irrationaliteit van mystiek en bijgeloof

gal (koud en droog). Elk van deze kwaliteiten is in een bepaalde graad
aanwezig (temperies). Gezondheid berust op een goede mengirg van deze
sappe (eucrasie, syncrasie, later ook wel isofiomia genoemd) en op de juiste

gradatie van de primaire kwaliteiten overeenkomstig de constitutio Qthysis) van
het individu. Zekte daarentegen berust in wezen op een verkeerde menging
van deze sappen, een d.yscrasie, oÍ op een ontregeling van de kwaliteiten
(intemperies). De ziektenleer van Hippocrates, later uitgewerkt door Galenus, is
vooral een kwaliteitenpathologre. De geneeskunde dient de juiste menging of
kwaliteiten te herstellen door algemene maatregelen (àÍorÍo, dieet) als leefwirze,
voeding, het nemen van baden enz. Deze leefregel richt zich op de zogeheten
sex res not-naturules, de zes niet-natuurlijke zaken: licht en lucht (aer), eten en
drinlen (cibus et potus), beweging en rust (rroÍus et quies), slapen en waken
(somnus et uigilà), uitscheidingen en aÍscheidingen (secreta et excrcta) en
gemoedsaandoeningen (aÍíectus anifii).
Met deze vier lichaamsvloeistoffen komen vie! temperamenten overeen, al
naar gelang één daarvan overwee8t zo onderscheidt hij het flegmatieke §pe
waarin het sliim, het sanguinische waarin het bloed, het cholerische waarin de
gele gal en het melancholieke type waarin de zwarte gal overweegt. Van de
scherpe sóeiding tussen psyche en soma, Í/aaronder het medisch denken in de
laatste eeuw zo geleden heeft, is hier nog geen sprale.
Hippocrates was een bijzonder scherp waamemer, de/acíes Hippocratica (het
vervallen gelaat van een stervende), de ungues H@ocratici (de blauwe
verkleuring van de nagels bij longziekten) en de succussio Hippouatis (heÍ
herkennen van vocht in lichaamsholten door de patiënt te schudden) herinneren
daar nog aan. Hij kende vele geluiden in de borstholte die wij bij auscultatie
waarrremen. Hii wist van hoeveel bela-ng de anamnese, ook de hetero-afiqmflese,

was en adviseerde de arts zijn viif zintuigen te gebruiken. Door het in
aanmerking nemen van klimaat en landsueek legde hij de grondslag voor de
geografische pathologie. In zijn diagnostiek en therapie ging hij sterk individualiserend te werk; het gestel (de p/rysis), de eigen geneeskracht van het organisme
lois medicatrix nnturae), dcr'n door met name de pepsls (vertering) en de koking
(coctio) de meeste ziekten overwinnen; de arts is slechts een dienaar, geen
meester der natuut (mínistet nofi tugister naturae). Door in de beschouwing van
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Het 'Vierelschema' van de anheke geneeskunde. De haÍnonie tussen de vier elementen, vier
kardinale vochteÍr, twee paa-r kwaliteitm en de vieÍ tempeÍamenten is hier schematisch weeÍgegevm, met vermeldint vàn de nekEb€€lden die men aan een teveel van de respectievelijke
vochten toeschreef en van de voeding die volgens de contIaria contraÍÉ regel als medicament kon
worden gebruikt. De verschjllende onderdelen en hun ondertint€ verhoudinS hebben in de loop
der eeuwm alerlei wisselinten ondertaan. Dit schema t€eÍt daarvan e€n algemeen b€eld, zonder
chronologische diÍíerentiatie.
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het ziektegeval grote nadruk te leggen op de psychische en

somatische

constitutie, de bijzondere omstardigheden en het geheel van de lijder, stichtte
hij een school die de geneeskunde beoefende in een geest waaraan zijn naam
voor altijd bleef verbonden: deze geneeskunst individualiseert, bestudeert de
zieke mens en pas daarna de ziekte.
Tegenover deze hippocratische geneeskunst van de school val Kos stond
reeds in de oudheid een andere school, die van het vlal tegenover het eiland
Kos op het vasteland van Klein-Azië gelegen Knidos. In Knidos streefden de
atsen meer naar een stelsel var ziekten, men kende niet minder dan zeven(!)
leverziekten. In zo'n uitgewerkt ziektensysteem dreigde de persoon van de lijder en de eigen aard van zijn ziekelijke toestand op de achtergrond te geraken.
Voor later tijden werden Kos en Knidos de symbolen van een tweetal divergerende riótingen in de geneeskunst, waarin Knidos de meer weteruchappelijke
richting vertegenwoordigt die kans loopt de bijzonderheid van de enkele patiënt
te vergeten, terwijl Kos het s),rnbool blijft var de hippocatisóe geneeskunst,
waaÍtoe u/etenschap en kunst telkens weer moesten worden teruggeroepen.
De geschriÍten van Hippocrates vindt men bijeen in het zogeheÍen Corpus
Hippocraticum. Deze verzameling van ongeveer zeventig Griekse medische boeken kwam als zodanig waarschijnliik tot stand in de beroemde, door de ptolemeén te Alexandrië gestidrte biblotheek. De Alexandrijnse bibliothecaris heeft
deze boeken, aÍkomstig uit Griekenlands bloeitiid, vermoedelijk bij elkaar geplaatst. En zo zijn ze lang niet alle van Hippocrates, doch er bevinden zich ook
werken uit de Knidische school in. Dit behoeft ons niet te yerwonderen, de taal
en de medische inhoud braóten ze te zarnen. Evenzo bevinden zich in de
collectie BoerhaaviaÍra te t€ningrad ook boeken die niet van Boerhaave zijD
maar geschreven zijn door Hollandse medici die in zijn tijd of daaromtrent leefden. Op een aÍstaad van eeuwen worden tegenstellingen kleiner en blijkt alles
tot op zekere hoogte de signatuur van de tijd te drager' Zo ligt in het Colpus
Hiryocraticum de hele Griekse geneeskunst in haar beste uitingen als in een
overzicht bijeen.

Tot de werken van Hippocrates ze1Í rekent men allereerst zljn Aphorismi
(AÍorismen), een bundel korte, kemaótige gezegden öe magistraal inz€t met
het bekende: 'Het leven is kort, de kr.rnst is lang, de gelegenheid vluchtig, de
proefneming hachelijk, het oordeel moefijk'. Van vele dier aforismen kan men
de waarheid slechts beamen, 'stuipen na verwondingen zijn dodelijk' wijst op
de letaliteit van tetanus,'zachte zwelling is goed, ha.rde kwaad'wijst op de
consistentie van benigne en maligne gezrarellen. Andere boeken zij\: De prisca
medicina (over de oude geneeskurde), de De morbis popularibus (Epidemieën),
waarin men onder andere een fraaie beschrijving varr de parotitis epidernica
met complicaties als orchitis vindt, De aoe, aquis el locis (over luót, water en
bodem), dat meteorologisch en geograÍisó-pathologisó van aard ís, De articulis
(over de gewrichten), het P/o3zosficon (over de voorzegging) enz. ln deze
Beschriften vindt men ook nauwkeurige ziektegeschiedenissen, die bijzonder
belangweklend zijn. Ook de heelkunde krceg alle aandacht, onder andere in De
51

Uit het corpus Hippocraticum I: de aÍorismen
Bij de hevigste ziekten ziin de hevigste (rneest ingrijpende) behandetingen de
b€ste.

Het is

Her,

dat koorb op stuipen volgt, dan stuipen op koorts.

Mensen, die var nature zeer ök zijn, sterver spoediger dan zii, die mager zijn.
Een zuivere, anderdaagse koorts neemt op ziln langst na zeven aanvallen de

beslisrnde wending.
Warmeer er met dikke urine, kleine haarvormige vleespartikelties worden
geloosd, zijn deze van de nieren afkomstig.
Wanneer er met dilke urine zemelachtige deeltjes worden geloosd, wiist dat op
uitslag van de blaas.
Bloedwateren, dat vanzelÍ ontstaat, wiist op barsting van een ader in de nier.
Een zanderig bezinlsel in de urine wiist op een blaassteen.

Stuipcn of hik na zwaar bloedverlies zijn gevaarliik.
Wanneer sóuimend bloed opgegeven wordt, komt dit uit de longen.

Worden de borsten bij een zw.rngere vrouw plotseling slap, dan volgt er eerr
rniskraam.

Ontsteking vaÍr de zwangere baarmoeder is dodelijk.
Mensen met zure oprispingen krijgen zelden pleuritis.
Wanneer bii een wouw de stonden wegbliiven, en zii, zonder huivering of
koorts, allen eedust verliest, houde men haar voor aÀ,anger.
Mensen met geelzucht lifden zelden aan winderigheid.
Zweren met een Bladdan rand zijn kwaadaardig.
Niezen neemt den hik !veg.
Eunuchen liiden niet aan !iót, noch aan kaalhoofdigheid.
Een vrouw lijdt niet aan lidrt voor de nenstruatie ophoudt.
fonge lieden worden niet jichtig voor het eerste lieÍdesgenot.

Het onBtaan van hoest bii waterzuótigen, is een slecht teken
Het hard worden van de lever bii geelzuchtigen is kwaadBii acute ziekten is het koud worden der ledematen kwaad.
Longontsteking na pleuritis is kwaad.
Hem€nontsÈeking na l,ongontsteking is kwaad.

Na een slag op het hoofd zijn verdoving of verwardheid kwade tekenen.
Het op6even van etter na een bloedspuwing is kwaad.
Een vrouw kan nooit beide handen even goed gebruilen.
Warmeer de rechter bal koud is en samengetrokken, is de dood nabij.
Wanlleurige of ook loshangende, orngeslagen en koude lippen zijn dodelijke
tekenen.

GRTEKEN'I-AND

fracturis (over debeenbreulen) en De ulceribus (over d.e wonden). Een afzonderlijk werk handelt over de 'werktuigen voor beenzetting'. Het pleura-empyeem
werd met een mes of door cauterisatie geopend, ook het nierabces werd
heelkundig bewerkt; bij schedeltraumata vond hepanatie plaats.
Hoezeer Hippocrates emaar streefde zijn leerlingen tot vouedige en waardige artsen te maken blijkt uit enkele fragmenten met algemene raadgevingen
omtrent de leefrviize van de arts (hij dient een welgeordend leven te leiden),
zijn houding aan het ziekbed (beheerst, vriendelijk, opgewekt, maar niet uitbundig), en de inrichting van de onderzoekkamer (waarin het Iicht niet te schel
mag ziin en het niet mag tochten). In de beschouwing van de karaktereigenschappen, nodig voor de goede arts, gaf hij in De medico (over de medicus) het
veel aangehaalde woord: 'iatros gar philosophos isotheos'(want een arts die
tevens wiisgeer is, is een god gelijk). Met wijsgeer is hier echter, zoals wel gedacht wordt, geen intellectueel zoeker bedoeld, maar iemand die zich op de
(levens)wiisheid toelegt. ln verbinding van wijsheid en deskundigheid ligt voor
hem het ideaal.
Deze raadgevingen zijn doortrokken van een hoogstaande, zedelijke
opvatting van het beroep van de arts. De bliivende gïondbeginselen van de
medische ethiek vindt men scherp omscfueven in dat merkwaardige document
dat men de eed (ius iurandum\ van Hippocrates noemt. Het staat niet vast dat
Hippocrates die zeu heeft ontworpen, misschien is hij ouder, dan heeft hij hem
zelf gezworen. Sommigen menen dat hij uit de gesloten gemeenschap der
pythagorérs aÍkomstig is. Hoe dan ook, deze eed is de magna charta der
medische ethiek. Krachtens de aalhef, waarin Apollo en andere goden \^/orden
aangeroepen, is het aÍleggen ervan een sacrale handeling, waarin de jonge arts
zich stelt onder het oordeel der goden, wier sanctie hij bii schending van zijn
belofte aan het einde over zich roept. ln de eed is onder andere het begirsel der
collegialiteit vastgelegd, de onaantastbaarheid van het leverL ook der ongeboren
vrucht, het beroepsgeheim en de kuisheid in de omgang met patiënten en hun
huisgenoten. Het bli.ift een wonder, hoe de geneeskunst reeds bij de eerste
intrede in haar zelfstandige, wetenschappel.ijke fase, de bewoordingen vond
voor de hoofdlijnen ener beroepsethiek die nog onverzwakt geldt tot op de
huidige dag. De eed van Hippocrates, die ir Griekenland met ziin stadstaten
zonder geregeld toezicht op de medische professie van bijzonder grote
betekenis was, is in het tweeënhalve millerurium dat sinds ziin ontwerping
verliep varl oruchatbare invloed geweest op de morele kracht van de Beneeskundige stand.
Juist omdat Hippocrates niet alleen de geneeskunde de juiste metlode
aangaf, maa.r omdat hij ook haa.r menselijk en zedelijk karalter fundeerde, blijft
hij de grootste figuur, waamaar nog verre geslachten zullen terugzien als naar
de grondlegger en vader van onze geneeskunde.
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Uit het corpus Hippocraticum II: eed en progrrostiek
De eed (ius iuraadum), tegescht@en aan HiryErctes
'Ik zweer bii Apollo, de genezer, bij Asklepsios, bij Hygieia, bii Panaceia, en alle
goden en godinnen, hen tot getuiten makend, naar miin vermogen en oordeel,
deze eed, deze veÈintenÈ, ten uitvoer te zullen brengen.
Dat i,lr hem, die mii deze kunst leerde, geliik zal stellen met miin ouders, have
en goed met hem zal deiery hem op zijn verlangen in zijn noden tegemo€t zal
komery zijn kinderen op én lijn zal stellm met mijn broeders, hun, als zii dat
onderricht wenseq deze kurst zal leren zonder beloning en schuldbewils; aan
de voorschriften, voordrachten en al het overige onderricht za.I làten deelnemen
miin zonen err die van miin leermeester, en gehouden ziln aan de medische wet.
Niemand anders echter.

(1) De geneeshmdige bàandelingen zal il aanwenden ten nutte der zieken
naar miin vermogerr en oordeel; ik zal vàm hen houden wat bn verderve en tot
lebel kan ziF. (2) Ik zal aan niemand, ook niet op ziin verzoek, enig dodeliik
geneesniddd toedienen, noch mii lenen tot mig advies van dien aard; evenmin
zal een vrouw een pe§saÍium voor abortus van mii bekomen. Want rein en
woom zal ik mijn lwen leiden en miin kunst uitoeferren. (3) Ik zweer geen
steenlijders te zullen snijden, doch bii die operatie voor deskundigen plaats te
zullen ruimen. (4) Waar ik een woning binnenM, zal ik dat doen in het
belang der ziekerr" mï onthouden van elke moedwillig verkeerde handeling, in
het bilzonder van liifsgenot met vrouwen en mannen, hetzii vriien oÍ slaven. (5)
Al, wat ik tiidens de behandeling zal zien of horan, of ook buitm de praktijk in
het leven der mensery voor zoveÍ nimmer mag worden rondverteld, zal ik
verzwilgor, ervan uitgaande dat zulke dingen geheimen ziln.
Moge het mii, indien it deze eed in vervulling breng en niet breek, wel gaan
in leven en kunst en moge ik bii alle mensen b allen tilde eervol bekend staan;
bij overheding echter en meineed mote het te8endeel miin lot ziF.'
[Uit G.A. LindeÈ@qr, Oqtzllzn ow tdiahe .rrn k (K.mpcÍr 1%0] 3&391.
Prcgnosticq:

de

facbs Hippocratica

'Het gelaat is tot den uitersten Braad van verval gekomen, wameer de neus
ptrntig geworden is, de ogen ingevallen, de slapen ineengezakt, de oren koud
en sammgetrokken, de huid van het voorhoofd droog, gespamen en dor, de
huid van hei gehele gelaat geel oÍ zwarl, livide of loodkleurig. Indien het
gezicht er zo van het begin der ziekte af heeft uitgezien, en wanneer de andere
verschijnselen de verklaring daarvan niet geven, moet merl den patiënt vragen,
oÍ hij lang gewaakt heeft, een sterken builioop gehad, of honger geleden heeft.
Is een van deze dingen het geval, dan is het gevaar geringer; als door deze
oorzaken het gelaat vervallen is, herstelt het zich in een etsnaal. Maar wanneer
de zieke zeg|, nids daarvan te weten en deze toestand niet binnen een etrnaal
eindigt, dan is de dood zeker'.
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4,3 Na HippocÍates: de Alexandriinse school
De Griekse geneeskunde bereikte in Hippocrates haar bloeipunt en top. Veerdg
jaren na zijn dood begon Alexander de Grote (35G323 vóór Chr.), in ziin jeugd
onderwezen door Aristoteles, het door zijn vader gegrondveste Macedonische
riik tot diep in Aziè uit te breiden. Duurzamer dan de exparsie in kilometers
gondgebied was de expansie van de Griekse Beest. In de hos varr Alexanders
leger trokken niet alleen chirurgen en artsen mee, maar ook ambachtslieden en
geleerden. De geneeskr,uut was voor de Grieken eert technè, dat wil zeggen een
beroep waarin de deskundigheid en de kunstenaarsachtige vaardigheid van een
ambacht waren verbonden.

Een concenhatiepunt van de geleerdheid van Griekse herkomst werd
spoedig de stad Alexandrië, in 332 door Alexander gesticht aan de oever varr
de Middellandse Zee. Na zijn dood nam één van zijn veldoversten, Ptolemaeus
(ca. 367-283 vóór Chr.), de heerschappij in Egypte over. Hij stichtte er een
dlmastie die veel deed om de Griekse geest in ziin beoefening van wetensóap
en klmst te cultiveren.
Daartoe werd het zogeheten Museum gesicht, een instelling die door de
ptolemet*ln sterk werd begunstigd en duizend jaar zou standhouden. Het was
een soort uÍdversiteit met een internaat voor docenten en leerlingen die er

konden wonen. Allerlei takken van wetenschap werden hier beoefend en
gedoceerd, een voomaam hulpmiddel was een gïote boekerii wier omvang tot
meer dan 500.000 rollen toenam. Al werd in het algemeen de hier bijeengebrachte encydopeösche geleerdheid meer bewaard dan verdiept en uitgebreid,
de medische school van dit Helieense centrum heeft mamen gekend die door
eigen onderzoek de wetenschappelijke geneeskunde trachtten te verriiken. De
ptolemeeèn lieten niet alleen toe dat secties geschiedden, maar geleerden als
Herophilus en Erasistratus zijn volgens Celsus en andererL onder wie de
kerkvader Tertullianus (a. 155-»3), zelÍs zo ver gegaan, dat ze bij levende
misdadigers de buik openden om de bewegi.ng en functie der ingewanden beter
te kunnen besfuderen,
Het eerste sieraad van deze school was Herophilus

val

Chalcedon, die

omstreeks 300 vóór Chr. in zijn volle kracht stond en in het openbaar
lijkopeningen verrichtte. In het bijzonder bestudeerde hij de hersenen en het
zenuwstelsef l:.et totculn Herophili (ook confums sinuum geheten) houdt zijn
naam in herirurering. Maar ook aan andere delen van het lichaam, zoals het oog
en de geslachtsorganen, wijdde hij bijzondere aandacht en als fysioloog trachtte
hij de polsslag in verband te brengen met het ritnxe in de muziek. Herophilus
bracht de medische traditie van Kos naar Alexandrië over, Elasistratus de

Knidische.

Erasistratus (ca.250 vóór Chr.), afkomstig vart Chios, was een jongere
tijdgenoot van Herophilus. Terwijl de laatste wellicht meer anatoom was, was
hii meer fysioloog. Geen van beiden had nog een juiste voorstelling omhent de
bloedsomloop. De omstardigheid dat de slagaderen na de dood teeg zijn en
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geen bloed bevatten, deed bii hen de mening postvatten dat dit ook tijdens het
leven het geval was. Volgens sommigen komt de naam arterie van dttP G oer,
lucht). Zo heette ook de truchea nog veel later een aÍteria, zij het vanwege de
kraakbeenringen in de wand, artetia aspera (ruwe arterie),
Erasistratus nu meende dat zich in de arteriën een zeer subtiele, luchtachtige
substantie bevond en bewoog, hel pneufia. Zijn leer van het pneumatisme - die
trouwens a.l bi, oudere denkers, met name bij Diogenes van Apollonia (ca. 430

vóór Chr.), aanwezig was geweest

-

heeft een kosmische inslag en houdt

verband met de voor het leven onmisbare ademhaling. Er bestaat verwantschap
tussen de ingeademde lucht en het pneuttu dat er als een subtieler iets uit
ontstaat in het hart. Dit vitale pneuma (spiritus oítalis, levensgeest) wordt door
de slagaderen door het Iichaam gezonden en in de hersenholte omgezet in de
animale spiritus die zich als een bliksem beweegt door de zenuwery die volgens
hem hol waren. Deze leer der levensgeesten zou, door Galenus overgenomen,
ldtger /erkt en verdedigd, eeuwenlang het fysiologisch denlen beheersen.
Wanneer men aan de rol van de zuurstof denkt, herkent men er toch een zekere
waarheidsgedachte in.
ln de ziekte-beschouwing van Erasistratus speelde de overvulling met bloed,
de plelhora, een grote rol. Plethorische organen zijn vol met onvoldoende
veÍeerde stoffen die met de voeding zijn opgenomen. Vasten, purgeren,
dampbaden enz. behoorden tot ziin geliefkoosde behandelingsmethoden. Zijn
plethora-leer bracht bij zijn aanhangers de aderlating zeer in trek. Erasistratus,
die een aanhanger was van de atomistische opvatting van Democritus, was een
rationalist, een gezworen vijand van alle mystiek en mysticisme. Al zou zijn
conceptie van het pneumatisme dat missóien niet doen vermoeden, in de
grond der zaak was voor hem de ervaring de voomaamste bron der kennis.

In de eeuwen na Erasistratus werd de nadru-k die men in Alexandrië op de
empirie legde groter. Er traden medische geleerden op die alleen aan de empirie
enige waarde hechtten, onder wie Serapeion van Alexandrië (ca. 270 vóór Chr.),
die als de stichter van de empirische richting wordt besóouwd, en Glaukias
(ca. 270 vóór Chr.), bekend geworden door zijn comrnentaaÍ op Hippocrates in
de vorm van een woordenboek. De drie bronnen waaruit ewaring verkregen
en verzameld wordt, waren voor Glaukias: de waamerning (obsertatie\, de
overlevering (historb\ en de vergeliikin6 @nalogie). Dit noemt men 'de
empirisóe drievoet van Glaukias'. Voor de empirici werd de ervaring
geleidelijk niet a.[een bron maar ook doel van de geneeskunde. ln een latere
fase van ontwi.kkeling werd alleen het geneeskundig weten in de engere zin van

het u/oord van belang geacht, onderzoek naar bouw en verrichting van het
lichaam en zijn organen, ontleed- en verdchtingskunde werden meer en meer
verwaarloosd of zelfs bewust ontraden. De empirische richthg, die ook nog
vele eeuwen later haar overtuigde aarhangers zou hebben, vervlakte de
geneeskunde, werkte de \ /etenschappelijke grondslag onder haar los en liet de
uitoefening vewallen tot een handwerk dat door ongeletterde marmen kon wor56
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den bedreven. Hul botte empirie zou de achting voor de geneeskundige stand
sterk doen aÍnemen-

Intussen handhaaÍde de Alexandrijnse School nog enige eeuwen een zekere
wetenschappelijke stand. Zelfs nadat de Romeinen in Eg)?te kwamen en aan
de dynastie der ptolemeeën met de dood van Cleopatra (30 vóór Chr.) een
einde kwam, bleeÍ hel Maseum nog vele eeuwen in stand. ln 47 vóór Cfu. ging

de prachtige bibliotheek ten dele in vlammen op, later werd zij opnieuw
geteisterd door een brand, waaryan ten onrechte is beweerd, dat de christenen
hem zouden hebben gesticht.
Mede door deze rampen, maar ook door gebrek aan eigen geestkracht en
door de veranderde politieke constellatie, moest Aiexandrië haar plaats als
voornaamste medisch-wetenschappelijk onderwijscentrum ten slotte aÍstaan aaÍr
Rome. ln 642 viel Alexandriè in handen van kalief Omar en de Arabieren
vonden er nog genoeg boeken om er 'de baden der stad zes maanden lang van
te stoken'. Sic transit gloria mundi!
Omskeeks het begrn onzer jaartelling bestond er ook een niet onvermaarde
geneeskundige opleidingsschool te Tarsus, aan de zuidkust van Klein-Azië
tegenover Cyprus gelegen. Twee beroemde geneesheren uit de eerste eeuw voor
Christus, Aretaeus van Cappadocié (81-138?), de auteur van tal van geschriften
over pathologie en therapie van acute en clronische àekten (De causis et signis
acutotum / diatutnorum morborum ftàn) en van klassieke beschrijvingen van de
longontsteking, tering, epilepsie, tetanus, dysenterie enz., en Pedianus Dioskorides (eerste eeuw) die alle hem bekende geneesmiddelen besóreef, hebben
daar, in Tarsus, gestudeerd. Mísschien geldt dit ook voor de evangelie-schrijver
Lucas, die naar alle waarschijnlijkheid een (Grieks) arts is geweest. De apostel
Paulus noemt hem (Kolossensen 4:14) de gelieÍde geneesheer.
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GENSESKUNDE

tN RoME

Griekse medici in Rome (serols tredicus), verzel van Cato de Ouderc
Asklepiades van Bithynië; epicureeër (Pruecepto sal!àri!), atom.isme

Methodici: solidaire pathologic (starus sttictus en status laxus)
Themison van [,aodicea en C.elius Aurelianus (De morbb acutb/chroaicis)
Dognatici: leer der scherpten, Thessalus en Polybus (familie van Hippocrates)

Pneunatici en empirici
LiiÍartsen van Nero (37{8): Dioskorides en AndroÍrachua
Encyclopedisten: Caius Pliniue Secundus (Historia naturalisl
Aulus Corndius Celsus (De mcdicina: rubor, tumor, dolor,
ulor)
Soranue van EÍeze (Gynaccioruml
Rufus van Efezn (Quacstinn* tw;dicinales'y
Alexander van Tralles (Therapeutica)
Hygiëne in Rome: cloaca raxima, dtitkwaErvoorzienin6, thermen
GALENUS vÀN PERGAMI,JM (129-IY,)

l.evensloop: invloed Stm (determinisme, Zeno), 'sportarts' va grynssium E
Pergamum, 164 Rome (keizer), bloeÈnde pralti)k (dct Galenus opes)
Geschriften: De secfis (tregen empirici), Methdi nede i, De arutotnicb adminï
stratíonibus, De causb mmborum, De morborum differmtib, Ars medico, Ars paroa,
De usu partium

Anatomie en fysiologie: Aristotelisch (flatura nil lacit frustra

/

*leologre

/

mtelechie\
anatomia porci; bloedbeweging:

ing*ta (die fasen in rnaag) --t chylus --»
-+ lritalisatie (fuligines, p*ma, calo innarts) in hart
(diastole i.p.v. systole) en longen -+ uÈ palsiÉca in arÈeriële vale ) syflanasto-

sanguifcatie (lever)

rzosen (experirnent Ga.lenus)

Spiritusleer: puuna psuchikot, spiritus aninulis (hersenen-zenuwen); paeuna
zootikon, spiitus aila&s (hart-arterii:n); pneumu phusikon, spiàtus naturalis
(lever-venen)

Humorale pathologie: teflperqfitnten, crasen, dgxrasicën; uit- en inwendige
ziekteoorzaken; Hippocratische tildperken-leer lapepsis, pcpsis, cn.sis) vervanten door crises e\ rposttsen; leer van de kritisóe dagen; /z nctio laesa bii
ontsEking
BYZANTIJNSE GENEESKUNDE

Val van Rome (410), West- en Oostromeinse Riik, opkomst christendom
Constantinopel (330)r Constantiin; Juetinienus I (codex, hospitalen)
Medici: Oribaeius van Pergamum (Collectiones twÀicoe)
Prulue van Aegina (Epitomè)
Zie v*der het schetu: geschiedeflis oan fu diagnosti* m lherapie

5 Grieks-Romeinse geneeskunde

Het jonge, strijdvaardige Rome kon veel: het kon een wereldrijk stichten, een
voortrefÍeliike wetgeving tot stand brengen, maar het kon uit eigen kracht geen
weteruchappelijke geneeskunde of zelfs een enigermate behoorlijke praktische
geneeskurst in het leven roepen. Bijgelovig als de Romeinen waren, hielden ze
bij ziekte de Etruskische tovenaars in ere. De oude Etruriërs hadden overigens
heel wat meer gekund dan toveren, ze hadden voortreffelilke tandheelkr.r.ndigen
voortgebracht var wier technische vaardigheid verscheidene prachtige gouden
kronen nog getuigen.
5.1 G€neeskunde

in Rome

ln

Rome waren de artsen niet gezien. De pahicische families hadden veelal
onder hnn slaven een soort arts, ee\ seltus melicus, d*wí;ls een vreemdeling,
die de familie moest adviseren. Een goede senrrs medicus kon een bron van
inkomsten voor zijn heer ziin. Vrijgekochte medische slaven verkochten hun
kennis dikwijls op straat, zoals bij ons later de kwa-kzalvers, kortom, de

medische stand was niet bepaald in ere!
Rome kon Griekenlard onderwerpen maar de Griekse geest niet bevatten.
Het had geen or8aan om ziin kunst en wijsbegeerte op te nemen. De ontmoeting van de Helleense en de latijnse geest werd een geestelijke worsteling,
waarin de overwonnene overwinnaar werd. Dit gold ook voor de geneeskuade.
De eerste Criekse arts die naar Rome kwam was Asklepiades van Bithynië
(12t1-56 vóór Cfu.). Hij was een aanhanger var de leer van de wijsgeer Epicurus
(ca. 300 vóór Cfu.), die de lust als het beste doel des levens had geproclameerd,
anders gezegd; die het als de taak van de mens beschouwde een geluJ<kig leven
na te jagen door de toestand van l.ichaam en ziel te vervolmaken. In overeenstemming daarmee was het, dat Asklepiades het als doel van de arts besóouwde op een zekere, snelle en aangenarne wiize te genezen (cito, tuto et iucundel.
Evenals Epicurus was hij een aarhanger van de atomistische leer van Democritus. Een belemmering van de beweging der atomen, door welke oor zaak dan
ook, in de kanalen waaruit het lichaam ziins inziens bestond, was vol gens hem
de belangrijkste oorzaak van ziekte. De ois medicatrix flatune, waaÍaa fIippocrates zoveel waarde hechtte, vond geen plaats in zijn stelsel en werd door hem
belacheliik gemaakt. LIii gebruikte weinig geneesmiddelen, maar schreeÍ te meer
matige diëten, lichaamsbeweging en bad.en voor (PraecepÍa salubria) . Asklepiades
was in zijn tijd een modedokter in Rorne die leerlingen aantrok en privaat
onderwijs gaÍ. Dit werd de gewoonte. De meester nam zijn leerlingen mee op
ziekenbezoek en in een epigram beklaagde zich de dichter Martialis erover dat
de vele leerlingen die zijn dokter Symmachus meebracht en die hem met hun
ijskoude handen betastten, hem koortsig hadden gemaakt.
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Tot de leerlingen van Asklepiades behoorde Themison van Laodicea (ca. 100-50
vóór Chr.), dle de sekte der zogeheten methodici in het leven riep. In de geest
yan de atoomtheorie ging hij verder en hij onderscheidde al naar gelang van het
open of gesloten, wijd of nauw zijn van de poriën van het lichaam, de slafus
strictus en de status latus. In het eerste geval moesten de nauwe poriën door
zweetbaden en remdia cathartica (middelen die de ontlasting bevorderen)
worden geopend, in het laatste geval door adstringerende tonische middelen
worden vemauwd. Tegenover de humorale pathologre ontstond zo een meer
solidaire pathologíe, uitgaande van de vaste structuren van het lichaam. Tot de
belangrijkste methodici behoorde later Caelius Aurelianus (ca. 500), die in
barbaars Latijn een boek over acute en chÍonische ziekten schreeÍ (De morbis
acutis / chronicis). Thessalus, die de zoon van Hippocrates zou ziin Seweest, en
Hi.ppocrates' schoonzoon Polybus werden gerekend tot de school der dogmatici,
die de leer der scherpten meer stelselÍnatig ontwikkelde. De tlerapie was
volgens deze school op nauwkeurige dieetvoorschriÍten gebaseerd, De geneeskunst ontaardde zo vaak in een verstard stelsel. Verschillende medische sekten:

dogmatici, methodici, pneumatici en emptici, bestreden e&aar en hielden
openbare disputen.
Wars van alle theorie, hechtten de empiristen natuurlifk grote waarde aan
de keruris van geneesmiddelen wier werkzaamheid uit de ervaring gebleken
was. Dioskorides, die in Sici-tië leefde (ca. 50 na Chr.) en onder Nero (37{8) als

arts mee te velde trok, ondemam een beschrijving van alle in zijn tijd
gebruikelijke geneesmiddelen naar eigen aaruchouwing. Zijn eenvoudige en
heldere boeken, onder andere De m.atein medica libri V (Vijf boeken over de
geneesmiddelen), waren tot in de vijftiende eeuw de dagelijkse vraagbaak der

artsen. Dioskorides heeft de farmacopeeën sterk beinvloed. Een andere arts van
ger /eest, die de tftsràt het merkwaardigste aller
geneesmiddelen, heeft aangeprezery genoemd naar het in hexameters geschreven dichtwerk over vergiftige dieren (T?wiaka et alexiphamwca) van Nicander
(185-135 voor Chr.), een priester van Apollo te Klaros (Ionië). Het hoofdbestanddeel van dit'onzinnig samengesteld' medicament was addergiÍ; het bestond uit

Nero is Andromachus (ca. 60)

ongeveer zestig componenten. Het werd door heel de middeleeuwen en nog
later gebruikt als een soort wondermiddel.
De keizers zagen het belang van de aanwezigheid van goede artsen in Rome
spoedig in. Gaius julius Caesar (100-44 vóór Chr.) gaÍ iedere arts die zich te
Rome vestigde het burgerrecht. Zijn opvolgers lieten gehoorzalen (auditoria)
voor hen bouwen die ze mochten gebruiken. Maar het duurde tot keizer Vespasianus, die van 69 tot 79 regeerde, vóór de professoren een salaris val de staat
kregen. Zo ontstond er in Rome allengs medisch onderriót, eerst privaat en
daama publiek. Het stelsel van openbaar rnedisch onderwijs werd in de eerste
eeuwen van onze jaartelling uitgebreid en in de provincies van Rome overgenomen, birvoorbeeld in steden als Nimes, Arles, Bordeaux en Saragossa. Geen
der provinciale scholen kreeg echter wetenschappelijke betekenis, het bleven
praktische opleidingsinstituten, misschien nog het meest voor legerartsen.
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De komst en het aanzien van Griekse artsen in Rome werden door vele
Romeinen met gemengde gevoelens beschouwd. De oude Cato (234-749 vóór
Chr.) trachtte in woord en BeschriJt hun invloed te keren. Hij scfueef zelÍs een
encyclopedisch werk om de invloed van het Griekendom tegen te gaan, maar
vooral op de Griekse artsen was hij fel gebeten.
De neiging encyclopedieën te schrijven openbaart zich niet zelden in een

cultuurperiode die terugloopt en haar einde nadert. Behalve Cato majoÍ
verschenen andere mcyclopedísten die allerlei takken vart u/etenschap samenvatten. Een der bekendste was Cajus Plinius Secrmdus (23-79), díe bij de uitbarsting van de Vesuvius oml(wam. Tijdens en na een eervolle dienst als militair
en gezagsambtenaar compileerde PLinius zijn volumineuze, 37 delen tellende
Historia noturalis, waarin hij alles wat tot zijn kennis was Bekomen, rijp en
groen, wetenschap en bijgeloof, feiten en dwaasheden, te boek stelde.
Voor de geneeskunde is een andere figuur van groot belang geweest,
namelijk Aulus Comelius Celsus (ca. 30 vóór Chr. tot ca. 45), al is hii tot aan de
renaissance vrijwel vergeten geweest. Celsus wordt veelal zelÍ niet als arts
beschouwd, hoewel enige passages in zijn werken daartoe toch aanleiding
geven. Celsus, geboren in Rome of Verona, gaÍ rn ziln moedertaal een encyclopedisch overzicht van de geneeskunde onder de titel De medicíns libri VI ,
het eerste medische werk in het Latiin. Zin werk was in 1476 ook het eerste
klassieke medisóe boek dat op de boekdrukpers zou worden gelegd.
Celsus was geen origineel schrijver, ook hij was een compilator. Een compilator echter, die een zeer goed, helder overzicht van de Griekse en Alexan-

driinse geneeskunde gaf. Hij behandelt achtereenvolgens de geschiedenis der
geneeskunde, de dieetleer, therapie en pathologie en de heelkr.rnde. Zjn formulering van de ontstekingsverschiinselen (rubor, tumor, dolor, calor) is klassiek.
Interessant zijn zijn beschrijvingen van plastische operaties aan het gelaat en
van de operatie voor struma en voor blaassteen. Helaas is zijn behandeling van
de verloskunde kort. Soranus van Efeze (98-138), die in Alexandrië studeerde
en te Rome praktizeerde, gaf een voortreffelijk werk voor vroedvrouwen bestemd. (Gynneciorum libri I\). Soranus was de beste gynaecoLoog der oudheid.
Een tijdgenoot, Rufus van EÍeze (ca. 100), die waarschijnlijk eveneens te Rome
heeft gepraktizeerd, was een vruchtbaar schrijver, die door Grieken, Romeinen,
Arabieren en later in de renaissance gaame geciteerd werd. De meeste van zijn
boeken zijn verloren gegaan. Ziin verhandeling over de pols is uitstekend; aan

de ondervraging van de patiënt hechtte hjj grote waarde (Quaestiones medicinales) en hij wist van het gunstig effect dat intercurente koortsen op somm.ige
lijders aan chronische ziekten hebben. Nog in de zesde eeuw wist Alexaader
van Tralles (525-605), ook wel de laatste klassieke auteur van de grote Griekse

medici uit de oudheid genoemd, de roem van Rome waar hii tot in hoge
ouderdom praktizeerde, hoog te houden met het compileren van een boek over
de gehele pathologie en heelkunde (Thcrqpeutica. Libri XIt).
Het uitvoerige werk van Celsus was, naar het schijnt, niet alleen voor
medici, maar ook voor leken bestemd. Het zal ertoe hebben bijgedragen de
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publieke opinie van het belang van de medisóe wetenschap en van de hygiëne
te overtuigen. Dit irzicht kwam ook tot uiting in verschillende belangrijke
maatregelen varl het stadsbestuur. Overigens had dit reeds eeuwen tevoren blijk
gegeven van inzicht, daadkracht en een vooruitziende blik. Hygiënische eisen
van primaÍ belang voor iedere stad zijn een goede drinkwatervoorziening en
een ruime afuoer van faecaliën en afual. Wameer men bedenkt hoe laat vele
van onze modeme steden aan deze primaire eisen hebben voldaan (Virchow
moest in de tweede helft der vorige eeuw nog vechten voor een riolering van
Berliin!), tÍeft het te meer dat het systeem varr riolen in Rome reeds uit de zesde
eeuw vóór Chr. dateert, het liep uit op een in die tijd gebouwd hoofdriool, de
cloaca mtxima, die ook thans nog in gebruik is! En de steeds verbeterde en ook
door de keÈers uitgebreide drinkwatervoorziening der metropool overhof in
overvloed van water die van onze wereldsteden. Veertien enorme aquaducten,
waarvan de imposante overbli.jfselen nog te zien zijn, voerden dagelijks naar
schatting ruim 13 miljoen liter water naar de stad. Reusachtige badgelegenheden, waarvan de ruïnes van de thermen varr Caracalla no8 een indrul geven,
boden aan velen gelegenheid voor reiniging en verfrissing.

Ziekenhuizen kende het oude Rome echter niet, maar voor zieke en
afgeleefde slaven ontwilkelde zich toch geleidelijk iets wat daar op leek. Op
een eilandle in de Tiber (dat later Isola SaÍr BartoloÍnmeo heette) was een Asklepios-tempel waarvan de resten nog bestaan. Het werd de gewoonte, dat zieke
en inva[de slaven daarheen vluchtten en in de biigebouwen een onderkomen
zochten. Zo ontstond voor hen een soort verplegingshui§. De trek emaaÍ werd
begrijpeliikerwijs nog Sroter toen keizer Claudius (41-54) bepaaide, dat wie herstelde niet behoefde terug te keren tot ziin meester en vrij was. Toen het rijk
enorme legers in stand hield en in het veld bracht werd het grote aantal gewonden, zieken en invaliden natuurlijk een geweldig probleem. Het riik was zo
uitgestÍekt, dat de gewoonte hen naar huis te zenden een onmogelijkheid werd.
Zo kwam het tot oprióting van herstellingshuize n (oaleÍudinaria) voor de zieke
soldaten. Deze militaire hospitalen lagen niet zozeer ir Rome, dan wel verspreid in de periferie. Zo bevond er zich één te Diisseldoí, dat omstreeks het
iaar 100 moet zijn gesticht- Van het militaiÍe naar het burgerhospitaal was
sleóts een kleine stap, die in de steeds iÍl omvang en bevolking toenemende
hoofdstad dan ook genomen werd. De charitatieve geest van het christendom
zag hierin spoedig een moget kheid tot zinvolle werkzaamheid. Tot de bekenden in Rome van de kerkvader Hieron),rnus (3t10-420) behoorde een vlome
patricische christin Fabiola, die een inrichting voor arme zieken opende.

52 Galenus van Pergamum
We keren nu terug tot de geneeskunde zelÍ. Het encydopedisch overziót der
Griekse geneeskunde door de Romein Celsus gegeven, htekende nog niet de
aÍsluiting van haar ontwikkeling. Die zou eerst een eeuw later komen in de
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figuur van Galenus (729-799), die hoog oprees boven zijn voorgangers en door
ziin werken langer dan duizend jaar de geneeskunde zou beheersen.
De vader van Galenus was aÍchitect in de Kleinaziatische stad Pergamum,
waar men, toen Eg)pte eers bij opgetreden schaarste aan papyrus de uitvoer
ervan gecontingenteerd had, van bewerkte geiteveUen uítstekend materiaal had

weten te verkriigen om op te schrijven: het later naar de plaats van herkomst
Benoemde perkament. Pergamum was een grote en levendige stad met een opgewekt geestelijk leven, die in de oudheid een zekere bekendheid had wegens
haar badkuren voor galstenen. Reeds woeg in zijn vaderstad onderwezen in de
stoïciinse wijsbegeerte en in de wiskunde, deed een droom valr zijn vader de
begaafde Galenus voor de geneeskundige stand bestemmen. ln Pergamum zelf
kon hij daarvoor ook zeer goed onderwiis krijgen, doó na de dood var zijn
vader begaf hii zich, 21 jaar oud, op reis om zich aan andere bekende medische
scholen verder te bekwamen. Zo bezoc}lt hij Smyma, Korinthe en ten slotte
Alexandrië, waar de anatomie ijverig beoefend werd, zij het op dieren.
Aldus had hij een uitstekende opleiding ontvangen toen hij op achtentwintigiarige Ieeftiid naar zijn vaderstad terugkeerde en er een functie kreeg als
geneesheer aan het gymnasium, d.at aan de tempel van Asklepios verbonden
was. Zin werkzaamheid aan deze plaats, v/aar lichamelijke oefeningen en allerlei wedstriiden in behendigheid gehouden werdery bood de jonge sportarts een
voortreffelijke gelegenheid zijn eigen heelkundige ewaring uit te breiden. Zes
jaar Iater achtte hij het tiidens onlusten in de stad om een of andere reden geraden haar te verlaten. Dit werd de aar eiding zich naar de hoofdstad van het rijk
te begeven ten einde daar zijn geluk te beproeven. Irr 164 kwam hij in Rome
aan. Het gelu-k liet niet lang op zich wachten en diende zich aan toen hi, geroepen werd bii een vooraanstaand lid der Griekse kolonie, die door andere geneesheren tevergee{s was behandeld; Galenus had succes.
Weldra kreeg hij praktiik. Door zijn beschaaÍd opkeden en iruemende manieren onderscheidde hij zich van anderen. Hijbegon spoerlig fysiologische demonshaties te geven door proeven op dieren, waarbii zijn toehoorders met hem
in discussie traden. Daaronder waren mensen van allerlei slag, zoals sofisten,
maar ook vertegenwoordigers van de medische rkten, de empiristen en methodisten. De heftige redetwisten deden hem ten slotte zijn demonstraties staken
en na vier jaar verliet hij min of meer ontÍruchterd Rome weer. Hij bereisde nu
onder andere Italië, Cyprus en Palestina.
Nauwelijks teruggekeerd in Pergamum werd hij door de beide keizers
(Lucius Verus en Marcus Aurelius Antoninus) weet naa! Rome terug8eroepen
om hen op een veldtocht te vergezellen. Hij gaf aan die oproep gehoor en ging
te voet door Thracië en Macedonië naar Rome. Daar was Verus aI overleden,
en vervangen door de jonge Commodus (767-192). Marcus Aurelius (121-180)
wilde hem nu hebben op zijn tocht tegen de Markomannen in het noorden maar
door een list, het beroep op een droom, wist hij zich aan die opdÍaót te onttrckken. Hij bleef in Rome als lijfarts van Commodus, werd hoofdarts van de
gladiatoren, oefende met groot succes ook particuliere praktijk uit, en gaÍ weer
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De bloedbewegin$leer van Galenus was gebas€erd op de scheiding tuss€n het artedële vaatstels€l,
verbonden aan het hart, €Ír het v€neuze vaatstelsel, verbonden aan de leveÍ. AndÍeas Vesalius (151+
1564) volgde deze indelinB ítog i^ Àjr. Tabulae 5É.r (1538), waaruit de aÍfbeelde prenten afkomstit
ziin. Netentig jaar later zou William Harvey (1578-1657) dit schema drastisch wijzi$n met zijn
theorie van de bloedctculatie. De lever wordt de oorspront van de venm Senoemd ('iecur venarum
principium'), zii heeft overee.l<omstig de leer van Galenus vijf kwabben- De rechterboezem van het
har't beschouwdeÀ Cal€nus eÍt Vesalius als onderdeel van de ondelste holle ader (vma cava),

vandaar dat openint C de atÍio-venticu.laire overSant is. Hier ontspringl(l) de sinus coro^arius,
aanteteven met de lettq D. De verdeling van de venen maakt duidelijk dat deze plaat mede
gebaseerd was op secties bij dieren. In de rechterkolom van deze prent gaat Vesalius uitvoerig in
op de betekenis van de vena azygos (letteÍ B, het blo€dvat dat achter de vena cava superior loopt);
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hierover zou hij in 1539 e€n aÍzonderlijke verhandeling schrijvgl in verband met de betekenis van
deze ader bij de behandeling van pleuritis lEptstola docens oenom aÍillarefl dertri afiiti in doloft
bteralis sc.andam,].5§). ln het opsclriÍt waarin de Intijns€, Criekse en !fubreeuwse termeÍ voor
adereÀ worden vermeld, verwGselt vesalius de Hebreeuwse benaming Elet die voor de arterièn.
Het art€riéle vaatstels€l is in de hersenen verbondm Íflet het rete Ínirabile, het wondernet hier
wordm de spilitus animales van het met spiritus vita-tis b€Iaden blo€d aÍgescheiden- Ook deze
prent verÍaadt het gebnrik van dieren bij de anatomische sedies. Over de arteriën met de letteÍ F,
bij de biÍurcatie van de aorta, plaatst Vesalius een aantekenint t en zijn leermeester lacobus
Sylvius (147&1555) die deze vaten als de venae haemorrhoida.les had opgevat. IVBL J.B. de C.M.
Saunders en Ch. D. O'MaIey, The íllustntians [rom the unrk of Andreas Vesalius oÍ Brussels (New

York 1973) 23&2411.
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demonstraties, waarbii snelschriivers het gesprokene optekenden. Aan de Via
Sasa had hij een eigen apotheek met meer dan driehonderd plantaardige geneesmiddelen en nog honderd van dierliike en plantaardige oorsprong. Het bii
zonder lucratieve van ziin praktijk werd spreekwoordeltjk: dat Galetus opes
(Ga.lenus schenkt rijkdom) is later een uitdru-kking om het winstgevende va.rr
een medische praktirk aan te geven tegenover het eervolle van de jwidische (daf
lustinianus honores).
Des te meer is het te verwonderen dat Galenus daamaast nog een trote
hoeveelheid geneeskuadige werken wist te schrijven; toen hii in 200 stierÍ liet
hij een reusaótig oeuvre na. Al ziin werken zijn in het Grieks geschrevery maar
worden veelal, naar titel en hhoud, uit de Latijnse vertaling geciteerd. Soms
werden ziin voordrachten tegen zijn wil vermenigvuldigd en zag hij zich - evenals Boerhaave later - genoodzaalt vanwege de fouten er zelf een commentaar
op te schrijven.
Welk een enrydopedische geest hij bezat blijkt wel uit het het feit dat hi, niet
minder dan 125 niet-medische werken zegt te hebben geschreven. De meeste
hiewan zijn verloren Begaan. HetzeUde lot trof 48 geneeskundige boeken. Dat
neemt niet weg, dat wij thans nog meer dan tachtig echte medisóe boeken van
hem hebben en nog mee! onechte, beth/iiÍelde en fragmentarische. Met zo'n
groot aantal boeken kon hij een greep krijgen op de geneeskunde in haar volle
omvang. Er ziin theoretische verhandelingen waarin hii zich tegen sekten als de
empirici keert (De sectis\ of de methode der geneeskunde in het algemeen behaadell (Methodi twÀmdi libri XIV). Daanaast staan uitgebreide anatomis€he en
fysiologische boeken (onder andere De anatomicís adminbtrutíoníbus), werken
over de oorzalen en verschijnselen van de ziekten (De causis morborum en De
morborum differmtiri), alsmede hr:n herkenning en voorts vele kleine studies over
geneesmiddelen, het gebruik van bloedzuigers, aderlatingen enz. De bekendste
zijn misschien ziin Ars medica oÍ Arc parua, eer. compendium, vooral in de Arabische landen later veel gebruikt en àjn De usu psrtium, dal de fysiologie
behandelt.
Het is moeilijk de wezenlijke verdiensten van Galenus te peilen. Enerzijds
zijn er tal van psychologische redenen om aan zijn menseliike gootheid te
twijÍelen: de zelfingenomenheid waarin hij de kleinste bijzonderheden uit zijn
leven verhaa.lt en opschept over de grootte en het katakter van ziin praltijk, het
gemis aan zelÍkritiek, waardoor hij beweren kan nooit een oniuiste prognose te
hebben gesteld, de breedspraligheid en slordigheid waarmee hij sdrijft, het zijn
allemaal momenten waardoor hij ongunstig bii Hippocrates afsteekt. Anderziids
gaÍ hij dan toch niet alleen een overzicht over het gehele brede veld der
medische wetenschap en kunst, maar schiep hrj, in nauwe aansluiting aan de
vader der Koïsche School, een stelsel dat een eenheid vormde, door één
hoofdgedachte werd samengebonden en een nauwe aansluiting det praktische
geneeskunst aan haar theoretisóe basis verschafte. Galenus zelf vergeleek zijn
verdienste voor de leer der aanwiizingen (tot het opstellen van het geneesplan)
met die varr keizer Tra.janus (53.114, die de grote verbindingswegen van het
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Romeinse rijk zozeer verbeterde. L:r zijn universalistische neiging skeefde hii
Aristoteles en de achttiende-eeuwse 'Universalgelehrte' Albrecht von Haller
langszij, maar ondanls zijn brede omvatting en zijn hoge opvatting van de
geneeskunst kon hij zich niet meten met Hippocrates.

'Door te schriiven stel il< een lofzang op ter ere van het ontzaglijk Wezen, dat
ons allen geschapen heeft'. Deze zin aan het begin van een ziiner werken, is
mee! dan het vaststellen van een theologisch dogma; ze welt op uit het hart van
een mens die ziin geloof belijdt. Soms wekt hij ook anderen op God op de iuiste
wiize te eren: 'De vader der natuur heeft zijn goedheid geopenbaard door een
zorg voor al zijn schepselen, doordat hij ieder het waarachtig nuttige gaf' en 'De
ware vroomheid bestaat niet in het offeren van hecatomben (grote en plechtige
offers) en kostbare specerijery maar in de erkenning en de lof der wijsheid,
alrnacht en goedheid Gods' (De usu pqttium). Het is duidelijk dat Galenus, in
tegenstelling tot de heidense schrijvers, aldus de aanhangers van de oPkomende
religie, het christendom, daarmee voor zich kon wirnen, terwijl later ook de
mohammedanen zió er in konden vinden. Ook dat is één der redenen
waardoor hij bij het nageslacht zozeer in ere kwam.
De wiisgerige grondgedachte die zijn geheie conceptie der geneeskunde
draagt en tot een eenheid maalt staat in verband met zijn Gods-beschouwing.
Galenus is een Griek, geen .hristen. Mede door ziin wijsgerige scholing en
ontwikkeling voelt hij zich verwant aan de gedachtensfeer van de Sroa en die
van Plato. De Stoa, een door no gestichte filosofische rióting, leerde in het
leven alles gelaten te aanvaardery aangezien het menseliik lot en leven beschikt
wordt door machten van buiten. Voor Plato met zijn ideeënleer was deze
wereld waarin wij leven een aÍschaduwing van een hogere werkelijkheid. Voor
de wiisgeer en medicus Galenus wordt het determinisme der Sóoa geadeld door
zijn geloof dat het een Alwijze God is, die in een voorzienig bestel de wereld
en ook het menseliik lichaam heeft geschapen naar een plan, waarvan de
geleerde de gedachten mag en kan nadenlen.
Mede naar het Aristotelisóe principe dat de natuur niets zonder reden doet
(Natura ni! facit íaustÍa), zoekt Galenus in elk onderdeel van het menselijk
organisme naar de gedachte van de Schepper, naar het doel dat deze ermee had
en erin legde. Galenus zoekt het doel van allerlei ontleedkundige verhoudingen
en bijzonderheden en wijst het zijn lezers aan. Zo vloeien vorn en verrichting
samen tot een eenheid. Deze doelmatigheid van de bouw en functie van het
menselijk lichaam is de grondgedachte van ziin stelsel. Die is dus leleologrsch:
het doel verklaart waarom iets is zoals het is en werkt zoals het Í/erkt. Het i§

bij de onvolkomenheid van zijn kennis zonder meer duidelijk, dat Galenus
dikwijls een teleologische, fnale verklaring gaf van Íeiten of verhoudingen die
niet iuist was of de plaats van een causale irmam. Zo zou het ruggemerg zijn

gesóapen, omdat de zenuwen anders te lang zouden worden en te gema-kkelijk
verscheurd zouden kurnen worden. Later tijden hebben daarover terecht de staf
gebroken toen daaldoor de drang naar causaal-analytisch onderzoek en denken
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De beweging van het bloed volgens Calsrus. Uittangspunt is d€ driedeling in hooÍd-zenuwen, hartarteriën en leveÍ-veÍrm. De lever zet chylus (wit) om in bloed (rood) en voorziet het vaJl spiritus
natualis, het hart 0inkervenEilcl) meng lucht met spiÍitus vitalis en veneus bloed, de heÍssrcn
voorzien het meest subtiele blo€d van spiritus aniÍlalis. zie verder de bes.hrijving in de tekst.
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in de wetenschap geremd werd. Maar men moet het stelsel var Galenus zien
in het kader van zijn tijd. En alle misbruik van de teleologie
r.let weg dat
^eemlen functie ten
het menselijk organisme in zijn geheel en in zijn delen, in vorm
slotte slechts finaal wezenïjk is te verstaar. Daarbij was zijn diepe overtuiging
dat de geneeskunde alleen in de kennis van de normale bouw en verrichting
van het menselijk organisme haar vaste basis kan vinden, als zodanig en met
het oog op de empirische richting van het grootste belang.
Galenus schreef uitvoerige ontleedkundige verhandelingen, onder andere
over de beenderen, de spieren en het centrale zenuwstelsel. Deze zijn niet vrij
van foutery omdat hii zich in hoofdzaak baseerde op ontledingen van dieren,
vooral apen, rnaar ook varkens (anatomia porci). Secties op rnenselijken heeft hij
betrekkelijk weinig verricht. Hii vertelt in Alexandrië een menselijk geraamte
te hebben gezien en hij beschriift het als een evenement dat in Rome een
gewonde Germaan ter sectie kwam. Dat neemt niet weg, dat zijn ontleedkundig
werk veel voortreffelijks bevat. Ook zijn streven om de fysio-pathologie met de
anatomie in overeenstemrning te brengen. Dit blijkt wel uit zijn waamemingen
aan gladiatoren die een letsel varl de halswervel kregen. Bij somrnigen van hen
met een dislocatie van een halswervel (waarvan de papyrus-Smith ook zulke
fraaie waa.rnemingen geeft) zag hii dat onmiddellijk de dood intrad. Anderen
echter stierven niet dadelijk maar bleven, hoewel vanaÍ de nek totaal verlamd,
toch ademen. Mede op grond van proeven op jonge biggen toonde hii aan dat
d,e neraus phrenicus ontspringt ter hoogte van de middelste halswervels, hetgeen
de dood bij hoge laesie en het blijven ademen bij lage dislocatie verklaarde. Dat
was nu eens geen teleologische verklaring en een begin van de experimentele

fysiologie en pathologie.
Zijn teleologisch geaard denken kwam natuurliik meer uit in zijn fysiologie.
Ook op dit gebied bleef ziin denken niet bij de kennis van afzonderliike gegevens staan, maar zocht hij naar een opvatting die de functie van het geheel met
die der onderdelen samenbracht. Wanneer zijn denkbeelden ons wellicht enigszins archaistisch en primitief voorkomen mag men niet vergeten dat ziin theorie
berustte op de toen bekende gegevens en dat zii inderdaad van een aantal
hoogst belangriike feiten een aaÍrnemeliike verklaring gaÍ. De vitale fi:ncties van
voeding en ademhaling bracht hij met de verbindende en integrerende functie
van het bloed en zenuwstelsel samen in een voorstelling die nu, in de twintigste
eeuw, bij eerste kennismaking wel vreemd aandoet, maar toó een irulerliike
samenhang toont en destijds de geesten bevredigen kon en bekoren moest.
De verschillende verrichtingen in het lichaam komen in hun coördinatie tot
stand door het in drieërlei vorm voorkomende pneunut een zeer fijn en iil materieel levensprincipe. De leer va.rr het pneuma (Latijn: spiriÍus, geest) draagt zijn
gehele íysiologie. Galenus onderscheidtr (1) de ziel-geest Qmeuma Vsuchikon,
spiritus animdis), (2) de levensgeest (pneuma zootikon, spiritus aitalisl en (3) de
natuurlijke geesÍ Qtneuna phusikon, spiritus naturalis). De spiritus arr.italis zelelÍ
en vaart door hersenen en zenuwen, de spiritus pilalis ontstaat in het hart en
gaat door de slagaders en de s?iritus naturalis wordl in de lever gevormd en
77
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vult de aderen. Men zag het hart destiids als het centrum en de oorsprong van
de slagaderen; de Iever daarentegen van de aderen.
In het lichaam wordt het bloed uit het voedsel gevormd. In maag en darm
vindt de vertering der ingesta in drie fasen plaats. Het resultaat is de chylus die
naar de lever wordt gevoerd door de chylvaten. De lever is het uiterct belangrijke orgaan waarvan de aderen uitgaaÍI. Hier wordt het bloed gevormd; men
kan de natuurlijke Beest ongeveer geLiikstel-len met het aderlijke bloed. De

bloedsomloop was aan Galenus niet bekend. Hij stelde zich voor dat het bloed
zich in de aderen heen en weer bewoog zoals de zee bij eb en vloed. Zo krijgen
de organen wat z€ nodig hebben voor hun voeding en verrichting.
Door de holle ader Qnu caoa) kont het bloed ook in het rechterhart en in
de longvaten (de afieri-a pulmonalis werd als een ader beschouwd en uera
arterialis genoemd., onder andere met het oog op haar dikke wand). In de longen
wordt het bloed van vwil (fuligines, 'roet') bevriid dat in de dampkring opgaat.
Het kamertussenschot (sEtufi interumtÀculoruml van het hart is geperforeerd
en dus doorgankelijk voor bloed gedacht, het aderlijke bloed gaat door zijn
poriën naar de linker hartkamer. De longen hekken een pneuma t;.jl de l:ucJ:rl,
Galenus vermoedt dat het te eniger ti)d gelu.kken zal het opgenomen bestanddeel der lucht te ontdeklen! (Het roet is vergelijkbaar met het door de longen
afgegeven koolzuurgas, hel pneufiu met zuurstoo. Dil pneufia komt door de
longvaten (arteria oentlis) in het linkerhaÍ. Dank zii de ingeboren warmte (c4lol
innalas) bruist het aderlijk bloed met het pneuma op, zet het hart uit en dringt
in de slagaderen. De diastole van het hart wordt als het actieve deel van de
hartbeweging gedacht, het hart verwijdt zich om Weumt uit de longen aan te
zuigen, en het opbruisende bloed komt in de arterièn a.ls schuim van melk die
overkookt. ln de slagaderen komt dan de in het hart gevormde levens-geest
(spirit* aitalis). Ns deze de hersenen bereikt verzamelt ze zicÀ in de hersenkamers, wordt daar tot de ziel-geest (spiritus anirrulb) die bliksemsnel door de
holle zenuwen het hele lichaam doorgaat.
De beweging van het haÍ is in de oudheid dru-k besproken. Helaas deed
Galenus een noodlotti8e stap terug ten opzichte van Erasishatus die geoordeeld
had, dat de sysrole het actieve deel van de werkzaamheid van het hart is en het
bloed in de aderen stuwt. Galenus beschouwde de díasÍole als de uitdrijvingsfase. Het is merkwaardig, dat Galenus de opvatting dat het hart niet meer dan
een gewone spier als de andere spieren zou ziin, reeds uitvoerig bespreekt. Hii
verwerpt die mening echter nadrukkelijk, onder andere op grond van het feit,
dat de samenEekkende kracht (ztis pulsifua), hoewel er zenuwen naar het hart
lopery in het hart zelÍ is gelegen. Het haÍ klopt immers nog enige tird door als
men het bii een levend dier uit het lichaam snijdt, en het hart van een dier.
gekookt, smaakt anders dan gewoon vlees. Eerst in de zeventiende eeuw zou
de geniale Deen Niels Stensen (Steno, 1638-1686) het bevrijdende woord
spreken: 'cor vere musculus est' (het hart is waarlijk een spier).
Ook over de vraag of er zich in de slagaderen alleen pneuma bevond of ook
bloed is in de oudheid en nog veel later gediscussieerd en hebben de meningen
72
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uiteen gelopen. Galenus zelf schreef er een boe§e over en was van oordeel dat
zich zeker ook bloed in de arteriën bevindt. Hij nam een verbinding tussen
arteriën en venen aan in de vorm var. srynostomosen die echter normaal niet
funktioneren. Tot zijn opvattingen over de fysiologie van het hart was hij onder
andere gekomen door een proef die men hem in de zeventiende eeuw nog
moeiliik na kon doen. 8ii het levende dier nam hij een stuk uit de arterie weg
om dit door een stiive buis te vervangen, de polsslag verdween aarr de periÍere
ziide. Dit experiment toont welk een handig experirnentator Galenus was!
ln zijn pathologie sluit Galenus zich nauw en welbewust aan bii Hippocates,
over wie hii steeds met verering spreekt. Hij braót de humorale pathologie tot
gelding: de leer van sappen, tefiperumentm, crasen en dyscrasieèr. Onder de ziekten onderscheidde hij die van de grondstoffen (slijm, bloed, gele en zwade gal)
en die van de gelijksoortige delery de weefsels. Onder deze laatste kende hij
afwijkingen van hun grondkwaliteiten (warmte, koude, droogte en voótigheid).
Een afzonderlijke groep vormden de ziekten der organen; dit was zijn lokale
pathologie die betrokken was op bouw en omvang/ ligging en aantal.
Voor de etiologie bracht hii ook de thans nog gebruikelijke scheiding van uiten inwendige ziekteoorzalen aan. Bij de uitwendige lette hij ook op de uitwendige voorwaarden die het ontstaan der ziekte begunstigen. Bij de beschouwing

vaÍl het beloop der ziekte maakte de Hippocratische tijdperken-leer, waarin
rauwheid (apepsrs), koking @epsis) en oplossing (crisis) werden onderscheiden,
maar die sleóts voor een betrekkelijk klein aantal acute ziekten gold, plaats
voor een eenvoudige besóouwhg van begin, toeneming, hoogte en aÍnerning.
Veranderingen in het ziektebeloop hangen grotendeels samen met uitwendige
gebeurtenissen: het plaatsvinden van ontlastingen of aÍzettingen, crÈes en
apostasen. De leer der kritische dagen (4e, 7e, LLe, L4<, 17e,20e, 34<,40e en ó0e
dag) werd overgenomen. Aan de vier klassieke, door Celsus opgesomde, kenmerken der ontsteking voegde Galenus de storing in de verrichting (flncÍio
la€sa) toe; koorts, een verhoging van de algemene Í/armte staat tot de ontstekinB
in nauwe samenhang.
ln zijn therapie hield Galenus zeer sterk rekening met de Hippocratische
physis, de vis medicatrix nqturae: d.e som van de in het lióaam zetelende, vormende, voedende en regelende krachten, niet zonder meer te vergelijken met
de mtelechie valrr Aristoteles. Hii slelde hel pimum nil n ocere (bovenal niet sóaden) voorop, de arts dient in het algemeen met de natuur mee te werken en
slechts in zeer oude gevallen het beginsel van contraria contruríis (mel Íege\Bestelde middelen) toe te passen. De min of meer in diskrediet geraakte aderlating
werd door hem in ere hersteld. De geneesmiddelen die Galenus aanwendde,
waren voo! een gloot deel plantaardige exEacten en tinctuÍen. Deze door hem
als enkelvoudig aangeduide medicamenten (simplicia) bleven later de naam van
'Galenische middelen' houden, in tegenstelling tot de scheikundige of spagyriscàe middelen. Aan zijn verlangen de hoofdwerking van ziin enkelvoudige
artsenijen aan gezonden en zieken proefondewindelijk na te gaary heeft hij
slechts zeer ten dele kunnen voldoen. Hij onderscheidde hoofd- en nevenwer73
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kingen. Naar hun min of meer specifieke werkingen onderscheidde hij stoppende en purgerende, braakverwekkende, narcotische en andere middelen (De
simplicium medicammtorum tetiperancntis

et

facultatibus

libi

Xf).

Slechts enkele punten uit het enorme medische gedeelte van het geweldige
oeuvre van Galenus werden hier aangestipt. Een volledig beeld van zijn teestelijke werkzaamheid en produltie ontbreekt tot op heden. Wie zou het kunnen
ontwerpen? De oude Galenus moet met een ongelooflijke werkkracht en nooit
aflatende iiver behalve in aI zijn andere talen zich als scfuijver van boeken
hebben beziggehouden. Was hij - bij gebrek aan eigentijke leerlingen - bang dat
als hii het niet deed, ook anderen het zouden nalaten? In elk geval bracht hij
aldus een magistrale afsluiting van de 700-iarige ontwilkeling der Griekse
geneeskunde tot stand. Met ziin dood viel het gordijn voor dit schouwspel. Een
tijdperk is afgesloten. Maar de grote figuur Galenus, die het laatst op dit toneel
had gespeeld, bleef vele eeuwen larrg de geesten der nakomelingen beheersen.
5.3 Het lot van de Griekse erÍenis

Toen Galenus stierf was het machtige Romeinse imperium reeds over zijn
hoogtepunt heen. Keizers en tegen-keizers betwistten elkaar de troon. De
voedselvoorziening van de metropool schoot telkens tekort. Het volk verlangde
brood en spelen (pazem eÍ círcanses), De nieuwe godsdienst der christenen moest
worden geduld. De barbaren deden telkens driester invallen in het riik dat ten
slotte in tra/eén uiteenviel: het West- en het Oostromeinse Rijk. Nog bleeÍ de
kolos, steunend op deze beide voeten, wanlelend op de been, tot Rome in 410
door de Westgoten werd veroverd. Bijna twee eeuwen later stichtte in het Oosten de profeet Mohammed (570{32) met ziin volgeLingen een nieuwe macht die
ook steeds verder opdrong en de vroegere Romeinse gebieden in Azië, zoals
Eg)?te en Palestina, binnendrong en bezette. Zo viel de erÍenis van de Griekse
geneeskunde naar drie zijden uiteen: een deel bleef, slecht beheerd, in Italië en
West-Europa achter, een ander deel ging naar het Oostromeinse Rijk, en ten
slotte maakten de overwinnende Arabieren zich ook van een aanzienlijk deel
der erfenis meester. L:r deze drie richtingen verspreidde zich dus wat er aarr
medische geleerdheid en wijsheid door de Grieken, van Hippocrates aÍ tot
Galenus toe, ven /oryen was.
ln het algemeen was de periode die volgde er één van geleidelijke neergang
die langzaam een zo laag dieptepunt bereikte dat alleen krachtige en frisse
geesten voor een nieuwe verheffing konden zorgen. Wel traden er na Galenus
nog uitstekende artsen op die ook boeken schreven, wel bleven er lang een
uiterliike glans en een vertoon van geleerdheid, maar het was alsof aan de
oudheid de geestelijke kracht tot nieuwe scheppingen ontzonl<. En zo was het
ook eigenlijk. De algemene levensstemrning en -filosofie werden mat en uitzichtloos. Er was geen onstuimige drang meer om te leven en te denken. De
geestkracht van het antieke heidendom was uitgeput.
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Men kan niet zeggen dat het christendom die gebroken heeft. De tekenen van
verval waren reeds lang onmiskenbaar voordat het christendom zover \aras
opgekomen dat het vat kreeg op de intellectuele gedachtenwereld der heidenen.

Maar het deed aanvad<eli)k ook niets om dat verval te stuiten. Het had nog
geen orgaan voor de wereldlijke wetenschap. Het had weinig eerbied voor de
oude wijsheid en haar scholen. Het ionge dristendom voelde zich allerminst
geroepen de neergang van het antieke denken te stuiten.
5.4 De Byzantiinse geneeskunde

Toen keizer Constantijn de Crote (274-33n n 330 Constantinopel stichtte
ontstond daar een nieuw middelpunt van beschaving, waar de westerse en
oosterse geest in zeer nauwe aalraking kwamen zonder elkaar te bevruchten.
De christenen kregen hier vrij spoedig een invloed op de gang van zaken in het
rijk. Er ontstond een klerikale macht van pdesters en bisschoppen, waarmee de
ctuistelijke keizers rekening hadden te houden. Julianus de Afuallige (Julianus
Apostata), die van 361-363 regeerde, deed een tijdlang alles om de heidense
geleerdheid te bexhermen, onder meer door de school te Alexandrië te begunstigen. En hij verrichtte een belangrijke daad door ziin liifarts Oribasius varr
Pergamum (325-403) opdracht te geven een verzameling geneeskrndige werken
te schrirven, waarin het belangrijkste der Griekse geneeskunde zou worden
sarnengevat. Oribasius voerde deze opdracht uit door een reeks van niet minder
dan 72 boeken (Collectiones mcdicae) op te stellen. Uiteraard ging hij te werk als
een compilator, maar dat neemt niet weg dat zijn o€uvle voor de kennis der
geneeskunde uit deze tiid van het grootste belang is.
De invloed van Julianus was eóter van korte duur. Theodosius (346-395)
schiint op aaruaden van de kerkvader Ambrosius (ca. 340-397) niet alleen de
vernieling van tempels en standbeelden, maar ook de verstrooiing en verbranding van bibliotheken te hebben geduld (395). In Justinianus I (483-565) stond
een keizer op die, door priesters opgevoed en van geen hoog karakter, alles
deed om de monumenten der heidense besóaving uit te roeien, onder andere
door de scholen in Athene en Alexandrië te sluiten en de staatssalarissen van
geleerden en aÍtsen in te treklen. Driekwart eeuw later trof vooral de geneeskunde een nieuwe slag, toen in 640 A.lexandrië door de Arabieren werd veroverd, waarbii tal van schatten van cultuur en wetenschap werden vernietigd.
In die tijd ziet men toó nog een groot arts opstaan, Paulus, geboortig van het
Griekse eiland Aegina. Paulus van Aegina (625-690) was een beroemd en gezocht verloskundige, die ook door de Arabische vroedvrouwen zeer werd
geëerd. Zjn werk over de verloskunde is verloren gegaan, maar een encydopedisch overziót van de gehele geneeskunde (EpiÍontè), in de trant van Oribasius,
is behouden.
De christenen mochten dan de Byzantijnse geneeskunst vrijwel niet bevorderd
hebben en spoedig veelal meer waarde ziin gaan hechten aan wonderdoende
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heiligery hun relikwieën en hun namen en aÍbeeldingen, van de praltische zorg
voor zieken zijn gelukkig gunstige berichten te melden. Het concilie van Nicea
dat in 325 bijeenlwam, besloot aan de bisschoppen het opichten v an xeaodochia,
hospitalen en weeshuizen, aan te bevelen. Dit besluit is het uitgangspunt ge$/orden van de ontwilkeling van het christeliike hospitaalwezen. Basilius (330-379),
later genaamd de Grote, stichtte in de jaren 370 tot 372 in Cesarea in Kappadociè een ook voor onze begrippen groot hospitaal; de heilige Paula had twee jaar
eerder in Jeruzalem eveneens een hospitaal gesticht. De vrtrgste tmodochia ín
Rome zijn reeds genoemd. Bij de oprióting van dergelijke ziekenhuizen speelde
geen enlel wetenschappeliik nevendoel een ro1, het was de charitatieve bewogenheid die de stichters dreef: Caritas Christí urget n os (de Liefde van Christus
dringt oru). Het geloof in de verdienstelijkheid van goede werken werd daarbii
dikwijls de kraót tot daden van menselijkheid.
De iruichtingen werden veelal gebouwd bij Brote kloosters, waar arÍne en
zieke vreemdelingen dikwijls aan.klopten om onderdak. Er werd oorspronkelijk
veelal een onderscheid gemaakt tussen gasthuizen (xenodochia, domus hospitum,
hospitalaium, hospitaal) en ziekenhuizen (nosocomium, infnurium). De codex
Justinianus, het op keizerlijk bevel ontworpen Byzantiinse wetboek, somt daarnaast nog andere instellingen van openbare weldadigheid op: wees- en vondelinghuizen, tehuizen voor armen, griisaards, invalide arbeiders enz. Al deze
instellingen ontstonden toen de individuele liefdadigheid der gelovigen reeds
was aÍgenomen en de christelifke kerk rifk was geworden, vele bezittingen had
verworven en haar dienaren zich allerlei weelde gingen veroorloven, waaitegen
de reeds genoemde kerkvader Hieron,'rrus reeds fulmineerde toen de strijdende kerk niet meer onder het kruis ging, maar de kroon der wereldliike macht
had verworven.

Een der grootste hospitalm was het weeshuis (orphanotrophoeum) d,oor
Alexius (1081-1116) te Constantinopel gesticht. Het was zo groot als een kleine
stad en herbergde niet alleen hulpbehoevenden maar ook patiënten met verschillende ziekten. Hun verpleging was geheel aan monniken toevertrouwd. Tot
een vermeerdering van de medische kennis anders dan die van de verplegende
broeders droegen dergelijke tehuizen echter niet bii. Het is zeUs onzeker of er
aan de grote iruichting te Constantinopel artsen waren verbonden.

Zo heeft de Byzantijnse geneeskunde geen werken nagelaten die het nageslacht

wezenlijk verrijkten. In 1203 werd Constantinopel door graaÍ Boudewijn van
Vlaanderen (1171-1205) met zijn kruisvaarders veroverd en werd de stad met
al haar schatten op het gebied van

kurst en wetenschap aan een totale verwoes-

ting priisgegeven. Daarna gloeide nog hier en daar even een vonlje op van de
oude drang naar wetenschap, maar ook dat doofde weldra weer uit. Het
Beslacht dat toen min of meer reótlijnig van de antieken stamde, had werkelijk
niets meer aan de wereld te geven.

76

ml
tffil

HCLAV
DII GALENI

PER.

h.k@nhi,

^'Lnno*4n

ÀpudsímmCd;ao
taÀs

I

và.Ír Galmt s' wetk De afiitonícis adrninislrafionib,rs (over de anatomische w€Íkwij2c), uit
het Grieks ifl het lntijn vertaald door Johànn Guenther von Andemach (150F1574), en uiBegev€Ír
door Sihon de Colines te Parijs in 1531. Galenus wordt hier de voomaaln Claudius Beteven, e€n
alternatieve interpretatie van de aftortinS 'CI.', dat zeker 'Clarissilrlus' b€tekende, oÍ 'det€ne die
door talsrt€Ír uitblinkÍ. ln het midden bovenaan: Ch.ristus die een leproos teneest; de Ietbers
M.M.C. eÍondeÍ a. len 'Medrcorum MaSister Christu§' betekenen (Ckistus de leidsman van de
medici). Linls, onder de letters S.C. Sint Cosmas met boek €r! (Smeeskraótige?) plant rechts, onder
de letteG S.D. Sint Damianus tiidens u-roscopie bij een patiënte. ln het middmgedeelte zes
vertetenwoordigers vàn de klassieke geneeskunde: Hippocrates met een tabula in de hand m
Galerrus achter de kathedet de Byzantijnse medici Paulus van Aegina als uroscopist en Oribasius
van PerSamum achtei een lessenaar; in het midden Asklepiades van Bithfnië in vol omaat en zijn
latere couega Dioskorides met een gme6kachtige plant als atEibuut. Onderaan een anatomische
secti€, uitgevoeÍd door drie lieden (pÍosectoreÍr en demonstxator) in een kort kostuum, kenmerkend
voor barbiersgezellen. Het liik Iigt Fdeeltelirk op eerr kussen. De beide mannen linls geven een
orgaan door dat uit de builholt€ 8€nomen is; de derd€ fi8uur is in discussie met de academis.he,
getabbeÍde fi8uur Íechts van de s€ctietaÍel. [Ze C. wolÍ-Heidegger e A.M. Celto, Die anatotlísche
sektío in bildlichtet Dars,ell,/n8 (Bazel-New York 1964 20&2101.
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AI,ABISCHE cENEESK\JNDÉ

Profeet Mohammed, expansie Islam
Centra: Bagdad, Nisibis, Edessa (Nestoianm) -r Gondishapur, Toledo en
Cordoba
Arabisóe artsen: rurazes (Liber contineas), Avicenna (Canon medicinot'1, Avenzoar (Liba Íeisir), Averroës (CoUigel), Haly Àbbas (Liber regalis), Abulcasis

(AltasriJl, Maimonides lRegircn sanitqtis)
/ A:abisch --+ Latiin
Bagdad: Johannitius (9e eeuw), Isagoge ad anan paroan Galmi
Sa.lemo / Noord-AÍrit<a: Constantinus AÍ:ieanras, Pantegne
Toledo: Gerhard van Cremona, vertaling Rhazes, Avicerura, Abulcasis

Vertaalscholen: Grieks -» Arabisch

MoNNIKENGENEESXUI\DE

Christeliike caitas / Christus nedicns / quasi Dominus
Kloosterorden: Benedictiinen, Frarciscanen, Augustiinen, Hospitaal-orde H.
G€€st, Johamieter-orde (Jeruzalem -r Rhodos -+ Malta) = Maltezer-o:de
Clerus en chinngie: begksel lacri temporalis csusa / ecclesia abhorret a saflguine
Geschriften: WalaÍried Skabo (HozÍulus), Hildegard van Bingen (Cousae et
curac)

UNn ERsrrErrEN
Orgarrisatie: studiuu gmerule -) uniaersitas scicfltiarum
Graden'. baculsureaat è lkentioat -) doctotut
Vroege universiteiten: Padua, Napels, Salamanca, Bologna, Montpellier
Salemo: ciritas Hippoaatica, Frederik II (exameru, staatsregeting)
Geschriften: Nicholas Salernitanus (À ntidotaium Nicolai), Magiska Trotlla (De
passionibus mulíoum), Platearius (Círca irctansl, Jan
S alenít

van Milaan

(Scftola

ana\, Code x H erbaius

Scholastiek (AlbeÉus Magnus, Thomas van Aquino), nominalisten, sensualisten

(Amaldus de Villanova), realisten
ANAToMIE EN CHIRURGIE

Anatomie: driedeling lector, prcsector, demotstrator
Anatomen: Mondinus (Anothomia), Johannes de Ketham (Fasciculus medicinae\
Chirurgie: Theodorik uit Bologna (Cyrurgia: pus bonum et laudabile, per pritram
intentionnt), Magister Salernue (Compendium: spongia sopoifera), Guy de
Chauliac uit Montpellier (Cyrurgia twgtw\ ÍJ.erui de Mondeville (Cirurgu),
]an Yperrnan uit \4aanderen (Cyrurgu)
HEKSENPRocESSEN

Heksenwaan (incubus ut succubus), Bul Summi desiàenrles (14E4)
Kettermeesters: Jacob Sprenger, Hendrik Institor (Kr?imer) en de waterpÍoef
Tegenstander: Johannes Wier (De praesti§is daenanum, 7563\
Zie uqdet het schefia: geschiedenb oan de diagrustiek en therapie

6 De middeleeuwen

Toen de volgelhgen van de profeet Mohammed hun zegevierende vanen in
Syrië en Perzië, in Phoeniciè en Palestina, in Eglpte en Noord-Afrika plantten,
vonden zij daar overal tekenen van de Helleense wetenschap, kunst en beschaving. En nog eenmaal bewees de Griekse Beest ziin kracht door, overwonnen,
te overwinnen. Natuurlijk beschikten de Arabieren over een grote schat aan
empirische medische kennis, waalaan Dioskorides en Galenus wel geneesmiddelen hadden ontleend. Op allerlei plaatsen kwamen zij met de Griekse en ook
met de joodse geneeskunde in aaruaking. Leergierig als zij waren, was deze
aanrakhg voor hen uitermate vruchtbaar en bevorderde deze wetensóap en
onderwijs. Voor een aanzienliik deel werd de wijsheid der Hellenen door de
Arabieren geassimileerd.
6.1 D€ Arabische geneeskunde

In de eerste anderhalve eeuw van het nieuwe tiidperk dat Mohammed had
ingeleid en een eigen tijdrekenschema gaÍ, werden vooral vertalingen varl de
Griekse werken in het Arabisch tot stand gebracht, veelal door christenen en
joden die, in het Oosten wonend, al enige kermis van de Indische en Arabische
geneeskunst hadden gekregen. Belangriike plaatsen varl de eerste ontmoeting
tussen Griekse en oosterse geneeskunde waren Bagdad (Perzië) en Edessa
(Perzië/Syrië). Reeds vroeg u/aÍen er in Perzië, Assyrië en Mesopotamié
christengemeenten ontstaan, die door vooruitziende bisschoppen werden geleid.

Mede om op de overige bevolking meer vat te krijgen stichtten zil hogere
scholen, waarin naast verschillende wetenschappen ook de geneeskunde onder-

wezen werd. Van één dier scholen (die te Nisibis) is bekend dat ze in haar
bloeitijd 800 leerlingen telde. Edessa had de beroemdste universiteit, die droeg
dart ook de naarn van Perzische Academie.
In deze scholery waar natuurli.jk het onderwijs in de theologie een grote
plaats innam, vonden de ketterse denkbeelden van bisschop Nestorius (viifde
eeuw) van Constantinopel veel aanhang, reden waarom de school te Edessa
door de keizers vanuit Constantinopel eerst tijdeliik en later (t189) definitief
werd opgeheven. Vooral de geneeskundigen onder de nestorianen weken uit
naar Perzië, waaÍ zi, met open aÍmen werden ontvangen en zich in de stad
Gondishapur (in de tegenwoordige provincie Khuzestan) vestigden. Hier kwam
een nieuwe geneeskurrdige school op die zowel de Griekse als de Indisóe geneeskunde onderwees. Deze school beschikte over een hospitaal en een goed
ingerichte apotheek. Van belangrijke ziektegevallen werden aantekeningen gemaakt. De medische nestoriaÍren van Gondishapur ondemamen studiereizen
naa.r China en lndia, Indiase artsen namen aan het onderwijs deel en zo heeft
hier een vermenging van Griekse en Indiase geneeskunde plaatsgevonden.
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Westeuropese g€neeskunde / RENAISSANCE

De overdracht van de antieke 8€Ír€eskunde naaÍ West-Europa. Het erÍtoed van de klassieke medici
bereikte West-Europa gedurende de rmaissance via e€n viittal routes: (1) via SeschriÍten in het
Arabisch, opgesteld door Arabische geneeherm en vertalers uit het Grieks in het AÍabiscb (2) via
geschriften die in de vertaals.holen van Spanje en Salerno uit het Arabis.h in het Grieks en latijn
waÍen ve aald; (3) via de Byzantiinse compilatoÍe$ (4) via de eíenis van het Westromeinse Rijk
die in de vroeg-Euop€se universiteiten tot voorwerp van studie werd gemaakt, en (5) via de kloostss, waar men de antieke Fneeskunde en met name de antieke materies medica, voor de klooster-

geneeskuÍde geschikt had Semaalt.
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Anderziids werd van hieruit ook moeite gedaaa de Griekse bronnen te bemaótigen. Zo reisde Johannitius (Hunain ibn Ishaq, 809-878), een nestoriaan,
zoon van een koopman, in zijn jonge jaren door Griekenland om boeken te
kopen die hij later, toen hii in Bagdad gevestigd was, vertaalde- Hij hield daar
voordrachten en werd lijÍarts van de kalief, die hij eens op grond vaÍr ziin
Hippocratische eed vergiÍ weigerde. Zjn afkeer voor de toenemende beeldendienst bracht hem in moeilijkheden en zelfs in de gevangenis. Tal van boeken
varr Hippocrates, Galenus, Dioscorides, Paulus van Aegina, Aristoteles en
arderen werden door hem zowel in het Syrisch afs in het Arabisch vertaald.
Intussen schreef hii ook zeU vele oorspronkelijke werken die echter op één na
verloren zijn gegaan. Dat ene is een inleiding (lsagoge) op de Ars paroa varr
Galenus en werd reeds zeer vroeg in Ewopa gedrukt Uoanitii isagoge ad artem
paruam Galmi, Leipzig 1497). Johannitius was een beroemd oogarts, ook zijn
zoon en kleilzoon waren taalgeleerden en artsen.
Een jonge tijdgenoot van Johannitius was Rhazes (860-932), die in het
Perzische Raj werd geboren. Pas op latere leeftiid legde hrj zich op de geneeskunde toe. Hij werd directeur van het hospitaal in Rai, later van dat in Bagdad.
Rhazes was een alchemist die vast aan de kunst van het goud maken geloofde.
Van dat geloof werd hij slaótoffer toen de kalieÍ, die hij niet aan het gevraagde
goud kon helpen, hem met een zweep in het gezicht sloeg; aan de gevolgen
hiewan werd hij blind. Hi) was een goed meru die veel van zijn verdiende rijkdommen weggaÍ en in armoede stieí. Hij liet vele, meest geneeskundige, werken na; hun aantal wordt op niet minder dan 150 tot 231 geschat. In aratomi§{h
opziót schieten zij emstig tekort, op praltisó gebied zijn ze van een Hippocratische geest doortrokken. Het encyclopedisch overzicht dat hij van de geneesen heelkunde gaf heet naar de Latijnse vertaling Libet continets. Een boek over
pokken en mazelen geldt als een gedenkteken van de Arabische geneeskunde.

ln de

elfde eeuw bereikte de Arabische geneeskunde de periode van haar
grootste btoei, niet het minst door het optreden van Avicenna (Ibn Sina, 9801037). Avicenna was de zeer begaaÍde zoon van een hooggeplaatste ambtenaaÍ.
Op zijn tiende jaar zou hij reeds de Koran hebben kunnen opzeggen- Hij tegde
zich toe op de wijsbegeerte, wiskunde en geneeskunde en had op zijn 21ste laar
reeds enige belangriike boeken geschreven. De wispeJ.turigheid van ziin kara-kter
was mede een oorzaak dat zijn leven zeer wisselvallig is ge\ /eest. Bij verschi.llende Perzisóe Broten te Bagdad, een sultan en enige em s, was hij als lijfarts
in hoog aanziery doch moest dan wegens onlusten en zijn deel aan staatkundige
bemoeiingen weer vluchten om te on&omen aan een gevangenschap, die hij
trouwens niet steeds schijnt te hebben kunnen ontlopen. Avicerma had een
hartstochteliike natuur die zich even ongeremd aar nachteLijke studiën als aan
drinkgelagen en zinnelijke genietingen overgaÍ, tot op zijn laatste ziekbed toe.
Avicenna was de Arabische Galenus. Van de ruim honderd boeken die hij
scfueef is zijn overzicht over de gehele geneeskunde in vijf boeken het belangrijkst: KitaD al-Qànun fl al-tibb, bekend onder de tatijnse titel Canon medicínae.
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Deze beroemde Canoz val Avicenna is eeuwen later, na de uitvinding valt de
boekdrukkunst, in Europa gedrukt, niet alleen in het Arabisó (Rome 1593) en
het Hebreeuws (Napels 1491), maar ook in ongeveer dertig tatijnse uit8aven.
In 1658 verzorgde de Maamse medicus Vopiscus Fortunatus Plernpius (16011677) nog weer een vertaling. Er is zo een onmiskenbare invloed van de Arabische geneeskunde op de westerse geweest, welke soms zelfs die van Galenus

te boven ging.
Trouwens, Avicenna sluit zich over het algemeen bij de grondgedachte van
Galenus (en Aristoteles) aan. Op de teleologie legt hij nog een veel grotere
nadrul. Van eigen zelfstandig anatomisch onderzoek geeft hij geen blijk. In zijn
artseniischat neemt hij tal van Perzische en Indiase geneesmiddelen op. Daaronder bevinden zich ook, evenals elders in het verleden, de excrementen (/aecrs
en urine) van allerlei dieren, en mensEuatiebloed en semen worden voor sommige huidziekten aanbevolen. Over de pathologie der seksuele functies en organen is hij zeer uitvoerig, de embryotomie, ook van het levende kind in utero,
met haken en dergelijke, wordt onder omstandigheden aanbevolen. Aan de
ziekten van oog, keel en neus, doch vooral aan die van de inwendige organen
wordt veel aandacht gesóonken. Avicenna's grote betekenis ligt in het afgeronde stelseLmatige overziót dat hij van de gehele geneeskunde gaÍ.
De sfeer van de Arabische cultuur en invloed shekte zich in deze tijd uit van
Perzië tot Spanie, dat in 711 door de mohammedanen werd bezet. Toen de
christenen in 1085 Toledo terugveroverden vonden ze er de bewijzen van de
Arabische zin voor uretenschap in de vorm var een rijke bibliotheek. In Spanje
traden de vreemde heersers al spoedig tolerant op en ook joden konden er
eeuwenlang rustig leven.
Tot de groep van beroemde medici uit het Westerse kalÍaat behoren
Avenzoar (Ibn Zolu, 1@2?-1162) en AverrcËs (1126-1198). Avenzoar, aÍkomstig
uit een aanzienlijke Spaanse familie van geleerden, schreef een medisch werk
(Liber teisir), waarin klassieke besórijvingen staan van onder andere sereuze
pericarditis, schurft en otitis media. AverrcËs, die uit een familie van rechters
te Cordoba stamde, was een ander wijsgerig arts die meer bekend is geworden
door zijn commentaren op Aristoteles (Kitab-al-Kullyat of Colliget) dan door
enige kleine geneeskundige werken (onder andere een verhandeling over de
theiak). H;il bracht het grootste deel van zijn lange leven geèerd en gezien in
Marok]<o door.
De bekendste joodse wiisgeer en arts uit deze periode is Maimonides (Mozes
ben Maimon, 1139-1204) geweest, die te Cordoba geboren werd als zoon van
een sefardische jood die daar rechter was. Hij werd streng opgevoed in de joodse godsdienst en gebruiken. De zeer begaaÍde jonge Mozes zou in ziin geboorteplaats alle gelegenheid hebben gehad zich niet alleen in de werken van
godgeleerden en wijsgeren, maar ook in die van de oude Griekse en Arabische
geneeskr.rndigen te verdiepen, lvare het niet dat in 1148 de Almohaden, een
fanatieke islamitixhe stam, het land binnenvielen, de stad veroverden en allen
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van andere godsdienst verdreven. Geleerd door de geschiedenis van ziin volk,
nam rabbi Maimon met zijn gezin gemoedigd en in godsvertrouwen de staÍ op
om een heenkomen te zoeken over de kale, geplunderde hoogvlakte van Andalusië. Jarenlang zwierf de familie als 'wandelende joden' rond tot ze zió
omstreeks'1.160 in Marokko neerlieten, waar zij AverrcËs ontrnoetten. De familie
Maimon vond ook in Marokko geen rust en belandde via PaLestina ten slotte in
Eglpte, waar Mairnonides zich in Cairo vestigde als rabbi en arts. Hij grng hier
voordrachten houden en werd door sultan Sa-ladin (1137--1793) tot lirfarts
verkozery hetgeen de verplchting met zich bracht zich dagelijks naar het paleis
te begeven. In Cairo bracht Maimonides een zeer werkzaam en bezet leven door
tot aan ziin dood in 1205 op bijna zeventigjarige leeftiid.
Maimonides was de auieur van vele godgeleerde, wijsgerige, ethische en
medisóe werken. Sommige van de laatste, onder andere één over het geslach-

telijk verkeer, werden in opdÍacht van de sultan of van diens hoge famfie
geschreven, zoals het Re§mzn satitatis, een zendbrief aan su.ltan Afhdal, $/aarin
hi, een ingetogen en matige leefwijze aanpriist aan een tot orunatigheid vervallen vorst. Voor Maimonides, die het geesteliik hoofd van de joden in Eglpte
was, vormden de studie en beoeÍening der geneeskunde een religieus-zedelijke
opgave. Hii was vooral hygiënist, niet alleen voor het lichamelijke maar ook
voor het psychische. Hij wist hoe ta.I van ziekeliike toestanden door zedelijke
gebreken en een oniuiste leefwijze worden veroorzaakt. Vandaar dat hii in zijn

werken op grond van levensinzicht en diepe mensenkennis wijze raadgevingen
biedt voor een psychisch en somatisch gezond leven, Eeuwenlang bleef zijn
figuur, vooral in joodse kringen, gezaghebbend en werd hii met een 'Rabbi
Mozes dixit' (rabbi Mozes heeft het gezegd) geciteerd. Som-rnige van zijn

werken werden dan ook in het einde der vijftiende eeur

/ op de dru-kpers

gelegd.

Zo heeÍl de Arabische en

Arabisch-joodse geneeskunde met haa! vele
voortreffelijke artsen, waarvan hier slechts enkelen werden genoemd, in zekere
zin de fakkel overgenomen die de Ooshomeinse geleerden uit de vermoeide
handen viel. In een zeer uitgebreid gebied werd zij beoefend. Hospitalen
werden gesticht, maar vooral bibliotheken. De zegevierende Arabieren hadden
een zwa-k voor boekerijen. Vanuit Spanje drong de Arabische geneeskurde op
in het Westery dat er zijn wiÍst mee deed. Typerend is bijvoorbeeld dat
Andreas VesaLius, de vernieuwer der ontleedkunde, in 1537 te Leuven een
parafrase van een boek van Rhazes uitgaf. Veel van deze geleerdheid bleef
echter ook voor Europa verborgen. Pas in 1924 werd bijvoorbeeld bekend dat
de kleine bloedsomloop door een Arabier (Ibn-an-NaÍis) beschreven was, reeds
drie eeuwen voordat dit in Europa, en dan nog voorlopig onopgemerkt,
geschiedde. Toch vormt de A-rabische geneeskunde een onmisbare schakel, die
de oude Griekse geneeskunde met de modeme verbindt.
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Genezende heiligen
Naam (naomdag)

Taak

Aga$a (5 februari)
Andreas (30 nooember\
Antonius van Padua (13 jun

Patones borstlijders

Apollonia

(9

Hulp bii darmlrampen en dysenterie
Genezing onvruótbaarheid en koortsen
Hulp bii tandpijn; pakones tandartsen

tJ

ftbuar)

Hulp bij hoofdpijn

Athanasius (2 ma)
Clara (12 augustus\

Clothilde

(3

Patrones ooglijders en koortsende zieken
Patrones van koortsende zieken
Met Sint Damianus paEoon der chirurgijns
Met Sint Cosmas patroon der chirurBiins
Patrones van de geesteszieken

juzr)

Cosmas (27 septenber)

Damianus (27 xptenber)

Dyr'tua (I5 me,
Hippolytus (13 augustus\
fohannes de Deo (8 naalt)

Genezing lichaamszwakte
Patroon van ziekery hospitalen en
verplegers
Schutpatronesse van de ogen
Patoon der medici, helpt stervmden
Patrones van de farmacie
Genezing van de blindheid
Hulp bij pes! patrmn medici en apothekers
Pahoon van pestlijders

Lucia (13 december)
Lukas (18 oklobar)
Maria Magdatena (22 lrlr)

Odilia (18 jahl

Rocnus (16 augustus)
Sebastiaan (20 januai)

De oeertim naclhelpos, ooeerd als patrcon tegen speciale noden

junl
wptember)
Barbara (4 decenbal
Blasí'ts (j februarí)
Catharina van Alexandrië
(25 nooember)
Christophorus(25luli)
Cyriacus (8 alpsfas)
Donysius van Pariis (9 okober)
Erasmrs (2 juní)
Eustachius (20 septenber)
C*orgins (23 agil)
Acacr:'s (22

Aegidius (7

Margaretlra van Antiochië (20
Pantaleon (27 ird,

HuIp voor emstige ziekten
Hulp bij uitslag, kanker, pest
Schutspakones tegen plotselinte dood
Hulp voor keelliiders
Hulp bii migraine en tongziekten
Schutspatoontegenplotselingedood
Schutspatones tegen kanlzinnigen

Hulp bij hoofdpiln
Hulp bij buikllachten en koliek
Patroon van de iagers
Patroon ridderorden (padvinders)

julí) Hulp

aan kraamvrouwen
Hulp bij hoofdpijn, patroon van medici
Hulp bij epilepsie (--rSint-Vitusdans)

Vitus (15 juzt)

[VgL E. Melctrers, Dí-s ]ak dct Hcil'rgrn.
helperr bii ziekte, Crla-Tiidsàríf,

@ticitc

^o'.l.Eret

und lagadr Mtinchen 1%.5) €n Heili$n alg

25 @azgl 1,94n1.

DE MTDDELËEI,nVEN
6.2 De monnikengeneeskunde

Het WestÍomeinse Riik, dat bijna geheel West-Europa met ziin legers bezette,
toonde iÍl de eeuwen na de dood van Galenus steeds meer tekenen van een
innerlijk verval van krachten, het stortte ten slotte onder de invallen der aanstormende Barbaren in 476 geheel in en viel uiteen. Een periode die men later
de donlere middeleeuwen zou noemen brat aan. ln de duisternis van deze tii
den, ook op medisch gebied, scheen als een klein, doch bestendig, licht de liefde
van Christus die drong tot verzorging der zieken.
Het christendom heeft een bijzondere affiniteit tot een door ziekte en dood
bedreigde mensheid, enerziids omdat Christus het eeuwig heil belooft aan wie
in Hem geloven, en anderzijds omdat FIij zelf door de barmhartigheid waarmee
FIij door de aanblil van zieken en ellendigen werd bewogen, en door de Benezing die Hij aan zo talrijke zieken schonk, als ware het ideale voorbeeld van de
arts was. Het motief Christus mcdicus, Chdstus de arts, met zijn tweevoudig
aspect, wordt in de m.iddeleeuwen werkzaam en kreeg een positieve invloed op
de ziekenverzorging en geneeskunde. Het Helleense humanisme, dat ten slotte,
zeUs in ziin edelste vorm, de hopeloze zieke var medische hulp verstoken Liet,
werd doorgloeid door de spiritualiteit van de christelijke naastenliefde, die ook
in de meest ellendige en vervallene het schepsel Gods en de broeder iÍr ChÍisto
zag. De christelijke caritas werd door de kerk onder de bovenverdienstelijke
goede werken gerekend. Degene die zich het lot der zieken aantrckt mag hopen
op een beloning in het hiemamaals. Immers, belooft Christus niet volgens de
evangelist Mattheus (25:34-46) dat de koning zal zeggen: 'Komt, gij gezegenden
mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der
wereld aÍ. Want Il heb honger geleden en gi, hebt Mij te eten gegeven, lk heb
dorst geleden en gii hebt Mii te drinlen gegeven, Ik ben een vreemdeling
ger /eest en gij hebt Mii gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed; ziek en gij
hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gi, zijt tot Mii gekomen'?
En wie dan vraagt: 'Wanneer hebben wii U hongerig Eezier. ..., ziek of in de
gevangenis geziery en ziin tot U gekomen?', kriigt ten aatwoord: 'Voorwaa-r, Ik
zeg u, in zoverre gii dit aan één van deze mirn minste broeders hebt gedaan,
hebt gij het Mij gedaan'.
In deze regels zijn (zes van) de zeven (het begraven der doden is er later aan
toegevoegd) werken van barmhartigheid te vinden waarop de middeleeuwse
vromen zich toelegden en die door hun schjlders werden verbeeld. Deze woorden val Chistus kwamen niet het rninste aan de zieken ten goede. Het concilie
van Nicea had immers in 325 aan de bissóoppen bevolen zich het lot van
zieken aan te trekken. ln het Oosten was de ontwikkeling van het hospitaalwezen echter een andere dal in het Westen. Hie!, in Europa, werden vooral de
kloosterorden die zich met de verzorging van zieken bezighielden van belang.
De belangrijkste was wel die van Benedictus van Nursia (ca. 480-547). Deze
stichtte in 529 het beroemde klooster op de Monte Cassino. ln de kloosterregels
der benedictijnen wordt het bezoeken van de zieken opgesomd onder de goede
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werken, de zorg voor de zieke broeders wordt als een zorg aan Christus zelf
aanbevolen die immers gezegd heeft: 'Ik was ziek, en gii hebt Mij bezoót', en
het lot van zieken buiten het klooster, kinderen, gasten en armen moet de cellularius zich aantrekken met alle zorgvuldigheid, want hiervoor zal hij rekenschap
moeten afleggen in het Laatste Gericht. Oorspronkelirk moest de zieke bij opneming biechten en communiceren en voorts als de Heer (quasi Dominus) wor-

den behandeld.
De benedictijner kloosters bouwden daarom hospitalen bij hun huizen ter
verzorging van zieken door de monniken. Een indruk van zo'n kloosterhospitaal kan men nog kriigen uit de plattegrond var het benedictiiner klooster dat
in 820 te Sanlt Gallen werd ontworpen volgens de idealen die op het Conci.lie
van Aken (816) waren geformu.leerd: naast de ziekenzalen ziin laxeer- en
aderlaatruimten, woningen voor artsen, isoleerkamers voor emstige ziekten en
aangrenzend ligt de geneeskruidentuin, waarvan nog precies bekend is wat erin
gekweekt werd. De orde onderging later enige malen een hervorming (888 en
910), waarbij de oorspronkelijke caritas-gedachte weer verlevendigd werd.
Ta-lrijke hospitalen werden door haar gesticht en onderhouden. Ook andere
orden maakten zió voor de zieken verdienstelijk: de augustijner-orde, en vooral
de hospitaal-orde van de Heilige Geest die te Montpellier werd gesticht. In
Sassia beheerde deze orde het gÍootste Romeirse hospitaal dat een capaciteit
had van 1600 bedden met tweehonderd verplegenden. Deze Heiligegeest-hospitalen hebben vooral in Duitsland veel goed gedaan.
De Johannieter-orde is ontstaan uit het hospitaa.l, dat in Jeruzalem reeds
dertig )aar zieke pelgrims verzorgde toen de stad in 1099 door de kruisvaarders
onder aarvoering van Godfried van Bouillon (ca. 1061-1100) werd irgenomen.
Hun verbazing er een christeliike iruichting te vinden was niet gering! Het
hospitaal had vier artsen, twee om de urines te beoordelen en twee om de
geneesmiddelen voor te sórijven. Godfried hielp broeder Gerard zijn kleine
gemeenschap om te zetten in een orde: die van de hospitaalridders of de
ridders van Sint Johannes (Joha-nniters). Deze orde, die zich aansloot bij de

regels der augustijnen, had als het meest uitgesproken doel de zieken te

verplegen. Dat deed ze nog in de laatste wereldoorlog en doet ze dus reeds
biina negen eeuwen! De opvolger van broeder Gerard gaf tevens als taak aan
de zieken tegen aanvallers te beschermen, zod.at deze weedzame ridders zich
ook in de $/apenen moesten gaan oefenen, Ze stichtten hospitalen over heel
Europa en kozen het eiland Rhodos als hoofdkwartier. Hier groeide de orde uit
tot een soevereine staat met eigen diplomatieke vertegenwoordiging. Op het
versterkte eiland werd een reusachtig hospitaal gebouwd. In 1522 moesten ze

hun heldhaftig verdedigde vesting overgeven aan de moslirns aan wie de
irmeming honderdduizend levens kostte. Een grootrnoedig toegestane eervolle
af- en uittocht stelde hen in staat na een zwerftocht veLn zeven jaar over de
Middellandse Zee zich opnieuw te vestigen, nu op Malta. Hier handhaafden de
Maltezer-ridders zich tot Napoleon hen overwon. Thans is het hoofdkwartier
in Rome gevestigd. Het achtpuntige Maltezer-kruis is nog hurt ere-insigne.
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Het kloosterplan van Sar (t Callen (820), ontworpen voltens de regels van het Concilie te Àken
(816). De gijze fdeeltan keffsr de 'medis.he en verpleegaÍdetinSen' van het klooste!. Aan de
noordkant van de Brote kloosterk€lk oÍ basiica (1), is het toeganSsportaal vooÍ de aanzienlijke
gasten, die zió meestal te paard bii de poort melden (15), er dan in een ruim ingericht gasthuis
(9), in de dtekte nabijheid van een apart€ keuken, bakkerij en brouwerii (10), werden ondergebracht. Een sluis vo€rt naar een 'toiletgrcep' met 18 zitplaatsen! Monnikeal die op doo!.eis wareÍr
mochten overnacht€n in een ruimte die dtekt aan de basiliek gensde (13). Aan de zuidzijde van
de basfiek, waar ook de cldrsuur, het eigenliike klooster (2) was Sesitu€€rd, was de enEee vooÍ de
arme zieken eÍr pelgrims, die meestal te voet arriveerden (16), en daJt werd€n ondergebracht in het
hospitab Wryerum of donus poeyinorum zl paupetum, het tasthuis voor de armen (12), dat direkt
veÍbonden was met een keukengebouw (11). De opzichter over dit hospita l (procuTatot pauperu
tenoerld) bewoonde een Ueine ruiÍrte naast de basiliek (1a). Aan de noord-oostkant Iat het
hospitaalcomplex teÍ verpleging van de eigen mormiken. Centaa.l la9het infnnaiufi, de rui\te
waar de zieke monniken werden verpleeSd (3), voorzien vaÍl aparte ruimten voor het da8€liiks
veÍbnjÍ (A),|.el ÍeÍectotiÍti oÍ de eetzaal (B), de kamer voor de oppasser of c?ildrn s (C), een kamer
voor de ernstig zieke monnilen (D), een slaapzaal oÍ &tnnitoriun met ee ' toiletgoep' die via eeÍr
sluis te b€reiken is (E), en eer woonruimte (F). D€ moÍmilen die hier verbljÍ hielden hadden €€rl
eiSen kap€t (4), bes.hikten ove. een eig€n keulen €Ír badhuis (5), en ee^ hcrbulaius oÍ k)ei^e hortus
n@di.1/s (6), wel te onderrheidm van de tlote kloostertuin. In deze kruid€Írtuin weÍden
Fneeskrachtite piàr\ten gekweekt die in de apotheek werdsl verwerkt. Een lirst met 16 plantnahen
schreeÍ prccies voor wat hieÍ 6oest worden gekweekt. VeÍdeÍ Iag hier het huG van de medici oÍwel
de behÀndelruimte (4, Íret een kamer voor de emstig zieken (C), een apoàeek (H) €n de wonint
van de medicus zelf (I), en ook een zo8eheteÍr aderlaat- €n lare€rhuis (8). De toiletten ziin in een
apaÍe ruimte ondergebracht die met een slujs aan het gebouw is verbonden. Voor zieke novic€Ír
was een aÍzonderlijk zaalqe beschilbaaÍ aan de zuidkant van de kleine kapel (17). lze uitvoeri$
l. DvÍt, Notket der Aftt. Kbstennedizin und Mimchsarzt itn frilhmittelahetlichen Sl. CalLn (St. Gallen
197s)1.
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Het hospitaalwezen ontwikkelde zich in de latere rniddeleeuwen zo sterk, dat

in de dertiende eeuw Frankrijk ongeveer tweeduizend Basthuizen had. Hun

aaatal ir de gehele clristelijke wereld werd toen op ongeveer i9.000 geschat,
vele daarvan waren leprozerieën. De behandeling der opgenomen zieken zal
voornamelijk empirisch ziin geweest. Ze geschiedde door broeders oÍ abten die
daarvoor een zekere geschiltheid aan de dag hadden gelegd. Een enkele maal
hield een bisrhop zich er zelÍ mee bezig. Ja, zeUs kardinalen en een enkele
paus (Johannes XXI) zijn geneeskr,rndig werkzaam geweest. De hagiografie
bescfuijft de levens van veertien heilige medici, waaronder zich een abt en vijf
bisschoppen bevinden. Dezen zullen zeker in allerlei boeken hebben gesnuÍfeld,

waarschijnlijk niet zoveel in die der oude Griekse en Latijnse scfuijvers (die
overigens wel in de kloosters werden gekopieerd), als in de empirische geschriÍten en receptenverzamelingen, Voor het kweken van geneeskruiden zal zeker
ieder klooster wel over een broeder hebben beschikt die daar liefde voor had
en er iets van wist. Er was natuurlijk ook mondelinge en schriÍtelijke uitwisseling van gedachten. En somrnige kloosters zullen als 'spécialité de la maison'
bepaalde middelen hebben bereid, waaraan namen als kloosterbalsem en abdijsiroop nog herirureren. De bemoeiingen van de monniken beperkten zich tot de
ziekenverpleghg en zeer eenvoudige geneeskunst.
De derus had geen àirurgen onder zijn leden; de heelkunde was voor hen
verboden. De nood der liiders en wellicht ook de zucht naar gewin was eóter
oorzaak van overkedingen van dit gebod. Paus Innocentius II (1130-1143) verbood herhaaldetijk de medische studie en praktijk, alsook het geven var onderwiis daarin voor de monniken (niet voor de seculiere geestelijken), opdat ze zich
niet terwille van tijdeliik gewin (luci temporalis causa)en door de aard van het
vak van hun geestelijk leven en hr.rn kuisheid zouden afwenden. En het concilie
van Reims (1131) vond het opnieuw nodig de geestelijken af te houden van de
chirurgie met een nadruklehik: ecclesia abhorret a sanguine (de kerk grl.wt van
bloed). Het vierde [,ateranen-concilie maakte in 1215 deze opvatting ook geldig
voor de seculiere geesteliiken. Dit devies vindt men tÍouwens niet in de concilieverslagen, noch in het colpus juis canonicum, en mag ook niet worden opgevat als wijzend op een volstrekt verbod voor de geestelijkheid om de heelkunde
uit te oefenen. Verschillende belangrijke heelkundigen behoorden tot de gees-

telijkheid.
De nagelaten geschriften van enige mormilen geven overigens geen hoge
ze behandelen veelal uitvoerig de theologie en
ruimen een geringe plaats in aan enige elementahe medische zaken. Soms vervielen ze in biigelovigheden zoals dat gedicht, het Izpidarium, 'va\ de bisschop
van Rennes (Marbodus, ?-1123) die van zestig edelgesteenten de vermeende
geneeskraót in hexameters beschreef. Van meer belang is d.e Hortulus van
WalaÍried Strabo (807{48) uit Schwaben, die in Fuldar en Sankt Gallen onder
Maurus uit Salemo had gestudeerd en de genezende kracht van een 23-tal

durk van hun medische kennis,

kruiden beschreef.
Ook aan de heilige Hildegard va-n Bingen (1098-1180), abdis van het klooster
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Rupertsberg bij die plaats, die geneeskundig werkzaam was, worden enige
werken (Causae et curae en Liber símplicis trudícae) toegeselveven. Hildega-rd was
een onaÍha-nkelijke en mystieke vrouw die apocalyptisóe visioenen van hel en
hemel kreeg (Liber sciuias). Ze was in hoog aanzien en stond in briefwisseling
met pausen en keizers (onder anderen Frederik Barbarossa). Dat ze zich echter
n.iet alleen met een liefderijk maar tegeliik ook scherp waamemend oog boog
over de vervuilde zieken blijkt uit haar beschrijving van de schurftmijt, die ze
'bestiola' noemde.
Intussen, ook al zijn de medische boeken der geesteliiken wetenschappetik
nauwelijks van enige waarde, mag men niet voorbij zien dat de monnikengeneeskunst voor de zorg der zieken in de middeleeuwen van het allergrootste
belang is geweest. De leken die in die tiiden de geneeskunde uitoefenden
baseerden zich op de meest ruwe empirie. En dat in een tijd waarin verschrikkelijke epidemieën telkens dood en verderf zaaiden. Zo veehrrldig waren die,
dat verscheidene middeleeuwse kerken een preekstoel buiten tegen oÍ in de
muur hadden, alleen voor dergelijke tiiden: men had er toch genoeg besef van
dat het sa.mendringen in de kerk de besmetting bevorderde, om dan liever de
gelovigen in de buitenluót ter prediking te noden.
6.3 Salemo
Het beeld van de middeleeuwen, bepaald door volksverhuizingen en kruistoch-

ten, rond-zwervende leprozen en de aan hoge galgen bengelende [jken van
misdadigers, hongersnoden en fel.[e epidemieën, is van een hartstochteliike en
realistische bewogenheid. Een naglans van het zonnige, intelectuele Helleense
leven ligt nog over de medische school van Salemo. Hier lagen ook werkelijk
oorspronkelijke kolonies der Grieken, de naam Napels (Neapolis, nieuwe stad)
herinnert eraan en in het nabij gelegen Paestum (Poseidonia) is nog steeds de
prachtige Poseidon-tempel een monunent van Griekse cultuur. Salemo ligt
ongeveer dertig mijl beneden Napels in een baai aan de Tyrrheense Zee. Op het
einde der negende eeuw kwam de school op, in de elfde eeuw kwam ze tot
bloei en straalde haar roem naar alle zijden uit.
Haar ontstaan is één der raadselen van de geschiedenis. De legende wil dat
ze gesticht is door vier mannen: een Romein, een Griek, een iood en een
Arabier. Dit wijst in elk geval zowel op haar intemationaal karakter als op de
oorsprongen van haar geneeskundige kennis. Salerno was een wereldlijke
school die onafhanlelijk was van het nabij gelegen benedictijner klooster op de
Monte Cassino, waar ook medische geleerdheid in de boeken der ouden werd
bewaard en geneeskunst beoefend en onderwezen werd. Wel bestonden e!
tussen het klooster en de school te Salerno zekere betrekkingen waardoor
inzichten en ervaringen konden worden uitgewisseld. In de stad Salemo werd
naar alle waarsch.ijnlijkheid ook in andere vakken, zoals het recht, onderricht
gegeven, maar de medische school, hel Collegium HippoclaÍicrm, overschaduwde
arrdere 'faculteiten' volkomen. Zij tÍok zoveel studenten vanuit allerlei landen
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Het Regimen Salernitatem
van dc obr vogtigfudeït des lichaams
Men kan in 's menschen lichaam speuren
Deez' volgend vierderlei humeuren:
Bloedachtig, Gallig; Flegmatiik,

Of altemet melancholijk.
Van em Bloed-ijke gestolteflis

In wiens gestaltenis het bloed de overhand heeft,
ls veeltiids ved en glad, en boertig at§d graag
Tot nieuwe tjdingeru en die e€n goet verstant h€eft,
Om iet te leeren, of te vatten nimmer traag,
Liefhebber van de min, en wijn en wolijkheden,
Blijgeestig, zoet van praaí m die niet ligteliik wert
Ontstooken tot de wraak en heete toomigheden,
Mildadig, bloosende van kleur, verheugt van hert,
141o.1rn6s.li& laómde, ur vleys"i& goedertieren,
Die zijn genegentheen kan marureliik bestieren.
Van de Galagtige oogtighcit
Een choleriik humeur voortvar€nd is van zinnen,
Dat ieder boven hooft wel gaarn te boven gaat,
Laert en vat lighlijk, zal 't ecten veel bemirmen,
En groeien daar van wel, grootnoedig mild €n staat

t

Na hoogheid, haat[ en bedriec]relillt tot wÍaak
Gereger; quistig, stouwt en loos, niet vet van leden,
En droog, en geel van kleur; dit is een seek'Íe saak
In sulke daar de gall bekomen heeft haa: sbde.
Van eet Fluimachtige oochtighe l
Een fluimagtig' is breed en kort, heefl weynig krachten,
Is vett en koudt van liji zett niet veei ziin Bedagten
Tot naarstig leerery maar veeleer tot slaap zijn te€n,
Traag, bott, en wit van kleur, vol speh, en vadsigheën.
Van de Melancholijke Humeur
Een melancholisch mensch is voll van swarte gall,
En boos, en heel bed-roeft, hy Íal ook weynig spreeken,
ln 't leeren naastig, en tot slaapen niet met all
Geneegen, zijn besluit sal hy niet willen breken;
Vreesagtig, geel van kleur, vol niid. en heet na geld,

Bedrieglijk is hy dien de swarte galle quelt.

geerà sod?r zi.klcí k bÍpn. .-. Mitstoders eefl b*nopte
dzt schiL*.lijka wij*n, die neh aan dE toÍel fioel
Sdlrm,'laru (Amsteda*r 16&l) 157-l5E €Ír 1861891.

[Uit S. Blankain, De ,or8?ltik taÍel, on lang
?firni.? un da spisefl IN? te sniidrn, cn ecn
had.n. N.o.i6
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aan en dru.kte mede daardoor zozeer haar stempel op de gehele stad, dat deze
wel de cioitas Hippocratica werd genoemd. De Salernitaanse artsen waren beroemd en wie het zich veroorloven kon trok etheen om genezing van ziekte te
zoeken, Zo ondemam Adalbero, bisschop van Verdun, in 984 de verre reis
erheen om van zijn blaasstenen af te komen.
Een der oudere Salernitaanse schriivers was Cariopontus (ca. 1050), die in
de Passionarius Galsni een boek over therapie uit vroegere geschriften compileerde. Een rongere tiidgenoot van hem was Constantijn de Afrikaan (Constantinus

Africanus, 1018-1080. Hi, was een medicus uit de buurt van Carthago in
Noord-Afrika die, aldaar ter dood veroordeeld, naar Italië wist te on&omen en
een aantal jaren in Salemo praltizeerde. Hij scfueef een boek Pantegne (d.e
gehele kunst), gebaseerd op hel Liber regalis van de Arabische medicus Haly
Abbas (?-994) in het destijds nog vaak gebruikelijke Grieks, en vertaalde tal van
Griekse, Arabische en joodse auteurs in het Latiin. Later begaf hij zich naar het
klooster op de Monte Cassino. In Toledo werkte Gerhard van Cremona (11341187), die de werken van Avicenna en Rhazes in het Latiin vertaalde, evenals
de medische en chirurgische encyclopedie (Al-Íasnfl van Abutcasis (Abul Qasim,
93G1013).

Tot de oudere Salernitaanse literatuur behoort ook het Antidotarium Nicolai,
$/aaryan een uitgebreide en een verkorte lercíe (Antidotariurn fiognum ei
paruuml csrcv)eerden. In de kloosters werden uiteraard veel verzamelingen van
recepten en bereidingsvoorschriften gebruikt. Zo'n farmaceutische receptencollectie was het genoemde Antilotaium in hoofdzaak. Het was bewerkt door
Nicholas Salernitanus (ca. 1140) en vooral gebaseerd op Arabisóe Begevens.
Het gaf de nodige botanische aanwijzingen en voorschriften voor de bereiding
van de veelal zeer samengestelde recepten. Daarbij werden nauwkeurige geÍ/ichten en maten ingevoerd (één drachme is drie scrupel, eén scrupel is twintig
grein. Een grein komt overeen met 0,065 gram). Hel Antidotaium Nicolai is vaur
zeer grote invloed geweest, het is als het ware de stammoeder van de meeste,
zo ta.lrijke, latere receptenverzamelingen en stedelijke farmacopeeën.
Het wereldlijk karalter der Salemitaarse School zou ook uitkomen in het feit
dat niet alleen personen van beiderlei kunne werden opgeleid, maar dat zich
ook onder de docenten vrouwen bevonden- Als beroemdste van deze Salernitaars€ vrouwen wordt Magistra Trotula (twaalfde eeuw) genoemd, een zeer
geleerde, zeer edele vrouwe (muli* sapientissinu noblissina), dte ecÀter wellicht
niet werkelijk heeft bestaan. Als vrouw zou ze zich bijzonder tot de verloskunde en gynaecologie aangehokken hebben gevoeld en vooral in die zir zou zij
ook praltijk hebben uitgeoefend en menige patiënte van raad hebben gediend.
Na het consult liet ze de zieken gaan met het gebruikelijke:,tade in pace, Christo
duce (ga in vrede, Christus geleide U). Aan Trotula, waaryan men zegt dat de
studenten haar de "Trot' noemden, wordt een boek toegeschreven over haar
speciale vak de vrouwenziekten: De passionibus mulíerum. Bewogen door medeIijden met het Lot der vrouwen die uit schaamtegevoel tegenover mannen
dikwijls hun klachten niet durfden uiten, gaf ze daarin menige wijze raadgeving
9r
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voor allerlei aandoenin8en, zoals de perineaal ruptuur, prolaps van de baarmoeder, fluor albus en menstruatiestoornissen. Haar arsenaal bestond voomameliik uit hete omslagen, kruidige inhalaties, stoombaden der vulva, gl,mnastiek en vaginaal-suppositoria. Een typisch vrouwelijk hoofdstuk is dat over de
kosmetiek (de omatis mulierum), waarin ze middelen tegen droog en stug haar
gaf (contra asperitatem capíllorum) en wassingen om het haar te kleuren, gorgeldrad<en om de adem welriekend te malen, lotions tegen okselgeuren en poeders en zalven om wangen en lippen te kleuren, zelfs ontbreekt een recept voor
een lippenzalf niet, die aangewend kon worden na te hartstochteliik kussen. Het
boek van Trotula is vele malen gekopieerd (er bestaan nog meer dan vijftig
handschriften van) en werd in 15t14 op de pers gelegd: de eerste druk die door
vele werd gevolgd.
Magistra Troh a zou gehuwd geweest ziin met een medicus, Johannes
Platearius de Oudere (ca. 1125), de vader van een geslacht van medici. Zij
hadden twee zoons, Johannes Platearius II en Mattheus Platearius I, die beiden
arts waren. Aan Mattheus Platearius (ca. 1140) wordt een boek over de materies
medica toegeschreven (De sinplici rw;dicina) dat nog eeuu/en later veelvu.ldig
geraadpleegd werd; het wordt, naa-r de beginwoorden, meestal Circo instans
genoemd.
Een grote populariteit verkreeg een geneeskundig leerdicht: hel Reginen
sanitatis Salemitanum ook wel Flos medicirue oÍ Schola Salernitana gerusemd.. Yele
artsen uit later eeuwen kenden het grotendeels uit het hoofd. F{et Re§men
sanitatis, aan Jan van Milaan (Johannes Afflacius, eUde eeuw) toegeschreven,
wordt in de eerste regels merkwaardigerwijs opgedragen aan de koning van
Engeland. Het leerdicht vangt aan: 'Anglorum Regi scripsit tota schola salerni',
alweer een bewijs voor de intemationale relaties van Salemo in wier haven de
kruisvaarders op hun weg naar het Oosten anlerden en schepen uit verschillen-

de delen van Europa, Afrika en Azië samenkwamen, Het Re3rnrr is in

hexameters geschreven en telt 2130 Íegels. Het geeft een eenvoudige eubiotiek
en hygiëne. Nergens gaat het diep en voor ons besef is het zelfs zeer elementair.
Toch is het Reginrrn misscltien juist door zijn eenvoud eeuwen zeer geliefd

gebleven. In 1852 telde men 119 uitgaven! Bovendien vormde de Schola Salernitana het uitgangspunt voor tal van andere popuJate medische geschriÍten,
zoals van de Dordtse medicus Johan van Beverwiick (15 94.1.647), wiens Schat der
Gesontheyt (1-636) en Schat der Ongesontheyt (L642) lol de meest gelezen medische
werken in de Republiek behoorden.

in Salerno beoefend. Roger van Palermo
(Rogerius Frugardi, Rogerius Salernitanum, ca. 1170) leefde en werkte te
Salemo. AJs yrucht van ziin onderwiis in de heelkunde ontstond de Cylur8ra
Rogerii, dat een eeuw lang het toonaangevende leerboek voor chirurgie was en
door latere toevoeging van ervaringen van anderen uitgÍoeide lot de Pructica
chirurgiae. Het behandelt overigens meer de chirurgische ziekten dan de
operatieleer. Gilbertus Anglicus (ca. 1180-1250), die waarschijnlijk onder Roger
I-ntussen werd ook de chirurgie
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te Salerno sfudeerde, en na deelneming aan de derde kruistocht naar Engeland
terugkeerde om lijfarts van de bissóop van Canterbury te worden, schreeÍ een
Compandíum medicinsc,

uit alle mogeliike auteurs samengesteld: Griekse, Ara-

bische en Salernitaanse. Het compendium geeft veel wetenswaardigheden over
allerlei ziekten en aandoeningen van organen (ook van huid, ogen, geslachtsorganen enz.) en voorschriften voor verdoving door een d-rank oÍ door inhalatie.
De betekenis van de School van Salemo is, dat zii de geneeskunde a.[s een
wetenschap onderwees en beoefunde en de oude Helleense kennis, die in de

Arabische was overgegaan/ doorgaÍ. Als onderwiisinsteUing kwam zij voorts
nog meer in aanzien toen keizer Frederi.k II van Hohenstaufen (1194-1250) in
1.224, hel jaar dat hij Napels een urriversiteit gaf, het recht tot uitoefening der
geneeskunst in zijn rijk der beide Siciliën bond aan een examen te Salemo. De
door Salemo afgeleverde arts werd magister genoemd. In 1240 bepaalde
Frederik dat de medische studie, na een propaedeuse van drie jaar, waarin
onder andere logica, mathematica, biologie en psychologie werden onderwezen,
vijf iaar moest duren. Na beëindiging der studie moest de arts een iaar praktisch
werken onder een oudere collega. Zo stelde de keizer een medisch curriculum
vast. Tevens zou hij gelast hebben dat mirstens eens per vijf jaar een menselijk

lijk

ondeed diende

te worden. Aanvankelijk kon men alleen in

Salemo

Promoveren.
Hier kwam aldus de eerste geneeskundige staatsregeling in Europa tot stand.
Ondants de privilegiën werd Salemo later door de r:niversiteit van Napels

overvleugeld. Toch bleef de

sóool nog eeuwenlang in stand en in

ere.

Boerhaaves vriend Jean Baptiste Bassand (1680-"1742), die een jaar in de hospi-

talen te Napels werkte, ging in Salemo ziin doctors6raad behalen. Napoleon
hief de school ten slotte op. Zil was toen reeds zozeer vervallen dat de herinnering eraan vriiwel verloren ging. ln het huidige Salemo herinnert geen steen
mee! aan het roeruiike verleden. Ook haa.r geschriften zijn een tijdlang bijna
volkomen vergeten geweest tot in 1837 A.W.E.T. Henschel in de boekerij van
het Magdalena g)'mnasit.m te Breslau een ingebonden Coder Herbqrius vond die
een buadel van 35 verhandelingen in manuscript uit de Salernitaanse School
bleek te zijn. Deze gesdrriften werden door de vinder in samenwerking rnet de
bekende medisch-historici Charles Victor Daremberg (78L7-1872) uit Pariis en
Salvatore de Renzi (1801-1871) uit Napels uitgegeven en hebben de belangstelling voor de school ten zeerste verlevendigd.
6.4 De universiteiten
Reeds tijdens, maar vooral na de bloeiperiode van de school van Salemo zag
men ook elders inrichtingen van hoger onderwiis opkomen- Deze universiteiten
kwamen soms op uit een corporatief verband van vrije docenten en studenten

en soms werden ze van hogerhand officieel gesticht. Van sommige is het
daarom moeilijk het jaar van stichting of opening vast te stellen.
De middeleeuwse universiteiten beperkten zich aanvankelijk dikwijls tot een
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enkele wetensóap, de rechten of de geneeskunde. Ze heetten dan ook eerst
later zo. Een uliversiteit was oorspronleliik de gemeenxhap van leerlingen en
leraren (uniztercitas docmtium et discmÍiurz), pas later ontstaat het begrip u ni?rtítas scientiarum. Het onderwijsinstituut heette in het begin veelal studiwn. Ëeít
studium gmerale was aanvankelijk een instituut dat voor ieder, uit welk land.
ook, open stond. HeÍwoord studiumwerd later dooÍ universiteit vervangen, het
eerst wellicht in Perugia waar in 1316 va\ univercitas studii werd gesproken.
Frederil II heeft in ltalië verschillende uliversiteiten gesticht: in Padua ir 1222
en in Napels in i224. In Spanje was in 1199 een hogere inrichting voor onderwijs opgericht, doch een eigenlijke universiteit werd pas rond 1210 te Salamanca
door koning Alfons IX (1188-1229) in het leven geroepen.
Tot de oudste universiteiten behoren die van Bologna en van Montpellier.
De school van Bologna is ontstaan uit een particu-liere inrichting van onderwijs
in het recht die in 1158 een charter kreeg, men neemt aan dat er destijds reeds
een corporatie artsen onderwijs gaf, zodat er dus twee faculteiten waÍen. ln de
middeleeuwen, en soms nog veel later, werden ook de stedeliike artsencolleges
wel geneeskundige faculteit genoemd. Het eigenaardige van Bologna was, dat
de studenten eigen§k de toon aangaven: zij kozen de docenten en wezen uit
hun eigen midden een rector aan die de professoren controleerde. Na de plechtige inauguratie van de nieuwe (student-)rector werd de kleding hem in een
chaos in stu.kken van het lichaam gescheurd, de stukken kocht hij dan later
weer terug.
Bologna had een grote universiteit, in 1320 zou ze ongeveer 15.000 studenten
hebben geteld. Van andere universiteiten worden nog grotere getallen genoemd
(Oxford 30.@0). Al zijn Been exacte cijfers bekend, het staat wel vast dat in die
eeuwen de universiteiten niet zelden vele duizenden leerlingen hadden. Ten
slotte waren er naar weinig inriótingen van hoger onderwiis en de middelbare
scholen (gymnasia) waren soms ook zeer groot. De studenten wisselden nogal
eens var hogeschool en kwamen uit allerlei landen. De universiteit te Padua
ontstond toen een grote groep studenten uit Bologna, die in de dichtbevolkte
stad voortdurend twisten met de inwoners hadden, naar Padua uitweek en daar
onderwijs organiseerde. Studenten van dezelfde landaard verenigden zich in
groepen, naties (rationes) geheten. Tot de bloei van de universiteiten droegen
hun privileges in niet geringe mate bij. Deze bestonden vooral uit vrijdom van
belastingen of accijnzen en uit een eigen rechtspraak. Dergelijke privileges
handhaaÍden zich tot diep in de ac-httiende eeuw (ook Leiden had ze).
Een der lichten van de universiteit van Bologna is de dominicaan Theodorik
(1210-1298) geweest. Hij was bisschop van Cervia en scfueef een boek Cyrurgia.
Zijn wondbehandeling was destijd revolutionair. Tegen Galenus en de Arabieren in, sEeefde hi.i niet naar een ovewloedige vorming vaÍr etter (die men dan
ook pus bonum et laudabile, het goede en prijzenswaardige pus, noemde), maar
wilde hij wonden met hechtingen sluiten en vorming van pus vermijden, met
andere woorden: hij streeÍde naar een Benezing per primam intentionetn, een
modem inzicht dat hij van zijn voorganger meester Hugo van Lucca (ca. 116094
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Een anatohische sectie aan het einde van de Middeleeuwen. Deze prent veGcheen voor het eeIst
in de Italiaanse uit8ave van de Fasctc,rlr6 medicinae va de Duitse medicus Johànres de Ketham
(Fasciculo di i,ediciru, 1493/1494), en behoort tot de vloeSste voolbeelden van vierkleurÉndruk.

Omdat de plaat later werd optenomen in de uittaven và de Anothonia van MuÍdinus (ca.
1270-1,326) wotd,l deze prent soms beschÍev€Ír al§ 'de anatomische les van Mr:rldinus'. ln de
sectieruimte, waaÍvan het linkerraam met kleine nrities is opengezet (om de stank te verdrijv€n?)
en het re.hteEaam gedeelteliik stul is (door baldadigheid van de studenten, zoals op andere
comtemporaine platen js aJgebeeld?) zit e€n ronSe doceft (lector of fofessor) in de kathedeÍ (ex
cathedÍa spreken). Een zestal toeschouwe$, studenten of gevestigde medici, wier kleding eÍr
hoofdtooi de gevarieeÍde sociale herkomst aanteeft. staat bij de sectietaÍel die op schraSen staat.
E€n pros€dor, met opgestoopte mouwen en il1 eenvoudige kledij (zoats de knop€nnj aanteeÍt)
begint aan de oMuctie van een rlan. Geheel rechts de demonsEator, voorzien van aanwijsstok
(indicator) om de docent tijdens zijn voorlezinS te kunnen volten. ve6chi.tlende details zijn in Iatere
urtgaven van deze aÍb€eldint tewiizigd. [Vd. G. WolÍ-Heidegg€t e\ A.M. Cetto, Die anatombchÍ
SeHion in bildlichq DarslelluÍg @azet New votk 196n 42H26 en L. Choulant, History and
bibliwqphy oÍ arutonic iulst/aÍio, (New York 1962) 117-1191.
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1?57), die zelÍ ook te Bologna de heelkunde doceerde, had verkregen.Theodorik

kende ook middelen ter verdoving, met name de zogeheten slaapbrengende
spons oÍ spongia soporifera, die Magister Salemus in zijn Compmdium (lweede
helft twaalÍde eeuw) had beschreven. Deze spons, die voor inlalatienarcose
diende, was tevoren gedrenlt in aftreksels van opium, mandragora en hyoscyamus en daarna gedroogd. Vóór de operatie werd ze in water gedompeld en
op de neus van de lijder gedrukt die erdoor in slaap viel. Ook werd ze lokaal
op een plek van de huid geduwd waar een incisie moest plaatsvinden. Deze
spongia soporifera, die van de Arabieren aftomstig was, werd dus zowel voor
algemene als plaatselijke verdoving gebruikt. Volgens Galenus zou Philo van
Tarsus reeds in de eerste eeuw vóór Chr. een pijnstillend rniddel hebben uitgevonden, dat opium bevatte en d.al als flonicum bekend stond. Gelijktijdig met
Theodorik doceerde aan de universiteit te Bologna Taddeo Alderotti (ca.12231295), die naast enlele commentaren op Galenus, Aristoteles en Joharmitius ook
een Regimet sazrÍalÀ schreef. Ook moet Willem van Saliceto (Gulielmus de
Saliceto, ca. L2'10-1280) worden genoemd, een Lombard die aan de Bolognese
universiteit genees- en heelkunde doceerde. Hij schreef evenals Theodoril een
boek over heelkunde (Cyurgia), en een werk over geneeskunde (Liber in scientia
fiedícirulU, waarin hij onder andere de sórompelnier beschreef.
Een veel jongere tijdgenoot van Theodorit is Mondino (Mundinus, Remondino deLuzÀ, ca.1270-1326) geweest. FIij was geboren in Bologna studeerde daar
en werd er ook docent. Mondino is een der eersten die zich weer op de menselijke anatomie toelegden. Hij schiint dertien(!) secties te hebben verricht, op
grond van deze voor die tijd ruime ervaring schreef hii een Anothomia (1316).
Hoewel in barbaars Latijn geschreven, sterk steunend op de Arabische boeken
en doorspekt met aÍabismen, had dit werk de grote verdienste dat het ook op
eigen waameming berustte. Met alle vroegere ontleedkundige werken had het
een groot nadeel gemeen: het had geen illustraties. De ontleedkundige illustratie
begon pas in het begin der zestiende eeuw een rol te spelen, onder andere met
de Anatomiae (1537) van fohann Eichmarur Dryander (1500-1560). Toch herstelde
Mondino de anatomie weer in ere en was zijn boek lange tijd zeer gezocht en

vriiwel de enige betrouwbare bron van hformatie voor ontleedkundigen.
De eerste ontleedkundige tekeningen verschenen h 1491 in een werk van
Johannes de Ketham, de F asciculus medicinae. Voorin bevindt zich een aÍbeelding
val het onderwijs in de anatomie, In de katheder zit een professor waarin men
Mondino heeft willen zien, de sectie geschiedt door een assistent die de delen
Zaanwiist. Mondino verrichtte, althans in ziin vroegere tiid, de lijkopening zelf.
Later liet de hoogleraar (lectorl ze onder ziin leiding verrichten door een
prosecto4 ee\ à\der wijst aan, demonslÍeert, is demonstt4tol. Naar deze gewoonte
is en.ige eeuwen lang het onderwijs in de anatomie gegeven.

In Franlriik beroemt Montpellier zich er op de oudste medische faculteit van
Europa te bezitten. Ook hier is geen stiótingsiaar aan te geven maar omtrent
het jaar 1000 is er reeds sprale van nugistri physici, medische magisters die on96
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derwijs gaven. ln 1160 werd een school voor rechtswetenschappen geopend. Het
besluit van de 'Seigneur' der stad van 1186 dat aart een ieder, van welke nationaliteit of afkomst ook, het recht gaf binnen haar muren onderwijs te geven
begunstigde de opkomst der universiteit en haar medische faculteit ten zeerste.
lmmers, Salerno was over haar hoogtepunt heen en Cordoba, in 1148 door de
Almohaden veroverd, had alle christenen en joden die de islam niet aarnamen,
verbannen - het besluit dat ook rabbi Maimon en zijn zoon eruit verdreven had.
De geleerde refugiés uit Spanje konden dus al spoedig in Montpellier terecht.
Qnder hen bevonden zió ook enige moslims die door het intolerante regime
in Spanje om een of andere reden niet werden geduld. Zo kon zià een rechtstreekse invloed van de Arabische geneeskunde op de westerse ontwikkelen,
In 1220 benoemde paus Honorius II kardinaal Coruad, een Duitser. tot supervisor van het medisch onderwijs in MontpelLier. Dit iaar wordt wel als stichtingsdatum aangehouden, daar hij een charter gaf waardoor het besluit van
1181 verviel: irnmers het bepaalde dat het recht om onderwiis te geven alleen
door de bissóop van Maguelone werd verleend. Toch werden geen restricties
op joden en moslims als zodanig toegepast. Wel vielen alleen christen-studenten
onder de eigen rechtspraal der universiteit. De Arabische invloed is dan ook
in Montpellier zeer groot geweest. Niet alleen dat Hippocrates en Galenus werden bestudeerd uit de in het l,atijn vertaalde Arabische versies van hun werken,
maar ook Avicenna, Rhazes en Johannitius stonden op het leerprogram. Montpellier kreeg aJ spoedig een aanzien gelijk aan dat van Salerno. Men sprak van
haar als van de stad, 'ubi fons est physicae'(waar de bron der geneeskunde is).
Tot de beroemde leraren var Montpellier behoorde Amaldus de Villanova
(ca. 12t10-1311). Afkomstig uit Catalonië studeerde hij theologie in Pariis en
geneeskunde in Montpellier waar hij deze wetensóap ook onderwezen zou
hebben. Zjn leven was nogal wisselvallig. Zo is hij lijfarts van Pedro III van
Aragon geweest, hoogleraar in de geneeskunde in Barcelona, Spaans ambassadeur in Parijs en lijfarts van enige pausen. Amaldus bezat een uitstekend
intelect. Weliswaar was hij niet vrij van bijgeloof en beoefende hii de alchemie
met toewiiding, overtuigd van de transmutatie der metalery maar hij legde
anderzi,ds grote nadruk op de waarneming en leerde dat alle ware kennÈ van
de zintuigen kom! in deze tiid waarin de scholastiek haar hoogtepunt bereilte,
was dit een revolutionaire bewering!
6.5 Chirurgie

Een leerling van Montpellier wiens roem naar ziin vroegere universiteit
afstraalde was de bekende Guy de Chauliac (ca. 1298-1368). Hij heeft ook in
Bologna gestudeerd en bracht de praktijk van het seceren van lijken over naar
Montpellier. De Chauliac, die op latere leeftijd tot de geestelijke stand toetrad
en kanunnil werd, heeft in Lyon gepraktizeerd voordat hij lijfarts var enige
pausen in Avignon was. Op zijn oude dag schreef hij tot troost van zijn ouderdom en alleen tot oefening van de geest ('ad solatiurn senectutis ad solum
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Middeleeuwse chirurgie: Guy de Chauliac
Em bysond* cqpittel, wqerin al oorcn ghestelt oordm sommighe sakcn, seet nootin de konste d.er chirurgie

sakelijck ooor die proftercn uril

'Chirurgie is een scientie, leerende de maniere en qualiteyt van wercken, principalijk heelen, snijden, en ander€ hantwerckingen doen, den mensche genesende
soverre alst mogelick is. Scientie wort hier geslell loco generis, ende ten doog
niet datmeÍr tegen seyt, dat sy in vele plaetsen genaemt wort Ars ofle Konste-.
midts dat hier het woordt Scientie breet genomeÍr woÉ en niet op't aldemauwste: want deselve hebben soo glooten gemeynschap, dat d'een voor d'ander
dickwils genoemt u/ort. ...
De werckinge der chirurgiinen in de voorz. deelen, sijn drie: te weten,
scheyden dat geheel is, vliemende en opsnildeade; het gescheyden byeen te
brengen als heelende de wonden, en de ftacturen oft gebroken lde:n insettende;
en het overtollige weó te nemen, alsmen apostemen cureert en dieren uytsniit.'
'De conditien die

h

den chirurgijn vereyscht worden, zijn vier: d'eerste is, dat

hy geleert zy; de tweede, dat hy ervaren zy; de derde, dat hy ingenieus oft
verstandigh zy; de vierde, dat hy van goede rnanieren sy. So is dan van noode,

dat een chirurgiin geleert zy, niet alleen in de beginselen der chirurgien, maer
oock der phisiken; soo in de theorijcke als inde practijcke. ... Ten tweeden, heb
hy moet expert ziin, en dat hy anderen moet hebben sien wer&err, na 't seggen van den wijsen Avenzoar: Een yegelifck medicijn moet eerstmael wetenschap, daema de usantie en experientie hebben. .., Ten derden, dat
hy moet siin ingenieus, van goede iugemente en onthoudenisse. De medicijn
moet siin van goeder memorie, goeden onderschefl, goeder behendigheyt er
van doeden gesichte, van gaven, verstande, en van bequamen l-ichane, opdat
hy hebbe dunne vingeren, vaste handen, niet bevende, en de oogen klaer. Ten
vierden, hebbe ick geseyt, dat hy moet ziin van goede zeden ende manieren:
stout Benoech daer geen perijckel en is, dat hy quade curatien schouwe, dat hy
den siecken vriendeliick sy, sijne mede-gesellen gonstigh en goetwillich, voorsienigh in 't prognosticeren, eerbaer var herten ende van monde, sober, Godvmótigh en goedertieri& bermhertig, en compassieus, niet gierich noch overschattende, maer sal sijnen salaris en loon nemen by manieren, naer sijnen
arbeyt, na de gesteltheydt des siecken, en na de qualiteyt en de gelegentheyt
van den eyrnde.'
il< geseyt, dat

UJítt De chirurUe oan Guido d. C-ouliaco, scer profitelíjc* t@t aqe chirutgtjns. Uyt de
Nederduitschr tab @d4exl d@r p. Níetal/,at (A$sterda$ 1646) 2-3 en S9l.
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mentis excercitium') een Cyrurgia, die het bewonderend nageslacht het predikaat magna verleende. ln zijn Cyrurgia mtgna oeÍende de overigens bescheiden
geleerde, die de heelkundige l.iteratuw goed overzag, kritiek op vercchillende
heelkundige werken van vroeger en eigen tijd. Het werk bleef tot aan de achttiende eeuw toonaangevend, het is onder andere 43 maal in het Frals en vier
maal in het Nederlands uitgekomen, Tegenover Theodorik, die de wonden met
wijn droogde, koos hij helaas weer partij voor die heelkundigen die de ettering
wilden bevorderen. Bij fracturen gebruilte hij een rekverband, bloedingen stelpte hij door ligeren vai het vat of cauterisatie. Hii wist van de trucheotomie,
waír.rvoor Avicenna volgens zijn mededeling een gouden of zilveren canule
gebruikte. En de spongu soporifera was ook hem niet onbekend.
ln de Nederlanden is Johan of Jan Yperman (1275-ca.1330) van grote betekenis geweest. Hem heeft men de vader der Maamse chirurgie genoemd. Hi,
zou in Pariis gestudeerd hebben en maakte de striid tussen Yperen en de graven
van Vlaanderen als chirurg mee. Yperman had in zijn tijd de roep van grote
bekwaamheid welke door zijn werken, die pas in 1818 werden teruggevonden,
aannemelijk wordt gemaakt. In zijn in het Maams geschr even Cyrurgia besctvijtt
hij onder andere de tonsillectomie, de vaadigatuur bii bloeding en de schedeltrepanatie. Dat hij een goed psycholoog en ook een verlicht medicus was kan
blijken uit het feit dat hij de genezende kracht van de koning van Fra*rijk ten
opzichte van scrofulose alleen aan het geloof van de lijder toeschreef, De koningen van Frankijk en later ook van Engeland meenden deze macht te bezitten,
bij plechtige gelegenheden en op feestdagen als Pasen en Pinlsteren raakten zij
de liiders met hun genezende handen aan.
Deze koninklijke aaruaking (toucher rcyale, royal touch\ had vooral waarde
voor de rrofulose, een ziekt€ die daarom in Engeland The King's Eoil werd
genoemd. De praktijk gaat terug tot de koning der Franken, Clovis (ca. 46ó-511),
die in 496 in zorg over de ziekte van een geliefde page, in een droom val een
engel de raad kreeg alleen de nek van de page aan te raken met de woorden:
'Ik raak u aan, God geneest u'. Sindsdien kwam de praktijk, waaraan de koningen evenzeer als de lijders geloofden, in trek, met name door Lodewijk IX
(1274-7270), de Vrome. Hendril IV (1367-L413) beroerde soms 1500 patiënten
op een dag. Eduard de Belijder, die van 1042 tot 1066 regeerde, bracht de Royal
Touch naar Engeland over. Hendrik VII (1457-1509) maakte er een religieuze
ceremonie van, die begon met het voorlezen van het slot var Marcus, waar het
heet 'op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden'
(Marcus 16:18). Wanneer daama het Onze Vader gebeden was mocht het volk,
één voor één, naar voren komen om knielend de hand varr de monarch op het
hoofd te voelen terwijl deze sprak: 'I touch thee and Gods heals thee'. Na die
aanraking en het uitspreken der formu.Ie werd een gouden kroon om de hals
van de Iiider gehangen. Karel tr (1630-1685) was 'a grcat dispenser of the Royal
Touch'. Maar de koning(-stadhouder) Willem III (1650-1702), overtuigd protestant, maakte een einde aan wat hii 'dor bijgeloof' noemde- Slechts eenmaal liet
hii zió verleiden tot het ritueel, waarbij hij de woorden uitsprak: 'God geve u
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een betere gezondheid en meer verstand!'In Frankrijk is deze koninkliike
geneespraltijk duizend jaar, in Engeland zeven eeuwen uitgeoefend.

Als vooraanstaand Frans chirurg moet nog genoemd worden Henri de Mondevi1le (ca. 1260-1320). Hij was geboren in Normandië, studeerde in Parijs en
Montpellier, en vervolgens schaaÍde hii zich aan de voeten van Theodorik in
Bologna. Teruggekeerd in zijn vaderland werd hij chirurg van de koning die op
de veldtochten meeEok. Dit belette hem niet toch in Montpellier onderwiis te
geven. In de inleiding van zijn Cirurgia leert hi, dat de chirurg aan vijf dingen
moet denken: (1) aarr zijn honorarium; (2) aan het vermijden van last; (3) aan
het voorzichtig opereÍen; (4) de ziekte te beschouwen; en (5) de kracht der
ziekte in aanmerking te nemen. De vooropgestelde zorg voor zijn beloning, die
herinnert aan de oude zegsv,,rjzel. accipe dum dolet, post morbum medicus olet
(aanvaard - het honorarium - als de patiënt nog piin heeft, na de ziekte heeft
men een hekel aan de arts), doet zeker weinig sympathiek aan! De Mondeville
was een goed leerling van Theodorik. Tegen Galenus en Avicenna in heeft hij
diens advies van de wondbehandeling goed ter harte genomen, Met nadrul<
wees hij de bevordering van ettervolming in verse wonden aÍ; die moest men
primat sluiten opdat de Iucht er niet bij kon komen. Na hem raakte de chirurgie in Fra*rijk volkomen in verval en op de achtergrond, de zetels bleven in
de universiteit veelal onbezet.
6.6 Scholastiek

Dit laatste za-\ waarschilnlijk samenhangen met de invloed die de scholastiek
ook in het geneeskundig denlen kreeg. De scholastische wilsbegeerte is enige
eeuwen, valaÍ het begin der twaalÍde eeuw, beheerst door de strijd tussen de
nominalisten en de realisten. Waar het eigenlijk om ging is voor ons moefijk
aan te voelen. Het geding ging over de verhouding van de veelheid der
verschijnselen en het eeur /ige ziirL over de bekekking tussen de begrippen en
de verschijningen in de werkeliikheid. Voor de realisten, voor wie slechts
begepen beginselen van Aristoteles van belang waren, Í/.uen de begrippen
alleen het eigenlijk bestaande, het denken bestond eigenliik alleen in het
navorsen van de begrippen en hun onderlinge verhouding, de den-kwerkzaamheid ging op in logica en dialectiek. De nominalisten verdedigden de identiteit
van de begrippen en de dingen. Wat beheft de oorsprong van de kennis waren
de realisten idealisten: de kennis wordt door denken verkregen, nominalisten
sensualisten: alleen de zintuiglijke waameming verrhaft kennis. Het realisme
werd door de grote denkers der kerk, Albertus Magnus (ca. 120O-1280) en
Thomas van Aqu.ino (ca. 7225-7274), begunstigd en kreeg de overhand.
Deze scholastische wijsbegeeÉe was daardoor in haar bovendrijvende stroming afkerig van het onderzoek der natuur en de waameming als bron van
kermis. Daar ook de Beneeskunde niet aar haar greep ontkwam, had dit op haar
ontwikkeling natuurliik een ongurstige uitwerking. Het was daarom dat de leer
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van Amaldus de Villanova, dat de kermis uit de waameming der zinnen stamt,
zoveel opzien baarde en gerucht maakte. Hij ging in tegen het realisme dat
domineerde. Hierdoor werden de onderzoekdrang geremd, de betekenis van
nauwkeurige waameming verkleind of ontkend en kieeg het onderwils in de
geneeskunde meer en meer een theoretisch karal<ter. Het had geen behoefte aan
eigen waarnemingen door secties of aan zieken, het ging meer en meer volstaan
met het voordÍagen van scholastische interpretaties van Galenus, meer nog dan
van Hippocrates, Avicenna en Rhazes. De empirie kwam geheel op de achtergrond en de Beneeskunde verstarde ten slotte tot een dogmatisme, waarbi, het
Gslenus dixit veelal het eind van alle tegenspraal was.
6.7 Bijzondere ziekten

in de middeleeuwen

Tot de ziekten die Europa in de middeleeuwen geteisterd hebben behoren met
name de lepra, de pesl de Sint-Vitusdans en het Sint-Antoniusvuur of ignis
sacer.
6.7.1

bpra

De lepra was reeds in de eerste eeuwen van onze jaartelling bij de Griekse en
Rorneinse sórijvers bekend. Zij was utl Azië binnengedrongen. Later narn het
aantal leprozen zo toe, dat heersers als Pepijn (Pippiin) de Korte (714-768) en
Karel de Grote (742-814) decreten uiwaardigden om verdere uitbreiding te
voorkomen. Mede door de kruistochten kreeg ze een pandemisch karakter en
werden de talloze leprozerieën, dikwijls I-azarushuizen (vandaar de term:
lazaretten) genoemd, opgericht. Vele leprozen zwierven echter, iuist afs thans
nog in lrdia, als uitgestotenen in groepen rond, van verre herkenbaar door hun
zwarte kleed met t$/ee witte plekken op de borst en voorzien v;rn een ratel
\ raEumee ze hun nadering moesten aankondigen. De kerk, die de lepra
vereenzelvigde met de oudtestamentirhe melaatsheid, bevestigde hun isolatie.
Bilna ieder was van hen met afgrijzen vervuld. Behalve de vele naam.loze
monnilen die hen verpleegdery trokken vromen a1s Franciscus van Assisi
(1 181-1226) en Elisabeth van Thtringen (Hongarije, 1207- 1231) zich hun vreselijk
lot aan. ln de veertiende eeuw begon de epidemie in hevigheid aÍ te nemen. De

leprozen werden steeds zeldzamer en vele leprozerieën konden worden
gesloten oí in gasthuizen omgezet, De oorzaal van dit vreemde verschijnsel der
pandemie is duister- Sommigen menen dat de lepra grotendeels verdreven werd
door een andere doodbrengende ziekte, de pest.
6.7.2 Pest

In oktober 1347 kwamen t\ /aal.f Genuese galeien uit Constantinopel in Messina
op Sicilië aan. Spoedig daarop brak in de stad een epidemie uit, waarbij zich
grote puisten ('karbukels') op dijen en armen der zieken ontwilkelden. Deze
zieken infecteerden aaderen die bloed gingen ophoesten, zo verhaalt een
franciscaner monnik die ooggetuige was. Degene die reótsaeeks door een lijder
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aan bubonenpest werd gemÍecteerd kreeg dus longpest. De bevolking dreef de

galeien

uit de haven, ze kwamen terecht in

Genua, waar ze ook de ziekte

brachten. Deze verspreidde zich spoedig over geheel Italië en Giovanni Bocaccio
(1313-1375) heeft in zijn Decamerone de demoraliserende uitwerking ervan in
Florence beschreven.

Enige jaren tevoren (13t14) was de pest in China uitgebroken. l,angs de
karavaanwegen bereikte ze het Midden{osten en ze verwekte overal BÍote
epidemieën, Vanuit Constantinopel kwam de zwarte dood langs de aalgegeven
weg Europa binnen. Ze richtte een verschrilkeliike verwoesting aan. Tal van
steden verloren de helft of tweederde van hun inwoners. Het totaal aantal
slachtoffers wordt op 25 miljoen gescha! paus Clemens VI (ca. 1291-1352), in
Avignon in ballingschap, liet zich getallen verschaffen en schatte dit getal op
biina 43 miljoen. Zijn lijfarts, Guy de Chauliac, ried hem zich in zijn kamer op
te sluiten, niemand toe te laten en grote vuÍen brandende te houden - met
succes. ZeU voelde Guy de Chau-tiac zich geroepen op ziin post te blijven, a1
was het aantal doden zo groot, dat de paus de Rhóne zegende, zodat de lijken
daarin mochten worden geworpen. De Chauliac deed zelÍs secties op somrnige
slachtoffers, maar vond alleen bij de gevallen waar pneumonie bestond
afwijkingen. Hii gaÍ een uitstekende klinische beschrijving en onderscheidde
duideliik de gevallen die alleen 'karbunkels' hadden (bubonenpest) van die
waarbij een aarhoudende koorts en bloed opgeven bestond (longpest). Ten
slotte werd hij zelÍ ziek, doch herstelde.
De pest werd in birzondere mate vele joden noodlottig, niet zozeer omdat ze
aan de besmetting bezwekery doch omdat het verbi.jsterde volk in hen de
schuldige aarstichters zag. Een pogrom, die Clemens VI tevergeeÍs trachtte te
verhinderen, was het gevolg; duizenden ioden werden verbrand of opgehangen.
Vele lijders zochten in hun vertwijfeling redding bij de hei.lige Sebastiaan, de
toevlucht voor pestlijders. Het schijnt dat de legende dat Apollo bij de Grieken
de pest met een piilschot zou hebben verdreven daartoe indirect de aa-nleiding
is geweest. Sebastiaan leefde in de derde eeuw te Rome en was een officier bij
de pretoriaarue garde die, toen hij keizer Diocletianus (239-313) trotseerde door
zijn geloof niet te willen aÍzrverery veroordeeld werd om vastgebonden aan een
boorn door pijlschoten te worden gedood. Sebastiaan zou na de executie op
wonderlijke wijze hersteld zijn, doch toen hij Diocletianus om zijn wreedheid
ging berisper; op diens bevel in een circus zijn doodgeknuppeld. Zijn lijk, in de
cloaca m.axim.a geworpen, werd door een christir gevonden en in een catacombe
begravery waarboven een kerk, aan hem gewijd, is verrezen. Een andere heilige,
Sint Rochus, was een tijdgenoot. Hii werd in 1295 geboren in Montpellier. ]aren
lang verzorgde hii te Rome en elders pestliiders in de hospitalen. Ten slotte
werd hij zelÍ ziek en sleepte zich naar een eeÍrzame plaats; zijn hond bracht hem
brood en een engel verzorgde zijn wonden. Hij wordt gewoonlijk afgebeeld met
een pestkarbud<el op de ontblote linler dii. Beide heiligen zijn veelvuldig door
schilders afgebeeld.
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Te midden van alle verschrilkingen verscheen op het trieste toneel van zoveel
dood en ellende een nieuwe orde, die der Jlagellantm, eenvoudige Lieden die

ir de kerken
hun bovenlichamen te ontbloten en zich zeU en hr:n genoten met de geknoopte
touwen te geselen tot hun ruggen niet meer darl bloederige massa's waren.
Deze gevaarlijke psychische epidemie werd door paus Clemens VI ten slotte
met kracht bedwongen toen ze Avignon naderden: elkeen die aan hun pelgrimstocht zou deelnemen werd met excomnunicatie bedreigd. Dit keerde de
gezindheid varr het volk, dat voortaan d.e flagellantm wegSoeg of zelÍs verbrandvoor het volk boete wilden doen en in groepen rondboklen om

de.

Tegen de zwarte dood stonden de medici volkomen rnachteloos, velen
werden uit angst ontrouw aan hun roeping en sloegen bij haar nadering op de
vlucht. Men zocht de oorzaak in een besmetting in de lucht (miasmen) waartegen alleen het vuur kon helpen. De republiek Venetië trof het eerst maatregelen om besmetting via schepen te voorkomen. ln Ragusa werden reizigers die
per vaartuig uit een besmette streek kwamen, geïsoleerd, eerst dertig, later
veertig dagen: quarqnti giomi. Uit deze maatregel (4uarantma) ontwikkelde zich
later het quarantainestelsel, een van de weinige goede dingen, die resulteerden
uit deze nachknerrie, waarin het ontijdig bezwijken van rniljoenen ook een
Beesteliike ontreddering en econornische ontwrichting met zich braöt.
De eerbied voor de geesteliike stand, die het volk even hard zag sterven als
de lekery kreeg een gevoelige knauw en het feodale systeem ontvinB een
emstige schok, doordat vele bezittingen zonder eigenaars kwamen te liggen.
Anderzijds zagen de weinige overgebleven ambaótslieden hun diensten sterk
in waarde stiigen en men z€Bt dat een economische opleving ten slotte het
gevolg was van de verscfuikkingen van de zwarte dood.
6.7.3 Sint-Vitusdans

Nauwelijks was de kracht van de pestepidemie die Europa enige tientallen jaren
had geteisteld ietwat Beluwd of een psychische infectie, de Sint-Vitusdans oÍ
choreo nijor, deed haar intede. ln Alen begon het in 1374. In een weemde
bezetenheid werkten dansenden zich op tot een delier dat van geen ophouden
wist en in vervoering uren en uren aanhield. De daruende groepen ghgen van
stad tot stad; ook Utrecht zag z.e. De boer liet zijn ploeg in de steek, de huis-

wouw haar weefgetouw, de ambachtsman zijn werkbank. Kinderen en boeven
sloten zió aan. Telkens kwam de ziekelilke danszuót op, in 1418 nam de
magishaat van StÍaatsburg nog strenge maatregelen en ze verdreef de bezetenen in kleine groepen uit de stad. Daama nam deze merkwaardige vorm van
massa-hysterie geleidelijk af, al hield ze in ltalië nog larg als de door muziek
begeleide tarantelladans aaÍI. ln Apulië met de stad Taranto kwam een irsekt
voor, de tarantula, van welks beet de mensen melancholisch en apathisch werden. Dansmuziek vrolijkte ze echter plotseling op en deed ze op de been
komen. Thomas Sydenham nam in 1686 de naam Sirl-yilusdans over voor de
chorca minor, die een vorm is van acuut reuma.
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Sint-A oniusouut
Een andere ziekte die in de middeleeuwen telkeru in epidemieën
6.7.4

uitbral is het

heilige vuur, ignis sacer, dat naar de beschermheilige ook Sint-Antoniusouur
wordt genoemd. Ook hierdoor werden dikwijls honderden en duizenden aangetast. Ze kre8en tintelingen in handen en voeten (kriebelziekte), en in ernstige
gevallen stierven vingers en tenen af en werden zwart. Het heilig vuuÍ is niet
anders dan het ergotÈme, een gevolg van het nuttigen van brood dat afkomstig
is van graan dat besmet is rr.el claaiceps purpurcq waarin ergotine voorkomt.
Vooral na natte zomers, wanneer vochtig graal wordt opgeslagen, komt het
voor. Ook thans breekt zo nu en dan nog een kleine epidemie uit, u/ameer een
balker ondeugdelijk (en afgekeurd) graan aanwendt bij het balken van brood.
6.8 De heksenprocessen

'Het is voorwaar niet zonder grote droeÍheid ter onzer kennis gekomen dat in
enige gedeelten van Boven-Duitsland, geliik ook in de Mentzische, Keulense,
Trierse, Salzburgr en Bremense Provinciën, steden, larden, oorden en kerspels,
vele personen van beiderlei kunne, hurure eigene zaligheid vergetende, van het
katholieke geloof afwijken, zich met de duivel aÍgeven die zich als nachtdrukkers en nachtmerrlën (incubi ac succubi) met hen vermengt en afgeeft, dat zij
door 's duivels betoveringen, liederen en bezweringen, door meer aÍschuwelijk
bijgeloof en wichelarij en andere zonden, misdaden en gmwelen, de dracht der
vrouwen, het ,ongen van het vee, de vruchten der aarde, de wijndruiven en
boomvruchten, geliik ook de mannen en vlouwen, het vee, de kudden en de
dieren van alle soorten, de wiinbergen, boomgaarden, de velden en weiden, de
korenlanden en andere teeltgronden weten te verdewen, te versti-kken en alzo
te veroorzaken dat die mamen en vrouwen, groot en klein vee, en alle dieren,
met in- en uitwendige lsaralen worden bezocht en gepijnigd en dat er a.lzo
wordt bewerkt, dat de mensen niet kunnen voorttelen, dat de vrouwen niet
kumen ontvangen en dat de huwelilkspliót door man noch vrouw kan worden
vervuld'.
De omvang van de heksenwaan kan moeiliik beter onder woorden worden
gebracht dan in deze passage uit de bul die paus Innocentius VIII (1432-1492)
in het eerste jaar van ziin regering, 1484, te Rome uitSaÍ. ln de late middeleeuwen bloeide het geloof aan demonen en heksen welig op. Weliswaar had de
christeliike kerk zich tegen de zwarte magie der heidenen verzet, maar ze kende
ook zelf de vrees voor demonen en er is een paus Eeweest die aaruied vooral
met het eten van sla voorzichtig te zijn, omdat er zo gemakkeliik een demon
mee naeu binnen glipt, Het geloof aan boze geesten, bii alle onontwikkelde
volken en lagen van een volk aanwezip tierde vooral in de vijftiende eeuw welig en nam massale vormen aan. Heksen beschouwde men als bezetenen van de
duivel, hetzij onvrijwillig, hetzij vanwege een verbond dat ze vrijwillig met de
duivel gesloten hadden. Allerlei ongeluk werd aarr hekserij en betovering toegescfueven, het boze oog bracht met een enkele blik onheil.
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de Nederlandse uitgave van Heinrich Cornelius Agrippa van Netteshei$s (14861545)
beroemde boek De incertituàíne el L,anilrle sciefitiatufi et artium alque excellefltíll ljerbi Dei fuclatrulio,
voor het eerct velschenen in 1530. De Nederlandse vertaling onder de titel Van de onzekrrhcid en
ydelheid drr uvtenschnryefi en kensten, wetd verzorgd door de Rotlerdarse tegelbalkeÍ en dichter
Joachim Oudaan (1628-1692) en uitgegeven te Rotterdam in 1661. Op de prmtwordt de mombalkes
van de middeleeuwse wetenschappen af8ehokken. Een monni]( kijkt als gevangen genomen verte&nwoordiSer van het scholastieke denken vercchrikt toe. Op de voorFond de atEibut€n van
wetenschappen en kunsten die dan-kzij h€t w€rk der humanisten weer tot bloei zouden worden
gebracht.
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De kerk deelde dit duistere bijgeloof en zag ir allerlei rarnpen en tegenspoed
de uitingen vari de satan die met al ziin hawanten samenspalde om misoogst
en misdracht, ziekte en onvruchtbaarheid te brengen. Oude psychisch gestoorde
vrouwtjes erkenden veelal maar al te gaame dat ze geslachtsgemeenschap hadden gehad met de duivel die als een incubus, soms als een zrararte kat, op hen
gelegen had. De vrouwel.iike tegenhanger van de incubus was de succubus.
Irr zijn bovengenoernde b'al Summi desiderantes van 1484 wees de paus de
dominicaner monnilen Jacob Sprenger en Hendril Institor (Kriimer) als kettermeesters aan; zij mochten als inquisiteurs optreden en bij hun onderzoek van
folteringen en van de waterproef gebruik maken. De bul luidde een periode van
heksenvervolgingen in waarbij ongetelde duizenden, op de meest lichtvaard.ige
aanklacht of verdenJcing, in de naam val Christus levend verbrand werden een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis der christel.ijke kerk. Niet alleen oude
vrouwtjes, maar ook Bezeten en geziene burgers en burgeressen vielen aan de
straÍÍen ten prooi; geen wonder, de goederen van de veroordeelden werden
verbeurd verklaard en vervielen aan de keÍk.
Ook de opkomende reformatie kon zich niet vrijmaken van dit geloof aan de
alomtegenwoordige demonen. In de lutherse landen nog meer dan in de calvinistische (hoewel ook Genève onder Ca-lvijn heksenprocessen heeft gekend) vonden heksenverbrandingen plaats. Nederland onderscheidt zich in deze gunstig
door een grote matigheid. Deze hing ten dele samen met een gelulkige keur
van Karel V (150G1558), die het wegen van heksen op de heksenwaag te OudeÍ/ater toestond: was het gewicht niet zwaarder dan te verwachten was, dan
ging de beschuldigde vrii uit. De laatste doodstraf in ons land wegens hekserij
zou in 1597 te Sóoonhoven voltrokken ziin, de laatste waterproef zou in 1823
te Delden góouden zijn.
De redding van de noodlottige waan kwam niet van de zijde van de kerk
ma6u van verlióte, biibelse humanisten. Meer nog dan Heinrich Comelius
Agrippa van Nettesheirn (1486-1535), de auteur vaÍl het beroemde humanistische werk De incertitudine et panitate scientinrum et artium atque excellentia oerbi
Dei declaratio (Yertoog over de onzekerheid en ijdelheid der wtrnschappen en
kunsten en de uitnemendheid van Gods Woord, 1530) heeft diens leerling
Johannes Wier (1515-1588), die in Grave geboren is, zich in dit opzicht verdienste§k gemaakt. Op vijftienjarige leeftijd kwam hii te Antwerpen bii Agrippa
in huis; diens zwarte hond werd door het volk als een incarnatie van de duivel
beschouwd. Vroeger had Agrippa zich te Metz krachtig tegen de heksenvervolgingen verzet. Wier studeerde in Borur en Pariis, promoveerde in Orléans (1537),
praktizeerde in Grave en Arnhem, en werd daama hofarts bij de verlicht hertog
van Kleef. In deze tijd is de Duitse doctor Faust, waaraan Goethe zijn grote
diótwerk wijdde, in Gelderland geweest. Aar ziin hertog droeg Johalnes Wier
in 1563 ziin grote werk De praestigiis daemonum op, daarin betoogde hij de
onschu.ld der heksen, wier bestraffing hij oruechtmatig aótte, al ontkende hij
het bestaan van demonen en bezetenheid niet.
Toen Wier in 1588 stierÍ waren de pro€essen nog volop aan de gang. Langer
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dan de processen hield het bijgeloof stand. Hoe weinig plezier heeft de gereformeerde dominee Balthazar Bekker (163t11698) van zijn boek De betoooerde
wereld (vier d.elen 7691-1693) gehad, waarin hij toen nog te velde moest trekken
tegen de waan, die nog steeds welig bloeide, al deed ze dan ook in oru land
geen bloed meer vloeien! Het boek kostte de predikant zijn ambt, rnaar hielp
mee 'de duivel in de hel te barmen'. De Duitse benaming 'Hexenschusz' voor
spit (lumbago) is een bliivende reminiscentie aan deze duistere periode.
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Vroege rtnaissance Italië: Bocaccio ( Decaturone\, Danle (l,o vita nuota), Pettarca
Kr.ursten: RaÍaëI, Leonardo da Vinci (pas 1796 bekend!), Michelangelo

PArÀcELsus (1493-1541)
Leven: 'landfaluen' -r o.a. Deventer, Straatsbur& Bazel (universiteit), Salàtrg
GeschriÍten: Pararrírum, Archidoxm, Paragranum, Von der französíschm Krinlheit,
Von der Bergsucht (arbeidsgeneeskundell, Die yoszt Wundarzney
Ideeën: nracro en de fiicrocosmos > analogit > signaturmleer
Drie elemmten: sal, sulfur ea metcuius
Vier zuilen: philosophia naturqlis, astrologia, alchtmb, virtus
Vijf invloedssÍeret (entfu): eas dealc, spirituale, astrale, ommi e tuturule
Orga:npathologie'. archcus / orgaan-archeus; tartaische

^ekten

Chemiakie: arcanum, spagyrische middelen

Volgelingen: Paracelsiaten, chemiatrie (i.t.t. iatrochemie!), alchemisten
Iean Baptiste van H€lmont (Ortus Medicinae = Dageraad ... der geneeskonst)
Thmrie: DIas (=archats\ en gas, gmerutio spontanea, fennenten, zes 'keukens'
ANAToMTE

Pre-Veseliaanse anatomie

Mondino, [ronardo da Vinci, Berengario da Caryí

Qsagogac), Charles Estienne
Andreas Vesdius (151,t-1564)
Levensloop: keizerlijk hof Brussel, studie l€uven -+ Parils (Jacobus Sylvius en
Giinther van Andemach) J Leuven (furor anatonicus\ -, VeneËë (Van
Calcar) --+ 1537 promotie te Padua, hoogleraar -+ 15rM Brussel (Karel V) -+
1555 Madrid (Philips II) -+ Jerusa.lem --r Zante (verdronlen)
Geschriften: ïaàulae sex (7538), De hurnani corporis fabrica libri septem (Bazel1,543),
tweede editie van de Fabica (1555: *?tum intercentria.loruml)
Andere enatomen: Bartolomeo Eustachi, Realdo Colombo (De re anatomiu),Gabriele Fallopio, Hieronymus Fabricius ab Aquapendente (De oeaarum ostiolis),
Adriaan van den Spiegel (De hunwni corporis /ahríca), Volcher Coiter

CHIRURGIE

Ambroic€ ParÉ (151{F1590): Je le pansay et Dieu le guarist'
Militaire chirurgie: rozenolie, schotwondeÍr (haalbussen), vaatlitatuur bii
amputatie, kering op de voet, protheses (ttuit de fer)
Geschriften: sinds 1575 de Oeuor* amplètes
lean ïagault (De chirugica institutione libri V)
Hieron)rmus Brunrchwig (Buch der cirurgia)
Hang ven GerssdorÍ (Fekltbuch der Wundarzneyl
Gecpere Tagliacozzi: plastische chirurgie
Zic oeder hct

scherna:

geschiedais tnn de diagnostiek

m therrpie

7 De renaissance en de zestiende eeuw

tijd waarin de scholastieke wijsbegeerte nog volledig beslag op de
geesten legde, de dialectiek zich verloor in syllogismen, en de academiezalen
weerschalden yan eindeloze disputen, deden zich hier en daar tekenen voor van
een frisser gemoedsleven, een opener blik en een vriier zelfbewustzijn. ln de
tweede helft der vijftiende eeuw vond een onmiskenbare en zeer opmerkelijke
verandering in het geestesleven plaats, waaraan de Franse romantiek later de
naam renaissance gaf, daarmee doelend op een wedergeboorte van het klassieke
Reeds in de

verleden.
7.1 Renaissance

lnderdaad was de renaissance dat, maar ook meer. Ze was ook en vooral de
bewustwording van de menselijke vrijheid en waardigheid, van de eigen
individuele betekenis varr de mens, die met voLle teugen het aardse leven
geniet, spelend en zoekend de natuur inholt en een nieuwe toekomst teSemoet
gaat. De verdeling van de geschiedenis der beschaving en der \ /etenschap in
bepaalde perioden is onvermijdeiiik, maar heeft iets kunstsnatigs als ze scherpe
begrenzingen aanbrengt. Somrnigen laten de renaissance begilrnen met de
verovering van Constantinopel in 1453, waama vele Griekse geleerden naa-r het
Westen verhuisden. De ontdekking van de boekdrukkunst in het volgend jaar
was eveneens een belangrijk teken. Columbus' reis naar Amerika in 1492
maa-kte de wereld een ontzaglijk stul gÍoter. Ergens tussen deze jaren kan men
het begin van de nieuwe tijd stellen. Maar dan velgete men niet dat die grens
niet haarscherp was, dat enerzirds al lang tevoren voorlopers van de veranderde
geesteshouding waren opgestaan en dat anderzijds nog diep in en lang na de
renaissance typisch middeleeuwse verschijnselen, zoals de heksenprocessen,
zich voordeden.
Er bestaat in elk geval geen twi,fel over dat de renaissarce in Noord-Italië
begon. Alighieri Dante (1265-1321) bracht reeds in zijn Bedlcht I-q oitq nuooa ee

nieuw levensgevoel tot uitdrul<king en Francesco Petrarca (130+1374) beleefde
de grootheid van de meru en de unieke waarde van zijn persoonli.jkheid. ln
Florence ontdekten maÍrnen als Giovami Pico della Mhandola (1463-1,494) de
harmonie en blijheid van de Helleense wereld en de vriie wil van de mens (De
hominis dignitatel, waaraan zij hun christendom trachtten aan te passen. Een
enthousiaste studie der oude Grieken was het onmiddellijk gevolg en Iuidde
een opleving van wetenschap en kunst in. Het Vaticaar begon Griekse
manuscripten te verzamelen en Leo X (7475-7521,), uit het geslacht der Medici,
richtte een Griekse drulpers in. Met schiLders en beeldhouwers als Rafaël
(Raffaello Sanzio, 1483-1520), Leonardo da Vinci (1452-1519) en Michelangelo
(1.475-1564) kreeg men oog voo! de schoonheid van het menseliik lichaam, dat
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in zijn naaktheid zelÍs de wanden der Sixtijnse kapel ging sieren; zijn bouw
kreeg bij kunstenaaÍs en artsen een hemieuwde belangstelling.

Voor de geneeskunde betekende de renaissance allereerst een hernieuwing varl
de kennis der oude Griekse geneeskunde. Men ging terug tot de broruren (ad
/onÍes). De laatste eeuwen waren deze meestal tot haar gekomen in Latiinse ver-

talingen van Arabische vertalingen, die door de nestorianen van Syrische vertalingen van de oorspronkelijke werken waren gemaakt. Nu werden niet alleen
de werken van Hippoclates en Galenus maar ook van vele anderen in het
Grieks gedrul<t en in nieuwe vertalingen, rechtstreeks uit de oorspronleliike
Griekse manuscripten in het l,atijrr verbreid, In 1443 werd het manuscript van
Celsus De re medicína, tot nu toe niet bekend, ontdekt, en 35 iaar later voor het
eerst als gedru.kt boek uitgegeven. Zo kwam er ook op medisch gebied een
hergeboorte van de Grieks-Romeinse geneeskunde tot stand, in zoverre dat ze
niet meer via het intermediat van allerlei vertalingen, maar rechtstreeks uit de
oorspron-kelijke geschriften ging werken.
Maar daar bleef het niet bii. Ook de geneeskunde ging zich wenden tot de
eigen aanschouwing en waamerning der natuur. Dat r,\/as voor haar het menselijk lichaam in gezondheid en ziekte, tijdens het leven en na de dood. Leonardo
da Vinci, het voorkind van een jongeman, die later notaris in Florence zou
worden en een boerenmeisje uit Vinci, werd irl 1452 te Vinci geboren. Hij was
van een buitengewone, uriversele begaafdheid die hem niet alleen inspireerde
tot schilderijen als de Mona Lisa en Het l-aatste Avondmaal, maar als bouw-

kundige en ingenieur vervaardigde hij ook allerlei vemuftige werktuigen,
bouwde hij mee aan kathedra.len en maakte hij ontwerpen voor kanatenstelsels
en van steden met bovenshaatse kruiswegen en zelfs van stoomboten en vliegtuigen. I-eonardo werkte aan de hoven in Milaan en Rome en bracht de laatste
jaren van zijn leven aan het hof van Frans I (149+154n door, waar hij werkzatun was als schilder, beeldhouwer, uitvinder en als militair en zeevaartkundig, mechanisó en hydraulisch ingenieur. Hij woonde ten slotte met een
groep leerlingen in Amboise aan de Lote, waar hij in 1519 stierf; ziin laatste
woning aldaar is nog te zien.
Behalve alle genoemde werkzaamheden beschouwde Leonardo bovendien
niet alleen met een kurstenaarsoog het menselijk lichaam om er de onderlinge
verhoudingen van vast te stellen maar verrichte hij ook lijkopeningen om de
inwendige bouw te leren kennen. De artiest in hem kwam de anatoom te hulp
en maalte ontleedkundige tekeningen en schetsen zoals nog nooit waren vervaardigd en die in nauwkeurigheid de afbeeldingen van Yesa\us' Eabrica
schijnen te overheffen. De wereld kreeg ze echter voorlopig niet te zien, want
hij kwam er niet toe ze uit te geven en zijn schetsboeken zijn eeuwenlang
verborgen gebleven. Pas in 1796 werden de eerste gepubliceerd. Meer dan 750
val zijn tekeningen zijn thans bekend en verspreid over bibliotheken in Italië,
Franlrijk en Engeland (onder andere de Ambrosiana te Milaan, de Bibliothèque
Nationale te Parijs, in de Royal Library van Windsor en het Brits Museum). Ziin
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De behandeting van lijders aan verrerische aandoeningen heeh een kleurrijke geschiedenis, lopend
van de kwilbehaÍdeting volSens Paracelsus (149!1541) toi het Sa.lvarsan van PauI EhÍlich (185,1
1915). Een ilustratie van enkele oude behandelnethoden van geslachtsziektm is te zien op de
titelprcnt van e€Ír zeventiende-eeuws werkje, waaÍvan de titel niets aan duideLijkheid te wensen
overlaaf De SWflse pokmresteL beschiioend. den oorsprofig, oorsaLk efi regte genesing der pok*at, abnedz
det ztaddruppers, dlal1*crs, klapolrren, inoallen do neuse, pij en endc kalk dd beefidereft- ln 't Engels
beschrewn doot Dadd AbercÍofibi" M.D. Én ofi siin dfrigheid oeïtatlt efi oenteeídctÍ d@t ]an Baptista
Lusaí|, Brabants geie?sheeÍ (A$sterdam 1691). De prent toont het intedeuÍ van esr tasthuis, met aarl
weerszijden vaÍr de ziekenzaal bedstedeÍL De gÍote open ruimte wordt verwamd door middel van

een gÍoot haardvuur onder een schouw tegen de aót€rwand. In de zaal zelÍ is een medicus of
chirudjn te zien die de uroscopie HrirÍt, en wordt een patiënt dooÍ twee helpeÍs wegSedrageÍr.
Links op de vooÍgrond een patiënt in een zweettory de beker die bij deze patië'nt wordt 8ehoud€n
duidt waaEchiinlijk op de kwijlkuur die venerische patiènt€n in combinatie met de zweetkuur
mo€sten ondergaan. ln het middm wordt een patia{lt behandeld aan het hooÍd: welicht de
gu.Elmata die tijdms een gevorderd staóurn van de syfilis kunnm opden. Omdat dermatol ische patiénten in combinatie met de venerische zieken vrerden veryleegd, kan het ook om esr
patiënt met een huidaandoenint taan, biivooíbeeld om s€abies. Rechts op de voorSrond zit e€n man
op esr stooÍ ter berokint (met kruiden) van zijn schaa-rnstreek.
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arlatomische studiën, blijkbaar bedoeld voor een groots werk, waren volkomen
zelÍstandig, berustend op eigen waarnemingen aan dertig maruteliike en vrouwelijke lijken van elke leeftijd. Ware dit boek destijds verschenen, dan zou de
ontleedkunde zich eerder van Galenus hebben losgemaalt en de verdienste van
Vesalius zou anders zijn gewaardeerd. Nu dit niet het geval is geweest bleef het
voorlopig bij de anatomie van Galenus, tot eindelijk in 1543 Vesalius het getij
zou doen keren.
7.2 De

syfilis

Trouwens in deze jaren had de geneeskulde waarlijk wel andere zorgen, dan
de ontleedkunde en de ontleedkundige illustratie. Immers, de syfilis had haar
intrede in Europa gedaan en in een epidemie snel om zió heen Begrepen.
Men is het er nog altiid niet volkomen oyer eens waar ze vandaan kwam.
Waarschijnliik hebben de soldaten van Columbus ze bij hr:r vermengrng met
de lndianen opgelopen en naar Europa gebracht. De priis voor de ontdekking
van Amerika is dan hoog geweest. Een epidemie van syfilis brak het eerst uit
in 1494 onder de soldaten van de Franse koning Karel VIII (1470-1498) toen hij
tegen Napels optrok. Ook al zou deze epidemie geen syfilis doch vlektyfus zijn
geweest en aI zou de ziekte eerder al in Europa hier en daar zijn voorgekomen,
zoals de medisch-historios Karl Sudhoff (1853-1938) wil, het feit blijft dat ze
zich pas aan het einde der vijftiende eeuu/ voor het eerst algemeen vertoonde
en door alle artsen als een nieuwe hun onbekende ziekte werd besóouwd, In
1493 was ze reeds te Barcelona gesignaleerd, in 1495 bereikte ze midden
Europa, het volgend iaar EngelaÍrd en in 1499 Hongarije en Rusland. Voor 1500
was praktisch geheel Europa besmet. Omdat ze voor het eerst onder Karels
Frans€ troepen was verschenen, kreeg ze de naam Morbus Gallicus, ctok sprak
men van de Lues HispanicaAanvan-kelijk liepen de waarnemingen over het ontstaan der ziekte uiteen.
De geestelifkheid beschouwde ze a.ls een shaÍ van de hemel, astrologen brachten
haar in verband met de loop van Satumus, maar het werd ten slotte spoedig
vrij algemeen duidelijk dat de natuurlijke oorzaal van venerische aard was en
geleten in de coit4 s ímpurus, de geslaótsgemeenschap met een besmet persoon.
Daamaast werd echter ook reeds vroeg de extragenitale besmetting waargenomen bij kinderen die gezoogd werden door een zieke min. Spoedig herkende
men de bordelen als haarden van besmetting en begon de overheid krachtige
maatregelen te nemen. Reeds in 1496 werd te Besanson een medicus aangewezen, speciaal voor het geneeskundig onderzoek der prostituées.

De morbus Gallicus had in zekere zin een ongunstige invloed op

de

openbare hygiëne, aangezien vele publieke badhuizen gesloten werden. De
Romeinen hadden overal in hun imperium ook badinrichtingen geopend en de
bevolking had er zich allengs aan gewend. Door de gehele middeleeuwen heen
waren de badhuizen druk bezocht ger /eest. Ze waren veelal gemengd voor
ma-nnen en vrouwen, men kende geen badkostuums en gebruikte soms, in het
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u/ater gezeten, een keurig op8ediende maaltiid. Thans echter ging men ze
terecht beschouwen als plaatsen van besmetting met de Gallische ziekte. Ook
Erasmus wees tn zijn Colloquin op het gevaar van de badinrichtingen.
Het was de Italiaan Gtolamo Fracastoro (7478-7553), een universeel en human.ishsch-geleerd medicus, die zorgde dat de ziekte haar huidige naam kreeg. In
1530 gaÍ hij een dichtwerk uit onder de triel Syphilis siae morbus gallicus.ln dil
poëem dat in zijn tild als buitengewoon geslaagd werd beschouwd en de auteur
een grote roem deed oogsten, wordt het voorgesteld alsof een schaapherder
Syphilis met de ziekte geslagen werd, omdat hij de zonnegod had gelasterd. Of
deze verbeelding de enige oorsprong van de nieuwe naam is of dat deze in de
landstreek van de dichter werd Bebruikt, dan wel of hij erin zinspeelde op het
Criekse woord siphlos (aÍschuwelijk) kan niet meer worden uitgemaakt. Zeker
is dat het Latijnse gedicht in het Frans, Duits, Engels, Spaans en Portugees werd
vertaald en de nieuwe naam allengs overal ingaag deed vinden. Belangrijk is
ook Fracastoro's weÍk De contagione el contagiosis morbis (75461, waarin hij de
infectieziekten aan levende ziektekiemen toeschreeÍ.
Een van de bekendste figuren uit die tijd, die aan syfilis heeft geleden, is de

ridder Ulrich von Flutten (1488-1523), vriend van de reÍormator Huldrych
Zwl gb ('14W1531). Ulrich von Hutten die in opbruisende levenslust de
renaissance had beleefd en'O tempora, o saecula, juvat vivere'(O tijden, o
eeuw, het is een genoegen om te leven) had uit8eroepen was een enthousiast
humarist, Eenmaal ziek, kon Erasmus niet meer de moed opbrengen hem te
ontvangen en 'gloriosus ille miles' (die roemrijker was dan duizenden) klopte
tevergeefs aan ziin deur. Hoewel Von Hutten vart de gu-nstige uitwerking van
h-et kwil op de hoogte was, bezweek hij aan ziin lijden op ionge leeftijd. Vooral
Paracelsus heeft de betekenis van het kwik en de therapie van de syfilis naar
voren gebracht. Tot de veel gebruikte middelen behoorden naast het kwilhouderde ufiglmtum Saraceticum de zr.veetton en de exotische middelen guaiak
(door Paracelsus aÍgekeurd in zijn boek Vom Holtz Guoiaco y ndlicher Heilung,
1529) en het sarsaparilla-hout.

7.3 Paracelsue

Theopfuastus (Philippus Aureolus) Bombastus von Hohenheirn (1493-1541), die
zich later om niet geheel duideliike redenen Paracelsus noemde - was het de
verlatijnsing van Hohenheim? - was tijdens zijn leven een bijna even fel omstre
den figuur als hij het thans nog is. FIij is beurtelings genoemd een - misschien
geniale - kwakzalveÍ, een ongelikte hervorner en dan weer een revolutionaire
faustische gestalte, die voor de geneeskunde was wat de hervorme! Maarten
Luther (1483-1546) voor de kerk betekende: de Luther nudícorun. Hij leefde op
de grens var twee werelden. Met één been u/ortelde hij diep in de middeleeuwen met hun godsvrucht en alchemie, hun vroomheid en astrologie en met het
andere been liep hij storm tegen het oude autoriteitsgeloof en een verstarde
geneeskunde. ln zijn devies clÍerus non sit qui suus esse potest (wie zich zelf kan
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ziin, diene geen ander) onthulde hij het geheim van zijn persoonliikheid die vrij
en onafharkelijk protesteerde en proÍeteerde, waar het gemoed hem drong.
Paracelsus was een telg van de lagere Duitse adel, zoon van Wilhelm von
Hohenheim, die zelf arts was en in 1502 te Villach in Karinthië stad- en nÉnarts
werd. Zijn moeder was een Zwitserse boerendochter. Zijn wieg stond in het
Zwitserse EinsiedeLn. Zjn vader bracht hem reeds vroeg in de natuur en in de
ertsgroeven en leerde hem van alles. Er ligt iets roerends in, als Paracelsus op
43-iarige leeftijd nog gewaagt van 'mein Vater, der mich nie verlassen hat' ir
alle on.rust en lotgevallen van ziin leven. Thuis stond hij bii hem in de scheikundige werkplaats met haar retorten en smeltlroezen, maar hij zal hem ook
meegenomen hebben naar de miinschool, die de eigenaars der rnijnen, de rijke
Fuggers, hadden ingericht en waar hij scheikundelessen gaf. En zo was hij van
jongsaÍ opgevoed in de kennis van wat later zijn machtigste geneesmiddelen
zouden worden: de kruiden en de metalen. Aan welke universiteiten hij precies
studeerde is niet bekend. ker is dat hij Wenen bezocht en enige tijd (1513-

1516) in Ferrara studeerde. Zijn eerbied voor de dragers der medische
geleerdheid moet daar reeds een knak gekregen hebberu want tijdens een
pestepidemie ontsluchtte de hele geneeskundige faculteit de stad.
Daama begon hij te zwerven ('lardfahren'). De sociale en rniLitaire onrust
maakte dat wellicht gemakkeliik. In Duitsland waren er de onlusten van de
boerenoorlog en overal waren wel troepen die een arts konden gebruiken.
Paracelsus reisde uit principe, overal kon men $/at nieuws horen van boeren en
buitenlui, van chirurgijns en badkneóten, van schippers en zigeuners. Hij
zwierf door Fra*rijk en allerlei Duitse staten, diende als legerarts in Holland,
kwam later in het Deense lege!, dat Stockholm belegerde, reisde door Litouwen,
Polen, Rusland, naar Da-lmatië en Venetiè, vanwaar hij naar Egypte en
Constantinopel ging. Met Venetiaanse troepen k$/am hij op Rhodos. In negen
wisselvallige 'Wanderjahre', waarin hij als door een geheimzinnige demon
vooËgedreven werd, verkreeg hij een grote heelkundige ervaring.
Eindeliik vestigde hij zich in Suaatsburg, maar reeds het volgend iaar wist
een danlbare patiënt, de beroemde drulker Johannes Frobenius (ca. 1460-1527),
hem naar Bazel te loklen (1,527). Ílter kreeg hij burgerrecht en werd hij zelfs
hoogleraar aan de uriversiteit. Maar zijn onbezonnen onstuimigheid bedierf
alles. In een uitdagend maniÍest ad aalaas academicas gehecht, gaf hij zijn voornemen te kennen ziin lessen niet in het Latijn, doch in het Duits te geven en
leverde hij reeds kritiek op de medische wetenschap zoals zij toen gedoceerd
werd. Meer nog, op 24 iuni wierp hij met een síc ardebitis in gehmna (zo zult ge
branden in de hei) de boeken van Avicenna ostentatief in het Johalnes-vuw.
Geen r /onder dat hij met zirn colleta's en ook met de apothekers die zijn wonderlijke recepten moesten gereedmaken, in heftige conflicten geraalte. Aan de
deuren van de dom verscheen een spotdicht van de schim van Galenus tegen
Theophrastus of beter Cacophrastus, waarin het onder andere heel 'Ik mag
doodvallen, wanneer Ge waardig genoeg zijt om Hippocrates de waterpot aan
te dragen'. Een proces, dat hij een domheer aandeed om een rekening van hon-
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derd gulden, deed de deur dicht. In de nacht verliet hij heimelijk Bazel. Weer
begon de zwerftocht van de eenzame, ongehuwde man die onder andere in
Neurenberg terecht kwam. Maar in deze jaren ontplooide hij een grote activiteit
en kwamen ziin grote werken Paramirum (ca. 1520) en Paragranum (1531) tot
stand, die met het 'Para' waarschi)nlijk zinspeelden op ziin naam, en ziin
farmaceutisch<hemische hoofdwerk Archidoxet (1525). Pas lang na zijn dood
zouden ze worden gedrutt.
Op deze jaren van zwerven en schrijven, van alchemistische proeven en met
veel wijn besproeide avonden van lriendschap en vreugde, volgde een zeer
merkwaardige periode van retraite. Paracelsus had een diep-religieuze aanleg.
Wellicht was het in Holland, in Deventer, dat hii met de vroomheid van de
Broeders des Gemenen Levens, de volgelingen van Geert Groote (1340-1384),
kennis maakte. Toen trok hij de bergen in en verkondigde onder de alme
bewoners van het kanton Appenzell als een arm reÈend evangelist de evaÍlgelische waarheid. Ofschoon hij niet met de moedelkerk gebroken had, keerde
hij zich tegen de vasten, bedevaarten en aÍlaten want slechts de werken uit het
geloof tellen voor God, die reine harten wil. Christus wil niet het priestergewaad, maar het innerlijk van de priester. 'Wat is dat: "het Riik Gods"? Dat wij
elkaar moeten vergeven, want dan vergeeft God ons ook. Dat wij elkaar moeten
liefhebben, want dan heeft God ons ook lief. Wat bestaat er zaliger, dan dat de

liefde bij ons woont?'Na deze geestelijke reiniging en genezing van een te
sterke spanning keerde hij terug naar Duitsland om zijn werkzaamheid als arts
weer op te vatten. Maar de schamele zwerver mocht zich in Innsbruck niet
vestigen. ln 1540 vestigde hij zich ten slotte in Salzburg, waar hij het volgend
jaar stierf. Naar ziin gaf in de Sebastiaanskerk deed het volk in 1830 onder de
dreiging van een cholera-epidemie, een bedevaart. Dat was zeker niet in zijn
geest maar toch een bewijs, hoezeer zijn figuur nog leeÍde.
Tijdens zijn leven had Paracelsus de grootste moeite enige werken uitgegeven
te krirgen; de drulkers waren bang ook in conflicten te geraken. Op het einde
der zestiende eeuw kwamen er echter vele uit. Karl Sudhoff besteedde viiftig
jaar van zijn leven aan een kritische uitgave ervan, die veertien dikke delen
beslaat (1922-1933). Ze bevatten beha.lve veel onaanvaardbaars een rijkdom van
gedachten. ln ziin stoute kosrnische, astrologische en theologische speculaties
en theorieën toont hij de wijdheid van ziin geest, maar overspant hij ook telkens
zijn denlen. Daarin gijpt hij terug op de antieken en zoekt hij de inkinsieke
verwartschap en verbinding van de mtcro- m de microcosmos, van het heelal en
de mens onder woorden te brengen en in begrippen te vangen. Jupiter regelt
de lever, Mars de galblaas, Mercurius de longen. Zu.lke kosmische relaties die
alleen de ingewijde kan verstaan, zijn ook voor de behandeling van gÍoot
belang. God heeft voor iedere ziekte het middel in de natuur gelegd. Het is

slechts de kunst het te vinden. Alle dingen zijn gevormd a.ls een beeld.
Gelijkenis (analogit\ is niet toevallig. 'Het is een fundament der therapie ieder
orgaan te geven, wat het volgens zijn anatomie (de vorm) toekomt.' Dit is de
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Het wereld- €n mensbeeld van Paracelst s was gebas€erd op het neoplatonistisch denl€n over de
relati€ tusseÍr macro- en microcosÍros. De klassieke opvatting over de vier elementen qr de vier
kaÍdinale Li.haamsvochten vindt Éren bij Paracelsus in sterk gewiizitde vorÈr terug; e! warcn
volgeÍl! hem slechts drie elementen (mercurius, sulÍur en sal) en in het lichaaÍl war€n warmte,
bloed, vleee en adem de draters van eier entia: het ens spirituale (de Fest) en het erls astÍorum (de
sterren) als de hoFre entia en het ens natuÍale (het natuurlijk€) en het ens ven€ni (het tegeÍuratuuÍlijke) als de lagere entia. Centlaal staat bij Paracelsus het vijfde ens: het ens deale, waardoo! k
als de causa prima van alle processer kan inwerken op het lichaam. Het schema is Sebaseerd op
de weertave door K.E. Rotl§(huh, Xdr4íÉ dsl Medizin in VerganSenheit und CetenuaÍl lst.ttttàtl
1978\ 266.
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grondregel van de zogehele signaturenleer. Vorm, reut en kleur van een plant
kunnen overenkomst tonen met een orgaan of ziekte. Daarir ligt een therapeutische aanwijzing. Zo is het gele sap van de stinl<ende gouwe (Chelídonium
majus) aangewezen bij geelzucht, orchideeën-knollen bij ziekte der testikels, en
ogentroost (Euphrasia) bii oogziekte, vanwege het zwarte vlekje in de bloemkroon. Zo hebben maan en sterren ook invloed op het ziektebeloop.
Paracelsus' kosmische opvattingen zijn geheel anders dan die varl Galenus,
wiens Ieer der lióaamssappen ook een kosm.ische aótergrond had, daar er
verband bestond met de vier elementen van Ëmpedodes. De humorale fysiologie en pathologie van Galenus worden dan ook door Paracelsus beslist
verworpen. Volgens hem bestaat ieder lichaam (corpus) vt drie elementen, sal,
sulfur en mercutius, waarbij men niet aan de elementen in moderne zin moet
denken. Tot deze elementen van zoul zwavel en kwik komt 'allein das Leben,
und sein anhangendes'. Overheersing van een deÍ bestanddelen betekent ziekte,
van zwavel bijvoorbeeld koorts en pest, van kwilzilver zt r'aarmoedigheid. Van
belalg is dat hier aan de alchemie ontleende elementen in de ziekteleer worden
ingevoerd. Paracelsus deed nog een andere stap in de chemische richting. Hij
verwierp ook de spiritusleer van Galenus, waarin de ingeboren \ /aimte vaÍl het
hart, ingebed tussen de afkoelende longen, een gïote rol speelde. Hiertegenover
stelt Paracelsus dat in ieder orgaan en weefsel zeU de warmte ontstaat en het
voedsel wordt geassimileerd. 'Darum ist es nit, dass alle Hitz vom Herzen
komme sondem ein jedlich glid had seine hitz von ihm selbst'. De oude cslor
innatus wordl dus beslst verworpen.
Dit betekent in feite een decentralisatie, die aan ieder orgaan een eigen
chemisch mi.lieu geeft, een opvatting die ten slotte geleid heeft tot de orgaanfysiologie en -pathologie. In deze intuitieve conceptie is Paracelsus zijn tijd
eeuwen vooruit. De kracht in het lichaam (ook weer veru/ant aan kosmische
kraóten), die door de wil van God geleid alles beheerst noemt Paracelsus de
archeus. De qrcheus die verwant is aan de physis van Hippocratet zetelt in de
maag, ten dele ook weer in de organen en heeft in zijn instinct en denkvermogen iets persoonlirks. Deze conceptie is verwant aan de wereldziel (Weltseele)
van Schelling. De arts moet bij ziekte d.e archeus die tekortsóiet te hulp komen
door aan d,e archeus de! natuur stoffen en machten te ontlenen. Door middel
vaÍ\ spititus hekt hij die uit de planten en verkrijgt hii een tinctuur. De tinctuur
bevalhel arcanum, het geheime werkzame bestanddeel. Iedere ziekte heeft ziin
specifiek geneesmiddel, eert arcanum, de geheimzinnig werkende stoÍ die soms
door de signaturen is te vinden.
In de algemene ziekteleer legt hij de grondslag voor de latere zogeheten
natuurhistorische beschouwing. Elke ziekte is als een plant, ze ontstaat uit een
bijzonder zaad, heeft haar eigen bloem en vrucht (de symptomen) en een eigen
levensduur. In de leer der ziekteoorzalen, de zogeheten enÍia, heeft hii een open
oog voor de multi-causaliteit. ln overeenstemrnin8 met zijn wijsbegeerte onderscheidt hii vijf entiai (1) hel ens astrale, de invloed van het Besternte, zich onder
andere uitend in meteorolo8ische verschijnselen en bijvoorbeeld bij kouvatten
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van belangi (2) het ens ?enenL de invloed van vergift; (3) l].et ms naturale, dat
afwiikingen in de natuur, de constitutie en het wezen van de mens veroorzaalti
(4) het errs spirituale, dat ziekelijke ideeën en daardoor psychische afwijkingen
veroorzaakt; en (5) het eris deale, de invloed, van het Opperwezen.
Wat de specièle ziekteleer betreft, grenst hij onder andere de tarta-risóe
(steenachtige) ziekten aÍ waarbij zich in het Lichaam, als tattarus in het wiinvat,
aÍzettingen vertonen (nier- en galstenen, graveel en jicht). Uitvoerig bespreekt
hij de ziekten ('Bergsuót') die de arbeiders in bergwerken en mijnen trefferl
doordat zij dampen van kwik, antirnoon, lood en arseen inademen. 'In het
smelten der ertsen ligt de ziekte, in het verdrijyen ervan de gezondheid.'In drie
boeken Von der ftanzösischen Klanwuit (1529) houdt hij zich net de syfilis, 'de
viez€ ziekte der Fransen', bezig. Het is ook voor hem een nieuwe ziekte die zich

in talloze vormen openbaart. Wie alle soorten mu willen beschrijven, zou niet
genoeg hebben aan honderd riem papier! Paracelsus kent de drie vormen van
besmetting, de venerische, de niet-venerische en de inha-uteriene. 'De malafranzosJiquor, de Iuxus aenereust maakt het Lichaam gevaarlijk langs drie wegen.
Ah contagiosum, als actum renereum en als hereditaium'. Het is een algemeen
lijden en heelkundige behandeling bijvoorbeeld van zweren is misplaatst. 'Het
speci6cum tegen het 'FranzosengiÍ' is het kwil<zilver. Dat hebben de empirici
ondervonden. De uitwaseming, damp, rook, het wriiven van mercurius genezen
de Franse ziekte en doen de pokken, builen, gaten en verlamrningen verdwijnen'. Maar door mercurius kunnen ook weer ziekelijke verschirnselen ontstaan
als onbevoegden het aanwenden. 'De kwalzalvers roken, \ /assen en smeren met
het kwi.kzilver en klvi.kzi.lverzouten en richten daarmee hun patiënten te gÍonde. Het hek is van de dam en ieder varken eigent zich het reót toe met zijn
neus in de akker te wroetery dat ziin de barbiers, de chirurgijns, de joden en
sauacenen.'

Ondanks al ziin geweldige theorieën, zijn geloof aarr astrologie, occultisme
en magie, was Paracelsus dus tevens een uitrremend arts, die een kennis der
syfilis had die volgens Sudhoff tot het midden der negentiende eeuw door
niemand meer is bereilt. Zin chirurgische ervaringen legde hij neer in een boek
Die grosze lNundanney (L536).

Zjn behoefte aan een omvattende wijsgerig-ethische conceptie van de
geneeskunde schiep zijn Parugranum, het boek waarin hij de vier zuilen waarop
de geneeskunde rust behandelt. De eerste zui.l is de filosofie. Daaronder verstaat
hij echter de niet de u/ijsbegeerte, maa! de natuurstudie (zoals de natuurfilosofische faculteit de natuur$/etenschappen bestudeert). Zin bezwaar is juist dat de
geneeskunde van zijn tijd geheel op redeneren en speculaties steurt. 'Dit is onze
oorlog: de tegenparlij speculeert en ik leer uit de natuur.' Terug tot de waarneming en de empirie! De tweede zuil noemt hij de astronornie. Hieronder
verstaat hii de kennis van de hemel, maar dan in zeer uitgebreide zin. Onder
astronomie begrijpt hij de stenenkuade, weerkunde en natuurkundige aardrijkskunde. Het begrip geografisóe pathologÈ is een zo bereisd medicus uiteraard niet vreemd. De derde zuil is de alchenie, maar dan niet in de zin van de
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Het interieur van een zestiende-€€uws gasthuis op een houbnede uit e€Íl D|itse uitgave van de
chirurgis.he werken van Paracelsus (Opr$ chirurgi n 156ó), gemaalt door Jost Amman. ln de
ziekenkaher staan vier Hdsr (geen Hsted€Ír), telkens twee met de voeteinden tegen elkaar;
onder ieder H staat een po. De veÍwarming ges.hiedt door e€n Duitse te8elkachel met tedecoreerd ftont; de vloer bestaat uit gÍove planken, en in de wanden zijn twee nissen te zien met een
karaÍ (reuJ<water?). De aÍbeelding ge€ft e€n vijftal s.ènes weer. Linl6 achter een ziek€nverzorgster
die eten breÍl8l. Rechts achter Christrrs die de zieke, met de hànden in aanbidding geheven, bezoekt:
een fraai voorb€eld van het ChrÈtus-medicus-motief dat in talloze middeleeuwse en renÀissanceprenten G t€ zien. Lnks op de voorgrond een aErputatie van het onderb€€Ír: de patiènt zit op een

stoel met kussens (de operatietaJel dateen van na de ontdekking van de narcose) en wordt
ondeÉteund door een helper. Re.hts op de voorgrond een behandeling van een hooÍdwond, ot
waaÍschijnliiker, varl esr hooÍdhuidaandoening. Ook hier e€n h+er met een bekken. In het middm
op de voorgrond staan drie tetàbberde heren m€dici, waaÍvan de middelste geuige de kostbare
Ueding en de markante promotiehoed de belangijkste is: hij houdt een urinaal in de linkerhand,
blijkbaar om over de diagnostiek op basÈ van deze uoscopie van tedachten te wisselen. E€Ír
deÍgelijk BÍoepie van drie met in het midden de cmtral€ fituur komt ook op tal van schi.lderi,en

voor, tol laat in de negmtiende eeuw, en houdt v€rband met de kmisiginFscè$e die in de
religieuze schilderkunst tàlloze rnalen is aJgebeeld. Verder staan er op de grond wat chirurgijnsin
struraEnten en atEibuten (waarbij rechts de sponta sornniÍera?).
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goudmakerskunst, doch van de artsenij-bereidkunde. 'Nicht als die sagen
alchimia mache Gold, mache Silber; hier ist das fiirnemen nach arcana urrd
richte dieselbigen gegen die Krankheiten.'De vierde zuil ten slotte is de uirtrs,
de zedelijke grondslag der praktische geneeskunst. Hier eist hi, dat de arts uit
zuivere motieven en in hoge opvatting van ziin beroep te werk gaat. 'De valse
arts is hij die de geneeskunde beoefent voor zich zelf, die tegen zijn geweten in
op losse gronden "arzneyet", omdat het hem om het geld te doen is.'Die arts
werpt zich op de zieken als een wolf op de schapen. 'Het gaat maaÍ zoals de
wind in de zeilen blaast: of ze nu genezen of niet dat is niet het belangrijkste,
het is hem te doen om pompe en prachl zodat zijn vrouw zich kan opschilken
en de eerste viool kan spelen tegenover andere vrouwen in de kerk, op staat
en in gezelschap. .. O farizeeër, is dat de eed van Hippocrates houden?'De arts
moet eerlijk zijn, onbaatzuchtig en trouw. Zjn trouw bestaat niet alleen in het
vlijtig bezoeken der zieken, maar begint reeds in de studietijd, waarin § zich
voorbereidt mensen te helpen, niet om naam en roem te krijgen. De arts moet
van zijn leertijd aÍ zich ontwilkelen tot een volledit en goed mens, tot een man.
'Ein Arzt daÍ kein l,arvenmann sein, kein altes Weib, kein Henker, kein
Ltigner, kein kichffertiger, sondem er soll ein waluhaftiger Mann sein! ... Denn
im Herzen wàchst der Arzt, aus Gott geht er, des nattiLrlichen Uchts ist er, der
Erfafuenheit. Der höchste Grund der Arznei ist die Uebe'.
Deze gtrlden woorden bevatten in nuce *n gehele medische ethiek. Want,
al wordt het ontkend, Paracelsus, de man die in zijn wezen onverzoende
tegenstellingen voedde, die zich in polemieken te buiten ging en tot dezeUde
grofheid als die van ziin tegenstanders vewiel, legde ook de grondslag van een
christelijke medische ethiek. De kunst van de arts stamt ten slotte vaÍr God. Hij
is niet meer dan een nederig mede-arbeider var God, die de geneeskracht der
natuur moet helpen, die een ootrnoedig navolger van Christus moet zijn. God
laat hem kennen de dag en de nacht der geneeskunde, de dag der vreugde en
genezing en de nacht van de smait om de dood. 'Die weil so viel an einem Arzt
li$, also das Gott duch ilm wirket und wil i}ln haben, und sol do kagen das
lob und das leid der Arznei: das lob in dem er so geneuszt, durch das er Gott
preis, nachÍolgend das leid, so immer die arzney gestillt wird.'
Zo staat deze eenzame, trotse, onstuimige figuur, die er diep van oveÉuigd

uitspÍal dat de nakomelingschap hem zou erkennen, op
de grens van t$/ee werelden, fel, soms ruw, protesterend tegen niet-erkend
gezag, de weg bereidend voor fundamenteel-nieuwe inzióten, een waarlijk
christelijke medische ethiek predikend, toch onbegrepen en yerguisd, als een
verdediger van de onvergarkelijke beginselen en waarden der geneeskunde.

was en het meermalen

7.4 Paracelsisten

De roep om een hervorming van de geneeskunst die Paracelsus zijn leven lang
zo luid deed weerkLin-ken vond over het algemeen weinig weerklanl, som-rnige
van zijn ideeën iets meer. ln zijn elemententheorie verving hij de antieke leer
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van het pneuma en die varr de humorcs (sappen) door één van scheilundige
grondsubstanties. De wetenschap van zijn dagen was echter niet riip om deze
grootse, intuïtieve conceptie uit te werken. Vele van ziin bewonderaars namen
met deze gedachte ook ziin mystieke gelooÍ aan de arcatu en ziin astrologische
neigingen over. Aan de chemie en de farmacie heeft hij zeker een heilzame
pritkel gegeven. Men g:ng naar de scheikundige stoffen zoeken die de werkzame bestanddelen van de Galenische middelen zijn en door scheikundige
bewerkingen nieuwe medicamenten bereiden- Dit zoeken naar de zogeheten
spagyrische medicijnen is tot op heden steeds sterker ger /orden en met
ongedacht succes bekroond,
Onder de vroege navolgers van Paracelsus bevonden

zió vele merkwaardige personen, die, zo ze al geen bedíegers walen/ dan toch dikwijls met
geheimzinnigdoenerij, zich kachtten te verrijken. ZclÍs werd. een vereniging
opgericht, die der 'Rosenkreuzers', om de 6eheimzinnige kabbalistische motieven uit de ges€hriÍten van Paracelsus verder te ontwi.kkelen. Aanleiding daartoe
was een door een geesteliike geschreven satire op de alchemisten en theosofen,
u/elke tegen de bedoeling in, in emst werd opgenomen: de Chryische Hochzeit
van Valentin Andreae (1586-1684). De Rozenlruisers groeiden in de zeventiende
eeuy/ tot een hechte, \ /iid vertal<te organisatie, die onder haar leden, naast
lichtgelovige dwazery ook flinke artsen en zelÍs geestelijken telde. Het mystieke
doel van deze organisatie was de alchemie, de verbetering der wereld, de
eeuwige gezondheid van haar leden en de steen der wiizen. De Rozenlruisers
en ook de Paracelsisten hebben zich eeuwenlang gehandhaaÍd, de laatsten
wa-ren medici, die a.ls heterodoxe beoefenaars der geneeskunst door de officiële
maMen van wetensóap met een scheef oog werden aangezien.
7.5 De strijd om het antimoon

Een uitvloeisel van de scheilundige bemoeiingen van Paracelsus was de
honderdjarige strijd over het antimoon, die de medische facultelt van Pariis ten
heftigste heeft beroerd en op haar grondvesten heeft doen trillen. Paracelsus
had namelijk ook het antimoon en zijn verbindingen aangewezen als geneesmiddel. Na hem werd het tegen allerlei ziekten zoals lepra, pest, derdendaagse
koorts enz. aanbevolen. Volgens een niet zeer geloofwaardig verhaal zou het
antimoon dat vroeger ook spiesglars (of spiesglas) werd genoemd, door een
benedictijner morudk aa.rr enige varkens zijn gegeven die er krachtig door opbloeiden, maar daarna reageerden enige monniken van zijn klooster er ongunstig op, vandaar anti-moine!
Lr het midden der zestiende eeuw werd het antimoon zeer veel voorgeschreven, vermoedeliik ook wel met nadelige gevolgen voor de zieken. In elk geval
achtte de geneeskundige faculteit der Sorbonne het in 1566 geraden het
voorschrijven van spiesglansmiddelen eenvoudig te verbieden. Er ontstond een
hevige strijd ook in de boezem van de faculteit. Aan de bekwame arts Theodore
Mayeme (1573-1ó55), die chemische voordrachten hield en in één ziiner werken
1,21,
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het antimoon toch had aanbevolen, werd op 5 december arrno salutis 1605 het
recht op alle geneeskundige praktijk, ook de consultatieve, verboden en zijn
boek als eenfrzosus libellus veroordeeld. Dit narn niet weg dat hij later lijfarts
van Jacobus | (1,56G7625) in Engeland werd!
Het antimoon, dat men rustig bleef gebruilen, vond in Guy Patin (16011672), hoogleraar in Parils, een scherp bestriider. Patin, die geen medische werken heeÍt nagelaten, maar bekend is om ziin levendige brieven (IrÍÍres), had een
kritische geest die de jezureten haatte en met de hugenoten medelijden had. Als
decaan der Íaculteit zocht hij haar gezag te vergroten en bestreed hij de opkomende scheikundige richting. Tegen het antimoon, dat hij als uiterst gevaarli.ik
besóouwde, fulmineerde hij. Hij legde een lijst varr aarzienlijke personen aan

die erdoor overleden zouden zijn. L:ntussen werd in 1658 de jonge Lodewijk XIV
(163&1715) ernstig ziek. Toen de koorts bleef aarhouden werd onder leiding

van kardinaal Giulio Mazarini (1602-1661) een groot consult van de [ifartsen
gehouden en tot het toedienen van antimoon besloten. Het herstel van de
koning dwong de Parijse Íaculteit haar houding officieel te herzien. tegen een
kleine minderheid in besloot ze het voorschrijven van antimoon weer toe te
staan! Tegenwoordig wordt het als een werkzaam middel tegen Leíshmaniosis

gebruilt.
Overigens zorgde Lodewijk XIV in 1686 voor een nieuwe schok in de medische gelederery toen hij zió voor een fistula ani, die de artsen niet konden
genezen, door de chirurgijn Felix liet opereren - met volledig succes. Deze Felix
had tevoren een goot aaltal lijders met een aarsÍistel laten komen om zich op
hen te oefenen. Het konhl<lijk voorbeeld vond bij vele hovelingen, al of niet nc.
dig, navolging. 'Zij die een lichte uitvloeiing oÍ eenvoudige hemorroïden hadden, talmden niet hun posterior aan de chinugijn te tonen om enige incisies te
ondergaan', schreef de konhllijke chirurg Pierre Dionis (1673-1718) later. De
kleine operatie op de monarch verwekte zoveel opzien, dat de geschiedschriiver

Michelet de regering van Lodewijk XIV in twee perioden verdeeh avant en
après la fistule! In de staatsstu.kken werd 1686'aanée de la fishrle'genoemd, en
de stad Parijs liet het volgend jaar een gravure ter herimering eraar verspreiden.
De algemene geestdriÍt over het slagen van een zo kleine operatie geeft, ook
aI wordt ze als een uiting van byzantinisme opgevat, toch geen hoge indru-k van
de heelkunde dezer dagery evenmin wekt de strijd over het antimoon en al wat

daarmee samenhangt een hoge dunk van de geneeskunst van deze tijd. Het is
te begrijpen dat Molière (een pseudoniem voor Jear-Baptiste Poquelin, 16227673) zidr over de artsen vroliik maakte in zijn komedie Ia nulade imaginaire
(1673). Hun hoogste therapeutische wijsheid liet zich immers veelszins samenyatten in de tÍitsi saignare, purgarc et clysterium donare (aderlalen, braken en
clysteren). Men verrichtte aderlatingen te pas en te onpas. Guy Patin spreekt
van een grijsaard van tachtig ,aar, bij wie acht maal een aderlating van negen
ons (ca. 275 gram) was toegepast, van zuigelingen die aldus werden behandeld

of liever mishandeld; men laxeerde er lustig op los en de ultinu ratio var.
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menige behandeling was de clysteerspuit van de apotheker. Van de nieuwere
geneesmiddelen werd vooral de kinabast (chinchuna'y veeh,uldig gebruikt en
genotmiddelen als koffie, thee en óocolade werden ook als medicamenten aangewend, evenals tabak, waawan de rook wel per clysteerspuit werd ingeblazen
(tabalsrookclysteer) . Daamaast bleef men echter waarde hechten aan gepoederde edelsteen, aan de theiak, mummiepoeder (mzmra), u-rine-extracten en bezoar
(streenaótige vormsels die in de maag van geiten in het Midden{osten dikwijls
worden aangetroffen). Het duurde lang eer de middeleeuwse 'dreklapotheek
ontdaan was van haar vele walgeliike en dwaze middelen.
7.6 Jean Baptiste van Helrnont

Jear Baptiste van Helrnont (1577-1644), heer van Mérode, Royenbwg, Oirschot,
Pellines enz. heeft de scheikundige opvattingen van Paracelsus meer wetenschappelijk doorgegeven en op eigen wijze uitgewerkt. Hii was geboren in
Brussel en aanvankeLiik opgevoed op een iezuietencollege. Flij studeerde in
Leuven eerst wijsbegeerte, daama rechten om zich ten slotte ten gevolge van
een droom tot de geneeskunde te wenden, waarin hij reeds in 1599 promoveerde. Gedurende een vijftal jaren maa-kte hij studiereizen. Hierop vestigde hij zich
te Brussel en huwde hi.j een rijke vrouw. In 1609 vertrok hij naar het naburige
Vilvoorde waar hij als geneesheer werkzaam was en scheikundige onderzoekingen deed. In 1621 keerde hij zich in een zonder toestemming der kerkelijke
overheid uitgegeven geschriftje ook tegen de jezuïeten. In 1624 bemoeide de
lnquisitie zich errree, onder aldere wegens zijn gebrek aan eerbied voor re[kwieèn en begon een proces dat pas twee iaar na zijn dood, in 1646 dus, werd
afgesloten. Gedurende enige jaren is hij hiervoor in een Brussels klooster geintemeerd geweest. Daama leefde hij teruggetrokken tot zijn dood weer te

Vilvoorde.

Zjn zoon Frangois

gaf in 1648 in Amsterdam het hoofdwerk van zijn vader,

ui! in 1660 versc-heen

het in Rotterdam in het Nederlands
(Vlaams): Dageraad ofte nieuwe opkomst der geneeskonst. Van Helmont was een
vroom christen die zijn Dageroad aan d.e onuitsprekeliike naam Jehovah wijdde
en in het wijdlopig voorwoord zich tot Hem richtte, waarin hij op bijna calvinistische wijze zijn nietigheid belijdL 'Doet, o Heere, Uwen salighmakenden
wille, in Uwe lieÍde en genade, met dit dorre hout, voedtsel der wormen, als
des brandts, I
onnutten lqeót, sone Uwer slavime.' Van Helmont was
een kundig aÍts.^/en
Vele genezingen achtte hij van psychische aard. Het vertrouwen van de zieke in zijn geneesheer draagt volgens hem meer tot ziin gezondheid bij dan de arts met al zijn geneesrniddelen. De armen behandelde hij gratis.
Van Helmont had ook een zekere natuuÍwetenschappelijke belangstelling,
Hij bepaalde, wel als eerste, het soorteliik gewicht van de urine en gebruikte in
zijn proeven gevoelige balalsen. Daarnaast echter was hii vooral een aanhanger
van Paracelsus, wiens leer van de elementen en van de archeus hij ovemam.
hoewel hij zich toch herhaaldeLijk kritiek op hem veroorlooft. Met Paracelsus
d.e Ortus Medicinae,
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Van Helmont over de tartarusleer van Paracelsus
Wat tarlet zy by Parucelso
?aracelsus, een rum in alle wetentheden hoogeliick verlicht. heeft ons den
tarter eerst ter baeÍle gebrocht, en beticht te wesen een oorsaecke van menigerhande sieckten. Dus sal ick noodelick hier verhaelen den inhoudt veeleÍ siinder
boeckeÍr over d€n tarter beschreven, De nafuere is schoon als een maeght
geschaepen; maer door de sonde is sy bevleckt gewordm, niet door eerrige
sonde door haer bedreven, noch oock tot h:erder straffen: dan alsoo sy gansch
teÍr dienste des merrschen b€Ételt !vas, soo is sy bedorvm door de onwaerde
haers huyshuerlincks. Sulcks dat C,odt niet alleen ear rouwde den mensch gesóaepen te hóben; maer oock dat de natuer den ongehoorsaemen gàoorsaem
was 8emaeckt. Dus dat in de voorschreven vloeck alleen wordt bezegelt, dat de
stoffe die ons sGecken err quellen soude, ons soude voortkomen door de aerde,
en by 't Bebruyck der schepeelen ingelifft worden: waer in dese disÈlen en
doomen besloten wassen, en in ons verradeliick komen met het suyverste der
spiisen tot het diepste onses lijÍs; en hoewel sy dus verborgen staeÍr doch ten
laetstcn scheyden sich van't
des voets€ls, worden stiif. runnen tot
siiim, tot sliick, tot sant tot steen: tansah niet alleen onbequaem om het ingeesten des levenden Archei t'orlÉa gerl; maer oock houdende haren wilden
steeckenden aert, ziin in ons geworden de stoffe van het meesEndeel der sieck-

't goet bloedt is verteert, soo blijft dese geronnm stoffe
noch over, onbequaem tot voedE€I, onbequaem t€r vert€eringe. Dus verhart sy
haer selven hoe langer hoe meer, en erger nae der eygenschappen aert, dien sy
ten. Want soo haest

heeft uyt der aerden mede gebradrt. Dit zijn de distelen en doomm des
vloecks, die fsedert in de natuer haere bestendigheyt heeft gevo:rden.
Geluckigh is den mensch wiens maegh dese stofÍe scheydt in de eerstÉ oft twee.
de verduwinge en met de vuyligheyt uytweÍpt Alsoo desen onsen teme)men
vyandt by den helschen ors is vercorsaeckt, noemen wy hem tarter; by gelijckenis wordt oock de wijnsteen daerom tarter teno€mt $/ant den wiin kleeft binnen in 't vat soo verte hy staet een steenige sóorsse, versóeyden van de gist
der wiinm; mits desen bliift sonder verharden, en valt ten bodem: daer den tarbr boven, €n ter sïden des vats geliickelijck aenkleeft. Ter saecken dan dat den
tarter ons van buyEn met de spilsan m drancken aenkomt, wordt hy g€noemt
Tadarus peregrinus, oft vreemden TarEr. Denwelcken wy soud€n te Fmackelijcker verdragen, soo hy geenen geselle in ons en vonde, oft maeckte; maer neen,
ons eyg€n bloedt is ons liót geworden eene quellinge; want soose een inval
doet in den bloede, soo verlieet het niet alleen den aeÍt van het levende sap,
maer oock wordt het eerren grouwelijcken vyandt. Dit no€mt hy daerom Tarttrnn ouotis, ofte Bloedttarter; den welcken vlietende in de aderen, wordt aldaer aengehecl, t, als mede al het vleesclU ingewandt en gebecrrte, waeÍ u)rt ontstaen weemde gesweleÍL openen zeeren, en verstopthedeÍL naer sijne wederspannigheyts lust en welgwallen.'
[Uit J.B. van t],elInont, Dagnod, 6. nhrua opkoibt bÍ gei..rkr'l§l, b *rbotgcn gonn-í.gt bt dct
rrturr (Rotà2trd|[r

1660)
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hii zich aan wijde kosmische speculaties. Van Helmont voerde de
nieur /e termen blai en 8as in. BIas is de bewegende k!aót, iets als de archeus oÍ
als de eatelechie. God roert niet zer in de natuuI. 'Sijner fiat is nature selve
geworden.' Elk organisme heeft zijn àlas. Het gcs is de damp van het water, dat
verhit door de zon opstijgt, afkoelt, als regen of dauw weer neerkomt en in de
aarde, die een zaadriik moedervat is, de archei dcr.l ontkiemen (hij gelooÍde aan

waagde

àe gefleratio spontanea).

Zoals zl)n tijdgenoot William Harvey zich bemoeide met de fysisóe zijde
der verrichtingsleer, zo trachtte Van Helmont het organisme chemisch te doorgronden. In het lichaam ziet hij overal de leveruprocessen bewerksbelligd door
fermmten. Het ztjn. fermmtm die de zes fasen ('keukens' genoemd) van de
spijsvertering beheersen, eigenlijk is alles fermentatie. Ln zijn fermentatieleer, öe
de iatroóemici opnamen, deed hii een intuïtieve greep waarÍnee § ziin tijd
eeuwen vooruit was. Het ontbrak hem aan de methoden ze aarn te tonen. Hoeveel fermenten heeft de moderne wetenschap alleen al niet in het bloed
aangetoond? Van Helmont werd de vader der iatroóemische richting der
zeventiende eeuw.
7.7 De anatomie
De middeleeuwen waren zich niet te buiten gegaan aan anatomische onderzoekingen; verre vandaar! Men had zió schier onvoorwaardelijk gehouden aan de
ontleedkr.mde van Galenus. Galenus was zo ongeveer voor de geneeskunde wat
de biibel was voor de kerk: een onbetwiste autoriteit, bekleed met een meer dan
duizendlarig gezag.

Tegen het einde van deze lange periode ging men, hoewel de kerk het
ongaarne za8, er wel toe ove! zelf een mensenliik te ontleden, maar één per jaar
(zoals in Venetiè, waar de grote raad op 7 mei 1368 het geneeskundig college
jaarliiks een sectie opdroeg) was veel vooÍ een geneeskundige sóool. En de
sectie diende ten slotte alleen om het door Galenus geleerde te demonstreren.
Liever geloofde men eigen ogen niet dan aan Galenus te twijfelen. Vond men
het Ebeen recht en beschreef Galenus het krom, dan was het misschien door
nauwe broeken geleidelijk recht geworden. De gehoorbeent es die dooÍ Galenu§
niet waren beschreven, moesten sindsdien zirn ontstaan. Het gezag van Galenus
eiste het gelooÍ aan de veranderlijkheid van het menselijk organisme.
Mondino had zijn dertien lijken zelf geseceerd, maar al bleef Bologna de
anatomische traditie voortzetten, na hem klom de hoogleraar weer ilr zijn katheder en liet de opening van het liik weer aan zijn helpers over. Leonardo da
Vinci's zelfstandige ontledingen bleven aan de medische wereld vriiwel onbekend. Giacomo Berengario da Carpi (ca. 1tló0-1530?), geboren in Carpi bij Modena, gepromoveerd in Bologna en docent in Pavia en Bologna, nam zelf weer het
ontleedmes ter hand om enige honderden liiken te openen. Behalve een commentaar op Mondino (Commentario super anatomiq Mundini,1521) gaf hij in i51a
ziin eigen anatomisch compendium uit, de Isagogae, waarin hij goede waamemingen
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De titelprent van De ,unani corryris Ísbrica libi septern, hel baa btekende anatomische werk van
Andreas Vesalirx (151+1564), dat in 193 bijJohaÍv\es Oporinus (1507-1568) te Bazel verscheerL is
ongetwijfeld de meest besproken titelprent uit de medische literatuur. Niet alleen de artistieke
waarde van deze prent, maaÍ ook de infomatieve waarde is uitzonderlijk. Wie de kunstenaar was
is onzeker: velen hebben Jan Stefan van Kalkar (149r1.5U) als zodanig aangewezefl, anderen
houden het op zijn l€€rmeesler Titiaa \1477?-'1576) zelÍ, en weer anderm spreken over een collectieÍ
van krmstmaars. Het taJercel È gesitueeÍd op de open binnenplaats van e€Ír EnaissanceSebouw
in de stijl van de Italiaanse bouwheer Andrea Paladio (151&1580), waaiin met een houten stella8e
een tijdelijk anatomisch theater is Bebouwd. Het €e$te permanente theaEum anatoÍticuIIl dateert
pas van 1594. De archihàaÍ boveÍr de Korintische zuilen geeft een aanwijzing oveÍ de lokatie: [iÍ*s
is de os te zi€Ír die het symbool was van de univerciteit te Paduà en rcchts is de leeuw te zieÍr van
de staat Venetië. De middeltiin van de preÍrt wordt aan de bovenzijde bepaald door het wapm van
de auteu (esr sclild met dnie wezels, die overitens niet zo fraai ziin en meeÍ op hazewindhoÍrdeÍr
Iiiken, gedragen door twee prlfr. DaaÍondeÍ bevindt zich de carlouchr waaIir. Vesalius hootleraaÍ
van de Paduaanse urdve$iteit wordt genoernd. Irr het centrum va.Íl de prgrt staat, niet allem als
decoratíef of sfmbolisch (rraflrtas-gedachte) element, maar vooral als functioneel onderdeel, een
skelet, ftet staÍ, waarÍuar tiidens de sectie voortduÍmd kon worden geref€reerd. Onder het skelet
is de s€ctietaÍel te zisr, met esr vrouweliik kadaver waarvan de s€c5e net begorul€n is: met de
opening van de buil begon de sectie, daama vottde de borstkas, dan de schedel en ten slotte de
spieren eÍI het skelet. fjl de Republiek zou de sectie van e€n vrouw later worden bijgewoond dooÍ
(IeeÍIing, vroedwouweni op de titelprent van Vesalius ziin teen ltouweliike toesdrouwers. Op de
s€ctietaÍel staat, naast was losse instrumenten, e€Ír kaais van teurmde was, Hodd om de stank
te mindererL Links van de taÍel stàat de anatoom in wie Ílen Vesaiils heÍkmL a.l is de gelijkenis
Ítet ziin oÍficiële portret nÈt sterk- Bij veÍgelijkinS m€{ de prent van Ketham (p. 95) is de rol van
àea atoofiblj De fabi.t wezerrlijk veranderd: de lector,/ prcfe§sor, de deÍronstratoÍ en de prosector
zijn hier tot één persoon teruSgebracht. De demonstrato! en pros€ctor vindt men op de titelprent
van Vesalius ruziënd onder de sechetaÍel de Iinker Íiguur wil Vesalius de instumenten aanreiken
die de rechter fituur, een ontuur t ?e met blote voeten, hem uit handen probeert te houden. De
kleding van de toeschouwers verraadt de aanwezigheid van student€n, collega medici van Vesalius,
s€natoren van de stad Padua, rcctoren van de universiteit, edelen, advocatm en geestelijkm. Op
de voorgrond een drietal personen die toga's uit de bloeitiid var de klassieke oudheid &agen en
die dan ook s),mbool staàn voor de tretekenis van de antieken vooÍ de anatomie. In de rechter
6tuur van dit d etal heeft men Realdo Colombo (1516?-1559) wilen zien. De geestelijke in de derde
ronde van het theaEu.El staat symbool voor de kerkelijke autoriteit di€ bezorgd toeziet hoe
autoriteitsteloof veÍvanten wordt door obs€rvatse en ratio. Naast hem zit een man met e€n boek
wiens identiÍicatie reeds ta.l van onderzoekeÉ heeÍt bezig tehouden: is het Jan SteÍan van Kalkar
(met tekensdÍt en de initialen SC op de kaft), is het een symbool voor het autoriteits#loot gezeten
naast de geesteliike, en met een boek dat de initialen van Ctlaudiusl Gtalenusl draagt, of is het
gewoon een toeschouwer die aantek€ningm maakt in een fraai, met medaillons gestempeld
notitieboek? Meer zekerheid teeft de identificatie vaÍr de gebaaÍde dnrkker Oporinus, die rechts
bov€n vanal de talenj toekijkt, de tot de letts O Secombineerde initialm l(ohames) O(porinus) aan
de lir&er kant laten daaroveÍ weiniS twijfel bestaan. De naakte man geheel Iinks symboliseert de
oppervlakteanatomie die vooral in de teken- en schilders.holen van Noord-Italië intmsieÍ werd
bestudeerd. EverEo verwijzen de geketmde aap linls €n de hond Íechts op de dieranatomie, die

Iange tijd a.ls uitgaigspunt voor de humane anatomie werd gebruikt en zich pas geleidelijk
ontwil&elde tot een vertetijkmde anatofte
[Vgl. I.B. de C.M. Saunders en Ch. D. O'Md)ey, The illrstrations jlon ttu wtks oÍ Andreas Vesalius
o/ Brussels (New York 1973) 42-45 en 248.252).
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Artistiek gezien werd de titelprent van de uitgave vaI]. De íabri.a utl L/3 voor de tweede editie uit
1555 no8al vermin]<t. Ta.l van details ziiÍL om onduidelijke redenen, ten opzichte van de prent uit
1 3 gewijzitd. De initialen van Oporinw zijn verdwenen en vervan8en door de volledige
verrrelding van zijn naam aan de onderkant, de drie wezels zijn opnieuw en bete! getek6d, de
naalte figuur lin.ks is nu gek-Ieed, het skelet heeft nu e€n zeG met twee bladen in de hand, rechts
naast het skelet is eer tweede fi8uur met eeÍr boek in de hand tetek€nd, het porE€t van V€s61ius
is veÍbeterd en #lijkt nu niet Àtleen beter op de porEetten die e! van hem bestaan, maar Beeft ook
e€n markant detail dat op veel andere tek€Íring€n ontbreekt, namelijk de moedervlek of de wrat
bov€n het rechterooS van Vesalius, de builholte van de 8es€ceerde !Íouw liikt leeg, de tleding van
de d-rie klassieke fituren is aànzienliik minder elegant €n de sandalen van de rechter 6tuur ziin
door slofÍerr vervangen, en de aap en de hond zijn andels ptekend en hebben tezelschap gekregen
van een geitebok. tn de cartouche wordt Vesa.lius nu de LiiÍarts van Keizer Ka-rel V genoemd, eÀ de
cartouche met het privilege vooi de druk is nu veÍvanSen door e€n ondeedplar*, precies zoals men

óe in de adas van Vesalius vindt

afgebeeld.

[Vgl. J.B. de C.M. Saunders eÍ' Ch. D. O'MaIey, Ttu illustrctions Írom thc r&rk oÍ Andí?as Vesalius
o/ Brusse/s (New YoÍk 1973) 42-45 e 24+252l
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beschreef, doch gezien Galenus, aan de veranderlijkheid der organen bleek te
geloven. Waar hij de blindedarm Qtrocessus aetmifurmis) klein vond in verhouding tot de door Galenus aangegeven grootte, leek het hem de meest aanneme-

lijke verklaring dat het orgaan ten gevolge van gulzigheid en overdaad gescfuompeld was. Charles Estienne (1504-1564), die in 1545 zijn De dissectione
partium corporis humani ullgaÍ, was een overtuigd humalist. Toen echter was het
werk reeds geschreven, alleen nog niet gedrukt, dat ongeacht het Galmus dixit
de ontleedkunde van de mens opnieuw uit eigen bevindingen zou weergeven.
Dat werk kwam het volgend jaar uit.
7.7.1 And.reas Vesalius

Andries van Wesele (Andreas Vesalius) werd in de Silvestemacht van het ,aar
1514 (dus ongeveer 1 januari 1515) geboren uit een oud en eerbiedwaardig
medisch geslacht dat aÍkomstig was uit het Kleefse Wezel en daar Witings of
Wijtincks he€tte. In Andries bereikte dit oude medische geslacht zijn toppunt.
Zijn achter-over-grootvader (Peter Witincx) heeft keizer Frederil III (1415-1493)
als lijÍarts gediend, zijn overgÍootvader Johames, die jarenlang professor te
Leuven is ger /eest, en ziin grootvader Everard waren beiden lijfarts geweest van
Maria van Bourgondië (7457-L482), gemalin van keizer Maxirniliaan I. àin
vader, ook Andreas geheten, was hofapotheker bii Karel V en had het wel aan
zijn familie en goede diensten te danken, dat ziin geboorte officieel werd geècht.
Het lag dus geheel in de liin der familie-traditie toen Andreas Vesalius in 1544
hoÍaÉs (trudicus familinis odinaius) van Karel V werd. Op dat ogenblik had hij
ziin grootste en gÍootse daad reeds verriót.
De jonge Andreas was reeds zeer vroeg bezield rr.eÍ ee\ waÍe Íarot qTatoffiicus, öe lii voorlopig koelde op de krengen van honden en katten, ratten en
muizen. Later getroostte hij zich allerlei moeite en opofferingen om mensenlijken te bemachtigen; niet kieskeurig in zijn methode, spoorde hij zelÍs zijrr
studenten aan de lijken van onder de graÍstenen te roven.

In Leuven studeerde hii eerst wiisbegeerte en rechtery in 1533 begaÍ hii zich
naar Parijs, waar hij onder Jacobus Sylvius (Jacques Dubois, 147&1555) en
Giinther flohann Winther) van Andemach (1505-1574) zich op de geneeskunde,
met name de anatomie, toelegde. Beiden waren overtuigde Galenisten. Andernach had een goede vertaling uit het Grieks in het Latijn geleverd. Sylvius had
eerst als professor in de oude talen zijn triomÍen gevierd en was pas op latere
leeftijd medicus geworden. Hii was een uitstekend docent die tot vielhonderd
toehoorders in zijn collegezalen bijeen zag, maar hii was volkomen overtuigd
van de onÍeilbaarheid van Galenus; anatomische aÍbeeldingen vond hij overbodig. Bii Andernach was Vesalius een tijd lang, tegelijk met Michael Servet,
pÍosector. Op zijn eenentwintigste iaar deed hij voor het eerst een volledige
sectie. Hierop keerde de ionge geleerde in 1536 terug naar l€uveD waar hij de

sinds achttien jaar niet meer gehouden openbare ontledingen weer invoerde. In
1537 gaf hij hier een paraÍrase van het negende boek van Rhazes aan de koning
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der Almensoren utt (Parapfuasís in nqnum librum Rhazae qd regem Almansorum).
Door deze keus, die wijst op de grote waarde die men ook toen nog aan de
Arabische geschriften hechte, bleef hij in de lijn der familie, want een voorvader had de werken van Avicenna gecommentarieerd. Eóter lang bleef hij niet
in l,euven, want in 1537 vertrok hij naar Italië. Over Venetië, waar hij zijn landgenoot, de schilder Jan Stefan van Kalkar (Calcar, 1493-1546), leerling van
Tlnaan (7477?-1,576), onknoette en kermis maakte met de kursttraditie van de
Noorditaliaanse school, begaf hij zich naar Padua, waar hij op 5 december 1537
promoveerde en zo'n indrul< rnaalte dat hij daags daama, nog geen vierentr /intig jaar oud, werd benoemd tot tr /eede hoogleraar in de chirurgie, belast met
het onderwijs in de ontleedkunde.
ln de volgende vijf jaar heeft de jeugdige hoogleraar een ongelooflijke, ongeevenaarde activiteit ontplooid. Niet alleen dat hij in 1538 voor een Venetiaanse
drukker een uitgave van Andemachs vertaling van Galenus verzorgde, maar
hii gaf ook met groot succes anatomische colleges en demonstraties en bereidde
een ontleedkundig werk voor, geheel steunend op eigen ervaÍingen. De uitgave
van een zestal anatomische prenten (Tabulae sex\ leverde in hetzetÍde jaar (1538)
een voorproefje van wat deze anatomische atlas zou bevatten. Op 24 augustus
15112

hij vanuit Venetiè naar de Bazelse drukker Johannes Oporinus
dat het werk klaar was en a1le figuren (hoofdzakelijk van Van
hout gesneden waren. Maar het moest nog naar Bazel, het manu-

schrcef

(1507-1568)

Kalkar) ir
script en de massieve blokken op de ruggen van muildieren. Welke modeme
drulker, beschikkend over alle gemaklen van elekkische kaót en verlichting,
zou het klaar gespeeld hebben ruim acht maanden na ontvangst van de kopij
een Íoliant van bijna 700 bladzijden gebonden op de markt te brengen? Toch
was in juni van het volgende jaar - 1543, hetzelfde jaar waarin Nicolaas Copernicus (1473-1543) met zijn opzienbarend,boek De reaolutionibus orbium «xlestium
de zon in het middelpunt van het heelal stelde - De humtni corporis Fabrica libri
septefi vaÍ\ Vesalius op de markt! Vesalius was zelf naar Bazel gegaar voor de
correctie der proeven en prepareerde daar ondertussen een skelet, dat nóg de
trots is van het anatomisch museum, De werkkracht en het organisatietalent om
in zes jaar de baarbrekende studie voor een dergeliik werk te maken, het te
schrijven en het onmisbare samenspel van auteur, tekenaar en drulker te dirigeren, zijn eigenlijk onvoorstelbaar.
Het werk sloeg in de wereld der ontleedkundigen in als een bom. Op niet
minder dan tweehonderd plaatsen week de scfuijver welbewust van Galenus
af! De anatomische theaters gonsden r,an de discussies erover. Diep verontwaa!digd waren de orthodoxe Galenisten. 'Vaesanus', een dwaas, schold nog in 1551
ziin vroegere leermeester Sylvius in de titel van een strijdschrift ter weedegging
valr de 'lasteringen' (calumniae) de rnoedige geleerde (Vaesani cuiusdam calumniwum in Hippocratis Galenique rem anatomicam depulsio) . AIle scherpe kritiek trof
de eerzuchtige en gevoelige man diep. Maar één ding was duidelijk: de reus
Galenus wankelde op de lemen voeten van zijn apenontleedkunde en zou
vallen.
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Vesalius sloeg een aanbod var een professoraat h Pisa van Cosimo de Medici I
(1519-1574) op een hoog salaris af en werd in 1544 hofarts van Karel V, de
knorrige en gemeliike ,ichtlirder die hij op zijn veldtochten moest volgen. Een
benoeming in een vacature te l-euven ontging hem. Na Karels abdicatie werd
hij, ofschoon Nederlander, lijfarts van Philips II (1527-1598), die hij naar Madrid
volgde. Diens abnormale zoon Don Carlos behandelde hij met succes voor een
schedelletsel, opgelopen bij een amoureus avontuur. Lr 1563 moest Vesalius
waarschiinliik om een of andere reden uit Madrid weg, het gerucht ging dat hii

een edelnan geseceerd had wiens hart nog klopte, en aldus de Inquisitie
ontvluchtte. Hij ondemam een petgrimstocht naar Jeruzalem en scheepte zich
te Venetië in. Op de terugweg strandde zijn schip op het Griekse eiland. Zar.|e,
waar hij eenzaam en ver van zijn eigen wereld in 1564 overleed en begÍaven
werd, Zijn graÍ is thans niet meer te vinden.
Vesalius behoort tot de genieën die hun hoogste prestatie irr hun ieugd
leveren. In ziin achtentwintigste jaar verscheen het werk dat de autoriteit van
Galenus omverwierp, al $/aren daarmee geenszins eensklaps alle onjuiste
voorstellingen van Galenus uit het medisch denken verdreven. Decenrdën lang
twistte men over de ,uistheid van zijn waamemingen. Toch smaakte hij met
gemengde gevoelens de voldoening dat zijn werk zonder ziin toestemming in
Frankriik en Duitsland werd nagedrult en dat hij in 1555 een tweede druk, zo
mogeliik typografisch nog mooier verzotgd, kon doen verschiinen. Deze druk
wijkt op verschillende punten af. Een der belangrijkste is dat het kamertussenschot in het hart (septum inten)entriculorum), om welks doorgankelijkheid hij in
1543 de Schepper bewonderd had, thans als ondoorgankelijk wordt voorgesteld.
Deze vaststelling was een stap op de weg naar het inzicht in de kleine bloedsomloop. I-n 1725 nog verzorgden Boerhaave en Albinus een herdruk, voorzien
van een oiÍ4 van de schriiver. In de tussenliggende eeuwen was de Fabica het
gezaghebbende leerboek der anatomie geweest, het boek dat Albrecht von
Haller noemde een ififiortale opus, daÍ alle vroegere over dit onderwerp
welhaast overbodig had gemaakt. De Ëabrica gaf aan de nieuwe geneeskunde
de basis voor de anatomie; die voor de Íysiologie zou driekwart eeuw later
komen in Harvey's ontdekking van de bloedsomloop.
7.7.2 Na Vesalius

Bartolomeo Eustachi (Eustachius, '1520-L574) was een medicus die in Rome
anatomie studeerde, maar tot weinig publikaties kwam. Mede naar aanleiding
van een opmerking van Boerhaave werden de matriizen van zijn kopergravures,
reeds in 1552 vervaardigd, in 1714 ontdekt en afgedrukt. Deze Tabulae anatomicae ziitr nog nauwkeuriger dan die van d.e Fabrica. Eustachius beschreef de
naar hem genoemde Eustachiaanse buis die echter al aan Alcmaeon bekend was
en door Aristoteles werd vermeld.
(Matteo) Realdo Colombo (ca. 1510-1559) was Vesalius' opvolger in Padua.
Zijn hoofdwerk De re anatomica verscheen in 1559 en bevat een beschrijving van
de kleine bloedsomloop.
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Gabriele Fallopio (Fallopius, -\523-1562) volgde Colonrbo op en schreef
uitstekende Obsenmtiqíes anatomicae (156i), waarin hij weliswaar Vesalius de
prins der anatomen en een goddel.ijk leermeester noemt, maar toch op verscheidene punten zijn werk kritiseert, Het antwoord van Vesalius, die het boek in
Madrid ontving, is rrij zwak, i.n verband met het feit dat hij, de hofarts, vanachteÍ ziin schrijftaÍel moest antwoorden en geen kadavers meer ter beschikking

had.
De op 39-jarige leeftijd overleden Fallopius werd opgevolgd door Hieronymus Fabricius ab Aquapendente (Girolamo Fabrizio, 1533-1619). Deze hoogleraar in de anatomie en chirurgie was zeer rijk en bouwde op eigen kosten een
anatomisch theater te Padua, dat nog bestaat. Zjn werk over de kleppen in de
aderen De amarum ostiolis (1603) was later voor Harvey van belang. Ook als
chirurg had hii betekenis en scfueef hij een prachtig embryologisch werk De

fornuto Íoet us (1.600\.

In

1616

werd de Zuidnederlander Adriaan van den Spiegel

(1578-1625)

hoogleraar in de anatomie te Padua. Ook hii schreef een na zijn dood uitgekomen De hunani corporis fabrica (7627). Hii beschreef de leverkwab die naar
hem loàns Spigelií wordÍ genoemd. Ook hij hield de grote Vesaliaanse traditie
in Padua hoog. Aan de universiteit te Bologna doceerde sinds 1563 de Noordnederlander Volcher Coiter (1534-1576). In 1572 publiceerde hij een anatomisó
werk (Extemarum et intemqrum pincipalium humtni corporis partium tabulae),
waarin hij de ontwi.kkeling van het kippe-ei beschreef en tevens de eerste
anatomische en fysiologische verhandeling over het oor opnam (De auditus
instrummto). Drie jaar later verscheen van zijn hand de bewerking van de
anatomische lessen van Fallopio en Eustachius (Lectiones), met daarin een
uitvoerige verhandeling over de vergelijkende osteologie en het proces van
ossficatie in de Íoetus.
7.8 Ambtoise PaÉ en de chirutgie

Terwijl in Italië de ontleedkunde bloeide en ook in Zwitserland geestdriftige
beoefenaars had, onder andere in Felix Platter (1536-1614) en Caspar Bauhinus
(7560-1624\, bleef de ontwilkeling der geneeskunde in Frankrijk langer in

scholastiek en humanisme bevangen. Hier had de rooms-katholieke kerk een
vaste greep op het hoger onderwiis. ZeUs iemand a.ls jean Frangois Fernel
(1497-1558), medicus te Parijs en hoogleraar aan de universiteit aldaar, die een
grote naam en invloed had en een goed boek over de syfilis schreef die hij
consequent alleen lues oenerca noerr.de (de naam syfilis was nog niet aanvaard),
poogde toch voomamelijk de oude Griekse en Arabische schrijvers: Hippocra-

tes, Galenus, Celsus en Avicenna

in een harmonisch

stelsel

tot elkaar te

brengen. Zjn boek De naturuli parte medicinae libi Vfi (15421 was het eerste
aÍzonderlijke boek over de fysiologie, een term die hij als eerste gebruilte. Het
werd in 1554 opgenomen rn z11n Mediina, een overzichtswerk waarin hij voor
het eerst ook de pathologie systematisch, per orgaan, behandelde.
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De 'Erain de fer' van Ambroise Paré (151e1590), aÍgebeeld i^ De chiturgie, ende alle de oryra, ofe
n osn Mr. AfibrÉius Paré ... Nu eerst uyt de Enneoysche, in onse gh,eneyte Ned."la dtsche
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wordt in het bijschrift door Paré zeff uiteen$zet. Met derteliike kunsdedematen maakte Paré àch
tot de vader van de pÍothesiologie.

ujerck

HooFDSTTJK 7

Hoog boven zijn tijdgenoten uit steekt echter de figuur van Ambroise Paré
(1510-1590), merkÍ/aardigerwiize een hugenoot, geduld in het zeer katholieke
Fran-krijk. Paré was van nederige afkomst, ziin vader was barbier en kamerdienaar. Aan zijn humanistische opleiding ontbrak vrijwel alles, hij kende hoogstens een paar woorden Latijn en Grieks. Dat kon ook niet anders, aangezien
hij opgeleid werd tot chirurg. En deze opleiding was, in Fran1<rijk evenals
elders, een niet-uÍriversitaiÍe en bestond voomamelijk uit het doormaken varr
een leertijd bij een barbier-chirurgijn. De chirurgijns vormden naast de zeergeleerde universitair opgeleide medici een afzonderlijke stand. Eerst veel later
zou hrm opleiding door de medische faculteiten ter harte worden genomen.
De chirurgen" te Parijs verenigd in de broederschap van Sint Cosmas (Saint
Cöme), lieten op hun beurt het aderlatery het zetten van koppen en bloedzuigers over aan de barbierchirurg zoals Paré er een wilde worden. Maar hij kwam
veel verder door in de legers telkens assistent bij een voomaam chirurg te
worden en bracht het uiteindelijk tot zeer gewaardeerd chirurg van de koning.
ln de woelige tiiden die Frarrl<rijk in zijn tijd doormaalte, was er voor de
militaire óirurgen veel te doen. Paré is dan ook op vele veldtochten uitgetrokkeru in 15& was hii bii Saint-Dizier, waar ook zijn hulp René van Chàlons
(1518-15414), prins van Oranle, die in een veldtestament zijn neef Willem van
Nassau (1533-1584) tot ziin erfgenaam maalte, niet meer kon baten.
Reeds tijdens de eerste veldslag die hii meemaakte, deed hij een belangrijke
ontdekking, die het lot van ontelbare lijders heeft verzacht. Het was nameliik
de gewoonte in de door haakbussen veroorzaakte schotwonden die men verontreinigd achtte, kokende olie te gÈtery uiteraaÍd een verschrikkelijk pijnlijke
procedure. Toen hij echter geen olie meer had nam hij noodgedwongen zijn
toevluót tot het gieten van een mengsel van eidooiers, rozenolie en terpentiin
in de wonden. De volgende ochtend waren de volgens deze methode behandelde gewonden er veel beter aan toe dan de eerste. Hil' besloot nooit meer de
arme slachtoffers zo wreed met kokende olie te behandelen. Dit was in 1536,
toen Frans I een leger naar Piedmont zond om Thurin te helpen de opdringende
keizer Karel V te stuiten. Paré maakte spoedig propaganda voor zijn minder
wrede behandeling vart oorlogsverwondingen in een in het Frans geschreven
boek (een andere taal kende hij ruel): I,a méthode de tfttictcr les playes Íairtes pat
harquebutes et aultres bastons à Jeu (1545). Dit maakte grote opgangi het werd
spoedig in het Hollands en andere talen vertaald. Nieuw was ook zijn methode
bij amputatie de vaten aÍ te binden. En in de verloskunde voerde hij de kering
op de voet in.
ln 1559 stond Paré met de uit Brussel ontboden Vesalius aan het ziekbed van
koning Hendrik II (1519-1559), die in een toemooi een slag op het hoofd had
gekregen die hem noodlottig zou worden. Een noodzakelijk geachte trepanatie
werd eerst op een misdadiger beproefd en kon niet rneer worden uitgevoerd.
Bij sectie bleek er een subduraal hematoom te bestaan. Vanaf dit jaar wilde Paré
niet meer in het veld en bleeÍ hij in Parijs, maar ook daar was genoeg voor hem
te doen. In de Bartholomeusnacht (24 augustus 1572), waarin in Parijs ieder die
1,U
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niet katholiek was of werd zonder pardon werd gedood, werd hii oÍschoon
'fort Huguenot', gespaard op uitdruLkel.iike wens van Karel IX (1550-1574), die
overigens slechts riep: 'tuez, tuez'. Sully verhaalt in zijn Mérnoires (1638), dat de
koning Paré liet komen en hem zei dat nu ieder katholiek moest worden. Maar
zonder vrees of verrassing antwoordde Paré met grote vrijmoedigheid: 'Par la
lumière de Dieu, Sire, je crois, qu'ii vous souvient m'avoir promis de ne jamais
me commander quatre choses: savoir de rente dans le ventre de ma mère, de
me trouver à un iour de bataille, de quitter votre service, et d'aller à la messe'.
Hij was een gelovig christen die bij een genezing de eer aan God gaÍ,'je le
pansay et Dieu le guarist'keert herhaaldelijk in zijn geschriften terug.
Door ziin verzamelde werken (Oeuores,1575), die nog tijdens zijn leven vier
maal gedrukt werden, gaf § na Guy de Chauliac, de heelkundigen het eerste
gezaghebbende werk over de chiru.rgie in handen. Belangrijk is ook de nain de
fer, de ilzeren hand, een prothese die hij liet construeren. Reeds voor hem had
de ridder Götz van Berlichingen (1480-15ó2) veertig jaar met zo'n ijzeren hand
de wapenen gehanteerd. ZelÍ nog in veel biigeloof Bevangen/ toonde Paré het
waardeloze van sommige medicamenten zoals poeder van mumnies en eenhoorns aan. De onwerkzaamheid vart bezou tegen sublimaatvergiftiging stelde
hij vast in een argeloos ondemomen experiment op een ter dood veroordeelde,
die onder de hevigste pijnen stierf.
Natuurliik waren er in Pares tijd meer uitstekende chirurgen. Ze kunnen hier
niet allen worden genoemd. In Duitsland hadden Hieronpnus Brunschwig (ca.
1450-1533) rr.el zijr. Buch der cirurgia (7497) en Hans van Gerssdorf (ca. 14901.52O)

mel zijn Feldtbuch der Wundarzney (1515) veel gebrui.kte handboeken gele-

verd. Met name moet ook Gaspare Tagh.acozzi (1545-1599) worden genoemd,
die een plastisch chirurg was. Hij deed neus-, oor- en lipplastieken door middel
van huidtransplantatie. De kunst uit het oude India var het maken van een
nieuwe neus was niet tot het Westen doorgedrongen. Wel maalte de Siciliaanse
familie Brancas in de vijftiende eeuw nieuwe neuzen, maar ze hield de methode
geheim. Tagliacozzi paste een soortgelijke, verbeterde behandeling toe, waarbij
van de huid van de bovenarm gebruik werd gemaalt. Zijn boek De cuiotum
chburgia

pu

insitionem verscheen

in

1597.
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Kleine bloedomloop: Ibn-an-Nafi s (13e eeuw), Vesaliu§ (doorganlelijkheid
septum), Michael Sewet (De Christianismi rcstitutio), Realdo Colombo (De re
analomíca\

Grote bloedsomloop: William llarrey (157&1657)
Leven: Cambridge (Caius College) -+ Padua -+ londen (Lunrley, Ijfarts)
Basis: (1) Aristotelis€he natuurfilosofie, (2) Neo-platonisme (destillatb en circtIati.o), (3) Baconiaanse inductie / experiment, (4) anatomie (venenlleppen),
(5) kwantificatie; missing linl; arterio-veneuse overgang
Publikatie: Exercitatb aratomict de motu cordis el xnguinis in animalibus (1628),
nader in Ëxercitationes duae arutotflicae de cicuLationt snguinis (1649)
Generatieleer: De gen*atione atimalium (1657),'ex ovo omnia'
Tegenstanders: ]ean Riolan (Enchtiridium), Vopirus Fortunatus Plempius
(1ó44!)

Voorstanders: René Derartes (Discouts de la néIhdc), Sylvius, fohannes
Walaeus, Jacobus de Rrck (Dissertatio dt corde: géén spiritus en géér. calot

iw,,tus)

Anatomi€ na Hawey; Aeelli (uasa brtea 76m, Wiraung (d. peícrcnticus 76421,
Pecquet €n Van Home (d. thoracicus 1&7 /7652), Rudbeck en Thomaa Bar
tholinus (lymfestelsel 1651), Niele Stensen (neuro-anatomie: d. parctideus
"1662)

Microscopie: Jan Swamrnerdam (Bijbel d* Natuure), Marcello Malpighi (De
pulmonibus), Antoni van Leeuwenho€k (brieven, animalculist)
IATROCHEMIE

Van chemiatrie naar iatrochemie: Paracelsus -+ Van Helmont -à Sylvius
Franciscus de le Boë, Sylvius (Prareos tutlicae idea noaa, klinisch onderwirs,
ziekteleer over alkaliën-zuren, effervescentie, fermentatieleer, zes fasen)
Reinier de GnaÍ (De succi panoeatici, pancreasfistel 16ó4, follikels ovaia 16721
Thomas Willis (neuro-anatoom, vi.if elementen en funrrentatieleer)
IATRoFYSIcTtATRoMEcHANIcA

Santorio Santorio (De w:dicina stati.a, pulsilegtun, thermometer, $,ee$dlaal,
persp ir

atio insatsíbilb)

Giovanni Alfonso Borelli (De motu animalium)
TNWENDIGE KL$ÍTE(

Frankriik: Guillau-re de B.lllou (over epidemieër; grondle*g.r reumatologie)
Ita[ë: Bellini, BagJrÉ Bernerdino Ramazzini (De norbis aríifrc1ttn diatiba)
Engeland; Thomas Sydenhan (hippocratische epidemiologie epidemieche
constitutie, aclut reuma: Tructetus de podage el lryebope, chmu minor)
VERLoSxUNDE

Vroedvrouwen: Catharina Schrader en Justine Dittrichs, Siegemundin
Vroedme€sters: Mauriceau, Chamberlen (trctis), Hendrik van Deventer
(orlhopedie, Mnnuale operatiefl\, forceps (ean Palhn 172L en Lorenz Heister)
Zie vedn het xheru: gexhicdmis oan dc diagnostiek efl therupic

8 De zeventiende eeuw

Terwijl eerst door het \ /erk van de ionge Vesalius de ontleedkr.mde een hechte
basis werd yoor een nieuwere ontwikkeling van de geneeskunde, bleef de
fysiologie veel langer in verouderde voorstellingen gevangen. Op dit terrein
was het zo mogeliik nog moei.lijker zich van het Galenisme los te maken. Diens
leer van de levensgeesten en de vorming en beweging van het bloed was een
zo tot in onderdelen uitgewerkte theorie dat het het medisch denken uitermate
rnoeilijk viel zich ervan los te maken. Toen William Harvey in 1628 de ontdekking van de grote bloedsomloop wereldkundig maakte werd ook zijn mededeling met zeer gemengde gevoelens ontvangen. Eerst na de nodige striid
overwon de waarheid. De kleine bloedsomloop was reeds eerder aan somrnige
geleerden bekend, maar de kennis ervan werd pas in de zeventiende eeuw
gemeengoed.
8.1 Michael Servet en de kleine bloedsomloop

Het is voor ons die de kleine bloedsomloop of longcÍculatie kennen, waardoor
het bloed uit de rechter hartkamer door de arteria pulmonalis, haarvaten en
venae pulmonales in de lin-ker hartboezem geraal<t, moeiliik voor te stellen hoe
de rniddeleeuwers in dit gebied de bloedsbeweging zagen, maar dan altijd nog
minder moeilijk, dal het voor de medici van renaissance en barok was hun
oniuiste irzichten te wijzigen. Om dit juiste inzicht in de verplaatsing van het
bloed van het rechter- naar het linlerhart te krijgen moest (1) het tussenschot
van het hart als het ware gesloten worden; (2) begrepen worden dat het bloed
uit de arteria pulmonalis (toen nog oena aierialis geheten) niet naar de
rechterkamer terugliep maar op een of andere wijze in de venae pulmonales
(toer\ \og afieria aenalls genoemd) raatt en (3) ingezien worden dat deze laatste
dus geen luót of pneuma aanzuigt maar bloed bevat.
Omstreeks de jaren vijftig der zestiende eeuw zat deze ontdekking in de
lucht. ln de eerste druk van de Fabrica (1543) beschrijft Vesalius het septum nog
als doorgankelijk voor het bloed, al ziet het oog dat niet, in 1555 zegt hij met
nadruk dat het ondoorganlelijk is. Reeds twee iaar tevoren, in 1553, was de
kleine bloedsomloop volkomen duidelijk beschreven door Michael Serve! in
Spanje bescfueef Juan de Hamusco Va.lverde (ca. 1550) haar in zijn boek over
de ontleedkunde (Historía de la composicirrn del cuetpo humano';, d.at tn 1556
u.itkwam, maar waarvan het voorwoord op 13 september 1554 gedateerd is. FIij
beriep zich op proeven op levende dieren, die hij te zamen had verricht met
Realdo Colombo, wiens in 1559 postuum verschenen boek De re anatomíca ook
een beschrijving van de kleine circulatie bevat.
Mióael Servet (Miguel Serveto, 1511-1553), een Spaniaard, geboren in
Villanova in Aragon (de tegenwoordige provincie Huesca), was een zoon van
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een Franse moeder en een notaris. Niet alleen door zijn zeer vrijzinnige
geloofsovertuiging, maar vooral door zijn ongedurig en twistziek karal<ter werd
zijn leven een kagedie. Na in Saragossa zijn studie te hebben aangevangen,
zette § deze voort, en wel in de rechten, in Toulouse, waar hij deel nam aan
een kring van studenten die zeUstandig de bijbel tazen en poogden te verklaren.
Reeds ir 1529, op achttienjarige leeftiid, werd hij secretaris varr Juan de Quintana, de biechtvader van Karel V, die zijn vorst op ziin reizen vergezelde. Zo
kwam hij reeds vroeg in aaruaking met de reÍormatie, die in 1517 begonnen was
toen Luther ziin protest tegen de aflaathandel van de monnik Joham Tetzel
(1465-1519) in het aartsbisdom Mainz formuleerde in de 95 stellingen, aan de
deur van de slotkapel te Wittenberg had vastgehecht. Servet was evenmin
rooms-katholiek a1s dat hij zich bij de reformatie kon aansluiten; hij kon zich
niet verenigen met het dogma van de Drie-eenheid van God en zo verschenen
in 1531 en 1533 twee anti-Einitarische theologische strijdschriften van zijn hand.
Hiema u/erkte hij enige jaren als corrector op een van de grote drukkerijen in
Lyon en verzorgde hij een nieuwe uitgave var de geograÍie van Ptolemaeus.
AI spoedig besloot hij in Pariis mediciinen te gaan studeren. Veiligheidshalve, met het oog op zijn ketterse boeken, koos hij een andere naam: Michael
Villanovanus. Tegelijk met Vesalius was hij gedurende een jaar prosector bij
Guenther von Andernaó van wie Vesalius eens getuigde dat hij hem alleen aan
de dis bij het trancheren van het wildbraad het ontleedmes had zien hanteren.
Andernach roemde ook later Servet zeer, zowel om zijn aratomische vaardigheid als om zijn kennis van Galenus. Zijn farmacologisch, Galenisch werk over
de shopen (Syroporum unioerca ratio, 1537) had veel succes. Ook hield de
ambitieuze jonge geleerde aan de urriversiteit voordraóten over sterrenkunde
en geografie, Destijds was het geven van private colleges zeer in trek en werd
de toesteÍnming daartoe gemakleliik verkregen. Toen hij àch echter daarin a1s
een beoefenaar van de astrologie ontpopte, geraa-kte hii in corÍlict met de
medische facu.lteit, daar de sterrenwióelarij destijds streng verboden was. Aan
de sommatie van de decaan der faculteit, Iean Tagault (Joha-nnes Tagaultius,
?-1545), die een verdienstelijk chirurg was en autew van een veel gebruilt
handboek (De chirurgica institutione libri V,7543), zijn lessen te staken, gaf h.ij
geen gehoor. ZelÍs hoonde hij Tagault in het openbaar. Tagault bracht de zaal
voor de senaat die haar op zijn beurt bij het hooggerechtshof aanhangig maakte.
Servet werd schuldig verklaard en zijn astrologische brochures werden in beslag
genomen. Hij begreep verstandig te doen uit Pariis te verdwiinen.
Na een paar jaar zonder medische graad te ChartÍes te hebben gepraktizeerd,
leefde hij vanaÍ 7542 teruggetrokken in Vienne (bij Lyon), onder bescherming
van de aartsbisschop, uiterlijk als rooms-kathol.iek, maar in werkelijkheid een
groot vrijzinnig theologisch werk voorbereidend over het herctel van het
christendom. De Chistiinismi restitutio (1553) werd op zijn eigen kosten gedrukt
en verried op de Iaatste bladzijde door de initialen M.S.V. (Michael Servetus
Villanovanus) de schrijver, Door de Inquisitie gevangen genomen, wist hij te
ontvluchten. Toch werd hij veroordeeld à petít Íeu levend verbrand te worden,
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hetgeen in effgre plaabvond; een pop, die hem moest voorstel.len) g;rng tegelijk
met vijf balen gedrulte vellen van ziin boek te Vienne in vlammen op.
Servet wilde naar Italiè gaan, doch koos om voor ons onnaspeulijke redenen
niet de weg beneden langs de voet der Alpen, maar die over Genève, waar zijn
theologische tegenstander Johaanes Calvijn (1509-1564), de reformator, een grote
maótspositie bezat. Uit nieuwsgierigheid bij Calviin ter kerk gegaan, werd hij
door de prediker herkend en gevangen genomen onder aanklacht van ketterij.
Na een onwaardige behaÍldeling gedurende een maandenlang proces veroordeelde de Raad van Genève hem, na ingewonnen advies van de andere kantons, tot de vuurdood. Dit harde vonnis vermocht zelÍs Calvijn niet meer te
wijzigen in onthoofding. Op 18 oktober 1553 werd Servet buiten de stad op

Champel verbrand. Het vonnis werd destijds vriiwel unaniem goedgekeurd. Al
heeft Calvijn waarschijnlijk nooit spijt van zijn aanklacht gehad (hil zag door
Servets boek de gehele reformatie en het christelijk geloof in gevaar), zo is hij
door het nageslacht om ziin houding scherp veroordeeld. Tegen de achtergrond
van het kader van zijn eeuw, die de ketterij als een misdaad beschouwde, is er
wellicht plaats voor het gematigd oordeel van William Osler, die deze daad wil
beschouwen als de schaduw, die dieper reliëf geeft aan de 'splendid outlines
of a noble life'.
Sleóts enl<ele exemplaren van Servets boek ontgingen de vLammen, er
bestaan er nog drie. Pas in 1697 werd de aandacht op de passage over de longcirculatie gevestigd, deze was overgeschreven uit een exemplaar in de bibliotheek te Kassel, dat later spoorloos verdwenen is. Het heeft dus anderhalve
eeuw geduurd eer de verdienste van de ongelukkige Spanjaard in dit opzicht
werd erkend. De beschrijving is verstrengeld met een sóolastische, anti-trinitarische, theologische redenering over de geschapen geest van Jezus. Aanleurend
tegen pneumatische en Galenische opvattingen over de spiritus, zich beroepend
op teksten uit Getesis (2:n, Leoiticus (17:11) en Deuteronomium (12:23) (dat God
aan Adam de ziel inblies en dat men het dier met zijn bloed, dat is de ziel, niet

komt, maar in de longen aan het bloed wordt meegedeeld. Het bloed gaat
namelijk niet door het tussenschot vaÍl het rechter- naar het lhkerhart, maar
door de longen. De argumenten van Servet ziin var anatomisóe aard: allereerst
de veelvuldige verbinding var. neru arterialis en arteria oenalis en voorts de
opvallende grootte van de pma arterblis die erop wijst dat zij niet alleen bloed
bevat voor de voeding der longen. Met nadruk zegt hij nog: door de longen

wordt naar het hart niet eenvoudig lucht geleid, maar lucht met bloed
gemengd, derhalve geschiedt de menging in de longen ('ergo in puLmonibus fit
mixtio'). Met andere woorden, hii stelt vast dat de arterialisatic van het bloed,
de vermenging van het bloed met lucht, in de longen geschiedt en dat het bloed
niet door het septum van de rechterkamer naar de linkerboezem gaat. Afgezien
van de Galenische inl<leding en terminologie is deze beschrijving adequaat; zo
adequaat en goed toegeiicht, dat hij de conceptie als het ware staande voor het
anatomisch preparaat moet hebben verkregen of Betoetst.
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Het is overigens zeer de vraag of hij zeU de schepper ervan is. Hij beroernt zich
daar geenszins op, hetgeen Colombo wèl deed. Colombo, die van 'ls$ tot 1547
de katheder van Vesalius te Padua bezette, geeft nog andere argumentery biivoorbeeld d.al de arteia oenalis bij vivisectie op dieren wel bloed bliikt te bevatten en de klinische waarnerning dat de artsen weten dat opgegeven bloed dat
helder rood is uit de longen komt. Het is aa-nnemeliik, dat het iuiste iÍEicht in

verschillende aratomische centra langzaam groeide en dat Servet er \ r'ellicht in
Italiè kennis van gekregen heeft. Of zou hij ze uit oude Arabische medische
geschriften hebben gehaald? In 1933 publiceerde Max Meyerhof (1874-1945) een
Arabisch manuscript van lbn-an-Nafis (ca. 1210-1288) die te Caito leefde en die
in een commentaar op Avicenna even zuiver de longcirculatie bescfuijft in
termen en met ar8umenten verwant aan die van Servet. Een prioriteitsstriid tussen Servet en andere aratomen van zijn tijd is daarmee zinloos geworden. Drie
eeuwen tevoren had een Arabier de kleine bloedsomloop reeds beschreven,
zonder dat deze kennis is doorgedrongen tot de medis€he wetenschap!
Maar ook in de zestiende eeuw begreep men de betekenis var de kleine
bloedsomloop, die uit de werken valt Colombo en ook van De Vatverde toch
te verkriigen was, niet goed. Zelfs tegen Vesalius, in ziin tweede druk der
Fabrica (7555), n, hteld men aan de doorganketijkheid van }:let septufl interoefiric1llorufi yast, Omstreeks 1627 studeerde de Nederlander Ysbrand van Diemerbroek (1609-1674) in teiden e zaq Àir\ hoogleraren (Jan van Heume en
Adriaan van Valckenburg) vóór de aanvang van een demonshatie met een
naald het septum doorboren om de doorgankelijkheid aan de studenten te kunnen demonstreren. Zelfs toen nog dreef het gezag van Galenus respectabele
hoogleraÍen tot een bedrog, dat men ten onrechte een pra.Éaus heeft genoemd!

82 William Harvey en de grote bloedeomloop
Ook aan Engeland was de renaissance uitelaard niet ongemerkt voorbijgegaaan.
Thomas Linacré (1.460-1.524) was een humanistisch geleerde, even ervaren als
arts als bedreven in de klassieke talen. In zijn tijd was de uitoefening van de
geneeskunde in Engeland nog niet aan wetteliike voorschriÍten gebonden. Het
is zijn blijvende verdienste dat op zijn initiatief Hendrik VIII in 1518 het Royal
College of Physicians instelde, waar alle personen die niet in Oxford en Cambridge waren gepromoveerd en voor de door Hendrik in 1511 ingestelde bisschoppeliike examencommissie bewijzen van hun kennis hadden gegeven, de
licentie voor de uitoefening van de praktijk moesten verkriigen. Men kende
namelijk sinds de late middeleeuwen drie graden in de medische studie: baccclaureus,licentiatus en doctor. Het doctoraat gaf als zodanig de bevoegdheid tot
uitoefening der medische praktijk. Wie het niet zover gebracht had moest nu
dus een licentiaatsexamen doen.
John Caius (1510-1573) was een medicus die tegeliik met Vesalius in Padua
heeft gestudeerd en met hem onder één dak heeft gewoond, doch volbloed
Galenist bleef. Hij praktizeerde in Londen en stichtte door een schenking het
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KopergravuÍe vim een anatomÈche les door de laidse hootleraar Pieter Pauw (156+161n,

om.sEeeks 1615. Achter Pauw, die met de sectie re€ds tot in de borstholte is gevorderd, staat nog
een jongere helper. Op de Íonde s€ctietaÍel met haar plachti8 versierde voet, staat een reukkaars,
t€!'r^,ijl de talken en blader6\ die links en rechts over de gÍond zijn verspÍeid waarschijnliik van
aromati.sche plantefl komen en dus hetzelÍde doel als de reul-kaars dienen. In hst ronde aÍfitheater
b€vinden zich de toeschouwers dre naaÍ telant hun maatschappelijke positie over d€ ringen ziin

verdeeld; somIrl.ig€n van heÍr drag€Ír de doctorshoed. In het vaandel van het skelet dat in het
midden staat (vergelijk de titelpreÍrt vaÍr Vesali\ts' De huiuni coÍWisÍartica, 1543) staan de woorden
'Mors ultima linea rerum' (De dood is het einde van alle dingel\).

Uit William Harvey's De mota coilis

(1628)

zy,'t welk deur't Htn uit de fuleren it de Slagadern koml: mdc
oandm Omloop dcs ztlfs
'Tot noch toe h€bben wy gesprooken, hoe het bloed uit de adere in de slagadere
wert gedreve ende door welke wegerg en hoe dat 'er door de kloppinge des
herte wert uitgezonden ende verdeell hetwelke Udrteliik zoÍnmige, door d'aanzienlijkheit van Gsleaus ende Caluntbus omgezet, zullen toestaan. Maar nu,
H@ Deel't bloed

vanden overvloet des deurgezonden bloeds (hoewel merl«,r,aardige dingen)
zullende schriiven, rrreez' ilg dat deze nieuwe en ongehoode stellingen my niet
alleen de nijdigheit van zommige zull,en verwekken, maar ook alle menschen
tot vianden maken- Zo veel vermag d€ gewoonte oÍ de eens aangenome leer,
dat ze, diepe wortelen geschoten hóbende, in e€rr h^'eede natuur schiint
verandert le àjr. Zn sterk dwingt de ooEroedig' eerbiedigheit tot de outheiL
Doch 't ga zo 't mag, miin hoop bestaat alleen in d'oprechte temoedercn der
geleerden, m minnaars der waarheit, Ik heb dikwiils, zo in 't openen der lgvende dieren ende der slagaderen; zo uit de grootte en óvereenkomende maè der
holligheden des herte ende zijn in- en uitkommde vaten (alzo de natuuÍ niet
tevergeefs doende, zulken trootte niet zondeÍ reden aan deze vaten gegeven
heeft), als mede uit de vernufte ende aardige kurst der klapvli§es, vezelen,
ende 't ander€ maakz€l van 't hert onderzrcht, hoeveel doch het ingedreven
bloed mochte ziin; ende in hoe korien tijt dezen on oop geschiedm: of niet het
zap van de genuttigde spilze dit uiileveren kon; doó einrCelijk heb il ge4ien,
dat de aderen gansch ledig en uitg?ut zoudm werden, de slagaderen aan
d'ander zijde door d'indrilvinge des bloeds, open bast€n, ten waar het zelve
door eenige wegerr wederom in d'aderen, ende de reókr holligheit des herte
konde komen. Zo heb ik dan in mijn relvetr beginnm te denlen, of deze beweging wel in 't ronde mochte gerhieden; hetwelk ik daama bevonden heb waarachtig te ziin" ende dat het bloed uit het hert, deur de slagaderen in alle deelerr
des lighaams, voortgestoten en vooÉf,edreyen urierL del.rr de klopping van de
's linl«r hoDigheit deszelfs (gelijk het in de to€sluitinge van de redrter in de
longe wert tezonden), errde dat'et daama uit de kleine ader§es in de holle ader,
ende het leóter oor des herte $red€.keerq getik 't uit de longe, deur de aderige
slagader, in het slinl<er wert gedreveru Welke beweging men zo wel eerr ondoop
mag noemen, als ÀrisÍoÍeles 6edaan heeft, zeggende dat de locht errde regen de
ronde beweging vande bovenste hesrelen nabootzen- Want de aarde nat ende
door de zon verwarmt ziinde, geeft zijn dompen op; deze domperL oÍhoog
gehokkery werden verdik! en, vetdikt ziinde, vallar zy tot watff wederom
neder, mde vervochtigen't aarkijlc op deze wiize $,ert het onweer, ende and*.
re lighamen in de lucht veroorzaalt, te weten door den Omloop vande zorl
ende zijn afwiiking, of naderin6.'
[Met enite aanpar6ina van de interpun lie uiE w . HaÍ1rey , Vonde bueging
het
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Caius College in Cambridge. Van belang is zijn beschrijving uit 1552 van de zogeheten Engelse zweetziekle, sudor aíglicus. Dit was een epidemische ziekte die
met sterk zweten gepaard ging en vanuit Engeland West-Ëuropa herhaalde
malen teisterde (1.486, 7507, 1510). Sommigen denken aan een soort encefalitis,
anderen aan kinlhoest.
Hoewel geen medicus, moet hier ook Francis Bacon van Verulam (1561-1626)
worden genoemd, de zoon van een adellijk Engelsrnan. Reeds in 1584 kwam hii
in het parlement, kreeg daama het ambt dat ziin vader bekleed had en werd in
1616 lord kanselier en baron van Verulam. tn zijn hoofdwerk Noaum organum
(1620) bevat hij de inductíeou (in tetenstelling tot de deductieoe) methode en het
proefondervindelijk natuuronderzoek aan. Daarmee leverde Bacon een belartgriike impuls tot het experimentele onderzoek dat in de zeventiende eeuw tot
bloei zou komen,

Ook uit Engeland toog de medisóe student gaame naar Italië en vooral naar
Padua om daar uit de eerste hand de nieuwe geest in de geneeskunde in te
drinken en zijn studie te voltooien. Zo deed ook William Harvey (1578-1657),
nadat hij eerst in Cambridge gestudeerd had, opgenomen in het Caius College.
Hij was in 1578 te Folkstone (in het graafschap Kent, Zuid-Ëngeland) geboren
als zoon van een gezien burger die later burgemeester werd en dus 25 jaar oud,
toen hij in Cambridge in 1597 zijn baccalaureaats-graad (bachelor of arts) haalde.
In 1599 sloot hij daar ziin studie af om gedurende drie jaar (1600-1602) in Padua
onder Fabricius ab Aquapendente verder te studeren, Hie! was hij consiliarus
varr de Engelse natie van studenten, in welke hoedanigheid hij een wapenschild
(stmnu) tn de }].al der universiteit mocht plaatsen. Als doctor medicinae verliet
Harvey Padua om zich in Londen te vestigen. Hier werd hi, in 1618 buitengewoon lijfarts van Jacobus I en later Bewoon lirfarts van Karel I (1600-1649). In
1635 deed hij op last van de koning sectie op het liik van Thomas Parr, de oeroude man die een leeftijd vaÍr ruim 152 jaar bereikte en op hoge leeftijd als
curiositeit naar Londen was gehaald.
Van grote betekenis voor ziin wetenschappelijke ontwikkeling en erkenning
als geleerde was zijn benoeming tot LuÍnlerian lecturer in de anatomie en
chirurgie (1615). Deze tunctie was in 1583 door Lord John Lumley (1534?-1609)
ingesteld en hield ook de opdracht in eens per jaar een openbare anatomische
demonstratie te geven gedurende vijf dagen, tenminste 'if the body may last so
long without arrnoy'. In zijn colleges, die hij gedurende veertig jaar heeft
gegeven/ heeft hij reeds (zoals uit een college-citaat bliik$ h 1ó16 gezegd dat
het bloed voortdurend in een cirkel beweegt en dat de circulatie in gang wordt
gezet door het kloppen van het hart. Pas in 1628 liet hij, merkwaardigerwijs in
Frankfurt aan de Main, zijn beroemde boek over dit onderwerp verschijnen:
Exercitatio onotomica de motu cordis et sanguinis ir animalibas. Dit werk is geheel
Bewijd aan de beschrijving van de grote bloedsomloop.
Het doet vreemd aan, dat de bloedsomJoop zo laat in de ontwikkeLing der
geneeskunde is ontdekt. In de oudheid heeft een enl<eling er iets van vermoed.
1,43

Titelp!€nt van Nathanael Hig}llilore3' (161!Ió85) verhandeling over de menselijke anatomie,
aantepàst aaÍr de inzichten die de ontdekldnt và1 de bloedsornloop hadden opgeleverd (CorporÈ
hunutti àisquisitio arutomica in qua sanguinis circtlationrm in ryaDis cotqis Wde pluÀmls Wis novis,
a. aefligt rtluth fiedicorurn succinct , dilucifutiane, ornatan ptose{lll,ltus esr). Met dit boek, uitg €v€Ír
in Den Haat bii Samuel Broun in 1651, was HithmoÍe de eercte Engelsman die de theoíe van
Harvey in geschriÍte aanvaardde. kr het bovenste deel varl het poortgebouw, dat toegang verschaft
tot de tuin van de fysiologie en therapie, zetelt het heiligdom van de anàtomie (sacruEl ànatomiae),
met linls e€n sectieruiÍItte waar de autopsie wordt beoefend (theatrum autopsiae) en rechts €en
ruimte waaÍ de bescÏouwende #leerdh€id zetelt (contemplationis m\rsaeurn) ondeÍ het opschriÍt
Uovov O€ri)peo (slechts toezien) en met e€n toek op schoot waarin de Iez€n valt'Lien est notho
irlop (hepar)', de milt js een bastaard-lever' hetgeen verwijst naar de intensieve zevmtiende+euwse
discussie oveÍ de functie vàÍr de milf. In de nÈ van de linker zuil van de poort staat Hippocrates
met de arm van de geshoopte huid vaÍr een mens in de hand; daarop staat - overigens in alwirkende volgorde m met verwarrinS de teletenheid die vluchtit is ell de pÍoefneming die hacheliik
i§ - een gedeelte van het bekende Íorisme van Hippocrates: 'Het leveÍl is kort, de kunst is lan& het
oordeel moeitijk, de proefneming vluchtig etc.'. In de nis aan de re.hterkant staat Ga.lsrus, met een
te§.hriÍt in de hand dat het ops.h-riÍt 'De usu p[ar]tiu.Et' draatt, de titel van Gafenus' belanSrijke
werk over de anatomie en Íysiologie, teÍwíjl op de huid van de arm die hii vasthoudt staat dat het
zonder dit lde anatomie] mar* Saat (Sine ha. claudus). Links onderaan wordt nog veÍwezen naaÍ
de betekenis van het oot en de observatie (ocul us opticus) en rechts heeft de s{hriiver zichzelf laten
aÍbeeldm. In het landschap dat dooÍ de poortopening te zien is, stàat e€n pomp als syrnbool van
het hart aJgeb€eld, die bedimd wordt door C,od als de car.e prina wn dle levensveÍrichtingen- Het
water uit deze pomp b€vloeit het gehele landschap. De twee landwerkers staan s),mbool voor de
genees- en heelkundigen di€ in het lichaam weÍkery de ene houdt zió bezig met de /e"ulsio en de
andet met de dm.ultlo, hetgeen velwijst naar een langslepende dirussie over de beste wijze van
aderlating, namelijk op aÍstand van !esp. nabij de plaats van de ziekte. D€ gehÉIe prent levert tevens
een ftaaie i.llustratie van denken over de macremicrocosmos in de zeventiende-eeuwse fysiologie.
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De Italiaan Andrea Cesalpino (Cesalpinus, 1525-1603) had hem in 1571 in zijn
Peipateticarum quaestionum libri V rceds terloops genoemd en zelfs het woord
circulatie gebezigd. De geleerde wereld had er echter geen aandacht aar geschonken. Een maótiger geluid was nodig om tot de Galenische geesten door
te dringen.

Dit geluid gaÍ Harvey. Hij -g i. dat alle meningen van voorgangers
'incoherent en obscuur waren oÍ tot onmogelijkheden aar eidin8 Baven'. Het
was dan ook een moei.l.ijk waagstu-k. 'Toen hij begon na te denken over het nut
van de samentrekkingen van het hart' , zo zegÍ hij, dus een teleologisch uitgangspunt kiezend, vond hij het aanstonds een zaak die zwaar was te
benaderen en vol van moeilijkheden. Zodat hij bijna met Fracastorius geloofde
'dat de beweging van het hart alleen God bekend was'. Aan Robert Boyle
(L62!/-L691) verlelde Harvey in het enige gesprek dat hij kort voor zijn dood met
hem heeft gehad, dat de venenlleppen met hurr vriie opening naar het hart hem
het eerst op de gedachte hadden gebracht, omdat ook die kleppen een betekenis
moesten hebben. Deze teleologische vraagstellingen leidden hem tot experimenten en redenerin8.
Harvey baseerde zíó op een drietal eenvoudige reeksen proeínemingen,
echter bij verschillende dieren gedaan. Hij legde ten eerste het hart bloot en zag
dat de sysÍole het gevolg van actieve samentrekking van het hart is; vervolgens
legde hij arteriën bloot en zag dat hun diasfole samenvalt met de systole van het
hart en ten slotte onderbond hii beurtelings aderen en slagaderen en zag de

eerste periÍeerwaarts, de laatste cenhaalwaarts van de ligatuur opzwellen.
Soortgelijke proeven, bijvoorbeeld aftrinding van aorta of van de holle ader, had
ook Vesalius al op biggen gedaan. Op grond van deze klinische observaties en
waamemingen en van de kennis der pulmonale circulatie concludeerde Harvey,
dat er een omloop van het bloed moest bestaan en dat deze onderhouden wordt
door de systole, niet door de diastole, van het hart.
Bii deze experimentele argumenten kwam nog een min of meer deductief
bewiis uit de redenering. Immers, de oude voorsteU.ing was dat het bloed
voortdurend nieuw gevormd wordt uit het voedsel. Door een eenvoudige berekening toonde hij aan dat dit onmogelijk was. Hij schatte de inhoud van de
linkerkamer op 1% tot 3 ounce (= 28,3 gram). Aarnemend dat per hartslag
(=polsslag) slechts een half ounce wordt uitgedreven, Í/ordt per halÍ uur aI zó'n
hoeveelheid verplaatst Oiivoorbeeld 72 maal 30 maal 14,1 gram = 30.564 gram)
dat die zich onmogelijk geheel in het lichaam kan bevinden of uit het voedsel
afgeleid kan worden gedacht. Het is dus dezelfde hoeveelheid bloed die
circuleert.
Harvey besefte zeer wel dat zijn theorie een zware slag voor het Galenisme
zou ziin en niet zonder skijd aanvaard zou worden. 'Wanneer ik nu echter, wel

op het eind, maar toch zeer de overweging waard, ga spreken over de
hoeveelheid en de toevoer van dat doorshomende bloed, is dat zo nieuw en
verrassend dat ik niet alleen onheil vrees door de haat van enl<elen maar zelfs
beducht ben dat ik mij iedereen tot vijand zal malen: zo sterk is de klem van
146
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het eerbiedige ontzag voor de oudheid. Hoe het ook zij, het lot moet nu
beslissen, mijn hoop is gevestigd op de waarheidsliefde en eerlijkheid van de
marrnen der wetenschap' (Dc tnotu cotdis, hoofdstuk 8).
Het is van belang te vermelden, dat Harvey de overgang van het bloed uit
de slagaderen naar de aderen niet heeft gezien maar postuleert. Malpighi en

Van Leeuwenhoek zouden die overgang later onder het microscoop waamemen. Op grond van zijn waamemingen en van deze redenering kon Harvey dus
zeggen dat de enige functie van het hart de voortbeweging van het bloed is.
De publikatie van Harvey ontl<etende inderdaad een storm zoals die van
Vesalius in 1543 had gedaan. MugschriÍt na vlugschdft pro en contra verscheen.
Harvey zweeg. Hij zag zijn praktijk aanzienlijk teruglopen, omdat hij voor een
onbesuisde nieuwlichter werd aalgezien. Men kon de stoot die hij aan de autc.

riteit van Galenus toebracht moeilijk verwerken. Toch had § met de antieke
opvattingen val Galenus nog niet volkomen afgerekend. In zijn den-ken was hij
zelÍs nog veelszins een aanhanger varr de filosofie vart Aristoteles. ln zijn
opdracht aan koning Karel I vergeleek hij de vorst met het hart dat de zon is
van de microcosmos van het lichaam, zoals zijn koning dat was van de wereld,
een antieke vergeliiking, die waarschijnliik de ingeboren warmte tot achtergrond

had. De ouden hadden zulke analogieèn ook gebruikt, bijvoorbeeld bij de leer
der catanm. Zoals de vochtige nevels der aarde opstiigen en ten slotte door de

afkoeling weer als regen neerdalen op het aardrijk, zo zouden ook de dampen
in het Iichaam opstijgen en, afgekoeld door de hersenen, als vochtin de catanm
afuloeien. Een soortgelijk proces kenden de scheikundigen bij de destillatie, die

ook een (scheikr.rndige) circulatie was. De verwantschap tussen het begrip
destillatio en ciculafio speelde dan ook in de discussie om de bloedsomloop een
zekere rol; de destillaÍio zou in de longen plaatsvinden. Ook had Harvey in 1628

de leer van Galenus nog niet zó volledig laten varen dat hij het bestaan der
spititus e\ va:n de calor innatus toen volkomen ontkende.
ln de sEijd om zi;'n theode kreeg hij steun van de Leidse hoogleraar Jan de
Wale (Joharures Walaeus, 1604-1649), die door de anatomisóe en fysiologische
demonstraties van Franciscus de le Boë, Sylvius (1614-1672) te Leiden overtuigd
was. flij steulde de nieuwe theorie met eigen experimenten, gedaan op meer
dan honderd honden, waarover hij door zijn promovendi liet rapportelen in
hun disputaties en dissertatie , el zell schreeÍ in een tweetalbÀeven (Epistolae duae,
1641) aan de Deense anatoom Thomas Bartholirus (1616-1680). Die ster..rÍr was
wetenschappelijk meer waard dan die van de irvloedrijke René Descartes (15961650), die vanuit Holland, waar hij verblijf hield, in zijn Discours de la méthode
(1.637) van zijn geloof in de circulatie blijk gaf maar weer ten onrechte de diosfole als de fase der uitdrijving beschouwde. Daarentegen heeft de Rotterdamse
medicus Jacobus de Back (1593-1658) in 1648 een Dis seiatio de Corde,later vertaald als Verhaal ooet 't Hatt gescyveven, waarin § de spiritusleer van Calenus
volkomen verwerpt en spreekt over de 'nietigheid der geesten'. Ook de calor
innatus wotdt door hem naar het rijk der fabelen verwezen. Uit het conservatieve Parijs verscheen nog in ditzelfde raar (1648) varr Jean Riolan junior (1580747
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1ó57), hoogleraar in de anatomie, een boek waarin Hawey's theorie heftig
aangevallen en Galenus verdedigd werd (Encheiidium anatmricum). Nu pas
greep de inmiddels oud geworden Harvey naar de pen en antwoordde hij iÍl
een tweetal brieven de Parijse geleerde (Exercitationes duae anatomicae de
circubtione sanguinis, 1649). Nieuwe argumenten brengt hij niet aan, wel steunt
hij daarin op het werk van de Nederlanders De WaIe en De Back, die hij echter
niet noemt. Spoedig hiema werd de juistheid van zijn theorie van de circulatie
meer en meer erkend. De Leuvense hoogleraar Plempius bestreed deze in zijn
Fu*lammta seu institutiones mcdicinae (1638), doch gaf zich in de tweede druk
van dit werk (16t14) gewonnen.
Door de wisselvalligheden van de burgeroorlog, waardoor Engeland in ziin
tijd geteisterd werd en waarin Harvey zijn koning trouw bleeÍ, was hij gedwongen geweest zió jaren lang in Oxford teruB te kekken. Hier wijdde hij
zich aan embryologisóe onderzoekingen. Het resultaat van zijn studies legde
hij neer in hel bek De gmeratione anímalíum (1ó51), waarmee onder het motto
'ex ovo omnia' de ondergang van de preformatieleer werd ingeluid, terwijl het
hoofdstul over de bevalling (De partu) het eelste oorspronkeliike werk over
verloskunde was van de hand van een Engelsman. ln dit voetspoor zou uiteindelifk Caspar Friedrich Wolff (1733-'1794\ n zijnTfuoria gmeratiottis (1759) de
epigmesis van het embryo beschrijven. Toen Harvey weer naar Londen kon
terugkeren was hii een bejaard man geworden die een teruggehokken leven
verkoos. In zijn taótigste levensjaar stierf hij aan een hersenbloeding.
8.3 Iatrochemici en iatroÍlrsici
De leer van de bioedsomloop gaÍ een fysische verkl.aring van tal rran levensverschiinselen. Ze gaÍ zo sterur aan een denkrichting onder de geneeskundigen die
het normale en ziekeli.jke gebeuren in het organisme langs natuurkundige u/e8
trachtte te doorgronden, dit in tegenstelling tot die van vele anderen die hun

heil van de scheilunde verwaótten.
8.i.1 De iatrcehemischc richting
De chembtrischt ichÍing, die door Paracelsus en Van Helmont min of meer was
voorbereid, ontwikkelde zich tot de latrochcmie d,oor hel gelulkige optreden van

de begaafde Franciscus Sylvius, die men niet moet verwarren met Jacobus
Sylvius, de Parijse anatoom. Sylvius was van een oorspronkelijk Franse familie,
wier naam Dubois in het Languedoc's De le BcË was veranderd. Geboren in
Hanau (Duitsland), studeerde hij te Sedan, l,eiden en Pariis en begaf hij zich na
zijn promotie in Bazel (1637) naar I*iden. Hier verdedigde hij Harvey's nieuwe
leer van de bloedsonrloop en gaÍ hii een aantal lessen. Daar hij tot zirn teleurstelling niet bij het onderwijs werd bekokken vestigde hii zich in Amsterdam,
waar hijeen grote praltijk verwierf die hij node opgaf toen teiden hem in 1658
tot hoogleraar in de geneeskunde benoemde.
De stad kiden had in 1575 van Willem van Orarje de 'Hollandsche' univer148
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Titelprent van de L€idse uitgave anno 1671 van Reinier de Graafs (1#1-1673) verhandeling oveÍ
de aaÍd en vretkin8 van het panceassap (Tt4af4tus arutofiicus-fiedic1ts ale sl/cci pncrealici nttura et
usi.r). Deze uitgave omvat e€n bewerkin8 va.n de dieputàtie (geen proefschÍift) die De GraaÍ in
december 1664 te Leiden had verdedigd etr waà.rin hij behalve een iakochemische beschouwint van
de functie van het pancÍeaesap ook de resultaten van zijn €xperimenten met het pahcÍeassap had
geboden Eerder al was een FÍanse bewerking van deze disputatie v€rschenen (1666). Op de
titelprent is een kamer te zi€Íl in de woninS van een chturtijn, tetuiff de insEumentenkast die
naast het raam i§ getekend en wa.rvan de inhoud naaÍ De GraaÍs werk over de clysteerspuit
verwijst. In deze kamer is e€ar bedstee met een zieke te zien, wierÉ urinaal - van zoveel betekeÍris
voor de diagnostiek - op een stoel naast het bed staat. Hoewel het op deze titelprent vooral za.l gaan
om eeÍr aitistieke collaSe van vers.Nlende activiteiten, was de opname van patiènten irl het huis
van een chirurgiin in deze tijd niet ongewoon: het ging dan vooral om pas gecureerde personen die
nazorg behoefden. CenEaal staan op de prent de pas begonnen (met geopende builholte) obductie
van keineliik een jonge vrouw en een drietal discussi&mde aanweziten. Het liikt wel of met de
keuze van deze obductiescène een voorzet gegevm wordt op ve6chijning van De Graafs beroemde
verhandeting over de vrouwelijke geslachtsorSanen die e€n jaar later bij dezelÍde uiEever zou
verschijnen (De m lr:e.xm organis generationí onsetoienlibus tractatns noo!s)- Ceheel op de voorSrond
staàt het bekende hondje van De Graal met aan zijn buik het re.eptaculum waarin via e€n vemultig
in de pancreasbuG aantebrachte canu.le het sap van de alvleesklier wordt opgevangen.
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siteit gekregen als beloning voor haar wakker verzet tijdens het beleg door de
Spanjaarden in het vooraÍgaande jaar. Toen de opstand der Nederlanden tegen
Philips II in 1585 een scheiding in Noord- en Zuid-Nederland ten gevolge had,
was in de zeven noordelijke gewesten een onverwachte economische opbloei
ingetreden, mede door de vele Zuidnederlandse en Franse protestantse refugiés
die een kapitaal aan kennis, ervaring en ambachteliike kundigheden met zich
brachten. Ook de beoefening vart kunsten, Ietteren en wetenschappen nam een
grote vluót. Leiden werd een middelpunt van het wetenschappelijk leven en
haar univeÍsiteit, die geen bepaalde godsdienst van haar leerlingen verlangde,
trok spoedig ook uit het buiteÍ and vele studenten. Dit laatste nu nam nog veel
sterker toe toen Sylvius zich op zijn katheder als een welsprekend docent deed
kennen, en door zijn boeiende en heldere voordracht een der Lichten van de

hogeschool werd. Door zijn geschriften (onder meer Praxeos mcdícae idea noaa,
'167"1-1674\ verbreidde ziin faam zich tot ver buiten de landsgrenzen.
Hij bracht in Holland voor het eerst het onderwiis aan het ziekbed tot volle
ontplooiing. Vooral door zijn succes als klinisch docent die toch ook belangrijke
anatomische onderzoekingen deed en secties verrichtte, legde hij beslag op de
geesten van ziin leerlingen en kregen ook zijn iatrochemische den-kbeelden een
breed onthaal. Daarbij steunde hij zeker zeer sterk op Van Helmont. Maar diens
mystieke beschouwingen en moeilijk te vaften begrippen als archeus, blas en gas
liet hij schieten. Hii zag de levensverrichtingen in het lichaam geheel analoog
aan die, welke de scheikunde in het laboratorium waiuïvtm. Werkte hij daar

met alkalièrL zuren en zouten, eyenzo bachtte hii ook in de fysiologie en
pathologie de verschijnselen daarmee te verklaren. In zijn ziekteleer speelt het
overheersen van zuur oÍ alkali een belangrijke rol. Waar een alkalische stof met
een zuur in aanraking komt ontstaat fiertescmtie (opbuising). Voorts nam hii
ook de fermentatieleer van Van Helmont over en beschreef hij de spijsvertering
in een zestal fasen. Hij hield rekening met de nieu$/ste aanwinsten der
geneeskunde. Dat hij een der eersten was die Hawey biivielen, is reeds opgemerkt. Toen hij optrad waren de chylusvaten (uaso lacteo) reeds bekend geworden door Gaspare Aselli's (1581-1626) De lqctibus siae locteis omis (762\, maar
ook in zijn tijd werden nieuwe feiten ontdeke de Paduase aratoom Georg
Wtsung (?-1643) prepareerde in 1642 de u.itvoergang van de pancreas en de
Londense medicus Thomas Wharton (16141673) beschreef in ziin boek
Adenographia, sioe, glandularum totius mrporis descriptio (1656) die van de glandula
sublingualis .

Sylvius bracht door zijn werkzaarnheid niet alieen het geneeskundig onderwiis op een hoger peif hij inspireerde ook verschillende leerlingen tot eigen
onderzoek. Zo ontdekte lohannes van Home (162'\-1670) in 1652 de ductus
thoracicus bij de mens (Noous ductus chyliferus, nunc primum delineatus, descliptis
et eruditotum examini exVositus), onafhanlelijk van de Fralse anatoom Jean
Pecquet (L622-1674), die hem vijf iaar vroeger vond bij de hond (en beschreef
r^ zijn Experinenta nqaa aïatomica,7651) en van de Zweed Olof Rudbeck (16301702), die tevens - samen met Bartholinus - bekendheid kreeg als de ontdekker
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TitelpÍent van de Inslítutiones afiatofiicae, íoois recentiorufi o?iniofiibus el obsetuationibus, quarufi
i tmerue haclen s e.lihe non sunl, fgurisque a ctae (Anatomische onderwiizinSen, met de nieuwe
inzichten en waarnemingen waaivan er taloze tot nu toe niet ziin bek€nd gemaal<t er met platen
vermeeÍdeÍd), opgesteld dooÍ CaspaÍ Bartholinus (15891629) eÍr bewerkt en uitg€geven door zirn
zoon Thomas Bartlolinus (161É1680). Het boekje versche€n voor het eerst te l,eidsr in 1641 eÍ\
beleefde sindsdi€Ít meerdere uitgaven en vertalinSsr ln de medaillons op de titelprmt woÍdsr door
de schrijver, die zeu in het bovenste medaillon in het midd€Ír is te zien, de belanSrijkste anatomen
van vro€gere en recentere datum aÍgebeetd- In de Iinker medailloÍrs (van boven naar benederr):
Hippocrates, Andreas Vesalius, Caspar Bauhin (Bauhinus) en PieteÍ Pauw (Payius), en in de rcchter
medaillors: Galenus, lean Riolan (Riolanus), A&iaan van den Spiegel (Spigetius) en Otto van
Heu.rne (Heunnius). In het medaillon onderaan is een anatomische demonstratie te zien van de
Leidse hoogleraar Adriaan van Vaickenbug (Falcoburgius). Alle personen worden in de tekst van
d.*e Inlading besproken of genoemd.

HooFDsruK 8

van het ly.ÍnÍestelsel. Niels Stensen beschreef in ziin Obseruationes anatomicae
(1662) de ductus parotideus. ZelÍ vond Sylvius de tubercula bij phthisis.
Een der meest enthousiasten van zijn leerLingen was Reinier de Graaf (16411673), wiens experimentele vaardigheid zo groot was, dat hij erin slaagde bij
honden een pancreasfistel aan te leggen en ze in het leven te houden. Deze
experimenten beschreeÍ hli i\ De succi pancrcatici notLro et usu exercitatio anatomica-mcdica (1664), waarvan vertalingen in het Frans, Engels en Nederlands

versóenen. 'Rakende deszelÍs hoedanigheden, welke onse smaak betreffen',
schreef De Graaf, 'hebben wij 't selvige somwylen seer aangerlaarn suur, somwylen bykars smaleloos, somwylen wrang, meermaals sout, en seeÍ dikmaals
suuragtig-sout ervaren.' De Graaf, die ook de voortplanting bestudeerde en in
7672 de naaÍ hem genoemde follikels in de eierstok besclueef (De mulierum
otganis gererutioti inseroientibusl, stierf helaas jong, verwikkeld in een onverkwilkelijke prioriteitssEijd met Jan Swamrnerdam (1ó37-1680), die eveneens in
7672 over de ovulatie had gepubliceerd (Miraculum natutae, sioe ute muliebris
fabrica), Ook deze geniale wa.uremer was een leerling van Sylvius. Met een
ongeloofliike handigheid ondeedde hij de kleinste insekten en beschreeÍ die in
zijJa Histotia insectorum generalis (1669). Hii kwam onder invloed van de hysterische, mystieke Antoinette de Bourignon, in wier religieuze Bemeenschap op

het Deense eilandie Nordstrand hij enige jaren doorbracht. Swammerdams Bi7àel
der Natuure zou later (1737) door Boerhaave worden uitgegeven.
De meergenoemde Stensen, de Deen die in Amsterdam samenwerkte met het
'Collegium privatim Amstelodamense' onder leiding van Gerard Blasius (16251-692), en die in 1660 aan een bij de slager gehaalde schaapskop de ductus
'Stenonialus' van de parotis ontdekte, was een universeel en geniaal geleerde
die onder andere ook de grondslagen voor de leer der geologische lagen en
fossielen legde- Belangrijk was zijn bijdrage tot de neuro-anatomie (Discorrs srr
l'anatomie du ceroeau,1669). Iltj ging tater tot het rooms-katholieke geloof over,
werd benoemd tot bisschop van Titropolis (in partibus infdelium) en werkte als
apostolisch vicarius de laatste )aren van zijn leven in Hannover en Hamburg;
hij stierf onder uiterst armoedige omstandigheden in een geur van heiligheid.

lntussen waren deze beroemd geworden leerlingen van Sylvius geen voorvechters der iatrochemische rióting. Deze vond trour /ens in Holland weinig invloedriike verdedigers. Te meer echter verbreidde ze zió in Duitsland, Franlrijk en Engeland. Hier, in Engeland, vond zij haar bekwaamste aarhanger in
Thomas Willis (1621-7675), die, na eerst in Oxford hoogleraar in de wijsbegeerte
te zijn geweest, in 1666 als praktizerend geneesheer te Londen optrad. OÍschoon
hij als anatoom belangrijke $/erken uitgaÍ (bijvoorbeeld de beschriiving van de
circulus Willísíi in zijn boek Cerebri atatome, 1664) kreeg hij nog meer aanzien
door zijn iahochemische fysiologie, die hij, wetenschappelijker dan Sylvius, op
de praktijk der geneeskunde t<npaste (Diatibac d.uoc medico-philosophicae, 1659).
Uitgaande van de elementen: spiritu§, zout, zwavel, water en aarde, zag hij in
het lichaam de beweging der elementen veroorzaakt door de furmentatie. Door752
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dat hij nneer waarde hechtte aan de levensgeesten, kwam de rol val alkali en
zuur, door Sylvius naar voren geschoven, op de achtergrond. De iatrochemisóe
richting moest het echter ten slotte afleggen tegenover de iatroíysische.
8.3.2 De iatrofysische lichting

ln Italië, waar Galileo Galileï

(1564-"1642\

het fundament voor de mechanica

legde en het begimel van meten en wegen in de natuurkunde voorop stelde/
werd ook het eerst getracht op deze wijze de biologische functies nader te
analyseren. Deze gedachtenrichting kreeg onder anderen steun van de Franse
wijsgeer René Descartes, die een groot deel van zijn leven op verschillende
plaatsen in Nederland woonde. Mede hieruit ontstond de iatrofysische of iatromechanische school.

Santorio Santorio (Sanctorius, 1561-1636) die eerst veertien jaar lijfarts is
ger /eest van de koning van Polen en daama hoogleraar

in Padua en Venetië
werd, trachtte precisie-instrumenten in de fysiologie en pathologie in te voeren.
Zo construeerde hij een polsmeter (pulsilegium) en gaÍ hij verschillende soorten
thermometers aan, één die in de hand kon worden gehouden, één die in de
'mond onder de tong kon worden gebracht, en één waarin de adem door een
gewonden buis werd gedreven. Hij deed ook nauwkeurige proeven over het
metabolisme, door zichzelf, zi.jn voedsel en de excreten (faeces en urine) te
wegen. Hij had daarvoor een speciale stoel geconstrueerd. Op deze wrjze kon
hij vaststellen dat het gewicht van de excreten na een maaltijd minder was dan
het opgenomen voedsel en kwam hij tot het begrip der perspiratio insensibilis.ln
zijn tijd begreep men de wetmschappeliike betekenis van ziin sEeven en
waarnemingen, neergelegd rn De rwÀicina statica (1674\, onvoldoende.
Giovanni AlJonso Borelli (1608-1.679) was een geniaal man, die, na in
Messina en Pisa de wiskunde te hebben gedoceerd, ,arenlang aan het hof van
koningin Christina van Zweden vertoefde. In zijn boek De motu animalium
(1680-1ó81) paste hii de wetten der natuurkunde op de fysiologie toe. Zirn
leerling en medewerker Lorenzo Bellini (1645-7704), die op negentienjarige
leeftijd een verhandeling over de bouw en werking van de nieren sdueef
(Exercitatio de structura et usu renun, 1.662), bevorderde de iatromechanische
richting in de geneeskunde nog meer. Ook Giorgi Baglivi (166&1707), die als
kleine jongen met zijn broertje als enigen van een schipbreuk bij Ragusa gered
werd, moet onder de iatrofysici worden genoemd. Hij werd in 1696 hoogleraar
in de anatomie te Rome en in 1701 in de theoretische vakken. Terwijl hij in de
praktiik de voetsporen van Hippocrates hachtte te dru.kken, zoals blijkt uit zijn
werk De praxi medica librí 1I (1696), bewoog zich zijn denken in iatrofysische
richting. Deze zou in de jonge Boerhaave een krachtig verdediger vinden.
Van de beroemde ltal.iaarse ktinici uit het einde van de zeventiende eeuw
moeten behalve Bellini en Baglivi ook Giovanni Maria Lancisi (165L7720) en
Bemardino Ramazzini (1633-1714) worden genoemd. De eerstgenoemde studeerde theologie maar promoveerde in 1672 in de geneeskunde, waarna hij assistent
werd aan het Ospedale San Spirito te Rome en optrad als lijfarts van de paus.
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Irr 1684 werd hij professor in de anatomie van het College di Sapienza. Lancisi
was een goed anatoom, klinicus en als verdediger van het droogleggen van
moerassen ter bestriiding van de malaria (De noxiis paludu efrlutiis, eorumque
remediis, 7777) een goed hygiënist. In U07 kwam zijn boek over de plotselinge
dood uit (De sabifrneis mortibus libri duo) entn 1728 bescfueef hij de pathologische anatomie van hartziekten en onderscheidde hij ware en va.lse aneurysmata
(De motu cordis et anrurysíatibus) . Ra azzini, hoogleraar geneeskunde te Modena en Padua, publiceerde op latere leeÍnjd zijn De morbis artífcum diatriba (17001,

het eerste systematische overzichtswerk van de arbeidsgeneeskunde.
8.3.3 De microscopistm

Een andere leerLing en vriend van Borelli was Marcello Malpighi (1628-'1694),
die het door Zacharias Jansen te Middelburg uitgevonden microscoop in de
ontleedkunde en botanie aarwendde. ln 1661 ontdekte hij de haarvaten in de
long (De pulmonibus obsen)atíones anatomicae); vijf jaar later beschreef hij de
glomeru-Ii in de nier (De oiscerum structuru execitatío onotomica, waarin ook de
eerste bescluijving van de ziekte van Hodgkin). Zijn leerling Antonio Pacchioni
(1,665-1726), verbonden aan het Ospedale della Consolazione te Rome, bestudeerde de hersenvliezen (De durae metingis fabrica et usu disquisitio anatomica,
1.701) en beschreef de naar hem genoemde granulaties (1705); h.ij dacht dat het
l<Jieren (glandula anglobata) warct.

De ijverigste microscopist van zijn tijd is zeker Antoni van l,eeuwenhoek
(1,632-172i) geweest. Deze was geen medicus, maar een autodidact die in Delft
woonde en werkte en daar eerst een winkel had en later (16ó0) kamerbewaarder
varr de schepenen en ijker werd. ln 1673 begon hij zelÍ eenvoudige microscopen

te vervaardigen, waarmee hij alle mogeliike dingen bestudeerde en beschreef,
onder andere de infusorièn, bacteriën, spermatozoïden, de d$/arsstreping van
de spieren enz. Van Leeuwenhoek nam de haarvaten in de staartvin van een vis
waar en onderzocht onder andere de bloedlichaampjes bij protozoèn. Zijn
waamemingen legde hij vast in tal van brieven aan de Royal Society te Londen,
waarvan hij lid was. Hii was de leider van de anima.lculisten, die - in tegenstelling tot de ovisten - meenden dat het toekomstig individu in de spermatozoa
gepreÍormeerd aanwezig was.
8.4 De verloskunde

Terwijl de iatromechanische en de iatrochemische richtingen elkaar besteden
en min of meer verzandden in onvruchtbare theorieën en speculaties, wentelde
het rad der geboorten natuurlirk verder en stonden de verloskundigen telkens
voor acute noodsituaties van barende vrouwen, waarin handelend moest worden opgeheden. ln de zestiende eeuw werden enige vorderingen gemaakt, Zo
voerde Ambroise Paré de reeds door Soranus aangegeven kering op de voet
weer in, en werd een aantal malen met gunstige uitslag de keizersnede op
levende barenden uitgevoerd. Dat geschiedde da-n meestal door een barbier of
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EeÍt bladzijde uit het 'Memorybo€.k van de Vrouwen§' van de Friese vroedvrouw Catharina
Geertruida &hradeÍ (165,f-1746). De bes.hieven casus van 29 septembeÍ 1739 en van 29 febnrari
1740 àjn te vinden in het addendlm van het eigenliike ,ournaal dat Vrouw SchÍadeÍ van haar
b€vallingen bi,hield, en waarin ze op hoge leeftiid zich de belangiiikste ervaringen uit haar praktijk
nog eens in herimering bracht. Een haiscriptie lijkt overbodig: het handschrift van de vierentachtidarite is toed Ieesbaar ook al ontbreekt in het Behele manuscript de interpunctie. Het hàndschrift
bevindt zich in de bibliotheek van de KoninHijke Maatschappij tot bevorderint der Gene€skust
(Universiteirsbibliothe€k AnsteÍdam).

Uit de gynaeeologische praktijk van Hendrik van Roonhuyze
Van een worule ijck liiÍ-ndns *heursel (uterwruptuur)
De casus verhaalt over een Franse vrouw uit de Lauriersbaat te Arruterda4
waarbil Van Roonhuyze op 14 decemtrer 1658 in consult werd geroepen. Hii trof
daar vier kijvende woedrrouwen, die het niet eens konden worden over de liggur6 vao het kind. Om tot e€n diagnoee te komen begon Van Roonhuyze de
vrouw direct te onderzoeken 'door het oplegghen van miin handt op de navel
van de buyck, ende gebiedmde aan haar derr ad€m in te houde4 waardoor de
vrucht benauwt werdende, sich stercker quam te bewegen als kvooren. Ende
de arme vrouw weende van een onlijdelilcke piin in de buyck ende lendm,
doch alderrneest boven de navet ontreÍrt het ondergedeelte van de maghe in
diegeene die niet swanger ziin Doch ick bevonrCt de andere gedeeltm van haar
lichaam seer wel maar niet als in eerr baarende yrouwe.' Zo was het Gtium
uteri gesloten 'met y/eynigh sypedryh van eenighe voclrtigheyt, maar daar was
door die wegh, nodr kin! noch kints gelilck te voelen- Ende alsoo deae vrouw
meer kinderen hadde gehadt, soo konde sy van die ongewoone sbrcke beweginghe van haere vrucht niet oordeele4 alsoo de pijn boven in den buyck soo
groot rvas, door de medelildentheyt van het iryewandt, soo pooghde sy het
kindt al ter werelt te bÍ€ngerL b meer, doordien sy van de vroe-l.rouwen daar
seer naarstigh toe aangemaant wiert. Alleen een 'keyzerlilcke kinderbaringh'
kon nog uitl<om§: bieden. Eerst werd de wouw een sleutel tussen haar tanden
gedaan om de mond open b houden, 'gelijck als ordinaris ondèr het temeene
volck gedaan wert, eÍrde meynen hierdoor het kint in 't lever le behouden,
ge$ck als sy mede haar vingers brcnghen in intemo uteri osculo, om hetselvige
opm te houden, haar inbeeldende dat het kindt hierdoor siin asem kan komen
te halen'. Daama opende Van Roonhuyze de buik. ïlij bevonden dan de vmót
in't midden van den buyck tusschen het gdarmEr, met §in na-ghómrte vooÍ
een gedeelte aan den darsr colory soo vast ghehegt, dat wil deselvige daawan
niet en konde sóeyderr, sonder de rhaar, met het ander€ gedeelte was hij noch
aan de baamoeder vast, de breeten van een duym, 't wd& ick oordeelde naar
mijn gevoelen de eenige oorsaack te ziin van dat het kint in siin moeders
lióaam (buytm de baaruroeder) twee a dry daghen heeft kunne leven, mde het
was een wonderbaarlijcken voorsiclrtigheydt van de natuer, dat de naghóoorte,
alwaarse voor een gedeel§ met het uytschieten van den vrucht was aftheruckt,
haar dablijck aan 't 8h€darmte soo nauw hadde kunnen hechten, en vereenig-

hen; dat sy haare werckinge heeft konnen doen, alsoo se noch voor een

ghedeelt€ aan de baarmoeder vast waa.'
De oorzaak zocht Van Roonhuyze in een haurnÀ: 'eer val, slagh ofte stoot,
ofte eenigh ander uytwmdigh dinck, waardoor de liifrroeder door kneusinghe
gequest is teworden' en 'op die plaats geen vlaagen van den aóeyt heeft kunn€n uytstaarL veel min de stercke en benauwde beweginge van de vrucht, waardoor het kindt met de handt ofte handen most als dooÍÉeboort ziirj ende alsoo
met het doorbreecken van het $,ater Cgeliíck i" de holligheyt van den buyck
geechooterl veroorsakende alsoo de doodt van sióselfs ende van siin moeder.'
[Uit H. v.n Roonhu]rre. Ital+ordit Ainnar*ing.n lsb) tsn Hca.daX oon Randtl,y'. ... B@
dr Ccffit dtt Vrutw4 De Td. Dtuk, Mct Étdtayd. niaare lW4 an C.,èíaesrnitldan odfiartd.rÍ (AÍl3Ham 1672) & 3{51.
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chiÍurgiin. Want ook de verloskunde achtten de academisch opgeleide artsen
Zj lieten die oveÍ aan vroedvrouwen, onder wie ruwe
t,?es en analfabeten.
Een gunstige uitzondering vormde de bekende Friese vrouw Catharina
GeerEuida Schrader (1654-1746), die na de dood van haar man in 1693 de
verloskrurdige praktijk ging uitoefenen, dat met een kleine onderbreking 52 jaar
volhield en van alle bevallingen in haar 'Memoryboeck van de Vrouwens' zorgvuldig aantekening hield: op iets meer dan drieduizend verlossingen en 3082
geboren kinderen bedroeg de perinatale sterfte 53 promille en de bedroeg de
maternale sterfte bijna zeven promille (slechts 21 vrouwen)!
Indien de baring vastliep en een ingreep moest worden verriót, kwam daar
meestal een chirurgiin aan te pas. Werd een medicinae doctor in consult geroepen dalr adviseerde hij slechts en liet de uitvoering van zijn raad aan de heelmeester over. Eerst geleidelijk kwamen er mannelijke verloskundigen, vroedmeesters, in Frarkrijk accoucheurs geheten.
Door de vooruitgang van de studie van de anatomie en fysiologie, a-tsook
van de voortplanting ftIarvey, De Graaf!) kregen de artsen ook meer belangstelling en gingen ook zij zich op de obsteEie toele88en. Het wijken van het vooroordeel tegen de uitoefening van de verloskunde door marnen was van eminente betekenis. Al ondemam een enkele vroedvrouw het wel eeru haar verlos-

beneden hun stand.

kundige inzichten te boek te stellen, zoals Justine Dittrichs, genaamd SieSemun-

din (1650-1705), hofuroedvrouw van de Brandenburger keuworsten te Berlijn,
in haar boek Die Chur-Brundmburgtsche Hof-Wehe-Mutter (L690), het onderwijs
lag kennetjk over het algemeen de man beter. ln Frankrijk versóenen invloedrijke obstetrici zoals Franqois Mauriceau (7637-1709), die in 1668 een zeer gezocht werk schreef (Dx rabdies des femmes gtosses et accouchles). Dit werkte corrigerend op onjuiste voorstellingen en bracht nieuwe feiten en handgrepen naar
voren. Het is jammer dat hij en anderen zich verzetten tegen de keizersnede.
Na Frarkrijk kwam vooral in Hollarrd de verloskunde in opgang. Niet alleen
dat de stedelijke overheden zich beijverden voor de opleiding van vroedvrouwen en de controle op haar werk door de chirurgijnsgilden en colleges var
medici (hetgeen tot allerlei onenigheid aanleiding gaf), niet a.lleen dat klachten
over ondeskundig optÍeden der verloskundigen emstig werden onderzocht,
maar er traden ook vooraanstaande obstetrici op. Voor het aÍhalen van het
'beklemde hoofd' bezat de familie Chamberlen in Engeland in verschílende
generaties een werktuig, een soort hefboom (pectis), dal ze zorgrrrldig geheim
hield, omdat het haar veel gewin bracht. Tevergeefs had Hugh Chamberlen
(1630-?) het in 1673 voor 10.000 pond aan Mauriceau hachten te verkopen. ln
Holland bezat de Amsterdamse heel- en vroedmeester Hendrik van Roonhuyze
(ca. 7625-1672), zelf de auteur van een bundel Cmees- m heelkonstige aanmerkingm (1672) met een aÍzonderlijk deel over de 'vrouwe-gebreecken', een soortgelijk 'geheim' waarover zeer veel te doen is ge\ /eest. Het is niet onmogelijk dat
Varr Roonhuyze ziin geheim van de Chamberlens heeft gekocht of in Engeland
de gedachte heeft gekregen. Het geheim werd aan sommige vr:oedmeesters
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duur verkocht onder beding van geheimhouding. Ten slotte ontstond zoveel
kritiek op deze onsociale houding, dat in het midden der achttiende eeuw het
beroemde en beruchte 'Roonhuyziaans geheim' eindelijk openbaar werd gemaal<t.
Beha.lve Van Roonhuyze, die de keizersnede met kÍacht verdedigde, maakte

in Den Haag Comelis (van) Solingen (1641-1687) zich verdienstelijk door

de

uitgave van onder andere het veelgelezen boek Manuale operatíen drr chirurgie,
bmfims hel ampt rn pligl der aroedorouwea (1684). Boven hen uit steeg ongetwii
feld Hendrik van Deventer (7657-7724). Ook Van Deventer had geen academisóe opleiding en kende dart ook geen l-atijn. Reeds jong k-* hij in de leer
bij de chirurgijn van de communiteit die de Waalse predikant Jean de Labadie

(7670-7674) in Herford (Duitsland) had gesticht in een verlangen naar de
zuiverheid van het vroegste christendom. Na de dood van De Labadie (1674)
toog de kolonie der Labadisten naar Friesland, waar zij op 'Thetingastate' met
het oude Walta6lot bi.i Wiewerd onderdak kregen.
Hier ontwil<kelde Van Deventer zich snel en ging ook bij de omwonende
bevolking de verloskunde uitoefenen. Als heelkundige bemoeide hij zich sterk
met de ruggegraatsverkromningen door rachitis die hij met iizeren korsetten
kaótte te verbeteren. Zijn bekendheid bracht hem enige malen aan het Deense
hoÍ. Op 1 novernber 1690 promoveerde hii te Groningen, waarbij hij toestemming kreeg zió van het Nederlands te bedienen. VaIt 1694 tot aan zijn dood in
1724 praktizeerde hij te Den Haag en Voorburg waar hij een eigen orthopedisó
instituut oprichtte. Zin verloskundige geschriften, waarin hij zich baseerde op
een zorgvuldige ontleedkundige beschrijving vooral van het normale, doch ook
van het pathologische beklen, vonden veel bijval: met r.arrte hel Manuale
opefitirn, L deel zijnde em nieuw ligt ooor oroed-mcesterc en rroed-otouen, dat i\
1701 verscheen en in het Latiin, Frans, Duits en Engels \ /erd vertaald en tot aan
het einde der achttiende eeuw zeer gezocht bleef.
De verloskundige tang is in het begin der achttiende eeuw uitgevonden door
Jean Palfin (Jan Palfijn, 1650-1730) die in Parijs gestudeerd heeft, en gevestigd
te Korkijk lectoÍ was te Gent. Hii maakte ziin nog zeer onvolkomen uitvinding
aanvarkelijk niet wereldkundig, doch demonstreerde haar in 1721 voor de
Académie des Sciences te Parijs. Lorenz Heister (1683-1758), een bekend anatoom en chirurg die, na ziin promotie te Harderwiik en functie in het Staatse
leger, in 171.0 hoogleraar in de heelkunde te Altdorf en sinds 1720 te Helmstadt
was, schreef er in 1724 het eerst over. De tang vond in het begin onder de
verloskundigen veel tegenstand.

8.5 Thomas Sydenham

Het ontbrak de iatrofysici en iatrochemici niet aan een grote liefde voor de
medische wetenschap. Met hartstocht streefden zij naar een dieper

inziót in de

Srsiologische en pathologische gebeurtenissen van het orgaÍrisme, Maar hun
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theorieën en speculaties stonden ir geen verhouding tot de betrekkelijk weinig
waamemingen die zij verrichtten. ln de plaats van inducfie, waarneming en ex-

periment trad weer deductie; anleke motieven dreigden weer een rol te gaan
spelen.

Ook al gaat men misschien te ver als men met Elaut het iatromechanisrne en
-chemisme als 'decadentieverschijnselen van de heerlijke renaissaÍIcegeest in de
tijd der barok' kenschetst, het is waar dat het onvruchtbare getheoretiseer een
onmiskenbaar gevaar was voor de praktische geneeskunst zolang er geen mannen van statuuÍ waren die begrepen, dat de ziekte allereerst aart het ziekbed
moest worden bestudeerd in Hippocratische geest. Gelulkig stonden die figuren
ten slotte op, de geneeskunst terugroepend tot Hippocrates, de vader der geneeskunde. Het waren Thomas Sydenham in Engeland en Flerman Boerhaave

in Hollarrd.
Thomas Sydenham (16211-1689) schudde wel radicaal de theoretische last van
het verleden af. Uit aanzienliike stand te WynÍord Eagle geborery begaf hij zich
1n 1.642 naar Oxford, om echter reeds spoedig (1646) de vanen van Cromwell

te volgen om de koning te beskijden. Na een jaar teruggekeerd in het nu
Puriteinse Oxford, werd hij in 1649 'lcaóelor of medicine'. ln 1656 vestigde hij
zich te Londen en kreeg een behoorliike praktiik, hoewel hij pas in 7663 Àjn
licentiaat verkreeg. Eerst in 1676, toen hij reeds lang een zeer bekend arts was,
promoveerde hij te Cambridge. Ondadcs zijn drulke praktijk en de jicht waaraan hij sinds zijn dertigste jaar leed, zag hij kans een aantal medische boeken
het lcht te doen zien, die vanwege hun heldere stijl en de uitstekende erin
vervatte waarnemingen gretig aftrek vonden. In 1689 stierf de ook als mens
hoogstaande geleerde als een der bekendste artsen van ziin tiid.
Sydenham was de man die aan het ziekbed wetenschap vergaarde. Van
acute inÍectieziekten a1s hfluenza, mazelen en roodvonl gaÍ hij in zijn Obseraatianes medicle (1676) uitstekende beschrijvingen. Hij herkende het acute
gewriótsreuma en d.e chorea minor wordt rl:.og naar hem genoemd. Dat hij ziin
eigen ziekte, de iicht, goed bestudeerde lag voor de hand en leidde tot de Tractatus de podaya et hydrope (1683). Het was hem, zoals hij beschreef in ziin
Prccessus integÍis (7692), le doen de ziekte in haar verschijningen grondig te
leren kennen, daarbij in aanmerking nemend de omstardigheden waaronder ze
ontstond, en dan natuurliik ook het iuiste middel ertegen te vinden. Tegen
koortsen verdedigde hij het gebruik van de kinabast, door de lijfarts van de
vice-koning van Peru, de graaf van Chinchory in 1641 mee naar Spanje gebracht
(vandaar de naam cinchona). Neigend tot een humorale pathologie zag hij in de
vele ziekteverschijnselen een poging van de natuur de ziekmakende stoffen uit
te drijven. Dit geldt vooral voor de acute ziekten. Maar, in het spoor van
Guillaurne de Baillou (Ballonius, 1538-1616), die voortreffelijke besclrijvingen
van epidemieën had gegeven (EVidemiorum eÍ ephemcridum libri duo,764O) en À
zijnboek Liber de rheunotismo et pleutitide dorsale (L642) de basis van de reumatologie legde, besteedde Sydenham ook aandaót aan de epidemisóe ziekten en
met name de 'epidemische constitutie'. Ziekten hebben een procesmatig beloop,
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Koortsen en ontsteking ziin pogingen tot zelfgenezing. Het is de taal van de
arts de natuur, de HippocratiscÀe pftysis, te helpen en te zoeken naar specifieke
middelen. Een dergeliik specifiek middel was behalve de kina ook de radlr
ipecacuanhae die door Willem Piso (1611-1678), een der Nederlandse pioniers van
de tropengeneeskunde, in Àjn De medicina Brasíliensi libri lV (1648) en zijn ÉIisÍoia naturalis Brasilae (1648) werd aanbevolen tegen de dysenterie. De Engelse arts
Thomas Dover (L662-1742) propageerde in de achttiende eeuw een combinatie
van ipecacuarha en opium Qtulais Do,.mi).
De voomaamste en blijvende betekenis van Sydenham ligt in het feit dat hij
de geneeskunde wee! terugriep naar het ziekbed, waar in Hippocratische geest
de ziekte moest worden bestudeerd in al haar wisselende verschijrselen. Mét
alle metafysische bespiegelingen verwierp hij echter feitelijk ook de natuurwetenschappelijke basis der geneeskunde die na de renaissance met zove€l moeite
was gelegd. Ontleedkundige en §siologische voorstudiën achtte hii onnodig,
van Harvey rept hii met geen woord, zijn ontdekking schijnt eenvoudig aan
hem te ziin voorbijgegaan. Zo'n houding zou tot empirisme kunnen leiden. Het
was aan Boerhaave, die Sydenham hogelijk vereerde, te daÍrken dat in de
geneeskundige opleiding de natuurwetenschappe[ike scholing haar juiste en
blijvende plaats kreeg als basis van het Kinisch denken.
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Kaart van Europa met daarop aargegwen alle Plaatsnahen die iÍr de hooÍdstukken 6 tót en met

9 worden tenoemd.

HERMÀN BoERHAAVE (166&173E) EN HET KLINISCH oNDERWUS

l,even: theologiestudie --r wijsbegeerte (ziel-Lichaam) -+ medische studie
(Sydenhaml) -r promotie Harderwiik -+ 1701 lector prakËsche geneeskunde
-+ 1709 hoogleraar botanie (Inde.Í plantsrun) -+ 1714 hoogleraar kliniek -+
1719 onderwiis chemie
Gesch.riften: oraties/leerboeken (lnstitutiones mcdicae, Aphorismi, Elemmtq
chemiae\

aekteleer: eclzcticus $tlethora, acrímonium, anormon)
BoERHAAVE: CoMMUNIS EuRopAE rRAEcEproR

Duitsland: Frieddch HoÍfmann (iatrofysica, hyd-raulica, HofÍmannse druppels);
George E. Stahl (iahochemie, flog;ston, animisme)
Zwitserland: Albrecht Haller (Lorcs, E lnunta physiologiae, Bibliothecae, soltdake
pathologie (vezel), irritabiliteir-spiervezel / sensibiliteit - zenuwvezel
Engeland: William Cullen (neuropathia: spasflc en aloiie, nosologirh stelsel);
John Bmwn (excitability, sthe e en asllranie, opium en alcohol)
Oostenriik: Gerard van Swieten (Eerste Weense School, commentaar aforismery
keizerin Maria Theresà); Anton de Haen (klinische themomekie, magie);
Leopold Auenb:ugger (percussie, Inuen tum nooutn, 7761 ) Jean Nicolae Cor-

visaí,

1808)

ALGEMENE oNTwrK(EuNcEN

Nosologie: Carl von Lil:-né (Cenera plantaram, Genera morWum); Frangois
Boissier Sauvages (Nosologia methodica); Crilen; Philippe Pinel (Nosogaphie
philosophique|

Anatomie: drie Albinuesen te

lridery drie Monro's te Edinbugh; Frederik

Ruysch (a.llegori.sche anatomie, kabinetten); Eduard SandiÍort (pathologsche
analomie, Museum anatoniatm Leiden)
Pathologische anatomie: voorlopers Antonio Benivieni en Jean Franjois Ferne!
Theophile Ronel. (Sepulchretum, 7679); Giovanni Battista Morgagni (De
sedibus et causis morbotum, 1761); Eduard Sandifort; Marie Frangois Xavier
Bichat (vitaiist, Anatornic gén&ale, weehelleer)
Inwendige geneeskunde: William Heberden (angina pectoris)
Elektriciteit-mesmerisme; Luigi (Aloisiue) Galvani (dierliike elekkiciteit);
Joeeph Prieslley (zuurstof, electriciteit); FÍaru Anton Mesmet $luidum,
baquet's) ; Matkies De Puyeégur (clairooyance, kurrslrr.atig somtumbulismc
en hypnose)
Homeopathie: Samuel Hahnem ann (Organon der Heilkunst 7817, similia
símilibus (curettur), potentiëring, psora als inwendig miasme)

Preventieve geneeskunde: volksgeneeskunde (levertraan, cikusvruchtery
dititalis), Variolatie-vaccinatie: Mary Wortley Montagu (Constantinopel,
variolatie 1717); Theodore TÍonchin (Nederland 17i18); |an Ingen-Housz
(Oostenriik 7767); Edwatd Jenner (vaccinatie/koepokken 1798, Royal
lenner Society).
Chirurgie: Williarn Hunter (verloskunde) en fohn Hunter (syfiIis en gonorroe)
Zie oerder het schema: geschiedenis van de diagnostiek m thenpie

9 De achttiende eeuw

De univerciteit in triden kreeg vooral door Boerhaave in de eerste helft der
aóttiende eeuw een wereldnaam. Ze was aanvad<elijk in de eerste plaats
bestemd voor de opleiding van predikanten i-n het protestantse Noord-Nederland dat zich van Philips II vrij voót. Weliswaar begon ze ook dadeliik met een
medische faculteit maar deze heeft de curatoren veel zorgen gebaard.
Bij de opening liep Pieter van Foreest (15»-1597\, die in zijn eeuw als de
Bataalse Hippocrates werd beschouwd en lijÍarts was val Wi.llem van Oralje,
mee in de stoet, maar aangezien er geen studenten waren keerde hij na enige
dagen weer terug naar ziin praktijk in Delft. Daar wijdde hij zich aarl de beschrijving van zijn rnedische ervaringen (Obseruationum et curationum fiedicinalium et chirurgbarum opera omnia, À gedeelten verschenen sinds 1584). Zo werden
GeraeÉ de Bondt (Gerard Bontius, 15361599) en lan van Heurne flohannes
Heurnius, 1543-1601) de beide eerste medische hoogleraren van de kidse hogeschool. Een aanzien-liike versterking verkreeg de faculteit toen in 1589 Pieter
Parw (156L-1677), een voortreffelijk anatoom, naast de beide genoemde hoogleraren werd benoemd. Reeds twee iaar tevoren was besloten een kruidhof aan
te leggen die enige jaren later inderdaad werd ingeriót en door Pauw deskun-

dig werd beheerd.
Het klinisch onderwijs in Leiden dateert vaÍr 1637. In ltalië was het reeds
veel eerder in gebruik ge\ /eest, zii het ook veelal niet blijvend. Te Padua was
Giovanni Battista da Monte (Montanus, 1498-1551) er in 1543 mee begonnen.
Reeds onder de opvolgers van Montanus zalte het onderwijs aan het ziekbed
alweer af. De oude Jan van Heume had in 1591 tevergeefs aan curatoren verzocht een klinische school te mogen inrichten. De stoot ertoe kwam uiteindelijk
van buiten. In alle stilte had Utrecht de oprichting van een eigen r.miversiteit
voorbereid. In 1636 y/erd zii tot verrassing van velen geopend en kondigde de
nieuwe hoogleraar Willem van der Straaten (1593-1681) in zijn inaugurele rede
aan dat hii in het gasthuis, waaraan hij tevens verbonden was, ook patiënten
zou demonstreren. Het is te begrijpen dat Leiden var dit bericht schrok. Nog
in 1636 werd in het Caecfia4asthuis een zaal var zes mannen- en zes
vrouwenbedden ingericht ten dienste van het onderricht aan het ziekbed.
Tevens werd bepaald dat twee hoogleraren dit onderricht beurtelings gedurende een kwartaal zouden geven. De zoon van Jan van Heume, Otto van
fJeurne (L577-1652), die ditrnaal het initiatief had genomen en Ewald Screvelius
(1,576-"1646) waren de eerste clinici. Sylvius, benoemd ir 1658, toonde voor het
eerst aaÍr l,\rat men met bekwaamheid en geestdriÍt van het onderwijs aan het
ziekbed kon maken. Ook diens opvolger Lucas Schacht (1634-1689) gaÍ sinds
1669 met zorgvuldigheid en emst dit onderricht.
Na zijn dood brak voor de medische faculteit een periode van moeiJijkheden
aan die pas overwonnen werd bij het optreden van Boerhaave. De begaafde
763

Hennan Boerhaave over de vomring van de medicus
'Een tweede taÍereel vertoont hem ons, zich reeds bevindend bimeÍl de gewiide

ruirnte, waar de geneeskunde zelve beoeÍend wordt. Daar zim wii heur ziine
oogen, gecherpt en verhelderd door wiskundige onderzoekingen, *iig..d
richten op geopende lijken m op lichamen van levend geopmde dieren.
Aanstonds beschouwt hij met aandaót den bouw, de vonnen, de vastheid, de
b.gIo- * eindpunten, de verbindingen en kmmmingen, de buigzaamheid en
veerkrachtigheid der vaten. DooÍ dit wonderliik schouwspel gepritkeld, past
hii weldra op de door heur waargenomen verschiinselm de wetEr der Mechanica, welke hem reeds van l'roeger bekend zii& toe en ontdett zoodoende de
veóorgen eigensdrapperr der aanschouwde lichaamsdeelen. Van hoe versdrillende, schoone en nuttige hulpmiddelen, waarmede de vlilt der jongere

geleerder de grenzen der ontleedkunde heeft ui§ebreid, zien wii hem góruik
maken. Terwiil hii zich de door ander€n eerst na zeer veel insparming gedane

ontdekkingen ten nutte maakt, vormt hii zich een duidelilk beeld van het
menscheliik lichaa.rr. Vervolgens zet hij zió aan de bestudeering der levensvochten, welke hii zoowel in als buiten het levend lichaam mA alle middelen,
die heqr anatomie, chemie en hydrostatiek ten di€nste steltrm, alsook met
behulp van het nicroscoop aan een grondig onderzoek onderwerpt. Eindeliik
al hii zidr dan door zilne van alle Lanten bijeenverzamelde gegevms eeÍr
volledig overzicht kururen verschaÍÍm van alle verschilnselen, die het lichaam

in gezonden tcstand

tre

aanschouwen geeft. ...'

tlet laabte taÍereel niiner schets eindeliik vertoont U onzen geneesheer, al dit
werk rceds volbracht hebbend en naar den eindpaal skevend. Nu dringt hil
door tot het allerheilige, tot het binnenste van den tempel van Aesculapius!
Thans doorvorrht hii de TaÍelen van HippocÍates en de zoo bekouwbare
geschilteÍr der Grieksr! Zet hem uit den ovewloedigm schat der gerreeskundige echrijvers v§tig bijeenverzamelm, wat er overal in hunnen werken aan
kosteliike gegevens te vinden is! Nu eens op€nt hii, ten €inde ze te onderzoeken,
liiken, waaraan hii pathologische afwiikingen ontdekt heeft, dan weet neemt hii
bii diercn ziekten waar, di,e hij kurutnratig bii dezr heeft verwekg nu eens
verzamelt hij uit eigm ervaring allerlei gegevens omhent de uitwerkingen van
ziekten en geneesmiddelen, dan weer vult hii de a.ldus opgedane kennis aan
door het raadplegen van de beste schriivers op dat gebied; eindelijk scfrikt hii
al deze gegevers aamen, terwiil hij ze regelt en nauwkeurig overÍyeegt, en
verge§kt de aldus gevonden resultaEn met wat de Theorie hem geleerd heeft,
zoodat hij ten slotte een degelijk inzidrt kriigt in dm loop en de geneeswijze der
verschillende ziekten.'

[Uit H. BoeÍhrave flnt nut d€Í mechaniBtiache methoda in de tcÍlees]unde, iÍL O?ut 1/b sled4
N..rbndi@rum d. rrt. fi.did, dcel I (A-tnrteÍdsm ) 157-16ll.
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Schot Archibald Pitcairne (1652-1713) was in 1692 met goede voomemens naar
Leiden gekomery maar na de zomervakantie van 1693, waarin hij naar Schotland was verEokken, keerde hij eenvoudig niet meer terug; pas op 29 december
van dat iaar schreef hij een brie$e aan curatoren ter verklaring. Als opvolger
werd benoernd de teidse practicus Frederik Dekkers (1348.1720), die in zijn
Exercitationes mcdicae practicae circa medeldi nvthodum obsmtationibus illustrataz
(1673) het eerst de kookproef op eiwit in de urine aangaf. Maar voor Charles
Drelincourt (Drelincurtius, 1633-1Í9n, die sinds 1668 te Laiden de praktisóe
geneeskunde (na 1670 ook de anatomie) doceerde, en van wie Boerhaave nog
een en-kel college bijwoonde, kon men aanvan-kelijk geen opvolger vinden. Eerst
in 1701 werd als zodanig Herman Boerhaave benoemd, zij het als lector.
9.1 Herman Boerhaave

Boerhaave was toen ruim 32 jaar oud. Geboren op 31 december 1668 in de
pastorie van het kleine, in de omgeving van Leiden gelegen Voorhout, had hij
zich reeds op de tati,nse school onderscheiden. Ffij had eerst theologie gestudeerd en was in 1690 in de wilsbegeerte gepromoveerd, met de verdediging van
een disputatie over de onders€heiding van liàaam en geest (De distinctione
mtntis a corpore), a.lvorens zió op de geneeskunde toe te leggen. Op medisch
gebied was hij bijna volkomen autodidact. Hij woonde slechts de anatomische
demonstraties bij van Anton Nuck (1650-1Z74), die iuist naam had gemaakt met
zijn studie over de klieren (Adenoyaphia, 1692). En verder bestudeerde hij de
geneeskunde uit boeken, vooral uit Hippocrates en vaIl de nieuwere, uit
Sydenham. Op 15 iufi 1693 behaalde hij te Harderwijk de graad van doctor in
de geneeskunde met een disputatie over het nut van het onderzoek vaÍl de
excrementen en ziektetekenen (De utilítate erplorandorum in aegïis excrettentotun
ut signorum). Slechts enkele dagen is hij er geweest, de reis was tevens de
grootste, die hii in ziin leven ooit heeft ondemomen.
Een klein voorval in een trekschuit, waardoor hij onder verdenking van
Spinozistische sympathieën kwam, deed hem definitief van een kerkelijke
loopbaan aÍzien, hoewel § aanvankeli,k het ambt van predikant en dokter had
willen verenigen. In de volgende acht jaar wijdde hij zich aan theologische en
medische studiën en aan zijn praltijk i.Ír l,eiden. ln de rede waarmee hii in 1701
ziin lectoraat in de geneeskunde aanvaardde beval hij de studie van Hippocrates ten zeerste aan (Oratio de commmdando studío Hiryofiatico). Ze is een
program dat door hem in zijn zevenendertigiarige onderr^/ijstijd is verwezenlijkt.
In 1703 werd hij door Groningen aangezocht en ontving hij toezegging in
Leiden de eerst openvallende professorsplaats te krijgen. Ook mocht hij in dat
jaar de academische rede houdery die Boerhaave gebruikte om de waarde van
de iatromechanica te benadruklen (Orutio d.e usu ratiocinii mechanici in medicina).
Op de hoogleraarsbenoeming moest hij nog ,aren wachten. Pas in 1709 stierf
PeEus Hotton (1«8-7709), hoogleraar in de botanie en de geneeskunde. De
kruidkunde viel hem dus min of meer toevallig ten deel. Met enthousiasme
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/ierp hii zich op zijn nieuwe taak, die hij aanvaardde met een rede over de
eenvoud van de gezuiverde geneeskunde (Orutio qua repurgata medichae facilis
asseritur simplicitas). De hoÈus, waaryoor hij een nieuwe caÍalogtts (Index
plantarum, 1710) opstelde, werd zijn troetelkind. In zijn medische colleges, die
de 'irstitutiones medicae' werden genoemd, gaf hij algemene fysiologie en
pathologie. In U14 kreeg hii na de dood van Govert Bidloo (1649-1713), misschien beter anatoom dan klinicus, getuige de prachtige aldas Anatomia humani
corporis uit 1685 (met tekeningen van Cerard de Lairesse), het onderwijs aan het
ziekbed erbij dat in het Caecilia{asthuis werd gegeven. Vooral hier gaf hij
onvergetelijke lessen. Van de gelegenheid daar secties op overledenen te doen
maakte hii gaame gebruik.
ln 1719 werd aan Boerhaave ook nog het onderwiis in de scheikunde
opgedragen, welk val< hij trouwens al vele jaren in privaatcolleges had
gedoceerd. Met een rede over de bevrijding van de scheikunde van haar eigen
\

dwalingen (Oratio

de chemía suos errores expurgante) opende hij zijn academische
lessen. Gedu-rende tien iaaÍ rustte zo een taak op zijn schouders, berekend voor
die professoren. Enige ziekten in 1721 en 1728 deden zijn kraóten enigszins
afnemen zodat hii in 1729 rrLel een rede afstand deed van zijn professoraat in
de botanie en de chemie. Tot enlele maanden voor zijn dood op 23 september
1738 behield hij het rnedische (theoretische en klinische) onderwijs en bleef hij

zich in nieuwe onderwerpen inwerken,
Boerhaave was in l.eiden zeer populair. Toen hij na lange ziekte in jaruari
1722 ziin lessen weer aanving, was het universiteitsgebouw en een deel der stad
met vetpotjes ge'illumineerd. Van alle zijden stroomden de patiënten toe, de
aanzienliiksten zochten zijn raad. De collegezalen waren voor zijn toehoorders
te klein. Meer dan de helft bestond uit buitenlandels, die uit alle delen van
Europa toestroomden. l-€iden werd het medische Mekka van die dagen. De
didactische opbouw van zijn colleges, de helderheid van ziin uiteenzettingen,
de welsprekendheid van ziin voordracht verrieden de geboren docent. Zin
leerboeken werden in allerlei landen nagedrukt en uit het l,atiin ir de modeme
talen vertaald, nog omstreeks 1790 in het Spaans. Irr 1708 verschenen de
Iístitutiorcs medicae (gerreskvadige onderwijzingen), in 1709 de Aphoismi de
cognoscetdis et curandis morbis (aÍorismen over het herkennen en genezen der
ziekten). Een tweetal uitgewerkte ziektegeschiedenissen van zeldzame gevallen
(het ene behof een spontane ruptuur van de slokdarm) is een voorbeeld van
wal ee historia notbi moel ziin. Zijn leerboek over de scheikunde (Eleruanta
chemine, 1732) bleef tientallen raren toonaan8evend; hierin toont hij zich een
voortreffelijk en uitermate geduldig experimentator. Een zelÍde hoeveelheid
kwik heeft hij 877 maal overgedestilleerd om, tegen de alchemisten in, aan te

tonen dat ook zo kwik kwik bleef. De hoÉus werd door zijn rwteloze
bemoeiingen de rijkste van Europa; met alLe vooraarstaalde botanici in het
buitenlald stond hij in correspondentie.
Wat zijn theoretische opvattingen betreft heeft men hem als een eclecticus besóouwd, als iemand die zich aan geen stelsel bindt, maar van alle stelsels dat166
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TitelpÍmt van Herman Boerhaaves academische rede ov€r het verkÍiigen van zrkerheid op het
gebied van de natuukunde \senno dcaànlicus ile conqrando certo in plrytstas), gehoudm in 1715 bij
het ne€rlet#n van het rectoraàt van de l,eidse univeÍsiteit. De prent toont een overvol auditoÍium
met Bo€rhàave in de katheder, de collega professoren in de zijbanken, de notaLrelen in het
middengedeelte en de stlrd€nten met hurl ràpiercn (waarvàn het dragen een privilege was)

achteraai. In de medaillons zijn behalve vers.hillende insEumenten uit het natuurkundig en
chemisch laboratorium ook d€ twee stenen taÍels wan de Tien G€Men te zien.

Albrecht von Haller over zijn medische studie
'Gleich nach meiner AnkuÍt [h Leiden] wurde ich zum Acadernicóen BiiLrger
... Ich ware aus Unwissenheit etwas uru€cht nach Leyden gekommen. Alle
Professoren fangen ihre ,atugànge uíl den 28. Herbstrronats an, ió kame also
kurz vor der langen 10 wtrchigen Urlaubs-Zeit. Doch genosse noch Boerhaavens
I-ehntunden im Garten, und Albini iiber die Wund-Arzrey. In dieser mir noó
neuen Welt nalun ich mich emstlidr vor, die theuren Stunden mir zu Nutzen
zu machen. ... Den 11. Heumonats hörten meist alle Lehrstrurden àuÍ. Hierauf
erhielte [ich] von Boerhaaven erne Erlaubntq den Somrner Ébet fii8lió zwey
Stunden im Garten zu sein. Ió setzte mich hiermit nach rmd nach etwas fuster
in die Kenntniss der Pfla:rzen, in dem ich sie nach der Ordnung an ihren
Kennzeichen zu unterscheiden begorrte. Doeh die viele und Seltenheit der meisten machte, dass diese WissensclaÍt noch eben wenig Griindlidres in sich hielte.

Den 19. dieses Monats nahm mein Landsmann Dr. Waldkir& die Doctor
Wtirde an. Diees gesdrieht ohne grofes Gepràge. Der Candidde wird erst
d*yoruhl untecucht, das erstemahl heimlidr und bey Naót, da8, wann er
abgewiesen y/erdeÍl sollte, seine Ehre keinen Sdraden litte, Das andre mahl
Tages, eine Stunde lange, mu8 er eine vorgelegte Kraatheit erkliiren und die
Mittel nahfihaÍt madren, wobey ihm von allen Professorsr Einwiirfe geschelm.
Das dritte mahl muss er einem Aphorismum aw HiVyxrate erklii:en. HietauÍ
erlangt er das Recht, öÍÍentlich zu disputiren. Der Àector zeigt ihm den Tag an,
an welchem er mit seinem P/o'rÍatoÍ, einem der Profesooren, den Saal bekittet,
seinen Sitz in einem niedem t*hrstuhl nimmt rmd ei]re Stunde lang die
Einwiirfe etlióer dazu erbettrer Freundery und, wam diese die Stunde nicht
aussmachten, auch íremder Anwesenden beantwortet. Wann die Sfurde vorben
trilfr der Ca idate mit seinem Prur?rolor in den Academischsr SenaL ihm wLd
der Eyd vorgelesen, er schryöt€! die Professoren wiiruchen ihrr Glncke, und
hiermit ist die Feyerliókeit aus- Hat er l:nds]eute oder Freu:de, so gi,ebt eÍ
ihnen einen Scluruus+ welcher, sonderlich wegen des Weines, ziernlich hoch
kommt. Hierbey bediensr ihn zwey so6enannte Paranymphm, da8 der I{r.
Doctor an seinem Ehren-Tage keine MtiÀe habe. Die Unkosten sind 178 Gulden
vor die hohe fthule, das Ëbrige stehet in der Willkiirr des jeweilig«r Doctors.
An diesem Feste bediente ich die Stellen eines Paranymphen und Opponenten,
wozu, sonderlicJr aber zu jenem, dess€n Amt das Zusp:eóen ist, ich midr
reótschaÍÍen tibel geschickt. Gleiche Ehre zog mir mein Trseh, der aus lauter
angehnden Aerzten bestunde, rrielmalr zu; wie dann im Augusto H[er]m
Hier[onymus] Dav[id] Gaubio mit meinen Einwiirfen gedienet. Dieser junge
PÍ,iilzer hlelte sió hemach bey seinem Ohm€ in AmsteÍdam auÍ und ist a[nnlo
1 730 zu der Chymischen t€hr€aelle gelanget, ware au€h schon damale ein Mann
von Buter Hoffrnrrrg.'
[Uit G.A. Lindóoorn (ted.), Hrkr i. Holland. LLt dagbaek wn Albrccht oon Íla .r non zijh ozrtlíiÍ in
Hollad

(1725-7727)
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gene uitkiest $/at hem het beste dunkt. In het begin van zijn loopbaan was hij
overtuigd iatrofysicus, hij bestreed de iahochemie, terwijt hij merkwaardigerwijze toch zijn hele leven lang de scheikunde naar eigen uitspraak dag en nacht
heeft beoefend ('chemiam dies noctesque exeÍcuit'). Maar de elementen- en
fermentenleer der chemici verwierp hij. Hij hield zich aan Hippocrates met zijn
indeling van het lichaam in vaste en vloeibare delen. De humores konden
vermeerderd zijn (plethora\ of. ook gewijzigd in samensteUinS (zoet, zuur, vettig,
alkalisch enz.) waarbij vooral }l.et begrip acimonilm (scherpte) een rol speelde.
Beweging van vocht in het vaatstelsel is een conditie voor het leven. Hoewel in
een dergelijk mechanistisch stelsel geen plaats was voor het vitalisme, dat
uitging van een immanent, imrnaterieel metafysisch levensbeginsel, rekende
Boerhaave wel degeliik met de wisselwerking tussen lichaam en ziel. De aarzet
tot de lichaamsakties kwam van het ezormon (ook impetum faciens, ois exítans en
causa impellens geheten), dat als een Íaculteit van de ziel werd beschouwd,
gezamenlijk met de faculteit van de inbeelding (inugitutb).
Boerhaaves invloed op de geneeskunde der aóttiende eeuw is zeer groot
geweest. Ziin bliivende betekenis lag allereerst in het feit dat ook hij, evenals
Sydenham, terugr r'ees naar Hippocrates, naar het ziekbed. ln zijn klinisch
onderwijs was h.ij ongeëvenaard. Maar voorts legde hij de natuurwetenschappelijke ondergrond in het medisó onderwijs voor de toekomst vast. Sydenham
had daarvoor geen oog gehad. Boerhaave leerde door zijn voorbeeld hoe nuttig,
vrrótbaar en onmisbaaÍ het was. Zjn leerlingen namen zijn methode elders
over en schoeiden hun onderwijs op de l,eidse leest. In Nederland was dat
onder anderen Hieronymus David Gaubius (7705?-7780), die 1732 lector in de
chemie te Leiden werd en in 1734 hoogleraar in de geneeskunde. Zijn leerboek

over pathologie (Instítutíones pathologiae medicinalis,17i9)beleefde verscheidene
herdrukken en vertalingen. ln zijn beide academische redevoeringen over de
genezende werking van de geest (Strmo acaàefiicls de re§mine ficntis quod
medicorum est I/11,77 47 en 1763) werd de oude, door Descartes gestimuleerde en
ook door ziin leermeester intensief bestudeerde, kwestie van het verband tussen
lichaam en ziel voortgezet in de context van de nieuwe hzichten in de werking
van het zenuwstelsel. Tal va-n ardere leerlingen trokken naar het buitenland,
onder wie ook Johann Nathanael LieberkiiÏn (1771-1756), die een jaar na
Boerhaaves dood te l,eiden promoveerde over de blinde darm (De oalaula coli
et usus prccessus ?eflflicutarís,1739) en njdens zijn vestiging te Berliin die daarop
volgde de glandulae of crpten van Lieberkiilm bescfueeÍ (De fabrica et actione
oillorum et intestinorum tenuium,7745). Door het optreden van zijn leerlingen en
navolgers werd Boerhaave de algemeen geaóte en gelleÍde communis Ë.uropae
praeceptol.
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9.2 Albrecht von HalleÍ

ln Duitslard leefden ten tijde van Boerhaave twee vooraarstaande medici in
onmin: Stalrl en Hoffmam. Beiden zijn tegeli.jk hoogleraar in Halle geweest.
Friedrich Hoffmam (1660-1747\ was de sympathiekste. Van -1709 lol 1742 gaf
hij medisch onderwijs, met uitzondering van de jaren 17W-7772, toen hij in
Berlijn lijfarts was varr koning Frederik I. Maar hij verdroeg de hoflucht ÍLiet
goed en keerde tot vreugde van de studenten naar Halle terug. Hoffrnann was
iatrolrsisch georiënteerd: het leven is bewegin8, ziekte gestoorde beweging.
HoÍÍmann gaf een groot werk uit, een rationeel medisch systeem (Medicina
rationalis systemntica) in negen delen (1718-1740). Aan zijn therapie herinneren
nog de Hoffmannse druppels (Liquor anodynus mineraLi Hoffmanni: aether
cum spiritu).
Zijn collega George Emst Stahl (1659-1734), door hem naar Halle gehaald,
was meer iatrochemisch in zi)n denken. Hij is bekend om zijn flogiston-theorie,
die pas in 7777 door de Franse scheikundige Antoine Laurent Lavoisier (174$
1

794) werd omvergeworpen. De theorie, deels ontleend aan Arabische motieven,

houdt in dat lichamen bij verbranding iets verliezen: hel flogaton raakt vrij en
de calx blijft. Medisch-theoretisch verdedigde hi) het zogehelen animisme.'Íegenover de scherpe scheiding die Descartes tussen ziel en Lichaam had gemaakt,
stelde hij dat de ziel, de anima, het regelend beginsel in het lichaam is, ongeveer
als de physis van Hippocrates, de archeus van Paracelsus en hel mormon van
Boerhaave. De mens heeft zijn geneesheer in zich, zei hij, zoals Paracelsus sprak

van de 'innere Arzt' en de 'innere Apotheker'. De aris dient de aninra die in
ziekte verzwakt is, te steunen. Ook bij hem speelt de plethora weer een rol, de
anima beshiidl die toestand reeds door bloedingen uit neus en aambeien en
overvloedige menstruatie, terwiil de arts door aderlatingen kan helpen. In het
voetspoor van Sydenham beschouwde hij koorts als een zuiverende werking
van de anima die niet bestÍeden mocht worden. In zijn denken is Stahl wetlicht
meer verwant aan Van Helmont en Paracelsus dan aan Hippocrates, op wie hij
zich gaame beriep. In elk geval was het goed dat hij met zijn animisme toch in
zijn tijd wees op de integÍale eenheid van het organisme. Hoffrnanns volle
collegezalen wekten de afgunst van Stahl die slechts weinig studenten Eok. Zo
ontstond een verwiidering tussen de beide vrienden. Overigens was Stal in
Halle niet populair. Het zal dan ook een opluchting voor beiden geweest zijo
toen Stal in 1716 als's konings l.iifarts naa.r Berlijn verhok, waar hij bleef tot

ziin dood.
Boerhaave had waarschijnlijk weinig met StaÏl op. Zjn leerling Albrecht
(von) Haller (1708-77m zolu
en Hoffmam het medisch denken richting
^astahJ
geven. Haller u/as een Zwitser,
geboren in Bem, een soort wonderkind dat op
ziin negende iaar het Nieuwe Testament in het Grieks kon lezen waar men het
ook opensloeg, eigen lexica van I-atijnse, Griekse en Hebreeuwse woorden
aanlegde en vóór zijn tiende jaar 2000 kleine levensbeschrijvingen van grote
maruren opstelde en gedichten schreef van een opmerkelijke vroege rijpheid en
770
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AJb€€lding die de almanalken van het AÍlsteldamse chiru!8iinsgilde in 1731 en 1732 sierde. Gehe€l

Iinls een chirurgijn(skflecht) vooÍ de medicijnkast, bij een aan de àrm verwonde patiënt en

een

patiaht met jicht(?). Rechts daaÍvan wordt een oogliider geholpeÍr. Op de voorglond egl paËa'nt na
ext acti€ van e€n kies: de omteva[€n stoel en het van pijn verEoklen daat van de patiënt spreken
duideliike taal. Rechts Liikt een blaassteenoperatie in 8an8: de patiënt woldt op zirn stoel door
helpers in bedwang gehouden, de trousse van de stegÉnijder ligt naast hem op de tIond. Twe€
medicmae doctores houden weinig teinteresseerd toezicht. ln het portaal bij de deur een
b€€namputatie en in de ruimte daarachteÍ een drulbezochte pubLieke anatomis.he demoÍÉkatie.
Buiten wacht een koets: ongetwirÍeld de dokterskoets.
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wiisheid. Hii verliet Tiibingen, waar hij enige )aren studeerde, vanwege de
ruwheid van het studentenleven en begaf zich naar Leiden om zió onder
leiding van Boerhaave en de anatoom Bemhard Siegfried Albinus (1697-1n0)
verder te bekwamen. Beiden, doch vooral Boerhaave, een eerbiedwaardige Brijs-

aard in zijn zeventienjarige ogen, maakten op hem een onuitwisbare indruk,
zoals te lezen valt in het dagboek dat hij van ziin jeug&eizen heeft bijgehouden.
Na een studiereis door Engeland en Franl<rijk en na in Bazel zich onder de
beroemde Daniel Bernoulli (17N-1782) op de wiskunde te hebben toegelegd,
vestigde hil zich in Bem, waar men zijn uitzonderlijke bekwaamheid onvoldoende wist te waarderen, Hij praktizeerde en studeerde, richtte z€lÍ een anatomisch
theaEr in en schreef een Versuch Schweizerischer Gedthte die in het Frans en
Engels werd vertaa.ld en hem een bliivende plaats in de letterkunde waarborgde, maar een aanstelling kreeg hij niet.
In 1736 richtte de koning van Engeland in zijn Hannoveriaars erfland een
universiteit op en hij beriep Haller als hoogleraar. Zeyentien jaar lang heeft
deze hier ontzaglijk gewerkt, weer een anatomisch tleateÍ opgericht, dat teveÍrs
geschikt was voor fysiologische proeven, een hortus botanicus ingericht onder-

wijs in ondeedkunde, fysiologie en geneeskunde gegeven en de ,onge Íaculteit
tot ontplooiing en bloei gebracht. Van de nieuwe Akadernie der Wissenschaften
werd hij preident. Daarnaast deed hij belangrijke fysiologische onderzoekingery
gaf onder andere anatomische atlassen (Icones anatomicae, 7743-1756) uit, rcdigeerde de Göttingíschc Gelehrte Anzeiget, waarin hij een onwaarschijnliik gÍoot

aantal geleerde werken refereerde, kortom hij ontplooide een volkomen
onbegrijpelijke produltiviteit. Hij verbond ziin naam voor altijd aan die van
Boerhaave door de uitgave van diens colleges over d,e Institutianes twlicae
(1751). In 1753, op vijÍenveertigjarige leeftijd in het zenit staande, werd de last
hem te groot en kreeg het heimwee van de Zwitser naar ziin bergland de
overhand. Hij legde zijn ambt neer en keerde terug naar Bern, dat hem de
leiding opdroeg van de zoutwerken in Bex en bij Roche (Rhönedal), waar hij
een aantal gelukkige jaren had. Ten slotte leefde hij tot aan ziin dood te Bem.
Alleen reeds het geheel van zijn publikaties als geleerde schrijver is een
prestatie waartoe bijna niemand in staat is. Behalve de lcones atatomkae, waaÍvan acht delen verschenen en waarnaast talriike kleinere ontleedkundige studies
werden gepubliceerd, gaf hij À de Primte lineoe physiologiae (7747), laÍer utÍgewerkt tot d.e Elementa physiolo§ae corporis humani ('1757), een leerboek dat
tientallen jaren gebruikt werd. De coÍmentaren op Boerhaaves Praelectiones in
Wopias institutiofles rei mtdicae (1739-17M\ verschenen in zes delen en werden
voortdurend herdrukt. Ongeëvenaard ziin zijn grote bibliografieën van de
botanie, anatomie, chirurgie en praktische geneeskunde, die te zamen uit tien
delen in kwarto bestaan en voor de medisch-historicus onmisbaar ziin: de
Bibliotfuca botanica (1771), Bibliotheca anatomia (-1774), Bibliotheca chirurgica (1774'1

en Bibliotheca medicinac practicae (-1776-7788). Ze sommen niet alleen alle hem
bekende boeken op deze gebieden op, maar geven ook in het kort inÍormatie
over de hhoud en een kleire biografie van de schdjver.
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Overigens is zelÍs het juiste aantal van zijn publikaties niet bij benadering op
te geven. Z,elÍ geefÍ hij in zi)n Bibliothecu de titels van 576 anatomische en
Ssiologische studies. Nooit heeft iemand het gehele veld van de literatuur der
geneeskunde en haar hu-lpwetenschappen zo volledig overzien als de encydopedische geest van Haller, die zelfs Galenus in universaliteit overtreft en in ziin
bibliograÍische werken een monument voor zijn ongelooflijke ijver en werkkacht stichtte dat met de eeuwen alleen nog kan toenemen in waarde.
Maar ook aan het medisch den-ken gaÍ hij een uitermate vruchtbare gedachte,
gebaseerd op niet minder dan 567 eigen experimenten. Hij bewees dat de
prikkelbaarheid (iritabiliteit) een specifieke eigenschap der spieren is en de
sensibiliteit aan de zenuwen toekomt. Spieren en zenuwen beschouwde hij als
opgebouwd uit vezels, hetgeen Haller tot exponent maakte van de solilaire
pathologte, een richting die in de oudheid door onder anderen de methodici
vertegenwoordigd was. Terwijl hij zo aan de experimentele methode in de
ffsiologie de haar toekomende plaats inruimde, gaf hij ook een antlyoold op de
eeuwenoude vraag hoe de beweging in het dierlijk organisme ontstaat. Tevoren
dacht men dat de samentrekking der spieren berustte op opzwelling door de
arfmale Beestery die door de zenuwen zouden binnenkomen. Door Hallers
onderzoekingen werden irritabiliteit en smsibiliteit grondeigenschappen van het
leven.
9.3

William Cullen en John Brown

De ideeën van Stal en HofÍmam en de leer der iritabilirei, van Haller wekten
levendige belangstelling en werden in Schotland door Cullen en Brown gebruikt
voor de opbouw van nieuwe stelsels, waarin met name val Hallers inzichten
gebruilgemaakt werd. William Cullen (171G1790), een Schot, Í/as eerst in
Glasgow hoogleraar in de schei-kunde (vanaÍ 1746) en ema in 1751 in de geneeskunde; in 1756 werd hij hoogleraar in de scheik:nde en later in de geneeskunde
aan de universiteit in Edinburgh, waar in 16&5 een medische school was gesticht. De bloei var deze hogeschool in de achttiende eeuw rdas voor een gÍoot
deel te dan-ken aan enkele leerlingen van Boerhaave (John Rutherford, John
Innes, Andrew Sinclair en Andrcw Plummer), die tn 1724 vergunning kregen
om onderwijs te geven in de botanie, chemie en materia medica.
Alexander Morvo (1,697-7767) was een leerling van Boerhaave en werd in
121 professor in de anatomie en chirurgie (sinds 1725 aan de universiteit),
waarmee een droom van zijn vader, die legerchirurg was, werkelijkheid werd.
Hij schreef een verhandeling over de osteologie (The anatomy of the humanc borus,
7726\ e\ een boek over de vergelijkende anatomie (Afl essay on comparatíoe
aíqtofiy, 17M\ en droeg veel bij tot de vestiging van de goede naam van de
ionge universiteit te Edinburgh. ln 1758 stond hij ziin zetel aÍ aan zijn zoon
Alexander Moruo II (1733-1,81n die zich vooral met de studie van het zenuwstelsel bezighield (Obsen)ations ofl thc structurc and Íunctions of the neroous systafl,
1783).

ln
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werd hij opgevolgd door Alexander Moruo III 07n-1.94O. De
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Monro-dy'nastie, die niet minder dan 126 raar de zetel voor anatomie bezet

hield, is voor de opbloei van de universiteit te Edinburgh van onschatbare

betekenis geweest.
Cullen is een collega Beweest van de beide eerste Monro's. Hij was een
aangenaam mens en uitstekend docent, die bij de studenten geestdrift voor de
geneeskunde en voor ziin eigen ideeën wist te wekken. Deze hingen onder
andere samen met die van Sta}ll en Haller. Met Hoffmann sprak hij van vermeerderde en verminderde tonus (spasrre e atonie) die hij aan de zenuwwerkzaamheid toesclueef. Van Cullen stamt de term neurose, De koortsen werden
door hem als de voomaamste ziekten beschouwd en in vijf klassen onderverdeeld. Hij ontwierp ook, in de geest des tijds, een nosologisó systeem (Syzopsls
rosologiae mcthodicae, 7772). Mede danl< zij zijn persoonlijkheid, zijn gÍote
praktijk en zijn onderwijsbegaaÍdheid had hij in zijn tijd een grote invloed, die
het nageslacht echter moeilirk kan verklaren.
Een geheel andere figuur was John Brown (1735-1788), die eerst theologie en
geneeskr.mde studeerde en als onderwijzer in zijn onderhoud voorzag. Zo kwam
hij ook met Cullen in aanraking die aanvankelijk door hem geimponeerd was.
Brown was een lastig, eerzuchtig en zinnelijk mens, op wiens particuliere leven
veel was aan te merken. Hij verviel tot allerlei buitensporighedeÍ! moest
wegens schulden gevangenisstraf ondergaan en Iiet toen hij in 1788 te Londen,
waarheen hi.j twee jaar tevoren min of meer de wijk had genomen, overleed,
zijn wouw en vier dochters in bittere armoede achter. In 1780 had hij zijn
Elementa mcdicinae u.itgegeven en was hij daarover met zijn krakende stem,
telkenmale gesterkt door vier tot vijf maal veertig tot vijftig drwppels laudanurn
(vinum opí aromaticum!), voordrachten gaan houden.
Levende lichamen worden gekenmerkt door hun opwekbaarheid (excitabiliÍeir). Met die term ontweek § helaas het dualisme van de door Haller streng

gescheiden gehouden begrippen der btitqbiliteit en sensibiliteit. De zetel der
opwekbaarheid ligt in de zenuwen en spieren die vanwege het overwegend
belang der eerste, al.s zenuwstelsel kunnen worden samengevat. De opwekkende prikkels zijn vooral uitwendig en kunnen plaatselijk of algemeen zijn. Van
de gezondheid, een toestand van matige 'opwekking'wordt in ziekte afgeweken
naar de zijde van vermeerderde of verminderde excitabiliteit (sthenie en asthenie).
De middelen vallen dus ook in sthenische en asthenische uiteen. Maar aangezien een continue overprikkeltng (stheniel tot uitputting zal leider. (índirecte

asthznie), is het gebruik van opwekkende rniddelen de meest aangewezen
therapie; opium en alcohol werden door Bro$rn als panacee aarrbevolen. Bij
gevorderd.e asthmie dient men zeer voorzichtig te werk te gaan, uitgehongerden
moeten bijvoorbeeld slechts kleine hoeveelheden voedsel krijgen en bevroren
ledematen moeten eerst met sneeuw worden gewreven, Hel brownianisme wekÍe
veel geestdrift en tegenstand. Zijn aanhangers, de broroni.snm oÍ brundinianen,
streden in Edinburgh tegen de volgelingen van Cullen, maar ook elders

veru/ekte het stelsel veel tweedracht en tumult, zelfs handtasteliikheden tussen
voor- en tegenstanders onder de studenten.
174
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KiinÍti8es Lcben oder Tod.

Weergave van de theorie van John Brown (1735-1788) dooÍ Christoph HeinÍich PÍaff (12711852)
iír zlj^ Revbbn det Cflndsiitzc des Broffiischzn Systens mit besondereí Hinsicht atf die EÍWngstheorie
(Kopenhagen 1804). 'Elretbarkeit' ('excitabfity' bestaànde uit irritabititeit en sensibiliteit) en
'EIretllng' ('excitemmt') vormen elkaars re.iproke waarden birmelr een schaal die in tachtig graden
is verdeeld. Een verÍdndedng van de uitwendite prikkels en dus vajl de 'excitement' geeft een
veÍhoging van de 'excitability'; deze toestand wordt asthenie genoemd en einditt in de dood.
Neemt de 'excitement' toe dam is er sprake van sths[e, die gepaaid gaat met een aÍname van de
'€xcitability'. Ook hier is het eindstadium de dood. Gezondheid is €en stadium van evenwicht
tussen prilkeling en prikkelbaarheid. tn het schema van PÍaff staan de belanFijkste ziektebeelden
bij de versóillende gradm vajl excitabiliteit en excitatie opSesomd. lvergeliik B. Htus{hel, GesíÀicr?l?
des BtuÍm'schen Systems und det EnegungsfÀeons (Dresden-l,eipzig 18aó)1.
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William Withering en de therapie

Het was William Withering (1747-7799) beschoren een kapitale ontdekking te
doen die nog dagelijks duizenden zieken tot zegen is. Withering was nog een
van die artsen van de oude stempel die een grondige kennis van de botanie bezaten. Na eerst in Stafford gepraktizeerd te hebben, vestigde hij zich in 175 op
advies van Erasmus Darwin (7731-7802), de grootvader van Charles Darwin
(1809-1882), in Birmiagham. Van een kruidenvrouwtje in Shropshire, 'old
Mother Hutton', dat vele lijders van hun waterzucht afhielp, kreeg hij het
mengsel kruiden dat ze voorschreef. Zin plantkundige kennis hi+ hem het
werkzame bestanddeel eruit te kiezen: het was de digitalis (foxglove). Tien jaar
experimenteerde hij ermee tot in 1785 zijn boek An account oÍ the Íoxgloae ond
sofie of its twiical uses uitkwam. Ofschoon hij het middet voor oedemen (dÍopsy)
aanbevaL en de werkingswijze hem niet bekend was, was hem opgevallen dat
het de polsslag verlangzaamt: 'it has a power over the motion of the heart, to
a degree yet unobserved in any other medicine, ald ... this power may be con-

verted to salutary ends'. Hoe is dit vermoeden sindsdien bewaarheid geworden!
Geheel in de geest van de Verlichting werd in Witherings tiid veel aandacht
besteed aan de verwirdering van curieuze medicamenten uit de farmacopeeën
en de bestudering van de volksgeneeskunde. Een voorbeeld hoe de sb:ijd tegen
de klassieke panaceae werd aangebonden, levert het boe§e van William

Heberden Senior (1710-1601) dat in 1745 onder de titel AvÍroq€proKd ÍaÍritheriakal, an essay on mithridatiufi afld theriak verscheen. James Lind (1776-1794)
ontdekte in 1753 de werking van citrusvruchten als (preventief) middel tegen
de sóenrbuik, en leverde in zijn boekte A treatise oÍ the scrr.2y tevens het model

voor geneesmiddelonderzoek met een controlegÍoep. Thomas Percival (17t1018M), die bij Iatere generaties vooral bekendheid genoot d.oor Àjn Medical ethics
(1803), waarin de basis voor een nieuwe beroepsethiek werd gelegd, propageerde in 121 de levertraan (oleum jearis aselL) tegen chronisó reuma 'and
other painÍu.l conditions'; in het begin van de negentiende eeuw werd de levertraaÍr het middel bii uitstek tegen rachitis en scrofulose. Ook de inEoductie van
de variolatie en de ontdekking van de vaccinatie mo€ten in deze context
worden gezien.
9.5 De EeÍste Weense School

Niet alleen in Göttingen en Edinburgh or6aniseerden leerlingen van Boerhaave
het medisch onderwijs in de trant van hun leermeester, ook in Wenen geschiedde dit, en wel door Gerard van Swieten (1700-1772), in samenwerking
met Anton de Haen en l,eopold Auenbrugger.
9.5.1 Gerurd van Swietm
Van Swieten studeerde eerst filosofie in kuven, daarna geneeskunde in L,eiden.
Nadat hii tn 7725 de doctorstitel had behaald, oefende hij praltiik uit in de
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Sleutelstad en gaf hij gedurende negen jaar met veel succes private colleges. Op
voorstel van de hoogleraar Adriaan van Royen (7704.1779), de longe botanicus
die in 1729 Boerhaave voor de botanie was opgevolgd, eerst a.ls lector en daarna
als hoogleraar, werden hem deze colleges in 1734 verboden. Ook na het beëindigen van zijn studie bleef hij de colleges van Boerhaave volgen en met zijn

eigen snelschrift bijna woordelijk optrekenen. Van Swieten was eigenlijk de
aangewezen opvolger van Boerhaave, maar a.ls rooms-katholiek kwam hij zo
weinig in aanmerking, dat Boerhaave hem in ziin gesprek met de secretaris van
curatoren in april 1738, waarin hem advies over zijn opvolging gevraagd werd,
zelfs met geen woord heeft genoemd.
Na de dood van zijn vereerde leermeester begon hij voor de aforismen van
Boerhaave te doen, wat Haller voor de instituties zou doen, namelijk ze te
commentariëren. Dit werd zijn levenswerk (Commrntatia in Heflnanni Boethoaoe
Aphoismos). Het eerste deel kwam n 7742 vtt, het vijfde en laatste pas in zijn
sler\aar 1772. Van Swieten kreeg mede daardoor zo'n naam, dat hij in 17t14
geroepen werd aan het ziekbed van de zuster van keizerin Maria Theresia
(1717-1780), de aattshertogin Marianne, die kort tevoren van een dood kind was
bevallen. Van Swieten kon de zwaar zieke patiënte niet redden, maar maakte
toch door zijn opheden zo'n gunstige indruk, dat de keÈerin hem binnen een
maand na het overlijden van haar zuster uitnodigde naar Wenen te komen als
hoogleraar. Eerst toen begon voor de viiÍenveertigjarige geleerde een tijd van
gÍote ontplooiing.
Spoedig werd hii liifarts van zijn vorstin met wie hij levenslang door een
diepe en voomame vriendschap verbonden bleef. Bij ziin dood in "1772 was de
keiz€rin onkoostbaar en ze hield ziin gedachtenis in ere: 'J'ai aujourd'hui un
grand iour de dévotion, I'anniversate de Van Swieten, qui est pour mon paÉicu-lier une perte irréparable' schreef ze nog zes jaar na zijn heengaan aan haa-r
zoon. Maria Theresia benoemde hem weldra ook tot prefect van de hoíbiblic.
theek die hij zeer verrijkte, ook met oosterse handschriften en tot censor van de
het land binnen-komende lectuur. De censuur-comrnissie, waarin Van Swieten
weldra de belangriikste figuur werd, had tot taak alles te weren wat tegen het
geloof en de religie, tegen de belangen van de staat en tegen de goede zeden
was. In deze commissie brak hij de macht der iezuïeten. Met ziin snel bevattingsvermogen kwam hij spoedig tot een oordeel dat veelal in *n damnatw oÍ
nil mali habet werd geformuleerd. Ook in de Weense Akademie, die van 1568 tot
158L zelfs de mogelijkheid van promoveren had gekend voor wie de Augsburgse confessie beleed, was de invloed der jezuieten overheersend. Z,e geraakle
daardoor in verval,
In 1748 kreeg Van Swieten van de keizerin opdracht een plan tot hervorming
der universiteit uit te werkery \ raaraan hij op zeer deskundige wijze gevolg gaf.
Voor de medische faculteit gaÍ hij in een breed memorandum een advies dat
een degeliike propaedeuse in botanie en óemie aanried en een sterke beperking
van de pompeuze en kostbare promolie more m.ajorum ambeval. Spoedig volgde
zijn benoeming tot directeur van de medische faculteit waarin hii ziin her-
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vormingen kon aanbrengen. Met voldoening schÍeeÍ hii in 1757 aan een vriend
te Rotterdam (Varr Leempoel): 'Een extra pragtige academie is hier gebouwd,
een academietuijn word aangelegd, en de heer De Haen geeft seer veel genoegen. De Keyser siin cabinet van natuuÍliike saaken heeft siin weerga niet en
meerdeÉ nog dagelijks, il< geloof dat het in druk sal komen, alsoo de teekeniagen reeds gemaalt worden. Met een woord het Baat hier alles naar wensch en
de Weener academie sal haast in staat siin van Beene in Europa te wijken'. Dit

vertrouwen in de toekomst is zeker voor de geneeskundige Íaculteit niet
beschaand. Van Swieten legde door zijn organisatie van het medisch onderwijs
en door zijn lichtend voorbeeld de grondslag voor de beroemde klinische school
van Wenen.
9.5.2 Anton de Haen

De zoëven genoemde'heer De Haen' was de Nederlander Anton de Haen

(1704-7nq, eveÍals Van Swieten een leerling van Boerhaave. Van Swieten trok
hem in 1756 als hoogleraar in de praltische geneeskunde aan. De Haen was een
moeiliik, nors mens, die echter bezield was met een ware hartstocht voor ziin
vak en als klinicus en docent uitÍnuntte. Hij voerde onder andere het reeds door
Boerhaave sterk aanbevolen geregeld gebruik van de thermometer in de kliniek
in en zorgde voor nauwkeurige ziektegeschiedenissen die ten dele in het vijftien
delen tellende boekwerk Ratio medmdi in nosoconia practico (175G1773) werden
gepubliceerd. Anton de Haen was enerziids een man van scherpe klinische
waameming, anderzijds bijzonder conservatief in zijn denken. Fel bestri.jder van
Hallers irritabiliteitsle* , gelootd.e hij in magie en bezetenheid door demonen en
hekserij.
9.5.3 kopold Auenbrugger
Een danlbaar leerling van de grote Van Swieten was (Joseph) Leopold
Auenbrugger (77»-7809), die de methode der percussie ontdekte. ln 1752
gepromoveerd, werd hij in 1757lid van de medische faculteit, echter om in 1762
zijn ambt in verband met meningsverschillen weer neer te leggen en zió tot
zijn particuliere praktijk te beperken; daarin bleef hi.j met bijzonder succes

werkzaam.

Het iaar tevoren (1761) had hij, nadat hij haar gedurende zeven jaar had
geoefend en beoefend, in een boekje varr 95 bladzijden ziin 'nieuwe vinding'
beschreven 'om door het bekloppen van de menselijke borstkas een teken ter
onderscheiding van de verborgen ziekten van de inwendige borstholte aan het
Iicht te brengen' (Iïtz)entum nopum ex percussione thoracis humani ut signo absttusos
interni pectorís motbos detegni\- Het schiint dat ieugdherinneringen hem daartoe
hebben geinspkeerd. Zjn vader hield een herberg en worden nog niet heden

ten dage de wijnvaten in de kelders beklopt om de mate van vulling te

beoordelen? De uitvinding trok eóter weinig aandachg Van Swieten noch De
Haen schiinen haar te hebben beproefd. Alleen Auenbruggers opvolger,
Maximilian Stoll (7742-1788), die Boerhaaves boeken nog als leidraad voor zijn
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lessen benutte en zelf belangwekkende studies publiceerde over epidernixhe

ziekten, phthisis, cfuonische pneumonie en de irrichting van ziekenhuizen,
maalte er gebruik van en vermeldde ze in een van zijn werken (1788). Ook dit
deed echter de methode geen ingang vinden. Pas een jaar voor het overliiden
van de uifviader vestigde de Franse klinicus Corvisart er voldoende de aandacht op door een Franse vertaling van heÍ Inrentutn ncuum Íe geven (1808),
tegelijk met zijn ervaringen met de percussie, Bijna een halve eeuw na de eerste
publikatie kreeg de methode eindelijk de waardering waarop ze recht had.
9.6 De natuurhistorische richting

In plaats van aandacht te schenken aan een zo belangrijke nieuwe methode als
de percussie bleef de geneeskunde, niet het minst in FraÍ <riik, op zoek naar iets
wat a-lthans toen no8 niet te virden was: een nosologisch stelsel oÍ gesystematiseerd.e nosografie . Í)e onoverzichtelijke en verwarrende hoeveelheid ziekten riep
als het ware om ordening iÍl een systeem. Het verlangen daamaar was vooral
ontwaakt toen een dergelijk streven aan de botanie, die nog steeds hoofdzakelijk
door medici werd beoefend, wel gelukte. Tegen het einde van de zeventiende
en iÍr het begin van de achttiende eeuw was de behoefte aan een geschilt principe van indeling en een omvattende dassificatie voor de plantkundigen een
brandend vraagstuk geworden. Verschillende geleerden stelden systemen voor
die meer of minder aarhang vonden. Pas het seksuele stelsel van Carl von
Linné (Carolus Linnaeus, "1707-"1778) bracht het tot algemene gelding.
Linnaeus was de zoon van een Zweedse predilart die i-n Lund en in
Uppsala gestudeerd had en in 1735, als zo menige landsman van hem, in
Harderwijk promoveerde. Danl zii een aanbeveling van Boerhaave werd hij
prefect van de hortus van de bankier ClifÍord op diens buiten 'De Hartecarnp'
bij Haarlem. Hier bracht hij enige jaren door, de gelulkigste van ziin leven. Hier
publiceerde hij ook een reeks botanische geschriÍten onder aldere de Gmera
plantarum (1753). At schijnt ook Haller een zeer bruikbare indeling te hebben
ontworpen en stuitte Limaeus' voorstel bij sommigen zelfs op zogeheten
ethische bezwaren, het zirne werd toch algemeen aanvaard. ln de Beneeskundige wereld, die ook zo'n grote behoefte aal een bruikbare classificatie had,
wekte dit een zekere afgunst en een verlangen naar een analoge classificatie.
Zoals reeds Paracelsus de ziekten met een plant vergeleken had, zo noemde
men het eigen beloop en de eigenaardigheden der ziekten ook hun natuurlijke
historie. De natuurhistorische richting in de geneeskunde zoót nu welbewust
naar een nosologisch systeem, analoog aan dat der pla-ntkundigen.
De eerste die met een proeve van zo'n nosologisch stelsel kwam was
Frangois Boissier Sauvages de Lacroix (1706-7767), sinds 1734 hoogleraar
geneeskunde te Montpellier en later aldaar ook docent in de botanie. Boissier
Sauvages, wiens denlen als systematicus duidelijk naar voren komt in zijn
Pathologia methodica de cognoscmdís morbis (7759), beschreef het door hem
ontworpen nosologische stelsel in zijn Nosologia methodica sistms morborum

classes
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(1763). Limaeus, die hoogleraar in de genees- en plantkunde te Uppsala werd,
begroette deze poging met enthousiasme. Later gaÍ hij zelÍ ook eer. Generu
morbotum (1763) uit. Cullen deed met zijn nosografie uit 1772 ook een poging,
maar het meeste succes had wellicht de Frarsman Philippe Pinel (1745--1826)

mel zijÍ\ Nosoyaphie philosophique, die in 1789 voor het eerst uitkwam en in 1818
een zesde druk beleeÍde. Al deze stelsels waren rnin of meer kurstmatig opgezet, de kennis van de àekten was eigenlijk nog te onvoldoende om een indeling
toe te laten. Men beschouwde sommige symptomen als ziekten en gaf breed
uitgewerkte schema's van diverse soorten koortsen. Actueel was de kwestie of
er zogeheten essentiële koortsen bestonden. De neiging tot abstract schematiseren voerde af van de werkelijkheid. Niet aan zijn nosograÍie ontleent Pinel dan

ook een blijvende betekenis, wel aan het feit dat hij de krankzinnigen in
Franlriik van hun ketenen bevriidde (1798). Dat rechtvaardigt zijn standbeeld
voor de SalpéEière te Parijs.
9.7 De

strild tegen de pokken

Het begin en het einde der achttiende eeuw brachten een bijdrage in de strijd
tegen de pokl<en door de invoering van individuele profylactische maakegelen.
Met natrre in Azië waren de pokken een veel voorkomende ziekte, die dan ook
aan de oude medici goed bekend was. De jood Philo van Alexandrié (20-54), en
de arabische geneesheren Rhazes en AyicenÍra schreven erover. Na de middeleeuwen wordt ze ook in Europa vermeld.
De ziekte kwam in de oosterse landen zo frequent voor, was zo gevaarlijk

en liet bii genezing zo'n ontsiering van het gelaat na, dat eeuwenlang in
verschillende landen volksgebruiken bestonden om de ziekte, die men waarschiinliik toch zou krijgen, in [chte mate op te roepen. lmmers, men wist dat
men ze zelden of nooit een tweede maal kreeg. Men legde draden in pokpuisten, droogde ze en bond die om de vinger of legde ze in het neussliimvlies. Dit
laatste geschiedde a1 eeuwenlang in China. Of wel men nam de korsten var
pokpuisten, verwreef die tot poeder en bracht die op huid of slijmvhes. Ook
prikte men pokpuisten met een naald aan, om daama in de huid of in de aders
van een gezonde te pri.kl<en. Voor dit alles had men de medewerking van de
poklijders nodi& ontvingen zij een beloning dan spral men van de pokziekte
'kopen'. Er waren dus allerlei variaties ook naar gelang men vers€ of riipe
puisten voor het verkrijgen der smetstof aanwendde. Dergelijke gebruiken werden ook wel in Engeland en Duitsland onder het volk toegepast, maar hadden
nooit een medisóe sanctie gekregen.
Hierin bracht Lady Mary Pierrepont Wortley Montagu (1689--1762), de
voorfuarende vrouw van de Engelse gezant in Constantinopel, in het begin der
achttiende eeuw verandering, De variolatie, opzettelijke enting met mensenpokken, \ /as toen ook in die stad zeer gebruikelijk, en geschiedde door oude
vrou\ /en die met besmette naalden een aaltal aderen even aanprikten, bij
voorkeur in de nazomer (september). Dergelijke inentingen gaven zelden veel
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pokken in het gezicht, duurden een week en lieten geen Iittekens na. Lady
Montagu liet in 1717 }:.aat zoo te aldus inenten. Het kind kreeg ongeveer honderd puisten en genas. Ook haar dochtertje werd tn 172L 2o behandeld. Terug
in Engeland wendde zij haar invloed aan om de methode ingang te doen
vinden. Op 9 augustus 1721 y/erden drie mannelijke en drie vrouwelijke ter
dood veroordeelden geënt. Zij redden aldus huÍr leven en verkregen als
beloning bovendien de immuniteit tegen pokken.
Langzaam verbreidde de methode zich, vooral toen vorstelijke personen

zió

aan de behandeling onderwierpen. Catharina 1l (1729-1796) van Rusland
ontbood een inoculator uit Engeland, Maria Theresia, die zelf door de pokken
aan de rand van het graÍ was gebracht en er een schoondochter, de vrouw val
de latere keizer Jozef II (174'l--1790), aan had verloren, liet in 1767 uit Engeland
de Nederlander Jan krgen-Housz (1730-1799) komen om het hof te inoculeren.
Dikwijls waren de enters geen medicus, maar behoorden ze tot een lage stand
bianen de chirurgijns-klasse. Verschillende manieren vonden toepassing. Sommigen probeerden zeUs met succes het gebruil varl smetstoí afkomstig val
méér dan eenmaal overgeënte pokken. Anderen gaven de voorkeur aan pokstof
van jonge puisten. Uiteraard urekte de variolatie ook tegenstand: medici hadden

bezwaren iemand ziek te maken, theologen vonden dat men God niet mocht
verzoeken. Stedevallen kwamen voor en ook bralen epidemietjes na de entingen uit: de aldus verkregen pokken waren even besmettelijk. Sommige stadsbesturen verboden dan ook de inoculatie, bijvoorbeeld dat vart Leiden in 171.
Ook de medische faculteit in Parijs vaardigde een verbod uit.
In Nederland was de Zwitser Theodore Tronchin (1709-1781), een zeer begaafde leeriing van Boerhaave die te Amsterdam Í/as Bevestigd, de eerste die
de inocnlatie uitvoerde (november 1748). Ín 1754 ging hij met shlle hom naar
Genève, waar hii negen jaar honorah professor in de geneeskunde was en
Voltaire onder zijn patiënten rekende. In die jaren scfueef hil een verhandeling
over een endemisch optredende koliek (De colica pictonum, 1757), waarvan hij
het loodhoudend drinkwater als oorzaa-k aalwees; hetzeUde deed George Baker
(1722-1809) n 1767 voor de koliek die het gevolg was van het gebruik van door
lood verontreinigde cider (u{n essay concefling the cause oÍ the mdemíal colic of
Deoonshire). Yar. Genève ging Tronchin in 1766 naar Parijs, waar hij een gevierd
medicus werd die ook vorstelijke personen inentte (onder anderen de beide
kinderen van de hertog van Orléans). Toch heeft hij zich een kans op een
ontdekking laten ontgaan! In het iaar 1754 zat hii eens op bezoek in een van de
fraaie trachtenhuizen, dat van de patriciër Corver Hooft, en betoogde daar het
grote nut van de inoculatie. Een toevallig aanwezige Engelsman uit Gloucester
vertelde toen dat in 'zijn graaÍsóap de melkmeiden en -knechten die koepokzweren aan de handen gehad hadden, nooit "kinderpokjes" kregen, zoals men
de ziekte toen in Holland placht te noemen. Tronchin haalde ziin schouders op
en zei: 'Hoe kal het biigeloof zo groot zijn'!
Hetwas Edward Jenner (1749-1823) voor wie dat 'bijgeloof' het uitgangspunt
van een gÍootse en zegenrijke ontdekking werd. Geboren in Gloucestershire in
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1749 als zoott van een predikant, kreeg hij een klassieke opleiding, doch hij
toonde al vroeg natuuÍwetenschappelijke belangstelling. Voor zijn studie begaf

h.ij zicÀ naar Londen waar

hij twee jaar irr huis kwam bij John HunteÍ

(7728-1793).

Deze Johr was een tien jaar iongere broer van William Hunter (1718-7783\,
de auteur van Tht anatomy of the yaoid uterus (7774). John Hunter, die niet
klassiek onderlegd was, weinig eruditie en een opvliegend moeilijk karakter
had, was als legerchirug begoruren. In 1763 keerde hij naar Londen terug en
ging, evenals zijn broer William, lessen in de ontleedkunde geven. Hoewel hij
een slecht spreker was, verzamelde hij uitstekende leerlingen om zich. Hij legde
een rijk museum aan een hield op ziin buiten allerlei dieren. In 1767 werd hij
lid van de Royal Society, het volgend jaar chirurg aan het Saint-George
Hospital, en in 1,776 'surgeon-extra-ordinary' van de koning. Om na te gaan of
gonolroe en syfilis door hetzelfde agens werden veroorzaalt, infecteerde hij
zich zelf met etter van een lijder aan gonorroe. Hij keeg naar zijn eigen beschrijving syfilis, bliikbaar ondat de patiënt ook syfilis had (A treatise on the
oeleïeal disease,1786)! Pas in 1838 zou de Fransman Philippe Ricord (1800-1889)
aantonen dat syfilis en gononoe ondersóeiden ziekten ziin. De laatste twintig
jaar van Hunters leven leed hij aan hevige angina pectoris en placht hij te
zeggen dat ziin leven in de hand van iedere schurk was die hem boos zou
maken. Hij sprak dan de waarheid! Immers tijdens een vergadering van het
bestuur van het hospitaal waaraan hij verbonden was, wond hij zich op en stierf
plotseling. Flij scfueef voorts over de tanden en hun ziekten (TÍe naturul history
of ttu hwran teeth, 177-l\.
John Hunter, die ook vele heelkundige experimenten deed, maakte een diepe
indruk op lenner, die gedurende twintig jaar met hem correspondeerde. Hij
herkende de angina pectoris bij John Hunter, een ziekte waarover William
Heberden in 1768 voor het eerst had gesproken en vier )aar later in de Medical
Trunsactions van de College of Physicians te Londen had gepubliceerd. Over
deze aandoening deed hij ook belangrijke autoptische waamemingen, die hij
echter niet publiceerde uit vrees zijn vroegere leermeester op te winden. Jenner
vestigde zich Iater in zijn geboorteplaats Gloucester en deed vele proeven op
dieren waartoe Hunter hem ook aanmoedigde, eenmaal met het bekende: 'why
think - why not try the experiment'?
De omstandigheid dat melklnechten en -meiden die koepokken hadden
gehad zelden of nooit variola kregen, liet hem niet los. Jarenlang dacht hij
erover hoe deze waameming dienstbaar te maken aan het heil der mensheid.
In november 1789 entte hij eindelijk zijn anderha$arig zoontje met varkenspokken; in april 1791 bewees hij de verkregen ongevoeligheid ook voor mensenpokken door het ventje met variola-smetstof in de geihcideerde huid te enten. Intussen bestudeerde hij de zweren aan de uiers en tepels der koeien vlijtig en ging
er op 14 rnei 1796 toe over de achtjarige jongen James Phipps te inoculeren met
smetstof uit de koepokken van het melkmeisje Sarah Nelmes. Er trad een kleine
pokpuist op, doch toen hij hem zes weken later met humane variola besmette
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geschiedde er niets. Een gÍote en diepe weugde vervulde Jenner toen hij
gevoelde de bewerker te zijn van een rniddel om een der grootste plagen van
de wereld weg te nemen. ln 1798 kwam zijn kleine, slechts zeventig pagina's
tellend gescfuift An itquiry iio the cquses and fiects of the oariolot aaccinaÍ i\
Londen uit.
De methode vond veel meer biival dan tegenstand en Napoleon voerde haar
bijvoorbeeld voor zijn leger in. In 1802 kreeg jenner (met 59 tegen 56 stemmen)
van het Parlement een dotatie van 10.000 pond sterling, in 1807 nog eens 20.000.
Een nationale stichting voor koepokinenting (Royal Jenne! Society) werd opgericht, met een instituut en dertien vaccinatiestations in Londen. In achttien
maanden werden 12.000 vaccinaties uitgevoerd en 19.000 verzendingen van
lymfe. Maar het conservatieve Engeland is altijd een der weinige landen gebleven, waar de vaccinatie niet wettelijk werd ingevoerd en pokken dan ook, zij
het op kleinere schaal, geregeld bleven voorkomen! Door enige proeven op
mensen, die voo! ons besef val medisch-ethisch standpunt op zijn minst
kwestieus ziin, werd Edward Jenner een der Brootste ureldoeners der mensheid.
9.8 Elektriciteit, magnetisme en mesmerisme

Het behoeft nauwelijks te verwonderen dat de achttiende eeuw, waarin begnppen als initabíliteit et excitabiliteit hoogtij vierden, grote belargstelling kreeg
voor elektrische verschijnselen. Reeds de oude Griek Thales van Milete (ca.
639-548 vóór Cfu.) had geweten dat sterk gewreven bamsteen (in 't Crieks:
elekfron), lichte voorwerpen aaltrekt. ln de zestiende eeur / sclueef de liifarts van
koningin Elisabeth van Engeland, W .l.iam Gilbert (1544-1603), een boek over de
magneet (De magnete, 1600). In de zeventiende en achttiende eeuw deden Robert
Boyle en Isaac Newlon (1642-7727) proeven op het gebied der elektriciteit en de
hoogleraar Pekus van Musschenbroek (7692-7761) lel,eiden vond de zogeheten
Leidse fles uit, de voorloper van de batterii. Benjamin Franklin (170G1790) was
eveneens bijzonder ir de elekkiciteit gernteresseerd en ontwikkelde het begrip
positieve en negatieve elektriciteit en Luigi (Aloisius) Gaivani (1737-1798) gaÍ

op grond van jarenlange experimenten, een boek uit uraarin hij onder
andere aaltoonde dat elektrisóe versdijnselen de zenuwen konden pritkelen
(De oiribus electticitatis in motu musculari cofimenta us). Hij gaf als zijn mening
te kennen dat levende dierlijke organismen elektriciteit ontwi.klelen. Men grng
spreken van dierlijke elektriciteit en van galvanisme.
De elektriciteit werd spoedig in brede kringen door artsen en leken aangewend ter genezing van verschillende ziekten en kwalen. De Engelse predikant
Joseph Priestley (1733-78M), die ook de zuurstoÍ ontdekte - a1 begreep h.ij,
gevangen in de greep de flogistontheorie, zijn ontdekking niet goed - bescfueef
het medisch gebruik van elektÍiciteit (The history and ptesmt state of electricity,
1767). In Wenen paste De Haen het nieuwe versóijnsel toe.
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De ont*'ikkeling van de natuurwet€nschappsr aÉn het einde van de achttisrde eeuw levelde ook
tal van vernieuwingen in de therapie. Met naÍte de ontdekkint van nieuwe gasserr en de nieuwe
inzichten in de elekfische vers hijns€leÍr dn$n tepaard met een euÍorie over de therapeutische
motelijkàeden oEr Eret gasssr (aerotheÍapie) of elekEiciteit (talvanisme) te belÉndeldl Op de
bov€nste a$eelding e€n appaÍaat vooÍ de tdienint van '&depNogiste€rde lucht' (zuu$too en
e€n fles om deze lucht in te b€warm of te transporteÍen (fig. \,). Deze instrurÍantar werdeÍr
beschreverr door Jan lrlgg|-Housz (173G1799), die de zuustoÍ heilzaàm achtte voor alerlei
loryziekten, voor oÀtstekingen en voor koortsen die het gevolg {raren van Íottingsprocess€Íi
(miasmen).
OÍrder een ioestel voor de Seneeskundige toepassing van elektriciteit, besclueven door twee verte..
BenwooÍdigeÍs van de zogeheten 'Hollandsche scheikundigen', Adriaan Paets van Troostwijk (U521837) en lan Rudolph Deiman (17411808). Uitgangspunt i,as de pril&eling van het levmsbeginsel.
ElekEiciteit was derhalve de aantewezen therapie bij ziekten waar dit /rinci?ium oilale was aalr.9edaan: bii veÍlaÍmingen, testoorde werking van de zintuigen (zelÍ: blindheidl), en ook bij epilepsie,
hysteÍie sr koortsconvulsies waarbij het levs'sbeginsel een 'ongeregelde werkint' vertoonde. Verder veó€de de elekEiciteit de 'e€ne beletten eÍl vermindeÍdei oE oop der voSteÍ\'€n alle ziekten
die daaivan het Sevolg waren, en ook de Srote groep ziekten die men toescfueef aan 'e€ne belette
uitwaasseming' zouden er baat van hebbe\. Beide publikaties, de 1/erhandeling oveÍ de gedephlogisteerde lucht en de manier hoe men dezelve kan bekomen en tot ademlÉaLint do€n diglen' m
de "Verhandeling over de Seneeskonstige elecEiciteit' verschenm , de Verhandeliqen oan hel
BotaaÍsch Genlxtschop der prcionden indeliike Wilsbegeerte te Rotterdon lDeel6 (]'781) 107-160 resp. deel
8 (1784 691s31.
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Franz Anton Mesmer (17341815), geboren aan het Meer van Constanz, studeerde in Wenen onder Van Swieten en De Haen en promoveerde daar in 1766
op een proefschriÍt (De planetarum influxu) waalit tn1 een invloed der planeten
op de dierlijke organismen aarnam. Het intermediair daarvan zou een geheimzÀrigfuidum ziln dat alles doordringt en dat hij aanvankeliik gravitas animalis,
later dierlijk magnetisme noemde. De begaafde, muzilale arts vestigde zich te
Wenen, waar hij deelnam aan het gezelschapsleven en zo geraakte hij onder
anderen bevriend met Mozart en woonde hij ook een séance van een 'astronoom' bij die met een glote magneet maagkrampen genas. In 1278, toen men
ziin opzienbarende genezing van een blind meisje in twijfel trok, achtte hii het
verstandig Wenen te verlaten en begaÍ hij zich naar Parijs, waar hij op zijn
bijzondere wijze patiënten begon te behandelen en spoedig veel aanhang kreeg,
al weigerden de geleerde genootschappen elk contact. Mesmer was zelÍ te
goeder trouw, overtuigd een Brootse ontdekking te hebben gedaan, die van het
dierlijk magnetisme, dat sterk van hem zelÍ uitging.
Hij organiseerde séances, waarin de élite van Parirs met gespreide vingers
gezeten was om een met water gevulde kutp (de baquet), waarin staven en
draden hingen die de aanwezigen vasthi.elden. Als dan Mesmer plechtig bimenkwam en een van hen aarraakte, begon deze dadelijk te schokken en te trillen
en kwam de gehele kring personen in sóokkende beweging. Een rapport, op
last van de koniag door enige vooraanstaande geleerden uitgebracht, viel negatief uit doch deed aan ziin enorme populariteit geen afbreuk: Mesmer mocht
zich in de gunst van Maria Antoinette (7755-7793),biigenaamd 'madame déficit',
verheugen en het mesmerisme sloeg in brede golven om zich heen en over naar

de provincie. ln de da6en der Revolutie vluchtte hij naar Londen waar de
beweging ook weer snel om zich heen greep. Later keerde hij via Wenen naar
het Meer van Constanz terug om daar eenzaam te overlijden.
De invloed van het mesmerisme, dat de inteuectuele gemoederen sterk in
beweging had gebracht, was daarmede echter niet ten einde. De markies
Armand Marie Jacques de Chastenet Puységur (7751-18251, die samen met zijn
broer Jacques Maxime Paul (1755-1820) tot de belangriikste aanhangers van
Mesmer behoorde, bracht de opgewekte verschijnselen in verband mel cbirvoyance eÍr ontdekte het kmstmati8 somnambulismz, de hypnose. Een techniek
daarvoor werd uitgewerkt en reeds in 1829 werd bij een vrouw een operatie
voor borstlanker onder hypnose verricht. Een Amerilaans aanhanger van
Mesmer kwam ten slotte tot de conclusie dat het geloof van de patiënt de
doorslag gaÍ. Een van zijn patiënten í/as Mary Baker Eddy (1821-1910), die de
stichtster van de Christian Science-beweging werd.
9.9 Sarnuel Hahnernann en de homeopathie

In meer dan een opzicht toont de leer van (Christian Friedrich)

Samuel

Hahnemann (1755-1843) overeenkomst met die van Mesmer, niet alleen in zijn
verbreiding en aanhang buiten de enge kring van geneeskundigen, maar ook
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naar haar wezen, IÍuners, beide staan min of meer afwijzend tegenover de
officiële geneeskunde en beide vertegenwoordigen een te top gedreven d1.namisme. Trouwens, het mesmerisme noemt Halmemann een ten onrechte
gesmade geneeskracht, integendeel, het is 'ein wundersames, unschàtzbares,
dem Menschen verliehenes Geschenl< Gottes, mittels dessen durch den kràftigen
Willen eines gutmeinenden Menschen au-f einen Kranken durch Beriilru-ng uld
selbst ohne dieselbe, ja selbst in einiger Enffemung die Lebenskraft des Gesun-

den mit dieser Kraft begabten Mesmeriker in einem anderen Menschen
dynamisch eirströmt' (Organon). Deze bijzondere kracht openbaarde zich
volgens hem het schitterendst bij schijndoden die door goedmoedige, krachtige
ma.nnen die in de bloei van hun levenskraót verkeerden werden opgewekt.
Zulke mannen moeten bii voorkeur weinig of geen geslaótsdrift hebben, zodat
de fijne levensgeesten zich niet uitputten in de bereiding varr het zaad.
Samuel Halmemarm is in Meissen geboren, waaÍ zirn vader schilder was van

Saksisó porselein. Een zekere onrust en ongestadigheid kenrnerkten zijn
levensgang. Na eerst in kipzig en Wenen te hebben gestudeerd, promoveerde
hij op zijn vierentwintigste jaar in Erlangen. Hierna praltÈeerde hii in verschillende plaatsen om in 1792 in Gotha te belanden en de hertog over te halen een

iruichting voor geesteszieken te openen waar hii ze op humane wijze zolu
behandelen. De gedachte was goed, maar veel is er niet van gekomen en na
turee ,aar verliet hij Gotha weer, oefende op allerlei plaatsen de geneeskunde
uit om varr 1811 tot 1821 met Broot succes te tripzig als geneesheer en
privaat-docent in zijn eigen leer werkzaam te zijn. Een openliike twist met de
artsen der officiële geneeskunde over het gebruik van atropa belladonna bij
roodvonl liep zo hoog, dat hij stil l,eipzig verliet en zich in het kieine Cóthen
vestigde, waar hij ook lijfarts werd van de hertog en zijn leer verder dóórdacht
en uitwerkte. Toen hii tachtig iaar was, weduwnaar van een vrouw die hem tien
kinderen schonk, kwam de elegante tweeëndertigiarige Melarie d'Hervilly uit
Pariis hem consulteren voor haar tic douloureux. De tic douleueux van zijn
patiënte gaf de vitale grijsaard een 'tic amoureux'. Enige maanden later vertrokken beiden tot stomme verbazing vaIt heel Cöthen getrouwd en wel naar Parils,
waar Melanie ziin optreden als salonarts ensceneerde en tot een volledig succes
maalte. Tot aan zijn dood in de ouderdom van 88 jaar leefde hij daar als de
gevierde vader der homeopathie.
Zijn hoofdwerk Organon der HeilkunsÍ, het eerst in 1811 verschenen, was toen
reeds in een vijfde dru-k verspreid en de kem van zijn leer was reeds bijna een
halve eeuw oud. lmmers, in 1790 werd HaÏnemann bij de vertaling van CuJlens
kctures on the mateia medica over de werking der kinabast aan het denken
tebracht. De 'cinchonalbast, die tegen koortsen werd aangewend, beproefde hij
op zich zelf en hii bemerkte dat hii daardoor enige koorts kÍeeg (overigens niet
met de thermometer vastgesteld, doch aangenomen vanwege een gevoel en de
gewaarwording van koortsigheid). Deze waarneming op zich zelf werd het
uitgangspunt van zijn theorie, De natuur geneest soms een cfuonische ziekte
door een lichte daarbii komende. Zo moet ook de arts doen: hij kieze het middel
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dat soortgelijke verschijnselen kan doen ontstaan. Dit is de regel similiq similibus
kurmtur) (het geliike worde door het gelijke genezen). Ha}tnemalrn ging dus
geheel af op de verschijnselen. De diepere oorzaak interesseerde hem minder.

tegen die oorzaak in volgens het oude pÀnc:pe contraria
contraribus, maar ging geheel af op de s).Ínptomen en koos het middel dat een
dergelijk lijden (ein iihnliches Leidery öporov ÍAl»oE homoion pathos) kan
teweegbrengen, vandaar de term homeopathie. Hahnemarm dacht zeer gering
over de levenskracht als zelfhulp der natuur, de chronische ziekten genezen of
door een intercurrente lichte aandoening of volgens de simile-regel. Een

Hij werkte niet

antipathische kuur, dat is met middelen die tegengestelde symptomen oproepen, is palliatieÍ en sleóts vart voorbijgaand nut. Allopathie, dat is het
werken met veel medicamenten wier 'verschijnselen' geen betrekking hebben
op de ziekte-symptomery komt in het geheel niet in aanmerking. De gehele
medicatie blijft derhalve in het syrnptomatische. De arts behoeft van de ziekten
alleen de verschijnselen te kenÍlen waardoor ze zich openbaren en van de
medicamenten Beldt hetzelÍde.
Terwijl het simili, similibus het eerste Brote dogma is, betreft het tweede,
ongeveer daaraan gelijk, de potottiàing door verdunning. Door het verwrijven
en verdurmen worden de deeltjes van het medicament van elkaar losgemaatt,
zodat ze hun werking kururen onwouwen: ze worden gedynamiseerd. Niet
alleen bijvoorbeeld dat tien d-ruppels van een medicinale tinctuur beter werken
als ze in gedeelten om de twee uur worden gegeven dan tegeliik, maar een
druppel van een tinctuur, verdund in een pond water en in een aantal malen
toegediend werkt ook krachtiger dan één onverdunde dosis van acht druppels
van die tinctuur. In zijn verdunn.ingen Blng Hahnemarur zeer ver.
De oorzaal var een groot aantal cluonische ziekten zocht Hahnemann ten
slotte i.n de psota, eer. inwendig, het gehele lichaam aantastend miasme dat
heftige jeuk Qtsora) geeÍt en de ware grondoorzaal is van hysterie, epilepsie,
rachitis, kyfose, kanler, icterus, cyanose enz. Deze psora-leer was een dwaze
Íantasie, die door de latere homeopathen wel moest worden losgelaten, maar
de beide grondprincipes worden door hen tot op de huidige dag gehandhaafd.
Immers, na Hahnemanns dood bleef ziin stelsel voortleven bij geestdriftige
aanhangers. De homeopathie is een min of meer heterodoxe medisóe bewegiag, die eigen artsen en apothekers, ziekenhuizen en tijdschriÍten heeft.
9.10 De pathologische anatomie

Toen Vesalius in zijn Fabrica (1543) de normale bouw van het menseli)k lichaam
beschreef, begreep hij heel goed dat de volgende stap der ontleedkr:ndigen die
naar de pathologie moest zijn. Ook hij zelf trachtte reeds de bevindingen van

zijn secties in verband te brengen met de versch-iinselen waaraan de zieke
geleden had. Zjn besognes als lijfarts van Karel V en Phjlips II van Spanje
lieten hem echter niet toe op dit gebied baanbrekend werk te doen. Trouwens
reeds vóór Vesalius had de Italiaar Antonio Benivieni (1443-1502) door middel
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van autopsieën de aard der ziekte van de overledenen traóten op te sporen. Irr
ziin boek De abditis nonnulus oc miandís morborum et sanationufi causis (over
verborgen en opmerkelijke oorzalen van ziekten en genezingen), na zijn dood
door zijn broer in 1507 uitgegeven, is aan een aantal klinische ziektegeschiedenissen het sectieverslag toegevoegd en worden ongeveer 200 gevallen van galen blaasstenen, maagkanker, pericarditis, tuetische periostihs enz. beschreven.
Op veel grotere sóaal zou dit ruim anderhalve eeuw later geschieden door
Theophile Bonet (Bonetus, 7620-1,689), een ir Bologne gepromoveerd Zwitsers
medicus die in C,enève een bloeiende praltijk had, toen hij, vijftig jaar oud, doof
werd. Hii gaÍ zijn praltijk op en de belangriikste vrucht van zijn verdere, aan
de studie gewiide leven, is zijn Sepalchretum shte anatomia practíca ex cadaoeribus
mofio derutis (kgÍaaÍplaats, of praktische anatomie opgemaalt uit liiken die aan
een ziekte overleden zijn, 1679), een werk van drie dikke folio delen. In navolging var wat inmiddels ook anderen, als Femel en de beide Bartholini §homas
Bartholinus en Caspar Bartholinus, 1655-1738), hadden gedaan, was de opzet
daarvar niet alleen de ziekteverschijnrlen tiidens het leven te correleren met
de bevindingen der lijkopening, maar ook een veel bredere. Hii wilde eigenliik
in een Erootse poging alles wat van ouds over bepaalde ziekten was geschreven
s€unenvatten en kliniek en pathologisóe anatomie tot elkaar br€ngen. Daartoe
stelde hij een groot aantal ziektegeschiedenissen en autopsie-verslagen te boek.
In een gelijke geest werkte na hem Giovanni Battista Morgagni (1682-7nD.
Hij bleek reeds als kind zeer begaaÍd en vroeg intellectueel ontwikkeld te ziin.
In Bologne studeerde h.ij geneeskunde onder Antonio Maía Valsalva (166677'23) en daar behaalde hij reeds op negentienjarige leeftijd de doctorsgraad
(1701). Tien jaar later werd hij hoogleraar in de praktirhe geneeskunde in
Padua, maar, daar zijn voorliefde naar de anatomie uitging was het een gelukkge maaEegel dat zijn leeropdracht in 1715 gewijzigd werd in die voor de
ontleedkunde. Zo kwam hij op de katheder die door zo beroemde mannen als
Vesalius, Colombo en Falloppio bezet was geweest. Nadat hij in ziin jeugd een
reeks ondeedkr.rndige studies Ad?,ersa ria anatomíca (L706-1719) uitgaf, kwam zijn
hoofdwerk De sedibts et causis morbotum pet anatoten indagatis (over de zelel en
oorzaal der ziektery anatornisch onderzocht) pas van de pers toen tlj 79 jau.
was (1761). De Adoersaria waren daadn opgenomen. Dit boek, welks verschijning hij nog tien iaar overleefde, was zijn levenswerk. Het was ziin uitgespro-

ken bedoeling hel Sepulchretum van Bonet, dat ten slotte onoverzichtelijk
gerangschikt en niet vrii van herhalingen was en bovendien een voldoende

index miste, te verbeteren. Daarin is hij volkomen geslaagd,, De sedibus et causis
is een monumentaal werk dat getuigt van de belezenleid, de geleerdheid en het
waarnemingsvermogen va! de schijver. Tal van pathologisóe bevindingen
beschreef Morgagni hierin als eerste nauwkeurig, zoals de acute leverabofie,
hyperostosis frontalis, regionale ileltis, aorta-insufficièntie, mitalisstenose, de
tetÍa.logie die Etienne L.A. Falot (1850-1911) in 1888 op zijn naam bracht, de
coarctatio van de aorta en het hartblock ('epilepsie' met langzame pols). Aan
anderery zoals Valsalva, gaf hij daarbij alle hun toekomende eer. De bLijvende
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De meest bekmde Nededandse bundel medische casuilstiek was van de hand van de Amsterdahse
medicus en burgemeeste! Nicolaas Tulp (159,1674), wíq\s Obsematio ufi itcdi@rufi,libri tres (7@11
meerdere malen opnieuw werd uitteteveÍr en spoedit (1650) ook in N€derlandse veÈa1in8 beschikbaar kwaÍr. ln 1652 voe8de Tutp er not eefl vierde bundel casus aan toe. De beste editie van Tu.lps
Obs€natr'or"s is die van 1738, waarin ook tal vaÍl verkeringm in het tatiin wa-ren aan&bracht.
Op de titetprent van deze uitgave, die luer is aígebeeld, \,irdt men €en viertal Í\arkante casus dat
door Tulp wordt besprokerr terug, namelijk van Jan de Doot die bii ziclzeu esr blaàssteen
chiruryis.h verwiidsde (bov€n); de b€handelint van een patiënt Elet builwaterzucht door middel
van ean ,}toute wiek', een soort kraan, die in de buik weÍd gestoken om het overvloedig vocht aÍ
te tappm (linls); de vrcuw met het 'hompetwater' (cystadenoma van de beide ovariën) die de
AmsteÍdamse medici en chiruÍgiins lange tijd voor raadselen zette (re.hts); en de opmerkelijke
'lndiaenschen Satr' (oran8-outan8) waarvan Tulp als toegift op zijn derde boek de lezels e€Ír
utvo€rite beschrijving geeft .
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betekenis van Morgagni en zijn De sedibus et causis is d,at hij stelselmatig aan de
sectietaÍel de ziekteverschijnselen zocht aÍ te leiden van het zieke orgaan.
Morgagni's leerling Antonio Scarpa (1752-1832) werd reeds op twintig-jarige
leeftijd hoogleraar in de anatomie en theoretische heelkunde te Modena. ln 1783

ging hij naar Pavia, waar hij van de Oosteruijkse regering een anatomisch
instituut kreeg; in 1787 werd hij tevens hoogleraar in de klinische chirurgie.
Scarpa was behalve een beroemd orthopeed-chirurg en oogarts, ook een
nauwkeurig aratomisch onderzoeker op wiens naam de besdrijving van het
trigonun Íeflorule, hel ganglion aestibulare en d.e membrana tyonpdni secundaria
staan.
Toen in 1719 de plaats van de anatoom in Leiden vacant dreigde te worden had
Boerhaave Morgagni gaame naar Holland gehaald. Maar het verschil in religie

was een onoverkomelijke hinderpaal. De eerder genoemde Albinus werd
benoemd als lector en na de dood van zijn vader (Bemhard Albinus, 1653-1721)
tot hoogleraar (anatomie en óirurgie). Hij was evenals zijn broer Friedrió
Bemhard (1715-1778), die eveneens te leiden doceerde, een uitstekend anatoom
die fraaie aratomische atlassen uitgaí. Trouwens Frederil Ruysch (1638-1731)
had ook menige voortreffeliike pathologisch-anatomische waameming beschreven. Ruysch leefde in Amsteldam waar h.ij hoogleraar aan het Athenaeum
Illustre was in de anatomie en botarie. Hij was bijzonder vaardig in het malen
van anatomische preparaten en beschil<te over een geheim mengsel waarmee
hii de vaten opspoot. De preparaten behielden daardoor iets 'levends'. In zijn
tijd was het aanleggen van verzamelingen onder andere vart gesteenten, planten
en dieren (naturaliën-kabinetten) zeer in de mode. Ruysch verkocht in 1712 op
negenenzeventigjarige leeftijd zijn 'kabinet' aan tsaar Peter deGrote (1672--1725)
van Rwland voor 30.000 gulden. Het kwam gehavend aan, aangezien de
matrozen de alcohol waarin somrnige stukken bewaard waren hadden opgedronken. Terstond na de verkoop begon de rusteloze trijsaard aan het aanleggen yan een nieuwe verzameling, die na ziin dood ten dele voor 20.000 gulden
aan August tr (1670-1733), koning van Polen werd verkocht. Deze schonk haar
aan de universiteit van Wittenberg. ln 7777 werd Eduard SandiJort $742-L874)
opvolger van Albinus. Hii schreef belangrijke boeken op pathologisch-anatomisch gebied (Obseroationes anatoflico-pathologicae, 1777-1778) en verrijkte het
museum in f.eiden met íraaie preparaten. SandiÍort werd in zijn anatomische
werkzaamheden bijgestaan door zijn zoon Gerard (1779-1UB), die in 1812
gewoon hoogleraar werd en de door zijn vader begonnen beschrijving van de
fraaie Leidse verzameling voortzette en de laatste twee delen van het vierdeli6e
Museutn onotomicum academiae Lugduno-Bataaae descríptum (7798 Íesp, 7827 en
1835) schreef.

In Fran-krijk wijdden Cowisart en Laèruec zich met ware hartstocht aan de
pathologische anatomie en de correlatie van haar bevindingen met de klinische.
Daar had de jong gestorven Marie Frangois Xavier Bichat (171-1802) een uit.
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Ean prepanat uit de collectie van de AmsteÍdamse anatoom Frederik Ruysch, beschreven in de
Thesautus anatoniclts terti6 un Frc.leri RuWà ll704r. Het Seheel bestaat uit een colecti€
blaasstenm, waaÍop op aleSorische wijze skeletjes van foeten zijn aangebracht. Bovenaan een kind
'wiens knietjes geboogen sijnde, het hoofdje opwaarts tewent is, a.ls wilde het den hemel be.
schouw€Ír' met in de hand een bots€questeÍ 'waardoor het den euenditen staat van de menschen
schiint ult te wilen dÍu.kksr'. Terzijde een foetus m€t in zi,n handen eat opgespot€Ír arterie en eeÍr
ve.steend draadie uit de blaas dat zijn schedel raakt 'aanwiis€nlde] de dwalinghe der ondeeders,
dewelke sustineerer! dat de oppeÍhoofds en andere be€Írderkens vàn 't hooÍd, in die tyd kraakbee.
nigh zijn, daaÍ s€ in tegendel vliesigh zijn'. Een delde foetus heeÍt de zwattSekleurde 'daimtjens
van een onvoldrage llrtrgtje uyt een schaap' in zijn armen gl in zijn hand 'de zaadvaten van e€n
manspersoon' met het motto "t Eerste uur, dat mij 't lev€n 8aÍ, 't selve heeft m-ij weder g€Íromen'.
Aan d€ voet van de rots bekijkt een vierde skeletie het taÍereel met in zijn hand een eendagsvliegie
als symbool vàn de vergar&eliikheid van het leven. Ceheel lir&s een gedJoosde tunica albuginea
vàn de testis; dàamaast een viifde skelele met in de hand een haaÍ waaraan een steenEe hangt "t
welk door 't ho€sten uyt de Iongh gelost is'.

Verslag van Pekus Camper over een sym§siotomie
Na een lange voorbereiding en in aanwezigheid van enkele collega's ging Jan
Christiaan Damen (1750-1804) op 20 oktober 17&? over tot een sympfysiotomie
bii een vrouw die reeds twee zwangerschappen had zien eindigen door het
gebruil van scherpe haken en de zo gevreesde aanioclast.
'Ik d;oeg vmrloopig zor9, dat de bezwangerde buik ... met een breed servet
door de vroedvrouw opwaards gehouden, en den clitoris zo veel mogelyk na
eene zyde gedrukt wierd. Na nauwkeurig ... de plaats der ryrzpftysis bepaald te
hebben, nam ik ... een smal scalpel met een ronde punt, en deed eene insnyding
door de uiterlyke deelen boven de sleuf der vrouwelykheid, waarop terstond
veel bloed vleide [sic], dog myn vinger van de linl<erhand gezet hebbende op
de oorsprong van het bloed, hield de vloed terstond op.
ik herhaalde myre insnyding, tot dat ik op de kraakbeenige samenvoeging der
rhaambeenderen kwam, welke il atlerduidetykst gewaar wierd; toen drulte
il< het mesje wat sterker aan, en voelde duidelyk, dat il zo als het behoorde,
tusschen de beide schaambeenderen was; voorts verlengde i-k die opening eerst
op\ /aaÍds, tot ik zeker was dat de rhaambeenderen aan hun bovengedeelte los
waren, en vervo§de toen myn snede benedenwaards, tot dat de schaambeende-

ren van onderen mede los waren; altyd myn snlrnes steil, dat is opwaards
houdende, om te vermiiden, dat iI, met het agtereinde van hetzelve de uiterlyke
deelen niet meer kwetzen zoude dan noodig was. Ik wierd nu in het zekere
overtuigd, dat de insnyding geheel verri$ was, doordien, op het zelÍde
oo6enblil, de schaarnbeenderen van den anderen weeken, en reeds mlrn vinger
tusschen dezelve vry en zóer temakkelyk toelieten. Vewolgens voort zullende
gaan, tot het aÍhaalen van het kind, liet ik de taour / met het onderlyf, zo veel
mogelyk, op derr rand van het rr:stbedde plaatzeo zettende elk been met een
geboogen knie, in den schoot van eenen medehelper ... Toen bragt ik myne
hand met gema-k binnerL en keerde het kind spoedig, waarop ik het kind by de
beenen zagtkens doorhaalde, en het hoofd met groot gemak naar buiten bragt,
zodat het er, als het ware, van zelfs doorviel; het kinde (zynde een ionge) was
zodra niet Bebooren, of schreeuwde luidkeels, het welk geene geringe blydschap

baarde aan my, en aan ale de tegenwoordig zlmde omstanders; en wel
irzonderheid aan die kloekmoedige moeder, die, ter behoud van het leven van
die vmgt het waaÍe pand haarer echt, zig wel hadt willen overgeven aan de
onzekerheid van de uitlomst, en aan de smerte van deze konstbewerking; die
ry my echter naderhand betuigd heeft niet zoo groot te 4m geweest, als zy zig
\ /el voorgesteld hadde: als ik de nageboorte afgehaald hadde ... verbond [ik] de
v/onde met droog plukzel, en lag derr beugel, door den hooggeleerden Heer
Camper ten dien einde uitgedagt, aan. ... Voorts lag il op de wond eenige
drukdoeken, ear sloot den beugel toe, waardoor inmiddels de verloorene
vastigheid in de onderste ledemaaten hersteld wierd; want zodra de doorsnede
der schaambeenderen geschied was, hadt de lyderesse, gelyk natuurlyk rzolgen
moest, de kragt van haare beenen geheel en al verlooren, en konde zig met
dezelve, door steuning, geene hulp meer verschaffen.'

[Uit P. Camper, Verhaal van de konstb€werkií& en gelulkigen uitslag der dooÍsnede van de
sóaambeenderm; gedaan in 's{ravenhage, door den zeer erva.rm H€eÍe J.C. Damen, 's Iands en
stads heel- en

uaedÍreestet den

20 October 1783,

deel 12 (Atnsterdam 1934) 1611641.
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zonderliike begaafdheid als anatoom aan de dag gelegd. Zjn oogmerk als overtuigd vitalist was de fysiotogie op de basis van Hallers experimenteel werk en
de wijsgerige inzichten van de vitalist Théophile de Bordeu (7722-7776) tol *n
wetenschap te verheffen. Van Bichat is de definitie: 'het leven is de som der
verschijnselen, die de dood tegenwerken'. ln zijn algemene a aÍomie (Anatonie
generale, appliquée à la physiologie et à la mélicine, 1801) legde hii de grondslag
voor de weefselleer. Zin vroegtiidige dood maakte aan een kort en veelbelovend doch ook goed besteed leven een einde.
Zo gaven de achttiende en het begin der negentiende eeuw ook in Fra-n-kriik
en Duitsland zeker uitstekende ziektekundige anatomen te zien. Maar de mantel
van Morgagni viel ten slotte op Rudolf Virchow (1821-1902). Vtchow wist zich
congeniaal met Morgagni, met wie volgens hem, de modeme geneeskunde
begon, Virchow gaÍ de gehele geneeskunde een ander aarzicht.
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DUTTSLAND EN FRÀNXRI]K

vóóR

1E4O

Duitsland: Ronantische geneeskunde
Schelling (natuurfllosofie: macro-/microcosmos, att actie-repulsie polariteit)
Speculatieve geneeskunde: ontologisch ziektebeytp, teleologie, ziekte en zonde
Hufeland (leomsbacht, Makrobbtik, Encheiridion medicum)
Rademacher (Erfahrungsheillehre)
Frankriik: Franse / Parijse kliniek (medisch onderwijs / central.isatie hospitalen)
Uitgangspnnten: skepticisme, lokalisatbdenkm en orgsqnrythologie
Diagnostiek p*cussie, auscultatit, crunioscopie-ftmotogíe
Pathologische anatomie: obductie en post moftefi VJiniek (Cruveilhier)
Therapie: skepticisme effectiviteit farmacopee, Formulaire van Magendie), en
bloei chirurgie: Larrey (ambulances), Dupuyken, Velpeau, Trousaeau
Hbtoria mofii (patiëntenstatus) en methode numéique (l-ouis)
Vertegenwoordigers: Bayle (phthisis), Bouillaud (hartziekten en artrihs),
Bretonneau (specifciteit van diÍterie)
Broussaisisme (fysiologische geneeskunde): FranEoisJoseph Victor Broussais
(phkgnosit, gastr itis, ant if ogist ica, hirudines, uampirisnu\

FystolocE EN Fystol,octsorE o{EMrE
Williaur Beaumont (Experircflts ... the gastric iuice, 7832)
Engeland: Bell (motorische voorhoom, sensorisóe achterhoom ruggemerg)
Frankriik: Magendie (forumen, rwggemergwortels), Oaude Bemard (maagsap,
syrltbese l@trglycogeot, lipax, curare-experiment, vegetatieve zenuwstelsel,
suikrcteek, lntrdudion à l'étude de la médecine erphmentale 1865, constant-ziin
Canada:

milizu ialérieure -+ cybernetica\, Brown-Séquard (biinier, testikel)
Duitsland; Wöhler (fysiologische chemie, lrem-synthese 1828), Liebig (eiwitten,
koolhydraten, netabolisnu), Johannes Mi er (Hadbuch der Plrysiologic des
Mmxhcn), Helmholtz (oogspiegel 1851), Boie-Reymond ('ignoramus et
ignorabimus'), Ludwig (nierÍunctie, kymograaf, bloeddrut<). Vierordt (sÍygmogaaf 18Bl), Pettenkofer / Voit (stofwisselingsbalans, Boilentheoic)
Rusland: Pawlow Qnaagxpsectetie, uoorzoaadeliilcc refex)
Italië: Lucieni (honger. cerebellum), Riva-Rocci (sfypr.omanometer 1896)
Nederland; Mulder (fysiologische óemie, 1838 yoàíiv\, Fnncieolro Comelic
Dotrècrc (De humotie oan hct dierlijkc lroen, Gasthuis voor Oogliiders 1859
On the anonalies of accontmdatbn and reftaction of the eye 18ól), Moleechott
('ohne Phosphor keine Gedanken', materialisme)
PATHoLocTE EN paTHoroclscHE ANAToMIE
Henle (mbsmatici ert contagionistm, Handbuch der rationellen Pathologie\

RudolÍ Ludwig Karl Virrhow (1821-1902)
Pathologie: celtheorie (Schleiden en Schwann), Dic Cellularpathologie in ihrer
Begriitdung auf plrysiologische und pathologische Gtwebelehre (1858), oznÈ
cellula e celluln, Virchout's Archio, ontsteking, leukemie, trombose, embolie

Hygiëne en openbare gezondheidszorg: 1848 vleksfus, gmius epidemiarc,
puerpenk predispasiÍi.e (tegen Semmelweis), schoolonderzoek

ArEopologie/ekrologie, archeologie (froie, holeniicht), medische historie
Debat met Von Rokitans§ (Wenen, blasteem-lheolie, dysczasra) en Cohnheim
(Leipzig, over ontsleking, diapedex leukocytm)

BACTERIoLocIE

Situatie begin 19e eeuw: contagium uru{rr (FÍacastoÍo 7546),<-+ miasna
Van Leeuwenhoek, Spallanzani, Pagel (Trichinella), Schönlein (Acharion 7839\
Robert Koch (1843-1910): huisarts + bacterioloog, vier Erreger-poslulaten, tbcbacil (1882), cholera (1883), tuberculine4rara (1890), tropische geneeskunde
Louis Pasteur (1822-1895): scheikundige (kristaUen, racenisch meagsel), gqs?jttg
@eneratio Wa tanes, pqnspetmie, pasteurisatie),wíyn,bier, Àjdeteelt, kippencholera (attmuatie 1880), miltvuur (7881), actime inmunisatic: rabies 1885 -)
passief. Yon Be\ing (serumtherapie 1893) en Metchrikoff (fagocytox 7884)

Ontwikkeling microscoop: Abbe (fluorescentiemicroscoop 1911), Zemike
(Íasencontrastmicroscoop 1935); elektronenmicroscoop'1932

Virologie: Iyanovski (mozalekziekte tabalsplant 1892)
Malaria/gele-koortsvectolen: Lav€rat (Plosmodíum nulariae 1880\,

F..o*s (anofeles

1898), Reed (gele-koortsexperiment 1900)
HEELKUNDE

Algemene ontwikkelingen

Narcose: sporgia sopo feïa + lacàgas (Priestley 1772, Horace Wells 18t14) -+
effur (Morton 1846 , Bostoa) -: chloroform (Simpson 1847) -+ cocaine (Kollet
1885, lokaal) + í fltrutie anesthesie (Schieich 7892) --t lumbaal (Bier: 1899)
Antisepsis: Lord )oseph Lister (Glasgow), tegen pus bonum et laudtbile, in
1865 antisepsis mel carbolzuut, 7867 On a nao mzthod, 1887 catgut
Ziekenhuisbouw en -hygiëne: striid tegen hospitaalkoortsen / -gangreen,
hofbouw en corridorziekenhuizen --r paviljoen- en barakkenziekenhuizen
Ziekenverpleging: Florence Nightingale (Notes on nursíng 1859)
Roode Kruis: Dunant (Un souami de Solferíno 7862), Conoefitie aan Gerhe

Bloedtransfusie: 1óe-17e eeuw dier -+ mens (CaÍdanus, Libavius, Denis),
1819 mens -+ mens (Blundell), betekenis bloedyoepen (Landsteiner 1900),
heparine, citraatbloed, lijkrnbloed, Rhesusfactor (Levine, Landsteiner 1943)
Nationale ontwikkelingen
Franlriik: militaire chirurgie (zie Franse kliniek)
Duitsland: Von Esmarch (hemostasis), Dieffenbach (tenotomie 1829), Von

Langenbeck (uranoplastíek 1862), Von Vollmralln (extirpatio recti 1.878)
Oostenrijk: Theodor Billroth: oeso/agrsresectíe (1871), laryngectomie (7872),
pylorusresectie (7881\, pylorogastrectomie (7885)

Zwitserland: Kocl.er (thyreoidectomie "1878, ziidedraad 1888)
Nederland: Mathijsen (uiwinding gipsverband 1852)
Amerika: Halsted (gummie-handschoenen 1891)
Chirurgische specialismen
I'lastische chirurgie (Reverdin, Thiersch: huidplastiek)
Oogheelkunde (Helmholtz, Donders, Snellen met optoíJrpi)
Chirurgische gynaecologie (Spencer Wells, 1858 ovariotomie)
Neurochirurgie (Harvey Cushing, h1,poffse)
Thoraxchirurgie (Sauerbruch, "l9o4 drukkamet)
Hartchirurgie (Blalock en 'Íaussig, blue babbs), hypothetmie (Bigelow i950),
hart'longmachirrc (Gibbon 1953), implantatie pacemaker (Chadack 1960)
Transpiantatie-óirurgie (Alexis Carrel), comea-transplantatie (Filatov ci.rca
7930), niertransplatrtaíie (Merrill 7956), hanhansplantatie (BaÍ^aÍd 196n
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10 De negentiende en twintigste eeuw

Bij de voortdurende aanwas var het verleden is een verdeling van de tijd in
eeuwen onvermijdelijk voor een zekere ordening var de veelheid der verschijnselen, maar met het verspringen varr het eeuwciifer verandert niet dadeliik
ook het getij.
Reeds is een aantal figuren en stromingen geschetst die vanuit de achttiende
in de negentiende eeuw overgriipen. Het jaar 1800 betekent voor de medische
historie geen mijlpaal of cesuur. Europa was toen juist enigszins bekomen van
de gruwelen der Franse revolutie en de ster van de jonge Corsicaan Napoleon
Bonaparte (1769-1821) was snel aan het rijzen. Zonder dat men het nog wist $/as
het Napoleontische tijdvak aangebrokery een tijdperk van glorie voor het
zegevierende Frankrijk, van dood en verderf voor haar beste zonen, De terugtocht uit Rusland (1812) eiste enige honderdduizenden soldatenlevens, zij stierven door het zwaard van de vijand, maar meer nog door koude en ziekte. De
vlektyfus, die onder zulke omstandigheden altijd op de loer ligt, maakte talloze
slachtoffers en werd over heel Midden-Europa verspreid, buik§fus en dysenterie braken in epidemieën uit.
De techniek \ /as in eerste opkomst, reeds voer een enkel stoomschip en in
1825 begon de spoortrein te rijden. De techniek braót de industrie tot ontwilketing, de fabrieken begonnen arbeiders te werver! in de textielbranche
werd ook van de handenarbeid (manuÍactuur) vaÍl vrouwen en kinderen, die
thuis of in de fabriek werkten, gebruik gemaakt. Kinderen van tien tot tr/aalf
iaar moesten soms twaaU uur of langer per dag werken. Het sociale Eeweten
was nog niet ontwaakt en de klein behuisde, kinderrijke arbeidersgezinnen
werden geteisterd door armoede, ondervoeding en haar onvermi)delijke gezel,
de tuberculose.
10.1 Romantische geneeskunde

In de medische wereld brak de periode aan waarin de vloed van de overgave
aar onderzoek, waamemin8 en experiment terugebde in een zucht tot
beschouwing en speculatie. De proefondervindelijk gegronde irítabiliteítsleer
van Haller was uitgelopen op dogmatische en speculatieve stromingen en
stelsels die de bewogen Napoleontische era overleefden; het mesmerisme en de
homeopathie met hun min of meer mystieke achtergrond hielden vele voo!aanstaande geesten in hun ban. Het irrationele boeide de aandacht. Daarbij
kwam de invloed van de opleving van het wijsgerig denken in Duitsland. [n
Immanuel KaÍ\t (7724-1804), die zelf in zijn Anthropologíe in pragmatischer Hinsicht abgefasst (1798) de geneeskunde een nosologisch systeem van geestesziekten

had geboden, was de wijsgeer van het idealisme opgestaan. Friedrich Schelling
(1775-1859) was een natuurfilosofisch den-ker die zijn gedachten niet alleen over
797

Christoph Wilhelm HuÍeland: over de heroica in de therapie
'Er zijn drie middelen in de geneeskunde, die als magnaten en aaavoerders van
het overige leger boven aan staan. Z$ ziin: de aderlating, het braakmiddel en
het opium. Zii stelen als het ware de drie methoden voor, die den grondslag
der geneeskunde ultmaken, de ontsGkingwerende, de gastrische, de op$,ekkende: en tevens de drie grondstelsels der bewerktuigirg, de aderlating, het pÍit-

kelbare, het braakmiddel, het reproductive en het opium, het gevoelige. Zij
tasten onrniddelliik het leven zelÍ aan, en zijn de drie beslissendste en snelst
werkende middelen in den geheelen voorraad van geneesmiddelen - de ware
heroka; - zij kumen het leven en ook derr dood geven; zii beslissen den strijd
in het criterisch oogenblik; van hun behoorlijk gebruik hangt het geluk en de
naam van den geneesheern voornamelijk aÍ. Zij zlin geheel éénig, elk op zich
zelf, en door niets te vervangen.
Wie deze drie regt weet aan te wenden, is meester en daaraan is hij te

herkennen. Maar menigvuldiger zijn de viffuosen op een derzelve (op een
instrurnent). Menig geneesheer heeft zich het braakmiddel eigen gemaakt en
bespeelt dit ins:rument voortreffeliik, maar vers:aat het aderlaten niet, en weet
het niet te gebruiken. Een ander is werde meester in het aderlaten, maar weet
niet het braakmiddel en het opium op de regte plaats aan te wenden.
Wij hebben zelÍs reeds geheele tijdvakken eler geneeskr.ude beleeÍd, waadn dit
het geval was, en waar het een of het ander deze middelen uitsluitend regeerde.
Strilt genomen, heeft altiid één derzelve de heerschappij in de geneeskunde
gevoerd. Altijd was één derzelve heerscher, en men zoude daamaar, even goed
als in de staatkundige zoo ook in de geneeskundige geschiedenis, eene opvolgende reeks van alléénheerschappiien kurmen aamemen, naar Belang het een

oI het ander den schepter zwaaide. Voor vijftig jaren regeerde de aderlating
biina onbepaald. Hierop volgt het rijk van het braakmiddel eenen langeren tijd;
dan volgt een tijdval(, waarin het opium zich op den troon plaatste. Thans
beginl weder de heerschappij van de aderlating.
Evenwel zijn het drie middelen, die van eenen zeer verscheidenen aard zijo die
volstrekt hare geheel eigenaardige bepaalde gevallen vereischen, die volstrekt
niet rroor elkander in de plaats gesteld kumen worden, en waarvan zelÍs het
eene levensgevaarliik kan worden, wanneer het in de plaats van het andeÍe
wordt gebruikt.
Het schirnt mii dus wel der moeite waardig, deze helden van onze kunst aan
een naauwkeurig onderzoek te onderwerpen, hunne volkomene m-agt, maar ook

hurme grenzen, te bepalen, en aan ieder zi|ne bepaalde plaats aan te wiizen;
maar biizonder de gevallen aan te duiden, waarin zij ligt miskend misbruikt of
verwaarl.oosd kunnen worden, en waar hul nut nog niet algemeen genoeg
gekend is.'
[Uit C.W. Hufelard, Éícdrdion Medi*m. Hatdleiding fal
79s-7961.
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de natuurwetensóappen, doch ook over de geneeskunde liet gaan en zo het
stelsel inwijdde van de romantische natuurfilosofe. Daarin gaf men zich liever

over aan speculatieve beschouwingen dan aan eigen onderzoek. Men sprak
gaarne over de paraUellen tussen tucro- eí microcosmos, opeteerde met begrippe als qttractie, repulsie en polaríteit et neigde eÍoe de ziekte niet zozeer te zien
als een abnormaal processueel gebeuren, doch als een zelfstandigheid die het
Lichaam binnendringt: iets dat ryezenlijk is, een ezs, hel ms morbi. Het daarmee
corresponderend ontologisch ziektebegtip vond ingang en men gaf zich weer
vrijelijk over aan teleologische oerHaringen. De fysioloog versmaadde het experiment en de ideale arts was een geestrijk ma-n. De eerste decenn.iën der eeuw
zagen de hoogconjunctuur van dit romantisch, natuurfilosofuch denken in de
geneeskunde.

Toch waren er ook

in Duitsland medici die zich door hun dynamistische

ideeën en waardering voor de letsenskracht (ais oitalis) niet lieten aÍhouden van
de kliniek. Onder hen kreeg Christoph Wilhelm HuÍeland (1762-1836) grote
bekendheid. Na zijn promotie te Göttingen praktizeerde hij als hofmedicus in

Weimar, het intellectuele centrum waar ook de filosofen en literatoren Joharn
WolÍgang Goethe (1749-1832), Johann Christoph Friedrich von Schiller (17591805), van huis uit zelf medicus, en Johann Gottfried Herder (174t11803) leefden
en werkten. In 1793 werd Hufeland hoogleraar te Jena en vewolgens in 1800
liifarts van de koning, eerste geneesheer van de Charité en hoogleraar te Berlijn.
1806 vluchtte hij met de koning naar Koningsbergen, de stad van Kant, en
keerde in 1810 terug om aan de mede door hem opgerichte nieuwe universiteit
te Berlijn hoogleraar speciële pathologie en therapie te worden. Reeds in 1796
werkte hij zijn visie op de relatie tussen levenskracht en levensduur uit in een
verhandeling over de Makriobiotík oÍ Die Kunst das metschlichm Itbm zu uerliingem, d.aÍ in talloze herdrul<ken grote belangstelling ondervond. Minstens
even populair werd zijn Encheíridion medium (7836), een medisch handboek dat
rond het midden van de negentiende eeuw door iedere praktizerende medicus
werd geraadpleegd.

ln

10.2 Het broussaisisme (firsiologische geneeskunde)

Buiten Duitsland k\ /am de eerste scherpe reactie op de romantische geneeskunde reeds vroeg van de zijde van de Fransman Franqois Joseph Victor Broussais
(1772-1838), die met zijn luidruchtig verzet tegen de geest der geneeskunde van
zijn dagen veel rumoer veroorzaakte, maar ten slotte zelf verstarde in een
onvruchtbaar, ja heilloos dogmatisme. Pas tegen het midden der eeuw zou de
beslissende wending komen.
Broussais was uit Bretagne (Malo) afkomstig. Deze robuuste, zelfuerzekerde,
agressieve, dogmatische arts, die als scheepschirurgijn zijn loopbaan begon,
heeft in zijn leven zoveel gerucht verwekt als een man kan doen. Als militair
arts diende hij onder de beroemde legerchirurgen van Napoleon, Dorninique
Jean Larrey (-1766-1U2) en Nicolas René Dufriche Desgenettes (1762-7837), en
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aan hun beider invloed was het te danken dat hij in 1815 tweede hoofd (in 1820
hoofd) van het militai.r hospitaal van Valde{ràce in Parijs werd en hoogleraar
aan de daaraal verbonden medische school. Val-de4ràce werd het bolwerk,
vanwaaruit hij ziin kritische banbliksems jegens medische ideeën en hun
dragers de wereld in kon sLirgeren. De oude Pinel met ziln Nosographíe phíIosophique (7789), vertegenwoordiger van de natuurhistorische richting, werd zijn
voomaamste slachtofÍer.
Broussais was grotendeels een volgeling van Brown. Met hem achtte hij het
dierlijk leven slechts door uitwendige prikkels onderhouden. De voomaamste
daarvan is de warmte. Bi, te sterke prilleling ten gevolge van warmte, voeding
of psychische invloeden ontstaat irritatie die in de regel tot een chronische
ontsteking @hlegrasie) leidt. De meest voorkomende ontsteking is de gasÍliÍis.
Bij ontsteking is een ontiflogistische behandeling aangewezen, met name plaatselijke bloed-onttrekking hetgeen met bloedzuigers (hirudines) het beste geschiedt. Het gebruik van bloedzuigers steeg door de invloed van Broussais
kolossaal. De Franse vijvers raalten uitgeput. De uitvoer daalde, de invoer steeg
enorm. Van 1820 tot 1827 zou de export van bloedzuigers van ruim één miljoen
tot nauwelijks tweehonderdduizend zijn gedaald en de invoer van 1820 tot 1833
van nul tot ruim 41 miljoen zijn gestegen! Zijn tegenstanders spraken over een
medísch aampirismc. Broussais, 'l'Hercule médical de Val-de4ràce, ce lutteur
fanatique et brutal, qui abaissa la médecine et débilita ses contemporaines avec
ses saignées, ses sangsues, sa diète, ses tisanes et ses étemels émollients'
(Daremberg) noemde zijn stelsel de fysiologische geneeskunde, waawoor hij
van 1822 tot 1834 een eigen tijd- en strijdschrift uitgaÍ (ks annales de la médecine
physiologique). Z,esjaar tevoren had hij zijn kritiek op de eigentijdse geneeskunde
en op Pinels stelsel gegeven it zíjn Examm de la doctrine médicale gmeralement
adoptée (1,81,6). De naam fysiologische gmeeskunde, vastgelegd in de titel van zijn
periodiek en van ziin Catéchisme de la médecine physiologique (1824), was misschien een gelukkige naam, maar ten slotte niet meer dan een leus. Na Harvey
en Haller was de ísiologie nog nauwelijks verder gekomen. Er was feitelijk nog
geen fysiologie en Broussais deed er zelÍ in elk geval niets aan!
Op het einde van ziin leven (1830) nog hoogleraar in de algemene pathologie
en therapie aan de universiteit varr Parirs geworden, gaÍ hij nog een drulbezochte cursus over de ftenologie en cranioscopie van Frarz Joseph Gall (17581828). Gali was van fysíognoom cranioloog geworden. Alsy'eroloog meende hij dat
de intellectuele en karakterologische eigenschappen in de ontwikkeling der hersenen tot uitdrul<king komen en als crar ioloog leerde hij dat de schedelvorm getrouw de hersenoppervlakte weergaf zodat deze aan de uitwendige schedel af
te lezen is. Zijn ideeën werkte hij, deels in samenwerking met Johann Caspar
Spurzheim (-1776-1832), uit in zijn boek Anatotflíe et physiologie du système nerueux
m généru\, et du cerlreau erl particulier (18-10-1819). Medici die in hun praktijk de
cranioscopie wtlden toepassen konden een kabinet van gipskoppen aanschaffen
ter identificatie van de schedelvorm van de patiënt. GaIl moest in 1805 Wenen
verlaten, omdat de keizer zijn voordrachten materialistisch en in strijd met mo200

De fysioSnomie kreeg eind achttiende eeuw onder invloed van Íilosofische stÍominten een nieuwe
bloei. Onderdeel vaÍ de fysiotnomische beschouwingen was de vergelilking (ana-lode) tusssr
dieren el1 meÍrsen. Deze 'dieÍIijke zweeming' of 'bastaardbetrekking' weÀ )^ de Physiiignomische
crtechism$ beoattende de grondetl en beginselm det gelardkennii (AÍ steÀam 1780) met bovenstaande
prent Selillustreerd. De veertien dier-mens-verselijkin8en spreken voor ziclr vooral voor de
psychologre van een persoon kon volgens de Catechistfius aar. detgelj,jke veÍgelijkingen veel inzicht
worden ondeend. Uit de fysiognomie ontwikkelden zich onder invloed van de lokalsati€leer de

cranioscopie en de frenologie.
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raal en religie achttei in Broussais vond hij nog een late verdediger var zijn
gemodificeerde frenologie, die overigens slechts een kortstondige bloei heeft
gekend. AIs voorloper van de lokalÀatieleel in de neurologie had de frenologie
echter wel degelijk betekenis.
Zelden zijn de medische gemoederen en gelederen zo heftig beroerd geweest
als in deze iaren. Het browníanisme rnel zijn iatrodynamisme, dal in Duitsland
ondarks een aanvankelijk enthousiasme was vastgelopen in de speculatieue
geneeskunde van de Romantiek, en waarvoor in Frankrijk de belangstelling
beperkt bleef tot heÍ brotrssaisisme, had de kliniek niet geboden wat men ervan
gehoopt had. ln Duitsland leidde dit deels tot een empirisrne dat door het
optreden van Johann Cotffried Rademacher (7772-7850), een leerling van
Hufeland, eindigde in een extreíne Erfahrungsheillehre (1846), en anderzirds tot
een herleving van d.e natuurhistorische sc/rool; in Fran-kÍijk keerde men zich met
een duideliik scepticisme over hetgeen de systematici en de nosologen vaÍr de
achttiende eeuw tot de geneeskunde hadden bijgedragen, tot de kliniek a.ls bron
van nieuwe kennis.
10.3 De Franse

kliniek

Die kLinische oÍiëntatie en emptische opstelling konden in Franl<rijk tot bloei
komen mede dank zij de reorganisatie van het medisch onderwijs die onder
Napoleontisch bewind werd doorgevoerd en de centralisatie in het hospitaalwezen, waar het medisch onderwijs een vooral Kinische richtilg zou gaal volgen.
Parijs werd nu het cenEum vart Fraase geneeskunde: men spreekt daarom ook
wel over de Parijse in plaats van de Franse kliniek. Hier zou de behoefte aarr
het verzamelen van Hinische obsentaties in combinatie met heÍ lokalisatiedmken
waartoe de otgmnpathologi.e van Morgagni de weg had gewezen, tot een vernieuwing leiden van zowel de diagnostiek Qtercussie en auscultatie) als de therapie. De chirurg, therapeut van het lokale defect bij uitstek en in de Franse
kliniek toch al in een bijzondere positie vanwege het belang van de militaire
chirurgie, werd de gelijkwaardige collega van de medicinae doctor.
De Franse kliÍliek bracht eindelijk de erkenning van de waarde der percussie
die Auenbrugger in 1761 beschreven had. Het was geen toeval dat juist
Corvisart haar grote waarde inzag. Baron Jean Nicolas Corvisart (des Marest,
7755-1827), die tn 1797 hoogleraar aan het Collège de France in Parijs werd,
onderzocht ziin patiënten met de uiterste zorg. Jarenlarg gebruikte hij daarbij
d.e percussie, voordat hij haa.r openlijk propageerde. Twee jaar nadat hij een
voortreffeiijk boek over hart- en vaatziekten (Essai sur les maladies et les lésions
organiques du coeur et des gros uaisseaux, 1806) had gepubliceerd, vetscheen ziin
Nouztelle méthode pour rcconnaitrc les maladies internes (1808\, waarin hij een

val Auenbruggers Inaentufi noztum gaÍ en zijn eigen ervaringen met
de percussie neerlegde. Dank zij zijn naam en invloed vond de methode toen
eindelijk ingang. Corvisart was een voortreffelijk leermeester en docent die dan
ook een aaltal uitstekende leerlingen heeft gekweekt. Tot hen behoorden onder

vertaling
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anderen Gaspar Laurent Bayle (7774-7876), die onderzoekingen over de
longtuberculose publiceerde (Recherches sur la phthisie pulmonaire, 1810) en Jean
Baptiste Bouillaud (-1796-'1881\, sinds 1831 hoogleraar te Parijs en aanvankeli.jk
volgeling van Broussais. Zijn Traité cliniques des malodies du coeur (1835) bood
een belangrijke aanvulling op de publikatie van Laènnec over d.e auscultatie,

terwijl zijn bescfuijving van het acute gewrichtsreuma (Traité clinique du
rhumatisme articulaire, 1840) de thans in Frad<rijk nog g angbare epon\em maladie
de Bouillaud opleverde.

Verreweg de beroemdste vertegenwoordiger van de Franse k-Liniek was
René Théophile Hyacinthe laënrrec (1781-1826). Evenals Broussais
afkomstig uit Bretagne (Quimper), werd hij na zijn veertiende jaar opgevoed bij
een oom die dokter was in Nantes. In 1804 promoveerde hij in Parijs. Met Bayle
die zijn bovengenoemd boek voorbereidde, wijdde hij zich aan de studie der
longziekten, voorlopig vooral in de zin der pathologische anatomie. lntusren
was hij ook een uitstekend klinicus, zodat zijn benoeming tot geneesheer aan
het hópital Necker in 1814 volkomen gerechtvaardigd was.
Laënnec ontdekte de stethoscoop en bescfueef die in 1819 in zijn boek De

eóter

l'auscultation fiédiate, ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du coeur.

De aanleiding tot deze ontdekking was een straattoneeltje in de tuin van het
Louvre, waar iongens speelden met daar liggende boomstammen door aan de
ene zijde te kloppen, terwijl aan de andere zijde met het oor tegen het zaagvlak
geluisterd werd. Met een rol papier (een in elkaar gerold cahier) probeerde h.ij
het de volgende dag op een patiënt. ln zijn boek beschreef Laërurec niet alleen
zijn auscultatiemethode, het houten, in t$/eeën uitneembare instrument, dat hij
stethoscoop noemde, en allerlei geluiden die hij daarmee had waargenomen
(ronchi, bronchofonie enz.), maar gaf ook een deskundige uiteenzetting van de
belangrijkste hart- en longziekten, mede op grond van de postrnortale bevindingen. Hier beschreef hij ook de naar hem genoemde leoercithose (cfuonische
interstitiële hepatitis).
Het boek had onmiddellijk succes, de schrijver zeU echter werd ziek en
toonde de verschijnselen van longtubercu.lose, waaraan hii in 1826 overleed,
nadat hij nog gedurende vier iaar hoogleraar was ge\ /eest- In zijn Iaatste
Ievensjaar heeft hij zijn afnemende krachten besteed aan de tweede druk van
zijn werk (1826), waarir hij de longpathologie in hoofdtreklen beschreef op een
wijze die haar waarde behield: hij grensde de longtuberculose af van het
emfyseem, behandelde het absces, het inÍarct, het gangreen, de bronchiëctasieën
en de pneumothorax, waarbij de akoestische bevindingen zorgvuldig werden
genoteerd. Laënnec was een vroom katholiek. 'Medicus pius, res rniranda', moet
de paus hebben uitgeroepen, toen h.ij hem audiëntie verleende.

De nauwkeurige registratie van de hístorin morbi van de patiënten en de
statistische bewerking van de verzamelde gegevens, mogelijk gemaakt door de

centralisatie van het Parijse hospitaalwezen, verschaften de klinici nieuwe
inzichten over de nosograÍie van ziekten en over de effectiviteit varr de inge203
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stelde behandeling. Pierre Claude Alexandre LouÉ (7787-1872), die na zijn
promotie in 1813 naar Rusland trok, daar vier jaar te Odessa praktizeerde en
toen terugkeerde naar Parijs, waar hij in 1833 chef-de-ciinique werd van de
Charité, was de grote pleitvoerder van de methode num&ique oÍ medischt
statistiek. ZijÍr statistisch onderzoek bevestigde zijÍ\ scepticisme betreffende de
waarde van heÍ broussaisisme en de efÍectiviteit van klassieke therapeutische
methodes, met name de aderlating. De obductie die de klinische bevindingen
post mortem kon bevestigen of corrigeren, werd in de Franse kliniek tot een
standaardprocedure. Het vaandel van de pathologische anatomie, gedragen
door Morgagni en Bichat werd in deze jaren overgenomen door Jean Cruveilhter (1791.-1874), die, na eerst hoogleraar chirurgie te MontpeUier (1823-1826) en
hoogleraar anatomie te Parijs (1826-183ó) te zijn geweest, de eerste leerstoel
pathologische anatomie kreeg toegewezen. In zijn Parijse jaren sch.reef
Cruveilhier een omvangrijk handboek over dit vakgebied, dat mede door zijn
toedoen tot grote bloei werd gebracht (Anatomie pathologique du corps humain,
7829-7U2\.
Toen l-aënnec stierf was de door Broussais ontketende strijd op zijn hevigst. Een
krachtige opponent vond deze in Pierre Fidèle Bretonneau (1778-7862), een
leerling onder arderen van Baron Guillaume Dupuytren (1777-7835), de
bekende chirurg die de behandeling van de contractuur door scfuompeling van
de aponeutosis palmaliis inhoduceerde (1831), en Corvisart. Nadat een poging te

hij zich lang tot een plattelandspraktijk had
beperkt, behaalde Bretonneau in 1814 toch nog de doctorsgraad, hetgeen hem
in staat stelde de post van hoofd van het hospitaal te Tours te aanvaarden. Hier
openbaarde hij ziin grote klinische hoedanigheden. Met vurige belangstelling
bestudeerde hij t$/ee hÍectieziekten die veel slachtoffers maakten: de difterie
('diphthérite ou inflamrnation pelliculaire') en de builtyfus. Een grote hoeveelheid autopsiemateriaal stelde hem in staat een beter inzicht in beide ziektes te
krijgen. Met kracht kwam hij op voor de specifciteit, dat wil zeggen het eigen
karakter en wetmatig beloop der ziekten.
Bretonneau bleef ziin lange leven in Tours, maar twee van zijn briljante
leerlingen zouden schitteren in Parijs: Velpeau en Trousseau. AlÍred Armand
Louis Marie Velpeau (1795-1867), verbonden aan de Charité, werd hoogleraar
in de chirurgie en schreef behalve enlele veelgebruikte leerboeken (Traifé
promoveren mislukt was en

d'anatomie chirurgicale, 1825 en N ouveaux élémmts de mélecine opératoire, 1832) , een

baanbrekend werk over de chirurgische behandeling vem mammacarcinoom
(Ttaíté des maladies du sein et de la légion mammnirc, 1854). Armand Trousseau
(1801-1867) was sinds 1850 als hoogleraar verbonden aan het Hötel-Dieu te
Pariys; zyn Clinique médicale de I'H6tel-Dieu de Paris (1867) beleefde ettelijke
herdru-klen en werd h het Engels en Duits vertaald- Beiden kregen grote naam
en hielden hun oude leermeester in ere.
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10,4 De fysiologie
De fysiologie was shds Haller weinig verder gekomen, al werden hier en daar
enkele belangrijke ontdekkingen gedaan, zoals de elektrische prilkelbaarheid
van pezen en zenuwen door Galvani.De fysiologische genees,tunde van Broussais,
die met zoveel furore gepropageerd en verdedigd werd, berustte op allesbehalve een wetenschappelijke verrichtingsleer. Een toeval bracht een Canadese
chirurg op het pad der fysiologie.
10.4.1 Willíqm Beaumont

Op 6 juni 1822 klonk in de aan het Lake Michigan gelegen factorij va-n een
bontmaatschappij, waar het op dat ogenblik vol was met lndianen en jagers die
huiden ideverden, een schot: een jonge Franse{anadees Alexis St. Martin viel
als dood neer, doordat hij op korte afstand in de borst was getroffen. Een in
allerijl ontboden chirurg verwijderde enige flarden kleding uit de wond en
verzorgde haar zo goed mogelijk. Toen hij ten slotte heen ging, zei hij; 'De man
kan niet langer dan 36 uur leven, i.k zal zo nu en dan terugkomen'. Die chirurg,
die toen in de verste verte niet vermoedde dat het arme slachtofÍeÍ hem 27 iaar
zou ovelleven en een grote rol in zijn leven zou spelen, was William Beaumont
(178$1853).

Het schot had St. Martin in de zijde onder de linkerborst Betroffen en ter
plaatse enige ribben verbrijzeld en een deel van de long verwoest, het diafragma verscheurd en de maag gepeíoreerd. Tegen alle verwachtingen in bleef
de lijder leven en herstelde hij zéér geleidelijk. Na tien maanden, toen hij nog
een wrak was, verklaarden de provinciale autoriteiten hem tot 'common
pauper' en wilden hem naar zijn geboorteplaats, op een afstand van meer dan
1500 mijl gelegen, transporteren. Aangèzien hij begreep dat dit ziin dood zou
zijn, nam Beaumont hem liefderijk in zijn huis op. Hij schreef: 'St. Martin was
in die tijd, zoals reeds gezegd, volkomen hu.lpeloos en lijdend onder de
ondermijnende gevolgen van zijn wonden, naakt en beroofd van alles. In deze
situatie nam ik hem op, hield hem bij mij, verpleegde hem, behandelde hem
medisch en chirurgisó en onderhield hem ten koste van veel ongemak en
uitgaven, gedurende bijna twee jaar dagelijks zijn wonden verzorgend. Gedurende een aanzienliik deel van die ti)d verzorgde ik hem tweemaal per dag,
voedde hem, kleedde hem, verleende hem logies en voorzag hem van alles wat
bij zijn toestand en lijden nodig of aangenaam was.'
Toen hij na twee jaar weer kon staan en lopen, hield Beaumont hem nog
voor studie in huis: er was namelijk een maagfistel naar buiten blijven bestaan.
Jarenlang verrichtte Beaumont observaties, waarvan hij het verslag in 1832 in
een boek weergaf: Expeiments ond obsefi)ations on the gastric juice, and the physioIogy of digestion. Hij ving het maagsap op en analyseerde het, ging de secretie
na onder verschillende omstandigheden en prikkels (ook emotionele!)en bezichtigde het slijmvlies, dat soms rood en droog, soms bleek en vochtig was. Zo
legde hij de grondslag voor de fysiologie van de maag. Alexis St. Martin, die
205
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later huwde, twee kinderen kreeg en pas op drieëntachtigjarige leeftijd in 1880
overleed, toonde zió later niet steeds even dankbaar en genegen tot proefnemingen. Wel zag Beaumont de betekenis van zijn observaties door de wetenschappelijke wereld nog aanvaard, voor hij in 1853 overleed aarr de gevolgen
van een heel wat minder emstig letsel dan zijn patiënt had gehad.
10.4.2 Claude Bemard

In Frankrijk trad in de tweede helft van de negentiende eeuw een man op, die
na Harvey de grondslagen zou leggen voor de modeme fysiologie. Claude
Bemard (1813-1878) begon zijn roemrijke carrière als loopjongen in een apotheek. ln zijn vrije tijd ging hij naar de schouwburg en schreef een komedie, die
ook werkelijk opgevoerd werd (Arthur uan Bretagne). Door het succes begon hij
aan het schrijven van een tragedie. Een wijs criticus in Parijs ried hem aan, met
alle waardering voor zijn werk en erkenning van zijn begaafdheid ook op
Iiterair gebied, zijn hoofdtaak in de geneeskunde te zoeken. ln 1834 begon de
eenentwintigjarige jongeman de studie in de medicijnen. In 1841 werd hij 'préparateur'bij Franqois Magendie (1783-1855), de fysioloog aan wie de prioriteit
(tegenover Charles Bell, 1774-1842) schiint toe te komen van de ontdekking dat
de voorhoombanen van het ruggemerg motorisch en de achterstrengen sensibel
z|1n (Expérietces sur les fonctions des racíne des nerfs rachídiets, 1822), En die in het

kader van zijn onderzoek naar de liquor cerebrospinalis het naar hem ge-

noemdeJoramen ontdekte (1842) en als farmacoloog een Formulaire (7822') scl]lreef

waarin hij met name rapporteerde over de werking van tal van nieuwe
alkaloidot, zoals morfine, in 1805 door de apotheker Friedrich Wilhelm Adam
Sertiirner (1783-1841) als eerste alkaloide uit opium geïsoleerdi hLel quinine dat
Bemardino Antonio Gomes (1769-1823) in 1810 uit de kinabladeren haalde, het
emetine d.al MaBendie ir 1817 samen met Pierre Joseph Pelletier (1788-1842) uit
het ipecacuanha ísoleerde, en het slrychníne w aaw an de \solalie uil de nux vomica
(1819) op naam staat van Joseph Bienairné Caventou (1795-7877). Weldra
erkende Magendie zijn leerling potentieel als zijn meerdere. Na zijn promotie
in 1E43 tot doctor medicinae ging Bernard voorgoed het laboratorium h; in
1855 volgde hij Magendie op. Later werd hij lid var de Académie de Médecine,
van de Académie Frangaise en onder het tweede keizerrijk senator.
Het was Bemards uitgesproken doel de fysiologie als experimentele wetenschap verder te ontwikkelen. Hij leverde daartoe belangrijke bi.jdragen. Hij
bescfueef de enzymwerking val het maagsap (Du suc gastrique et de son r6le dans
la nutrition, 1843), ontdekte de synthese van 'suiker' (in 1857 door hem
geidentiÍiceerd als glycogem) in de lever en de afgifte (endocrienl) van glucose
aan het bloed (De I'origíne du sucre dans l'économie animale, 1848), en bestudeerde
de rol van het parcreassap (lipase) in de spijsvertering (Du suc pancftatique et son
röle dans les phénomènes de la digestion, 1849); deze drie themata vatte hij samen

in zijn Legons

de physiologie expérimentale appliqué à la médecine (1855).

In

1856

publiceerde hij zijn vemuÍtige experiment met het pijlgif curare, waarmee hij de
these van F{aller over de irritabilíleit van de spier en de sensiblliteit van de
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zenuw definitief bevestigde en aantoonde dat het curare de neuromusculaire
ouergarg blokkeerl (Analyse physiologique des propríétés des systèmes tnusculaires et
nen)eux au moyen de curarc,7856). Twee jaar later ontdekte hij de vasomotorische
furrctie van de sympathische en parasympathische zenuwen (De l'infumce de
deux ordres de nerfs qui déterminent les aaiations de couleur du sang aeineux dans
les organes glandulaires, 1858). Andere onderzoekingen leidden toÍ d.e suikersteck

in het verlengde merg, waarmee hij de neurale afhanlelijkheid van de suil<erstofwisseling aantoonde (Chims radus díabétiques, 1849). Zijr' studies over de
Íefinentatíe brachten hem tot de overtuiging dat dit proces niet aan het Ieven
gebonden was (La Íennentation alcoolique, 1878), hetgeen hem in een scherp
wetenschappelijk conJlict bracht met Pasteur die varl het tegendeel overtuigd
was. Claude Bernard was niet alleen een expedmentator, hij bezon zich ook
over de denkprocessen bij zijn werk, over het wezen der geneeskunde en de
draagwijdte van de methoden van wetenschappelijk onderzoek, Zijn gedachten
daarover legde hij neer 'tn zijn lntroduction à I'étude de la médecine exp&immtale
(1865). In dit boek besprak hij de principes van de experimentele geneeskunde
onder het drievoudig aspect van de fsiologie, de pathologie en de therapie.
Het werk doet hem kennen als een geoefend wijsgerig denker en heeft een
vormende kracht voor de geest van iedere onderzoeker. Ziin concept van een
mílieu intérieure dat binlen enge grenzen constant bleef, opende de deur naar
een geheel nieuw veld van onderzoek, namelijk van de cybernetica van het
lichaam en alle regulerende processen die daarmee verbonden zijn.
Bij zijn overlijden werd de plaats van Claude Bemard ir het Collège de
France ingenomen door Charles Edouard Brown-Séquard (1817-1894), wiens
naam verbonden is aan het syndroom tengevolge van een halfzijdige doorsnijding van het ruggemerg (De la transmissíon croisée des ímpressions sensitioes par
la moëlle épinière, 1851). Brown-Séquard bestudeerde de gevolgen daarvan,
alsmede die van de dubbelzijdige bijnierextirpatie (Recherches expérimnttales sur
Ia physiologie et la pathologie des capsules surrénales, 1856), experimenteel.
10,4.3 lztan Petroaitch Pawlow

De marr die na Beaumont de volgende belangrijke biidrage tot de kennis der
verrichtingen van de maag zou geven, was bij diens dood nog een kind van
vier jaar, zoon van een arme dorpspope in Rusland. Ivan Petrovitch Pawlow
(1849-1936) publiceerde in 1897 in het Russisch zijn eerste reeks studies over het
gebied dat hem gedurende zijn lange leven zou blijven boeien. Hij maakte bij
honden een maagfistel en zag de maagsecretie op garrg komen, ook als het
voedsel verhinderd werd de slokdarm te passeren naar de maag. Pawlow
noemde dit psychische secretie en bestudeerde dit versc§nsel vijfendertig jaar
lang onder verschillende omstandigheden. Hij maakte ook speekselfistels en zag
de speekselvloed op gang komen bij de voeding. Gaf hij tegelijk een akoestisch
of visueel signaal, dan kwam de speekselsecretie na een tijd van oefening ook
op gang wanneer alleen het signaal en geen voeding werd gegeven. Pawlow
noemde dit een ttoorwaardelijke relex. De uiterst belangrijke leer der geconditio207
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neerde reflexen werd door hem en zijn leerlingen uitgebreid en verdiept, In het
modeme Rusland werd deze de grondslag voor de psychologie en de gedragsleer van de mens. Pawlow, die in 1904 Nobelprijswinnaar werd, werd door het

Sovietregime

in ere gehouden. Ziin laatste levensjaren werkte hij op

zijn

buitengoed, dat ongeveer deÉig kilometer van Leningrad (Sint-Peterburg) lag.
Na zijn dood werd dit een instituut en de kleine, verbouwde ruimte van het
grote buitenhuis, waarin hij zijn proeven over de voorwaardelijke reflexen deed,
is nog aanwezig. In 1936 stierf de grootste fysioloog die Rusland heeft
voortgebracht.
10.4.4 De fysíologie in Duitsland

m

Nederland

In Duitsland was Johannes Miiller (1801-1858) de belangijkste íysioloog van de
eerste helft der negentiende eeuw. Hii was geboren in Koblenz en studeerde
geneeskunde in Bonn, waar hij in 1822 promoveerde. Hij bevrijdde zich van de
speculatieve trek die toen de overhand had in het medisch denken, en wijdde
zich aan exacte stud.iën op het Bebied van anatomie en fysiologie, in welke
vakken hij in Bonn hoogleraar werd. In 1833 ging hii naar Berlijn als professor
in de anatomie, fysiologie en pathologie. Miiller had een zeer wijde, bijna
universele belangstelling; hij bewoog zich op uiteenlopende gebieden van de
biologie, vergelijkende anatomie, fysiologie, embryologie, pathologie en psychoIogie. Vooral de fsiologie van het zien in de brede betekenis van het woord
(hallucinaties, kleurenzien) boeide hem. Hij stichtte in 1839 het Archiu f r
Anatomie und Physiologie (later Miillers Archia genoemd) en gaf een uitstekend
Handbuch der Physiologie des Metscher (1834-1840) uit. Mtller was een innemende persoonlijkheid en een groot leraar, die een reeks leerlingen opleidde die

later prominenten werden, zoals Virchow, Henle, Helmholtz en Du BoisReymond. (Friedrich Gustav) Jacob Henle (1809-1885), een begaafde muzilale
persoonlijkheid, voortreffelijk anatoom en histoloog die zijn werken met eigen
tekeningen i.llustreerde en ook patholoog, bekend door zijn publikatie Vqn dm
Miasmen und Contogien (1840), waarin hij de oorzaak van de inÍectieziekten in
Ievende organismen zocht. Henle werd in 1840 hoogleraar aÍratomie te Ziirich,
in 1844 te Heidelberg en 1852 te Göttingen. In Heidelberg begon hij de uitgave
van ziln Handbuch der rationellm Pathologie (1846-1853), gevolgd door het
Handbuch der systematischen Anatomie des Menschm (1855-1871). Hermam
Ludwig Ferdinand [von] Helmholtz (7827-1894) werd de uitvinder van de
oogspiegel (1851), en Emil du Bois-Reymond (1818-1E96) werd befaamd door
zijn rede Ueber die Grenzen der Naturerkennms (7872), die eindigde met de
bekende woorden 'ignoramus et ignorabimus' (wij weten het niet en we zullen
het nimrner weten). Na Miiller werd Carl Friedrich Wilhelm Ludwig (1816-1895)
de grootste Duitse fysioloog varr zijn eeuw. Ook hij werkte vooral in fysische
richting, gaf in de jaren dat hij te Marburg werkte (1839-1849) een theorie van
de nierfunctie (Beitriige zur Lehre uom Mechanísmus der Harnsecretion, 1,843),
introduceerde de kymograaÍ (1847) en bestudeerde de bloeddruk (Die physiologischm Leistungot des Blutdrucks, 7865). Ziln collega Karl von Vierordt (1818208
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1884), sinds 1853 op de leerstoel fysiologie in Tiibingen, beschreef in 1854 de
sfygmograaf (Die bildliche Darstellung des mmschlichm Arterimpulses, 1854). Op
basis van deze techniek ontwilkelde Scipione Riva-Rocci (7863-1937) ir 1896 de
sfygmomarometer, de bloeddrukmeter die in de huidige medische praktiik niet
meer valt weg te denlen. Ludwigs bekendste leerlingen waren de Rus Pawlow
en de Italiaan Luigi Luciani (1840-1919), die studie maakte van de honger
(Fisíologia del digtuni, 1881) en de werking van het cerebe[um (Il cerueletto,1891\.
Zo bleek de fysiologie voor de ontwikkeling van de klinische geneeskunde van
onschatbare betekenis.

Naast de fysiologie kwam de /ysiologis che chemie krachtig op. Friedrich Wöhler
(1800-1882) maakte ïn 1828 ureum iÍloodcyanaat en ammonia liquida (Lirrl dÍL
kilnstliche Bildung des Harnstofs), een ongetwijfeld belangrijke zaak, die echter
soms ten onrechte is voorgesteld alsof hij ureum in chemische zin geheel uit
anorganisch materiaal had gesynthetiseerd; voor de bereiding van het loodcyanaat had hij zich ook van orgalische materie bediend. De chemicus Justus
von Liebig (1803-1873), die sinds 1826 hoogleraar te Giessen was, stelde vast dat
het lichaam eiwitten en koolhydraten verbrandt. In zijn klassieke werk Die
organische Chemie in ihrer Anu'endung auf Physiologie und Pothologíe (1842) legde
hij de basis voor de verdere ontwikkeling varr de fysische chemie en introduceerde hij het begrip metabolisme in de §rsiologie. Liebig werkte sinds 1852 in
Mi.irrchen, waar Ni een groot chemisch laboratorium had. Hier werkte ook Max
Josef von Pettenkofer (1818-1901), die zich samen met Carl von Voit (1831-1908)
op het onderzoek betreffende de ademhaling en stofwisselirg (stofwisselingsbaIans) wierp. ln het Hygiënisch lnstituut te MiiLnchen, als zodanig het eerste
(1879) in Europa, verrichtte Von Pettenlofer onder meer zijn onderzoek naar de
etiologie van de cholera (Bodmtheoríe).
ln Nederland was het Gerrit Jan Mulder (1802-1880) die het eerst belangstel-

ling voor de

fysiologische chemie toonde.

Na in 1825 te Utrecht in

de

geneeskunde en de farmacie te zijn gepromoveerd, praktizeerde hij te Rotterdam en gaf daarbij lessen in de botanie en scheikunde op de Klinische School,
een opleidingsinstituut voor heel- en vroedmeesters, vroedvrouwen en apothekers, toen nog artsenijmen8ers geheten. In 1838 gaf hij de rraam proteine aan
een substantie die hij toen beschouwde als het essentiële bestanddeel van
organismen. Twee jaar later werd hij als hoogleraar te Utrecht benoemd en
richtte daar een nieuw, groot chemisch laboratorium in. Uhecht herber8de toen
nog een andere rasechte fysioloog, Franciscus Cornelis Donders (1818-1889). Hij
was geboren in Tilburg als het jongste kind en de enige zoon van een koopman
die tevoren reeds acht dochters had gekregen. Hij toonde reeds vroeg een meer
dan gewone begaafdheid. Nadat hij ill Utrecht gestudeerd had, was hij enige
jaren officier van gezondheid in Vlissingen en Den Haag. ln 1842 nam hij,
hoewel dit een teruggang in salaris betekende, met vreugde een benoeming aan
tot leraar aan 's Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Uhecht.
Immers, het doceren gevoelde hij als zijn roeping, en de militaire medische
209
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opleiding was vart hoge kwaliteit. Hij gaf anatornie, histologie en fysiologie en
maalte in de bisschopsstad spoedig zo grote opgang, dat hij in 1847, zonder dat
er een vacatuÍe bestond en zonder een leeropdraót, benoemd werd tot
buitengewoon hoogleraar, oÍ zoals men het toen noemde, tot 'professor à la
suite'. Dit ambt aanvaardde hij met een irdrukwekkende rede over De harmonie
oan het dierlijke leom, de opmbaring det wetten (l84B).
Donders had zeer begaaÍde vrienden, onder anderen Jacob Moleschott (1822-

1893), de zoon van een medicus uit 's-Hertogenbosch, en de oogheelkundige
Hermann Snellen (1834-1908). Met de felle, zelfbewuste Moleschott, die in zijn
destijds zeer toegeruicht boek Der Kreislauf des Lebms (1852) de stelling 'ohne
Phosphor keine Gedanl<en' had geponeerd, deelde hij diens matedalisme niet.
Met Snellen, de ontwerper vatl optotypí die weldra over de gehele wereld als
standaard werden gebrutkl (Probebuchstabm zur Bestímmung der Sehschirfe , 1862) ,
was Donders één in de overgave aan ooglijders. De oogspiegel van Helmholtz
werd door hem direkt met vreugde ontvangen en in 1858 stichtte hij een
Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders. Zijn boek On the onomalies of accommodatíon and refaaction of the eye (786$ bleef voor lange tijd een onbetwist oogheelkundig standaardwerk. Hoezeer de oftalmologie Donders theoretisch en
praktisch boeide, toen hij in 1862 Jacob Ludwig Conrad Schroeder van der Kolk
(1797-1862) - die ook de psychiatrie en neurologie had gedoceerd - als fysioloog
kon opvolgen, liet hij haar los. Met zijn uitnemende amanuensis D.B. Kagenaar,
die allerlei ingewikkelde toestellen construeerde (ook voor buitenlandse geleerden), wijdde hij zich aan fysiologische experimenten en aan het onderwijs. Door
Donders kreeg de Nederlandse Íysiologie een Brote naam in het buitenland.
Toen Claude Bemard hem eens in zijn collegezaal ontdekte, staakte hii ziin
voordracht onmiddellijk en verzocht Donders de les te geven, hetgeen deze
zonder meer deed over het onderwerp dat aarl de beurt wasl
10.5 RudolÍ Virchow en de pathologie

RudolÍ Ludwig Karl ViÍchoi / ('1821-1902), de briliante leerling van Mtiller,
behoort geheel tot de negentiende eeuw. Hij was haar typische representant;
toen § stierf was reeds een nieuwe fase aangebroken. ln zijn eerste optreden
richtte hij zich te8en de ontologie en teleolo§e der romantische medici en moest
hij opnieuw strijden voor de onbevooroordeelde waarneming.
Geboren uit een burgerfamilie in Schivelbein (Oost-Pomrneren), een uithoek
van Pruisen, kreeg hij na het gymrasium te hebben doorlopen een opleiding in
de mil.itair-medische school in Berlijn die men in de wandeling de Péqinière
noemde. In 1843 promoveerde hij bij de bekende $sioloog Johannes Miiller
(1801-1858) tot doctor op een dissertahe De rheumate praesertim corneae (over

hel

rerura, voomameliik varl de comea). ln 1847 werd hij toegelaten als privaat-docent. De jonge Virchow voelde in zich een universele, faustische drang. ln een
brief aan zijn vader belijdt hij als zijn ideaal 'eine allseitige Kenntnis der Natur
von der Gottheit bis zum Stein'. Deze neiging tot universaliteit was geen ieugd-
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bevlieging maar een diep verankerde wezenstrek. In zijn lange leven was hij
baanbrekend werkzaam op verschillende gebieden van de wetenschap, waarliik
niet alleen in de pathologische anatomie, maar ook in de antropologie, archeologie, etnologie en medische historie (onder andere met een leerzame beschouwirrg over Die neueren Fortschritte in der Wissenschaf und ihr EinJluss auf Medicin
und Chirurgie, 1898), en steeds heeft hij ook volle aandacht besteed aan de
openbare gezondheidszorg.
Vfuchow had progressieve ideeën. [n het voorjaar van 1848 maakte hii een

inspectiereis door Opper-Silezië, waar de onontwikkelde bevolking werd
geteisterd door een epidemie van 'tyfus', welk ziektebeeld Virchow herkende
als vlektyfus ('einÍacher Typhus'). Diep onder de indruk van de keurige toestanden aldaar, vindt men hem een week na zijn terugkeer als een revolutionair
op de barricaden van Berlijn. Bij gebrek aan een deugdelijk wapen kon hij niet
actief aan de strijd deelnemen en ten slotte lag het ook meer in ziin lijn dat hij
in een eigen weekblad, getiteld Die medizinische Relornr, gedurende anderhalÍ

jaar pleitte voor sociaal-geneeskundige voorzienirgen. Het rapport over de
bevindingen van ziin inspectiereis wees aan het slot opvoeding, vrijheid en
welvaart als middelen ter verbetering aan.
Virchows aandeel in de revolutie liep uit op een schorsing in zijn medische
functies; ofschoon hij niet boog, werd deze toch vrij spoedig opgeheven. In
Beieren was men liberaler en Wíiuzburg zag in zijn democratische opvattingen
geen bezrvaar hem als hoogleraar te beroepen. Van 1849 tot 1856 werkte hij
daar. Hij beschilte toen reeds over een eigen publikatie-mogelijkheid. ln een
groot zelÍbewustzijn en met veel ondernemingsgeest had hij, als zesentwintigiarige, een wetenschappelijk tijdschrift opgericht, het Archizt f r pathologische Anatomie und Physiologie und fíir klinische Medizin. Na zijn dood in 1902 bleef het
voortbestaan als het bekende Virchow's Archia. De zeven Wtrzburgse jaren
werden geheel aan zijn eigenlijke vak, de pathologische anatonie, gewiid. Toen
keerde hij terug naar Berlijn om de katheder der pathologie te bezetten. Hij
kwam in de gemeenteraad en in 1861 in het Pruisisch parlement, waar hij
tientallen jaren de democratische gedachte verdedigde, onvermoeid en zo fel,
dat Von BisrrLarck (1815-1898) hem in 1865 zelfs uitdaagde tot een duel, dat
gelukkig niet is doorgegaan.
Als antropoloog vemietigde Virchow de mythe van de raszuivere blonde

Germanen met blauwe ogen door een onderzoek aan bijna zeven niljoen
schoolkirderen (1886). Als archeoloog ontdekte hij in 1865 als eerste prehistorische paalwoningen in N.O.-Duitsland, en ging hij in 1878 met de romaltische,
enthousiaste, amateur-archeoloog Heinrich Schliemann (1822-1890), die Homerus woordelijk geloofde en zo Troje en de Myceense koningsgraven vond, mee
uit op expeditie naar Troje, in 1888 en 1891 naar Egypte en nog later, biina

taótig jaar oud, naar de Kaukasus (1894). lntussen had hij, in

1894 geheimraad
geworden, nationaal en internationaal een geweldig gezag gekregen. Met Duitsland treurde de gehele medische wereld toen hij in 1902 aan de gevolgen van
een dijbeenhalsbreuk, opgelopen bij het springen van een tram, overleed ook
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RudolÍ Virchows cellulaire pathologie: een nieuwe era
'ln de gerhiedenis van de ontwilleling der geneeskunde tot aan den iongsten
tijd vinden wii nog immer den oudtiids ontstanen strijd tusschen de humoraalen solidair-pathologische rigtingen terug. De eerste is in het algemeen de
gelukkigste geweest, daar zij de gemakkelijkste verklaring en werke§jk de meest

aannemelijke opvatting van de ziekte-processen heeft geleverd. Men kan
zeggen, dat bijna alle gelukkige practici en dinici van beteekenis min of meer
tot de humoraal?athologie overhelden; ia die leer verkreeg eene zoodaanige
populariteit, dat het een ieder groote moeite kost er zich van los te rukken. De
solidair-pathologische opvattingen daarentegen waren mee! eene lieÍhebberij
van speculatieve onderzoekers en zijn niet zozeer onm.iddelijk uit wetenschappelijke behoefte, dan wel uit physologische en philosophische, ja zeUs uit
godsdimstige speculaties ontsproten. Daar zij evenwel de feiten zoowel op
anatomisch als physiologisch gebied geweld moesten aardoen, hebben zij nooit
uitgebreiden ingang gevonden. Naar r:rijne opvatting is het standpunt van beide
deze rigtingen eenziidip iI< zeg niet valsch, omdat het alleen in zooverre
verkeerd is, als het slechts ééne zijde der waarheid met voorbijzien der andere
erkenb het moet tot zekere grenzen worden terruggebragt en daarbij moet men
niet uit het oog verliezen, dat er nevens vaten en bloed, nevens zenuwen en
zenuwmiddelpunten nog andere zalen in het ligchaam voorkomen, die tot iets
meer bestemd zijn dan om als substraat te dienen voor de inwerking van bloed
en zenuv/en en deze in staat te stellen tot de uiting hunner verrigtingen- ...
De hervorming der geneeskunde, die in onze dagen tot stand kwam en die gij
alen mede hebt beteefd, had h begir»el haar ontstaan te danken aan nieuwe
anatomische waamemirgen en ook bij de behandelhg van het onder$/erp dat
ik met u hoop te bespreken, meen il voomamelijk van anatomische beschouwingen te moeten uitgaan. Ik acht het evenwel niet voldoende alleen de
pathologische anatomie tot uitgangspunt te kiezen, geliik in de laatste iaren
gebruikeliik was; wij moeten daarbii ook de feiten der algemeene aratomie
opnemen, waarop de wetenrhap onzer dagen gegrond is. ...
Wanneer men nagaat, welk een magtigen invloed Bichat h ziin tiid op de
voorstellingen van de beoefenaren der geneeskunde uitgeoefend heeft, dan moet
men zich in der daad verbazen, dat er sedert Schwann's groote ontdekkingen
zooveel tiid moest verloopen, vóór dat men den wezenlijken omvang der nieuw
ontdekte feiten leerde waarderen. De reden daarvan Iigt zeker hoofdzakelijk in
de onvolledigheid, die onzer kennis aangaande den fijneren bouw der weefsels
van ons ligchaam tot aan den iongsten tijd aankleefd en die, wii moeten het tot
ons leedwezen erkennen, in menig gedeelte der histologie nog zoo groot is, dat
men naauwelijks weet voor welke opr.atting men zich zal verklaren.'

u

pathologtschÈ ueeJsellcet doot RudolÍ
[Uit: R. Virchow, Cellrlatrpath!]bït?, gegrord op physitlogische
Vitcl1ou. Nededuitschz oertalhg Lan &. W.M. Csnning en .lÍ. ,^.C. .,an TrBf (Ut!e(ht 1860) 2-3 en
161.
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al was zrln cellulaite pathologie loe reeds achterhaald, Zijn cellulaire pathologie!
Van 10 februari tot 27 aprll 1858 hield Virchow in Berlijn twintig voordrachten
in het nieuwe voor hem gebouwde pathologisch instituut. De stenografisch
opgenomen voordrachten werden door hem uitgewerkt en reeds op 20 augustus
ondertekende hij het voorwoord van het boek dat nog hetzelfde jaar verscheen:
Die Cdlularpathologie in ihrer Begr ndung auf physiologische und. pathologische
Gewebelehre. Daarin gaf hij allerlei uiterst belangrijke waamemingen over
ontsteking en leukemie, over trombose en embolie (die misschien toch kwatijk
passen in het kader van een cellulaire theorie), maar formuleerde hij ook zijn
theorie waarvoor hij later het slagwoord vond: omnis cellula e [of: a] cellula.
De cel was door Matthias Jakob Schleiden (1804-1881) in 1838 bij de planten
ontdekt, en beschreven in zijn 'Beitràge zur Phytogenesis'. Theodor Ambrose
Hubert Schwann (1810-1882), toen assistent aar het Anatomisch Museum te
Berlijn en later hoogleraar te Leuven (1841-1848) en Luil (1848-1880), kwam
hetzelfde jaar met een gelijkluidende mededeling, waarin ook de cel bij dieren

werd beschreven. In 1839 leidde dit tot Schwams hoofdwerk Milooskopische
LJntersuchungm ber díe ibereinstimmung ín der Struktur und dem Wachsthum der
Thiere und Pfanzm. Anderen hadden reeds, zonder succes, getracht de cel in het

rniddelpunt van het pathologisch gebeuren te stellen. De cel is voor Virchow
het uitgangspurt van alle levensverschijnselen en dient daarom ook in de
pathologie als het uitgangspurt van het ziekelijk gebeuren te worden Bekozen.
Een ander uitgangspunt is eenvoudig niet denkbaar. Aan de cel dient het
pathologisch proces te worden bestudeerd, op de cel richte zich de aandacht
van patholoog en therapeut! Terwijl Virchow niet alleen alle ontologie en
teleologie ult zijn wijsgerig geschoold denken bande, maar ook de medische

richtingen die zich te snel op een, weldra tot do6ma geworden theorie
vastlegden hekelde, kwam hij zelf reeds zeer vroe6 met een omvattende theorie,
die zowel de humorale als de solidaire pathologie verwerpend de cel als de
eenheid van het levensgebeuren stelde. Ook tegenover de fysiologische gerceskunde van Broussais stelde Virchow de eis van een pathologische fysiologie die
op nauwkeurige, wetenschappelijke waameming is gefundeerd. Hoe serieus
Virchow deze waarneming heeft genomen, bewijst het debat over de díapedese
der leukocyten - door Virchow ontkend - met zijn leerling en assistent Julius
Friedrich Cohrheim (1839-1884), later hoogleraar pathologie in Kiel, Breslau en
Leipzig, en auteur van d.e Neue Untercuchunget ber die Entziindung (1,873).
Virchow was géén eenzijdig patholoog-anatoom (ook de 'physiologische
Gewebelehre' had zijn aandacht) en géén humoraal-patholoog. Deze opvatting
verdedigde hij, reeds op zijn vijfentwintigste iaar, zelfs tegenover iemand als
Carl Freiherr von Rokitansky (1804-1878), een Tsjech die sinds 1844 in Wenen
de pathologische anatomie doceerde. Von Rokitansky hypostaseerde de pathologische anatomie zozeer dat hij in haar niet alleen de grondslag van het
medisch-wetenschappelijk denken, maar ook van het praktisch-medisch
handelen zag. Immers hij schreef irl zrjn Handbuch der pathologischen Anatotíie
(1842-1846) 'daB die pathologische Anatomie die Grundlage des iirztlichen Wis273
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ln de medische tijdschrÍtm van de negentiende eeuw weÍd de nieuwe chting van de pathologie
en pathologische anatomie steeds duidetijker zichtbaaÍ. Deze prent uit de vi€rde jaargang van het
Neàerlinílsch l,ancet. TijdschnÍ L.oor àe geneesbndige u,Etenscharyen ín haren geherlefl onoang (1a481849), dat onder redactie van onder arderen Franciscus Comelis Dondels (181&1889) verscheen,
behoort bij een mededeling van Drk Herman van Leeuwen (1818-1875), toen geneesheer van het
Provinciaal Ceneeskundig Cesticht voor IGanlzirmigen 'Meercnberg' te Santpoort, betreÍÍende de
'Onderzoekin#n omtrent de melaatsheid vaÍl D.C. Danielssen en W. Boeck'. Behalve de algemene
pathologie vaj1 de elsp,{antiasis graeca t berculosa waaraaI. d.eze dertienjarite jonten leed, worden
ook de schu.rftmijt-korsten aÍgebeeld (fig. 2), de Iarrrx met de vernauwde islhml$ larwgealis bl)
melaatsen (fig. 3), de cellen in de volkomen ontwikkelde tuberkels, 300x vergoot (69. ,1), 400x
vergoot (fi8. 5) en 800x vertToot (6t. 6), de schurftmijt zeu (fit. 7), een doo$nede van een tuberkel
(fi8. 8) en de celen uit de opperylaktelaag van de tuberkel. De microscopie had definitief een plaats
gekregen in de kliniekl

DE NEGE]\.nEN'DE EN TWINTIGSTE

EEL\r'r'

sens, sondern auch des àrztlichen Handel.:r sein muG, ja daB sie Alles enthaltet,

was es an positivem Wissen und an Grundlagen zu solchen in der Medizin
gàbe'. Humoraal-patholoog als Von Rokitansky was, meende hij dat nieuwe
cellen zich vormden uit amorf materiaal, een blasteem. Uit het ontstekingsexsudaat ontwikkelden zich volgens hem de ettercellen. De ziekte was een dyscrasie;
in het ziekteproces speelde stasis een belalgrijke rol. Deze theorie, door Von
Rokitansky verdedigd, en de mateloze verheffing der pathologische anatomie
door een zo gezaghebbend geleerde durfde de jonge Virchow reeds openlijk te
kritiseren! Daartegen gold dan het Iater ontstane adagium: oznis cellula e cellula.
Ofschoon patholoog-anatoom in hart en nieren, was hij te weerbarstig om de
visie van Von Rokitansky te aanvaarden. Hoe streeft hij in de titel van zijn
tiidscfuiÍt iuist naar een enge verbinding varr de pathotogische anatomie en de
pathologische fysiologie die toch het ziekelijk gebeuren nader moet verklaren.
En met opzet gaÍ hij zijn instituut de naam pathologisch, niet pathologisch-anatornisch, instituut.

De ontwikkeling der geneeskunde heeft met de ironie der historie de
pathologische instituten weer tot pathologisch-anatomische laboratoria gemaalt,
doordat Virchow zelf en sommigen van zil'n leerlingen steeds eenzijdiger anatomisch gingen denlcen. Virchow grondvestte de hegemonie der 'anatomische
gedachte'. Zijn volgelingen dachten vooral lokalistísch en verloren meer en meer
het oog voor het geheel van het organisme. zii zochten naar de zetel der ziekte
(sedes morbi) in het orgaan en nader in de cel, waar het efls morlri moest worden
gezocht, Z\ verloren het zicht op de constitutie, op de Hippocratische physis, op
d.e ttis medicatrix naturae. Hel gehele medische denken werd anatomisch gestignratiseerd, de algemene pathologie werd voortaal door de patholoog-aratoom
in morfologische zin gedoceerd. Therapeutisch werd de hoogste wijsheid de
sedes morbi uit het lichaam we8 te nemen, een andere weg scheen hun niet
mogelijk. Zo verengde het brede denl<en van Viróow zich nog tijdens zijn
leven. Maar ook werden tildens zijn leven ontdekkingen gedaan die het kader
der cellulaire pathologie te buiten gingen. En toch draagt de cellulaire pathologie
nog telkens nieuwe vruchten, waarh Vichow zich intens zou hebben verheugd.
10.6 De bacteriologie

De gesel der grote epidemieën die telkens weer orzer de volken ging, had ook
de natuurwetensóappelijk gezinde geesten der renaissance wel Beboeid. Terwiil

de besmettelijkheid van de syfilis, met name door venerisch contact, vri,
spoedig aanvaard was, opperde slechts een enkeling als FracastoÍo ook voor
andere ziekten de gedachte aan een echte besmetting met een contagium uiaum.
een levende smetstof. Veelal bleef men echter aan oncontroleerbare miasmsn
(miasmata) onder meteorologische of zelfs astrologische invloeden geloven.
Antoni van Leeuwenhoek had met zijn enkelvoudige, eigengemaakte micro-

scopenreedsproÍozoi;nenzelÍsookbacleriillEezre,bíjvoorbeeldinhetschraapsel van tanden, maar dit hield niet in dat hij hui betekenis voor de pathologie
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onderkende. Hoewel James Paget (1814-1899) in 1835 de Trihinella spiralis ab
oorzaal der trichínose ontdekle, en Johann Lucas Schönlein (1793-1864\, de
exponent van de zatuuthistorische school die in Duitsland de romantische genees-

kunde had verdrongen, in 1839 voor de faztus (impetigines) voor het eerst een

schimrnel (, clrorion schönleinii\ als verwekker had aangewezen, hoewel Casimir
Joseph Davaine (1812-1882) in 1865 in het bloed van aan miltvuur (anfhrar)
gestorven schapen talrijke microscopisch kleine staales (Bacillus anthracis\ had
aangetroffen, waarvan hij bewees(!) dat ze de verwek]<ers waren, bleef het toch
aan Pasteur voorbehouden de wezenlijke oorzaak van de hfectieuze en met
ettering gepaard gaande ziekten vast te stellen.
70.6.1 Louis Pasteur

Louis Pasteur (1822-1895) was de zoon van een eenvoudige leerlooier in Dóle,
die van Napoleon het Legioen van Eer had ontvangen. Hij studeerde scheikunde en werd in 1848 doctor ir deze wetenschap, waarin hij reeds spoedig het
door niemand minder dan Eilhardt Mitscherlich (1794-1863) bestudeerd maar
onopgehelderd gelaten probleem var de isomere kristallen oploste. Hij ontdekte
namelijk dat wijnsteenzuur een racem isch mmgsel is v an lhl<s- en rechtsdraaiende komerm metkristallen die elkaars spiegelbeeld vormen. Na eerst Bedurende
vijf jaar in Straatsburg hoogleraar te zijn Beweest, begon hij h 1854 te Rijssel
(Lille), waar hij decaan aan de nieuw opgerichte Faculté des Sciences was geworden, zijn onderzoekingen over de gistingsprocessen.
Zijn vondst dat de fermentatie door de gistcellen wordt veroorzaakt bracht
hem in aar|raking met het eeuwenoude vraa8stuk of de lagere levende wezens
'zo maar' uit de dode natuur kumen ontstaan. Deze leer dat uit rottende, dode
organische materie vanzelf levende wezer» ontstaan, is die der gmeratio spontanea (ook wel abiogenese of hcterogmese genoemd). Nog iemand als Van
Helrnont had gemeend dat uit graan en kaas, tezamen met een vuil hemd in
een afgesloten fles gedaan, zich muizen kunnen ontwikkelen. Mede door
Harveys latere werk over de generatie (1651), waarin deze de opvatting er oao
omnia oÍ omne anitul ex oiuo had verdedigd, werd de omvang der gezeratio spon
tanea later beperkt tot insekten en dergelijke. Die mening werd ook bestreden
door de Italiaanse abt Lazzaro Spallanzani (1729-7799\, die zijn leven meer aan
de natuurwetenschap dan aan de kerk wijdde, en naast ziin experimenten met
de bevruchting van de eieren van kikkers, zijderupsen enz., verhandelingen
schreef over de hÍusiediertjes, de regeneratie van organen (Opusculi di fsica
animale e uegetabile, 1776), de circulatie van het bloed en de spijsvertering (die
hil met behulp van zijn eigen maagsap en de geregurgiteerde maaginhoud van
buizerds onderzocht). Eerst Pasteur bracht de generatio spontanea door grote
reeksen pijnlijk nauwkeurig verrichte proeven ten val. Hi, bewees dat feitelijk
overal kiemen aanwezig zijn, dat er een panspermie bestaat en dat indien men
die kiemen door verhitting doodt, indien men dus steriliseert, geen rotting en
gisting optreden (Mémoire sur les corpuscles organisés qui existent dans l'atmosphèrc.
Examefl de la doctrine des générations spontanées, 1861\.
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Inmiddels had Pasteur reeds na drie jaar Litle weer verlaten om in Parijs de
veel lagere functie van directeur val de fysische afdeLing en administrateur van
de Ecole Normale Supérieure te aanvaarden. Hier leerde hii de wijnbouwers,
die hun wijn zagen bederven en later de bierbrouwers, hun produkt voor
bederf te vrijwarén door pasteurisatie'. een korte verhitting tot 50"-60'C (Éfudes
sur le oin,7866; Études sw le oinaigre,1868 en Études sur la bière,1876). Toen eind
jaren zestig de zijde-industrie met de ondergang werd bedreigd vanwege een
ziekte onder de zijderupsen, deed men een beroep op PasteuÍ die de oorzaak
vond en de cultuur redde (Études sur la maladie cles oers à soie, 1870). Intussen
werd zijn aandacht gevraagd voor de veestapel, die door het miltvuur werd
geteisterd; jaarlijks stierven er vijftigduizend dieren aart. PasteuÍ kweekte de
door Davaine geziene bacteriën. In zijn werk over de kippencholera vond hij
hoe men door enting met verzwakte, niet of nauweliiks meer pathogene kiemen
onvatbaarheid kan opwekken (Sur les maladíes uírulentes,1880). Dit beginsel van
de attetuatie paste hij toe op het miltvuur en van 31 mei tot 2 juni 1881 deed hij
op een boerderii te Pouilly-le-Fort ten overstaan van een groot aaltal deskundigen de beroemde proef op virftig schapen. De helft was gevaccineerd en alle
werden met een dodelijke dosis antfuaxbacillen geènt. De grootse demonstratie,
die met de dood van alle niet-gevaccineerde schapen eindigde, was een
spectaculair succes. Het Í/as ter ere van Jenner, dat Pasteur zijn methode
aaccinatie noemde.
Vier jaar later, op 6 juli 1885, entte hij, de chemicus, met een ondanks zijn
wetenschappelijke overtuiging toch bevend gemoed, de kleine Joseph Meister
(-1876-7940), die gebeten was door een dolle hond en door zijn ouders uit de
Elzas naar hem was gebracht. Door deze vaccinatie tegen de hondsdolheid
(rabies) tn de zo lange incubatieperiode na de besmetting gaÍ hij de methode
aan, waardoor ontelbare mensen voor een verscfuilkelijke dood zijn bewaard
gebleven (Méthode pour pr&tmir la rage après morsure,1885). Terwijl Pasteur zo
de weg tol de actie<te immunisatie had aangegeven, introduceerde Ernil Adolf von
Behrin8 (189-1917) h 1893 de passieae ímmunisatie met de ontdekking van de
serumtherupie (ímmuun paardeserum, rijk aan antilicha.men) tegen difterie. Voor
deze ontdekking van de 'Heilsera' kreeg Von Behring in 1901 de eerste Nobelprijs voor geneeskunde.

In 1868, op zevenenveertigjarige leeftijd, was Pasteur getroffen door een
beroerte met verlamrning van de linker lichaamshelft en een spraakstoornis,
doch gelukkig herstelde hij, al bleef zijn gang zijn gehele latere leven iets
moeilijk en slepend. Ondanks een nieuwe beloerte in 1887 kon hij op zijn
zeventigste iaar nog gehuldigd worden, niet alleen als de marr die de zijdecultuur, de wijnbouwers en de veehouders voor altijd aan zich verplicht had en
daardoor zijn land onmetelijke economische voordelen had bezorgd, maar
vooral als de weldoener van de gehele lijdende mensheid, vanwege zijn bii
dragen tot de kennis van de genese der inJectieziekten. Dit laatste was ook zijn
uitdrukkelijk doel geworden, 'toute mon ambition est de pouvoir arriver à Ia
connaissarce des maladies putrides et contagieuses' sprak hij in 1863 tot
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Napoleon nl (1808-1873). Er is geen arts die zoveel heeft gedaan voor de
beteugeling van de epidemische ziekten als deze chemicus. Inderdaad, de
woorden schoten tekort. Over heel de wereld houden de Instituts Pasteur ziln
naam en gedachtenis in ere. Toen hij in 1892 op grootse wijze gehuldigd werd,
was ook Joseph Lister (7827-7972), de initiator van de antisepsis, aanwezig. Drie
jaar later, in 1895, stierf hij als gelovig rooms-katholiek en kreeg hij een een,olle
staatsbegrafenis. Thans rusten zijn stoffelijke resten in een passend monument

in het Insfilul Pastew te Parrjs.
70.6.2 De bacteriologische era

Louis Pasteur inaugureerde met ziin onderzoekiagen een nieuw tijdperk dat rijk
was aan ontdekkingen. Tal van ziekteverwekkers werden gevonden. Gerhard
Hendrik Armauer Hansen (1841-1912) zag in Bergen (Noorwegen) de lepra-bacil
(Mycobacterium leprae, 1873); Albrecht Ludwig Siegmund Neisser (1855-1916),
ook bekend om het ontwerp van een naar hem genoemd spuitje voor urethjainspuitingen, beschreeÍ de gonokok (Neisseria gonorrhoeae, 1879); het volgend jaar
vond Karl Joseph Eberth (1835-1926) de tytus-bacil (Salmonella typhii); À 1883
besch-reef Theodor Albrecht Edwin Klebs (1834-1913), tevens de ontdekker van
de paraffine-inbedding (1869) en de vaste cultuurbodem voor het kweken van
bacteriën (1872), de difterie-baci1 (Corynebactetiun diphtfteliae), eenjaar later door
Friedrich Löffler (1852-1915) geïsoleerd; en in 1887 herkende Anton Weichselbaum (1845-1920) de meningokok (Neisseria meningitidis); de bacteriologische
ontdekkingen waren niet varr de lucht (zie de tabet).
Robert Koch (1843-1910), de meest vooraanstaande bacteriologisch onderzoeker in Duitsland, dernonsheerde in 1882 op een vergaderiag van de Berliner
Physiologische GesellschaÍt de tuberkelbacil (Mycobacte um tuberculosis). leder
Iette op Virchow, maaÍ na door het microscoop te hebben gekeken verdween
deze zwijgend. In zijn artikel over 'Die Aetiologie der Tuberkulose'in het
Berliner Hínische Wochenschrif poneerde hij tevens de bekende vier postulaten
(Erreger-postulatrn), waartoe hij overigens reeds in zijn eerste belangrijke publikal;.e (Untersuchungm ber die Aetiologic der Wundinfectionskronkheiten, 7878) d.e
aanzet had gegeven. Het volgend jaar (1883) ontdekte Koch in Eglpte, op een
expeditie ter bestudering van de cholera, de Vibrio comm.a. Begonnen als huisarts
en districtsarts, die in een eigen klein laboratorium de anthraxbacillen en haar
sporen bestudeerde, was hij in enlele jaren beroemd geworden. Koch organi-

seerde verschillende wetenschappelijke expedities, onder andere naar ZuidAÍrika en later naar Rhodesia (nu Zimbabwe) waar hij evenals in Egypte een
grote werkkracht ontwikketde, ondant<s de tlopische hitte secties bijwoonde en
onvermoeid rnicroscopiseerde om ziekten als de veepest en de slaapziekte te
bestuderen (Reise-Bericht iber Rinderpest, Bubonenpest in Indien und Aftika,Tsetseoder Surrakrankheit, Texasfieber, tropische Malaria, Schwarzwasserfrebel, 1898). Hij
werd in zijn vaderland, volkomen terecht, hoog gewaardeerd en had een reputatie die ook na het zogeheten tuberculine-drsfia van 1890, toen hij ten onrechte
meende de therapie tegen tuberculose te hebben gevonden, ongewijzigd bleef.
218

DE NEGENTIENDE EN TMNTIGSTE EELrlv

In 1905 kreeg hij de Nobelprijs. Helaas was hij in zijn huwelijk niet gelukkig,
op vijftigjarige leeftiid liet hij zich scheiden van de vrouw die zijn eerste moeilijke jaren met hem had gedeeld, maar hem nooit begrepen had, om met een
dertig jaar jongere toneelspeelster te hertrouwen. Aan zijn enige dochter
Gertrude was hij innig gehecht.
Terwijl van allerlei hÍectieziekten de microscopisch kleine verwekkers
werden gevonden, werd het zoeken naar zo'n etiologisch agens bij andere niet
met succes bekroond. Later, uit het onderzoek van de rnozaïekziekte van de
tabaksplan door Dmitri IosiÍovich Ivanovski (18641920) in 1892, bleek dat hier
een nog kleiner agens in het spel was, een oirus. Naast de bacteriologie, die
overigens dank zi.j de vondsten van de wiskundige Emst Abbe (1840-1905), de
invoering van het fluorescentiemicroscoop (1911) en de ontdekking irr 1935 van
het fasencontrastrnicroscoop door Frits Zemike (1888-1966) ook over steeds
betere microscopen kon beschikken, kwam zo de virologie op die in 1932 het
veel sterkere elektronenmicroscoop tot haar beschikking kreeg.
Bij weer andere inÍectieziekten, zoals malaria, bleef de wijze van besmetting
lang onzeker. Voor de malaria, waarvan Charles Louis Alphonse Laveran (18451922) in 1880 de Plasmodium malariae als verwekker had gevonden, ontdekte Sir
Ronald Ross (7857--1932) n 1898 het belang van de muskieten (anofeles) voor de
overbrenging van de verwekler en hun seksuele en a-seksuele cyclus van voortplanting, waarvan de eerste ir de muskiet geschiedt. Voor de gele koorts $/as
het de Amerikaanse legerarts Walter Reed (1851-1902) die de rol van muskieten
(met name d.e Aëdes aegypti) bíj deze irrfectie aantoonde ir een beroemde
proefneming op mensen. De bouw van het Panamakanaal werd destijds in
gevaar gebracht door de vele slachtoÍfers die de gele koorts onder de arbeiders
maakte. Naar aanleiding van een door hem ingediend rapport werd Reed
benoemd tot hoofd varr een onderzoekcomrnissie die op Cuba werkte. Flier
Ieefde de oude dokter Carlos Juan Fiday (1833-1915) die reeds in 1881 een
hypothese had opgesteld over de rol der muskieten (El mosquito hipoteticamente
considerado como agente d.e tlanstnisión de la febre amarilla) . Reed besloot een proef
te doen met vrijwilligers die in 1900 plaatsvond in een aantal houten huisjes. De
proefpersonen moesten daarin slapen. ln somrnige bevonden zich de excrementen van aan gele koorts gestorven zieken en de proefpersonen sliepen zelÍs in
hemden die door die slachtoffers waren gedragen. Deze ruimten bevatten geen
muskietery andere, overigens zeer schone, yertrekken wel. Alleen in de laatste
werden sommigen der vrijwilligers aangetast door de ziekte, enlelen stierven.
De virale verwekker van de 6ele koorts werd pas in de jaren dertig van de
twintigste eeuw geïsoleeÍd.
Zo ontwikkelde zich een geheel nieuw veld van wetenschap, de bacteriologie
en virologie, de serologie en immunologie. Ilya Metchnikoff (7U5-7976\,
Russisch hoogleraar in de zoölogie te Odessa (1,873-L882), ontsloot in 1884 het
terrein van de cellulaire afweer door de ontdekking van de fagocytose. De waarneming dat een splinter, gebracht in de doorzichtige larve vart een vis, talrijke
cellen aantrok, leidde tot deze ontdekking (Uber eine Sprosspilzkrankheit der
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Ontdekkingen van ziekteverwekkers
Candida albicars: Bemhard RC. von Langenbeck (1810-1E87)
Achorion schönleini: Johann L. Schönlein (1793-1-864\
1843 Ancylostoma duodenale: Angelo Dubini (18i$1902)
1865 Bacillus anthracis: Casimir J. Davaine (1E12-1882)
7873 Mycobacterium leprae: Gerhard H.A. Hansen (1841-1912)
1839
1839

7875 Entamoeba histolytica: Friedrich

BN

Lörh

(184G1903)

Clostridium septicum: Louis Pasteur (1822-1895)
1879 Neisseria gonorrhoeae: Albert L.S. Neisser (1855-1916)
L879 Streptococcus puerperalis: Louis Pasteur (1822-1895)
1E60 Plasmodium ma.lariae: Charles L.A. Laveran (1845-1922)
i880 Salmonella §?hii: Carl J. Eberth 0E35-1926)
1881 Staphylococcus aureus: Alexander Ogston (1844-1929)
1882 Pseudomonas aeruginosa: Carle Gessard (1850-1925)
1882 Mycobacterium tuberculosis; Robert Koch (184'1910)
1882 Sbepto€occus pyogenes: Frieddch Fehleisen (185111924)
1883
1883

18&l
1885
1885
1886

$a7
t887
1888
1889
1890

7892
1892
1894
1897
1898
1898
1898
1900

1902
1903

Corynebacterium diphteriae: Theodor A.E. Klebs (183L1915)
Pastewella pseudotuberculosis: Louis Ch. Malassez (1842-1909)
Vibrio cholerae: Robert Koch (1843-1910)
Clostridium tetani: Arthus Nicolaier (1862-19,12)
Proteus vulgaris: Gustav Hauser (1856.1935)
Salmonella cholerae-suis: Daniel E. Salmon (1850-1914)
Micrococcus (Brucella) melitensis: David Bruce (1855-1931)
Neisseria meningitidis: Anton Weichselbaum (1845-1920)
Salmonella enteritidis: August A.H. Gàrtner (18t8-1934)
Haemoph.ilus ducreyi: Augusto Duqey (186C1940)
Actinomyces graminis: Eugen Bostroem (1&5G.i928)
Salmonella typhi-murium: Friedrich A.J. Löf fl er (1852-i91 5)
Clostridium perfringens: William H. Welch (1850-1934)
Pasteurella (Yersinia) pestis; Alexandre E.J. Yersin (1863-1943)
Clostridium bohrlinum: Emile P.M. van Ermengern (1851{932)
Ixishmania tropicai Petr F. Borovski.i (1E63-1932)
Salmonella paratyphi A: Norman B. Gwyn (187!1952)
Shigetla dysenteriae: Kiyoshi Shiga (787O-195n
Salmonella para§phi B: Elilie Ch. Achard (1860-1941)
Trypanosoma gambiense: Joseph E. Dutton (18761905)
L,eishmania donovani: William Leishman (1865-1926) en Charles Donovan
(1863-19s1)

Haemophilus pertussis: lules |.8.V. Bordet (187G1961)
Variola-virus: Enrique Pasclren (1860-193ó)
1912 Pasteurella tu.larensis: George W. McCoy (1876-1952)
1937 Rickettsia burneti: Frank M. Burnet (1899-1985)
1906
1906

1939 Rabiesvirus; Kames R. Dawson (1908-?)
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Daphnim). Op een reis door de Balkan kwam hij onder de indruk van de hoge
ouderdom van vele yoghurtgebruikende boerery waarna hij een propagandist
van dit voedsel werd. In 1908 deelde hij met PauI Ehrlich de Nobelprijs voor
geneeskunde. De oogst van alle ontwikkelingen was voor de gehele geneeskunde van groot belang. De eerste vruóten varr de nieuwe inzichten werden
geplult door de verloskunde en de chirurgie, zelfs nog vóór men de verwekkers had gezien.
10.7 De verloskunde

Door de invoering van de tang (1721), de wetenschaPPelijke onderbouwing van
de verloskundige praktijk door mensen als William Smellie (1697-1763) en Jean

Louis Baudelocque (1746-18L0), en de mogelijkheden die rond 1800 de keizersnede bleek te bieden, was de verloskunde langzamerhand beter in staat het lot
varl menige vrouw met een moeilijke baring te verlichten. Smellie was een Schot
die sinds 1.783 te Londen werkte, daar ook onderwijs gaf, en bekendieid kreeg
door zijn standaardwerk À treatise on thc theory and practice of midwtfery (1752),
waarin hij het geboortemeóanisme beschreef, vercchillende nieuwe verloskundige tangen introduceerde,en de bekkenmeting aanbeval; Baudelocque was een
Fransman, docent aan de Ecole de Santé, die 1n zijn Príncipes des accouchements
(7775) en L'qrt des accouchetnms (7781) de liggingen classificeerde en de basis
legde voor de pelvimeFie. Maar in de obstetrische klinieken die overal werden
opgericht, werd de kraamvrouwenkoorts een spook dat ontelbare slachtoffers
eiste en waartegenover men volkomen machteloos stond.
10.7.7 lgnaz Phihpp Semmelweis

Het was de ongelukkige lgnaz Philipp Semmelweis (1818-1865) die de oorzaak
van de kraamvrouwenkoorts (febris puerperalis) zou aangeven. Semmelweis was
een Duits sprekende Hongaar, in 1818 geboren in Ofen. Hij studeerde in
(Boeda)Pest en Wenen, promoveerde in 1844 in Wenen en werd daar twee jaar
later assistent aan de eerste verloskundige kliniek van het Allgemeines Krankenhaus. De Brote sterfte onder de kraarnvrouwen werd hem tot een obsessie.
Dagelijks, soms wel twee maal per dag, kwam de priester, vooraÍgegaan door
een knaap met een klingelend klokje, over de grote kraamzaal om het Heilig
Oliesel aan een stervende te brengen. Het klokje bracht schrik en doodsangst
onder de vrouwen en het siert de priester dat § het op Semmelweis' verzoek
deed zwijgen en voo*aan een minder opvallende entrée maakte.
Semmelweis merkte op dat in de nieuwe verloskundige kliniek, die hoofdzakelijk voor de opleiding van vloedvrouwen diende, de steÍfte aan puerperale
sepsis ontzaglijk veel la8er was. Dat wisten de vrouwen zelf trouwens ook, soms
was er een barende die de stoep vaÍr de andere kliniek niet op wilde gaanl Deze
diende ook voor de opleiding der studenten, die van de anatomische cursus
kwamen en zonder de handen te wassen de vrouwen ilwendig onderzochten.
Semmelweis' vermoeden dat zo een besmetting plaats vond werd vrijwel zeker227
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heid toen hij de sectie op het li.ik van de hoogleraar in de gerechtelijke
geneeskunde Jakob Kolletschka (1803-1847) bijwoonde. Deze was gestoryen aaÍr
bloedvergiftiging (pyemie), díe zich ontwil<kelde na een inÍectie van een wondje,
bij een sectie opgelopen. Het tijk vertoonde analoge afwijkingen als bij de
vrouwen, gestorven aan puerperale sepsis. Met grote doortastendheid voerde
de ionge geneesheer een verptchte desirÍectie met chloorkalk in voot de

handen van de studenten, alvorens ze de vrouwen toucheerden. Daardoor

daalde de sterfte van 11,4 procent in lU6 tol1,27 procent in 1848! Een tragische
waameming maakte hem duidelijk dat de irÍectie niet alleen van lijken stamde.
Toen een visite eens juist zou begi.nnen, werd op het eerste bed een barende

binnengebracht die tevens baarmoederkanker met foetide uitvloed had. Der
gewoonte getrouw begon men met het inwendig onderzoek bij dat bed, 'daarna
twaalÍ gezonde barenden werden onderzocht: elf ervan stierven aan kraamvrouwenkoorts!

De eerste opzienbarende mededelingen van Semmelweis over deze
bevindingen, in 1847 gedaan in het tijdschrift van de Arzte-GesellschaÍt van
Wenen, ondervonden waardering en tegenstand. Mannen als josef Skoda
(1805-1881), die in het Allgemehes Krankenhaus zich toelegde op de Íysische
diagnostiek (Abhandlungen ber Perkussion und Auskultation, 1839) en zich
rekende tot de school van hel theíapeutisch nihílísme onder aarvoering van
Joseph Dietl (1804i878); Skoda's assistent Ferdirand Hebra (181G1880),
grondlegger van de dermatologie, waarvoor hij in 1869 een leerctoel te Wenen
kÍeeg en auteur van onder andere een prachnge Atlas der Hautkranweiten (-18561876), en Von Rokitansky begrepen de betekenis van zijn waarneming; anderen,
onder wie zelÍs Virchow, bagatelliseerden haar en bleven spreken vart de gerius
epidemicus, van puerperale predisposítie enz, [n 1850 werd Semmelweis geneesheer
aan een hospitaal te Pest en in 1855 hoogleraar in de tleoretische en praktische
geneeskunde. In 1861 zette hij zijn ervaringen en opvattingen systematisch
uiteen in zijn Die Aetiologie, der Begrtlf und die Prophylatis des Kindbettfebers,
waarin hij de leiders van vertoskundige klinieken die zijn adviezen in de wind
sloegen felle verwijten deed. De strijd laaide weer op, vooral toen hij in 1862
moedig een Offener Brief an siimmtliche Professorm der Geburtshilfe richtte. Twee
jaar later werd zijn geest omreveld en tragischerwijze stierf hii iuist als zijn
collega Kolletschka, aan de gevolgen van een inÍectie aan de vinger.
Nóg was toen de strijd om het leven van zoveel jonge moeders niet beslist.
Het $ras Pasteur die in 1879 de beslissing bracht en als de verwekker der
septicémie puerpérale de Strcptococcus aanwees. Na een welsprekende voordracht
van een zeer gezien lid in een zitting van de Académie de médecine, waarin de
oorzaak van de epidemieën in de kraaminrichtingen in de verkeerde richting
werd gezocht, kwam Pasteur fel in debat en verwierp hij alle speculaties van
de redenaar met de verzekering'de fout schui.lt bij de obstetricus en zijn
personeel'! En toen de spreker daarop twijfel uitte of de verwekker wel ooit zou
worden gevonden, Liep Pasteur driftig naar het bord en tekende een keten van
streptokokken: Voilàl
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10.8 De heelkunde

Voor de heelkturde was de kennis die de bacteriologie aanbraót zo mogelijk
nog belangrijker dan voor de verloskunde. In de loop der achttiende eeuw was
de chhurgie uit de handen van barbiers en alleen praktisch opgeleide chiurgijns overgegaan in de handen var academisch gevormden. De grote afstand
tussen genees- en heelkundigen die duizenden jaren de ontwilkeling der
heelkunde had tegengehouden en lvaardoor het vak slechts als handwerk was
gewaardeerd, werd allengs kleiner en in het einde varr de negentiende eeuw
werd het onderwijs in de chturgie en de opleiding der heelkundigen meer en
meer bimen het kader der universiteit Betrokken.
Napoleons veldtochten leverden de heelkulde een zekere oorlogswinst op.
Desgenettes was zijn intemistische legerarts en de man die bij het opbreken van
het beleg van Jaffa weigerde aan de zieke soldaten, die waarschijnlijk aan pest
leden, opium te geven om hen af te maken: 'Mon devoir à moi, c'est de
conseryer'. Baron Larrey, die Napoleon volgde op ziin veldtochten vanaf de
Egyptische tot de Russische en daarin zestig veldslagen meemaakte, was een
groot oorlogschirurg met een voomaÉun karakter die lief en leed met zijn
manschappen deelde. Even groot als zijn trouw aan Napoleon was Napoleons
waardering voor hem. 'C'est l'homme le plus vertueux que i'ai connu', schreef
de verbannen keizer in zijn testament, toen hij hem een legaat val 100.000
franken vermaakte. Larrey had de grote verdienste de eerste hulp op het slagveld te oÍganiseren in de vorm van zogeheten vliegende ambulances. Hii voerde
verschillende nieuwe ingrepen in, onder andere de aaputatie van het heupgewrícht (Mémoires de chirurgie militaire, L812), beschreef de rnilitaire oftalmie
(Mémoire sur l'ophtalmie régnante m Egypte,1801), en was bekend om de snelheid
\ /aarmee hij werkte; in één etrnaal heeft hij eens tijdens de terugtocht uit
Rusland bij Borodino tweehonderd amputaties uitgevoerd, waarbij hem opviel
dat tiidens de heersende hevige koude de ingreep, die in enkele minuten werd
uitgevoerd, veel minder pijn-tijk was dan anders.
10.8.'1 Narcose

Het was eigenlijk een barbaars werk, de heelkr.rnde zonder verdoving. Ook
Dupuyhen, de beroemde hoogleraar in de chirurgie te Parijs, gebruikte ze niet.
Men kende geen verdoving en de wijsheid der spongia sopoifera was blijkbaar
verloren gegaan. De martelingen bij de operaties zijn voor ons besef onvoorstelbaar, men aanvaardde de pijn bij de operaties blijkbaar als een onvermildelijk
iets.

Intussen had men reeds het analgetisch en vrotjk makend efÍect van het in 1772
door Priestley ontdekte lachgas leren kennen (Obseraations on the drferent kinds
of aír). Àíen dacht er aanvanlelijk niet aan het voor pijnstilli-ng te gebruiken,
doch organiseerde er feestavondjes mee. In 1824 besloot de Académie de
Médecine in Frankrijk, te6en het advies van Larrey in, géén steun te verlenen
aan Henry Hill Llickman (1800-1830), die bij proefdieren ether had gebruikt en
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dit in de öirurgie wilde invoeren,

zoals

hij schreef in A letter on

suspmded

animation, containing erperimelts shq.oing thnt it may be safely employed duríng
operations on animals (1824)i het consewahsme van dit geleerde genootschap kon
echter een ontdekking die in de lucht zat niet tegenhouden.
Amerika zou de narcose aan de geneeskunde schenlen- Hoewel reeds vóór
hem een enkeling met lachgas oí ether had ger /erkt bij kleine ingrepen zoals

kiesextracties, was het de tandheelkundige William Thomas Creen Morton
(1819-1868) beschoren de aandacht van de medische wereld op de nieuwe
methode van pijnstilling tiidens operaties te vestigen. Hij gebruikte lachgas en
werkte samen met Horace Wells (1815-1848), die aan de Harvard Medical
School een demonstratie gaf, welke echter mislukte daar de anesthesie onvolledig was, zodat de studenten hem uitfloten. Op 16 oktober 1846 kreeg Morton
in het Massachusetts General Hospital te Boston van de oude chirurg hoogleraar John Collins Warren (1778-1.856) gelegenheid een demonstratie te geven
bij de verwijdering van een kaakgezwel. Deze gelukte goed; de ingreep werd
geheel zonder pijn verdragen en dit was de beste aanbeveting, De chirurg
Henry lacob Bigelow (1818-1890) maakte de ontdekking van Morton wereldkundig (lnsensibility during surgical operations produced by ínhalation, 7846).
Onda.nks de nodige tegenstand en kritiek vond de bedwelming ingang. Er
ontspon zich een felle prioriteitsstriid tussen Morton en Charles T. Jackson
(1805-1880), die hem inderdaad had aangemoedigd ether in plaats van laógas
te gebruiken. Kostbare processen waren het gevolg en Morton stieí op
negenenveertigjarige leeftijd in armoede. Wells bleef, ondan-ks zijn rnislukte
demonstratie, in zijn eigen praltijk lachgas gebruilen, doch maakte in 1848 in
een depressie onder min of meer geheimzinnige omstandigheden (waaraan de
politie te pas kwam) een eind aan zijn leven. De methode kreeg de naam van
anesthesie, een term die reeds door Plato werd gebruilt. Dat de ether bij de
inhalatie-narcose ook haar bezwaren had, onder andere door de prikkeling van
de bronchiaalslijmvliezen, ondervond de Schot Sir James Young Simpson
(1811-1870), die de algemene anesthesie ook in de verloskunde invoerde.
Simpson was wellicht de beste obstetricus van zijn eeuw in Croot-Brittanrdë. Op
zijn negenentwintigste jaar werd hij te Edinbu-rgh benoemd tot hoogleraar.
Reeds in 1847, het jaar na de demonstratie van Morton in Boston, verving hij
ether door hel chloroform, dat door de Franse fysioloog Marie Jean Pierre
Flourens (1794-1867) was aanbevolen.
In het calvinistische Schotland, waar voorheen de strenge reformator John
Knox (1505-1572) was opgetreden, wekte het verdoven van de pijn bij de baring
heftige tegenstand bij de predikanten. Zó mocht de mens niet willen ontkomen
aan het goddetijk gebod: 'Met smart zult gij kinderen baren'(Genesis 3:16).
Maar Simpson kende zijn bijbel ook en wees er slagvaardig op dat bij de eerste
heelkr.rndige ingreep op een mens, het onhrcmen van een rib aan Adam, het
verhaal in Genesis nadrukkelijk van een verdoving gewaagt: 'Toen deed de
Here God een diepe slaap op Adam vallen, en terwijl hij sliep, nam Hij een van

zijn ribben, en sloot haar plaats toe met vlees' (Genesis 2:21). Ifs wist hii
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Calviins opmerking bij deze tekst te vindery dat Adam in diepe slaap was
Bebracht, om geen pijn te voelen. De discussies over de pijn bij de baring,
vernieuwd naar aar eiding van de vanuit Rusland gepropageerde pijnloze
baring door psychoprofylaxe, hielden de gemoederen heÍtig in beweging, tot
koningia Victoria (1819-1901) bij de geboorte van haar achtste kind in 1853
hiervan ook gebruik wilde maken en bii iedere wee een teugje chloroform
inhaleerde (chloroform à la rcinel. De gemoederen in de medische wereld waren
diep geschokt, maar het koninllijk voorbeeld - in 1857 herhaald - miste zijn
uitwerking niet.
10.8.2 loseph Lister en de antisepsis

Simpson was niet alleen een verloskundige van groot formaat, hij legde zich
ook toe op de operatieve gynaecologie, die hij onder andere door de behandeling van de vesico-vaginale fistel vooruitbracht en hii was zeer genteresseerd
in de heelkunde. Hij werd getroffen door een analoog verschijnsel als Semmelweis, namelijk de grote sterfte in heelkundige klinieken na operatie. Met veel

moeite verzamelde hij een statistiek van tweeduizend amputaties die in
hospitalen, en van tweeduizend amputaties die in particuliere huizen waren
geschied. In de eerste groep was niet alleen de sterfte ontzaglijk veel gÍoter dan
in de tweede, maar merkwaardigerwijs bleek ze toe te nemen met de gÍootte
va.rl het ziekenhuis (Hospitalism,1869). Vanwaar dit Brotere risico? Waarom zijn
de kansen op de operatietaíel in een ziekenhuis kleiner dan die voor de Engelse
soldaat op het slagveld van Waterloo was? Het verschi,nsel kon naar zijn overtuiging worden tegengegaan door de bestaande hofbouw- en corridorziekenhuizen te vervangen door paviljoen- en barakkenhospitalen; naar de oorzaak
v an het hosVitaalgangrem zochth\j echter tevergeefs. Inderdaad tevergeefs, wart
hoewel h.ij een inÍectie vermoedde, is het voor de historicus de tragedie van zijn
leven dat hij zich heÍtig verzette tegen de afdoende maatregelen die de chirurg
Lister voorstelde. De langdurige controverse die tussen hem en professor James
Syme (1799-1870) - die Listers schoonvader was - had bestaan speelde daar

wellicht een rol bij.
Lord Joseph Lister zou de man zijn die de antisepsis doorzette in de
operatiekamers en de heelkundige klinieken. Hij werd in 1827 in Londen
geboren uit een famfie van quakers, studeerde en promoveerde (1825) in de
geneeskunde aan het Universi§ College in Londen, aangezien in Oxford en
Cambridge (tot 1858 toe) de doctorsgraad alleen werd uitgereikt aan hen die
ook de 39 geloofsartikelen van de Church of England onderschreven. Na zich in
Edinburgh verder bekwaamd te hebben onder leiding van de voortreffelijke
hoogleraar in de chirurgie Syme, werd hij in 1860 regius professor in Glasgow;
dit was een katheder die door de Kroon bekostigd werd. Met Syme, die in een
conÍlict met Sirnpson leefde, bleef hij op zeer goede voet en hij huwde zijn
dochter. ln Glasgow was de jonge Lister diep geimponeerd door de talloze
irÍecties bij gecompliceerde fracturen en in operatiewonden, die vaak uitliepen
op gangreen en de dood. Nóg waren er chirurgen, die als ten tijde

val

Galenus,
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etter in een wond begroetten als pus bonum et laudqbile. Maar daar geloofde
Lister niets van, hij dacht aan een invloed van de lucht als zodanig. Toen zijn
aandacht gevestigd werd op Pasteurs werk over de fermentatie en putrefactie,
begreep hij onmiddel)ijk dat het de kiemen waren die vanuit de lucht en op
andere wiize in de wonden binnendringen. ln 1865 voerde hij een antiseptische
behandeling mel cqtbolzuur in en trachtte ook het binnendringen der bacteriën
in de wonden zoveel mogelijk te voorkomen (asepsis). Binnen hetjaar waren zijn
zalen bevrijd van erysipelas, hospitaalgangrem en pyemiel ln 1867 berichtte hij in
de Iancel over een serie van elf gecompl.iceerde fracturen die hij met carbolzuur
had behandeld (On a nao method of treating compound ftacture,

abscess, etc.

with

Niet dadelijk zag men het grote
principièle belang van zijn ontdekking in, al slaagde ook Carl Thiersch (18221895) in Leipzig erin birmen een raar zijn afdeling te bevriiden van het
hospitaalgangreen, waarvoor destijds op alle heelkundige zalen geregeld talÍiike
lijders verpleegd werden, zodat de stanl< vaak ondraaglijk was.
In 1869 werd Lister de eerste chirurgische hoogleraar van Schotland, benoemd aan de universiteit van Edinburgh, en in 1877 aanvaardde hij een benoeming tot hoogleraar in de klinische chturgie te Londen. Hoewel hem hier
aanvanlelijk niet de grote verering en bewondering val de zijde der studenten
ten deel viel die in Edinburgh zo'n prikkel voor hem geweest was, kwam toch
ook in Engeland langzamerhand de algemene erkenning. In Duitsland hadden
ziin inzichten en methoden reeds vroeger ingang gevonden bij de leidende
chirugen. Bij de huldiging van Pasteur op diens zeventigste verjaardag was
Lister aanwezig en sprak hij met een nauw bedwongen ontroering de grote
chemicus toe. In 1892 legde hij zijn professoraat neer, Tal van binnen- en
buitenlandse eerbewijzen verhoogden het aanzien van de man die in 1897'peer'
(lid van het Hogerhuis) van Engeland werd. Lord Lister leefde nog tot 1912.
obseruations on the conditions ol suppuration).

10.8.3 Henri Dunant eit het Roode Kruis

Het schitterend leven van Lord Lister, de man van d.e antisepsís die zo veel
waardering kree8, staat niet alleen in fel contrast tot het lot van Semmelweis,
de moedige bestrijder van de kraamvrouwenl<oorts en tot dat van Morton, die
van ziin ontdekking der narcose geen enkel plezier heeft beleefd, maa! ook tot
dat van een man, wiens zegenriik initiatief steeds grotere vruchten draagL Jean
Herui Dunant (1828-1910), de stichter van het Roode Kruis,
Dunant was een Zwitser, geboren te Genève, en aÍkomstig uit een calvinistische familie van bankiers, die zich de burgerlijke weldadigheid tot een plicht
rekende. De ionge Dunant, die zich daarvan ook niet aÍzijdig gehouden heeft,
wilde kapitaal maken en ergens in Algiers molens exploiteren. Hij kwam op de
stoute gedachte de toestemming daarvoor persoonlijk aan Napoleon III te
vragen, toen deze de Italiaren te hulp kwam in hun strijd tegen Oostenrijk. Zo
geraakte hij in de siag bij Solferino (1859) en werkte enige dagen en nachten in
de Chiesa Maggiore (grote kerk) van Castiglione, waar ongeveeÍ vijfhonderd
emstig gewonden worstelden met de dood. De verschrikkelijke aanblil varr al
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die ellende, na een veldslag die 40.000 mensenlevens kostte, maakte op hem een
onuitwisbare indruk, die hij in zijn Un soupmir de Solférino onder woorden
bracht. Zijn schilderin8 van het lijden van de op het slagveld achtergebleven
gewonde soldaten schokte de wereld. Het volgend jaar wist Dunant, die zich
met enige Zwitsers tot een 'permanent intemationaal comité' had verenigd,
vertegenwoordigers van zeventien landen bijeen te krijgen om de neutralisatie
van ambulances, hospitalen, officieel en vrijwillig personeel te bespreken. OP
22 augustus 1864 ondertekenden de gevolmachtigde vertegenwoordigers van
twaaU landen de Conoe tie uan Genèue. Als embleem van de geneutraliseerde
helpers werd een witte band met rood kruis aarvaard. Geleidelijk traden meer
laaden toe. De Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 bewees de onmisbaarheid van
het Roode Kruis, al slaagde Durarrt helaas niet in zijn plan een aantal steden
te neutraliseren om daarheen de gewonden te kunlen evacueren.
Henri Dunant had zelf aan de voorbereiding van de congressen die tot de
Conaentie rnn Geneae leidden zoveel ten koste gelegd en zijn eiSen zaken zo
slecht behartigd, dat hij in 1867 failliet geraakte en verdween in de achterbuurten van Parijs. Hij kwam daaruit in 1870 weer te voorschiin en gedurende vijf
jaren bemoeide hij zich weer met het Roode Kruis. Daarop verdween hii weer,
tot hij in 1890 teruggevonden werd in een soort rusthuis voor oude mannen in
Zwitserland. Zi,n geest was gestoord, hij leed aan hallucinaties. De Nobelprijs
voor de vrede, die hij in 1901 samen met Frédéric Passy (1822-1912) ontving,
schon-k hij weg voor lieÍdadige doeleinden. In 1910 stierf hij eenzaam en
onbekend. 'Ik wil begraven worden als een hond'luidde het testament van de
eenzame zonderling. Maar zijn schepping, het Roode Kruis, bleef bestaan en
breidde zijn charitatieve werkzaamheden steeds uit, in oorlog en vrede. Immers
ook bij natuurrampen, epidemieèn, hongersnoden en aan vluchtelingen en
ontheemden biedt het hulp en het heeft eigen ziekenhuizen en bloedtransfusiediensten. Reeds bijna een eeuw is het zegenrijk werkzaam en zijn embleem
houdt de nagedachtenis aaIl de stichter in ere.
10.8.4 Flormce Nightingale en de ziekmaerpleging
De gunstige ontvangst van de denkbeelden van Henri Dunant was zeker mede

voorbereid door het optreden en de invloed van Florence Nightingale
(1820-1910). Uit rijke En8else ouders in Florence geboren, vandaar haar voornaam, kreeg ze een uitstekende opvoeding. Zij werd echter bewogen door de
onvoldoende verpleging en verzorging van zieken en invaliden. ln de inrichting
van pastoÍ Theodor Fliedner (1800-1864) te Kaiserswerth in Duitsland, die een
verzorgings- en verbeterhuis had opgericht waar protestantse diaconessen
werkten, zocht ze haar opleiding. [n de Kdm-oorlog (1853-1856), waarin Engeland en Fran1<rijk de Turken hielpen tegen de Russen, trad ze op de voorgrond.
Terwill de Franse sanitaire Iegerdienst goed in orde was, hadden de verantwoordelijke autoriteiten der Engelsen volkomen gefaald. De berichten der
oorlogscorrespondenten die in 1854 bimenlwamen, schokten de publieke
opinie diep. Bij gebrek aan enige organisatie verzocht men Florence Nightingale
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de leiding val de hulp op zió te nemen. Met grote volrnachten vertrok ze
enige weken later in stilte met 38 verpleegsters en trof in Scutari in de Engelse
baraklen onbeschriiflijke toestanden aan: zalen en gangen volgepropt met
gewonden, die soms door ratten werden aangevretery en waartussen kadavers
van honden lagen te Íotten, kortom een volslagen gebrek aan zelfs de meest
prim.itieve hygiëne.
Met aanvarkelijk meer tegen- dan medewerking van de militahe autoriteiten
wist ze de hospitalen te doen reinigen, de verpleging te verbeteren en hulpkÍachten aan te trekken. Voor de vijf- tot tienduizend patiënten die ze onder
haar supervisie had, werd ze een moeder, die met bovenmenselijke energie
maandenlang, ook 's nachts, met een lampje a1s 'the lady with the lamp' rondging en persoonlijk dikwijls de laatste wensen van steryenden noteerde. De
sterÍte in de lazaretten, die van veertig tot zestig procent bedroeg, daalde door
haar ingrijpen geweldig, hoewel in epidemieën varr cholera en dysenterie, die
ook chirurgen en verpleeBsters niet spaarden, nieuwe verschrilkingen optraden.
In deze jaren waarin zij ook van de gehele administratie de leiding had en
kantoren opriótte voor de correspondentie der zieke soldaten, grensden haar
prestaties aan het ongelooflijke. Hoewel ze een officiële ontvangst vermeed,
werd zij na haar terugkeer door heel Engeland geëerd. De laatste veertig jaar
van haar leven was ze bedlegerig - het is niet duidelijk waarom of waardoor maar haar werkzame Beest was voortdurend bezig en gaÍ in haar geschriÍten
belangrijke priktels voor de verbetering van de opleiding van de verpleegsters,
die in die dagen dilwijls uit de meest onbeschaafde meiden werden gerekruteerd. ln 1907, op haar 84ste verjaardag kreeg ze de door koning Edward VII
(1841-1910) bij zijn troonbestijging ingestelde hoge Oldet of Merit Listet had tot
de eerste twaalÍ personen behoord die deze onderscheiding in 1902 ontvingen.
10.8.5 De heelkunde

in Duitsland

Behalve Uster had Engeland in Sir Thomas Spencer Wells (1818-1897) nog een
groot chirurg. Hij legde zich vooral op de operaties aal builorganen toe en
voerde irr 1858 als een der eersten de ovariotomie uil (Diseases of the ouaries,
1865). lntussen had Duitsland in de tweede he1ft der negentiende eeuw
onbetwÈt de leiding in de medische wetenschap. Toen het h 1871 zegevierend
uit de oorlog tegen FranJ<rijk te voorschijn kwa.m met een versterkt nationaal
bewustzijn, ontwierp het een uitgebreid program voor de bouw van laboratoria,

klinieken en ziekenhuizen, En dit program werd uitgevoerd. Door geheel
DuitslaÍld kwamen in een snel tempo nieuwe inrichtingen tot stand, die aan tal
van geleerden de gelegenheid boden zich te ontplooien. Verschillende stoutmoedige chirurgen durfden, en konden dank zij de door narcose en antisepsis
geschapen nieuwe mogeliikheden, verder te gaan dan hun voorgangers. Nieuwe
ideeën en technieken ontsproten aan hun vruchtbare geest en kwamen de
vaardigheid der handen ten goede.
ln een droom kreeg Joham Friedrich August von Esmarch (1823-1908) de
gedachte van de kunstrnatige bloedeloosheid (hetnostasís) bij operaties aan de
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ledematen door afsnoering en dichtklemming der vaten (Ober kiinstliche Blutleere
bei Operationen, 1873); het is ei8enlijk vreemd dat deze methode om het anders
zo enorme bloedverlies bij amputaties tegen te gaan niet eerder is ontdekt! VaÍl
groot belang bleken ook verschillende nieuw gevonden mogelijkheden om, waar
mogelijk en gewenst, in plaats vaÍI een algemene, een plaatselijke gevoelloosheid te verkrijgen. Carl Ludwig Schleich (1859-1922) voerde in 1892 de inÍiltratie-anesthesie in en zeven jaar later (1899) schiep August Karl Gustav Bier (18611949) met ziir. lufibale anesthesle ('Cocainisirung des Rrickenmarkes') weer een
andere mogelijkheid die ruime toepassing vond, Het is begrijpelijk dat in landen

als Rusland, waar de chirurgen dikwijls te werken hadden met weinig assistentie, deze methoden nog uitBebreidu toepassing vonden dan elders.
Zo konden begaaÍde heelkundigen de chirurgie verder brengen. Carl
Thiersch en Jaques Louis Reverdin (1842-7929) Iegden zich vooral toe op het
dichten van huiddefecten door transplantaties (met vdie in plaats van Besteelde
huidlappen, 1869). Anderen, zoals Joharn Friedrich DiefÍenbach (7792-7847),
Bemard Rudolph Coruad von Langenbeck (1810-1887) en Richard von Volkmann (1830-1889), kregen naam op andere gebieden: Dieffenbach werkte vooral
als plasËsch en orthopedisch chirurg (tenotonie, 1829), Von Langenbeck maakte
onder andere naam als plastisch chirurg (uranoplastiek, 1862) en Von Volkmann
verrichtte de eerste extirpatio recti bij endeldarmkanJ<er (1878) en beschreef in
1881 de ischemische spierverlamrningen en contracturen. De begaafdste negentiende-eeuwse chirurg en tevens exponent van de Tweede Weense kliniek was
wellicht Ctuistian Albert Theodor Billroth (1829-1894), de zeLf zeer muzikale
vriend van Johannes Brahms (1833-1897), die weliswaar de antisepsis slechts
aarzelend invoerde, maar daama toch met succes grote ingÍepen op slokdarm
(oesofagusresectiebij hond, 1871), strottehoofd (eerste laryngectomie, !872) enmaag
(eercte pylorusíesectie lBillroth Il, 1.88L; pylorogastrectomie lBíllroth lll, 1885) inhoduceerde. Irr de verbandleer houdt het (ondoordringbare) Bílltoth-batist zíjn
naam in gedachtenis. In het zo kroprijke Zwitserland ontwikkelde Emil Theodore Kocher (7841-1977), behalve de radicale extirpatie varr de tong bij karrker
(1880) en de moeilijke operaties wegens struma (thyreoidectomíe, 1878). Zijn
teleurstellende ervaingen val thyreoprief myxoedeem (cachexia strumiprioa,
-1883)
en parathyreoprioe tetanie gaven een stimulans aan de studie van de
schildklier en bijschildklier. Nadat Lister in 1881 het catgut als hechtrnateriaal
had aanbevolen, introduceerde Kocher in 1888 de zijdedraad als 'einÍache
Methode zur Erzielurg sicherer Asepsis'. Emst Ferdinand Sauerbruch (18751951) begon zich te wagen aal thoraxoperaties (thymectomie bij myasthenia graais,
1912; frmicotomie bij longtuberculose, 1913), sinds 1904 zo nodig uitgevoerd in de
door hem ontwilkelde (negatieve-) drukknmer ler voorkoÍ inqvanpneumothorar,
en de eerste ingrepen aan het levende hart (Ë.rfolgteiche opelatíue Beseitigung eiles
Aneurysma des rechten Herzkammer, 1931) deden de geneeskundige wereld een
ogenblik de adem inhouden. Veel minder spectaculair, maar toch ook van
verstrekkend belang, was de bijdrage van de Nederlandse militaire geneeskundige Antonius Mathiisen (1805-1878), die in 1852 met zijn uitvinding van de
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gips-zwachtel aan de Íractuurbehandeling onschatbare diensten bewees (Nlelll,e
wijze oar aanwmding uan het gipsaerband bij beenheuket).
1

0. 8.

6 Bloedt ransfusie

De vooruitgang van de heelkunde in de negentiende eeuw werd vooral
mogelijk gemaakt door de invoering van de anesthesie en de anti- en asepsis.
De verdere opbloei in de twintigste eeuw en het overgaan tot steeds ingrijpender operaties, ook aan longen en hart, is niet denlbaar zonder de bloedtransfusie als middel tegen de beshijding van bloedverlies en shock, en de verdere
ontwikketing der anesthesie met behulp van nieuwere methoden: overdruk

(voor thoraxoperaÍies), intubatie, kurctmatige hypothermíe en de steeds meer
verfijnde diagnosti ek met röntgetstralen. De geschiedenis van de bloedtransfusie
is een hoofdstuk op zrc}l zelÍ.
De bloedtralsfusie was al enige eeuwen beproefd, maar op een zeer kleine
schaal, vergeleken met de oceanen bloed die men door aderlatingen had kunnen
verkrijgen. 'Btut ist ein garz besonderer Saft', zei Goethe en reeds in de oudheid
was bloed van dieren en mensen een gezocht geneesmiddel voor allerlei kwaIen. In de Romeinse arena's trachtten Lijders aan epilepsie na afloop soms het
bloed der dieren op te slorpen, voor zover de gladiatoren dat al niet hadden
gedaan. Aan paus Innocentius VIII, de opsteller varr de heksenbul, werd in 1492
(buiten zijn weten) het bloed var drie jonge knapen toegediend. De jongens
stierven en de paus, met zijn apoplectische habitus, iets later eveneens. ln de
zestiende eeuw werd de gedachte van het overbrengen van bloed van dier of
mens op mensen naar voren gebracht, onder anderen door Cardanus (Girolamo
Cardano, 1501-1576). Na hem gaÍ Andreas Libavius (1546-1616) een nauwkeurige beschrijving van de ingreep van een directe transfusie van mens op mens,
doch in een kritische, niet goed verklaarde ztn (Appetdit necessaria, 7675).
Midden zeventiende eeuw begon men te beproeven om dieren en mensen
ilfusen in de ader te geven. De volgende stap was het transfunderen van bloed.
Op 15 iuni 1667 deed Jean Baptiste Denis (Denys, ca. 1625-1704), arts van
Lodewijk XIV, bij een zestieniarige koortsende patiënt die al twintig aderlatingen had gehad, transfusie van het bloed van een larn. Er volgden verschillende
proefnemingen door allerlei medici, sorns met ongelukkige afloop, zodat in 1679

paus lnnocentius XI (16i1-1689) bansfusies op mensen zelfs verbood. Toch
bleven de experimenten van transfusies met bloed van lammeren of kalveren
doorgaan. ln het begin der negentiende eeuw ging James Blundell (7790-7877\,
een Londens practicus, onder de indruk van de dood van een kraamvrouw door
atonische nabloeding, opnieuw over tot proeven. Hij kwam tot de conclusie, dat
alleen gelijksoortig bloed kon worden gebruikt en transfundeerde in 1819 voor
het eerst van mens op mens (Some account of a case of obstinate vomiting, in which
an attelnpt was made to prolong ltÍe, by tLrc injection of blood into the oeins).
Dergel-ijke transfusies, eerst direct, later ook met gedefibrineerd bloed, werden
van tiid tot tijd herhaald en Pierre Cyprien Oré (1828-1889) verzamelde in 1876
535 transfusiegevallen uit de literatuur (waarvan 247 met gunstige afloop). ln
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de Nederlandse Roode Kruis ambulance naar Frankrijk (1870) is echter, volgens

het verslag vart Suffridw Renicus Hermanides (18t12-1908), nog geen enlele
transfusie toe8epast.
Pas de ontdekking van de bloedgroepen door Karl Landsteiner (1868-1943)
in 1900, bekoond met de Nobelpriis in 1930, baande de weg tot een vefige
toepassing (Zur l(mntnis der antifermentatioen , lytischen und agglutiniermdet
Wirkungen des Blutseïums und der Lymphe). Deze nam daarna toe in een tempo,

dat versneld werd door de beide wereldoorlogen die onze eeuw

hebben
Beteisterd. Tijdens die van 1914-1918 werd de mogelijkheid ingezien van het
bewaren van bloed bij lage temperatuur (in de ifskast), hetgeen tot de oprichting
van bloedrbanken' leidde; in dezelfde jaren beschreven Jay Maclean (18901957) en Witliam Henry Howell (1860-1945) de werking va\ het heparine en
introduceerden Luis Agote (1868-1954) en Richard t-ewisohn (1875-1962) het
gebruik van cilraafDloed. Sergei Sergeievich Yudin (1891-1954)in Moskou voerde
in 1936 het gebruik van lijkenbloed in, bij voorkeur aÍkomstig van gezonde,

plotseling overleden personen; het bloed, dat eerst stolt, wordt na enige tiid
spontaan weer vloeibaar. Een voordeel is dat men uit een lijk, in de ligging van
Trendelenburg (sóuin achterover) uit de halsader tot vier liter bloed kan
verkrijgen. In 1955 zou er reeds meer dan 20.000 liter kadaverbloed zonder
ongelukken zijn getransfundeerd. lntussen vond deze methode buiten Moskou,
ook in Rusland, geen navolging. De eelste jaren (1939-1940) van de Tweede
Wereldoorlog leverden de ontdekking van d.e Rhesusfactol door het trio Philip
Levine (1900-1987), Alexander Solomon (7907-7976\ enLardsteiner. ln de laatste
decennia is het aantal verrichte transfusies, zowel in de heelkundige als de
interne kliniek, ontzaglijk toegenomen en in een groot ziekenhuis geschieden
er jaarlijks vele honderden. Deze centrale plaats die de bloedtra-nsfusie allengs
is gaan innemen in allerlei taklen der geneeskunde, heeft geieid tot het
oprichten van organisaties die bemiddeling verlenen bi, het beschikbaar stellen
van bloed van tevoren gekeurde bloedgevers (donors).
10.8.7 De heelkunde in de twintigste eeuw: Amerika
Op het einde Cer vorige eeuw bezat Duitsland onbetwist de hegemonie op
genees- en heelkundig gebied. Toen de Canadese internist Sir William Osler

(1849-i919) in 1890 Europa bereisde en Duitsland bezocht, stond hij versteld van
het vele, degelijke werk dat daar in de universiteitsklinieken geschiedde en ried
hij na terugkeer in Canada, waar hij hoogleraar werd aan de McGill Universi-

teit, zijn,onge landgenoten aan daar een tijd te studeren, een raad die door
velen werd opgevolgd. Zo werd de jonge, Ievenskrachtige geneeskunde in de
Nieuwe Wereld voortdurend vanuit de C)ude bevrucht en gevoed, totdat die
hulp niet meer nodig was en de Amerilaanse geneeskunde boven het Europese
niveau uitgroeide. Dat Duitsland de leiding op medisch gebied niet langer dan
een halve eeuw heeft kunnen vasthouden, heeft verschillende oorzaken. Het
verlies van de Eerste Wereldoorlog werd in het interbellum gevolgd door een
economische inzinkirg die de inspanling van alle krachten en reserves op
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andere gebieden nodig maakte. De dictator Adolf Hitler (1889-1945) dreef in
1933 mét de joden een kapitaal aan intellect uit zijn land. Met de beroving van
de vrijheid der wetensóap tastte hij haar diepste wezen aan en de Tweede
Wereldoorlog liet het grote land in een onhedderde en verdeelde staat achter.
Zo ging de leiding op medisch-wetenschappelijk gebied in de laatste decennièn
definitief over op Amerika.
Amerila is het land var het groot-kapitaal. De medische wetenschap
profiteerde rijkelijk van de edelmoedigheid van somrnige groot-kapitalisten.
Johas Hopkins (7795-18731, een barkier en overtuigd quaker uit Baltimore,
verdeelde omstreeks 7867 zijn verÍnogen van zeven niljoen dollar in twee
gelijke delen, het ene bestemd voor de oprichting van een universiteit, het
andere voor die van een hospitaal. In 1889 werd William Osler aan deze universiteit tot hoogleraar benoemd. Voor John Davison Rockefeller (1839-1937)
was Oslers boek Principles and practice of medicine (1892) aanleiding tot de
financiering van een groot instituut voor wetenschappelijk medisch onderzoek
(het Rockefellet lnstitute Íor Medical Research te New York, 1897) en tot de
oprichting in 1913 van de Rockefeller Foundation met het doel 'to promote the
well-being of markind tfuoughout the world'. Uniek en tegelijk typerend voor
de onbegrensde mogelijkheden die Noord-Amerika bood is de Mayo Clinic,
ontstaar uit het Saint-Mary Hospital in het kleine Rochester (Milnesota), dat
in 1889 werd Seopend met dertien patiënten en een staf van drie chirurgen,
namelijk de zeventigjarige William Wardell Mayo (1819-191i) en zijn beide
zoons William James (1861-1939) en Charles Horace (1865-1939).

Sinds in 1765 de eelste medische school in Amerila te Philadelphia was
gesticht, verrezen in de negentiende eeury tientallen particuliere medische
scholen, waarvan vele een roemloze dood stierven. De medische opleiding aan
de lohns Hopkins UnioersiÍy in Baltimore bleef lange tijd de beste, toiin het Èegin
van onze eeuw door Abraham Flexner (186ó-1959) een studie werd gemaakt
voor de Camegie Foundation die de stoot gaf tot een omrnekeer en een snelle
verbetering van het medisch onderricht (Medical education ín the United States and
Canada, 1970); het getal medische scholen werd beperkt tot het huidige aantal
van 79. De medische school van Johns Hopkins werd pas in 1893 geopend,
negen jaar nadat WiILiam Henry Welch (1850-1934) er benoemd was voor de
pathologie (1884). Hij beschreef in 1892 de naar hem genoemde Bacillus aerogenes
capsulatus (Clostridíum perfringens), deed veel onderzoek naar de openbare

en doceerde laler (7926-"1932) de geschiedenis van de
geneeskunde. In 1888 kwam Osler in Baltimore. Op een fraai schilderij van john
Singer Sargent (1856-1925) ziet men hen beiden op de voorgrond, met achter
hen William Stewart Halsted (1852-1922), de chirurg die in 1891 het gebruik van
gezondheidszorg

gummie-handschoenen invoerde toen zijn operatiezuster (later zijn vrouw!)
eczeem aan de handen kreeg, en Howard Atwood Kelly (1858-1943), de
gynaecoloog die op eenendertigjarige leeftijd in Baltimore werd benoemd. Het
waren deze mannen en enige collega's van soortgelijk formaat die in Amerika
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de impuls gaven tot het bereiken van een dergelijk niveau, dat de leiding der
geneeskunde van Duitsland in hun handen kon overgaar.

Een van de taklen der heelkunde die daar als zelÍstandig gebied van
werkzaamheid tot ontplooiing werd gebracht was de neurochírurgie. De stoot
daartoe gaf Hawey Williams Cushing (1869-1939), die met Osler niet al.leen
door vriendschap, maar ook door de liefde tot de geschiedenis der geneeskunde

verbonden was. Osler bijvoorbeeld kocht i.n Europa ieder exemplaar van
Yesaltus' Fabrica op dat te koop was, om dat later aan deze of gene uliversiteit
ten geschenke te geven. Op een avond zaten beide vrienden bij elkaar met niet
minder dan zes oorspronkelijke exemplaren van het meesterwerk van de
anatoom. Wie heeft die in de laatste eeuwen ooit bijeen gezien? Cushing was
ook de man, die de monumentale bio-bibliografie van de grote Brusselaar
voorbereidde, al beleefde hij haar verschijning (1943) niet meer. Van 1896 tot
1911 was Cushing werkzaam in Johns Hopkins. Hij bestudeerde vooral de

pathologie varr de hypoÍyse (The pituitary body and its disorden, 1972)

e

beschreef in 1932 het naar hem genoemde basofel admoom van de hypofysevoor-

kwab. Zijn begaafdste leerling, Walter Edward Dandy (-1886-1946), die in 1918
d,e oe rículogrufe Àkoduceerde, werd na hem een der leiders op neurochirur-

gisch gebied. Dank zij de opkomst van de neurochirurgie veranderde de
desolate aanblik van menige neurologische afdeling met haar groot contingent

aan inoperabele hersentumoren sterk van karakteÍ.
In later jaren waren het onder anderen Alfred Blalock (1899-1964) en Helen
Brooke Taussig (1898-1986) die bij congenitale en andere hartgebreken door
gedurfde ingrepen aan het hart, zijn kleppen en de vaten, verbetering brachten
in de toestand van menige hartlijder, met name ook van de zogeh.eten blue
babies. De grote vlucht die de hartchirurgie mede dank zij de an§ografie en de
zozeer verbeterde narcose wist te brengen, is zelfs in lekenlringen bekend. De
onderkoeling (hypothermie, bescfueven door W.G. Bigelow in 1950), de

introductie van d.e hnrt-longmachine door John Heysman Gibbon (1903-1973) in
1953 en de eerste implantatie van de pacemoker (William M. Chardack 1960)
bergen beloften van verdere vooruitgang in zich.
10.8.8 Transplantatie uan organen

Op 3 december 1967 verrichtte de Zuidafrikaanse chirurg Christiaan Neethling
Barnard (geb. 1922) in het Groote Schuur Ziekenhuis te Kaapstad de transplantatie van een hart op de mens: de patiënt overleed echter 18 dagen later aan
longontsteking. Een tweede poging van Barnard, welke op 2 januari 1968 plaats
vond, had meeÍ succesr de patiènt heeft erna nog 20 maanden geleefd, en dat
irl een betere toestand dan vóór de ingreep. Een golf van enthousiasme sloeg
over de wereld en spoedig werden in verschillende chirurgische centra tezamen

tientallen hartoverplantingen verricht. Het aanvankelijke optimisme luwde
echter weldra, toen bleek dat het ontvangende lichaam het vreemde hart niet
goed opneemt en door biochemische afweerprocessen het implantaat als het
ware tracht af te stoten, met wat vroeger of later de dood als gevolg. Men zag
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in dat pogingen tot overplanten van harten zouden moeten wachten tot men de
afweermechanismen beter kon beheersen (immuno suppressie),

Anders ligt het op het gebied van de nieroverplanting. Gedurende de
oorlogsjaren heeft de toenmalige Kamper internist Willem Johan Kolff (geb.
1911) met behulp van een zeer belangstellende fabrilant een kunstnier weten
te vervaardigen (The artificial kidney: díalyser with yeat area, 7944\, waarmee Nj
bij een zware niervergiftiging het bloed van toxische produkten kon bevrijden
(hemoditlyse) en\jders aan een onherstelbare chronische niervergiftiging langere
tijd in leven kon houden. Dit werd temeer zinvol toen het overplanten van een

gezonde nier mogelijk werd: het pad daartoe werd gebaand door het werk van
Alexis Carrel (7873-79M), de eerste geslaagde nierhansplantatie werd in 1956
verricht door Jonh Putnam Merrill (1917-7986\ tussen een tweeling. Het verkÍiigen van donororganen schept niet alleen technische, maar ook medischethische
en juridische problemen, welke veel minder zwaar zijn bij de overplanting van
het hoomvlies van een overlede^e (conteo-trunsplantatie, i^ de jaren dertig

geinitieerd door Madirnir Petrovich Filatov, 1875-1956).
10.9 Technische vooruitgang

ln de negentiende eeuw werden de diagnostische rnogelijkheden zeer sterk uitgebreid door allerlei technische vindingen. Hermal von Helmholtz construeerde
in 1851, toen hij te Koningsbergen hoogleraar fysiologie en pathologie was, de
eerste ofalmoscoop die spoedig het dagelijks gebruikte inskument der oogartsen
werd. In 1871 werd Von Helmholtz, die zich reeds in 1847 als natuurkundige

had gemaniÍesteerd in zijn beroemde rcde Ueber die Erhaltung der Krafl, benoemd tot hoogleraar in de lsica aan de Berlijnse universiteit. Hier hield hij
zijn invloedrijke rede over Das De ken in d.er Medizin $8n). De zangleraar

Manuel Patricio Rogriguez Garcia (1805-1906), die zijn eigen stembanden wilde
bezichtigen, vond in 1855 de keelspiegel uit (Obseroations on the human aoice) en
Ieefde Iang genoeg om het succes van zijn vinding in de geneeskunde decennièn
lang bevestigd te zien. De beide apparaten bevorderden de ontwikkeling van
de oogheelkurde en heelkunde als afzonderlijke specialismen. Andere
aanwinsten, zoals de oesoÍagoscoop (1867), cystoscoop (1877), gastroscoop
(1881), bronchoscoop (1898) en laparoscoop (1921) brachten allerlei delen van
het inwendi8e vart het lichaam bimen het gezichtsveld der artsen.

De Nederlander Willem Einthoven

(7860-"1927),

die in 1885 - kort na zijn

prornotie bij Donders, toen hij nog semi-arts was - tot hoogleraar in de fysioIogie te Leiden werd benoemd, construeerde in 1903 een snatrgalaanometer,
waarmee hij de elektrische gebeurtenissen ilr de hartspier registreerde (ï,lre
sting galoanoneteÍ and the human electro-caldiogrun).In 1924 kreeg hij voor deze
ontdekking de Nobelprijs voor geneeskunde. Voor de cardiologie werd zijn
eleklrccadiograaf een aanwiÍrst van de eerste rang en een onuitputtelijke bron
van inÍormatie, niet in het minst voor de herkenning varl het hartspierinJarct ten
gevolge van kransslagadertrombose, hetgeen door de Arnerikaan James Bryan
23.1
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Herrick (1861-1954)

in

1912 het eerst

werd bescfueven. Ook de elektro-

encefalografie, doorJohames (Hans) Berger (1873-1941) in 1929 begonnen, vindt
onder andere bij de studie der epilepsie, de 'heilige ziekte' bij de oude Grieken,
steeds meer toepassirg.
L0.9.7 Röntgen- en radiumstralen

Nog universeler waren de gevolgen var de waameming die de fsicus Wilhelm
Conrad Röntgen (1845-1923) op de avond van 8 november 1895 in zijn labo-

ratorium deed. Röntgen was een Duitser die zijn jeugd gÍotendeels ir
Apeldoorn en Utrecht doorbracht en zich aanvanlelijk een academische studie
ontzegd zag, doordat hij voor het eindexamen der middelbare school was
geza-kt een gevolg van de edelmoedigheid, waarmee hij een niet door hem
gemaalte karikatuur van een leraar voor zijn rekening nam, zodat hij van de
school verwijderd werd. Nog jaren later werd door het gemis van dit diploma
zijn eerste verzoek tot toelating als privaatdocent geweigerd! Op die bewuste
avond werkte fuj met kathodestralen en zag tot ziin verbazirrg een fluorescentiescherm door alumilium heen opLichten. Hij was zich onmiddellijk bewust een
gÍote ontdekking te hebben gedaan. ln december van hetzelÍde jaar deed hij een
eerste voorlopige mededeling voor de Physikalisch-medizinische Gesellschaft
in ziin woonplaats Wiirzburg, gepubliceerd onder de ti tel Uber eine neue Art tton
Struhlen (1895), en spoedig werd de eerste rönt8enÍoto van de hand gemaal<t.
De door hem gevonden stralen bleef de bescheiden geleerde zijn gehele leven
X-stralen noemen en een zonder zijn toestemrning georganiseerd congres dat als
'Röntgenacongres werd aangekondigd woonde hij met opzet niet bij. In 1901
kreeg hij de eerste Nobelprijs voor natuurkunde. De geweldige vluót die de
diagnostiek en in mindere mate de therapie met rönt8enstralen heeft genomen
heeft hij nog voor een groot deel meegemaakt. Hij stierf in 1923.
Intussen was toen reeds lang aan de fysici gebleken dat in de natuur stoffen
voorkomen die ioniserende stralen uitzenden. Pierre Curie (1859-1906) en zijn
vrouw Marie Sklodowska (7867-1934) wisten in een oude loods te Parijs uit
grote hoeveelheden 'Pechblende' uit Joachimsthal (waar veel arbeiders aan
longkanler stierven) in 1898 een kleine hoeveelheid radium te bereiden (Sur zne
substance nouaelle radio-actioe, continue dans la pechblende). In 1903 kregen zij de
Nobelpdjs voor natuurkunde, samen met Antoine Henri Becquerel (1852-1908).
Toen Pierre Curie in 1906, in gedachten verzonlen, door een met paarden
bespamen slepersrdagen overreden en gedood werd, zette Madame Curie het
werk voort tot zij aan de gevolgen van de omgang met radium, een kwaadaardige anenie, overleed. Becquerel onderzocht de biologische werking van het
radium (radíoactiur'Íelt) en bescfueef zijn bevindingen in een verhandeling Sar
les radiations émises pu phosphorescence (1896). Hij was tot dit onderzoek aangemoedigd door de Curie's die hem eens een klein stukie radium in zijnvesÍzak
stopten om het mee te nemen naar een congres in Londen. Toen hij terug kwam
was de huid van zijn buik op de plaats waar hij het radium gedragen had bruin
verkleurd. ln de geneeskunde bleek het rudium enerzíjd.s gezwelcellen tot ver235
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dwijning te kunnen brengen, anderzijds ook bij langdurige, zeer geringe bestraling, kwaadaardige ziekten als kanler en leukemie te kurmen veroorzaken.
ln 1931 werd voor het eerst kunstÍnatig * rudío-actieÍ isotoop gemaakt. De
toepassing van de kunstmatige radio-actieve isotopen en de mogelijkheid val
hun kwantitatieve meting door Geiger-tellers en andere steeds gevoeliger
instrumenten heeft in de laatste jaren voor de pathologische ffsiologie ongekende mogelijkheden geopend en werd ook, zij het in mindere mate, voor de
therapie van belang: in 1939 werd radio-actief fosfor genoemd als therapeuticurn voor leukemie (1.H. Lawrence, K.C. Scott en L.W. Tuttle) en in 1942 werd
de behaadeling va^ de ziekte oan Basedow (Craae's disease) met radio-actief
jodium bescfueven (S. Hertz en A. Roberts).
10.10 De

inwendige geneeskunde

Door al de in het voorgaande genoemde ontdekkingen werd de inwendige geneeskunde ontzaglilk verrijkt. Haar diagnostische hulpmiddelen werden verveelvoudigd en toegespitst. Nauwkeurige chemische bepalingen in allerlei
lichaamsvochten, bacteriologische en serologische onderzoekmethoden, röntgendoorlichting en -fotografie, ook met kunstmatige conEasteffecten, de elektrocardiografie schiepen mogelijkheden die een eeuw geleden nog ondenkbaar waren.
Met de vitaminen en hormonen, de chemotherapeutica, antibiotica en corticosteroiden kreeg ze wapenen in handen om tal van vroeger ongeneesliike ziekten
te bestrijden, Daarbij wordt het echter steeds moeilirker de eenheid van het
organisme, ook in ziekte, in het oog te houden.
De aandacht van de geneesheer werd trouwens reeds sinds de tweede helft
der negentiende eeuw van de totaliteit van het zieke lichaarn afgeleid naar ziin
onderdelen. Het anatomisch denken dreef ertoe de zetel der ziekte steeds in een
bepaald orgaan te zoeken en leidde tol de orgaanpathologie. Toen daarbij allerlei
nieuwe technieken kwamen die speciale vaardigheid en ervaring eisen kwamen
de orgaanspecialismefl op. Het overzicht over het geheel werd inderdaad bijzonder moeilijk.
10.10.1 De School oan lNilliam Osler
Een der weinigen die de inwendige geneeskurde nog vrijwel in haar geheel
overzagen was de reeds vaker genoemde Sir William Osler. Aan beide zijden
van de Atlantische Oceaan heeft hij zijn licht taten schijnen. In 1849 werd hij in
Canada geboren als afstammeling van Franse emigraÍrten. Zijn vader was predikant. Hij studeerde aan de McGill University in Montreal die hem op zijn
zesentwintigste jaar tot hoogleraar benoemde rn de institutes of medicine, dat is
de (patho-)fysiologie: vergelijk d.e institutiones waarover onder meer de achtfende-eeuwse systematici spraken. Osler had toen al een grote studiereis langs
de belangrijkste Europese cenka gemaakt. Later was hij hoogleraar in Philadelphia en Baltimore, tot hii in 1905 regius professor in Oxford werd. Zijn leerboek Princíples and practice of medicíne (1892) beteefde acht herdrukken en werd
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ook in Franse, Duitse, Spaanse en Chinese vertaling verspreid. Danl< zij ziin
syrnpathieke persoonlijkheid, grote werkkracht en didactische gaven vielen de
vruchten van zijn klinixhe ervaring velen ten deel, en ofschoon hij geen grote
ontdekkingen deed bevorderde hij de ontwikkeling der inwendige geneeskunde
ten zeerste. Van zijn grote liefde voor de geschíedenis van zijn wetenschap en
kunst getuigde zijn prachtige boekerij van ruim 7500 veelal uiterst kostbare
werken, die als Bibliothec.t Oslerianq in de Mccill University zorgvuldig wordt
beheerd. Osler was een evenwichtige geest, een hoogstaande en imemende
persoonliikheid, die zijn godsdienstige aÍkomst niet verloochende. Het boek
Religio medici (1642) van Sir Thomas Browne (1605-1682), waarin op literaire
wijze het probleem vafl de verhouding geloof-wetenschap aan de orde werd
gesteld, was zijn dagelijkse lectuur. De dood van zijn enige zoon aan het
Maamse front tijdens de Eerste Wereldoorlog trof hem diep. ln 1919 overleed
hij en werd plechtig te OxÍord begraven; d.e Religio, zijn 'comes viae vitaeque'
(gids en levensgezel) gedurende een halve eeuw, lag op zijn baar in de tady
Chapel.
Na Oslers dood zette het proces van de specialisering zich met al zijn vooren nadelen voort. De enorme toeneming van het feitenmateriaal maakt een
overzicht over de gehele wetensóap, waarin de inwendige geneeskunde dreigt
te verbroklelen, steeds moefijker. Grote Íiguren als Osler die nog een overzicht
over het geheel hadden, zijn zeldzaam geworden- Door de onvermijdelijke
ont$/ikkeling van de specialismen die zoveel winst hebben gebracht, dreigt het
besef van het verband tussen de onderdelen der geneeskunde te verzwakken
en verloren te 8aan. Het oude Hippocratische ideaal niet een ziekte, maar de
zieke mens te behardelen wordt steeds moeilijker bereikbaar. En zo kon het
gebeuren, dat ondanls alle ongedachte vorderingen de geneeskunde er op
gevoelige wijze aan herinnerd is geworden dat de zieke mens méér is dan een
obiect van natuurwetenschappelijke studie. De mens heeft en is lichaam én ziel.

ir Nederland zou de Ameril<aanse kliniek onder aarvoering van Osler
grote i:rvloed hebben. Hier was de inwendige 6eneeskurde aan het einde van
de negentiende eeuw tot ontwikkeling gebracht vanuit de Duitse kliniek door
een leerling van Vtchow: Samuel Siegmund Rosenstein (1832-1906). Deze 'aartsvader'van de interne geneeskunde in Nederland, kwam in 1866 naar Groningen
en doceerde sinds 1873 te Leiden. Zijn leerling Pieter Klazes Pel (1852-1919), die
evenals Wilhelrn Ebstein (1836-1912) de pseudo-leukemie of 'cfuonische Riickfallsfieber' bescheeÍ (ziekte oan Pel-Ebstein, 1887), vertrok in 7877 naar Amsterdam
om in de kliniek van Barend Joseph Stokvis (1834-1902) te werken, wiens opvolger hij werd. De Utrechtse school zag een leerling van Donders op de leerstoel inwendige geneeskunde benoemd: Sape Talma (1U7--191,8). Tot dezelfde
school behoorde Karel Frederil Wenckebach (1864-1940), die na een hoogleraarschap irl Groningen (1901-1914) aan de Weense universiteit werd benoemd. De
cardiologie was zijn belangrijkste aandachtsgebied binnen de inwendige geneeskunde; in 1899 schreef hij zijn eerste klassieke artikel over aritmie (Zur Analyse
Ook

William Osler over specialisatie in de geneeskunde
'Specialism. now a necessity, has íragmenled the specialities themselves in a
way that makes the outlook hazardous. The workers lose a1l sense ofpropoÉion
in a maze of mirutiae. Ever),where men a:e in small coteries intensely absorbed
in subjects of deep interest, but of very limited scope. Chemistry, a century ago
an appanage of the chair oÍ medicine or even of divini§, has now a dozen
departments, each wilh its laboratory and literature, sometimes its own society.
Applying themselves early to research, young men get into backwaters far ftom
the mdn stream. They quickly lose the sense of proportion, become hypercritical, and the smalLer the field, the greater the tendency oi megalocephaly.
The study for fourteen years of the variations in the colour scheme oÍ the 1.300
species of tigerbeetles scattered over the earth may sterilize a man into a sticker
of pins and a paster of labels; on the other hand, he may be a modem bioloBist
whose interest is in the experimental modification of types, and in the
mysterious insulation of hereditary characters from the environment. Onty in
one dtection does the modem specialist acknowledge his debt to the dead
languages. Men oÍ science pay homage as do no others, to the god oÍ words
whose nagic power is nowhere so maniÍest as in lhe plastic language of Greece.
The only visit many students pay to Pamassus is to get a:r intelligible iabel Íor

a fact or form newly discovered. Tum the pages of such a dictionary of
chemical terms as Morley and MuL, and you meet in close-set coluÍnns
countless names ud<nown a decade ago, and unintelligible to the specialist in
another department uruess famfiar with Greek. and as meaningless as the
Arabic jargon in such medieval collections as the Synonyma of Simon Jaauensis
or the Pandects of Mathaeus Sylvaticus. ....
From over-specialization scientific men are in a more parlous state than are the
humanists from neglect of classical tradition. The salvation of science lies in a
recognition of a new phÍosophy - the scientia scientàrur, of which Plato speaks.
In the proposed Honour School the principles of philosophy are to be dealt $'ith
sciences, arrd by the inboduction oÍ literary and historical
studies, which Ceorge Sarton advocates so warmly as the new humanism, the
student will gain a knowledge of the evoludon of modern scientific thought.
But to limit the history to the modem period - Kepler to the present time is
suggGted - would be a grave eror. The scientific student should go to the
sources altd in some way be taught the conlexion oÍ Democritus with Dalton,
of Archimedes with Kelvin, of Aristarchus with Newton, of Galen with John
Hunter, and of Plato and Aristotle with them all-'

in relation to the

[Uit W. Osler, A

.ray aÍ lífe and ottuÍ s?le.fel ?rintrgs (New York 1951) 28 29].
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des unregelmdssigen Pulses\,
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1914 gevolgd door het standaardwek Die

unregelnriissige Herztiitigkeit und ihrc Hinische Bedeutung) . Wenckebachs vriend en

tijdgenoot, en met hem bewonderaar van Osler, was Albert Abraham Hijmans
van den Bergh (7869-1943), hoogleraar inwendige geneeskunde te Groningen
(1912-1918) en vervolgens te Utrecht en bekend vanwege zijn onderzoek aarr
galkleurstoffen, porfyrinen en lipochromen. De (indirecte) bfirubinereactie in
het serum, algemeen bekend als d.e reoctie pan Hiimans uan den Bergh oÍ Van dett
Bergh test, werd door hem in 1913 bescfueven (Die Farbstoffe des Blutserums),
samen met de internist lsidore Snapper (1889-1973).
70.10.2 Vitaminm

In de veronderstelling dat

bepaalde,

h

kleine hoeveelheden in de voeding

onmisbare ingrediënten, aminm zouden zijn, schiep de Poolse onderzoeker
Casimir Funl< (1884-1967) in 1914 in zijn boek Díe Vitamíne de naam uitamine,
die tegenwoordig bijna dagelijks over de l.ippen van iedere ontwikkelde leek
komt. Voor de beriberi (n Japan kalr/<è geheten), een ziekte van de oosterse lalden met een riistetende bevolkiÍlg, zocht een Nederlandse regeringscommissie
in 1896 nog de oorzaak in een bacil. Ze bleek echter een gevolg te zijn van de
industriële ontwikkeling: bij machinaal gepelde rijst werd het de korrel omhullende vliesje (pericarp) geheel verwijderd en dit bevat een de ziekte voorkómende 'vitamine', dat in 1926 door William Frederick Donath (1889-1957) en Barend
Coenraad Petrus Jansen (1884-1962) ilr kristallijne vorm werd geisoleerd.
De gedachte dat een calorisch voldoende voeding toch in sommige opzichten
emstig tekort kan schieten, werd mede door de Nederlander Gerrit Grijns (18651944) ontwikkeld. Evenals zijn landgenoot Christiaan Eijkman (1858-1930), die
zijn bevindingen in 1890 had gepubliceerd, wist hij in 1901 experimenteel
polyneuritis bij kippen te verwekken door deficiënte voeding. Terwijl Eijkman
eóter aarvarkelijk aar toische invloeden dacht, hield Griins vast aan een
tekort in de voeding. Hij kreeg ten slotte gelijk, maar de Nobelprijs voor deze
ontdekking ging ir 1929 alleen naar Eijkman. Spoedig bleek dat zo'n 'partiële
honger' of voedingsdeíiciëntie ontzagLiik veel meer voorkomt.

Trouwens rn zekere

zin was de

scheurbuik (scorbuut) reeds vroeger als

zodanig herkend. Deze ziekte, vroeger ook wel 'blauwschuyt' genoemd, was het
schrilbeeld voor soldaten en vooral voor zeelieden. Vooral toen in de zestiende
en zeventiende eeuw lange zeereizen naar Amerika, lndië en Australië werden
gedaan, maakte ze talloze slachtoffers. Op de slavenschepen bestond de voeding
uit paardebonen en scheepsgort. Op de lalge tocht van Nederland naar Java
brachten Kaap de Goede Hoop of Madagascar met hun overvloed aan verse
vruchten dilwijls de zieken nog reddhg. De oorzaak werd dan ook sinds die
tijd in de voeding gezocht, soms in een verkeerde samenstelling (gezouten of
bedorven vlees), veelal echter ook in een tekort. De genezende kracht varr verse

vruchten, groenten en vooral citrusvruchten was dan ook wel bekend, bii
voorbeeld aan Pieter van Foreest. De eer de zaak duidelijk te hebben gesteld
moet worden toegekend aan James Lind, die a1s geneesheer op de Engelse vloot
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Eponiemen in de dageliikse praktiik
Achtereeaoolgets wordm oermeld: het jaar waarin publikatie ran de naamgaw (die
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de aolledige naam.

Ad.ms-Stokes aanvallen: Robed Adams (1791-1875)
Ziekte van Addtuon: Thomas Addison (1795 1860)
Àrttus-Íenorneen (anaÍylàxie)r N-icolas MauÍice Arthus (1862-1945)

AcchcÍÍ'se knobbelt§ (Íeuma)i Karl Albert Ludwig AsóofÍ (186ó-11942)
Reflex van Babirukir Jos€?h FÍancois Felix BabiJrski (1857-1932)
Klieren van B.nholinuÉ: Caspa! BàÍtholin, de jongere (1655-1738)
Zekte van Basedorr: Karl Bas€dow (1799-1854)
Verla-Íhming van Bell: SiÍ Charles B€ll (12+18,12)
Bcsnier-Boeck-Íhaumann-zi€kte: Emest Besnie! (1831'1909)
Bilmth l-operatis ChiistiaJl Albert Theodor BillÍoth (1829-1894)

Eitroth Il-operatie: CkÈtian Albert Theodor Billro$ (1829-1894)
B€snier'Bocck-S.haumann-àekter

Caesar Peter MoeUe. Boeck (1845-1914

Oper ductus Bodfi: konardo Botallo ((a. 1519-1584
Zekte van Btitht Richard Eright (1789-1858)
Paul-BunneI-reactis Walis Wiuard Bunnel (1902'?)
Burkitt's lyaroom: Denis Parsons Burldtt (1911-?)

Ademlaliry van Ch€yne.Stokes: John Cheyne

Om-&*)

Chvostek6)'Epboon (h,?oparathyreoïdie): Franti§€k Chvostek (18311884)

conr-§yndroom Grimair aldosteronisme): ,erome W. Conn (1907-?)

Coombr' test: Róin Royston AÍ106 Coombs (1.921-?)
Pols van CoËgan: Sir Dominic John CorÍigan (1802-1880)
Ziekte van Cmhn: BuiI B€mard Crohn (18E41983)
S,Íd.oom van Cushinti Harvey Wílliams Cushing (1869-1939)
Dorlth-Landsteiner-hemolysinen: rulius Donath (1870-1950)
Conkactlrur van Dupu)tren: Baron Cuillaume Dupuyhen (1727-1835)
Erton agent (pímaire a§?ische pneumonie)r Monroe Davis Eaton (190,1-?)

1E87

PelEbrt.ir'se koortsr WfielEl Ebstein

1W7

Efu.n$ent.rsynd"room: Victor Eisenm€n8er
Zouinter-Elliron-syn&oom: Edwin Homer Ëlison (191&?)

1955

r875
1E66

19?,

lEA
1924
1918
1E82

1665

19»
r8&l
1E35
16E4

(18361912)

Veslamming van Eó: Wfielm Heinrich Erb (184&1921)
FrUor, tekal()tie van -: Etienne l,ouis AÍthus Falot (1&5G1911)
F..coni-s)'ndroom: Cuido Fanconi (lE»-lq79l
FeNing's reactie (glucosuÍie): Hermann Christian von Fehling (1E12-18É5)
feuy-syndroom ({honische arthritis): Augustus Roi Fellv (189t?)
wat€rhouse-frid.richsen-syndroom: Carl Friderichs€n (188é?)
G.u(hcís ziekte: Philippe Charles Emest GaucheÍ (183!1918)
c.rhÀdt' reactie (diabetes): CarI Adolph Christian J. GerhaÍdt (1&33'1902)
Von GieÍke's ziekte Edgar Otto Konad von Cierke (18z7-19.15)
Kleu.ring volgens Gr.m: Christian Gram (185!1938)
Gr.ves' ziekte: Robert James Graves (17961853)
Gr.witz-tumor (h,?emefroom): Paul Albert Crawitz (185G1932)

r6t6

H.rhimoto's thyreolditi§: Hakaru Hashimoto (1881'1934)
I«obbels van HebcÍd€n: WiIIiam Heberden (171G1801)
Ziekte van Henoch-Schdnlein: Eduard Heinrich Henoch (182G1910)
Zekte van Hirschsprung: Herald HLs{hsprung (183G1916)
Zekte wan Hodtkin: Thomas Hodgkin (1798-18ó6)
Hurler-syndroom: G€rÈud HuÍleÍ
Epile?sie va]t JàctLronr John Hughlings làckson (1&1t1911)
Ziekte van Krhl€r (multipel myeloom): Otto KaNer (1819-1893)
K.rnit-slErptoom (msringitis)r VladimÍr MiklBilovich Kernig (1&(}1917)
Kirrmelstiel-Wilson-syndroom: Paul Kimmelsti€l (19(}1r0)
KlineÍcltcr-syndÍoom: Harr', Fit h KlinefelteÍ (1912-?)
Kopliks€ vlekken Henry Koplil (1858-1927)

1A74
1941
1904
1935

Kveim-reactie (sarcoidos€): Morten Ans8ar Kveih (1892-7)
Donath-Laídrteiner-hemolysinen: Karl l,andsteiner (186&1943)
SteiÍr-Levctrthal-syndroom: Michael trventhal (1901-?)

1972

17§
1868

1§7
1832
1919
1868
1EE9

1882

193ó

§a

Kussmeul'se ademhaling: ÀdolÍ Kussmaul (18»-1902)

78»
1889
1908
189ó
1901

1809
1934
1888
1861
193,1

1908
1927
1883

1914

Oplossint vàn Lugol:.Jean GuillauÍle Au8lste Lugol (178&1851)
Punt van McBurney: Ch?Íles McBumey (1845-1913)
Mantour-Íeactie: Charles Mrntoux (187/-1944
MarÍ.n-syndroom: Bemaid Jean Antonin MaÍfan (1&5&1942)
Mryo-operatie (hemia): William lames Mayo (1861'1939)
Dve.tikel van M..lel: Johan Fri€dlich Meckel (1781-183)
Meigs-syndroom (ovarium fibroom): Joe Vinc€nt Meits (1892-?)
MenetÍic1s ziekte: PierÍe EuSme Mefletrier (185+1935)
Zekte van Menièr!: ProspeÍ M€niàe (1799-1862)
Meulenf.cht-dieet (hematem€sis-melena): Einar Meul€ngracht (1887-?)
Mom-reactie (pelcutan€ tubeÍculine rcactie): EÍtst Moro (187+1951)
Morch.owitz-ziekte: Eli Moschco .iE (1879 1964)
Zehl-Neelaca-kleuring: Friedich Ca-rl Adof Neelsm (189L1E94)
Nierrrnn-Pi.k's ziekt€i Albert Niehann (1880-1921)

1866

Zekte van Pet.t

1932

Prul-Buhnell-reactie: Johan Rodman Paul (18931971)
Pel-Ebstein'se koorls: Piet€r Klazes Pel (1852-1919)
Morbus PfciÍÍer (ktierkoorb): EEil PÍeiÍÍer (18461921)
Niemann-Pi.k's ziekte: Ludwit Pick (186&1935)
Von Pirquct-reactie: Ctre&ens PetÉr Pirquet von Cesenatico (187+1929)
Plaut-Vincent-angiÍra: Hrrto Karl Plaut (1858-1928)
Plumm.r-Vi[son-s],ndroom: Henry St nley Plummet (1874-B3n
Politrcr luchtdouche: Àdam Politz€r 183t19m)
Pott'se gibbusr Perivell Pott (171+U88)
Ouincke's oedeemr Hein-rich lrmaeus Quincke (1842-1922)

1885
1E89

1926

1fr7
1894

1912
1863
1779

r882

t9t2

1*2
1882
1902
1896
1955
1953
1917
1837
1937

1914
1852

l9t5
191E

1935
1898

144ó

1&tÍ
1831
1890
1861

1704
1E

1912
1881
1944,

1906
1911

tam
1886

r879
1715
1896

7926
1899

tgx

1§2
1955

SiJ JarÍres Paget (1E14-1899)

RrniHL Coffad RalrsHt (1867-1%3)
Zekte ean R.yn ud (asphlaie): Maurice RaynÀud (183+1881)
zekte van Re(klinthrusrn: Friedrich D. von Recklin8hausen (183'}1910)
St€rnbeig-Re.d-cet (maligne lyuÍograruloom): Dorothy Reed
Ried.l's struÍra: Bemhard Moritz K.L. Riedei (18,161916)
OpeEtie van

Sibin-vaccin: Àbert Bruc€ Sabin (1906-?)
S.lk-vaccinr lonar Edward Salk (1914?)
Besnier-8oeck-Scluulunn-ziekte: rörgen Nilsen &haumatu (18791953)
Henoch-Schönlcin: |ohann Lucas Schónlein (179$1861)
She.hrn's ziekte: Èlarold l-eemint Sh€ehan (190G1988)
SirErond.e cache{e Morris Simmonds (1855-195)
Sp€culum van SiÍrs: James Marion Sims (181118a3)
Sippydieet (ulcu5ziekte): BerEam welton Sippy (18661924)
Wet vàn Strrling: Emest HeÍ'ry StarlinS (186ó-1927)
Stein-Irventhal-eyndroom: Irvint keiler Stein (1867-?)
St.hb€B-Recd<el (oaligre lymfo$ànutoom): Cart Sternberg (1822-1935)
Adarl-stol(€s aànvallàu Wilhelrn Stokes (180+1878)
Ademhaling van Chryne-stokee: Wilhclm Stokes (18041878)
Operatie van Syirc (s&elamputatie): James Syme «1799-1870)
Trend€l.nburg-opeÍati€ (varic6): Friedtich Tr€rd€lstbuÍt (f 8441924)
Trours..u-symptoom: Armand Trousseau (1801-1864
v.ls.lvr-manoevÍe (middmoor): Aatorrio Maria Valsalva (166ó-1723)
Plaui-Vinc.nt-antina / -stomatitis: Jean Hyacinthe Vincenl (1862-1950)
Plummer-vin6on-syndroomi PorteÍ Paisley Virson (189G1959)
ConEactuur van Volkm.Irn: Richard von Vollmann (183G1889)
W.ldenshöEr'§ ziekte: Ian Ctista Waldmström (1 -?)
WrrserÍran-reactie: AuSust von WasserEunn 11t*,.1925J
WaterhourèF.ideri.hsens,,ndroom: Rupert WÀterhouse (1873-195a)
wÉtner's ziekte: Friedrich Rudolph Georg Wegner (18É11917)
Zekte van Wcil Adolf WeiI (184&191ó)
Tang ('presstlIe-forceps') vafl WcUr: Sir Thomns Spen(er Wells (181&1894
WeÍlhoís zrekte: Paul Gottlieb werlhof (1699u64
Widrl -reactie: Femand Widal 0862-1929)
Von willebr.nd-ziekte: Ërik Adolf von WilebÍand (187G1949)
Wilms-tumor (nier embryooqr)r Max Wilms (1867-1918)
Kimmelstiel-Wil.or-syndroom: ClifÍo.d Wilson (1906?)
Zi€hl-Neelsen-Lleuring (spuhrmondeÍzo€k): FÍanz Ziehl (1E59-1926)
ZouinteÍ-Ellison-synd.oom: Robert Milton Zolinter (1901?)

HooFDsruK 10

de door scorbuut aangerichte verwoestingen uit eigen aanschouwing kende. ln
ziin verhandeling van 1753 ried hij citroensap aarr ter voorkoming der ziekte.
Pas t$/ee jaar na zijn dood in U96 weld dit sap officieel aan het rantsoen van
de leden der Britse 'Navy' toegevoegdl b\ 7937 kreeg de Hongaar Albert
Szent€yörgyi (1893-1987) de Nobelpdjs, omdat hij ín 1928 }:.el ascorbinezuur als
het werkzame bestanddeel had aangewezen.
Een soortgelijke ontwikkeling vond met de ruchitis plaats. Terwijl i.n 1771
door Percival uit Manchester haaien-levertraan was aangeraden als in- en
uitwendig middel tegen reumatiek, werd ze in het begin der negentiende eeuw
krachtig werkzaam bevonden bij rachitis. In 1922 bleek Elmer Vemer McCollum
(7879-1967) dat dit effect aan een in de levertraan aarwezig anti-rachitisch
vitamine moest worden toe8eschreven (later vitamiae D1); in 1927 was Otto
Rosenheim (1871-1955) een van de onderzoekers die aantoonden dat vitamine D
ook ontstaat door de bestraling van ergosterol met ultraviolet Iicht.

De leer der vitaminen werd vooral vanuit de pathologie ontwil<keld en
bevord.erd. De pellagra, een aandoenirg die vooral bij een ma$-etende bevolking
met eenzijdige voeding voorkomt en miljoenen ten gÍave heeft gesleepL bleek
in 1926 te voorkómen met een P.P. [Pellagra Preventing]-factor oÍ anti-pellagra-

vitamhe, waarvan Coruad Amold Elvehjem (1901-1962) in
dat het om nicotinezuuramide gitg.

1938 kon vaststellen

10.70.3 Hormonm
Dat sommige klieren hun afscheidingsprodul<ten niet via een afuoergang, maar
reótstreeks in het bloed lozery bleek in 1849 aan de Duitser Arnold Adolph
Berthold (1803-i861) toen hii bij hanen de gevolgen van castratie, zoals het

verlies van fierheid en kleiner worden van de kam, kon voorkomen door
inplanten der weggenomen geslachtsklieren in de buil (Transplantotion det

Hden). l^ 1905 gaf de Engelse [,sioloog Emest Henry Slarlng (186G1927),
welLicht beter bekend door zijn bijdragen tot de harÉysiologSe (wet oan Starling,
1918), in zijn Ctootian kctwes on the chemical coïelatíon of tfu functions of the
body aan deze produkten van zoSeheten inwendige secretie de naam hormonen,
welke hij afleidde van het Griekse woord öppdr» ftormao), dat aanzetten,
aandrijven betekent.
De kropchirurgie in Zwitserland deed de funeste gevolgen kennen van de
wegneming van de gehele schildklier (thyreoprief rnyxoedeem) en van de vier
bijschildKiertjes Qtarathyreopríme tetanie). F{el hormoon van de schildklier, het
thyroxine, werd 'on Christmas Day' 1974 door Edward Calvin Kendall (18861972) in zuivere toestand verkregen (The isolation in crystalline form of the compound containing iodine, uhich occurs in the thyroid; its chemical noture and
physiologic actioity, 1975).
Van een, ook sociaal, veel wijdere betekenis was de ontdekking van het insuIize. Dat wegrreming van het palcreas díabetes mellitus len gevolge heeft, hadden
Von Mehring en Mhkowski in 1889 ontd ekt (Diabetes mellitus nach Pankreasextirpation,1890), oveigens door een feit dat reeds aan de oude Indiërs bekend was.
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Hun amanuensis maakte er hen immers op opmerkzaam dat de vliegen bij
voorkeur neerstreken op de urine van hun pancreasloze hond. De voorkeur van
mieren en insekten voor de udne van 'diabetesrlijders was in India reeds omstreeks 400 na Chr. bekend. Minkowski kwam uit de school van de Berlijnse
internist Friedrich Theodor Frerichs (1819-1885), de ontdekker vat heÍ leucine
en tyrosine ('1854) en een autoriteit op het gebied van de leverziekten (Klinik der
Leberkrankheitm, 1858-1861). Diens leerling Bernard Naunyn (1839-1925), auteur

van Der Diabetes Mellitus (1898), waarin de lerm acidose werd ingevoerd, en
schriiver van een autobiografie (Erinn erungm, Cedankm und Meinungm,1925) óie
een leerrijk beeld schildert van de ontwikkeling van de geneeskunde tijdens zijn
leven, was de Ieermeester van Mirkowski. Na onder Naunyn werkzaam te zijn
geweest te Koningsbergen en sinds 1888 te Straatsburg, werd hij in 1905
hoogleraar i-rr GreiÍswald. Minl<owski was een scherp waamemend klinicus die
ook het Korsakow-syndroom beschreef vóór Sergei Sergevich Korsalow (18í1900). Vóór zijn tweeëndeÉigste iaar had hij een drietal belangrijke ontdekkingen op zijn naam: hij herkende FLel conu diabeticurz als veroorzaakt door een
ongecompenseerde acidose, ontdekte het ontstaan van diabetes bij de hond na
verwijdering van het pancreas, en de verbetering of Benezing daarvan door
implantatie van pancreasweeÍsel. Een tweede expert op het terrein van de
suikerziekte was Carl Harko von Noorden (1858-1944), hoogleraar te Franl<furt
aan de Main, en auteur van tal van studies over diabetes, onder andere van hel
standaardwerk Die Zuckerkranklrcit und ihre Behandlung (1895).
Had reeds tien jaar eerder de Amsterdamse karkeronderzoeker Nathaniël
Waterman (1883-1961) een bloedsuikerverlagend extract van het pancreas in
handen gehad, zoals hij in 1913 rapporteerde aan de Koninllijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen, de ontdekking en het verkrijgen van het insllize
in zuivere toestand bleef aan Sir Frederic Grant Banting (1891-1941) en Charles
Herbert Best (7899-7978) beschoren. De idee was van Banting afkomstig; hij
kreeg haar na het lezen van een artikel over het afbinden van de uitvoergang
van de alvleesklier. lntens bleef hij met zijn gedachten er enige uren mee bezig,
ging naar bed, werd na enige uren wakler en noteerde haastig zijn plarl: 'Ligate
pancreatic ducts of dogs. Wait 6-8 weeks for degeneration. Remove the residu
and extract'. Banting was gedurende de Eerste Wereldoorlog in dienst geweest,
en praltizeerde toen, voor,aar 1921, als huisarts van de klehe Canadese plaats
London. Bezeten vaÍt zijn idee, toog hii naar Toronto en vond bij Best en John
]ames Richard Macleod (1876-7935) gehoor en medewerking: op 16 mei 1921
werd het onderzoek in het fysiologisch laboratorium begonnen, op 1 januari
1922 werd de eerste diabeteslijder met insuline hgespoten (The intemal seuetion
of tfu pancreas,1922). Het volgend jaar kreeg hij met Macleod de Nobelprijs, het

jaar daarop werd hij in de adelstand verheven, in 1944 kwam hij bij een
vliegtuigongeluk om het leven.
In de weinige jaren die daarna zijn verlopen, is gebleken welk een geweldige
invloed de inwendige secretie van de bijnier op het lichaam in gezondheid en
ziekte heeft. In 1849 had Thomas Addison (1793-1860) de pernicieuse anemie als
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een 'disease of the supra-renal capsules' beschreveo in 1855 gevolgd door een
beschrijving van de naar hem genoemde dubbelzijdige bijnier-insufficiëntie (On
the constitutionol and local efects oÍ disease oí the suya-rmal capsules). Bijna een
eeuw ging voorbii vóór men besefte welke belangrijke hormonen de schors der
bijnieren produceert, In de eerste iaren na de Tweede Wereldoorlog werden
enlele van haar produkten in zuivere vorm verkregen. De waameming van
Philip Showalter Hench (1896-1965) en zijn medewerkers van het zeer gunstige,
zij het tijdetijke, efÍect van cortison op het chronisch gewrichtsreuma gaf het
sein tot een snelle ontwilleling (The effects ol a hormo'ne of the adretal coÍteÍ . . on
rheumatoíd arthritis, 1949). Het bleek dat deze bijnierschorshormonen of -produkten bij zeer uiteenlopende ziekten spectaculaire verbeteringen teweegbrengen
en niet zelden het leven kunnen redden. Daar het hier geen specifieke of causale
therapie betreft, betekende dit een kentering in het denken en zoeken dat zich
een eeuw lang in specifieke richting had ontwilkeld. Ook die richting was zeer
vruchtbaar geweest en is dat nog steeds: ze begon bij Efulich.
.

7
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4 D e chemothcrap ie

Paul Ehrlich (1854-1915) werd in 1854 uit een gezeten, ontwi.kkelde joodse
burgerfamilie geboren. Zijn medische studie, volbraót aan verschillende Duitse
universiteiten, sloot hii af met een promotie in tripzig tot doctor in de geneeskunde (1878). Hiema was hij jarenlang assistent aarr de medische kliniek van
de Charité onder leiding van Von Frerichs. Voor een tijdens zijn onderzoekingen opgelopen tuberculose zocht en vond hij genezing in Egypte, onder
Robert Koch bestudeerde hij de problemen der immuniteit en de door Von
Behring gelegde grondslagen der serumbehandeling werkte tu1 utl (Die Weibestimmung des Diphtherieheilsetums,l89T). Darrk zij de ontwilkeling van nieuwe
kleuringstechnieken (intravitale Hzuittg, methyleenblauw) en de ontdekking van
een methode om bloedcellen te telen (1880) leverde Ehrlió tal varr biidragen
tot de hematologie. Zijn zijketm-theone (1885) opende het onderzoek naar de
betekenis va rcceptorcn.ln 1899 kreeg hij in Fran-kfurt aan de Main ten slotte
een groot eigen instituut (lnstitut fiir experimentelle Therapie), in de wandeling
'Serum-lnstitut' genoemd. Hier ontdekte hi, het middel dat hij in 1910 als het
resultaat van jarenlange onderzoekingen eersl op trypanosomet, dan op spirocheten aan de lijdende mensheid tegen sflis gaf, na het tevoren op honderden
kunstrnatig met syfiLis geënte apen te hebben beproefd.
Door zijn studièn over de immuniteit was hij van de speciÍiciteit van deze
processen overtuigd geraakt. De antilichamen warenvoor hem 'toverkogels', die
vanzelf hur doel wisten te vinden. De oude spreuk'corpora non agunt nisi
liquida' (stoffen werken alleen als zij vloeibaar zijn), verving hij door'corpora
non agunt nisi fixata' (stoffen werken alleen als zij gebonden zijn). Zjn ideaal
was het doden der ziektekiemen in eer. therapia magna sterílisans, een alles
steriliserende therapie. Onder het roken van ontelbare zware sigaren beproefde
hij allerlei arsenobenzolverbindingen tot het 606e prepar aat de Spiroclneta pallida
bleek te treffen. Hierover publiceerde hij in 1910 samen met zijn medewerker
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Sahachiro Hata (1873-1938) het opzienbarende boek Die experime elle Chemothe

rapie der Spirillosen. Het arseenhoudend, redding brengend middel werd
in de strijd tegen de geslachts-

Saktarsan (salv-arsan) genoemd, Een nieuwe era
ziekten brak aan.

Een volgende fase in de ontwikkeling der moderne chemotherapie brak in 1935
aan toen de Duitse onderzoeker Gerhard Domagk (1895-1964) de antibacterièle

werkzaamheid van het eerste

val

een lange

rij

siadsdien vervaardigde

sulfonamidrn aantoonde, namelijk het Prontosil-Tegen lal van bacillen en kokken
werden werkzame verbindingen uit deze reeks gevonden. De successen werden
echter op den duur minder door een zich bij de bacteliën ontwikkelende resistentie. De spoedig uitbrekende Tweede Wereldoorlog bracht de noodzaak van
de bestrijding van allerlei inÍecties weer dringend en vreselijk onder de

aandacht der medici.
Beslissend voor een nieuwe ontwikkeling was een waameming waaraan Sir
Alexander Fleming (1881-1955) niet achteloos voorbij ging zoals waarschijnlijk
velen voor hem hadden gedaan. Een platte Blazen, zogeheten Petri-schaal met
een cultuur van etterkoklen bleek door een schimmel verontreinigd te zijn. Aan
deze verontreinigde en dus eigenlijk waardeloze cultuur merkte Fleming echter
op, dat om de grote plek met schimmels zich een zone bevond, waar zich geen
bacteriènlolonies bevonden. WaaÍom niet vroeg hij zich aÍ. Zijn vermoeden,
dat de schimmel (in dit geval Penicillium notatuml ee\ stof afscheidde die de
bacteriegroei remde, werd door hem juist bevonden. Een filtraat van schimmelcultures en haar media bleek een sterke bactericide werking te hebben tegen
allerlei bacteriën. De werkzame stof noemde hij pezicillíze, maar zijn publikatie

over deze vinding

il

7929 (On thc antibacteïiil action of cultures of a penicilliunt)

trok aanvanlelijk wehig of geen aartdacht. Pas tien jaar later namen

de

Oxfordse onderzoekers Howard Walter Florey (1898-1968) en Emst Boris Chain
(790G1979) de draad van zijn onderzoekingen weer op. Pas nu werd het penicilline voor het eerst op een mens beproefd. Het succes was aanvankelijk goed,
maar niet aÍdoende, omdat men te weinig van de stof had, de lijder stierf toch.
ln het besef van het enorme belang van de ontdekking en onder de druk van
de oorlogsomstandigheden, vlogen de onderzoekers in 1941 naar Amerika om
hulp. Ondanls de geweldige krachtsiasparning varr de oorlog bood men die
gaarne. DanI zij de drooglegging waren reusachtige ongebruikte vaten, die bij
de bereiding van alcoholische drarken waren gebruilt, beschikbaar; deze
werden nu gebruikt voor de schirnmelkweken en hun extractie. ln 1941 werden
de eerste patiënten behandeld, het volgend jaar kon het leger het aan zijn
gewonden toedienen. Tegenwoordig weet iedere leek ervanl
Na het peniciJline kwam een hele serie antibiotica het geneeskundig arsenaal
verder verrijken; in 1944 bleek hel streptomycíne de groei van tuberkelbacillen
te remmen. Sindsdien is nog een groot aantal andere antibiotica ontwi-kkeld,
terwijl nog telkens nieuwere verbindingen op de markt worden gebracht die
een kachtiger werking zouden ontvouwen of een zekere specificiteit voor be246
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paalde ziekteverwekkers zouden bezitten. Daama ziin stoffen bekend geworden
of vervaardigd, welke de celgroei van maligne gezwellen remmen. Deze cyÍosl4tic4 nemen een steeds grotere plaats in in de beteugeLing val kwaadaardige

nieuwvorrningen.
10.11 De psychiatrie

Wie trok zich in de middeleeuwen en nog lang ema het lot der geesteszieken
aal-r? Z,e werden evenals de gevangenen op feestdagen tegen betaling in de
dolhuizen voor een paar stuiver ter bezichtiging gesteld, de onrustiSen waren
in ketens gebonden. De oppassers liepen rond met de zweep of bullepees, en
velen der krankzinnigen stierven aan de gevolgen van hun hardhandige

tuótigingen.
ln Frankrijk was het Philippe Pinel, reeds genoemd als nosoSruaí, die het lot
der ongelukkigen verbeterde door te bewerken dat hun boeien werden
afgenomen. Op 24 mei 1798 maakte hij zelf de ketenen van 49 kranJ<zinnigen
in de Salpëtrière los. In Nederland, waar sinds 1,142 de Reinier van Arkel-Stichting in 's-Hertogenbosó en sinds 1461 de Willem Amtzhoeve te Utrecht vele
krankzirmigen huisvestten, hield Schroeder van der Kolk in 1837 nog een
Redeooering ooer de uerwaa oozing der uereischte zorg ter lefiging aan het lot det
krankzinnigm m ter gmezing der zeloea in ons uoderland.ln 1842 waren er volgens
de rapporten van de inspecteurs van hel staststoezicht op het krad<zirnigenwezen noB met kettingen geboeide geesteszieken in Nederlandse inrichtingen.
Pinel en zijn leerling Jean Etienne Dominique Esquirol (172-1840) kachtten de
zielsziekten ook in wetenschappeliike zin te bestuderen: de eerste in zijn "fruité
médico-philosoVhique sur l'aliénation mentale otr la mmie (1801), de tweede in zijn
prachtig gelllustreerde boek Des maladies mmtales (7838).
In Duitsland traótten de christeliike psychiaters Carl Josef Hieronymus
Windischrnann (1775--1839), Johann Nepomuck von Ringseis (1785-1880) en
Johann Christian August Heirroth (1773--lU3) de ziekten, met narne der ziel,
rechtstreeks van de zonde af te leiden. ln het algemeen zocht de psychiatrie de
oorsprong der psychische stoornissen in de psyche zelf, of zoals Wi.lhelm
Griesinger (1817-1868) in zijn boek over Die Pathologie und Therapie det
psychischcn Krankheitm (1845) tegenover met name Heiruoth verdedigde, in de
hersenen. Op de correlatie tussen lichaamsbouw en psyche, die de oude
Grieken aan hun met de humoraalpathologie corresponderende lLeer der temperatÉntefl hadden toegevoegd, was weer door Joham Caspar Lawater (17411801) gewezen in zijn standaardwerk Von der Physíognomie (122), een werk over
de gelaatkunde dat mede moet worden gezien in het kader van de herleefde
aandacht voor de diagnostiek, met name van de orgaandiagnostiek (glossoscopie, auscultatie). De frenologie van Gall en Spurzheim beleeíde, zoals beschreven, slechts een kortstondige bloei, maar betekende wel een stimulans voor het
antropologisch onderzoek. De ltaliaanse medicus Cesare Lombroso (1836-1909)

meende de misdadige aanleg ook

in het

lichaamsuiterlilk van de 'huomo
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delinquente'te herkennen. Mesmers adellijke leerling, de markies De Chastenet
Puységur, had het somnambalisrre bestudeerd en de mogelijkheid van het
hypnotiserm ontdekt. De beroemde neuroloog Jean Martin Charcot (1825-1893),
wiens broommixtuur (solutio Charat) lange tiid het middel bii uitstek was om
een zekere rust aan patiënt en dokter te geven, demonstreerde met voorliefde
in zijn kleine overvolle collegezaal in de Salpétrière te Parijs op dramatische
wijze aanvallen van de'grande hystérie', tijdens welke de patiënt tot verbazing
van het jeugdige intemationale auditorium in een 'arc de cerde' boog (Izgons
sur les maladies du systime nerteux faites à Ia Salpètrière, 1872-1887). ln het kielzog
van het lokal.isatiedenken, dat irr de Franse kliniek zo prominent aanwezig was
geweest en reeds tot uiting kwam in de cranioscopie en ftenologie, schreef
Charcot uitvoerig over de lokalisatie in de hersenen (kgons sur les localisations
dans les mdadies du certeau, 1876-1880). ln dezelfde Kiniek legde Charcot
overigens ook de grondslag voor de studie der geriatrie (Legons sur les mdadies
des aieillards et les mnladies chroniques, 1867).

Tot degenen die Charcots spectaculate colleges over de hysterie hebben bijgewoond, behoorde de Oostenriikse medicus Sigmund Freud (1856-1939). Terwijl toch eigenlijk niemand iets van de hysterie betreep, zou hij de man worden
die er een verklaring van gaf (Studim ber Hysterie, 1895) en zo de grondslag
van de psychoatalyse leggen. Zijn publikaties, zoals Díe Traumdeutung (1900) en
uiteenzetting van de psychoanalytisóe $eorie (Zur Psychopathologie des AlltagsIebens Ir.et daarin de vermelding van 'slip of the tongue', 19M), zouden niet
alleen het medisch denlen diep bernvloeden, maar ook in veel wijdere kring
aandacht vragen. Bekend is de grote betekenis die hii toekent aan de seksualiteit
voor de gedragingen van de mens. De infantiele seksualiteit ís doct hem ontdekt
(Drei Abhandlungm zur Sexualtheoric, 1905) en met ziin vrijmoedig spreken over
alle vormen van seksualiteit heeft § de wereld van zijn dagen ontsteld en geschokt. ln zijn jeugd liet dit zich niet vermoeden. Hij leefde in de periode die
men in Engeland de 'Victorian age' noemt. Koningin Victoria was zeer preuts,
iedereen was dat in haar tijd, ook Freud. Een jaar nadat hij eens op een wandeIing steels naar zijn verloofde had gekeken, toen ze aan de kant van de weg
haar kous ophaalde, bood hij het meisje ziin verontschuldigingen aan. Dat klinkt
nogal neurotisch en inderdaad heeft Freud zich in een iarenlange zelÍanalyse
van een neurose weten te bevriiden.
De grootheid van Freud ligt algemeen gezien in het feit, dat hij in een
periode van een hoogconjunctuur der natuurwetenschappelijke geneeskunde,
die volkomen eenziidig het oog gericht hield op het lichameliike, een psychische
verklaring gaf van somatische verschiinselen. Freud heeft de betekenis van het
onbeuuste zielsleoen voor de mens irt gezondheid en ziekte onderkend. De droom
is voor hem de koninklijke weg, de 'via regia', naar het onbewuste. Freud zag
hoe in de mens verlangens en gevoelens leven die de mens in zijn bewustheid
niet wil toelaten en terugdringt naar het onbewuste. Via een, overigens onverklaarde, psychosomatisóe kortsluiting kan zo'n afweer en verdringing uidopen
op psychogeae, niet-organische verlammingen en sensibiliteitsstoornissen. De
248
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ervaren psychiater kan in een langdurige psychoanalyse, waarir de methode
d.er urije gedachtmassociatie wotdt gebruilct, de verdrongen complexen bewust
maken en zo de patiënt naar de genezing leiden. Zo kunnen de wortels van een

worden in ewaringen uit de vroege kindsheid die
veelal valr seksuele aard zijn. Onbewuste angsten en neigingen (castratie-angst
en oedipuscomplex) zouden een belangri.jke rol spelen. Angsten en schuldgevoelens zouden leiden tot complexer! die angst- en dwangneurosen kunnen verklaren, en bij bewustmaking, genezen. Een voorbeeld daarvan zagen we reeds
bij Hippocrates. ln de dromen zouden allerlei 's)Ínbolen' de geslachtsorganen
kunnen vervangen; in ziln droomsymboliek gSng Freud zeer ver en gingen velen
vart zijn leerLingen zeker té ver.
Freuds leerling Alfred Adler (1870-l%n heeft behalve aan de seksualiteit
aan de geldhgsbehoefte een belangrijke plaats gegeven rn ziln lndiaidualpsychologie (Uber die neraösot Chalaktet, 1912) en op de betekenis van het
minderuaardigheídscomplex 1ewezen (Studie iiber Mindenaertigkcit uon Organen,
1907). Carl Gustav Jung (1875-1961) geloofde aan het zogeheten collectief-onbewuste, e meent dat in de dromen arcLe@en, uiÍ de folklore bekend, opheden
(Wandlungm und Symbole der Libido. Beitriige zur Enfwicklungsgeschichte des
Detkens,1977). Terwijl Freud vooral wees op psychogene storin8en iÍr de motorische en sensibele sÍeer, is in psychoanalytische kringen in Duitsland en vooral
Amerila ook begrip ontstaan voor de invloed van de psyche op vegetatieve
,reurose soms teruggevonden

functies. De psychosomatick tracht specifieke verbanden te vinden tussen
bepaalde emoties en gevoelens en bepaalde lichameliike ziekelijke afwijkingen.
Ook hier tracht men de oorsprong vaal naar de vroege jeugd te verleggen, al
wordi door anderen de actuele conllictsituatie meer in aanmerking genomen.
In elk geval wíl de psychosomatische richting bij elke patiënt, volkomen terecht,
aan de psychosonatísche constellatie aandacht schenlen. heeft er krachtig aan
meegewerkt d.e monocqusqle ziekteverklaring door een brede multicausale, of
beter multiconditioíele te vervangen. Deze psychosomatische ontwikkeling van
de geneeskunde heeft ertoe geleid de eenzijdig-natuuwetenschappelijke benadering van de patiënt te vervangen door een bredere, In vele gevallen blijkt ze
echter nog niet breed genoeg. Ook in de benadering van de mens als biologisch
produkt varr een evolutionistische ontwikkeLing, sinds Charles Darwins (18091-882) On the oigin of species (1859) en Descmt of Man (1871), verengde de blik.
De antropologische rlcàtirg tracht dan ook het specifiek-menseLijke in de lijder te
vatten en wil rekening houden met de invloed van geestelijke en religieuze
factoren. Het is ten slotte de mens die ziin ziekte beleeft en in die beleving een
bepaalde kleur en tekening aan het ziektebeeld geeft. De houding van de zieke
tegenover zijn lijden en tegenover God mag ook uit medisch opzicht niet
worden verwaarloosd. Zo is een zekere toenadering tussr.'n psychothoapie en
pos t or ale zielzor g onmiskenbaar.
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Johann Peter Frank en de medische politie
'Daar zich nu in de meeste landen de algemeene volksgezondheid ir deezen
toestand bevind, eischt de menschenLiefde van eene rechtschaapene overigheid
en beschermheeren, de naauwkeu.rigste oplettendheid en zorgvuldigst overleg.
op welke wyze den verderen voortgang onzer ontaarting verhinderd, het getal
der stervende, zoo veel val der menschen macht afhangd, verminderd, en dus,
was het mogelyk, ons geslacht tot z1.ne voorige sterkte en voortreflykheid temg
gebragt worden. Het is immers niet hoopeloos, om door heilzaame en wel
ingerigte poogingen den aanwas en veöetering van ons geslacht te bevotderen,
waarom zouden wy met deeze proeven, op den mensch als dier beschouwd,
ongelukkiger zyn, dan met andere dieren, welkers rassen wy door vlyt en konst
in een geheel land hebben kunnen verbeteren. Men legge 'er zich slechts met
emst op toe, men laate zich door de opppervlakkige beschouwing der voor-

komende beletselen niet afschrilken, men tragte met een taay geduld de
oorzaaken onzer ontaarting, en het sluipend vergif in de aderen der volken na
te spooren ... Men legge zich toe, om het verlies, hetwelk den staat jaarlyks op
deeze of geene wyze aan menschen lyden moet, even zoo \ /el als den jaarlykschen aalwas der burgeren door en door te kennen, en leere dus meer en
meer den mensch naar zyne waarde schatten; men doe door mensctrlievende
artsen de natuur, ligging en gesteldheid zelf der geringste dorpen zorgvuldig
onderzoeken, de aldaar heerschende ziekten en derzelver oorzaaken met de
stipste naauwkeurigheid naspooren, de evenredigheid der beide kunnen, en van
de verschjllende klassen van menschen, de geboomen en gestorvenen naauwkeurig bereekenen, en dus van elk distri-kt een soort var byzondere landbeschr,,virg opmaaken, welke de grenzen van leeven en dood, de lengte en
breedte der gevaarlyke zeeën de zekerste wegen tusschen klippen, waar op zoo
veele door onlunde schipbreuk geleden hebben, getrouwlyk aanwys| de

behoudenis van een eenig mensch moet als een daad van grooter waarde
beschouwd worden, dan de verovering eener provincie, ten koste van burgerbloed; al wat de bevolking hinderlyk is, vooral, zoo het ook de algemeene
gezondheid benadeelt, weet op alle mogelijke wyze uit den weg geruimt, en
hier door eene algemeene vefigheid, zelf ook voor den nog ongeboornen, voor
den nog in des moedersschoot verborgen inwooner te weeg gebragt worden; het

is niet genoeg, dat de zorge voor de volksgezondheid aan eene byzondere
klassen van menschen ongestoord worde aanbevolery verstandig€ lvetten
moeten ook voor de uitvoerirg en het nut humer verrichtingen zorg dragen;
het werk moet alleen aan waardige arbeiders worden opgedragery en ter
naauwkeurige opvolging der regelen, welke de instandhouding en verbetering
van des volksgezondheid betreffen, zoodaanige inrichtingen gernaakt y/orden,
welke onwedersprekelijk goed en zeer mogelijk ter uitvoering ziin.'
[UiL J.P. Frank, Ceaeeskunàige stdatsregeling ol t ?Íhaídeling &n .lie m delm, aelL,E tot arnw,as det

btwlhiflg, en be@rdqinS der algenterc gezo .lhca b'g ons m antktc wlken zi jn in het uprk gesleld. ol nog
dnngel!Ènd fiude kufinen u\rïicfi, oerbt@ efl fiet aanmerkngm wrmceLlenl d@r H,4. Bak (l,E;deÍ. lTEn
d.eel 1, n-80\
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10.12 Van medische

politie tot WHO

Nog larg na de middeleeuwen was het begrip volksgezondheid nog geen
levende macht voor de overheid. Het stedel.ijk particularisme werd slechts zeer
geleidelijk door centrale directieven vervargen. Ongetwijfeld trachtten vele, ook
kleinere, steden de gezondheid van de burgerij binnen haar muren te bevorderen door het aantreklen van artsen, het bevorderen van het onderwijs aan
vroedvrouwen en chirurgen, het doen opstellen van receptenverzamelingen en
Íarmacopeeën en het nemen van krachtige maaEegelen als epidemieën de bevolking teisterden. Al dergelijke, overigens belangrijke, zorgen werden geboren
uit de nood der omstandigheden en ontsproten niet uit een grote, drijvende
gedachte.
Die gedachte is het eerst duidelijk uitgesproken en uit8edragen door Johann
Peter Franl (1745-182-l). De allereerste maal spral hij haar dadelijk na zijn
promotie (1766) ult tegenover de decaan der medi.sche faculteit te Heidelberg

die belangstellend naar zijn verdere plannen informeerde. De jonge doctor
antwoordde dat naar zijn mening vele ziekten openbare zorg en toezicht
vereisten en dat hij, daar hierover geen boek bestond, er een studie over wilde
schrijven. Hoe hij dat werk dan zou willen noemen? 'Medizinisóe Pol.izey', was
het prompte antwoord, waarin hij onbewust tevens de blijvende waarde van
ziin levenswerk aangaf.
De eerste aanloop daartoe eindigde ongelulkig. Nadat hij twee jaar
gepraltizeerd had in Rodalben, had hii het eerste deel van een boek over
medische politie ruaar, maar de uitgever weigerde het. Diep teleurgesteld en
verontwaardigd scheurde hi, het in duizend stulken en gaf het over aan de
vlamrnen. Elf jaar later (1779) verscheen echter toch het eerste deel van zijn
System einn oollstiindigm medicinischctr Pobzzy, n 1783 reeds het derde. Een
professoraat in Göttingen was zijn beloning, maar reeds na een jaar (17&5)
vertrok hij in dezelÍde functie naar Pavia, gelegen in het toen Oostenrijkse
Lombardije. Gedurende tien jaar van koortsachtige activiteit bracht hij daar veel
tot stand, niet alleen dat hij vete artikelen en het vierde deel van zijn werk
schreeí maar hij reorganiseerde ook het medisch curricu.lum, richtte een
chemisch laboratorium, een pathologisch museum en een geneeskundige bibliotheek op, terwijl hij cursorisch onderwijs voor vroedvrouwen en apothekers in
het leven riep. In 1795 riep de keizer hem naar Wenen als hoogleraar in de
klinische geneeskunde en directeur van het Allgemeines Krankenhaus. Frank
werd een gevierd docent en klinicus van internationale reputatie. Ook in Wenen
ondernam hijweer verschillende belangrilke initiatieven, zodathet geen wonder
was dat de tsaar var Rusland hem in 1804 benoemde tot hoogleraar aan de
medisch-chirurgische academie te Petersburg. In 1817 keerde hij naar Wenen
terug om daar het zesde deel van zijn hoofdwerk te voltooien.
Franks Medicinische Polízey trok zeer de aandacht. Zijn bespreking van
Beboorten- en sterftestatistieken, van de hygiëne van moeder en kind, controle
op voeding en maatregelen tegen infectieziekten zijn uitermate belangrijk, maar
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vonden toch in zijn tijd weini8 weerklanl. Franl verwachtte trouwens alle heil
van maahegelen van bovenaf. Het kwam niet in hem op dat de beste verordeningen ijdel blijken zonder de medewerking van het publiek, dat tevoren moet
worden opgevoed en voorgelicht.
Pas in het m.idden der vorige eeuw begon de overheid zich van haar
verantwooÍdelijkheid bewust te worden. Viróow moest ii Berlijn nog vechten
voor een riolering (ltber díe Canalisation oon Berlin,1868). Geleidelijk kwamen in

verschillende Ianden wetten tot stand die de verpleging van kranlzinnigen
regelden, isolering van besmettelijke zieken mogelijk maakten, quarantaine-ver-

ordeningen vaststelden en toezicht op de hygiëne van bodem, water en lucht
instelden. Geleideliik aan ontwaakte ook het sociale geweten irr de maatschappi.l.
Het particuliere initiatief bloeide op. De strijd voor betere woningtoestanden en
tegen de kinderarbeid, het alcoholisme, de geslachtsziekten en de prostitutie
begon. De nog steeds zo grote zuigelingensterfte werd bestreden door voorlióting op het gebied van voeding en verzorging, de tuberculose werd als
volksziekte onderkend en bestreden door pogingen het welvaartspeil te verhogen, de infectie vroe6 te herkennen en voor deskundige verpleging te zorgen.
Naast de ziekenhuizen werden de sanatoria opgericht.
Ten einde ook de minder en onvermogenden een behoorlijke geneeskundige
behandeling te geven, kwamen de ziekenÍondsen op, die in wezen verzekeringsorgalisaties zi.jn, maar door het steeds toenemend aartal (tegenwoordig veelal
verplicht) aangeslotenen een macht vormen in het maatschappeliike gezondheidpwezen die hypertrofisch dreigt te worden. Ook de invloed van de staat
wordt steeds groter. ln Engeland heeft men in 1948 eenvoudig de geneeskunde
genationaliseerd en de overgrote meerderheid der altsen tot staatsambtenaren
gemaakt, In Rusland is men nog drastischer te werk gegaan. De tsaren hadden,
ondanks veel goede wil, geen kans gezien in het immense riik met zijn meer
dan 200 rnilioen inwoners een enigszins voldoende medisóe verzolging te
brengen. In 1930 trok het Ministerie van Volksgezondheid van het nieuwe,
comrnunistische Sovjetregime de gehele opleiding van artsen tot zi.ch, nam de
bestaande medische faculteiten in beheer en stichtte vele nieuwe medisóe
hogescholen. De verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg in de communistisóe landen onder Sovjet-bestuur heeft laten zien dat deze maatregelen niet
de heilzame uitwerking hebben gehad die men beoogde.
lntussen is een goede medische verzorging nog steeds slechts het deel van een
minderheid van de ruim vijf miljard mensen die de aarde bewonen. Het
weldoorvoede Europa beseft vaa-k te weinig dat de meerderheid der mensen in
honger oÍ onvoldoende voedingstoestard leeft en dat zii ten prooi zirn aan
allerlei ziekten en kwalen waaryoor in beginset genezing is te vinden. In wat
men tegenwoordig de Ianden van de Derde Wereld noemt zijn allerlei epidemische ziekten als malaria, óolera, framboesia, pokken en pest nog aan de orde
van de dag en de zuigelingensterfte is vaal( verschrilleliik hoog. Bij tientallen
m.ilioenen mensen heeft een chronische ondervoeding de weerstand tegen
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ilfecties verzwakt. En een verbetering in de voedingstoestand en de hygiëne is
een eerste voorwaarde om met enig succes de striid tegen allerlei parasitaire
aandoeningen te kumen aanbinden.
Reeds eeuwenlang bemoeit de rooms-katholieke en protestartse medische
zending zich om verbetering in de geneeskundige voorzieningen te brengen. ln
vele landen getuigen ziekenhuizen en leprozenkolonies van hun onvermoeibare
vlijt en volharding. De missionarissen zijn over heel de wereld verspreid. De
hernhutters, opgewekt door het bezielde woord van de vrome graaf Nicolaas
Lodewijk von Zinzendorf (1700-1760), zenden reeds eeuwen hun zendelingen
uit, en vanuit Amerika worden door allerlei religieuze gemeenschappen grote
kapitalen besteed aan de medische missie in het Verre Oosten. Een unieke
figuur was Albert Schweitzer (1875-1,965\, een Elzasser theoloog, historicus,
filosoof, musicus en arts, die van een schitterende academische carrière afzag
om in het tropische Lambarene (Afril<a) humanitate hr.rlp te verlenen en daar
ondanks zijn hoge ouderdom in de tropische hitte zijn geneeskundig werk
onder de inboorlingen tot ziin dood voortzette. De hele beschaaÍde wereld zag
naar Schweitzer, die de basis voor de ethiek in de eerbied (respect) ooor het leten

zocht, met bewondering op en de Nobelprijs voor de vrede, hem in 1954
uitgereikt, was daar de uitdrukking van.
Onder auspiciën varr de Volkenbond is in 1948 de Wereld Gezondheids-Organisafie (WHO) tot stand gekomen die de voedings- en gezondheidstoestand van
onderontwikkelde gebieden traót te overzien en te bestuderen. Op grond van

ingekomen rapporten beslist ze tot grootse campagnes en worden onder andere
medische werkgÍoepen uitgezonden, die bijvoorbeeld met effectieve therapeutica de Jramboesia tropica in gehele gebieden binnen korte tijd kunnen uitroeien of
de malariabestrijding ter hand nemen. ln 1980 kon de WHO verklaren dat de
pokken op de wereld was uitgeroeid. Maar ook deze organisatie ervaart dat het
niet genoeg is voedings- en geneesmiddelen en dokters beschilbaar te stellen,
doch dat de opvoeding en een (veelal voorlopig uiterst eenvoudige) voorlichting

vooraf moet gaan,

wil men enig blijvend

succes

in de

primary healih carc

ooSsten.
Zo is niet alleen

in de sociale hygiëne der cultuuÍvolkeren, maar ook in het
zegen.rijke werk der Wereld Gezondheids-Organisatie de idee der medische

politie, door de eenentwintigjarige FranJ< in de universiteit van Heidelberg in
1766 uitgesproken, gekomen tot een werkelijkheid, die hij in zijn stoutste dromen niet heeft vermoed en die in de toekomst nog vruchten zal kumen dragen
waarop ónze generatie not niet durft te hopen.
10.13 Epiloog

In de laatste voorgaande bladzijden kon de recente ontwikkeling der

genees-

kunde en geneeskunst slechts met enl<ele lijnen schetsmatig worden aangewezen. Het is niet te ontkennen dat de medische wetenschap en de praktische
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geneeskunst in een ongekend snel tempo op verbazingwekkende wijze tot bloei
zirn gekomen. Zowel in de genees- als in de heelkurde heeft het technisch
kunnen zich tot een hoogte opgewerkt die vroeger nooit is bereikt. En de preventieve geneeskunde is door individuele en collectieve maatregelen, mogelijk
gemaakt door fijnvertakte orgar saties en steun van nationale en internationale

gezagsorgane& erin geslaagd onder de cultuurvolkeren de epidemieën, die
grote gesels der mensheid, te beteugelen. De gemiddelde leeftijd is daardoor
zeer aanzienlijk toegenomen. Die bedroeg voor Nederland een eeuw geleden
ruim dertig jaar, in 1900 was ze 51 voor maruten en 53,4 voor vrouwen en in
1989 waren deze getallen gestegen tot 73,7 resp. 79,7 jaar. De gerontologie eist
terecht studie van de ziekten van de oude dag.

Ontzaglijk zijn de energie, de toewijding en het kapitaal geweest, waardoor

dit alles is bereikt. Het is hier niet de plaats om te vragen oÍ de rnodeme
cultuurmens bij de verhoging van ziin welvaart en de verbreding van zijn
mogelijkheden ook gelukkiger is geworden. Wel mag worden geconstateerd dat
heel veel mensenlevens tegenwoordig behouden worden die vroeger verloren
zouden zijn gegaan en dat heel veel lichamelijk lijden kan worden gelenigd of
verzacht.
Toch zou het onjuist zijn dit korte overzicht van de geschiedenis der geneeskr.rnde alleen te beëindigen met een fanfare van overwinning over ziekte en dood.
De geestelijke nood van de modeme mensheid is zeer groot. Misschien weten
wij er meer varr doordat de psychiaters beter de diepten der ziel kurnen peilen.
Het aantal mensen met een neurose neemt onrustbarend toe, en er kumen niet
genoeg voorzieningen voor Beesteszieken worden aangebracht. Bovendien is de
triomÍ over de lichamelijke ziekten nog maar zeer betrek]<elijk. Tal van 'kleinere'
ziekten als mazelen, kinlhoest en ook influenza, die zich in een pandemie over
de gehele wereld kunnen verspreidery heeft men nog niet in de hand. De oorzaak van de kanker is nog steeds onbekend. Het aantal patiënten met hart- en
vaatziekten neemt voortdurend toe en eist steeds ieugdiger slachtoffers. Een
nieuwe ziekte als de AIDS, die in 1981 voor het eerst in Califonië werd geconstateerd, heeft duidelijk gemaakt hoe machteloos de geneeskunde nog altijd kan

staan tegenover epidemisóe ziekten. Hoewel in 1983 de ontdekking var het
human immunodeficienc! airus (HlV-t:irus) een belangrijke stap in de ontrafeling
van de geheimen van deze emstige ziekte betekende, wacht de mensheid nog

altird op een effectieve therapie. Nog altiid sterven in verhouding slechts
weinigen een natuurlijke dood door ouderdom, maar worden de meesten nog
steeds door een ziekte weggenomen. En in onze tijd, waarin de atoomenergie
los is gemaakt, is een nieuw gevaar opgedoemd dat potentieel veel gÍotere
verwoestingen kar aanrichten daÍl de m.iddeleeuwse epidemieën.

De medische wetenschap zelf worstelt niet alleen met wetenschappelijke
problemen, aan de oplossing waarvan over de gehele wereld met koortsachtige
haast wordt gewerkt en enorme, doch nog steeds té geringe, kapitalen ten koste
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worden Belegd. H aar uernatuurweteflscharyelijking heeft geleíd tot eet\ depersonalisatíe van de lijder, die gedegradeerd is tot obiect van natuurwetenschappelijk

onderzoek. Wanneer in de lijder niet allereerst de persoon van de zieke
medemens wordt gezien is er een ethisch malco. II feite is de ethische basis der
geneeskunde aan het wanl<elen geraakt. Er worden steeds meer proeven op
mensen genomen waarbij het belang van de wetenschap of de eerzucht van de
onderzoeker dikwijls zwaarder lijken te wegen dan het belang van de lijder. Een
medisch-ethisch dieptepunt, zoals in de historie der mensheid nog nimmer is
voorgekomen, is gedurende de Tweede Wereldoorlog in het nationaal-sociaIistisó Duitsland bereikt. Duizenden en duizenden volkomen gewetenloze
proeven op mensen, zoals afkoeling in ijswater, overenting van kwaadaardige
gezwellen, inspuitingen met dodelijke vergiften en irÍecties met pathogene
kiemen hebben talloze slachtoffers Beëist ennauwelijks of geen wetenschappelii
ke winst Sebracht. Maar toen in het gÍote proces te Neurenberg deze medische
gruwelen werden berecht, konden de verdedigers toch wijzen op vele, weliswaar minder afgrijselijke, doch ook ontoelaatbare proeven, die reeds vroeger
elders, met name in Amerika, waren geschied. En zulke door geen ethiek
geremde drang naar onderzoek dreigt zich nog steeds uit te breiden.

Wil de geneeskunde trouw blijven aan haar roeping, dan zal ze niet alleen,
onda*s alle techniek en specialisering, zich moeten blijven richten naar het
Hippocratisch ideaal, maar ook naar d.e eed van Hippocrates, de magaa charta
van haar ethiek met haar adagptm primum nil nocere. De praktizerende arts en
de wetenschappelijke werker moeten zich geroepenen weten, en hun primaire
roeping, het hei.l der zieken te bevorderen, steeds in gedaóten houden. De
medische wetenschap is geen vrij zwevende grootheid, maar ze is er enkel en
alleen voor de zieke mens. Ze moet gedragen worden door de liefde tot de
zieke. Want nog altijd is het onsterfelijke woord van Paracelsus waar: 'Im
Herzen wàchst der A!zt, aus Gott geht er; des natiirlichen Liót ist er, der
Erfahlenheit, und der höchste Grund der Arznei ist die Liebe'.
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11 Nobelprijswinnaars geneeskunde en fysiologie

Ook onder de Nobelprijzen ooot cheruie en natuurkunde zijn tal aan bijdragm die aan
wezenlijke beteketis waren aoor de ontwikkeling aan de gmeeskunde (bijuoorbeeld
Röntgefl efl Becquerel).
AU=Austra.Iiè, BE=België, CA=Carlada, DE=Denemarken, DU=Duitsland, FR=Franlrijk, GB=6rooF
Brittanië, IT=ltaIië, Nl=Nederland, @=Oostenrijk, SP=Spanje, UssR=Sovjetunie lRuslaÍ'd],
UsA=Verenigde Staten, ZWE=Zwed.e , e Zwl=Zwitserland

1901

Betuing, Emil AdolÍ von (1854-L9"17) [DU]: Serumtherapie bij diÍterie

1902 Ross, Ronald (7857-7932) [GB]: Malaria-overdracht door muskiet
1903 Finsen, Niels Ryberg (1860-1904) [DE]: Lichttherapie lupus vulgaris
1904 Pawlow, Iwan Petrowitsch (7U9-7936) [USSR]: Fysiologie spijsvertering
1905 Koch, Heiruich Hermarn Robert (1843-1910) [DU]: Onderzoek bacteriën
1906 Golgi,

Carnillo (1843-7926) [IT]: Anatornie centrale zenuwstelsel

1906 Ramón y Cajal, Santiago (1852-1934) [SP]: Anatomie centrale zenuwstelsel
1907 Laveran, Charles Louis Alphonse (1845-1922) [FR]: Rol protozoa bij ziekte
1908 Ehrlich, Paul (1854-1915) [DU]: Onderzoek iÍnmuÍliteit
1908 MetchnikofÍ, Ilya (18a5-1916) [FR]: Onderzoek immuniteit
1909 Kocher, Emil Theodor (1841-1917) [ZW7l: Onderzoek schildklier
1910 Kossel, Ludwig Karl M.L.A. (1853-7927\ [DU]: Celchemie (nucleihes)
1911 Gullstrand, Allvar (1862-1930) [ZWE]: Dioptriek van het oog

7972 Carrel, Aleis (7873-794) [USA]: Orgaan- en vaatkansplantatie
1913 Richet, Charles Robert (1850-1935) [FR]: Onderzoek anafylaxie
1974 Bóróny, Robert (7876-7936) [OO]: Onderzoek vestibulaire appaÍaat
1915 -1918 niet toegekend in aerband met Effste Wereldoorlog
1979 Bordet, Jules Jean Baptist Vincent (1870-1961) [BE]: Onderzoek immuniteit
1920 Krogh, August Steenbery (1874-1949) [DE]: capillairmotorische regulatie
1921, niet toegekmd

19» Hill, Archibald Yivian (1886-1977) [GB]: Warmteproduktie spierwerking
19» Meyerhof, Otto Fritz (1884-1951) [DU]: Zuurstof-melkzuurmetabolisme
1923
7923
7924
7925
1926

t927

t928
1929
1929
1930
1931

Banting, Frederick Grant (1891-1941) [CA]: Ontdekking insuline
Macleod, John James Rickard (1876-1935) [CA]: Ontdekking insuline
Einthoven" WiJlem (1860-1927) [NL]: Ontdekking elektrocardiogram
niet toegekettd
Fibiger, Johannes Andreas Grib (1867-1928) [DE]: Spiroptera carcinoma
Wagner von Jauregg, Julius (1857-1940) [OO]: Koortstherapie dementia p.
Nicolle, Charles Jules Herui (1866-1936) [FR]: Typhus exanthematicus
Eijkman, Christiaan (1858-1930) [NL]: Ontdekking antineuritisch vitamine
Hopkins, Frederick Gowland (1861-7947) [GB]: Groeivitaminen
Landsteiner, Karl (1868-1943) [USA]I Ontdekkirg bloedgroepen

Warburg, Otto Heiruich (1883-1970) [DU]: Ademhalirgsferment
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7932 Sherrington, Charles Scott (\857-1952) [GB]: Functie van neuronen
1932 Adrian, Edgar Douglas (1889-197) [GB]: Functie van neuonen
1933 Morgan, Thomas Hurrt (1866-1945) [USA]: Chromosomen en erfelijkheid
1934 Minot, George Richards (1885-1950) [USA]: Levertherapie bij anernieën
t9u Murphy, William Parry $892-1987) [USA]: Levertherapie bij anemieën
1934 Whipple, George Hoyt (1878-1976) [USA]: Levertherapie bij anernieën
7935 Spemann, Hans (1 869-1941) [DU]: Embryonale ontwi.kkeling
1936 Loewi, Otto (1873-1961) [DU]: Chemische overdracht nerveuze impulsen
1936 Dale, Henry Hallett (1875-1968) [GB]: Nerveuze impulsen
1937
1938
1939
1940

1943
1943
1944
7944
1945
1945
7945
1946
1947
1947
1947
1948

7949
1949
1950
1950
1950
1951

1952
1953
1953

1954
7954
1,954
1955

7956
7956
7956
1957
1958

1958
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Szent4yörgyi, Albert (1893-1986) [USA]: Verbranding [vit. C-fumaarzuur]
Heymans, Comeille Jeart Franqois (1892-1968) [BE]: Regulatie ademhaLing
Domagk, Gerhard Johannes Paul (1895-1964) [DU]: Prontosii werking
-1942 niet toegekend in perband met Tweede Wereldoorlog
Dam, Carl Peter Henrik (1,895-1976) [DE]: Ontdekking vitanine K
Doisy, Edward Adelbert (1893-1986) [USA]: Structuur vitamine K
Erlanger, ]oseph (1874-1965) [USA]: DifÍerentiatie zenuwen
Gasser, Herbert Spencer (1888-1963) [USA]: Differentiatie zenuwen
Fleming, Alexander (1881-1955) [GB]: Ontdekking penicilline
Florey, Howard Walter (1898-1968) [GB]: Ontdekking penicilline
Chain, Emst Boris (1906-1979) [GB]: Ontdekking penicilline
Mul1er, Hermarm Joseph (1890-1967) [USA]: Mutaties door X-stralen
Cori, Gerty Theresa Radnitz (1896-1954 [USA]: Katalyse glycogeen
Cori, Carl Ferdinand (1896-1984) [USA]: Katalyse glycogeen
Houssay, Bemardo Alberto (1887-1971) [Argentinië]: Hypofyse-hormonen
MiiLller, Paul Hermann (1899-1965) [ZWI]: Eigenschappen DDT-giÍ
Moniz, Egas António (1874-1955) [PORTUGAL]: Prefrontale leukotomie
Hess, Walter Rudolf (1881-1973) [ZWI]: Functie diëncefalon
Reichstein, Tadeus (1897-?) [POLEN]: Hormonen bijnierschors
Hench, Philip Showalter (1896-1965) [ZWI]: Hormonen biiniersóors
Kendal.l, Edward Calvin (1886-1972) [ZWI]: Hormonen bijnierschors
Theiler, Max (7899-1972) [Z-AFRIKA]: Ontdekkhgen over gele koorts
Wal<sman, Selman Abraham (1888-1973) [USA]: Streptomycine ontdekt
Krebs, Harts Adolf (1900-1981) [GB]: Ontdekking citroenzuurrydus
Lipmann, Fritz Albert (1899-1986) [USA]r Ontdekling co-enzym A
Robbins, Frederick Chapman (1916-?) [USA]: Gedrag poliomyelitis-virus
Weller, Thomas Huckle (1915-?) [USA]: Gedrag poliomyelitis-virus
Enders, John Franklin (1897-1985) [USA]: Cedrag poliomyelitis-virus
Theorell, Axel Hugo Theodor (1903-1982) [ZWE]: Oxydatie enzymen
Coumand, André Frédérique (1895-1988) [USA]r Hartdiagnostiek
Richards, Dickinson WoodruÍf (1895-) [USA]: Hartdiagnostiek
Forssmann, Wemer Theodor Otto (1904-1979) [DU]: Hartcatheterisatie
Bovet, Daniel (7907-7992) [IT]: Synthese curare en antihistamines
Beadle, George Wells (1903-1989) [USA]: Regulatie door genen
Tatum, Edward Lawrie (1909-1975) [USA]: Regulatie door genen

NoBELPRI,SWNNAARS GENEESKUNDE EN FISIoLocIE
1958 Lederberg, Joshua (1925-?) [USA]: Genetische recombinatie
1959 Ochoa, Severo (1905-?) [USA]: Kunstmatige slmthese nucletrezuren
1959 Komberg, Arthur (1918-?) [USA]: Kunstmatige sl,nthese nucleurezuren
1960 Medawar, Peter Brian (19L5-1987) [GB]: lmmunologische tolerantie
7960 Bumet, Frank Macfarlane (1899-1985) [AU]: Immunologische tolerantie
1,961 Békésy, Georg von (1899-1972) [USA]: Onderzoek van cochlea
1,962 Wilkins, Maurice Hugh Frederick (1916-?) [GB]: Betekenis nucleihezuren
7962 Watson, James Dewey (1928-?) [USA]: Moleculaire structuuÍ DNA
1962 Crick, Francis Harry Compton (1916-?) [CB]: Moleculaire structuur DNA
1,963 Eccles, John Carew (1903-?) [AU]: Ionische processen zenuwcelprikkeling
7963 Huxley, Andrew Fielding (1917-?) [GB]: Ionische proc. zenuwcelpri]keLing
1963 Hodgkin, Alan Lloyd (1914-?) [GB]: Ionische proc. zenuwcelprikkeling
1964 L1,nen, Feodor (19'17-1979) [DU]: Cholesterol- en vetzuurmetabolisme
1,964 Bloch, Konrad Emil (1912-?) [USA]: Cholesterol- en vetzuurmetabolisme
7965 Monod, Jacques Lucien (1910-1976) [FR]: Celbiologie (regulatie activiteit)
1,965 Lwoff, André Michel (1902-?) [FR]: Celbiologie (regulatie activiteit)
7965 Jacob, Frangois (1920-?) [FR]: Celbiologie (regulatie activiteit)
1966 Huggins, Charles Brenton (1901-?) [USA]: Onderzoek prostaatkarler
1966 Rous, Francis Peyton (1879-1970) [USA]: Tumorverwekkende virussen
1,967 Wald, George (1906-?) IUSAI: Chemie en Íysiologie visuele processen
7967 Hartline, Haldan KeÍfer (1903-1983) [USA]: Chemie en fysiologie oog
L967 Granit, Ragnar Arthur (1900-?) [ZWE]: Chemie en §siologie oog
7968 Holley, Robert William (1922-?) [USA]: Genetische code
1,968 Khorana, Har Gobind (1922-?) [USA]: Genetische code
1968 NiÍenberg, Marshall Warren (1927-?) [USA]: Genetische code
7969 Luria, Salvador Edward (1912-?) [USA]: Virussen en virale ziekten

1969 DelbrÉck, Max Ludwig Henning (1906-1981) [USA]: Vtologie
1969 Hershey, Alfred Day (1908-?) [USA]: Vtussen en virale ziekten
1970 Euler, Ulf Swante von (1905-1983) [Z\4IE]: Chemie van zenuwtransmissie

1970 Axelrod, Julius (1912-?) [USA]: Chemie van zenuwtransrnissie
1970 Katz, Bemhard (1911-?) [GB]: Chemie van zenuwtransmissie
7971, Sutherland Jr., Earl Wilbur (1915-7974) [USA]: Hormoonwerking
1972 Porter, Rodney Robert (1917-1985) [GB]: Antilichamen-structuur
7972 Edelman, Gerald Maurice (1929-) [USA]: Anti.lichamen-structuur
1973 Lorenz, Konrad Zacharias (1903-1989) [OO]: Ethologie van dieren
1973 Frisch, Karl von (1886-1982) [OO]: Ethologie van dieren

7973
1974
1974
1974
1975
1975

1975
1976

Tinbergen, Nico (1907-1988) [GB]: Ethologie van dieren
Palade, Ceorge Emil (1912-) [USA]: Structuur en functie van de cel
Claude, Albert (1899-1983) [USA]: Structuur en functie van de cel
Duve, Cfuistian René de (1917) [BE]: Structuur en functie van de cel
Ternin, Howard Martin (1934) [USA]: lnteractie tumorvirus en DNA
Baltimore, David (1938-) [USAI: Interactie tumorvirus en DNA
Dulbecco, Renato (1914-) [USA]; Interactie tumorvirus-genetisch materiaal
Gajdusek, Daniel Carleton (1923-) [USA]: Hepatitis B en Kuru-virussen
259

HOOFDSTUK 11

1976 Blumberg, Baruch Samuel (i925-) [USA]; Hepatitis B en Kuru-virussen

1.9n S&aJJy, Andrew Victor (1926-) [USA]: Neurohumorale factoren

192
197

Yalow, Rosall'n Sussman (1921-) [USA]: Ontwikkeling radio-immunoassay
Guillemin, Roger Charles Louis (1924-) [USA]: Neurohumorale factoren
1978 Smith, Hamilton Othanel (1931-) [USA]: Ontdekking Íestrictie-enzymen
"1978 Arber, Werner (1929-)
[ZWI]: Ontdekking toepassing restrictie-enzymen
1978 Nathans, Daniel (1928-) [USA]: Ontdekking toepassing restrictie-enzymen
1979 Hounsfield, Godfrey Newbold (1919-) [GB]: Computertomografie (CT)
1979 Cormack, Allan Maclcod (1924) [USA]: Computertomografie (CT)
1980 Dausset, Jean Baptiste Gabriel l. (1916-) [FR]: Genetica en immr.rnologie
1980 Snell, George Davis (1903) [USA]: Genetica en immunologische reacties
1980 Benacerraf, Baruf (1920) [USA]: Genetica en immunologische reacties
1981 Hubel, David Hunter (1926-) [USA]: Verwerking visuele irÍormatie
1981 Wiesel, Torsten Nils (1924-) IZWE} Verwerking visuele inÍormatie
1981 Sperry, Roger Wolcott (1913-) [USA]: Functie cerebrale hemisferen
1982 Samuelsson, Bengt lngemaÍ (-193+) IZWE} Ontdekking prostaglandines
1982 Bergström, Sune Karl (1916.) [ZWE]: Ontdekking prostaglandines
1982 Vane, fohn Robert (1927-) [GB]: Ontdekking prostaglandines
1983 McClintock, Barbara (1902-) [USA]: 'Transposable genetic systems'
1984 tulilstein, César (1927-) IARGENTIMËI: tmmunochemie
1984 jerne, Niels Kai (1911-) [GB]: Netwerktheorie
1984 Köhler, Georges Jean Frarlz (194.6-) [DU]: Monoclonale antilichamen
1985 Brown, Michael Stuart (19a1-) [USA]: Cholesterolmetabolisme
1985 Goldstein, Joseph l-eonard (19t10-) [USA]: Cholesterolmetabolisme
1986 Cohen, Star ey (1922) [USA]: Cel- en orgaangroei
1986 Levi-Montalcini, Rita (1909) [USA]: Cel- en orgaangroei
1987 Tonegawa, Susumu (1939) [JAPAN]: Produktie van antilichamen
1988 Black, James Whyte (1924-) [GB]: Farmacologie-farmacotherapie
1988 Hitchings Jr., George Herbert (1905-) [USA]: Chemotherapie
1988 Elion, C,ertrude Belle (1918-) [USAI: Purinemetabolisme en chemotherapie
1989 Bishop, John Michael (1936-) [USA]: Ontdekking cellulaire oncogenen
1989 Varmus, Harold Eliot (1939-) [USA]: Oorsprong retrovirale oncogenen
1990 Thomas, Edward Donnall (i920-) [USA]: Orgaan- en celtrarsplantatie
1990 Murray, joseph Edward (1919-) [USA]: Orgaan- en celtransplartatie
1991 Sakmann, Bert (1942) [DU]: Ontwikketing 'Patch-clamp' techniek
1991 Neher, Erwin (19t14-) [DU]: Ontwitckeling 'Patch-clamp' techniek
1992 Fischer, Edmond H. (-) [USA]: Ontdekking eiwitmodificatie
1992 Krebs, Edwin G. C) IUSAI: Ontdekking eiwitmodiÍicatie
lBron: T. Wasson (red.), Nobcl Pnzz Winners.

Aí

H.W. Wllson biryaphícal dictiorury Oiew YoÍk

lggn

en P. Mccute (red.), Noóel Pizt lNinners 9trybncnt 1987-1991. An H.l|,l. Wilson biwaphical
di.hirt'rry (New York 1992). Ze @k d.e Nobel Irdures mysiology and Medicifte (k\sterd.a 1964
1972, vier del€Ír)].
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12.1 Algemene
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NB. Voor zover mogelijk is de literatuur zoveel mogelijk ondergebracht in de
literatuuropgave voor de verschillende hoofdstukken.
Beknopt. leerboeken
Ackerkne.ht, Ë.H., Geschichte der Medizin (Stuftgart 192, derde editie van Ackerknechts
Kurze Ceschichte der Medizin); Ackerknecht,8.H., Thenpie oon defi Ptiítitioen bis zum 20.
Jahrhund.rt (Sf.rtlgaÍl 1970); Baumann, E.D., Geschiedefiis der geíeesk nde (Amsterdam 1918);
Cartwright, F.F., À social history of mcdicine (Londen l9Z; Fischer-Homberger, E., Gescfticftte
deí Medizin (Berlin-Heidelberg 1977, lweede druk); Greene, C]i..C., An introd.uctioi ,o thc
hístory of m.dicine (l-o den 1926); Magner, L.N., A history of nedicine (New York-Bazel 1992);
Singer. C. en E.A. Underwood. A shorl hblory oí medicine (Oxford 1962" tweede druk).

Handboeken en overzichlswerken
Baas,l.H., Crund*s do Geschichte der Medicin (herdruk New York 1971); Barié§, M.J.C. en
C.R. Co!ry, Histoiie de Ia méàecine (Parijs 1963); Castiglioni, A., A history oí nedicine (New
Yolk 1958, tweede druk); Daremberg, Ch., Histoiíe des scimces fiédicaler (Pariis 1870, herdruk
cÍaz 1974, twee delen); Diepgen, P., Geschichte der Medizir (Berlijn 1949-1955, drie delen);
Entralgo, Pedro Lain, La historia clinica. Historia u teotia del rclato patogafrco (Madrid 1950);
Entralgo, Pedro Laí Histotia fi1i?.)ersol de la Medicina (Barcelona 1973); Garison, F.H.,.4ll
introduction to the history oÍ thedicire (Philadelphia-Londen [ca. 1960], herdruk editie 1929);
Cruber, G.8., EitlÍiihtuíg ifi Ceschichte und Geist deÍ Medizin. Ein lzhrbuch in Vorlesungen
(Stuttgart 1952); Cuthrie, D., A history of nedicine (lrnden 1944; Haeser, H., khrbuch det
Geschichte deÍ Medizin und der epidemischzn Krankheilen (JeÍa 1875, herdruk Hildesheim 1971);
King, L.S., Thc grototh oÍ nedi.Al thotght (Chicago 1963); Kiple, K.F. (red.), The Cambridge
untld history oÍ hurnor lisea§? (Cambridge 1993); Leibbrand, W., Heilkunde. Eine Problemgeschichte det Medizirl (Freiburg-Miinóen 1954); l-eibbrand, W., Da göttliche Stab des Aeskulap
(SalzburS 1939); Laín Entralgo, P., Hritoria unitersal de Ia fiedicino (Barcelona 7972-1975,7
delen); Uchtenthaelet, C., Geschichte der Medizin (Keulen 1975, twee delen); Maccrew, RE.
en M.P., Enclclopedia of medicol hbtory (New York 1985); Majno, C., The healing hand. Man
aíd uound in the ancient world (Cambnó.ge 1975\; Majo\ R., A history of medicine (Oxfotd
1954, twee delen)i Meyer-Steine8, Th. en K . S\tdhoÍÍ, GAchichte da Medizin im llberblick mÍ
Abbíldungen Uena 7922), Meyer-Steineg, Th. en K. SudhoÍí lllustzierte Ceschichte der Medizín,
bewerkt door R. Herrlinger en F. Kudlien (Stuttgart 1965); Mnller,M., Der Weg da Heilkunst

(Berlijn 1936); Peteisen, J., Hauptrnofiente in der iilteren Geschichte der nedicínischefi Klin*
(KopenhaSen 1E90, herdruk Hildesheim 1966); Puschmat\ ,'1., Hanilbuch der Geschichte der
MedÈin (herdruk Hildesheim 1971, drie delen); Riese, W., Conception oÍ diseases: its history,
its oefsions and its nature (New York 1953); RotlEchuh, K.E., Konzepte der Medizin in
Vergangenheit und G.gefl@arí (StuttgaÍt 1978); Schipperges, H., E. Seidler und P.U. Unschuld
(red.), Krankheit, Heikunst, Heilung (Erciburg 1978); Shryoc( R., Die Entuticklung der moilernm
Medizin in ihrefi Zusafifieflhaflg fiil detfi sozialen Aufta und den Nalurwissellschafren (St,ultgaÍt
194n, ook in Engelse vertaling: Ifie deoelopment of modern medicine (Philadelphia 1936,
herdruk Madison 1979); Sigerist, H.E., Cioilizttion and disease (Chicago 1962), Singe!, Ch. en
E. Ashworth Underwood, A short hislory oÍ medicite (Oxlord 1962\ S.,rl.get, Ch., From nugic
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to science. Essavs on the scientifc tLlilight (New

York 195E); Underwood. E. Ashworth (red.),
Scieice, fieàicifie and history. Essays in honour of Charles SinSer (Londen 1953, twee delen);
VogLH., Das Bild des Kranket. Die Darctellung àussere Veriindoungefl durch innere lliden und
ihrer Heilfinssflahfiefi oofi der Renaissanct bis in unsere Zeit (Mtinchen 1969).
Biografi sche overzi(hten
Bailey, H. en W.J. Bishop, Nolable flames in medicine and surgery (lrnden 1959, derde editie);
Dumesnil, R. en H. Schadewaldt, Die berilhnten Àrzt. (Keulen z.j); Engelhardt, D. von en
F. Hartmarm, Klassiker der Melizin (Miinchen 1991, twe€ delen); Gillispie, C.C. (red.),
Dictionary of scbntifc biography (New York 1970-198í], 16 delen); Hirsch, A., Biogtaphisches
ltxikon der hemonagendea Àrzte aller Zeiten ,nd Völktr (HerdÍwk Miinchen 1962, zes delen).
Supplement I. Fischer, Biographisches btikon der hztuonagenàfi Àftre dq lelztetfiinhig lahre
(Herdruk Mi.inchen 1962); Sigerist, H.E., Crosse Aenle (Stvltgart 1954, tweede druk), ook in
Engelse vertaling: The Creot Doctors. A biographictl hístory oÍ medicrre (New York 1958).
Anthologieën
Camac, C.N.B., Crassics of medicine and surgery (New York 1959); Cle deri^g, L., Sol/íce book
of fiedicol history. Cornpleled with roles (New York 19ó0 en latere uitgaven); King, L.S., A
history of medicine, selected rcodings {Middlesex 1971); Maior, R., Classic desctiptions of diseisa

(SpringÍield 1965).
Lop€nde tiidschrift€n
Bulletin oí ttu History ol Mediine (Baltimore). 1926 e.\) Cesnerus (Aarau), 1943 e.v; Gewina.
Tijdschrifi our de Ceschiedenis der Geneeskunde, NatuuruElenschappen, Wiskunle ei Technick
(Rotterdam) 1978 e.v; Iounal of the History of Medicine and Allied sci.flces (New Haven), 1946
e.v; Medical Hitlory (Londen), 7957 e.v; Medizinhistorkches loumal (Ftildesheim), 1966 e.v;
Rioista di Storia della Medicir, (Rome), 1957 e.v; Sudtutfs Archio Zàtschàfi f r Wksmschaflsgeschichte (vroeget SdhoÍs Atchix, fiir Geschichte der Medizin und Natunoisseaschafim\
(Wiesbaden), 1916 e.v.

ÀÍgesloten tiidechrift en
Clb Medica. Acta Acaàenite Internalionalis Historiae Mediciflae (Amsterdam), 1965-1989; /anrs,
Reoue inteflutionale de l'histoire des Scieflces, de la Médecine, de la Phart ocie et de la Techflique
(Amsterdam), 1896 / 97 -7989

72.1.1 Literatuur per land
België
Sondervorst, F.A., Hbtoire de la médecine belge (ZavenleÍJ. 1981); Bloeckx, C., Essai sur
I'histoire de la médecine belge aoant k XlXs siàle (Gent 1834.

Duitsland
Haberling, W.G.M., German medicine. Translated by l. Freund (New York 1934).

Fran}.riik
Delaunay,P.,Ia

oie

édicale

aut XVle, XVIIe et XVlIle siècles (Pariis 1935» Cu\art,

J.,

Histoie

de la médecine frangaise (Parijs 1947).

GÍoot-Brittannië
Fleetwood, J., History of medicine in lreland (Dublin 1983, tweede druk); Comrie, J.D., Hislory
oÍ Scottbh rnediciie (Londen 1932, twee delen, tweede druk).

Italië
Cas|]9lionl, A.,Italioh medicine. Translated by E.B. Knltíbhaat (New York 1932); Siraisi, N.G.,
Renaissance ltaly. The Anon and medical teaching in ltalian unioersities affer 1500
(P nceton 1984.

Aoicmtu in
NedeÍland

Banga, J., Geschiedmis uan de geneeskunde en oan hare beoefenarm in Nederland (Leeuwarden
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1868, herdruk Schiedam 1977, ingeleid door G.A. Lindeboom); Baumann, E.D., Uif dri,
eeuwen Netlerlandse geneeskunde (Amsterdam 1950); Lindeboom, C.A., Geschieàeflis oal de
medische wetenschap in Nederland (Bussum 1972); Lindeboom. G.A. en A.A.G. Ham, A
classified bibliogtaphy of the history of Dutch medicine 1,900-L974 (Den Haag 1975); Lindeboom,
C.A., A.A.G. Ham en M.J. van Lieburg, A bibliogÍaphy oÍ thz history oÍ Dutch nedicifle and

phamtllcy 1900-1991 (Rotterdam 1993); Lindeboom, C.A., Dutch medical biography. A
biographical dictionary oÍ Dutch physicians and surgeons 1475-1975 (Amslerdam 1,9U» Oryscula
selecta neerlandicorum ile arle nedica (Amsterdan 1907-1958); Bijdragen tol de Ceschiedetk det
Ceaeeskunde

fttedixlt

historische bijdragen uit}].et Nedetlandskh) Tiidschàfr o@t Geneeskundel

(Amsterdam 1921-1965\.
Rusland
SigerGt, H.E., Medicine anà heallh in lhe Sooiet LInioí (New York 1944.
Spenie €n PoÍugal
Cranjel, L.S., Hbtorii general de la medicina espanolo (SalanaÍ\ca 197&1981, vier delen);
Ferreira de Mka, M.8., História da mediciru ponuguesa (Lissabo 794n.
Verenigde Staten
Bordley, I. en A. Mc Gehee Harvey, Taro cefitulies of Afierican medicine 7776-1976 (LondenToronto 1976); Packard, F.R., History of medicine h the United Stares (herdrul New York 1963,
twee delen); Haller Jr., J.H., Ametican nediciru in transition, 1840-7910 (lJrbana 1981);
Packard, F.R., Hislory of medicine tn lne U.5.À. (New York 1931).

Zuid-Afrika
Burrows, E.H., À l,Àfory of medicine in South Altica lp to the end oí the 19th century (Kaapslad,Amsterda$ 1958); Menko, H.S.N., Conlrib!tioas of tfu Netherlands to the deoelopiellt d South
Ahican mcdiche (1652-1902) (Amsterdam-Kaapstad 19. ).

Zuid-Àmcrika
Cuerra, F., Historiografia d! la mediciru colonial hispaíoamericana {Mexico 1953).
Zwitaerland
B]Jess, H., Sch@eizer Aerzte als FoÍscher, Entdecker und Erfndet (Bazel 1945).

12.'1.2.

Litnatuur per aakgebied

Analomie en embryologie
Choulant, L., Híslory and bibliogtaphy of anatonic illvstration (E-ngelse vertalin8 van: Gescfticftls
und Biblbyaphie der anatonischeí Abbildung) with a new historical essay by Ch. Singer §ew
York 1945, herdruk New Yolk-Innden 1962); Cole, T.1., A hislory of conparatirx anatony
(Londen 1944); Herrlinger, k, Geschichte dn ncdizinischea Abbildung (Miinchen 1967-1972,
twee delen, tweede druk); Horder, T.J. et al., A history of mfuryology (Cambrid8e 1986), H)'rtl,
J., Das Anbische unà Hebràische in der Anatomie (Wien 1879), Hyrtl,J., Onomatologin arutonica
Geschichte uhd Kritík deí anatomischm Sprache der Gegenwa (W\en 1§0, herdruk Hildesheim
1970); Needham, J., A history of embryology (Cambridge 1959, tweede druk); Persuad, T.V.N.,
Early history of human analomy lton antiquity to thc beginfliflg oí the modem era (Springfield
1984); Singer, C.J., The eLehttion oí atatony. A short history of anatonical and physiological
discooery to Hantey (Lond,en 1925, herdruk New York 1954; WolÍ-Heideg8er, G. en A.M.
Celto, Die ofiatomiscfu Sektion in bildlicher DaBl€rlÍng (Bazel-New York 1967).

Antmpologie
Penniman, T.K-, À àrfidred veaít oÍ anthroqloXg f-onden 1965, derde druk); Tanner, J.M., À
history oJ de study of huíut1 grotDíh (Cambridge 1981).

Chirurgie
Brunn, W. von,I(r,"2, Geschlchte der Chirutgie (Berlijn 1928, herdruk Berlijn-Heidelberg 1973);

Cartwright, F.F., The daelopmmt oí noden srÍ4ery. írorr 1830 (tonden

§6n;

CutrlÍ,8.1.,
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Geschichte der Chirutgie u4à ihrcr Ausiibung (Berlijn 1898, drie delen, herdruk Hildesheim
1,9(A); Ëll1,otl, l.M.Z., A sl@rt history oÍ sutgíeal dressings (l-/].íde^ L964\; MoubÍl, D., A history
oÍ surgery with ernphisis on the Nelherlands (Dordrecht-Boston 1988), Wangensteen, O.H. en

Wangenste€n 5.D., The rise of surgery from empiric craft to scientific driscipline (Minneapolis
7978); zjrfii\ej1nan, L.M. en I. Veith, Greaf idens in the history oÍ srrgery (Baltimore 1961).
NARCOSE: Cole, F., Mílestones in anesthesia: readings in the deoelopfient of surgical anesthesia,
1665-1940 (LnÍol\ 7965» Keys, T.8., The history of surgical anesthesia (New York 1945,
herdrul 1978); Smith, ÍN .D.A., Ufldet the inÍluence. A history oÍ fiitroLs oide and oxygm aruEsthesia (la deli 1982» Robinson, V., yicfory ooet Win: a history of oraesflesia (New YoÍk 19,16).
HARTCKRI RGIE: Johnson,5.L., The history oí cardiac surgery, 1896 1965 (Baltimore 1970).
OoGHEELKI,\DE: Arrington, G.E., A history of ophthabnoloSy (New York 1959); Hirschberg,
J., Ceschichte der Augenheilk nde (Leipzig 1899-1918, fien delen), in Engelse vertaling: À
history oÍ ophthahíology @onn 1982-..., elf delen); Sorsby, A., A short history oÍ ophthalrnology
(Londen 1948, tweede druk).
ORTHOPEDIE: Peltier, L.F., Eractures: a history and iconogïaphy oÍ theb trcatmeltt (Sa FtaÍ].cïsco
1990)i

Valentirr B.,

Geschichte det

O

hopiidie (Stuttgart 1961).

PLA.slscHE crtrRLRcIE: Wallace, A.F., Ihe progress oÍ plastic suryery: An introductory history

(Oxford 1982).
URoLocIE: Bleker, J., Die Ceschichte der NiercnkïanlJÉiten (Mannheim 1972\; Àíníphy, L.J.T.,
Thc history of urolow (Springfield 1971).

Dermatologie
Pusey, W.A., Thr history oí deníatology (Springfield 1933, herdruk New York 1976);
SciönÍeld, W., (rrze Geschtchte der Derfiatologie und Vmereologie und ihre kulturgeschíchtlicfu
Spiagel,flg (Hannover 1954); Ainsworth, C.C., lnttoàuctio to the history d medical and
oeteriflary nycolory (Cambridge 1986).
Farmacie en Íarmacologie
Holmstedt, B. en Liljestrand, G., Re4drígs in pham&colow. Selected and edited b! B. Holmstedt
and G. Liliestrafld (OxÍord 196.3); Leake, Ch., An historical account of pharmacology to the
t@e ieth cefltury (Springfield 1975); Lewin, L., Die Gifie in der lNeltgeschichte (Berlin 1920);
Somedecker, G., Kteners and Urdang's history of phorfiacy (Philadelphia-Toronto 1976)i
Stoeder, W., Geschiedenis der pharmacie in Nederland (Amsterdam 1891, herdruk Schiedam
7974\;'lrease, G.8., Phanac! in hisÍory (Londen 1964).
Fysiologie
Clarke, E.S. en O'Malley, C.D., The hufiafl braií and spillol cord. A historical stud! illustrated
by wtitings fom afltiquity to the t@efltieth century (Betkeley 1968); Florkin, M., A history of
biochcmistry (Amsterdam 1922, vijÍ delen); Foster, M., kctures on the history oÍ physiology
duing the 76th, 17th, and 18th cent!ry (Cambridge 1901, herdruk New York 1970); Fruton,
J.5., A bio-bibliograplry Íot Íhe history of the bbchenical scicrlces sirlce 1800 (Philadelphia 1982,
supplement Philadelphia 1985); Fulton, JohtF., Selected readings in the history of physiolow
(Springfield 1966); Rothschuh, K.8., History of phlsiology (Huntington-New York 1973).
Genetica

Dun

, L.C.,

A shoÍt history

of gefletics. The deoeloptnent of the

nain lines of thought:

'1864-1939

(New York 1965); Portugal, F.H. en Cohen, J.S., À cmtury of DNA: a history of the discooery
oí the structure and function of the genetic srbsÍance (Cambídge, Mass. 1977); Stubbe, Hans,
History oÍ genetics frorn prehisloric tines to the reiliscooery of Mendel's laras (CambridgeMassachusetts [1972]); Sturtevant, A.H., A history of genetics (New York 1965).
Interne geneeskunde
Befi, W.R., The history of internal meàicine. Selected diseases (Chicago 1960); BloomJield, A.L.,
A bíbliography oÍ interrul medicine. Communicable à)seases (Chicago 1958); Faber, K.H.,
Nosoyaphy, the eoolutioïl of clifiical fiediche in modem times (New York 1930, tweede druk,
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herdruk 1976); Cottsóalk, C.W., R.W. Berliner en Giebisch. G.H., Renal physiology: People and
rTeas (Bethesda 1987); Keele, K.D., The eoolutio/l of clifiical methods it metlicine (Londen 1963\.
ARBEIDSCENEESKT\DE: Rosen, G., The history of ,nifiers diseases. A medical afid social
interpretation (New \ork 1943); Hunter, D., The dbease of occupafiorÉ (Londen 1955, rewÍitten
as: Hunter's diseases of occupahons, Boston 1984.
CÀRDroLocrE: Baldry, P.E., The battle against heart diseise (Cambridge 1971); Comro, J.H.,
Ëtploring the heatt: discooeries ífi hearl disease atd. high blood pressule (New York 1983); Herri.k,
(Spi.r].gÍi,eld, 1942\ Leibowitz, I .O., The history of coronary heart
J .8., A shott history of cordiology
drierse (Londen 1970); Wi ius, F.A. en Th.J. Dry, A hislory oÍ the heart and the c'irculation
(Philadelphia-Londen 1948).
GÀSTRoENTERoLoGIE: Franlen, F.H., Die labet unil ihre Krankheiten. Zweihundert lahre
Hepatologie (Stuttgart 1968), Mani, N., Die historischen Crundlagen der Leberforschung (Bazel
1959-1962 twee delen).
GERIATRIE: LlJth, P., Geschichte der Gerintrie. Dreitausend lahre Physiologie, Palhologie und
Therapíe des alte1l Mensche, (Stuttgart 1965).
HEMAToLocTE: Boroviczény, K.-c. van (red.), Einf hrung in die Geschichte der Hoenatologie
(Stuttgart 1974); Winvobe,M.M., Blood, pne and eloquent. A story oÍ discooew, oÍ people, ond
o/ iders (New York 1980); Wintrobe, M.M., Hemotology, the blossoíling of a seience: a story of
inspiration and eÍíort (Philadelph.ia 1985).
Robinson, D.H., The dangercus sky. A history of atiotioí tuedicifie
(Seattle 1973).
À4rurArRE GENTESKT-INDE : Garrisory F.H., Nof es ofl lhe history oÍ ftilitary fiedicine (Wasl\t Blo
LUCFTTVAARTGEN'EESKITNDT:

1922, herdruk Hildesheim 1970).
RJUMAToL(rIE: Copeman, W.S.C.,

A

shon history oÍ the go

t aflil

the rhe natic

diseases

(Berkeley 19fl).

L.H., À sftort history of nautical nedicine (New York 1941).
TRoPITHE GEN.EESKLNDE: Kean, 8.H., Tropical medicinc and parusitology: classic iflzlestigotions
(Ithaca, Londen 1978); Scott, H.H., A history of tropical mcdicine (BalËnore 1929).
Keel-, neug. en ooÍheelkunde
KasseI,K., Geschichte der Nasenheilkunde tnn ihren Anftngen bis zum L8. lahrhundeft (Wiirzbtttg
1914, herdruk Hildeshein 196n; Politzer, A., Ceschichte der Ohrenheilkunde (StuttSart 19071913, twee delen, herdruk Hildesheim 1967); Stevenson, R.S. en Guthrie D.C., A history of
oto-laryngology (Edilburg 1949, herdruk San Francisco 1991).
SCHEEPSGENEESKL\DE: Roddis,

Kindergeneeskunde

Abt, L en F.H. cattison, History oÍ ?edialrics (Philadelphia 1965); Sti[, C.F., The history oÍ
paediatics. The progress of the sludy of diseases of chiltuen up to the end of the XVIllth century

(Londen 1931, herdruk Folkstone 1965).
Neurologie
McHenry, L.C., Garrison's History of neurology. Reoised and eftlarged uith a biblioglaphy of
classical, oi§nal and standard uork i4 neurology (Springfield 1969); Riese, W., A history oÍ
,eí,,olo2y (New York 1959); Spillane, J.D., TIte doctÀne oí the neraes. Chapt*s in the history oÍ
neuroLow (OrtoÍd. "19EL\; Teííkjr]., O., The fallirlg sickflrss: a history of epilepsy ITom the GÍeek to
the beginniígs of nodern fleurolow (BàltiÍnoÍe 1971, herziene tweede druk).
Pathologie
Foster, W.D., A short history of clinical pathology (Edinburg 1961); Long, E.R., A history oÍ
pafftoloSy (New York 1965); Maulitz, R.C., Morbid appetrances: the annton! oÍ patholory in th.e
early nifleteenth century (Càííbridge 1987); Rather, L.1., The genesis of uncer. A síudy in íhe
history of idzas (Baltimore 1978); RaveÍr, R.W., The theory and prdctice of oncology. Historical
eLglulion ond present principles (Camforth 1990);WolÍÍ,1., Die l2hte oon iler KreLrsLrankheit oon
den àlleste11 Zeiten bis zur Cegenwort 0ena 1907-1928, vier delen).
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Psy(hiatrie.psychologie
Ackerknecht, 8.H., Kurze Geschichte

ds Psychiatrie (Stuttgart 1954, Howells, J.G., Worid
history oÍ psychialry (New York 1975); Hunter, R. en l. Macalpine, Three hwrdred years of
psychiatry, 1535 1860 (Londen 1963); Porter, R. e.a. (red.), The arutomy of nailness. Essays on
the hbtory of psychiatàc treatment (Londen 1983); Z.ilboorg, G. en HenÍy , C.W ., A hktory of

nutitil psychology (New York 1941).
Tandheelkunde
Hoffmann-Axthelm, W., Die Geschichte det Z-ahnheilktnde (Ba..tltt 1985, twe€de druk), ook in
Engelse vertalin8: History of defltistry (Chicago 1981); Ring, M.E., Denlktry: an illustrated
ftisrory (St.touis 19E5» Van tahdíEesteÍs en tandartsefl. 700 laar tandheelkundig ondenoijs in
Nederla d (1877-1977) (Amsterdam [1977]).
Verloskunde-gJmaecolo gie

CianÍrani, Th., ,4 sl,ott history, of obstetrics and gyruecology (Spnn8Íield 1960); Fasbender, H.,
Geschichte àer Cebuttshíiv [ena 1,906, herdruk Hildesheim 1964); Radcliffe, W., The secÍet
instn neTlt. Thc birth oÍ the fiiàuiÍery Íorceps (Londen, 1942 herdruk San Francisco 1989);
Young, J.H., Caesareun sectioi. The hislory and deoeloln1c11t oÍ the opetution Íon earliat times
(LonderL 1944).

Verpleegkunde - ziekenhuiswezen
Jeltet, D., Grundziige der Hospital Geschichte (DaÍnstadt 1973), Jetter, D., Crufilz ge dct
Kfankenhaus Geschichte (Dain\stadt 1973); Jetter, D., Das erropàkche Hospítal. Vafi det
Spítuntike bis 1800 (Keulen 1986), Seidler, 8., Geschichte der PÍlege des kraokefl Menscfurl
(Stuttgart 1972 vierde druk Stuttgart-Berlijn 1974; Shryock, R.H., The history of flursiig; an
intefpfetation oÍ the social ond nedical factors in aloed (Philadelphia 1959); Querido, À.,
Godshuizen m gasthuizeTr (Amsterdam 1960).

12.2 Literatuur per hoofdstuk

De literatuur betreft de personen en zaken die in de tekst besproken worden,
Aan het slot van ieder hoofdstuk ziin enkele annotaties toegevoegd beheffende
het werk van Lindeboom. Voor een eerste biograÍische oriëntatie is C.C. Gillispie (red.), Dictíonary of scientific bioglapày (New York 1970-1980) de beste ingang.
1 De gerchiedenis der teneeskurde
Algemeén: Artelt, W , EinÍ rung in die Medizirtisbtik (SbtttgaÍt. 1949); Berg-fthom, E, Heflry
E. Signist (1891-1957). Mediziflhistoriker in lÀpzig und Baltimore. Stand.punkl und Wirt.:,Mg
(Keulen 1978); Clarke, E. (red.), ModeÍn nethods in the history of medicine (Londen 1971);
Corsi, P. en P. Wet dli\8, lnforrnation soutces in the history oÍ scirnce and mediciae (Innden
Boston 1983); Porter, R. en A. Wear (red.), Probletfis aíd rnethods in the history of medicine
(Londen 1987); Rosen, G., A theory of medical historiography, Bulletin of the History of
Medicine a 0940\ 655-665.
.

Lindebooms opvatting over de medische historiogtafie vindt men terug in ziin biidragen
ove! 'De betekenis van het onderwiis in de geschiedenis der geneeskunde', Gercesktndige
Bloden 45e Íeeks (1953) nurnmer )(I; 'De beoefening van de geschiedenis der gerreeskunde',
in: B.P.M. Schulte (red.), VíiÍig jarcfl beo4enitg oan dc geschiedmis der geaeeskunde, wiskunde

efi fioturuetenschappm (z.pl. 7963) 9-24, en 'De beoefening van de geschiedenis der
geneeskunde va\d,aag', Neilerlands Tijdschift Leor Cefieeskuflile 722 (1978\ 106L1067. De
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circulus therapiae was vooral een gedachte van H.I.A. Pe,?ers, genoemd in zirn Lres Medii
Àeui (Amsterdam 1895,'Over de beteekenis van de geschiedenis der geneeskunde') en
uitgewerkt in ziin rede De ciíkelgarlg in de geíeeskunde (tlaarlen 7899). Het citaat van Buma
is ontleend aan J.Th. RtiÍra, De huisarls en ziifl patii,flt. Grondslagen oan het fiedisch dcnkrn el
handelen (Amsterdam 1950) 91.
2 Prehigtorisóe en niet-westerse geneeskunde
Paleogeneeskunde en tEpanaties: Brothwel.l, D.R. en A.T. Sandison, Diseases in antiqtity.
A suntey of the diseases, injuries and surgery in anciefit populations (Springfield 1964; Cockbum,
A. en E. Cockburn, Mummies, disease and ancieít cullures (Cambridge 1980); Glob, P.V., Iàe
bog people: iíon-age man preseroed (Itluca 1969); Craysory D.K., The establishneftt oÍ hufian
afiliEtity (New York 1983); Moodie, R.L., Paleopatholow: an introduction to the strdy of lhe
ancient eaiilefices of diseases (lJrbana 1923); Nar, K.J., Urgeschichtliche Malginalien, inr
Schipperges e.a. (red.), Krankheit, Heikunsf, Heil /,9 Greiburg-Miinchen 1978) 21-34; Reader,
1., Missiflg links: The hunt for earliest nah (Boston 1981); Steinbock, R.T., Paleopathological
diagnosis and inlerpretation: bone diseases in aficieflt hufian populations (Springfield 1976); Wells,
C., Boftes. bodies and disease: eoidence of diseases afld abnornality in early nan (New \otk 19641.
Niet-wegteÍae geneeskunde: Ackerknecht, 8.H., Medicine ond elhnolow: selected essays
(Baltimore 1971); Hand, W.D., Magicol fiedicifie: the folkoric comrynent of medicine in the t'olk
belief, custom and ritual ol the peoples of Elrope and America (Berkeley 1980); Koty, 1., Die
Behandlung der Alten und Krankefi bei deft Naturuölkefi (Stuttgart 1934); l,andy, D. (red.),
Culture, disease and ["aiin8 (New Yolk-Londen 19771; Lnd,, U., Medizin bei Naturvölkem,
in: Schipperges e.a., Xiafikheil, Heilkufist, Heillzg, 35-90; Schadewaldt, H.. DeÍ Mediziltrunn
bei

dm Naturrölkem (Stuttgart

1968).

Lindeboom, zelÍ een gepassioneerd verzamelaar van prehistorische stenen, baseerde dit
hooÍdstuk voomamelijk op het boek van Sigerist, À hbtory d mediciae, Nlurne 7: Pinitioe
and archaic medicine (Oxford 1951); ook in Duitse vertaiing berhikbaaÍt Anfiflge det Medizin
(Ziirich 1963). De 'leiziger Parkinson' verwijst naar R. Parkinson, Dreissig lahrc in de| Siidsee
(Stuttgart 1904. B. Prunières publiceerde zijn vondsten in 1874: SuÍ les cranes artiÍiciellement peíorés à l'époque des d.olmens, Sociilé Anthropologique Bulletin 9 (1874) 185-189 en
idem, Sur les crànes perforés et les rondelles cràniennes de l'époque néolithique, /isociafí,?
Eran|iise Conptes Rendues (1874) 597-635.
3 De geneBkunde

bij

de oudete cultuurvolken

Algemeen: Dawson, W.R., The beginniígs. EgWt atd Assyrio (New York 1930); Pollal, K.,
Oude gmeeskunst (Leiden 1970); Sigerist, H.8., A history oÍ nedic,ne, vol. I en tr (OxÍord 1951
en 1961); Thonoald, 1., Ileelneesters. Mtcht efl geheifiefi in de oude geneeskunsl (Den Haag 19621.

Babylonië en Aaeyrië: Biggs, RD., Babyloniery in: Schipperges e.a., Krunkheit, Heilkunst,
Heilung,9T-7'14; CoÍ\le a!, G., L, médecine en AssyÍie et m Bawlonic (Paiis 7938\; Cilgafiesh,
translated W lohn Card er an.l loh Maid (New York 1984); Jong, H.W.M. de, Denonische
ziekten in Babylon en Bifbal (Amsterdam 1959); Stol, M' Zwangerschap en geboorle bii de
Bawloniëis en in de Bijbel (Leiden 1983).
Egypte: Breasted, 1.H., The Eduin Snith surgical paryrus (Chicago 1930); Brya , C..P., The
paryrus Ebers (Londen 1930); Bucaille, M., Mummies of the Phqraohs. Modern medical ino?s
li8atrors (New York 1991); Ghaliungui, P. en L. el Dawakly, Health and heali g in ancienl
Egl?l (Dar-el-Maaref 1965); Ghaliungui, P., The house of life: nagic an.l medical science in
Ancient EWt (AÍnsterdam 1973); Ghaliunglli, P., The physicians í the pharaonic EWI (Cairo
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1983); Grapow. H., tlntersuchungen ber die alt ögrytisclm Medizinischen Papyà Í-eipzi919351936); Hurry, J.8., lrnhotep: the vízier and physi.'iaí oÍ King Zoser, and aferuords the Ewtitn
8od oÍ nediine (OxÍoÍd 1926)j Rar (e. H., Mediàn und Chirurgie in alten ÀWten (Heídelberg
1948); Thompson, R.C., The Assyiarl herbal (Londen 1924); Westendorf, W., Altes Etypten,
in: Schipperges $ed.), Krankheit, Heilkunst, Heilung, 175-1tA.
Israel: Baruc\ 1.z., C eneeskunde in het oude l§rae7 (Amsterdam 19 67\; fustein, W ,, Di. Medizií
in neuzn Testaneflt und ifi Talnud (Stu.ltBart 1903); Lindeboom, C.A, Dokt.t Lukas (AIlj.sletdam 1965;heruitgave Amsterdam z.j. [1988]); Preuss, J., Biblisci-Talnudische Medizin. Bàtfige
zur Geschichte der Heilku derndder KultuÍ berhaupt (Retlíin 1911, herdruk New York 1971);
Rosner, F., Mediine in thc Bíble a d thc Talfiud. Selections írofi classical leuieh souÍces (New
York 192; Rosner, F., Mediche ín thc Mishneh Torah of Maimonides (New Yoik 1984); Struys,
T"h., Ziekte en geflezhg in het Oude Testanent (Amsterdam 1968).
India: Basham, A.L., Indien, in: Schipperges e-a. (red.\, Krankheit, Heilkunst, Heilung,145-778;
Bhatía, S.L-, Medical sciefice irl ancimt lndia (Bangalore 1972), Fillrozat,1., The classicol docttine
oÍlhdian ,nedicine (Delhi 1964); HofÍmann, H., Tibet, in: Schippetges e.a., KtonW@it, Hàlkt íst,
Heilung, 7n-192; Meulenbelt, G.J. en D. Wuiastyk (red.), Studies on lndian medical history

(Groningen 1987); Mueller, R.F.C., Grundsàtzt altindkctur MedÈir, (Kopenhagen 1951);
Zimmer, H.8., Hindu nediche (Baltimore 794a); Zysk, K.G., Religiors huling in the Vedas
(Philadelphia 1985).

China en J.pan: Bowers, J., When the Trtain meet: the rise oí Weslerrl medicine in ]apafl
(Baltimore 1981); Fujikawa, \., Geschichte dzr Medizin in lapan (tokio 1911); Huard, P. en
Ming Won& Chiíese fiedícine (New York 1968), naar een eerdere editie in het Nederlands
veftaald. Chinese geneeskwlde (2,p1.1967); Huard, P. (e.a.),la médecine laponaise des origines
à nos joun (Pariis 1974)j Hiibotter, F., Die chinesiscfu Medizin zu Beginn des 20. IahrhrndeÍts
und ihre historische Ent@icklrng (Leipzig"l929); Leslie, Ch. Qed,.), Asian nedical systerns. A
comparatiw study (Berkeley 1976); Lu, Gwei-qen en J. Needham, Celestial lancets. A history

and rationale of acupunctrft and fioxa (Cambridge 1980); Morse, W, Chin*e medicine (New
York 1938); PorkeÉ, M. en Chr. Ullmann, Chifiea fiedicine: its history, philoscphy and prlctice,
and ulry it nay onc doy domínate the rnali.ine o/ tfu Wesí (New York 1988); Tamba, Yasuyori,
Thz esse7trtiak oí nedicine ín ancient China efi lapan t-,eiden 1986); Unschuld, U., China, in:
Schipperges e.a., Krankhtit, Heílkulst, Hà|uflg,19! ; Uruchuld, P., M.dicine in China. A
history ol ideas ed Medicine in Chiru. A history of pharlnaceutics (b€ide: Berkeley 1985); Wong
e W!, History oÍ Chinese nediche (SF.aÍ$llaí 79 ).

Het citaat van Herodofus betreffende de Babylonische geneeskunde is afkomstig uit het
hktoiëfl, tEtt^ald efi iftgeleid door dÍ. Onfio Damsté
(Bussum 1968, p. 76). Ruffers onderzoek betreft zijn 'Note on the presence oÍ Bilharzia

eerste boek van de Historièn (zre Hèíodotos'

haematobia in Eg)?tian mummies of the twentieth dynasty (1250-1000 before Chr.)', British
Medical loumal (1916) I, 16; Iater op8enomen in zijn klassieke wetk Studies oÍ the paleopítthology of EgWt (Chjcago 1921, p. 18-19). De vermelding van de amanuensis van J. von Mehring
en O. Minkowski is gebaseerd op hun artikel 'Diabetes mellitus nach Pankreasextirpation',
Archio r experinentelle Pathologie und Pharnakologie 26 (1890\ 371-387. De verwijzing van

f

in diens Sfroflafeis (6e boek, hoofdstuk 35-3n. De
Zuidamerikaanse culturen worden door Lindeboom stilzwiigend gepasseerd. zie daarover
o.a. Coury, Ch., Ln médecine de l'Amérique precolombienne (Pariis 1969), R. D'Harcourt, l,
nédecine dans l'ancien Péru (Panjs 1939) en het Benoemde boek van Thorwald.
Clemens van Alexaadriè is te vinden

4 Griekenland
ÀlgeÍtrecn: Carton, P., L'essentiel fu In doctine d'Hirycrate. Ertrail
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EdelsÍein, L., Det hippokatische Eid (Z&ích 1969); Ela'ut, L., Antieke geleeskunde (AI.twerpeÈ
Amsterdam 1960); Grmetk, M.D., Diseases ií the Anciat Gree* uorld (Baltimore 1989);
HorstmanshoÍt H.F.l., De piilen.,an de p*t. Pestilmtbs i de Griekx ueíelà (80G O0 v.Chr.)
(Amsterdam 1989); l,eifJ].er, H., Bibliography to the ancicnt nedicil outl@rs (Berh 1973); LichtentJraeler, Ch, l-a médzcine hiryocratiqw (l-àusarme 1957); Littré, E., Oeuí)res cotlplètes d'Hiryocrate (Paijs 1839-1865, herdruk Amsterdam 1961-1962); Philips, E.D., Grcek medicinc (z.pl.
1973); Schipperges, H., Antike und Mittelalter, in: Schippelges e. a. (red.\, Krank:heit, Heilkunst,
Heii!íg Greibu!8-Miinch6 1978) 229-270; S.udhoÍt, K., Kos uad Knidos (Miinchen 1927).
De peíode vóór Hippocrates: SteueÍ, R.O. en J.B. de C.M. Saurrders, Ancient Egyplian and
Cnidian medicine. The lelatiofiship of lheiÍ aetiologictl concepts of disease (Berkely-Los Angelos
19s9).

Hippocrates: L,evime,8.8., Hippocrufes (Boston 1971); Lloyd, C.E.k, Aristotle: the yowth and
structure of his thoughf (I-onden 1968); Mootr, R,O., Hippocrates and his successors in relatiofl lo
the philosophy of theh firne (Londen 1923).
Na Hippocrat€s: de Alexandriinse school Smith, w.D., Th" Hiqocrulic traditia (l-.I.den
1979); Staden, H. van, Tfu ort of nedicine ín Ptolenaic Aleraídia: Heíophills afid his school
(Ca-oÈridge 1989).

ln dit hoofdstuk geeft de intemist Lindeboom duidelijk btijk van zijn sympathie voor
Hippocrates, zowel wat zijn optreden als medicus als wat de aan hem toe8eschreven
ethis.he opvattingen betreft. In zijn gehele oeuvrc, van het boekje Hirycrutes (Antwerper.Amsterdam 194t1) tot ziin artikel over'De eed van Hippocates en ziin 'ondergeschoven
kind", onze beroepseed' (Nedetlands Tijdsehtifr r,oot Ceneesktnda"l29 (19E5) i43&1444), vindt
men verwijzingen naar deze Griekse medicus gesclteven oÍ wordt er aan hem gerefereerd.
5 Grieks-Romeinse geneeskunde
Algemeen: EdelsteirL L., Ancbrlt fiedicine: selecled papers. Edited by O, Ternkín and C-L. Tefikin
(Baltimore 196n: l,/-ía.|€t, H., Bibliogary to thc ancierlt madíral authors (Bem 1973); Lloyd,
G.Ë.k, Mtgic, reoson and exryience- Stud'ie$ irl lhc oàgii aíd deDeloryefit ol Crcek scietce
(Carnbndge 1979); Miiri, W., Der Atzt in Altertun (Miinóen en Zr.irich 1986).
Geneeskunde in Rome: Green, R.M., Asclepiades: his life and arlifirgs (New Haven 1955);
Jacksot R., Do.fols 4nd disease in the Ronui aflpire (Norman 1988); Riddle, J,M., Dioscorides
o11 ?harnacy afld fiedicile (Austin 1985); Scarborough, J., Ronufl fiedici e (Ithaca 1969);
Watson, E.T., Theri^c afid mithradatium. A study in therapeutics (\,o'].d,ed 19(t6\.
Galenus van Pergamum: Kudlien, F. en RJ. Dulling, Gabn's method of healing §ew York
1990); Nutton, y., Golen: problenls and p?oslects (Londen 1981); Sarton, George, Galen o/
Petgarnon (Lawta$ce 195\; Síegel, k, Galm's swten oÍ physioloy d medicine (Bazel-New \ otk
1968); Temkin, O., Galenism: rise and decline of a nedícal philosophy (ltytaca 1973\.
Het lot van de Griekse erfenio: Terr].kjn, O., Hiryctut* in a um d of pagans and Christians
(Baltirnore 1990); Mitl er, T.5., The birth of thc hospital ih Byznntifle enpire (Supplement Brllerix
of the History oÍ Medicine, 1985).

6 De middeleeuwen
Algemeen: Baader, C. en C. Keil (Íed.), Medizin irn Mittelalterlichen Abendland (Darll']lstàdt
1982); Diepgen, P., Frau unà Fruumheilkunde ifl der Kultul des Mittelalters (Stuftgart 1963);
Kealy, E.J., Meàinal medicus. A social history of Anglo-Nor an Medicine (Baltimore-tonden
1981); Schipperges, H., A-ntike und Mittelalter, in: Schipperges e.a. (red.), Krankheit, Heilkunsl,
Heii ng (Freiburg-Miinche^ 197q »9-270; Siraisi, N.G., Medboal and etrly rmaissance
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nedihe. An intÍoductbn to bawledge and praclice (Chicago-Londen 1990); Walsh, James J.,
Medieoal Mediciflr A-anden 1920).
De Ar.bische gen€€skunde: AÍnan, S.M. , Avicmna, his life anà urork (Londen 1958); BrattoiL
F.G., Mnínonides, nedíe.,ol nodenist (Boston 1967); BÍirgel,l.Cht., lslamisches MittelalteL
Schiqeryes e.a. (red.), Ktankheit, Heílkunst, Heilrzg (Freiburg-MiiLnchen 1978) 271-302;
Campbell, D., Arabian medicine and its inlluence on tha Middle Ages (Londen 1926, twee delen);
Heschel, A.J., Mainonides. A bíography (New York 1982); Muhammed-al-Razi (=Rhazes), Ati

it

ibn al' Abbas en Ali ibn Sina, Trois traités il'anatoiliz Arabes Traduction de P. de Koíifig

(Leiden 1930), fthipperges, H., Die Assimilation der arabischen Medizitl dlarch das lotànische
MittelalteÍ (Wiesbade\ 1964); tlllmann, M., Die Medizin im Islanr (l-eiden 1970), in Engelse
veftali^B: Islarnic medicire (Edinburgh 1978).
De monnikengene€skunde: Flanagan, S., Hildegard of Bingm,1098-7779: a visionary life (New

York 1989).
Salemo: Handerson, H.8., Gilbenus Anglícus. Medicine of the thiítee h century, with o
biography of the author (Cleveland 1918); Haringtorr Sir John, Tft" School oÍ Sabdun. Regi'l.etl
Sonitatis Saleflli Eoí e 1953); Mazon Hohl,8., The diseases of tDonen by Ttotulo { Saleno. A

ttunslation oÍ'Passionibus Mulierurn cwaídarum' ftIollywood 19,10).
D€ universiteiten: Ridder-Symoens, H. de lred.), A history of the uníoercity in Eutope; Volume
I: Unioersities in the Middle Àges (Cambridge '1942\; S\Íaísi N.c., Taddeo Aldetotti and hís
pupils. TtDo &eneratiois of ltolinn med.ical learniflg (Princeton 1981).
Chirurgie: Bloch, M., The royal touch. Sacreil monorchy anà scrofula ia England afiil Ftuflce
(Londen 1973); Crawfurd, RH.P., ïlÉ king's eo (AxÍord 1911); Leelsum, E.C. van, De
'Cyntrgie' oan MeesteÍ lan Ypenwfl I-piden 1912); Moulin, D. de, De heekutde in de oroege
Middeleeuwen 0-.eiden 1964).
Bijzondere ziekten in de middeleeuwen: Ackerknecht, Ë.H., History aíd gewaphy oÍ the

imqrlaflt iliseases (New York 1965).
LEPRA: Brod, S.N., The diseases oÍ tha soul; leptosy in mediaal liteÍature A*\aca 1974); Feeny ,
P., The fght a&ainst leprosy (Londen 19(A\; Zambaco, D.A., La lèVre à traoers les siècles et les
contftes (Parljs 1914).
PgsI: Gottftied, RS., Trr" black death: natural and hrman disasteí id mcdiewl England,134O-7530
(Princeton 1986); Sticker, G., Àbha llungen aus do Seuchengeschichte ufid Seuchenlehre, I. Díe
P6l (Ciessen 1908)i Ziegler, Ph., The Black Death G.Jew Yolk 1969).
SINT-VrrusDANs: Hecket,l.F.K' Die Tanzuuth, eifle Volkkrafikheit im Mittelaltet (Berl]tr]. 1a32\.
SIN'r-ANTOMUSVUL'Ri Batuet, Y.H., Das Antonius-Feuer irl Kuflst und Medizin (Berlijn 1973).
De hekeenprocessen: Cobben, J.J., De opoaltingen oan ]ohtnfles Wicr ooer bezeteftheid, hckserii
most

m

magb (Assen 1960). Ook in Engelse vertaling: /az Wier, Deoils, Witches and Magic
(Philadelphia 1976); Thomas, K., Religion and the decline ol magic (Londen 1971).

Sinds in 1961 de e€rste editie van Lindebooms kleidittg verscheen is de literatuur over de
middeleeuwen in het algemeen en de middeleeuwse geneeskunde in hetbijzondeÍ door een
stroom van publikaties op tal van onderdelen gecorrigeerd en veÍijkt. Zo bijvoolbeeld over
de middeleeuwse univeÍsiteiten en met name de rol vaÍr 'Vlouwe Trotula van Salemo', over
wie Lindeboom in 1957 een bijdrage (p. 167-171) Ieverde tot het Libo amicorum Van Bouwdiik
Bastirqnse (É{aaÍle 195n.

7 De renaissance en de zestiende eeuw

Algemeen: Ela]]|, L., Het rnedisch denken in de oudheid, de middeleeuuen efl ile refiaissafl.e
(Antwerpen 1952); fthultetus Aeneae, B.W., De renaissance der medische uetmschryen (De
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Haag 1905); Seidler, E., Abendlàndische Neuzeit, in: Schipperges e.a. (Íed.), Krankheit,
Heilkunst, Heilung (Fteiburg-Miinóen 1978) 303-342; Wear, A., R.K. Flench en I. Lonie (red.),
The medical rmaissance of the siateeíth centtry (New York 1985); webster, Ch. (red.), Health,
medicine and mortality in the sirteenth cenlrry (New York 1979).
De syfilis: Prokch, J.K., Die Geschichte der veflerischeh KranLheitm (Borm 1895-1900, twee
delen); Quetelet, Cl., Le Mtl de Naples: histoir. de la syphilb (Parils 1986), in Engelse vertaling:
History of sqhilis (Càmbídge 1990); Wynne-Fil:.ch,H., Eracastor sryhilis; or, the Frmch disease,
a poen, with introduclion W I.l. Abrahan (l-r:. d.e 1935).
Paracebusi Englert, L.,Parucelsus. Mms m arls (Amsterdam z.j.);Hartí aÍv\,F.,The propheci?s
of Paracelsus (New York 1973); Oosterhuis, R.A.B., Paracelslts m Hahnernann, essefitícle
geneeskufist en hofieopathie (Leidea 1937); Pagel, \N ., Paracelsus. An introduction to philosophical
fiedicine in the era oÍ the renaissahce (Bazel-New York 1958), Paraceln)s, B cher und Schrifen
(Hildesheim 1977-1973); Stoddart, A.M., Thc lift of Parucelsus: Theophrastus wn Hohenheim,
1493-1541

(Irnden

1911).

Parac€lsist€n: Debus, A.G., Clemistry, alchemy and thz NaD Philosophy, 1500-1700 (Lo de
-19U6);
Pagel, W, The sfiiting spleefi. Paracelsionisn in storrn and stress (Bazel 1984).
De stÍiid om het .ntimoon: Packard, F.R, Guy Patin and the medical ydession in Paris in the
XVIlrh century (New York 1925).
Jean Baptiste van Helmont Helnont, J.B. van, Dagetaad ofle nieuÍDe opkonst det Seneeskonst
(Amsterdam 197E); Pagel,W.,loh. Bapt. oan Helmont (BetlljÍ]. 1930); Pagel,lN ., ]an Boptiste.'a1
Helmont, t4onner of scieflce ofld medicine (Cambrid8e 1982).
De an.tomie: Bell,8., IAorutdo the anntonist (Lawrence 1955); Herlinger, Robert en F.
KjJdl\e^, Etiihe Anotomie. Ein" Anthologie (Stuftgart 1964; Kemp, M., Lzorurdo da vifici. The
rnatoellors atork d nature anil run (LÉlrrden 1981); Lind, L.R., Sfadies in píe-Vesalinn anatony.
Biography, tflnslatbn, doorzenfs (Philadelphia 1975); O'Malley, C.D. mJ,B. de C.M. Saundeis
(red.), Iaonardo da Vinci on the hurnoh body (New York 1952); Reti, L. (Íed.), The unknourn

Iiorurdo da Viaci (t-onden

1928).

druk); O'Malley, C.D., Andreas Vesalius of Btussels (Berkeley-Los Angeles 19&); Lindeboom,
G.A., Andreas vesalius 7514-7564. Eefi schets oan ziin leLen en we*en (llaarle 19A\;
Lindeboom, G.A., Àt dreas Vesalius and his Opl/s Magnutu. Added to the photostotic rcWint oÍ
tfte Fab;ca (Nieuwendijk 1975); Roth, M., Andreas Vesalius Brurelleflsis (B€rliin 1892, herdruk
Amsterdam 1965); Vesalius, A,, De hufiaíi corporis Fabica libri septen, Facsimile-uitgme

(Nieuwendijk

1975).

Na Vesalius: LindebooÍí, G.A., Adriran .Mfl defl Spiegel (1578-1625), hoogleranr i de ontleeden heelkufide te Padua (Amsterdam 1978).
Ambrobe Paé: Gnudi, M.T. en J.P. Websleí , The liÍe and times of Caspare Tagliacozzi , surgeon
oÍ Bologru (1545-1599) with a docummtary study oÍ thc scientifrc and cultural life of Bologna in
the sixteenth century (New York 1950); Hamby,W.B., Anbroise Pafi, surgan of the Renaissance
(St. Louis 1964; Keynes, C., The apolw and treatise oÍ Ambroise Parl (Londen 1951); Packard,
F.R., Lífe and tines of Arnbroise Palé (7570-7590), with a new translation d his apology, and a new
account oÍ his journey ín ilioers places (New York 1927); Paft, A., OeurÍes d'Ambrcise (Panjs
1585, herdruk Lyon [1963]); RogBe, C.W.L., De betektnis wn Ambroise Paré (157G1590), mens,
leeïilcester en chirarg (Groningen 1973); Sherrington, C., The endcotour of leafi Fernel, tuith a
list ol lhe editions of his tr,rifings (Cambridge 19,16); Sigerist, H.E., Hieronyitus Brunschurig and
ftrs rrolk (New YorL 1944.

Uit de opgegeven literatuu. blirkt ieeds dat Lindeboom zich met veschillende vertegenwoordigers van dit tijdvak intensief heeÍt beziggehouden. De verwijzing naar het werk over
syfilis van Karl SudhoÍf betreft diens standaardwerk Craphische und Wgraphische Erstlinge
277

HooFDSTUK 12
det Swhilís-Litefitut lLpipÀA 19L2\, door Ch. Singer in aangepaste vorm in het Engels
],ertaald: The eirliest pifited litentuft on slphilk. Behg ten lractales fron the years 1495-7498
(Florence

195), en samenBevat in SudhoÍÍs Àus do

Fri.ihgeschichte det Syphilís

(l*ipzig'1912).

SudhofÍs werk over Paracelsus beneÍl de Siifitliche lNerte var. Paracelsus, door SudhofÍ
srunen met W. Mathiessen uitgegeven (Miinchen-Berlijn 1922-1,933). Het citaat van Maximilien de Béthune Sully (1560-1&1) over Paré is ontleend aan diens MÉmoiles (1638).
8 De zeventiende eeuw

Algemeen: Bonelli, M.L.R. en W.R. Shea, Rrason, expetirnenl and nysticisn in thc sciettifc
/e?,írlrlion (New York 1975); French, R. en A. Wear (red.), The medical rcoolulion oÍ the seomteenth cmtury (New York 19E9); Webster, Ch., Tfu Gteat lnslauration: science, ntediciíe and
rforn, '1626-7660 (New York 1976).
De kleine bloedsomloop - Michael Servet Baintory R.H., Hunted heretic: the life and death
of Michael
151r-1553 (Boston 1953, reprinted 1960); Fulton, 1.T., Michaël Seroetus,
'enxtus,
hurnanist and
mortyt (New York 1953); Lindeboom, C.A-, Michaël Sewet en de ontdekking
van de kleine bloedsor4loop, Nedolands Tijdschrtf wot Ceneeskunde 98 (1954) 69ó-70E;
O'lMalley, C.D., Michael Seroeh.$. A translation of his íon-theological writings (Londen 1953).
De grote bloedsomloop - William Harvey: Baumarm, E.D., ,oàan tmn Beuen»ijck in lem m
werken geschetst (Dordrecht 1910); FishÍnan, A.P., Circulotion of the bl@d: ,nen afid ideas (New
York 1964, herdruk Bethesda 1982); IsÍaëls, A.H. en C.E. DaÍiëb, De oedienste der Hollrndleet oon den bloedsomloop (Jtreót 1883); Keynes, G.,
'fhe ËÍe of Willialln Hantey lOxlorà 1966); O'Malley, C-D., Etlglish nedicol hnunists: Thomas
Linacae and John Caius (Lawrence 1965); Pagel, W., William Harry's biologiul ideas. Selected
aspects and histoi.al bac,kStoarrd (Bazel-New York 1976); Pagel, W., Nao light ot1 William llaruey (Bazel 1976); Sch\erbeek, A., Iaz Swannerilan (12 February 7637-77 FebÍuary 7680). His
life ond works (AÍnsterdam 1964; Schouten,1., Ioholnes Walaeus, zijn betekenis ooot de oerbrciding oan de leet oan de bloedsornloop (Asse 1972); Yugs, J.C., lzoen en .oerk Lan Niels Stenseí
(1638-1686) fl-eiden 1968); Whitteridge, G., William Hanxy and thc citculation oÍ the blood
sche geleerdefi ten opzichte oan Haroey's

(New York 1971).

Iatrochemi.i en iatrofysi.i: Baumann, E-D., Frangois de le BcÈ Syl"ius (triden 1949); CarteÍ,
R.8, Descartes' medical philosophy (BalaÍ orc 1983\; lsler, H., Thomas Willis, 7627-7675, doctot

§ew York 1968); Lindeboom, G,A., Descalres and medicine (Arnsterdam 1978);
Lindeboom, C.A., Reinier de GfloÍ (1641-1673). Í,eoen en we*en (DelÍt 1973), Mani, N.,
Naturwissensóaftlich-biologisóe GrundlagenÍorschung in der Medizin des 17. Jahrhundefis, Medizinhistorisches louÍnal 11 (1976) 181-205; Rothschuh, K.E., Pbysblogie im Wodm
(Stuttgart 1 9) 6C86: Die Entwicklung der Kreislauflefue im Anschluf an Wi.tliam Harvey.
De microscopisten: Adekna.Íur, H.8., The cofi?sponàence oÍ Marcello Malpili (New York
1975» Dobell, C' Antony oan Leeu|Deflhoek and his litUe anirnals (New York 1958); Fournier,
M., The fabnc of life. Tfu rise and decline oÍ seoeflteenth<entury ni.toscw e.pl. Í19977);
Leeuwenhoek, A., Alle de brietwt zan - (Amsterdam 1939 e.v,); Schierbeek, A., Antoni oon
lnuwmtuxk. Zijn laen en @erkefl (LocheÍ 195G1951); Schierbeek, A., Measuing lhe inrtisible
anrld: the life and uorks oÍ Antofli oan l2euuenhoel (Londen 1959).
De verloskunde: Das, K.N., Obstetric forceps: its history and evolution (St. t-ouÈ 1929);
La-lners, A.J.M., Hendrik oan Deoeflter, nedici ac docloÍ 1651 1724. Leoen en uerket (Asse
and scientist

1946); Liebu!& M.J. va , C.G. Scfuader's Menoryboeck aan de Vrouuens. Hel flotitielroek t)an een
Fiese otoeilztrouw 7693-1745. Beuerkl en ingeleid door --; mel een oerloskuflalig cornfiefitaar uafl
ptof. dr. G.l. Koostet afl (Amsterdam 19&5; 3e druk); Marland, H., M.J. vart Lieburg en G.J.
Kloosterman (ied.), 'Mothcr and child uere saoel'. Thc nefioirs of the Frisian midwife Cathaina
Schrader
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Thomas Sydenham: Dewhurst, K., Dt. Thonas Sydenhon (1624-1689). His hfe and oÀginal
torifings (Berkeley-Los Angeles 1966).
De persoon van Servet die Lindeboom (verhoudingsSewiis wellicht té) uitvo€rig behandelt,
heeft hem vooral als tegenstande! van Calvijn geboeid, daarbij gebruikmakend van de
gedateerde publikatie van Herui Tollin, Die Entdeckung des Blutkreislaufs àutch Michnel SeflEt
(7571-1553) fiena 1876). Ze daarover? behalve de leeds genoemde, Lindebooms bijdragen:
Michael Servet, Geloo/ en Wetenschap 52 (19í) 49-60; Michael Servet en de ontdekking van
de k-leine bloedsomloop, Nedolands Tijdschrifl ooor Gmeeskunde 98 (1954) 69G708 en Michael
Sewet en de geneeskunde, Soteria 9 (1965) 13Í138. EenzelÍde levensbeschouwelijke achtergrond had ook Lindeboorns belangstelling voor Descartes, vergelijk bi,vooóeeld ziin Descartes efl ile ker,t (Kampen 1973) en wat betreft Jan Swarnmerdan, Àir. Ontnoeting met
Swammerdam (Kampen 1980). De ciiÍers in de passage over Vrouw Schrader waren in de
vorige edities gebaseerd op de cijfers van B.W.Th. Nuyens, Het dagboek val vrouw Schraders. Een bijdrage tot de geschiedenis der velloskunde in de 17e en 7&e e.uw, Nedetbndsch
Tijdschifr Laor Geíeeskunde 70 (1926\ 11,,179G1801. De recente literatuur is hierboven opgegeven. Het citaat van taon Elaut over de status van de iaEomeclunica en -chemie i5 ontIeend aan diens wetk Hel medbch denkea in de oudheid, de fiiMebeuuen en ile reflaissance
(1es2) p. 2&5.
9 De achHiende eeuw

Àlgemeen: Cunningharn, A. en R. French (red.), The medical Enlightmment oÍ the àghteeflth
csfllflry (New York 19a9);K)ng,L.5., The nedical world of the 18lh cen,!ry (Huntington 1971);

King, L.S.,

The philosaphy of nadicine. The early eightemth century

(H^nard

1978).

Herman Boerhaave: Kin g, L.S. , Thz background d Hernan Berhaave's dD.frir?s (Leiden 1965),
Lindeboom, G.A., Harnan Boerhaaoe. Tfu nan and his ao* (Lnnder. 7968); Lindeboom, C.A.,
Bibliwaphia Boethaavirfla (Leiden 1959); Lindeboom, C.A., lconographio Boerhaoxtii (l,eid,e
1963); Lindeboom, C.A., Boethaaoes Correspondmce (Í,eiden "1962-7979, dÍie delen)i Lindeb@m, C.A. $ed.), Boerhnaw and hk time (Leiden 1970)i Lindeboom, G.A., Boerhaaoe and Cíeat
Btitain (laiden1974\; Hame6-Van Duyn€n,S.W ., Hieronyrnus Daoid Gaubius (1705-1780), ziin
cofiespondefltiunct Antonio Nunes Ribeiro Sanches en ofidríe tijdge otefl (Assen 1978);
HoÍÍmarur, F., Fundonenta medicirue, translated into English by L.S. KiÍg (New Yolk 1971).
Albrecht von Haller: Balmer, H., Albrecht tnn Haller (Bern 7977); Beer, Riidiger R, Der grosse
Hallet (Sàcki^91924; Lindeboom, G.A., Hrllet in Holland (zijn dogboek uit de jarcn 7725-1727)
(Detft 1958, herdruk Amsteldam 1979)i Toellne r, k, Albecht oon HatleÍ. iber dic Einh?it in
Defiken des letztefi Ufliaefialgelehtten (Wiesbaden 1971); Wright-St.Clair, R.E., Docfors Monro:
a medical saga (Londen 19&).
William Cullen en John Brown: Brown, J.T., Dr. Iohfi Brou)fi. A bioyaphy and a uiticbn
(Londen 1903); Thomson, f., An account oÍ the life, lectnes aíd witings of lNillbm Culln
@dinburgh 1859).

William Witherin8 en de therapie: Mann, R.D., Willirfll

Withering and the Íoxglooe. A
bicentelury selectian oÍ letters ... together tDith a troflscription oÍ'Ar1 account of the foxglooe' and
an introductory esscy (Lancaster 1986); Roddis, L.H., William Withering: the introdwtio of
digitalis iíto nedical p/acfics (New York 1936).
De Eerte Wecnae School: Boersma, f., Anton de Ham 17OL7776 (Assen 1963); Brechka, F
-1., Genrtl oan Swiete?l and his wwrld 7700-1772 (Den Haag 1970); Kuiiier, P.J., Kloppet en
luisteren. Uít de geschicdeflis oan ile Wrcussie en al/scllltarie (Rotterdam 1993); Lesky, E., Die
Wierter nedizinische Schule im 79. Iahthundert (Graz-Keulen 1965), ook in Engelse vertaling:
The Vimru school of medicine (BaltiÍ ote 7976); t esky, Ema (red.) , Ceratd van Swieten und seine
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Zeif (Wenen-KöIn-GÉz 1973); Schönbauer, L., Das medizinische l^,lien: Geschichte, Werdm,
Wí)rdiguhg (We en 1947, tweede druk).
Dc natuuthistorisch€ richting: Fràngsmy
1983); Fries, T.M., linnaeus (zl.pl. 1923).

r, T .

(red.\ , Linnaeus. Tfu nan and his unrk (Rerkeley

De Btriid tegen de pokken (fenner en Hunter): Baxby, D., Ienler's smallpox oaccine- The
ridlle í Dacciflia oirus and its oigins (LÍrr.den 1981); BynuÍn, W.F. e^R. PoneÍ, W illian Hunter
afld the eighteenth-century rnedical arorld (Cambridge 1985); Crookshank, 8.M., History and
pathology oÍ oaccinatiofl (Londen 1889, twee delen); Drewitt, F.D., The life of Edward lenner,
hdtufalist and discaoerer of wccinatio, (Londen 1933, tweede druk); Fisk, D., Dr- lmnet of
Berkeley (Londe 1959); Halsband, R., Thc bfe of Mtry Wonley Montague (OxÍotd 196n)
Hopkin§, D.R., Prii.es and peosants: Snallpox in history (Cltcago 1983); Ilingworth, C.F.W.,
The story of lohn aad William Hunter (Ed)nburgh 1964.
Elektriciteit, fiagnetisme en meamelieme: Rowbottom, M. en Susskind, C., Ëlectticity and
medicite: a history oÍ thei iíteraclion (San F.ancisco 1984); Tisdrner, R, Franz Anton Mesnq
(Mirchen 1928); Walmsley, D.M, Anton Mesmet (l,onden 1967).
SaÍluel HaluieÍrann err de homeopathie: Ameke, W., History of hamaipif&V Gonden 1885);
Coolg T.M., Samuel Hahnenunn (Wellingborough 1981); Fritsche, H., \afiuel Hahneiann
(Stutt8art 1954); HalmelI.a,]fi,5., Organon der Hàlkunst 0-Eipà91921); Riet, A. van 't, Àu&Ísl
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De pathologische analomie: Punt, H., Bsrnard Sieqftied Albinw (1697-7770) and hunnn nature:
the aiatomical and physiological ídeas in 78th century Izdez (Amsterdam 1983).
De literatuurlijst veEaadt reeds voldomde dat het leven en werk van Herman Boerhaave
cenhaal staan in het oeuvre van Lindeboom. Vanuit dit rniddelpunt werden door hem ook
de collega's en leerlingen van Boerhaave in kaart gebracht. De aandacht gaat daarbii
overwegend uit naar leven en werken var, de betreffende persoon, minder naar hun denl<en
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(ca.169G1777) is te vinden in E.C. van Leelsum, A couple oÍ lettels of Cerard van Swieten
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E.C. aan, Het leoenswerk oan Dofidels (Haarlem 1932).
Rudolf Virchow en de pathologie: Ackerkne.ht, 8.H' Rudolf Virchow, doctor, statesnun,
aflthrqpologist (Madison 1953); AschofÍ, L., Rudolf Virchow. tNissenschaft und Weltgeltung

(Hamburg 7944» G.A. Lindeboom, Virchow en zijn cellulaire pathologie, Nederlands Tijdschríft ooor Geneeskunile 102 (1958) 21,66-2170; Pagel, W., Virchoul und die Grundlage der
Medàin des XIX. Idhrhunderts (ena 1931).
De bacteriologie: Bulloch, W., Ihe hisíory of bacteríology (Londen 1938, herdruk New York
1979); FosÍeÍ, \N .D., A history of parasitology (Edinburg 1965); Fostet, W .D., A history of medical
bacteriology and iírituflolory [onden 1970); Haeser, ]L, Bibliotheca epidemiographica flenae
1862, tweede druk); KruiÍ, P. ó,e, Bacterienjagers (z.pl. 2.j., zesde dntk); Silversteiry A.M., À
history of ififiuíology (San Diego 1989); Sticker, C., Abhandlungm aB der Seucherlgeschichte
rnd Seuchenlehre (Ciessen 1902-1912, twee delen), WatersoÍ! A.P. en L. wilkinson, Àn iflfloduction to the history oÍ oitology (CaÍrbr\dBe 1978).
I-otrs PASTEUR: C! y,H., Iouis Pasteur: the nan and his theones (Londen 1965); Dubos, R.J.,
Louis Pastew, íree lance of sciance (New York 7976); Fatley, J., The spontaneous gehcratiol
corlttuoerc! lroí1 Descartes to Opann (Baltimore-Londen 1974); Va1lery-Rad,ot, Re é, The life
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Cockbum, A. (ted.), Infectious iliseases: their molulion anil eradication (Sprr BÍleld 96n;
Jaramillo-Arargo, J., The conquest of tu11ari4 (Londen 1950); Paul, J.k, A history í polionyelitb
(New Haven 1971)i SpillJ(, W .W ., Infectious iliseases. Preoention anil treatmeflL in lhe ninetemth
afld tuentieth centurirs (Mlnr.eapdls 1978); Unger, H., Díen^ar der mmschheíd (het leoen oafl
Robert Koch) (Amsterdam z.j.); Zinsser, H., Rafs, lice and history: being a study in biogruphy ...
rDith the life history oÍ typhus feoer

(BosÍo

1935).

De vedoskunde: Glaister, J., D/. Willirtí Sfiellie and his contefiporaries: a coitributio/t to the
history of midwifery in the eighteenth cefltury (Glasgow 1894); ShepheÀ, J.A., Símpson and Syme

of Edinburgh (Edinburgh-Londen 1969); Simpson, M., Sinpson the obstettician: a biography
(Londen 1972).
IGNAZ PHrLIpp SENÀ,ÍELWEIS: Go*vay, Gy en I. Zoltiln, Semmelweis. His Life afid Wolk
(Budapest 1968); Simpsom, M., Simpson The obstetrician. A biography (Londen 1972),
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Slaughter, F.G., Immortal Mo&yar, Sennelueis, conqueror of childbed feoer (New York 1950).
De he€lkunde: Cartwrigbt, F.F., The deoelapment oÍ modetrl surgery from 18j0 (Londen 1967);
Hurwitz, A. en G.A. Degenshein, Milestones in moden surgery (New York 195E); RavitdL
M.M., A century oÍ surgery, 1880-1980 (Phiadelphia 1982, twee delen); Zimmerman, L.M. en
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nedicit (Bosto 1954, herdruk Baltimore 1984; Fulton, J.F., Haruey Cushing (Spdngfield
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(New York 1968).
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A. de, Hel leoenstoerk Mn Eiithlroefl (1860-1927) (tlaarlem 1957).
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Wilhcln Con?ad Röntgen, discouerer oÍ the X-rav (Tucson 1971).
Dc inwendige Benecskunde: Dongen, J.A. valj. (ted.\, De oooruitgang vafi de geneeskunde ih
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(ArÍstetdaÍ

1966),
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ScHooL vAN WILLIAM OSLER: Cushing, H., The life of Sit Williait Osld (Irnden 1940);
Keynes, C.L., Selected wtitirlgs of Sír William Osler (72 lnly 1849 to 29 Decenbet 7919) (l-/] den
1951); Lindeboom, G.A., Ktrcl Frederik Werrckebach (7864-7940). Een ko,te schets oatl zijn leten
efi wetken (}íàatlem 1965); Osler, Sir WillíaÍ , The e@lution of fiodefi1 tuedicite (Ne\\ Ilave
1943).
discoztery of insulin (Chicago 1982); Böficher , H.M, Das V itaïninbuch.
Die Geschichte deÍ Vilaminforschung (Keulen 1965); CarpenteÍ, K.1., The hislory of scuny and
uítarnií C (Carir.brjd.ge 1986); Jansen, B.C.P., Het leoensuerk oan Christiaan Eiiknan 7858-79i0
(Haarlem 1959); Medvei,, Y.C., A hislory of efldocÀflology (La:Írcaster 1982); MccanÍr, S.McDoEndocrinology: Wople afld ideas (B.!}:.esàa 1988)i Papaspyros, N.5., Thc history oÍ ditbetes
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(Stuttgart 1964, tweede druk).
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HoRMoNEN: B\iss, M., Banting: a biography (Toronto 1984), Edttcher, H.M., Honnone: Die
Ceschichle del HornonÍorcchung

(KedeÍt

7963).

DE CHE\ioTHERA"IE: BanloÍf, G., The conquest of disease. The story of pefticillin (z.pl. z.).))
Baiimler, E., Panl Ehrlich: scientbt fo life (New Yolk 1984); Böttcher, H.M., Mirccle drugí A
history of antibiotics (Londen 1963), Florey, H.W. e.a., Antibiotícs. A suroey of penicillin,
streplonycin, and othzr antimicrobial substanc* ltom fungi, actinonycetes, bacteria and plants
(Oxford 1949); Greiling, WalteÍ, Paul Ehrlich. Zíjn lam en werk (Leiden 1955); Hare, R., Ifte
birth oÍ penicillin and the dísarming of miuobes (Londen 1970), MacÍarlane, G., Alexander
Flening: the mar and the nylh (Lo d.en 1984), Marquardt, M., PruI Ehrlich (Lor.der, 1949).
De psychiatrie: BottoÍr]P-,P,, AWed Adlea aposue oÍ |Teedorn (Loíden 1952 derde druk); Clark,
R.W., freud: lha nnfl arld tle cause (Innden 1980); Cay,P., Frcud: a lile for our tifie (Ín deí
1988); Guillain, C., I.M. Charcot, 1828-1893: his life - his tootk (Irnden 1959); Harmah, 8.,
lung: his lífe and wvrk. A biographical metoil (Londen 1977); Jones, Ë., Sígmund Freud: life and
a.,orkJ (t nden 195} 195n; ÀíackJer,B, Philippe Pinel; unchaino of Í},e izsane (New York 1968);
Owen, A.R.G., HysÍeric, hyyais and hcaling. The uoÍk oÍ l-M. Char.of (Londen 1971); Orgler,
H., Allred Adlet, the rnatl and his aork (Londen 1973, vierde druk).
Van medieche politie tot wHO: Augustiny, w., The road lo lanbaftflé: a bíography of Alben
SchtD.itzet (l-/inde 1956); Beveridge, 1N.1.8., lnfumza, lhe last yeat plagle (I,..íden Dm;
Braba?f;.'r, J., Alben Schaeizs: a biogaphy (l-.. den 1976); BrockingtoÍ! C.F., A short history
of pnblic heakh (Londen 1966); Burke, RNí., Historical chÍonology of ttbeÍc losis (Springfield
1955, tweede druk); Fftr\k, J.P., A systefi oÍ complete nedical police. Selection ftorn lohrnn Peler
Frunk. Edited uith an iflttodu.tbn W EÍna la,lcy (Baltimore 1976); Gíííek,M,, History of AIDS
(Princeton 1990); HonwaaÍI,8.5., De lrygiëflisten. Arts.n, statt elt wlkgezondheíd in Nede ard
1840-1890 (Groningen 1991); Newmai, C., The ríse of praentioe mediinc (Lo den 1932);
Verdoom, J.A., Volksgezondhzid efl socirle ontwikkeling (Utrecht: Het Spectrum, 1965; Aula
199); Querido, A., Ee, eeuw staàtstoezicht op de wlksgezondheid ('s-Gravenhage 1965); Rosen,
G., A history oÍ ptblic healÍl, (New York 1958)i Rosen, C., From m edical Wlice to social nedicifle:
EsÉays on the history oí health cnre G,Jew yotk 1974); Winslow, C-E. A., The conquest of epidenic
diseases.

A chapter in

the history oÍ ídens (Princeton 1943,

herdruk

1980).

Bij een beoordelihg en waardering van hetgeen Lindeboom schrijft over de twintigste eeuw
dient Inen te bedenl<en dat hijzelf sinds ziin cc.assistententijd (1926) de ontwikkeling van
de rnedische wetenschappen en de veranderingen in de gezondheidszorg intensieÍ had
meebeleeÍd (zie de biogafische inleiding en de daar Benoemde literatuur). Daarbij komt dat
Lindeboom een man was met uitBesproken opvattingen over de koers van de geneeskunde,
de medisch-ethische veranderingen en de plaats van de medicus en de patiënt in het geheel
van de gezondheidszorB. De kritische toon die Lindeboom aan het slot aanslaat was zeker
geen modieus gepraat om maar te kunnen aansluiten bij discussies zoals we die kennen uit
de geschriÍten van bijvoorbeeld Thomas McKeown, The role of rnedicine. Drcam, miage, or
nem?sr§ ? (Princeton 1979), maar was bii hem verbonden aan levensbeschouwelijke principes,
vergelijk S. Strijbos, G.A. Lindeboom, pionier van een christelijke medische ethiek, in: idem
(red.), De medische ethiek íh de btanding. Een kzuze uit het uerk oan GerÍit Aie Lindeboon
(Amsterdam 1992) 17-27. Voor een aantal thema's moet Lindebooms beEokkenheid
nadrukkelijk worden vermeld, nameliik zijn ei8en rol in de ontwikkeling van de
psychosomatiek (Psychosomatische geneeskunde, Celoof en Wetefischop 47 (1949) 737--157;
Psychotlrerapie bij or8anische ziekte, Nede ands Tiidschilt tbol Geneeskunde 97 (1953) 2087,
2@2 e 2139-2lM; Om de orgaanneurosen, Nedetlanàsch Tijdschrif Laor Pslchologie 70 (1955\
289-311; Psychosomatic Medicine and orgardc Pathology, in: J. Booy Qed.\, Psychosornatics
(Amsterdam 195f 7-100; en Psychosomatiek, rn: Nedetlands lzerbek der intefie geneeskunde
(Amsterdam i960) tr,909-923); de invoering van het isotopenonderzoek van de schildklier
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waarvan Lindeboom zelf e€n der allereersten in Nederland was die dit toepasten (zie onder
andere: Behandeling van thyreotoxicose met radio-actief ,odium , Nederlands Tijdschrifi owr
Geneeskunde 97 (1953) 130-133 en Behandelin8 van de hyperthyreoïdie met antithyreohca en
met radio-actieÍ jodiw, ibidem 97 (1953) 2827-2828\, en ook de nadrukkelijke vennetding
van de introductie van de ventÍiculoglafie, een tecluriek waarop Lindeboom zelt i^ 1,929
plomoveerde (Eflceprulofafr, Amsterdam 1930). Voor Rusland, waar belangriike manuscriF
ten van en over Boerhaave waren te vinden, koesterde Lindeboom bijzondere belangstelling
na zijn reis naar Rusland, waarvan hij verslag deed t* Medkchi indrukken uit Rusland
(Haarlem 1954. Voor ziin visie op de gezondheidszorg in de commu4istische landm was
het klassieke werk van Heffy E. Sigerist, Medicine and health in lhc Sooict Union (New York
1947) mede bepalend.

In de tekst wordt Charles Daremberg, l2s yands

midecins du XlXe siècle (Padjs 1904 155
geciteerd over Broussais. Verder citeert Lindeboom een ontboezeming van Virchow, die te
vinden is in de brieÍ van 22 februari 1842 in: M. Rabtvtchow, Àr.dolph Vítchorr. Brieíe an
seine Eltefl, 1839-1864 (Í,eipàE 1907, ook in Nederlandse vertaling: Een leten in biet'en.
Rudolf Virchow aan zijn ouders L839-1864, Amsterdam 19.14, p. 43). De bloedtransfusie op een
paus is uitvoeriger door Lindeboom beschreven in zijn artikel: Een bloedtlansfusie op Paus
Innocentius YIII?, Orgaan Christelijke Vereeniging Natw/'- efi Gefleeskunde (1940) 29-38. Het
aangehaalde verslag van Hermanides is te vinden in A. Hiimans van den Bergh, Dr.
Suffridus Renicns Hermanides, in: H.Th. Booii, M.nsen in de schaduw ('s-{)ravenhage 1938)

201-2i0.
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