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AAN DEN LEZER. 

Ik haal hier de eerste regels aan van de circulaire, welke ik in 
November 1938 aan de Nederlandsche veeartsen en vétérinaire stu
denten heb gezonden: 

,,Ik heb gemeend nu ik in September a.s. wegens het bereiken 
van den 70-jarigen leeftijd zal moeten aftreden als Hoogleeraar, in 
plaats van met het gebruikelijke afscheidscollege, afscheid te moeten 
nemen van het Vétérinair onderwijs door het publiceeren van een 
uitvoerig boek over de Geschiedenis der Veeartsenijkunde." 

En nu ligt het boek dan voor U. 
Dit werk brengt tot uiting de gedachte, dat de geschiedenis der 

Veeartsenij kundige Wetenschap niet kan worden begrepen zonder 
dat men iets van de geschiedenis van haar oudere zuster de genees
kundige wetenschap kent. Een Novum. 

Deze Geschiedenis der Veeartsenijkunde loopt tot 1921, dus tot 
een eeuw na het jaar waarin het veeartsenij kundig onderwijs in ons 
land werd gegrondvest door de oprichting van 's Rijksveeartsenij
school. 

Ik heb gemeend de achttien jaren die daarna zijn verloopen hier 
niet te moeten behandelen, omdat ze nog niet voldoende ,,geschiede
nis" zijn geworden. 

Ik breng ook nu weer, evenals bij de uitgave van mijn boek 
,,Orgaanziekten bij degroote huisdieren", den inschrijvers dank voor 
den steun, die ik heb ondervonden bij de verwezenlijking van mijn 
streven: voor de Nederlandsche Veeartsen en de Vétérinaire Studen
ten werken te doen verschijnen, bevattende Nederlandsche Veeart
senijkunde in de Nederlandsche taal. 

Utrecht, 1 Mei 1939. DE SCHRIJVER. 
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DE GENEESKUNDE EN DE VEEARTSENIJKUNDE IN DE 
OUDHEID. 

Bij primitieve volkeren werd de oorzaak van gezondheid en 
ziekte bij mensch en dier veelal gezocht in den invloed van geesten, 
respectievelijk goede geesten en kwade geesten (Demonen). Het 
geloof in God en duivel is daarvan een uitvloeisel. Genezing en 
prophylaxis werden getracht te verkrijgen door tooverformulen 
en bezweringen (Magie), die tot ver in de middeleeuwen en zelfs 
tot in onzen tijd in de volks veeartsenij kunde hun invloed ook in 
West-Europa hebben doen gelden, zij het dan veelal later onder 
aanroeping van God of gepaard met het maken van het teeken 
des kruises. 

In den kring der Magie is door de Chaldeeërs (een priesterkaste) 
het eerst in Assyrië en Babylonië ook getrokken de astronomie, 
welke later zich scheidde in de wetenschappelijke astronomie 
(sterrenkunde) en de astrologie (sterrenwichelarij). De astrologie, 
de kunst om uit den stand der sterren bij de geboorte van iemand, 
zijn levensloop voorspellen („Horoscooptrekken") speelde tot in 
de middeleeuwen een groote rol, en leeft zelfs nu weer op. 

Men hield rekening met den stand der sterren of ruimer ge
dacht met den dag van het jaar waarin bepaalde handelingen bv. 
aderlating, purgeeren, ten behoeve van genezing of voorbehoeding 
van ziekte bij mensch en dier mochten worden verricht of niet 
verricht. De Solleysel (ongeveer 1650) was, waar het de dier
geneeskunde betreft, de laatste invloedrijke woordvoerder van deze 
methode. De uitloopers van deze denkwijze zijn echter zoowel in 
de volksgeneeskunde als in de volksdiergeneeskunde nu nog aan
wezig. 

De toekomst werd bij primitieve volkeren voorspeld in ver
band met de eigenschappen van de lever en de galblaas van offer
dieren, vooral van schapen. Ook dit bereikte bij de Assyriërs en 
de Babyloniërs (en de Etruriërs) een hoogen trap van ontwikke
ling. De lever werd door hen geacht de zitplaats te zijn van de 
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ziel. Deze opvattingen en de zgn. Hepatoscopie zijn nog lang ge
bruikelijk geweest bij de Grieken en Romeinen. 

Bij alle primitieve volkeren vindt aderlating toepassing bij 
mensch en dier. Dit geschiedt door het openleggen van een ader, 
door insnijdingen met steenpunten of vischgraten. De Papoea's 
schieten nog met pijl en boog (uit de naaste nabijheid) in de ader. 

In de wondbehandeling speelden aarde en plantensap een groote 
rol; tot in de dagen van Boerhaave was dit gebruikelijk, ook bij 
de geleerde Doctores medicinae. 

Merkwaardigerwijze vindt men op zeer verschillende plaatsen 
schedels van primitieve menschen, die een opening in den schedel 
vertoonen, welke duidelijk door afschaven van den schedel is ge
maakt. Men weet niet met welk doel dit geschiedde. De trepanatie 
was ook bij dieren reeds vroeg in gebruik. De Grieken schijnen dit 
reeds te hebben toegepast bij draaiziekte door coeunerus. 

Verschillende huisdieren werden reeds in de praehistorische 
tijden getemd ten behoeve van melk en vleesch; zeker reeds in den 
ouderen steentijd (6000—4000 v. Chr.). Het duidelijkst blijkt dit 
wel uit de afbeeldingen van dieren in grotten gevonden. In de 
grot Abri de Langerie-Basse in de Pyreneeën is een rendier (dus 
uit den „rendiertijd") afgebeeld bij een vrouw, die het dier melkt. 
In dezelfde grot vond men de afbeelding van een rendier met 
teugels, waarschijnlijk een teeken dat het dier ook reeds als trek
dier werd gebruikt. In de grot Mas d'Azil staat een teekening 
van een rendier, dat met een halsband is versierd. In deze grot 
vond men ook beenderen van het rund, blijkbaar een zebu-

type' . ... In de overblij fselen der paalwoningen en de grotten van Moravie 
en Istrië (jongere steentijd ± 4000 v. Chr.) vond men resten van 
schapen, koeien en geiten. 

Merkwaardig is, dat de Wisent en het hert geen huisdieren zijn 
geworden en wel de Ur (Bos Primigenius) en het rendier. 

De getemde dieren hadden een grooten invloed op het leven van 
de menschen, op zeden en gewoonten, op de taal en de kunst, op 
moraal en godsdienst. Het rund werd reeds vroeg bij verschillende 
volken als heilig beschouwd en als een godheid aangebeden. 

De geneeskunde der dieren stond in de oudheid niet lager dan 
die van den mensch; de waarde van een dier werd dikwijls hooger 
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aangeslagen dan die van een mensch. De godsdienst schreef voor 
als offerdieren alleen gezonde, reine dieren te gebruiken. 

Zeer vroeg is de castratie bij mensch en dier bekend geweest; 
blijkbaar het vroegst door kneuzing van de testikels. 

De oudste schriftelijke teekenen, dat de Veeartsenijkunde werd 
beoefend, stammen uit het veerijke Egypte, het land waar vooral 
het rund in hooge eere was, blijkens de vele afbeeldingen in 
tempels en graven, en zelfs als de verpersoonlijking van de Goden 
werd vereerd (Osiris-stier; Isis-koe). In de puinhoopen van een 
oude Egyptische stad werden in November 1888 door den 
Engelschen archeoloog J. FLINDERS-PETRIE de resten van een papy
rus gevonden, welke waarschijnlijk dateert uit 3100—2200 v. Chr. 

Deze papyrus is oorspronkelijk blijkbaar 1 Meter lang en 
14.5 c.M. hoog geweest, dus betrekkelijk klein. Het stuk is sterk 
geschonden, minstens 4/io wordt gemist; het overgeblevene is ook 
nog sterk beschadigd. Het schrift vertoont hiëroglyphische schrift-
teekens. 

De papyrus is bekend geworden als de Petrie-papyrus van 
Kahun and Gurob en is onder dezen naam door GRIFFITII in het 
Engelsch vertaald1). 

Het stuk handelt over orgaanaandoeningen, over koliek bij het 
rund en meteorismus, waartegen aderlatingen, urine per os, het 
trekken aan de tong en het overgieten met koud water werden 
aanbevolen, zooals ook nu nog wel. Ook de oestrus bovis wordt 
genoemd. 

Van de geneeskunde van de Egyptenaren is meer bekend; de 
gegevens hieromtrent zijn echter van lateren datum dan de papyrus 
van Kahun. De geneeskunde was in handen van priesters en droeg 
daarvan ook de kenmerken in het ceremonieel en de bezweringen 
(zgn. Theurgie). De papyrus Ebers (± 1500 v. Chr.), die uit
voerig over de geneeskunde van den mensch handelt, geeft ons 
daaromtrent een vrij nauwkeurig beeld. Verschillende ziektebeelden 
zijn hierin goed beschreven. 

De inzichten omtrent ziekte berustten toen reeds op humoraal-
pathologische basis, d.w.z. men dacht dat de ziekte in de lichaams-

*) Griffith. The Petrie papyri. Hieratic papyri from Kahun and Gurob. 
London 1888. 
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vochten, vooral in het bloed huisde, terwijl daarnaast een onzicht
bare, in de lucht zwevende stof („Pneuma"), die door de adem
haling in het bloed wordt opgenomen, het hoogste levensprincipe 
zou vormen. Dezelfde beginselen vindt men bij llippocrates (400 
v. Chr.), bij Galenus (100 n. Chr.) en bij Paracelsus, den tijdgenoot 
van Erasmus, en vinden weerklank nog tot in de 18e en zelfs tot in 
de 19e eeuw. 

De therapie berustte op een mengsel van ervaringen en bij
geloof. Purgantia, diaphoretica en diuretica speelden een groote 
rol, evenals in de Hippocratische leer der humoraal-pathologie bij 
Boerhaave en de medici tot in het midden der 19e eeuw. 

Organo-therapie werd in ruime mate toegepast. Daarnaast veel 
faeces van mensch en dieren. Ook deze „Dreckapotheke is eerst 
in de 19e eeuw uit de pharmacopeeën verdwenen. 

Vele kruiden waren de Egyptenaren reeds bekend (absinth, 
granaatbast, hyoscamus, strichnos). Ze werden gebruikt in den 
vorm van infusen, afkooksels, electuaria, zalven, suppositoria en 
berookingen met de dampen bij verbranding, zooals ook in de 
latere humoraal-pathologie door de eeuwen heen. 

Braakmiddelen en purgeermiddelen werden ook als voorbehoed
middelen gebruikt. Het brandijzer werd gebruikt voor inwendige 
en uitwendige ziekten. Men gebruikte daarvoor ook wel brandbaai 
materiaal b.v. pluksel, katoen, wat op de huid werd gelegd en 
aangestoken („Moxa" = brandend kruid). Deze methoden werden 
alle nog in de 19e eeuw in de geneeskunde van mensch en dier 
gebruikt. 

Daarnaast worden als geneesmiddelen koper- en zinkzouten en 
ook cantharide als blaartrekkende middelen genoemd. 

De chirurgie werd minder beoefend dan de inwendige genees
kunde; bekend is echter dat in de chirurgie het brandijzer veel
vuldig werd gebruikt, o.a. voor behandeling van gezwellen en ook 
voor bloedstelping. 

Aan de prognose werd groote waarde gehecht, omdat men on
geneeslijke ziekten niet behandelde. Ook Hippocrates schreef een 
aparte verhandeling over de prognose, blijkbaar om dezelfde reden. 
In Engeland was het in de middeleeuwen aan het gilde der vee
artsen verboden ongeneeslijk zieke dieren in behandeling te nemen. 

Er is alle aanleiding te veronderstellen, dat de diergeneeskunde 
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in Egypte langs dezelfde banen zich heeft ontwikkeld als de 
geneeskunde van den mensch en op gelijken trap stond. Vooral 
ook blijkt dit uit het feit, dat de ééne zijde van de papyrus van 
Kahun handelt over de geneeskunde der dieren en de andere zijde 
over de gynaecologie van den mensch. Nadere gegevens omtrent 
de geneeskunde der dieren bij de Egyptenaren, uit lateren tijd ont
breken echter tot nu toe. 

Uit denzelfden tijd ongeveer als de papyrus van Kahun, stamt 
uit een ander veerijk land, Mesopotamië, een schriftelijk document 
waarin ook over de geneeskunde der dieren wordt gesproken nl. 
de Codex Hammurabi (of Chamurabi). 

Deze codex (wetboek) der Semietische volkeren en der Baby-
loniërs, Assyriërs en Sumeriërs, een soort Corpus Juris, bevattende 
wetten voor het leven en de religie, staat in spijkerschrift op een 
acht voet hoogen, zwarten steen, waarvan de kop wordt ingenomen 
door een beeltenis van den koning HAMMURABI van Babyion 
(± 2500 v. Chr., een tijdgenoot van Abraham). Op den steen, 
die blijkbaar in Babyion op een plein had gestaan, en die door 
Fransche archeologen in de ruïne van Suza werd gevonden, staat 
in spijkerschrift o.a. het volgende te lezen: „Als een koedokter of 
een schapedokter een koe of een schaap heeft behandeld en door een 
zware operatie het dier heeft genezen, moet de eigenaar van het dier 
den dokter geven een zesde van een schepel zilver". 

De geneeskundigen kregen een hooger salaris dan de veeartsen; 
wanneer echter een operatie bij den mensch door onachtzaamheid 
mislukte, kon de chirurg ter dood worden veroordeeld; een methode 
die ook nog in de middeleeuwen onder de Germanen wel eens 
werd toegepast. Bij veeartsen stond er alleen boete op. 

In dit wetboek staan ook bepalingen over dierenmishandeling, 
met name gericht tegen het doen verrichten van te zwaren arbeid 
door ossen, welke hun kracht te boven gaat, en verwondingen. 
Verder staan er bepalingen in omtrent het huren en verhuren van 
ossen en ezels, en omtrent koop en verkoop van dieren1). 

Ook bij de Iranische volken (oud-Perzië) bestonden reeds der
gelijke bepalingen. In de Zendt Avesta, het heilige boek der Parsen, 
vindt men ook taxen voor de behandeling van vee. Daar staat: 

*) Winkler. Die Gesetze Hammurabi's, König von Babyion. Leipzig 1902. 
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„een stuk groot vee zal men genezen voor den prijs van een minder 
goed stuk vee; een schaap zal men genezen voor den prijs van 
een vleeschmaaltijd". 

De Grieken waren de erfgenamen der oud-Oostersche en oud-
Egyptische kennis omtrent de geneeskunde. Bij Hippocrates, „de 
vader der geneeskunde" vindt men vele van hun ideeën, stellingen 
en therapeutische voorschriften terug. 

HIPPOCRATES was een Grieksch geneeskundige die in het midden 
der 5e eeuw, dus in de beroemde eeuw van Pericles is geboren. 
Hij was een tijdgenoot van de groote Grieken Euripides, Aristo-
phanus, Socrates, Plato, Thucydides en Phidias. Hij was een 
„Asclepiade" d.w.z. een lid van de familie (gilde) der genees
kundigen, die hun stamboom tot den mythischen halfgod Asclepios 
terugvoerden. 

Hippocrates bracht systeem in de oude Oostersche en Egypti
sche stellingen en scheidde de geneeskunde van den godsdienst en 
de daaraan verbonden Theurgie, Magie en Astrologie, waaraan ze 
bij deze volkeren sterk was verbonden, doordat ze door priesters 
werd beoefend. Bij Hippocrates vindt men daarvan geen spoor. 
Hij scheidde de geneeskunde ook van de philosophie en bracht de 
lessen der ervaring in toepassing. 

Hij is de eigenlijke schepper van de zoogenaamde humoraal-
pathologie, die tot voor 100 jaren vrijwel onbestreden de geesten 
der geneeskundigen van mensch en dier heeft beheerscht. 

Er bestaan vele geschriften over geneeskunde die aan Hippo
crates worden toegeschreven (Corpus Hippocraticum). Deze kun
nen echter onmogelijk door één en dezelfde persoon zijn geschreven. 
Op vele plaatsen spreken ze elkaar tegen. Welke geschriften door 
Hippocrates zelf zijn geschreven is niet bekend. 

De humoraal-pathologie verdient hier nader te worden be
sproken. 

Van oudsher onderscheidden de Grieken vier elementen: vuur, 
water, lucht en aarde, de vier onveranderlijke „elementen van 
Empedocles" uit welker verbinding en scheiding alles zou ontstaan. 

Door aantrekking zou alles ontstaan, door scheiding alles wor
den vernietigd. Aan deze elementen zouden respectievelijk de 
eigenschappen warmte, koude, droogte en vochtigheid zijn ge-
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bonden. Deze eigenschappen der vier elementen werden geacht ook 
gebonden te zijn aan de vier vochten, („Humores") in het dierlijke 
lichaam nl. bloed, slijm, zwarte gal en gele gal, die het leven in 
gezondheid en ziekte zouden beheerschen. 

De warmte zou verbonden zijn aan het bloed, de koude aan het 
slijm, de droogte aan de zwarte gal, de vochtigheid aan de gele 
gal. Wanneer de genoemde vier vochten kwantitatief in goede 
menging in het lichaam aanwezig zijn en ook kwalitatief normaal 
zijn, was volgens de vier-vochtenleer het lichaam gezond. In het 
tegenovergestelde geval was het organisme ziek. Hierbij speelt 
erfelijke aanleg, dus de constitutie, zooals wij dat tegenwoordig 
noemen, een groote rol en daarnaast het voedsel, het jaargetijde, 
het klimaat, temperatuurswisselingen en de bodem. Het begrip 
zwarte gal is blijkens de litteratuur niemand duidelijk geweest. 
Het zou het kwaadaardigste der kwade sappen vormen. Het zou 
de bloedwei zwart kleuren en leverontsteking, zware koortsen 
(„galkoorts") en melancholie veroorzaken. 

Er bestaat volgens de leer der humores bij ziekte een strijd 
tusschen de oorzaak der ziekte en het lichaam, waardoor scherpe 
sappen („acria") ontstaan die koorts veroorzaken, waarmee het 
organisme tracht de ziekte te bestrijden. De kwade stoffen worden 
gedurende de koorts gekookt en omgezet tot ze voor uitscheiding 
geschikt zijn geworden. Men kan bij ziekte drie stadia onder
scheiden : i. het ontstaan van kwade sappen; 2. het koken van 
deze sappen door de koorts; 3. de uitscheiding der omzettings
producten. De crisis („crisis" = scheiding), die hierbij optreedt kan 
plotseling intreden of ook langzaam. In het laatstbedoelde geval 
worden de kwade sappen opgelost. Op bepaalde („critische") 
dagen, behoorende bij bepaalde ziekten, treedt de crisis in. Oneven 
getallen, vooral de getallen 7 en 4 spelen daarbij een groote rol. 
Deze getallen zijn waarschijnlijk meer gebaseerd op de getallen-
leer der Egyptenaren dan op de ervaring. 4 bv. was bij de Egypte-
naren een heilig getal, dat de perfectie aangaf in de natuur, 1 was 
het levende principe in de natuur, 2 het passieve, 3 (1 + 2) was 
de natuur in zijn geheel. 

In ieder gezond lichaam zou een aangeboren kracht aanwezig 
zijn, die voor een goede menging zorgt en genezing kan doen op
treden (de „pneuma" der Egyptenaren). 
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De leer der vochten van Hippocrates verbreidde zich naar Oost, 
West en Zuid (Voor-Azië, Voor-Indië, Rome, Alexandrië) en 
bevruchtte het medisch denken en doen. Ze leefde vrijwel on
aangetast voort tot in het midden van de 19e eeuw, toen de 
cellulair-pathologie van Virchow er een einde aan maakte. 

De tegenwoordige grondslagen der geneeskunde anatomie, phy-
siologie, pathologische anatomie ontbraken geheel. De ervaring 
(„empirie") gaf de leidraad voor de diagnostiek en de therapie. 

Het onderzoek berustte vooral op inspectie en palpatie; voor 
de diagnostiek werden ook wel braakmiddelen en purgantia ge
geven om uit de werking daarvan conclusies te trekken. 

De therapie van de Hippocratische school is onverbrekelijk ver
bonden aan het hümoraal-pathologisch systeem. Dit is de kurk 
waarop het systeem zich zoo lange eeuwen drijvende heeft kunnen 
houden. 

De therapeutische maatregelen berustten op de stelling, dat de 
natuur het herstel brengt („vis medicatrix naturae"), niet de arts. 
De arts is slechts de „minister naturae" niet de „magister". Vandaar 
dat heroïsch werkende medicamenten niet werden gebruikt. 

Het dieet en andere hygiënische maatregelen speelden in de 
behandeling een groote rol. Het voedsel werd dan als geneesmiddel 
beschouwd, en behoorde de eigenschappen te hebben van het middel 
dat men als geneesmiddel zou willen ingeven. 

Men bestreed de ziekteverschijnselen met middelen die tegen
overgestelde verschijnselen opwekten als die welke aan de ziekte 
eigen waren („contraria contraribus curantur"). Verharding be
streed men met verweeking, overvulling met ontlediging. 

Daarnaast gebruikte men middelen die de uitscheiding der 
kwade sappen bevorderden. 

Men gebruikte daartoe aderlatingen, lavementen, braakmiddelen, 
purgantia, niesmiddelen, zweetdrijvende, urinedrijvende en blaar
trekkende middelen en daarnaast enkele samentrekkende, pijn
stillende en versterkende middelen. 

Een lange reeks medicamenten, meest kruiden, werd reeds 
door Hippocrates gebruikt, welke reeks door Galenus, door de 
Arabieren en veel later ook door Boerhaave nog sterk werd 
uitgebreid. Onder de geneesmiddelen waren vooral witte en zwarte 
nieswortel (als braakmiddelen en niesmiddelen) zeer gebruikelijk 
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en verder hysoop, valeriaan, granaatwortel, koriander, myrrhe, 
cardamon, kantharide, maar ook soda, aluin, zwavel, ijzerroest 
enz. enz. 

Niesmiddelen gebruikte men om slijm, wat verondersteld werd 
in de hersenen nl. in de glandula pituïtaria te worden gevormd, 
langs de neus te laten afvloeien. 

De eigenschappen en de werking der geneesmiddelen moesten 
passen bij de ziekte, volgens het beginsel „contraria contraribus 
curantur". De therapie van het humoraal-pathalogisch systeem be
rustte dus op deze beginselen: dieet, geen heroïsche middelen, 
contraria contraribus curantur. Beginselen die nu nog in eere zijn. 

De chirurgie bekleedde in de Hippocratische geneeskunde een 
groote plaats. De wonden werden zooveel mogelijk droog ver
bonden, omdat men had opgemerkt dat uitdrogen de ettering 
tegengaat. Bij etteringen werd een „open behandeling" ingesteld. 
Het brandijzer werd veelvuldig gebruikt. Ettering werd moed
willig opgewekt door middel van „setons", die men onder de huid 
plaatste; methoden die zich tot in onze dagen in de veeartsenij
kunde hebben staande gehouden. Bloedstelping geschiedde veelal 
met het brandijzer. Een rijk instrumentarium stond reeds toen den 
chirurg ten dienste. 

Een tijdgenoot van Hippocrates was XENOPHON (geb. 450 v. 
Chr.). Hij is bekend geworden door verschillende geschriften, waar
van ons als veeartsen vooral interesseert de Anabasis, de terug
tocht der 10.000 Grieken uit het binnenland van Azië, en ook een 
werkje over rijkunst, waarin hij toonde een goed paardenkenner 
te zijn. Hij vestigde vooral de aandacht op het belang der hygiëne 
bv. op goede hoeven, en waarschuwde voor veelvuldig wasschen 
der hoeven, omdat ze daardoor te zacht worden, en wees op de 
waarde van poetsen, liefst in de buitenlucht. Overigens hebben de 
geschriften van Xenophon voor de geschiedenis der veeartsenij
kunde geen waarde. 

ARISTOTELES (384—322) de opvoeder vanAlexander den Groote, 
was evenals Hippocrates een „Asclepiade". Hij wordt de vader 
der vergelijkende anatomie genoemd. Hij ontleedde velerlei dier-
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soorten; echter menschenlijken onderzocht hij niet. De anatomische 
grondslag, die aan het stelsel van Hippocrates ontbrak, zou door 
Aristoteles gelegd hebben kunnen zijn, als niet het seceeren van 
menschenlijken reeds bij de Grieken taboe was geworden. Aristo
teles was een universeel genie. Hij schreef over natuurlijke historie, 
zoölogie, anatomie, physiologie, embryologie, botanie en philosophie 
grondleggende werken, die hun inhoud tot in den nieuweren tijd 
hebben doen gelden. De anatomische gegevens welke Aristoteles 
over dieren verzamelde, evenals Galenus dat deed ± 400 jaar 
later, werden ook als grondslag voor de anatomie van den mensch 
gebruikt, wat veel verwarring heeft gesticht. 

Aristoteles is voor de veeartsenijkunde van grooter beteekenis 
dan voor de geneeskunde van den mensch. Voor de veeartsen is 
zijn beroemd werk over de natuurlijke historie der dieren (Historia 
naturalis animalium) het meest belangrijk. Hij ontleedde zelf aller
lei dieren en beschreef enkele anatomische verhoudingen vrij juist, 
bv. de magen der herkauwers. Hij was de grondlegger der dier-
anatomie. 

Hij begreep dat het hart een centraal orgaan is voor de beweging 
van het bloed. Hij beschreef er drie holten in; het septum tus-
schen de boezems zag hij over het hoofd. 

Van den bloedsomloop had hij geen notie. De functie van den 
larynx als wachter voor het binnendringen van vreemde voorwerpen 
in de trachea en als stemvormer kende hij. Overigens was de alge-
meene physiologie hem vrijwel volkomen onbekend. 

De dura mater en de pia mater van de hersenen zijn door hem 
het eerst beschreven. Hij dacht dat de hersenen bloedloos waren. 
Hij begreep wel dat de hersenen een zeer belangrijk orgaan vormen, 
maar de functie kende hij niet; ze zouden dienen voor afkoeling 
van het bloed en regeling der lichaamswarmte, die in het hart haar 
oorsprong zou vinden. Hij meende, dat ze gevoelloos zijn, wat hem 
misschien bij vivisectie is gebleken. 

Omtrent de spierfunctie was hem niets bekend. Het hart zou 
de oorzaak zijn van de beweging en ook de zetel zijn van de 
ziel. Hij meende, dat de luchtpijp naar het hart gaat, hij noemde 
haar „arteria" (= luchtpijp). De arteriën worden daarom later ver
ondersteld lucht te bevatten. De luchtpijp werd nog tot het midden 
van de 19e eeuw wel „aspera arteria" genoemd. 
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De tandwisseling bij paarden was hem bekend. 
Hier en daar spreekt Aristoteles over ziekten van dieren. Zijn 

gegevens kreeg hij blijkbaar van deskundigen op dit gebied. De 
gegevens over dierziekten echter zijn slechts kort, veelal ondui
delijk of zelfs onbegrijpelijk en dikwijls geheel onjuist. 

Hij wist, dat de hondsdolheid door een beet kan overgaan op 
andere dieren, maar naar zijn meening niet op den mensch. Hij 
kende de cysticercus bij varkens en raadde aan voor de onder
kenning dezer ziekte onder de tong te zien. 

Aristoteles behandelt uitvoerig de castratie bij dieren; ook de 
ovariotomie bij varkens wordt beschreven. Hij wist, dat hierdoor 
de dieren voor de voortteling ongeschikt werden en voor de vet
mesting beter geschikt. Ook de castratie van vogels was hem be
kend. De ontwikkeling van het embryo (in het ei) bespreekt hij 
uitvoerig. 

Omtrent veeartsen en den veeartsenij kundigen stand bij de 
Grieken is uit de dagen van Iiippocrates en Aristoteles niets be
kend. Zonder twijfel zullen ze er wel geweest zijn, maar gegevens 
daaromtrent ontbreken. Dat de veeartenij kunde in tegenstelling 
met hetgeen in Egypte het geval was bij de Grieken niet gelijk
waardig werd geacht met de geneeskunde, zou kunnen blijken uit een 
opmerking van Hippocrates over luxaties in den schouder bij koeien. 
Hij verontschuldigt zich daarover en zegt: „wanneer het betaamt 
zoodanig onderwerp in de geneeskunde (van den mensch) te behan
delen". Waarschijnlijk is de philosophische stelling der Grieksche 
wijsgeeren (vooral van Plato, 429—337) dat de ziel alleen den 
mensch eigen is, en de dieren minderwaardige wezens zijn en dus 
de geneeskunde der dieren te beoefenen een minderwaardig werk, 
aan deze uitlating niet vreemd. Deze opvatting is door de eeuwen 
lang heen een handicap geweest voor de ontwikkeling der dierge
neeskunde. Grooter handicap was echter de geringe waarde der 
dieren in verschillende perioden der geschiedenis, en nog een ander 
bezwaar was de omslachtige, dure behandeling, die na Galenus werd 
ingevoerd. 

Als de vader van de Veeartsenijkunde werd later wel een mythische 
Grieksche halfgod CHEIRON (of Chiron) aangenomen, die als 
centaur (half paard, half mensch) in de antieke kunst werd af-
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gebeeld. Deze afbeelding prijkt tegenwoordig als embleem der dier
geneeskunde op de uitgaven van de Veterinar-historische Jahr-
bücher; zooals de staf met de alwijze slang als embleem geldt voor 
de geneeskunde. Cheiron wordt in de Grieksche mythologie een 
zoon van Saturnus geacht te zijn, terwijl zijn moeder een nymphe 
was. Hij zou de opvoeder zijn geweest van de Homerische helden 
Jason, Hercules en Achilles en ook van den halfgod Asclepios, den 
vader der geneeskunde. 

Hij zou de zieke menschen en dieren vooral hebben behandeld 
met kruiden („medicina herbora"). De plant „centauria minor" is 
naar hem genoemd blijkbaar. 

Tot in de 4e eeuw na Christus dacht men dat Cheiron inder
daad als centaur had geleefd, zelfs werd beweerd dat hij een 
bekend boek over veeartsenijkunde had geschreven (de mulo medi
cina Chironis) welke meening berustte op een verwarring met een 
Hippiater uit de 4e eeuw n. Chr., die den naam Chiron droeg. 
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DE GENEESKUNDE EN DE VEEARTSENIJKUNDE IN HET 
WEST-ROMEINSCHE RIJK. 

Vóór het begin onzer jaartelling stonden de geneeskunde en de 
veeartsenijkunde in het Romeinsche rijk nog op zeer lagen trap. 
Slaven van Grieksche origine brachten na de verovering van 
Griekenland (146 v. Chr.) de Grieksche begrippen naar Rome. 
Echter lieten voortdurende oorlogen en burgertwisten het rijk niet 
tot rust komen en konden kunsten en wetenschappen niet tot bloei 
geraken. 

De litteratuur omtrent de geneeskunde uit die periode is nog 
schaarser dan die van de veeartsenijkunde, omdat de landbouw van 
oudsher het Romeinsche volk belang inboezemde: vele oudgediende 
soldaten kregen een stuk land van den staat en werden boeren. De 
Romeinsche geschriften die wij uit dien tijd kennen omtrent de 
veeartsenijkunde, handelen dan ook in de eerste plaats over land
bouwkunde, de veeartsenijkunde bekleedt daarin slechts een be
trekkelijk kleine plaats. Dit is zoo gebleven tot in de eerste eeuw 
na Christus geboorte. 

Cato (Marcus Portius, 234—149 v. Chr.), de bekende generaal, 
rechtsgeleerde en senator, was de eerste schrijver van een werk over 
landbouw, waarin ook iets over veeartsenijkunde werd gezegd. Men 
krijgt den indruk, dat men toen wel reeds heel wat wist van den 
landbouw, maar nog zeer weinig van de veeartsenijkunde. Zijn op
merkingen over ons vak zijn luttel in aantal en hebben geen waarde. 
Tooverij speelde een groote rol. Koolplanten zouden alle slechte 
vochten uit het lichaam verdrijven en waren overal goed voor; ook 
reeds door Hippocrates werd kool zeer aanbevolen. 

Varro (Marcus Terentius, geb. 116 v. Chr.) een generaal onder 
Pompejus en rechtsgeleerde, schreef over zeer verschillende onder
werpen, ook over den landbouw (re rustica)'in welke beschrijving 
hij ook de diergeneeskunde even aanroert, maar vooral spreekt over 
de teelt en de hygiëne van vogels, bijen en visschen (vischvijvers). 
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Hij blijkt vooral goed op de hoogte te zijn geweest met varkens
teelt, paardenkennis, paardenteelt en paardenhygiëne. 

Hij vermeldt dat in Griekenland, waar hij als generaal diende, 
de veeartsen „Hippiatroi" (iatros = geneeskundige) werden ge
naamd. In Rome heetten de veeartsen „mulomedici". Columella 
(±40 n. Chr.) gebruikte het eerst het woord „Veterinarius" (ve-
terina = beest). 

Dat de dierziekten, in het belang van den landbouw reeds vroeg 
de aandacht van de Romeinen hadden, blijkt overigens ook uit de 
wetgeving der Romeinsche aedylen ten opzichte van koop en verkoop 
van dieren (en slaven), waarin reeds zeer vroeg de bepalingen voor
komen, die wij in onze (Romeinsche) wetgeving nu nog hebben. 
De grondslag voor het Romeinsche recht werd gelegd omstreeks 
100 v. C. 

VERGILIUS (Publius Vergilius Maro) de dichter (70—19 v. 
Chr.) schreef een beroemd leerdicht Georgica in 27—30 v. Chr., 
wat op verzoek van Maecenas werd geschreven om den landbouw te 
verheffen. Hij behandelde hierin op dichterlijke wijze den landbouw 
en zegt ook iets — zij het zeer weinig — omtrent de teelt, de hygiëne 
en de ziekten van de huisdieren en spreekt uitvoerig over de teelt 
van bijen. 

Hij raadt o.a. aan koeien en stieren en hengsten en merries niet 
te samen te laten verblijven, omdat ze dan zeer bronstig worden, 
dikwijls reeds alleen door de inademing van de lucht. Hij kende 
het gevaar van de schapenhuiden voor den mensch als de dieren 
geleden hadden aan „Ignis Sacer" (Anthrax), omdat dan gevaarlijke 
puisten zich op de huid kunnen ontwikkelen. 

Vergilius was een aanhanger van de zeer oude Perzische leer, 
dat schimmels en lichte vossen niet zulke goede paarden zouden zijn 
als bruine en zwarte, een stelling, die zelfs in de Solleysel nog een 
aanhanger vond. Hij beschrijft de schapenschurft en beveelt het 
gebruik van pik en zwavel daarbij aan. Hij beschreef ook enkele 
epizoötiën bij dieren. 

PLINIUS (Secundus Major) geb. 23 n. Chr. Hij stierf in 79 n. 
Chr. bij de uitbarsting van den Vesuvius, dié Herculanum en Pom-
peji en ook hem heeft bedolven onder lava en asch. In zijn Historia 
Naturalis geeft hij een uittreksel van, naar zijn eigen verklaring, 
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200 geschriften. Het werk omvat dan ook 36 boeken. Hij compi
leerde van alles en nog wat, rijp en groen, wijs en onzinnig. 

Hij vermeldt o.a. het oude Grieksche geloof, dat veulens op het 
voorhoofd de zgn. liefdegift meekrijgen („Hippomanus") en de 
merrie dit tracht te verslinden en indien dit wordt belet het veulen 
niet wil laten zuigen. De hippomanus was tot in de Middeleeuwen 
een zeer gezocht bestanddeel van liefdedranken en tevens een middel 
om de melksecretie bij. vrouwen aan te zetten. De verdienste van 
Plinius' werk bestaat hierin, voorzoover het ons vak betreft, dat hij 
allerlei mededeelingen doet omtrent toestanden in vreemde landen; 
echter moet men ze wel cum grano salis nemen. 

Men vindt in zijn geschriften verschillende mededeelingen omtrent 
ziekten etc. die later door Columella nader zijn behandeld. Hij maakt 
o.a. gewag van het gebruik den zwarten nieswortel in de ooren te 
brengen als geneesmiddel, een methode, die Columella uitvoerig 
beschrijft. Dolheid bij honden trachtte men te voorkomen door een 
wormpje, dat onder de tong aanwezig zou zijn weg te nemen, een 
Grieksche methode, en door den staart af te kappen in de jeugd en 
door kippenfaeces in het voedsel te geven in de zgn. hondsdagen. 
Veratrium album zou het geneesmiddel zijn voor dolheid. Inderdaad 
bestaat er onder de tong van de honden een wormachtig gedeelte. 
In Virchows Archiv van 1854 vindt men daarover een uitvoerig 
artikel van de hand van Virchow zelf 1). Ook Morgagni onderzocht 
den anatomischen bouw van dit orgaan. 

De ie eeuw na Christus („de eeuw van keizer Augustus") was 
zeer vruchtbaar voor de ontwikkeling van kunsten en wetenschappen 
in Rome. Daarna kwam het verval, dat ten slotte tot den val van 
het West-Romeinsche rijk zou leiden (476). 

Het eerste groote werk over geneeskunde onder de regeering 
van den opvolger van Augustus, keizer Tiberius (14 v. Chr. — 37 
n. Chr.), was van de hand van CELSUS (Aurelius Cornelius). Cel
sus was een rijk Romeinsch patriciër, die, hoewel slechts een ont
wikkeld leek op het gebied der geneeskunde, in het begin onzer 
jaartelling hierover een beroemd boek schreef, de re medicina, één 
der eerste Romeinsche werken, die in den Renaissancetijd werden 

*) Rudolf Virchow. Der Tolwurm des Hundes. Archiv für path. Anat. 
und für klinische Medizin. 1854. Big. 170 en 571. 
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gedrukt. Dit werk van Celsus is het eerste groote werk, over genees
kunde, wat na Hippocrates verscheen. Het heeft grooten invloed 
uitgeoefend op het geneeskundig denken. Boerhaave heeft mede uit 
dit werk geput en haalt het in zijn geschriften menigmaal aan. Als 
compilatie geeft het een juisten indruk van hetgeen in dien tijd in 
de geneeskunde leefde. 

De begrippen, waarop de geneeskunst toen rustte, waren die van 
Hippocrates, hoewel over de humoraal-pathologie zeer weinig wordt 
gezegd. Aan koorts wordt veel aandacht gewijd. Als kritische dagen 
werden genoemd de 2e, 5e, 7e, 9e en 11e en ook de 14e en de 21e 
(2 en 3 X 7)- De hoofdverschijnselen van ontsteking: rubor, calor, 
dolor, worden genoemd. Het onderzoek van de urine (Urinoscopie 
= piskijken) kwam in zwang en bleef dit in de officiëele genees
kunde tot in de 18e eeuw, en is bij kwakzalvers nog in gebruik. 
Ook de therapie blijkt die van Hippocrates te zijn geweest; pur-
geeren (met helleboris-niger vooral), clysteeren met lauwwarme 
melk, of met zout water, waaraan olie of honing kon worden toe
gevoegd, kwamen zeer in gebruik. Zweetkuren door droge warmte 
of in een bad werden veel voorgeschreven. Het laten niezen (met 
„nieskruid") werd ook in Rome ingevoerd als geneesmiddel, vooral 
bij sufheid. Aderlatingen deed men op plaatsen, die het dichtst bij 
het aangetaste lichaamsdeel lagen. Door koppen zetten met bronzen 
of hoornen klokken meende men lucht uit het lichaam te trekken 
(bij flatulentie) of ook bloed, nadat een ader geopend was. Ader
latingen werden echter alleen voorgeschreven bij patiënten, die de 
verzwakking welke daardoor intreedt konden verdragen, een stand
punt wat tot ± 1800 werd gehuldigd; bij koeien met veepest b.v. 
deed men geen aderlatingen. Heete cataplasmata werden toegepast 
bij ontsteking. Celsus spreekt niet over drachten en setons. Kruiden 
speelden in Celsus' tijd een nog grootere rol dan bij Hippocrates. 
De kruidkunde van Boerhaave berust voor een deel op het werk 
van Celsus. 

GALENOS (Galenus), (130—201). In de ie eeuw na Christus 
werd Rome het medisch centrum. Galenus had daaraan een groot 
aandeel. 

Galenus was naast Hippocrates en den Pers Avicenna zeker wel 
een der meest invloedrijke geneeskundigen van alle tijden. Zijn 



DE GENEESKUNDE EN DE VEEARTSENIJKUNDE IN HET WEST-ROM. RIJK 17  

leerstellingen hebben gedurende de geheele middeleeuwen en nog 
veel langer het medisch denken vrijwel volkomen beheerscht. 

Hij was een Griek van origine en geboren in Pergamos. Na vele 
reizen en een vrij langdurig oponthoud in Alexandrië, wat na het 
verval van Griekenland en de verovering van Egypte door Alexander 
den Grooten onder Ptolemaeus het centrum was geworden van 
medische studiën en waar hij veel van zijn anatomische kennis op
deed bij Herophilis en Erasistratos, vestigde hij zich te Rome, waar 
hij na nog enkele jaren in Pergamos te hebben doorgebracht terug
keerde en tot zijn dood bleef. 

Een groote verdienste van Galenus was, dat hij de Grieksche 
geneeskunde van Hippocrates in het volle licht plaatste. Vóór hem 
had de humoraal-pathologie in Rome nog geen vasten voet gekregen. 
Als „Galenisme" bleef dat tot in de 18e eeuw leven. 

Hij schreef in het Latijn over geneeskunde, anatomie, physiologie, 
pharmacologie en logica. Zijn werken werden in het Grieksch ver
taald, om via het Arabische rijk, over Cicilie en Spanje weer in 
Europa te verschijnen. 

Galenus compileerde en combineerde uit Hippocrates en de 
Alexandrijnsche geschriften, wat hij, vermengd met eigen inzicht 
en onderzoekingen, vooral omtrent anatomie en physiologie, tot een 
enorm groot, imponeerend geheel verwerkte. Een eigen systeem, 
zooals Hippocrates dat schiep, gaf hij niet. Zijn stelsel berustte in 
hoofdzaak op de vier vochtenleer van Hippocrates. 

Zijn vivisectorische onderzoekingen op dieren op het gebied van 
physiologie, legden den grondslag voor de experimenteele phy
siologie. 

Zijn anatomische beschrijvingen hebben tot Vesalius onbetwist 
geheerscht. Eerst Vesalius vestigde er de aandacht op, dat vele der 
anatomische gegevens van Galenus berusten op onderzoekingen bij 
honden, varkens en apen. De hersen-anatomie van Galenus schijnt 
die van het rund te zijn. 

Ten opzichte van de circulatie van het bloed bracht Galenus veel 
nieuws, zonder nochtans de omloop te hebben begrepen. Hij toonde 
aan, dat de arteriën gedurende het leven geen lucht bevatten, wat 
sedert Aristoteles nog steeds werd aangenomen, maar bloed, al 
waren ze dan na den dood bij geslachte dieren niet meer met 
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bloed gevuld. Hij begreep echter niet, dat door de arteriën het bloed 
door het lichaam werd gedreven. 

Hij onderscheidde het donkere, viskeuse, veneuse bloed van het 
heldere, minder viskeuse arteriëele. Hij begreep, dat de poortader 
voedingsstoffen vanuit den darm naar de lever voert. 

Vanuit de lever, welk orgaan hij als het centrum beschouwde 
voor de bloedvoorziening en voor de voeding, werd volgens Galenus 
het bloed door de twee venae cavae naar boven en naar onderen 
(resp. bij dieren naar voor en achter) gevoerd. In de longen werd 
volgens Galenus het bloed voorzien van „pneuma". Langs de aderen 
werd volgens zijn opvattingen het bloed beladen met voedingsstoffen 
door het lichaam gestuwd; niet door de arteriën. Eerst Harvey heeft 
begrepen en bewezen, dat de arteriën het bloed rondstuwen. 

Het arterieele systeem bevatte volgens Galenus bloed met Pneuma 
vermengd. Het bloed werd in het hart verhit en bracht vandaar 
levenswarmte en levenskracht naar alle deelen van het lichaam. De 
twee systemen waren in zichzelf afgesloten en communiceerden 
alleen door poriën in den scheiwand der ventrikels, een opvatting, 
die tot Harvey bleef leven en nog niet door den grooten Galenus-
bestormer Vesalius werd weerlegd. Galenus vermoedde blijkbaar 
toch reeds, dat er anastomosen moesten bestaan in de peripherie, 
die beide systemen door zeer kleine, onzichtbare vaten verbinden. 
Eerst in de 18e eeuw echter werden deze kleine vaten door micros-
copisten (v. Leeuwenhoek e.a.) aangetoond. 

Galenus kende de hartkleppen en hij begreep hare functie; hij 
kende ook de systole en de diastole, maar hij begreep niet dat het 
hart een pomp is; hij beschouwde het als een stookhaard. Hij was 
bijna de ontdekker van den bloedsomloop. Het zou echter tot 
-+- 1600 duren voor de omloop door Harvey werd ontdekt, hoewel 
ook toen nog een schakel bleef ontbreken, doordat ook Harvey nog 
niet met zekerheid aantoonde, dat er anastomosen bestaan tusschen 
het veneuse en het arterieele bloed. 

Galenus was de uitvinder der vier temperamenten, die hij deed 
correspondeeren met de vier elementen (vuur, water, lucht en aarde) 
der Grieken en de vier vochten van Hippocrates (bloed, slijm, zwarte 
gal en gele gal). « 

Zijn beste eigen werk betreft de neurologie. Hij kende de anatomie 
van de hersenen vrij goed. Hij nam echter maar 7 paar hersen-
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zenuwen aan. Hij wekte experimenteel bij dieren hemiplegie op door 
doorsnijden van de ééne helft van het ruggemerg en aphonie door 
doorsnijden van den nervus recurrens. 

Zijn redeneeringen berustten veelal op teleologische overwe
gingen. De stelling van Aristoteles: „de natuur doet niets zonder 
doel", blies hij nieuw leven in. Hij plaatste den mensch in het 
centrum der schepping en trachtte alles in de natuur te verklaren 
als nuttig voor den mensch, en schroomde niet aprioristisch dat als 
grondslag te stellen voor zijn leerstellingen, wat natuurlijk tot zeer 
speculatieve redeneeringen aanleiding gaf. Deze stellingen vonden 
echter veel aanhang bij de geestelijkheid, wat een der redenen is 
geweest, waarom het „Galenisme" in de middeleeuwen door de kerk 
met hand en tand werd verdedigd. 

Hij nam een spiritueel iets aan als levenskracht (Pneuma), een 
idee, dat ook reeds door de Egyptische geneeskunde werd omhelsd, 
maar wat door Galenus nader werd uitgewerkt. Een levenspneuma 
zou in het hart aanwezig zijn: een psychisch pneuma in de hersenen. 
Het psychisch pneuma zou in de hersenventrikels worden bereid en 
langs de hersenzenuwen naar het lichaam gevoerd. Nog bij de 
geneeskundigen en de veeartsenij kundigen uit de 18e eeuw, vindt 
men het beginsel terug dat de zenuwen geleiders zouden zijn van 
eén stof, die in de hersenen ontstaat. Toen dacht men echter aan 
vocht als „zenuwstof". 

Wat de geneeskunde betreft omhelsde Galenus zonder voorbehoud 
de leerstellingen van Hippocrates. Bij gezondheid zijn ook volgens 
Galenus de bestanddeelen van het lichaam in goede hoeveelheid en 
in goede verhouding aanwezig, terwijl ziekte ontstaat door ver
andering der vier vochten (bloed, slijm, gele gal, zwarte gal) en 
door veranderingen van het pneuma. 

In de therapie moest men volgens Galenus gebruik maken van de 
grondeigenschappen van de geneesmiddelen, n.1. warmte, koude, 
droogte en vochtigheid en van de specifieke werking, die ze daar
naast hebben. Hij voerde de „polypharmacie" in. Enorm veel ge
neesmiddelen stonden op zijn recepten. 

De chirurgie stond bij hem (en nog eeuwen na hem) niet in hoog 
aanzien. 

De enorme arbeid van Galenus imponeerde iedereen, tot in de 
dagen van de Renaissance. Velen dachten toen nog, dat er na 
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Galenus wel niets nieuws meer gevonden zou worden op medisch 
gebied en het laatste woord daaromtrent was gesproken. Eerst 
Vesalius schoot een bres in het bouwwerk, door aan te toonen, dat 
de anatomie van Galenus grootendeels dieranatomie was. 

Het was echter Prof. Pieter Camper, die het eerst onomstootelijk 
vaststelde, dat Galenus in zijn anatomische verhandelingen steeds 
het oog had gehad op anatomie van dieren, vooral van apen, hoewel 
dit nooit door hem openlijk was gezegd. 

COLUMELLA (Lucius Junius Moderatus), (geb. 42 n. Chr.), een 
groot grondbezitter, schreef een boek over den landbouw (de re 
rustica). Hoewel leek op het gebied der veeartsenijkunde (evenals 
Celsus dat was op het gebied der geneeskunde), zijn in dit boek 
waardevolle gegevens verzameld omtrent de behandeling van zieke 
dieren, speciaal waar het betreft de ziekten van het rund, n.1. de 
werkossen, die in den landbouw werden gebruikt. Hij heeft daarbij 
het boek van Celsus en andere door hem genoemde schrijvers dik
wijls geraadpleegd. Zoowel het boek van Celsus als dat van 
Columella sproot voort uit den geest van dien tijd, toen rijke patri
ciërs en grondbezitters de wetenschap beoefenden. 

Het boek van Columella heeft een groote invloed gehad op de 
ontwikkeling der veeartsenijkunde. Vele vertalingen zijn in en na 
den Renaissance-tijd en later verschenen; de laatste dier vertalingen 
dateert van 1783, in opdracht van Lodewijk XVI verricht door 
M. Saboureux de la Bonneterie, tegelijk met de werken van Cato, 
Palladius en Vegetius 1). Ook deze vertaling is in den geest van 
haar tijd, toen de raadsleden van den Franschen koning meer aan
dacht gingen wijden aan de toestanden op het zeer verarmde platte
land, dat de belastingen moest opbrengen. 

Columella geeft in het 3e en 4e deel van zijn boek een beeld van 
de veeartsenijkunde van zijn tijd, hoofdzakelijk waar het de werk
ossen betreft. 

Hij beschrij ft de eischen waaraan een goede werkos moet voldoen 
en de plichten van den slaaf, die de dieren moest verzorgen en 
africhten voor den trekdienst. 

1) Traduction d'anciens ouvrages latins relatifs a 1'agriculture et a la 
xnédicine vétérinaire avec des notes, par M. Saboureux de la Bonneterie. 1783. 
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Ik laat hier enkele grepen, de eigenlijke diergeneeskunde be
treffende uit dit boek volgen, mede om te laten zien waar de bron 
moet worden gezocht van vele nog in het volksgeloof of in de volks-
veeartsenijkunde levende meeningen en handelingen. 

Als voorbehoedmiddel tegen ziekte beveelt Columella aan vier
maal in het jaar een afkooksel van lupinen of scilla in te geven en 
zegt dat anderen met die bedoeling wel infuus van slangenhuiden 
geven. 

Hij waarschuwt voor het verblijf van zeugen en kippen in den 
stal, aangezien de excrementen van deze dieren den dood der ossen 
kunnen veroorzaken. De faeces van een zieke zeug zou de pest ver
oorzaken in den geheelen stal. Dit geloof was nog in de 18e eeuw 
ook in Nederland verspreid. Naast dezen onzin staat dat wanneer 
de pest is uitgebroken, men dadelijk de zieke dieren van de gezonde 
dieren moet afscheiden en ze naar andere plaatsen moet brengen 
waar geen vee is en de cadavers diep onder de aarde te begraven. 
Zoo vindt men overal in dit boek bijgeloof en wel doordachte wijs
heid naast elkaar. Als geneesmiddel voor de pest en „tering" be
veelt de schrijver aan rondom het dikst van het oor met een 
koperen priem een insnijding te maken door de huid; met 
denzelfden priem maakt men dan een gat in het oor en brengt daar
door een stuk van den wortel „Consilago" (radix veratri albi). De 
wortel wekt ontsteking respectievelijk necrose op en zou daardoor 
het virus naar het oor trekken. Hier is dus de oorsprong van het 
nog steeds hier en daar in zwang zijnde wrangwortelsteken. 

Tegen gebrek aan eetlust, frequente oprispingen en rommelingen 
in den buik, beveelt hij aan het dier warm water te laten drinken, 
wat inderdaad van waarde is en dertig koolbladeren in azijn gekookt 
in te geven en het dier één dag te laten vasten. 

De geneesmiddelen werden ook bij de werkossen door den neus 
of door den mond ingegeven. De kuren, die men de dieren liet onder
gaan, waren soms zeer omslachtig. Voor dezelfde ziekte werden 
dikwijls zeer verschillende geneesmiddelen ingegeven, die den 
schrijver door verschillende menschen waren genoemd, een methode, 
die in de boeken over volksveeartsenij kunde bij gebrek aan eigen 
ervaring nog tot in onze dagen wordt gevolgd. 

Aderlatingen aan den staart werden dikwijls aanbevolen. 
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Tegen buikpijn beveelt Columella aan het dier vliegende eenden 
te laten zien, dit zou dadelijk de pijn genezen. 

Als teekenen van koorts beschouwde Columella het tranen, den 
kop laten hangen, speekselen, langzame ademhalingen, kreunen; dus 
de verschijnselen van veepest. Als geneesmiddel daartegen beveelt 
hij aan een aderlating aan den staart, koolstengels als speekselafdrij
vend middel en verder zachte plantenbladeren. 

Tegen chronische hoest beveelt hij aan hysope met fijn gemalen 
luizen, of ook het sap of bladeren van prei in olie. 

Chirurgisch is Columella beter georiënteerd dan op het stuk van 
inwendige ziekten. 

Tegen ettergezwellen beveelt hij aan liever het mes of het gloeiend 
ijzer te gebruiken dan medicamenten, en de wonden te wasschen met 
warme koeienurine. Tegen hoefkreupelheid bij ossen geeft Columella 
goede voorschriften. Bij hoefverzweringen beveelt hij aan een ver
band met pluksel in azijn en een schoen van „Genet d'Espagne' aan 
te doen. Oud wagensmeer werd ook door hem reeds bij hoefgebreken 
aanbevolen. Pappen beveelt Columella aan bij alle pijnen die niet op 
suppuratie of verwondingen berusten. 

Fijngestampte knoflook zou de schurft genezen en ook de beet 
van een dolle hond of dolle wolf. Maar ook beveelt hij tegen schurft 
zwavel in olie aan. Dit middel helpt volgens Columella vooral goed 
als de zon hoog staat, wat niet zoo slecht gedacht is. 

Tegen zweren beveelt hij aan gestampte galnoten of ook het sap 
van varkensgras met roet. 

Als de hals was bezeerd door het juk gedurende het werken, moest 
men aderlaten in het oor aan den tegenovergestelden kant van de 
kneuzing; men moest dan tevoren het oor met wijngaardranken 
slaan om de aderen te laten opzwellen. 

Als de schouder van een os was ontwricht door vermoeienis of 
het loopen op steenen, of door struikelen, moest men aderlaten in het 
gezonde been. 

Wanneer een hoorn was afgebroken, wikkelde men de stomp 
gedurende 3 dagen in met een doekje, gedrenkt in olie, azijn en 
zout, welk verband men telkens moest ververschen. Den vierden 
dag deed men er gesmolten vet en pek op en poederde men met 
gemalen pijnboomenbast en tenslotte poederde men met roet. 

Wonden, die met wormen bezet waren, overgoot men met koud 
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water, waardoor de wormen zich samentrekken, of anders behan
delde men de wond met malrove of prei, gestampt met zout. Om 
herhaling te voorkomen, moest men de omgeving van de wond 
inwrijven met pek en olie om de vliegen er af te houden, die tot de 
ontwikkeling der wormen aanleiding gaven, ook als ze er maar een 
oogenblik op hadden gezeten. Dat de larven uit de eieren der vliegen 
voortkomen, was toen nog niet bekend. Wormen zouden volgens 
de meening van dien tijd uit bederf voortkomen; een opvatting 
waartegen eerst van Leeuwenhoek en Swammerdam (± 1700) 
opkwamen. De leer der spontane generatie is eerst door Pasteur 
afdoende weerlegd, hoewel Spalanzani in 1750 reeds experimenten 
in den geest als die van Pasteur heeft verricht. 

De beet van spitsmuizen (mus terrestris) werd zeer gevaarlijk 
geacht voor koeien. De gebeten plaats werd met een koperen priem 
gescarificeerd en daarna bedekt met klei en azijn. Een doode spits
muis werd vervolgens op de wond gebonden, om met zijn lichaam 
het kwaad te betalen, dat hij had gesticht, of ook door een spitsmuis 
te doen sterven, door hem in olie te verdrinken. Wanneer maceratie 
was ingetreden, stampte men hem in de olie fijn en zalfde men de 
gebeten plaats daarmee in. Als men geen spitsmuis bij de hand had, 
kon men een konijn met gesmolten pek en varkensvet op de wond 
doen; wanneer de wond ging zweren kon men insmeren met ge
smolten pek en olie. Men had ook wel de gewoonte de spitsmuis 
levend te begraven in pottebakkersklei en wanneer dit gedroogd 
was ze op den hals van een os te brengen. „Dit voorkomt het kwaad 
wat door de beet werd veroorzaakt." 

Dit geloof in de gevaarlijkheid van de spitsmuis, heerscht nog 
hier en daar in Engeland. Etienne la Fosse trok er in de laatste helft 
van de 18e eeuw tegen te velde, en achtte de zgn. spitsmuis-beet een 
vorm van plaatselijke anthrax, waarna het (eerst toen) uit de 
veeartsenij kundige boeken is verdwenen. 

Columella schrijft: „Wanneer een bloedzuiger met het water is 
ingeslikt en het dier hecht zich in de keel vast, kan dit de passage 
van het voedsel verhinderen en een ernstige ziekte veroorzaken; 
wanneer men het dier niet kan pakken, moet men met een buis heete 
olie in de keel gieten; ook kan men de dampen van gebrande oliën 
met een buis in de keel brengen. De dampen verdrijven de bloed-
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zuiger. Als hij zich heeft vastgezet in de maag of darmen, moet 
men met een hoorn heete azijn ingeven. 

Hij schreef feitelijk alleen over geneesmiddelen bij ossen. Hij 
zegt: „hoewel de geneesmiddelen door mij beschreven gebruikt 
worden voor ossen, lijdt het geen twijfel of ze zijn voor het grootste 
deel voor alle dieren goed." 

Columella beschrij ft reeds een noodstal, zooals wij die nog steeds 
gebruiken en zegt: „men moet ook een instrument maken, dat het 
den veeartsen mogelijk maakt de ossen te verbinden. Ziehier de 
vorm van dat instrument: men bevloert met hout een stuk terrein 
lang 9 voet en breed vóór voet en achter 4 voet, plaatst in de 
lengte rechts en links 4 palen van 7 voet hoog, op iederen hoek een. 
De palen worden onderling verbonden met een latwerk; zoodat het 
dier er slechts in kan komen van achter af en er voor niet uit kan. 
Men bevestige bovendien aan de voorzijde een juk, waaraan men 
de dieren met een touw vastzet. Het dier wordt vastgebonden met 
touwen, zoodat het zich niet kan verzetten. Deze „machine" kan 
gebruikt worden voor alle groote dieren." 

Daarna spreekt Columella over stieren en koeien en over de vee
teelt, waaromtrent reeds gezonde denkbeelden worden verkondigd. 
Echter ook wel ongezonde. Columella acht de dieren ouder dan 
6 jaren ongeschikt voor de voortplanting. Rivierwater zou de koeien 
doen aborteeren. Van groote beteekenis werd geacht zout te gooien 
op de steenen in de weide en in de voedertroggen om abortus te 
voorkomen. 

„Wanneer een dekhengst niet wil dekken, prikkele men hem 
daartoe door hem aan een spons te laten ruiken, waarmee men te
voren de geslachtsdeelen van een hengstige merrie heeft afgeveegd. 
Als een merrie den hengst niet wil toelaten, kan men haar weei 
hengstig maken door de geslachtsdeelen in te wrijven met gemalen 
scilla. Als een koe ziek wordt na de baring of na abortus, moet men 
haar genezen met gemalen boomvarens." 

Een oud volksgeloof was reeds in de dagen van Columella, dat 
men naar willekeur een hengst- of een merrieveulen kon laten ge
boren worden door een linnen draad of iets anders om den linker 
bal te binden als men een hengstveulen wenschte, en om den rechter 
bal als men een merrieveulen wilde hebben. Hetzelfde gold voor 
andere dieren. 
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De Fransche vertaler van het boek van Columella voegt in een 
noot hieraan toe, dat men in zijn tijd (dus in het laatst der 18e eeuw) 
het de vrouwen op het platteland van Frankrijk niet uit het hoofd 
kon praten, dat dit het gewenschte resultaat geeft. 

„Als de stier na de dekking rechts van de koe afgaat, zal de \ ïucht 
van het mannelijk geslacht zijn, links van het vrouwelijk geslacht. 
Echter kan men er niet zeker op rekenen dat dit zoo geschieden zal, 
behalve wanneer de dekking nogmaals plaats heeft zegt Columella. 

Dit geloof is nog verspreid, ook waar het betreft den mensch. 
Wanneer na den coïtus de vrouw naar de rechterzijde uit het bed 
stapt zou een jongen geboren worden, naar links een meisje. 

Columella deelt mede, dat MAGO, een Phoenicisch schrijver over 
den landbouw, aanbeveelt de kalveren niet te castreeren met het mes, 
maar met een gespleten plankje, waarmee men de ballen langzaam 
moest stukdrukken. De dieren zouden daarbij niet steeds de libido ^ 
verliezen en ook een meer mannelijk voorkomen behouden. Mago 
beveelt ook aan om wanneer men met het mes wil castreeren, het 
dier in de „travaille" vast te zetten, en twee dunne smalle latjes, die 
als een tang werken om de zaadstreng te plaatsen en daarna de ballen 
met het mes bloot te leggen en uit de zak te persen en af te snijden. 
Men liet dan een klein stuk bal zitten, ook om meer een mannelijk 
voorkomen bij de ossen te verkrijgen; wat heel wel mogelijk is in 
verband met de ontwikkeling der mannelijke hormonen. De wond 
moest worden ingesmeerd met gesmolten pek, asch en boter. 

Columella wist reeds, dat een dier nog kan bevruchten, als men 
het dadelijk na de castratie laat dekken. 

Hij was reeds goed bekend met de ouderdomsbepaling bij paarden 
tot het 8e jaar. Hij zegt, dat men daarna den leeftijd niet meer met 
zekerheid kan bepalen. 

„De paarden moeten eiken dag worden gepoetst, men moet de 
huid verzorgen als zijn eigen huid. Paardenstallen moeten droog 
zijn, om de voeten niet te laten rotten. Daarom moet de vloer van 
hout zijn en telkens worden gereinigd", zegt Columella. 

Het over het water rijden van paarden was hem zeer goed bekend. 
„Men kan hiertegen de lenden inwrijven met olie en wijn, maar 
als dat niet helpt kan men in de voorhuid een bougie brengen met 
honing en zout, of ook een levende vlieg of wierookzaad of een 
zalf met bitumen." 
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„Bij opzetting van den buik door wind moet men bij paarden 
de mest uit den enkeldarm halen en zetpillen inbrengen." Deze 
methode is nog tot voor 100 jaar in gebruik geweest. 

Hier volgen nog enkele aanhalingen. 
„De hoest geneest men prompt door luizen fijn te stampen en 

met warm water in de keel te gieten, bij verouderde hoest geeft 
men sap van prei met olie." 

„Bij schurft krabt men de aangetaste huid tot bloedens toe af 
bij heete zon, en smeert de huid in met zwavel, gesmolten pek en 
aluin, of met asphaltwater, zwavel en wit nieskruid, gesmolten pek 
of oud wagensmeer, na de huid eerst te hebben afgekrabd met een 
mes en met warme urine te hebben gewasschen. Oud wagensmeer 
en zwavel zijn heden ten dage nog in eere. 

„Het is dikwijls voorgekomen dat aderlating uit den neus bij 
oogaandoeningen de dieren in gevaar brengt, in dat geval kan men 
de bloeding doen ophouden door sap van groene coriander in de 
neusgaten te gieten.." 

„Ieder kent de dolheid bij merries, hoewel het zelden voorkomt. 
Het treedt op, wanneer ze hun spiegelbeeld in het water zien. Men 
kan deze afwijking der verbeelding doen verdwijnen, door ze in 
het water te leiden. Wanneer ze dan voor de tweede maal hun 
spiegelbeeld in het water zien, vergeten ze de herinnering aan het 
beeld wat hun heeft bevangen." 

Columella wijdt ook een hoofdstuk aan de ziekten van schapen, 
geiten, varkens, herdershonden, vogels van de boerderij en bijen. 

Hij zegt: „Wanneer men meer mannelijke dan vrouwelijke 
schaaplammeren noodig heeft, moet men volgens Aristoteles de 
schapen laten dekken als de wind uit het Noorden komt en de dieren 
laten weiden tegen den wind in. Wanneer men vrouwelijke lammeren 
wenscht, moet men ze laten dekken als de wind uit het Zuiden komt. 
Deze methode is bij schapen beter toe te passen dan om de linker 
of rechter testikel een band te binden." 

Over schurft bij schapen verkondigt Columella heel goede ideeën, 
die hij uit de Georgica van Vergilius (geb. 70 v. Chr.) heeft op
gediept. Hij zegt echter, dat schurft bij schapen optreedt als ze in 
stallen komen waar tevoren muilezels en paarden zijn geweest, maar 
vooral ook door gebrek aan voedsel, een meening, die nog niet is 
verdwenen, vooral waar het koeien betreft. Hij beveelt als genees-
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middel aan wijndroesem met afkooksel van lupinen en zemelen, wit 
nieskruid, of het sap van groene kervel met zout, na het te hebben 
laten gisten in broeiende mest, of met heete, oude menschenurine. 
Eerst moest de huid worden afgeschuurd met puimsteen of een 
ruwe baksteen. Maar tenslotte beveelt hij toch ook bij schapenschurft 
het gebruik van pek en zwavel op een zacht vuur gekookt aan. 

„Bij vergiftiging met polyganum moet men de schapen ver
weiden, evenals bij besmettelijke ziekten en ze aderlaten in den neus, 
de ooren of onder den staart." 

„Varkens kan men castreeren door één wond te maken of ook 
door een wond te maken voor iedere testikel. 

„De staart van jonge herdershonden wordt geopereerd op den 
4en dag na de geboorte, omdat ze anders dol zouden worden en ook 
als verfraaiingsmiddel. Men pakt met de tanden de pees, die loopt 
over de staartgewrichten tot aan de punt van de staart en scheuit 
hem met de tanden af. Wanneer de operatie op deze wijze geschiedt, 
krijgt de staart een fraai opgebogen houding. 

VEGETIUS (Publius Renatus) schreef een werk getiteld. Aitis 
v e t e r i n a r i a e  s i v e  d i g e s t ö r i u m  M u l o m e d i c i n a e  h b r a  I V  ) .  

Dit boek is een zuiver veterinair werk en heeft meer nog dan dat 
van Columella de inzichten omtrent de veeartsenijkunde tot voor 
ongeveer 100 jaren, sterk beïnvloed. 

Het is het meest complete werk over veeartsenijkunde wat wij 
uit de oudheid hebben. Het staat inderdaad hooger dan het werk 
van Columella. Het is duidelijk in hoofdzaak gegrond op eigen 
ervaring en is geen compilatie, zooals dat van Columella, hoewel 
Columella en ook de Grieksche hippiatrikers door Vegetius werden 
gebruikt bij de samenstelling 2). Verschillende passages zijn 
klakkeloos uit de menschelijke pathologie overgenomen. Het boek 
werd vertaald in het Duitsch (1532), in het Italiaansch (1543). 

J) Hier komen dus beide namen veterinarius en mulomedicina tegelijk 
voor. De titel van het boek luidt in de Fransche vertaling van 1783 van 
Saboureaux de la Bonneterie: „L'art vétérinaire ou 1'hippiatrique de 
Vegetius Renatus." 

2) Volgens sommigen zou Vegetius zelf geen paardenarts zijn geweest, 
maar in hoofdzaak Grieksche hippiaters en vooral Chiron, die in het laatst 
der 4e eeuw leefde, hebben nageschreven. 
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in het Engelsch (1748) en in het Fransch (1563 en 1783), en werd 
veel nageschreven. 

Omtrent het leven en werken van Vegetius is niets bekend; waar
schijnlijk heeft hij geleefd in het midden van de 5e eeuw. In ieder 
geval blijkt uit zijn boek, dat hij de Hunnen en de paarden van de 
Hunnen kende. Dit volk overschreed in 374 de Wolga. 

Hier volgen enkele grepen uit dit boek. Ik gebruikte daarvoor 
de Fransche vertaling van 1783. 

Vegetius uit de volgende klacht: „Sedert lang is de veeartsenij
kunde in verval geraakt door het geringe voordeel, dat men er van 
heeft, zoodat niemand zich meer aan deze studie wijdt en temeer 
nu men meer en meer de methoden der Hunnen en andere barbaren 
volgt en aan de paarden geen zorgen wijdt en ze zomer en winter 
buiten laat loopen, tot schade van iedereen." 

Hij zegt verder in de voorrede: „Zooals de geneeskunst van den 
mensch bestaat in de kennis van de deelen, die het menschelijk 
lichaam vormen, zoo is het niet minder noodig voor Hippiatrikers 
alles te kennen wat betreft de beenderen, pezen en aderen van dieren, 
omdat iemand, die de natuur niet kent van het wezen, dat hij wil 
behandelen, de behandeling niet rationeel kan doen zijn." Schoon 
gezegd; intusschen ontbrak ook bij Vegetius natuurlijk wel het een 
en het ander daaraan. Hij zegt o.a.: „een paard heeft twee beenderen 
aan den kop, twee vanaf het voorhoofd tot de neusopeningen, en 
twee aan de onderkaak." In totaal heeft het paard 170 beenderen 
volgens Vegetius. 

De aderen somt hij op ten behoeve van de aderlatingen: „Er zijn 
twee aderen in het gehemelte, twee onder de oogen, twee aan de 
borst, twee aan den onderarm, twee aan de hakken; in het geheel 
zijn er 27 aderen." 

Vegetius beveelt de kennis van de leeftijdsbepaling aan, omdat 
dit noodig is bij aankoop, maar ook omdat sommige geneesmiddelen 
voor jeugdige dieren niet zoo goed zijn als voor oudere. De leef
tijdsbepaling bij paarden wordt goed besproken. 

Scherpwerkende middelen drogen volgens Vegetius vochten in 
de gewrichten op en versterken de verzwakte deelen. Hij zegt, dat 
scherp werkende smeersels volgens Chiron (een Grieksch Hippiater) 
moeten bestaan uit de volgende deelen: Bitumen van Judaea; manna, 
wierook, Arabische gom; propolus (uit bijenkorven, waarmee de 
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bijen lekken in de korf stoppen); galbanum (uit umbelliferen) ; 
styrax, was, hars geschraapt van een wijnvat, Italiaansche vogel
lijm, sap van hysope, pek uit het land der Brutiërs, dit alles tot 
een zalf gekookt. 

Alle recepten, die Vegetius geeft waren evenals dit zeer samen
gesteld. Geen wonder, dat de eigenaars tegen de kosten van de 
behandeling hunner dieren opzagen. Deze oude polypharmacie, van 
Galenus dateerende, heeft zeker aan de ontwikkeling der vee
artsenijkunde in den loop der eeuwen, veel kwaad gedaan. Eerst 
Bourgelat en Garsault hebben in de 18e eeuw daarmee gebroken. 

Van de oogheelkunde wist men reeds vrij veel in Vegetius dagen. 
Hij beschrijft de entropion-operatie zeer goed, echter krijgt men 
den indruk, dat dit niet op paarden toepasselijk is, maar uit de 
menschelijke therapie is overgenomen. 

De staar-operatie, zooals die reeds vroeg in de oudheid bij den 
mensch gebruikelijk was, wordt door hem ook voor paarden be
schreven. In de 18e eeuw is deze operatie bij paarden weer op den 
voorgrond gekomen en enkele keeren verricht, echter steeds kreeg 
men vergroeiing van de pupil. 

Tegen maanblindheid beveelt Vegetius aan een aderlating aan de 
slapen, om „de kwade sappen af te leiden" en warme wasschingen 
van het oog. Klierzwellingen werden rijp gemaakt met pappen, 
zooals tegenwoordig nog, en met een mes geopend. Harde zwellingen 
van de submaxillaire klieren exstirpeerde men (malleus!). Oude 
fistels werden geëxstirpeerd of ook werd het fistelkanaal gebrand. 
In versche fistels bracht men gedurende eenige dagen eerst een 
papieren buisje, om het kanaal wat ruimer te maken, en daarna 
vulde men de fistelgang met een geneesmiddel, verkregen door anijs, 
pioenkruid, zinkoxyde en kummel te koken in sterke azijn. 

Tumoren worden door Vegetius vrij goed beschreven en lege-
artis geëxstirpeerd. Kneuzingen van den schouder werden behandeld 
door aderlatingen aan de beenen, waarna men het bloed, vermengd 
met wierook of azijn in de schouderhuid inwreef, tegen de haren in. 

Beenbreuken, waarbij het been buiten de wond stak, achtte 
Vegetius ongeneeslijk. Breuken zonder meer werden verbonden met 
pluksel, gedrenkt in wijn en azijn en daarna gespalkt; dezelfde 
methode als reeds door Hippocrates bij den mensch werd gebruikt. 
Vegetius zegt verder: „men moet echter het paard ophangen in een 
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juk of op ladders leggen en het dier niet laten loopen." Dus meer 
theorie dan praktijk. 

Gewrichtszwellingen worden volgens Vegetius veroorzaakt door 
slechte vochten. Ze werden behandeld door het dier in stroomend 
water te laten gaan, waarna men ze gedurende drie dagen bedekte 
met mosterd en oud wagensmeer in azijn. Als de zwellingen oud en 
hard waren, paste men puntbranden toe. 

Rheumatische voetaandoeningen trachtte men te genezen door nu 
en dan de aderen die de kwade sappen aanvoerden te branden, 
waardoor deze werden vernauwd naar men dacht. 

Ditzelfde beginsel was de basis van het afbinden van spataderen 
voor de genezing van spatten, wat een halve eeuw geleden in Neder
land nog in zwang was. 

Tetanus bij paarden wordt door Vegetius zeer goed beschreven, 
wellicht op voetspoor van Apsyrtus. Hij schrijft het toe aan ver
waarloosde wonden na branden, vooral aan de voeten. Blijkbaar 
hield hij rheumatische spierrheumatisme ook voor tetanus. Vegetius 
wist reeds, dat de prognose bij tetanus vooral ongunstig is, als de 
dieren niet meer kunnen eten en den mond niet meer kunnen openen, 
en herstel niet is uitgesloten als het achterstel alleen is aangetast. 
De behandeling bestond volgens Vegetius in het laten zweeten van 
het paard door het in een heeten stal te plaatsen en warm toe te 
dekken, warm water te laten drinken, warme clysma's met castoreum 
te geven en te behandelen met prikkelende smeersels. Een bestrijding 
der rheumatische invloeden dus. Zelfs stak men wel eens een vuur 
aan in de nabijheid van het dier. Als het dier nog kon kauwen liet 
men het kauwen op boonen met laurierbessen, ten einde de speeksel-
secretie aan te zetten. 

By hydropsie, d.w.z. buikwaterzucht, beveelt Vegetius bij paarden 
(evenals Apsyrtus), buikpunctie aan. Dit is ook reeds bij Columella 
te vinden. Waarschijnlijk is dit klakkeloos overgenomen uit de 
menschelijke pathologie. 

„Podraga, een pijnlijke voetontsteking (blijkbaar is bedoeld 
hoefbevangenheid), belet de dieren te staan of te gaan van pijn, 
alsof ze koliek hebben door te veel gerst eten. De voeten zijn daarbij 
zeer warm." Vegetius beveelt aan deze dieren zachtjes af te stappen 
op droge grond, wat inderdaad beter is als ze te laten staan, zooals 
nu meestal nog wordt aanbevolen. „Daarna neemt men bloed af uit 
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de aderen aan den kop, den volgenden dag aan de spronggewrichten. ' 
In het derde boek worden de ziekten van runderen behandeld. 

Hierbij volgt Vegetius hoofdzakelijk Columella. Als besmettelijke 
ziekte bij runderen bespreekt Vegetius ook een ziekte, die hij 
„malleus" noemt, als zeer gevaarlijk en besmettelijk. Blijkbaar wordt 
veepest bedoeld, tenminste deze dieren kwijlden en snotterden. Het 
woord malleus beteekent trouwens oorspronkelijk kwaadaardige 
ziekte. Als geneesmiddel daartegen worden verschillende zeer samen
gestelde recepten genoemd, waaronder ook scilla met jonge pijn
boomwortels, die men moest ingeven op den Idus van Februari. 
Scilla werd in de 18e eeuw nog wel bij veepest gegeven. 

Ook bij Vegetius vindt men het verhaal, dat de excrementen van 
een zeug of een kip gevaarlijk zouden zijn als ze met het voedsel 
worden opgenomen. De dieren kregen er o.a. „malleus door. In 
de 18e eeuw werd nog het opeten van faeces van een zeug de oorzaak 
geacht van veepest. 

Medicamenten werden ook bij runderen ingegeven door het linker 
neusgat. 

Setons en drachten werden aanbevolen bij kreupelheden, zooals 
enkele jaren geleden nog. Klei met azijn werd ook toen reeds ge
bruikt bij versche kneuzingen en ontstekingen, ook de „roode aarde" 
(bolus rubris) vindt men hier reeds voor dit doel aangegeven. 
Dit vindt nog heden ten dage toepassing. Hippocrates paste deze 
methode bij den mensch reeds toe. 

Bij koliek beveelt Vegetius aan azijn, peterselie, venkelzaad, 
zwarte peper, malrove, citroenkruid, dille, duizendguldenkruid, 
maandenkruid, leverkruid, gember, polei-moes, aangemengd met 
gekookte honing. Dit alles met watfer in te geven. Dit zou volgens 
Vegetius steeds herstel brengen. 

Op het punt van polypharmacie overtrof hij nog den vader der 
polypharmacie Galenus. Een ander voorbeeld daarvan is dit: Tegen 
hoesten beveelt Vegetius aan koken in een vleeschketel van sap van 
malrove, droge vijgen, honing, kummel, myrrhe, cassia, wierook, 
aristolochia, berenklauw, iris en nog een paar wortelsoorten, waar
van ik den naam niet heb kunnen vertalen. Of ook koken van ge
braden boonen, foenegriek, droge vijgen, zoethout, daarna indrogen, 
toevoegen van fijngestooten geroosterde boonen, boter en bokkenvet 
op het vuur gesmolten. Alles te mengen met wijn van gedroogde 
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druiven en ingeven met den hoorn. Kruiden dus en nog eens kruiden. 
Deze buitengewoon sterk samengestelde kruidenrecepten werden 

nog gegeven door Boerhaave voor den mensch en door de Solleysel 
voor paarden. Deze polypharmacie heeft zonder twijfel de ont
wikkeling van de veeartsenijkunde tegengehouden, zooals Bacon en 
Paracelsus dat ook het geval achtten voor de geneeskunde. 

Hier volgen nog enkele citaten. „Wanneer het paard een pracht-
kever met het hooi of het gras heeft binnengekregen, zwelt het dier 
dadelijk op, eet niet en heeft frequente ontlasting. Daartegen moet 
men het dier dadelijk inspannen (resp. opzadelen) en geforceerd 
laten loopen; daarna een aderlating uit het gehemelte en het bloed 
laten inslikken." 

„Tegen beet van een adder, tarantula of spitsmuis, moet men 
aarde van een mierennest met wijn ingeven en de wond daarmee 
inwrijven, of ook aarde van een molshoop, of peperkorrels in warme 
wijn of gemalen thym in wijn." 

„Als de bijtwond van een slang stinkend vocht afscheidt is er een 
uitstekend middel voor: men doodt een bok, een haan of een lam, 
en legt de versche longen of het hart of de lever van dit dier op de 
wond. Hierdoor wordt het gif aangetrokken." 

„Als een spitsmuis met het voedsel is opgegeten, zwellen het 
lichaam, de oogen, de ooren en de neus op. Men moet dan een 
spitsmuis met olie tot pap koken en dit ingeven. Wanneer de spits
muis een dier gebeten heeft, moet men een spitsmuis op de wond 
leggen; om te voorkomen dat een spitsmuis zal bijten, moet men 
een muis levend met leem bedekken, en wanneer de leem gedroogd 
is, dit om den hals van het dier hangen, dan zal het dier zeker 
niet gebeten worden; dit is een absoluut vaststaand feit. Als de 
spitsmuis (of de adder)', die gebeten heeft, drachtig is, komt er 
etter uit de wond en vormen er zich puisten over hetgeheele lichaam." 

„Als een paard faeces van een kip heeft opgegeten, verborgen in 
de gerst of het hooi, wordt het dadelijk ziek, alsof het door een 
slang was gebeten. Het dier krijgt pijn in den buik en het lichaam 
zwelt op. Hiertegen bestaat een „natuurlijk geneesmiddel". Men 
doodt een kip en geeft het paard de rauwe darm met de inhoud 
daarvan, na ze met honing bedekt te hebben." 

Men ziet, hoog stond de veeartsenijkunde, vooral waar het betreft 
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de inwendige ziekten, nog niet in de dagen van Vegetius. Maar toch 
verdienen de geschriften van Vegetius en van Columella meer 
aandacht als de geschiedkundigen er tot nu toe aan wijdden, omdat 
ze, vooral waar betreft het boek van Vegetius, de bron zijn waaruit 
veel van hetgeen nog in de volks veeartsenij kunde leeft is voort
gekomen. Dit is de reden, waarom ik heb gemeend bovenstaande 
uitvoerige citaten te moeten opnemen in dit boek. 

3 
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DE VEEARTSENIJKUNDE IN HET OOST-ROMEINSCHE RIJK. 

Na de scheiding van het groote Romeinsche rijk in een West- en 
een Oost-Romeinsch deel in het jaar 395 verviel het West-
Romeinsche rijk meer en meer en werd tenslotte een speelbal der 
„barbaren", terwijl het Oost-Romeinsche rijk met de hoofdstad 
Constantinopel (Byzantium) zich in de plaats van Rome verhief tot 
het wereldcentrum der beschaving, waar kunsten en wetenschappen 
bloeiden. Ook ons vak heeft daarvan de vruchten geplukt. 

Onder de Regeering van Constantius VII Porphyro genetus 
(905—958), zelf een geleerde en een goed beoordeelaar van kunsten 
en wetenschappen, werden vele geschriften van paardenartsen 
(Hippiatroi; Hippiaters), die in het Grieksche rijk hadden geleefd 
en gewerkt, verzameld tot één boek de Hippiatrica (Corpus Hippia-
tricum graecorum), dat uitsluitend over ziekten van paarden handelt. 
Dit werk trekt nog steeds sterk de aandacht van de Graecisten en 
werd in 1924 nog in Duitschland opnieuw uitgegeven. Merkwaar
digerwijze is het Byzantijnsche rijk voor de geneeskunde van den 
mensch van niet veel beteekenis geweest. 

De oudste dezer geschriften dateeren uit ± 300 na Chr., maar 
er zijn er ook bij van 500 na Christus. De meest bekende dezer 
veterinaire auteurs, wiens werk de hoofdschotel vormt in dit boek, 
was APSYRTUS, die leefde van 300—360 en als paardenarts onder 
Constantijn den Groote (274—337 n. Chr.) in het Oost-Romeinsche 
leger diende. Hij leefde en werkte dus voor dat Vegetius zijn boek 
heeft kunnen schrijven, zoodat Vegetius in staat was gebruik te 
maken van hetgeen reeds in Byzantium bekend was. 

Hij is de voornaamste der auteurs geweest van de Hippiatrica, 
maar naast hem hebben nog een 25-tal andere schrijvers bijdragen 
geleverd, waarvan met name verdienen te worden genoemd: Chiron, 
Hierocles, Pelagonius, Hippocrates en Theomnestus. Volgens 
Heussinger *) was Theomnestus paardenarts van Theoderk de 

1) Recherches de Pathologie comparée par Ch. F. Heussinger. Cassel 
1844. 
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Groote, koning der Oost-Gothen (475—526 n. Chr.). Een hand
schrift der Hippiatrica is in een kasteel in Hongarij'e gevonden; 
wellicht door de Turken daar gebracht. 

Een verzamelwerk van geschriften over den landbouw verscheen 
in denzelfden tijd onder den titel Geoponica, waarin ook nog iets 
over veeartsenijkunde te vinden is. 

Beide werken zijn in den Renaissance-tijd vertaald en gedrukt. De 
eerste Latijnsche vertaling der Hippiatrica was van Jean Ruelle 
(Ruellius), een Fransch arts, die de vertaling verrichtte op last van 
koning Frans I (1530). 

In 1537 verscheen de ie druk van den origineelen Griekschen 
tekst. De Latijnsche uitgave is de meest uitvoerige en is dus blijk
baar aangevuld met gegevens uit andere werken. Er verschenen 
in de 16e eeuw ook Duitsche en Spaansche vertalingen. 

Afschriften van de Hippiatrica zijn aanwezig in verschillende 
bibliotheken, o.a. te Leiden 1). 

APSYRTUS werd in Prusias of Nicomedius in Bithynie geboren. 
Zijn geboortejaar is niet met zekerheid bekend. Zeker is, dat hij als 
paardenarts diende in het leger van Constantijn de Groote in den 
veldtocht tegen de Sarmaten, 322 n. Chr. 

Apsyrtus schreef veel, vooral in den vorm van brieven aan 
vrienden en bekenden. 

Hij was blijkens de artikelen, die van hem in de Hippiatrica zijn 
opgenomen een man van groote ervaring, met een groote opmer
kingsgave en vrij van bijgeloof. De hoofdstukken van Apsyrtus 
zijn de beste uit de Hippiatrica. 

Hij beschrij ft de symptomatologie en de therapie van vele ziekten 
bij paarden. 

Parotitis wordt door hem behandeld met heete azijn, tot het 
gezwel rijp is geworden. Daarna verrichtte hij punctie met het mes. 
Apsyrtus waarschuwt er voor daarna den vinger in de opening te 
steken, omdat daardoor fistelvorming kan ontstaan. Waarschijnlijk 
echter werd hier bedoeld punctie van de retropharingeale klier-
abcessen, immers parotitis komt bij paarden zeer weinig voor. De 

1) Zie: Thomassen. Tijdschr. v. Veeartsenijk. Deel 15, 1888, bladz. 136, 
e.v., die daar een uitvoerige bibliographie van de Hippiatrica geeft. 
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retropharingeale klier-abscessen werden eerst in den nieuwen tijd 
behoorlijk beschreven. 

Apsyrtus schrijft het optreden van koliek toe aan het eten van 
veel gerst na vermoeienden arbeid; of het eten van bedorven hooi, 
of het drinken van slecht water, of wormen in de darmen; maar 
ook aan het opnemen van een bepaald insect met het voedsel, wat 
men ook vindt bij Vegetius, die beweert, dat het een prachtkever 
is, die het kwaad sticht. Gerst vervulde in dien tijd (en in Ooster-
sche landen nog steeds) de rol van de haver bij ons. Te veel gerst 
werd ook de oorzaak geacht te zijn van hoef bevangenheid. 

Hij kende de volvulus als oorzaak van ilius. Hij geeft echter als 
symptoom daarbij aan braken van faeces (miserére). Dit is 
natuurlijk uit de medische pathalogie overgenomen, een euvel, 
waaraan de geneeskunde der dieren steeds heeft geleden tot in den 
nieuwen tijd. Op soortgelijke gegevens stuit men dikwijls in de 
oude litteratuur. Zoo is het b.v. ook gesteld met de punctie bij 
ascitis van paarden, die Apsyrtus naar zijn beweren uitvoerde. Voor 
den buiksteek werd door hem aanbevolen een plaats 3 c.M. onder 
de navel. Dit riekt wel zeer sterk naar de geneeskunde bij den 
mensch. Deze en dergelijke dingen imponeeren de niet-khmci, die 
zich met de geschiedenis der Veeartsenijkunde hebben bezig ge
houden steeds zeer; de klinici niet. 

Torsie van het colon schijnt door Apsyrtus wel goed te zijn onder
kend. Hierocles waarschuwt tegen pogingen om dit op te heffen. 
Bij prolapsus recti beveelt Apsyrtus afbinden aan. 

Apsyrtus spreekt ook over „dolor jecoris bij leverziekten, waai-
bij de dieren niet eten, een opgezette rechter flank zouden hebben, 
omkijken naar den buik en rollen. Ook hier blijkbaar een combinatie 
van menschelijke pathologie (galsteenen) en geneeskunde \an 
dieren. 

Hij onderscheidt zeer juist dysurie, strangurie en ischurie, even-
al$ later Vegetius. Hieruit en ook uit andere gegevens blijkt wel, 
dat er contact bestond tusschen de Romeinen en de Byzantijnen. 
Men spreekt dan ook wel van den Graeco-Romeinschen tijd der 
veeartsenij kunde. 

Tetanus wordt door Apsyrtus goed beschreven, veel beter dan 
door de vele schrijvers uit de 18e eeuw. Het woord tetanus, wat 
reeds toen gebruikelijk was, is later in onbruik geraakt. Lafosse 
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o.a., die zelf zich ook Hippiater noemt, beschrijft de ziekte, zij het 
veel minder goed als Apsyrtus, onder den naam „mal du cerf", wat 
blijkbaar zijn oorsprong vindt in het feit, dat een ten doode toe 
gejaagd hert steenharde spieren heeft. Apsyrtus onderscheidt echter 
ook een vorm van tetanus door koude vatten, zooals Vegetius na 
hem dat ook doet. Apsyrtus schijnt wel de eerste te zijn geweest, 
die deze ziekte heeft beschreven. 

Overigens is het boek van Vegetius volstrekt niet slechter dan 
de Hippiatrica, soms had Vegetius beter inzichten, dan weer waren 
de Grieken beter op de hoogte. Veel echter van hetgeen men bij 
Vegetius vindt, wordt ook aangegeven in de Hippiatrica, trouwens 
verschillende hippiatrikers moeten tijdgenooten van Vegetius zijn 
geweest. 

Epilepsie wordt door Apsyrtus beschreven bij paarden, met als 
symptoom speeksel rond de mondopening; ook hier pathologie van 
den mensch. 

Apsyrtus beschrijft de staaroperatie uitvoerig. Daarvoor legt hij 
het paard neer, schuift de oogleden weg en steekt met een puntig 
mesje peripheer van de pupil in het oog. Met de knop van het mesje 
wordt daarna op het oog gedrukt, waardoor de lens naar beneden 
wordt geperst. Op dezelfde wijze werd in die dagen de operatie bij 
den mensch verricht. Na de operatie werd een collyrium met roze-
water gegeven en mocht het dier niet eten, opdat de kauwbewe
gingen het oog niet zouden beleedigen. Op dezelfde wijze werd de 
operatie ook nu en dan nog verricht in de 18e eeuw o.a. door von 
Sindt en Lafosse, zonder resultaat evenwel. 

De entropion-operatie bij paarden wordt evenals bij Vegetius 
beschreven zooals ze ook nu nog bij honden wordt toegepast. Men 
vraagt zich ook hier af of een en ander niet van den mensch is 
overgenomen. 

Bij hernia inguinalis beveelt Apsyrtus afbinden aan. Bij penis
verlamming baden in een rivier of in zee. 

Bij prolapsus van de baarmoeder beveelt hij opeenvolgend aan: 
wasschen, scarifieeren, betten met wijn en olijfolie, drukken 
van het geprolabeerde orgaan, het aanbrengen van een pessarium 
in de vagina, bestaande uit een opgeblazen varkensblaas en tenslotte 
een vulvahechtifig. Dit alles is niet zoo kwaad gedacht. 

De aandoeningen van de ledematen zijn door Apsyrtus en de 
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andere Hippiaters zeer goed beschreven; ook zij waren betere 
chirurgen dan internisten, evenals trouwens alle veeartsen tot voor 
enkele tientallen jaren. Hun instrumentarium was reeds vrij uit
gebreid. 

Branden, veervormig of puntbranden, was gebruikelijk bij ver
ouderde gevallen; betten met olie en azijn bij acute aandoeningen. 

Bij schouderkneuzingen koude wasschingen in den zomer, warme 
wasschingen in den winter. Als de pijn groot was opende Apsyrtus, 
zooals ook Vegetius, de huid, na haar eerst geklopt te hebben met 
een houten zool met wol omwikkeld en blies er lucht onder, waarna 
de schouderstreek nog werd gegeeseld met een buigzame twijg. Deze 
methode bleef in zwang tot de 18e eeuw. 

De Grieken spreken lang en veel over schouderluxaties bij 
paarden, alsof dit zooveel voorkomt. Waarschijnlijk is ook dit uit 
de pathologie van den mensch (Hippocrates) overgenomen. 

Bij heupaandoeningen wordt door Apsyrtus aderlating aanbe
volen en de heup ingewreven (tegen de haren in) met het bloed 
waarin zwavel en fijn gestooten laurierbessen werden gedaan. 

Hoefbevangenheid wordt door de Grieken goed beschreven. De 
oorzaak achtten zij vooral het eten van te veel gerst, of ook het 
drinken van veel water na lange marschen. Ze wisten, dat niet 
dikwijls geheel herstel optreedt. Het ontschoenen werd als een dei-
gevolgen genoemd. Hun therapie hiertegen bestond in verbod van 
gerst gedurende 4 dagen, vaak aderlaten aan de koot, fricties van 
azijn op den schouder, frictie aan het geheele been van boven naar 
beneden, een methode, die zich tot in den nieuwsten tijd hier en daar 
heeft staande gehouden. Bij eenige verbetering werd beweging 
voorgeschreven. 

Malleus speelt in de Hippiatrica niet zoo'n groote rol als bij 
Vegetius. De Hippiaters onderscheidden 3 vormen: Malleus humida 
(met neusuitvloeiing), Malleus aridus (met stinkende uitadennngs-
lucht), Malleus articularis (met gewrichtszwellingen), terwijl 
Vegetius daarnaast nog onderscheidde: Malleus farciminosus (met 
abscesvorming), Malleus subrenalis (met zwakte in het achterstel) 
en Malleus elephantiasis (met zwellingen en zweren). Men moet bij 
de beoordeeling hiervan niet vergeten, dat het woord malleus oor
spronkelijk kwaadaardige ziekte beteekent, en verband houdt met 
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malum — kwaad, of malus — slecht en dus met maligne in het 
algemeen. 

Van Rabiës kenden de Hippiaters wel de symptomen bij paarden 
(hinneken, bijten, opwinding, woeste blik, speekselen, zweeten, 
rillen, tandenknarsen), maar blijkbaar niet de besmetting door beet. 
Vegetius wist dit wel. 

Goedaardige droes wordt door den Hippiater HIPPOCRATES goed 
beschreven, ook de therapie. De Hippiaters spreken echter ook over 
exstirpatie van de gezwollen klieren, blijkbaar door verwarring met 
kwade droes. Dit is hen echter niet kwalijk te nemen, want omtrent 
malleus bestond er in de 19e eeuw nog de grootste verwarring, en 
de klieren werden bij kwade droes in de 18e eeuw nog geëxstirpeerd. 

De wortel van Helleboris niger of ook takjes van vijgeboomen 
werden ook bij paarden gebruikt voor het aanleggen van setons aan 
de borst, onder de ooren of aan de beenen, enz. 

Als adstringentia die bij de open wondbehandeling, welke men 
bij voorkeur toepastte werden gebruikt, noemt Apsyrtus harsachtige 
middelen (asa foetida, aloë, pijnboomenhars, pik en teer), stoffen, 
die men later „digestiva" noemde en een halve eeuw geleden nog in 
gebruik waren. Daarnaast koperzouten, loodzouten, aluin en zink-
zouten, welke ook nu nog worden gebruikt. 

Als iritantia, resp. vesicantia werden reeds gebruikt euphorbium, 
cantharide, arsenicum en ongebluschte kalk. 

Van het brandijzer maakte men veel gebruik. Men gebruikte 
ijzeren, koperen, bronzen of looden brandijzers. Men brandde, 
evenals tegenwoordig, met punten of strepen (veervormige, straal
vormige, ruitvormige, kruisvormige of roostervormige strepen) 
op den hals, de lendenen, de heupen, de ledematen, de borst, de 
voeten, op het aangezicht, de klieren en de testikels. Ook werd het 
brandijzer wel gebruikt bij abcessen en giftige beten van slangen 
of dolle honden. 

Aderlatingen werden op zeer veel verschillende plaatsen toegepast: 
aan de vena jugularis, de vena thoracica, de vena saphena, de aan
gezichtsader, de oorader, onder de tong, aan het gehemelte, aan 
den staart en de onderarmen, de kogels en de hoefkronen, dezelfde 
plaatsen, die ook de Solleysel aanbeval daarvoor, en ook later nog 
gebruikt werden. Men gebruikte daarvoor een mes; in de middel
eeuwen kwam de vlijm in gebruik. 
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Als haemostaticum werden paardenfaeces of ook wel het brand
ijzer gebruikt. Faeces van dieren als haemostaticum waren ook bij 
den mensch in de 17e eeuw nog in gebruik. 

Lavementen werden veel gebruikt, vooral bij kolieken, veelal met 
zeer samengestelde middelen: olie, water, zout, honing, eieren, als
mede castoreum, wat nog in de 18e eeuw zeer gebruikelijk was. 

Als vermifuga werden gebruikt lavementen met absinth, maar 
ook reeds coriander en santonine inwendig. De lavementen werden 
meestal met de clysteerspuit ingebracht, zooals nog vele eeuwen 
daarna (18e eeuw) en bij gebrek aan een spuit met een varkensblaas, 
waaraan een buis werd verbonden. Apsyrtus gebruikte daarvoor 
een buis van papyrus. 

Suppositoria van gedroogde vijgen of uien, of ook gedroogde 
excrementen van duiven, werden bij verstoppingen in het rectum 
gebracht. Suppositoria met myrrhe en saffraan werden wel in de 
vagina gebracht om onvruchtbaarheid te genezen. 

Het gebruik van dampen voor inademing was zeer verbreid. Men 
legde op heete steenen of gloeiende kolen verschillende stoffen (olie, 
urine, castoreum, marjolein, eierschalen, laurierbessen, zwavel, 
bitumen, hertshoorn) en liet de paarden de dampen inademen. 

In oogwaters, waarvan men er veel kende, werden veelal gebruikt 
plantensappen van klimop, uien, weegbree, venkel in water, melk 
of wijn met honing. 

Aan pappen met lijnmeel of roggemeel, koemest of roode aarde, 
zooals nog gebruikelijk in onzen tijd, werden toegevoegd foenegriek 
of acacia. 

Men gebruikte in die dagen soms ook wel zeer bizarre medica
menten, meer echter bij de Romeinen dan bij de Grieken. Tegen 
hoefbevangenheid beval Vegetius b.v. aan het buikvlies van een kip. 
De lever van een dol dier werd gebruikt als voorbehoedmiddel tegen 
allerlei schadelijke beten. De warme longen van een pas geslachte 
bok of lam werden gebruikt als voorbehoedmiddel tegen slangen
beten. Jonge ooievaars, gekookt in een aarden pot, daarna gedroogd 
in den oven werden tegen pest ingegeven, ook jonge katten 7 dagen 
gekookt in de urine van een maagd, waren volgens Vegetius goed 
voor pest. Bij ascitis moest men het paard leiden voorbij den winkel 
van een parfumeur, de reuk van het parfum zou de genezing be
vorderen. 
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Vloeibare medicamenten werden door de Hippiaters ingegeven 
met een hoorn door den neus, zooals nog in de 18e eeuw gebruikelijk 
was; vaste geneesmiddelen door den mond. Infusen en decocten 
werden veel gebruikt; ook pillen en boli. Men gaf vaste stoffen in 
met water, olie, wijn, melk of azijn. Apsyrtus was het reeds bekend, 
dat door het ingeven langs den neus, slikpneumoniën konden ont
staan. 

Men gaf de medicijnen ook wel door ze in een doek te wikkelen 
en er op te laten kauwen, mede om hierdoor het speekselen te be
vorderen. Ook dit was in de 18e eeuw nog gebruikelijk. In de dagen 
van de Solleysel en Lafosse (± 1770) gebruikte men hiervoor een 
bit van een bepaalden vorm met een holte, „mastigadour" genaamd, 
waarin de geneesmiddelen werden gebracht. 

Ook werden sommige medicamenten bij paarden wel met een 
rietpijpje in den neus geblazen (nieskruid, peper, iris, mentha), om 
kwade vochten uit de hersenen (als slijm) te doen afvloeien. 

Dit alles heeft zich tot in de 18e eeuw staande gehouden. Eerst 
na de oprichting der veeartsenijscholen zijn vele van deze oude 
gebruiken verdwenen; voor dien tijd teerde de veeartsenijkunde op 
de oude Romeinsche en Grieksche geschriften, en was er in al die 
eeuwen bitter weinig vooruitgang te bespeuren. 

Het Romeinsche recht, o.a. ook de bepalingen zooals wij die 
voor koop en verkoop kennen, werd onder Justitianus, keizer van 
het Oost-Romeinsche rijk (537—565) vastgelegd in het Corpus 
Juris civilis. De basis daarvan dateert echter, zooals reeds werd 
opgemerkt, uit het oude Rome. Varro spreekt in zijn De re rustica 
(± 100 v. Chr.) reeds van redhibitie bij dieren. De verkooper moest 
in zijn dagen verklaren, dat de dieren gezond waren. De termijn van 
waarborg was 6 maanden voor de actio redhibitoria; voor de actio 
aestimatoria een jaar. De termijn begon met den dag van den koop. 
Ditzelfde gold voor slaven; later werden deze bepalingen ook geldig 
verklaard voor doode zaken. 
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DE GENEESKUNDE EN DE VEEARTSENIJKUNDE IN DE 
MIDDELEEUWEN. 

Na den val van Rome (476) geraakte de wetenschap in West-
Europa meer en meer onder den invloed der kerk; ook de genees
kunde. Het denken werd aan banden gelegd, autoriteitsgeloof en 
slaafsche gehoorzaamheid vierden hoogtij. Alles werd gelijkgescha
keld en uniform. De individueele vrijheid van denken werd onder
drukt. De philosophie der Grieken (Aristoteles), de natuurlijke 
historie van Aristoteles en van Plinius en vooral de geneeskunde 
van Galenus werden leidinggevend. De geneeskunde verviel en 
werd steriel. 

Wel werden er in de middeleeuwen verschillende universiteiten 
opgericht, waar ook de geneeskunde werd onderwezen. (Parijs, 
1100; Bologna; Oxford; Montpellier, 1187; Valencia; Padua; 
Napels; Salamanca; Pisa; Pavia (1361); Praag; Weenen; Bazel; 
Tübingen; Copenhagen (1478); maar het vrije natuuronderzoek 
was ook daar uit den booze; speculatieve, spitsvondige redeneeringen. 
Scholastiek, dialectiek, hoewel van Arabische origine, in hoofd
zaak bedoeld om ten dienste der kerk het oude te verdedigen, namen 
de plaats in van eigen onderzoek en beletten allen vooruitgang. 
Dogma's, schijngeleerdheid en gelooven op gezag beheerschten de 
wetenschap. 

De monniken maakten copiën van oude handschriften en kregen 
daardoor een leidende positie in de geneeskunde. Hierdoor werd het 
geloof in bovennatuurlijke invloeden (Theurgie), mirakelen en be
zweringen sterk verbreid. Magie en mystiek vierden hoogtij bij 
prophylaxis en therapie. De ziekte werd een straf des Heeren geacht 
te zijn, waartegen gebeden, vasten en kastijdingen werden aan
bevolen. 

In de middeleeuwen was mede onder Arabischen invloed het aan
raken van het lichaam van den mensch onder bepaalde omstandig
heden verboden, trouwens ook reeds in het oude testament der 
christenen. Secties op menschenlijken waren streng verboden. De 
anatomie, voor zoover ze beoefend werd, werd dus op dierenlijken 
geleerd en gedemonstreerd. Door het een en het ander kon zich de 
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geneeskunde van den mensch in de middeleeuwen en met name de 
chirurgie niet ontwikkelen en kwam in handen van kwakzalvers, 
mede ook door het zeer oude Oostersche standpunt, dat een operateur 
gestraft kon worden door den belanghebbende, als de operatie on
gunstig verliep. In de „Codex der Visigothen" (Westgothen), datee-
rende uit de 5e—7e eeuw, stond: „Als een heelmeester iemand 
behandelt en de patiënt sterft, ontvangt hij geen belooning; als de 
operateur een edelman verwondt bij een aderlating moet hij boete 
betalen. Als de edelman sterft wordt de operateur overgeleverd aan 
de familie, die met hem kan doen wat ze wil." En dit werd ook 
in de praktijk uitgevoerd: Gustran van Bourgondië liet twee heel
meesters op het graf van zijn vrouw dooden, omdat ze haar niet 
konden genezen. 

Daarnaast spraken heidensche gebruiken nog lang een woord mee. 
De geneeskunde der Druïden was bij de Keltische stammen nog lang 
in gebruik. 

De invloed der Arabieren op de West-Europeesche cultuur was 
in de middeleeuwen groot. De geneeskunde stond bij de Arabieren 
op veel hooger trap dan in West-Europa. Door Arabischen en ook 
door Joodschen invloed was de toestand vooral in Zuid-Italië 
(Cicilië) en in Spanje gunstiger. 

De Arabieren waren de erfgenamen en de verspreiders van de 
Byzantijnsche wetenschappen. Vele Grieksche werken werden uit 
het Grieksch in het Arabisch vertaald, terwijl de oorspronkelijke 
geschriften in het vergeetboek geraakten, tot ze in den Renaissance
tijd weer aan de vergetelheid werden ontrukt. 

De kalifen bevorderen de ontwikkeling van kunsten en weten
schappen: de Abassiden in het Oosten, de Omajaden in Spanje, 
de Fatimiden in Cicilië. 

Geneeskunde, chemie en pharmacie.bloeiden en ontwikkelden zich 
bij de Arabieren. Universiteiten werden opgericht, bibliotheken 
aangelegd. 

De Grieken waren in het Oosten de adviseurs van de vertalers 
der Grieksche werken, die veelal van Perzische en Voor-Indische 
origine waren. De Joden speelden in Spanje deze rol. 

De medische traditie der Arabische wereld kwam voor een groot 
deel uit Perzië, voor een ander deel uit Griekenland. 

De grootste vertegenwoordigers van de Arabische geneeskunde 
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waren AVICENNA (Ibn Sina; Ibn = zoon van) een Pers, geb. in 
980 n. Chr., een universeel genie („een tweede Aristoteles") en 
RHAZES (860—932), eveneens een Pers. Beiden waren volgelingen 
van Aristoteles, Hippocrates en Galenus, maar putten hun kennis 
ook uit oude Indische en Perzische werken. 

Avicenna zette, in een grootsch aangelegd werk, een systeem 
(„Canon") op, wat een aangevuld en verbeterd Hippocratisme en 
Galenisme was, hetwelk gedurende de middeleeuwen, ook in Europa, 
vooral in Spanje het wetboek der geneeskunst werd en tot in de 
18e eeuw in geheel Europa invloed heeft gehad. Het boek van 
Rhazes werd vertaald door Vesalius, en was daarna de bron van 
het therapeutisch kunnen tot ver na den Renaissance-tijd. 

De oudste medische scholen, '111 Salerno en Montpellier (± 1300), 
stonden sterk onder Arabischen invloed, die via Cicilië en Spanje 
in Europa doordrong. Aangezien aan de Arabische universiteiten 
philosophie, astrologie en astronomie tegelijk met de geneeskunde 
werden gedoceerd, drukte dit zijn stempel op de geneeskunde der 
middeleeuwen en vormden philosophische redeneeringen en astrologie 
de basis der geneeskunde. 

Anatomie en physiologie ontwikkelden zich onder de Arabieren 
weinig; chemie daarentegen sterk. Ze namen de polypharmacie van 
Galenus over en gebruikten evenals Galenus veel kruiden. Boerhaave, 
zelf een groot kruidenkenner (1700), geeft nog Arabische namen 
van planten aan. 

Ook nieuwe geneesmiddelen als rhabarber, cassia, senna, aloë, 
coloquint, alcohol, gedestilleerd water, suiker, stroop, zwavelzuur, 
salpeterzuur, potasch en sublimaat werden door de Arabieren inge
voerd. 

De ontwikkeling der VEEARTSENIJKUNDE was in de middeleeuwen 
gelijk aan die der geneeskunde. Ook de veeartsenijkunde bloeide in 
de landen, die onder Arabischen invloed waren gekomen, met name 
in Egypte, Cicilië en Spanje x). 

De Arabieren hadden een groote vereering voor het paard. Veel 
werken over Hippiatrie en Hippologie werden door de Arabieren 
of onder hun invloed geschreven. De paardenfokkerij stond op zeer 

') Zie L. Moulé Histoire de la médecine vétérinaire au moyen age, 
ie partie. La médecine vétérinaire Arabe. 1896. 
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hoogen trap. Paardenrennen werden door niemand minder dan den 
profeet zelf sterk bevofderd. In dien tijd liepen de Arabische paarden 
8 Kilometer in 10 minuten, naar men zegt. 

De traditie van de Grieksche hippiaters werd door de Arabieren 
voortgezet; zij waren erfgenamen der Grieksche veeartsenijkunde. 
Hun veeartsenijkunde muntte vooral uit in de hygiëne en in de 
chirurgie, met name in de kennis der aandoeningen van de extremi
teiten van paarden. 

Hun therapie bestond vooral uit aderlatingen en branden. Branden 
was overal goed voor; ook bij inwendige aandoeningen werd het 
brandijzer gebruikt, ook bij den mensch. Het branden werd met 
zorg verricht om litteekens te voorkomen. Voor de aderlatingen 
werden niet minder dan 21 venae opgesomd. 

Dit alles was echter niet nieuw. Verschillende scherpe smeersels 
welke ze gebruikten, waren wel nieuw. Ook was nieuw het instru
mentarium voor het trekken van tanden en voor de verloskunde. 
Hun chirurgisch instrumentarium op veterinair gebied was reeds 
vrij uitgebreid. 

De kristallisatie van het Arabisch kennen en kunnen op het ge-
bier der diergeneeskunde in de middeleeuwen vindt men in het werk 
van ABOE BEKR, die in de 13e eeuw een boek de Naceri x) schreef 
(naar den Sultan van Egypte EL NACER genoemd) over het fokken, 
het opvoeden en de dressuur van paarden; over de pathologie en 
de therapie bij ziekten en over rijkunst. 

Aboe Bekr was geboren te Malaga in Spanje en stierf in 1248 
te Damascus. Hij was stalmeester van den yen sultan der Mamme-
lukken in Egypte. Zijn werk is voor een groot deel gebaseerd op 
de Hippiatrica; het bevat echter ook een deel, dat handelt over 
opvoeding, dressuur en training voor de courses, waaraan veel zorg 
werd besteed. Vermelding verdient, dat in het boek van Aboe Bekr 

*) Dit werk is in het Fransch vertaald door Dr. Perron, een Fransch 
taalgeleerde, onder den titel: le Naceri, la perfection des deux arts ou traité 
complet d'Hippologie et d'Hippiatrie arabes; ouvrage publié par ordre et 
sous les auspices du ministère de 1'intérieur, de 1'agriculture et du commerce. 
Traduit de 1'arabe de Abou Bekr ibn Bedr par M. Perron. Paris 1853 
(3 banden). 

Een Duitsche vertaling hiervan verscheen als: Die Thierheilkunde von 
Abu Bekr ibn Bedr van R. Froehner in het Vet. Hist. Jahrbuch, Jahrg. IV, 
I93i-
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voor „hoest" werd aanbevolen venkel, anijs en zoethout, het droes-
poeder dus van onzen tijd. 

In de 13e eeuw verscheen in Spanje een boek over exterieur en 
geneeskunde van paarden van JUAN ALVARES SALMONILLAS, wat 
vooral merkwaardig is door de vele afbeeldingen, die er in voor
komen 1). 

In de 12e eeuw verscheen eveneens in Spanje het boek Kitab ab 
felaheh (of libro agricultura) van den Arabier Abu Zacaria Jahya 
ibn Mohammed ben Ahmed ibn al Awam, kortweg IBN AL AWAM 
genoemd, hetwelk in 1930 in het Spaansch werd vertaald onder den 
titel: Veterinaria Arabe Espanola. Het boek is geschreven in den 
geest van de re rustica van Columella en was gebaseerd op de ge
schriften van Aristoteles en Galenus en op die der Grieksche 
hippiaters 2). 

Ongeveer in denzelfden tijd leefde JORDANUS RUFFUS, geboren in 
Calabrië, die als stalmeester („Marescallus") werkte aan het hof van 
Keizer Frederik II (1212—1250), den genialen heerscher, stichter 
der universiteiten te Napels en Padua en van de geneeskundige 
school te Salerno. Hij schreef de medicina equorum. 

Aan het hof van keizer Frederik, die meestal te Palermo verbleef, 
waren veel Arabieren. Het Arabisch was in die dagen één der vier 
gebruikstalen in Cicilië (Grieksch, Arabisch, Latijn, Ciciliaansch). 
Het lijdt dus wel geen twijfel, dat Ruffus zijn werk mede onder 
Arabischen invloed schreef. 

De inzichten van Ruffus waren vooral op de leer der vier vochten 
gebaseerd. De polypharmacie in dit boek is die van Galenus. Ruffus 
noemt 60 planten als geneeskruiden. De therapie was die der 
Hippiaters (aderlatingen, scarificaties, bloedzuigers). Faeces van 
menschen, koeien en geiten en menschenurine speelden mede een rol. 
Uit het rijk der mineralen gebruikte Ruffus salmiak, auripigment, 
kalk, krijt, realgar, wijnsteen, groenspaan. 

Dit werk gold eeuwenlang als standaardwerk en is gedurende 
meer dan vier eeuwen een der meest invloedrijke veterinaire ge-

') Dit boek werd beschreven door W. Rieck in den Jubileum-Catalogus 
van Hauptner van 1932. Hierin zijn de afbeeldingen overgenomen. Op één 
er van ziet men een paardenarts een reusachtige, vlijm hanteeren. 

2) Zie Reinhardt Fröhner. Vet. Hist. Mitt. 1930. 



DE GENEESKUNDE EN DE VEEARTSENIJKUNDE IN DE MIDDELEEUWEN 47 

schriften geweest. Het was vrij van bijgeloof en scholastiek en 
muntte in dit opzicht ook uit boven medische werken van dien tijd. 

Afschriften van dit werk verschenen in het Latijn, het Fransch 
en het Italiaansch. Het werd gedrukt in Venetië in 1492, 1554 
en 1561. 

Vooral na den impuls, dien keizer Frederik en zijn stalmeester 
Ruffus hadden gegeven, bloeide in de middeleeuwen de veeartsenij
kunde in Italië. 

Een ander harer vertegenwoordigers was LAURENTIUS RUSIUS 
(Rusio), veearts in Rome (1228—1347), die in groot aanzien stond. 
Hij schreef: Liber marescalcic compositas a Laurentio dicto Rusio, 
waarvan in den Renaissance-tijd (16e eeuw) gedrukte vertalingen 
verschenen, o.a. in het Fransch. Het werk was hoofdzakelijk ge
baseerd op gegevens reeds in het boek van Ruffus aangegeven. 

Mede ten gevolge van den bloei van de veeartsenijkunde in Italië 
werden daar te lande in de 15e eeuw veel rijscholen opgericht, die 
onder leiding stonden van zgn. „équiers", en waar behalve rijkunst 
ook de geneeskunde van paarden werd beoefend. Van hier uit ver
spreidde zich de Italiaansche rijkunst en veeartsenijkunde over ge
heel Europa. De Fransche équiers, de Solleysel, de la Guérinière, 
de Garsault, e.a., waren hun opvolgers. 

Behalve deze oorspronkelijke werken verschenen er in Ency-
clopaediën nog verschillende mededeelingen over de diergeneeskunde, 
zoo in de Aninialibus van bisschop ALBERT VON BOLLSTADT 
(Albertus Magnus, 1193—1280) en in de Speculum naturale van 
VINCENTIUS BELLOVACENSUS (1184—1284), evenals Albertus Mag
nus een encyclopaedisch genie, en van den bisschop THEODORICUS 
CERVIENNES (1205—1298), die een boek schreef over Cura falco-
num. Deze schrijvers putten hun mededeelingen over ziekte der 
paarden vooral uit het werk van Ruffus. 

Deze geschriften drongen natuurlijk niet door tot het volk. 
In de volksveeartsenijkunde der Keltische en Germaansche volke

ren speelde in de middeleeuwen, evenals in de volksgeneeskunde, 
allerlei heidensch'en christelijk bijgeloof de hoofdrol (Magie). 

De Kelten kenden veel dierziekten en hadden reeds vroeg bepa
lingen omtrent koop en verkoop van dieren, zooals ik reeds in mijn 
boek over verborgen gebreken (pag. 112) aangaf. 
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Vooral in de landen met een Keltische bevolking was het bijgeloof 
zeer verbreid. Wel waren verschillende kruiden in gebruik, vooral 
mistletoe (maretak of vogellijm) en ook lycopodium, pulsatilla, 
trifolium, primula, hyoscyamus, centauria, helleboris, mondragon-
wortel, blijkbaar vrijwel alle uit den schotel van Galenus afkomstig, 
maar dan toch steeds met bezweringsformules, e.d. gepaard. 

De invoering van het christendom bracht daarin niet veel ver
andering; alleen kwam toen het bijgeloof aan mirakelen en de ge
neeskracht van wijwater op en gebruikte men ook bij dieren de aan 
het christendom verbonden symbolen (kruisteekens). 

Sterk was het geloof aan wormen en betooveringen als oorzaak 
der ziekten. Het geloof aan wormen dateert reeds terug tot de 
Egyptenaren. Hiertegen werden bezweringsformules den dieren in 
de ooren gefluisterd. 

De hondsdolheid speelde in het leven van die dagen een groote rol. 
Bij het optreden van hondsdolheid zou een wormachtig orgaan, het 
welk onder de tong bij honden wordt gevonden, en tusschen de 
M.m. genioglossus is gelegen, een groote rol spelen als giftdepót, een 
meening, die tot in de 19e eeuw is blijven voortleven. Tot in de 
18e eeuw was het uitsnijden van dezen worm bij honden als voor
behoedmiddel in gebruik. Virchow achtte het de moeite waard zelf 
hieromtrent bij honden een anatomisch onderzoek in te stellen 
(Ï854). 

Het branden met een gewijden sleutel op het voorhoofd werd bij 
menschen en dieren als genees- en voorbehoedmiddel tegen honds
dolheid aanbevolen. Bidden tot bepaalde heiligen (St. Hubertus, 
St. Vitus) zou herstel brengen. Een Keltische bezweringsformule 
(Sator, Asepo, Tenet, Opera, Nitas), waarvan de beteekems is ver
loren gegaan, werd menschen en dieren in de ooren gefluisterd. 

In de oudheid wist men reeds, dat de beet van dolle honden dol
heid overbracht. In de middeleeuwen dacht men dat overmaat van 
zwarte gal, onbevredigde geslachtsdrift, het eten van rot vleesch 
en booze geesten een groote rol speelden bij het optreden van honds
dolheid. Daarnaast zou Sirius, de hondsster, invloed hebben, vooral 
als ze in het eind van Juli en Augustus (de „hondsdagen ) tegelijk 
met de zon opkomt. Sirius zond de lyssa, dacht men. 
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DE GENEESKUNDE EN DE VEEARTSENIJKUNDE 
IN DE 16e EEUW. 

De 16e eeuw, het tijdperk der Renaissance vormt een zeer belang
rijke periode in de geschiedenis van de geneeskunde bij menschen 
en dieren. In deze eeuw werd de grondslag gelegd voor de moderne 
wetenschappen. 

Reeds in de 15e eeuw kwam er in West-Europa meer en meer 
tegenstand tegen de middeleeuwsche toestanden, vooral door de 
invasie van Grieksche vluchtelingen, die Byzantium hadden ver
laten na de verovering van Constantinopel door de Turken (1453). 
De studie der Grieksche en Romeinsche cultuur herleefde. De 
Grieksche en Latijnsche werken werden ijverig bestudeerd („Huma-
noria"; „Humanisten"). 

Deze „Renaissance" (wedergeboorte) der oude cultuur nam een 
groote vlucht in de 16e eeuw, sterk gesteund als ze werd door de 
uitvinding van de drukpers, het buskruit en door den geest der 
hervorming (vanaf ± 1520), die het vrije onderzoek van den bijbel 
toestond, het autoriteitsgeloof brak en den strijd aanbond tegen 
dogmatisme en scholastiek, aflaten en monnikenheerschappij. Het 
buskruit brak de kracht der feodale ridders en verlegde het centrum 
der beschaving naar de vrij zich ontwikkelende steden. De letterdruk 
verscheen in het einde der 15e eeuw. Overal werden boekdruk
kerijen opgericht, die mede door het verbeterde postwezen de boeken 
onder het bereik van iedereen brachten. Het papier kwam in de plaats 
van het dure perkament, waarop de handschriften waren geschreven; 
ook dit bevorderde de boekdrukkerij sterk. 

De geneeskunde van den mensch verbrak de banden van star 
dogmatisme en conservatisme. 

De groote figuren uit dien tijd waren Paracelsus en Vesalius. 
Paracelsus (1493—1541) opponeerde tegen het dogmatisme en de 
dialectiek der middeleeuwen, tegen Galenus en Avicenna. Vesalius 
(1514—1564) plaatste de anatomie van den mensch op een reëele 
basis, n.1. op eigen onderzoek van menschenlijken gegrond. 

4 
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THEOPHRASTUS AUREOLAS BOMBASTUS VON HOHENHEIM, zich 
noemende PARACELSUS (grooter dan Celsus?), geboren in Zwitser
land, studeerde in Italië geneeskunde en zwierf later als reizend 
wonderdokter door Zwitserland, Duitschland en Oostenrijk. 

Hij was, nadat hij den invloedrijken boekdrukker Frobenius, den 
vriend van Erasmus, had genezen, korten tijd hoogleeraar aan de 
universiteit- te Bazel, vanwaar hij na een jaar overhaast vluchtte 
voor de studenten en de hoogleeraren der medische faculteit, die hij 
naar hun smaak te veel uitschold. Hij stierf in Oostenrijk in I541-
Hij schreef veel en wel in zijn landstaal, het Duitsch. 

Paracelsus was een oorspronkelijke geest, die in zijn tijd door 
de geneeskundigen miskend werd om zijn lawaaierige, opge
schroefde, bombastische, phantastische, blufferige redeneeringen en 
geschriften en zijn ongebonden levenswijze en twistziek karakter. 
Eerst veel later werd hij erkend als een groot hervormer der 
geneeskunde. 

Hij bestreed het dogmatisme en het autoriteitsgeloof der genees
kundigen van zijn tijd. Hij betoogde, dat de geneeskunde terug moest 
keeren naar natuuronderzoek en ervaring, en verbrandde demon
stratief op de markt te Bazel de geschriften van Galenus en 
Avicenna, die daarmee volgens hem niet strookten. Hij voerde de 
chemie in de geneeskunde in, maar bouwde daarbij op Arabische 
kennis en Alchemie. Hij was de eerste iatro-chemist in Europa 
(iatros = arts) en voerde veel chemische middelen in de therapie 
in, vooral gebruikte hij veel zwavel, koper, ijzer, antimoon en kwik 
(tegen lues). Hij verkreeg hiermee wel eens groote resultaten, maar 
zijn krachttoeren schijnen ook heel wat menschen in het graf te 
hebben gebracht. Hij voerde Laudanum (ook van de Arabieren) in 
Europa in en oogste daarmee enorm succes. Hij bestreed de poly-
pharmacie van Galenus en betoogde, dat deze de ontwikkeling der 
geneeskunde had tegengehouden. Hij was een tegenstander van de 
Hippocratische leer „contraria contraribus" en stelde daartegenover 
„similia similibus". Dit standpunt vond blijkbaar zijn basis in het 
primitieve, toen echter nog algemeen verbreidde geloof, dat de vorm 
van een plant of de kleur zou duiden op het gebruik wat men er van 
maken kon (cyclame voor ooraandoeningen, oogentroost voor oog
aandoeningen, distels voor pijn in het hart, geel plantensap (cheli-
donium majus) voor geelzucht, poeder van mummies om lang te 
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leven, walnootschillen voor hoofdpijn), en in de oude Egyptische 
orgaantherapie (milt geneest de milt, lever geneest de lever). 

Paracelsus was een voorlooper van Hahnemann en diens Homoeo-
pathie, ook in zooverre, dat hij een mystieke kracht aan genees
middelen toeschreef. Hij geloofde ook in een geheimzinnige, sympa
thische kracht, een fluïdum („Archaeus"), die van den eenen 
mensch op den andere kon overgaan en was daardoor een voor
looper van van Helmont (1577—-1644) en het latere dierlijk 
magnetisme („Mesmerisme"). Hij schreef de immuniteit voor 
ziekten aan „magnetische sympathie" toe. Hij geloofde in de 
groote beteekenis der astrologie voor de geneeskunde. De genees
kunde rustte, volgens hem, op natuuronderzoek, chemie en astro
logie. De maan beheerschte volgens hem de hersenen, de zon het 
hart, Jupiter de lever, Saturnus de milt, Mercurius de longen, Mars 
de gal en Venus de nieren. 

Paracelsus schreef veel, maar kon geen drukker vinden door den 
tegenstand der officieele geneeskunde. Tenslotte werden zijn werken 
na zijn dood in Neurenberg gedrukt (1529). 

ANDREAS VESALIUS (1515—1564) is geboren in Brussel. Hij 
was dus een tijdgenoot van Luther en Erasmus. 

Hij studeerde te Leuven, Parijs, Venetië en Padua geneeskunde 
en werd reeds op 23-jarigen leeftijd (door de studenten) verheven 
tot professor in de anatomie aan de universiteit te Padua. Hij be
oefende de anatomie in zijn jeugd bij gebrek aan menschencadavers 
op dieren en begreep spoedig, dat de anatomie van Galenus, die 
algemeen werd aangenomen als te zijn van den mensch, op onder
zoek van dieren (apen en varkens) was gebaseerd, hoewel Galenus 
dat nooit heeft gezegd. Galenus beschreef o.a. een groote blinde 
darm bij den mensch, wat berustte op de anatomie van varkens ; 
desgelijks was het gesteld met de kromme dijbeenen, die hij be
schreef. Het duurde echter nog meer dan twee eeuwen na Vesalius, 
voor algemeen werd aangenomen, dat de anatomie zooals die door 
Galenus was beschreven, uitsluitend dieranatomie was (Petrus 
Camper). 

Vesalius beschreef op 28-jarigen leeftijd in 1542 voor het eerst 
de anatomie van den mensch in een beroemd geworden boek de 
humanis corporis fabrica, meestal kortweg Fabrica genoemd. Het 
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boek is versierd met prachtige afbeeldingen, door zijn vriend, den 
schilder van Calcar, gemaakt. 

Ook Vesalius oogstte bij de meeste geleerde geneeskundigen van 
zijn tijd, die star vasthielden aan de anatomie van Galenus, slechts 
spot en hoon. Vesalius betwistte het bestaan van openingen in het 
septum van het hart, zooals die door Galenus werden aangenomen. 
Sommige hooggeleerde anatomen staken later vóór de demonstratie, 
gaten in het septum, om aan te toonen dat niet Vesalius, maar 
Galenus gelijk had. Toen bleek, dat de dijbeenen van den mensch 
niet krom waren, zooals Galenus had beweerd, en wat door Vesalius 
was tegengesproken, verklaarde men dit met de hypothese, dat in 
al die eeuwen na Galenus de mensch wel veranderd kon zijn. Zijn 
leermeester Sylvius, hoogleeraar te Parijs, verklaarde hem voor gek. 

Vesalius deed, evenals Galenus, ook vivisectie op dieren, maar 
bleef op het stuk van de physiologie een volgeling van Galenus. Hij 
paste bij zijn vivisecties kunstmatige ademhaling toe en maakte 
daartoe een opening in de luchtpijp, waardoor hij met een rietje 
lucht blies in de longen. 

Hij werd later lij farts van Karei V en deed daarna weinig meer 
aan wetenschappelijken Arbeid. 

De Renaissance ging ook aan de GENEESKUNDE DER DIEREN 
natuurlijk niet voorbij. 

Volgens Frederic Smith 1), werden in de 16e eeuw 50 werken 
over veeartsenijkunde gepubliceerd. De auteurs waren van zeer 
diverse pluimage: philologen, artsen, directeuren van rijscholen, 
adellijke stalmeesters, sportlieden, theologen en veeartsen. De laatsten 
waren sterk in de minderheid. 

Het werk van Vegetius werd gedrukt (1528) en vertalingen ver
schenen in het Duitsch (1532), Italiaansch (1543) en het Fransch 
(1573). De Grieksche Hippiatrica werd gedrukt en vertaald door 
Ruellius (in 1530) en door Massé (in 1563). De Geoponica werd 
vertaald in 1538. 

Vooral in Spanje bloeide in dezen tijd de veeartsenijkunde, dank 
zij den Arabischen invloed. 

*) „The early History of Veterinary Literature and its british devel-
opment." 
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De koning van Aragon, Napels en Cicilië droeg zijn Major Domo 
DON MANUEL DIAS op, met verschillende veeartsen een werk samen 
te stellen over veeartsenijkunde. Dit werk verscheen onder den titel 
Libro de Albeyteria in 1511. 

FRANCISCO DE LA REYNA, een Spaansch paardenarts, schreef een 
boek del Cavello (in 1522), waarin hij zich, naar de Spanjaarden 
beweren, als een voorlooper van Harvey zou hebben ontpopt. Hij 
zou volgens Mendoza zelfs de ontdekker van den bloedsomloop zijn. 
Hij zou n.1. reeds in de eerste uitgave van zijn boek, dus vóór 
Harvey's boekje „de motu cordis" over den bloedsomloop verscheen 
(in 1637), de opmerking hebben gemaakt, dat als men de venae van 
de ledematen onderbindt, het bloed komt uit een opening van de 
vena onder de ligatuur en niet boven de ligatuur. Meer schijnt hij 
er echter niet van te hebben gezegd; een mager bewijs dus voor de 
stelling, dat de la Reyna den bloedsomloop zou hebben ontdekt. Het 
nationalisme speelde Mendoza blijkbaar parten. 

Nergens bloeide de veeartsenijkunde zoo zeer als in Spanje. Een 
vertaling van de werken van Apsyrtus, Hierocles en Rusius ver
scheen van de hand van SUAREZ in het Spaansch (1564). De ge
neeskunde der dieren was daar uitsluitend in handen van veeartsen 
ALBEYTERAS of Albaytars (afgeleid van het Arabische woord 
Beithar), en niet, zooals elders, in handen van hoefsmeden en kwak
zalvers. Er werd reeds onder de regeering van Ferdinand den 
Katholieke (1479—1516) een examen voor veeartsen ingesteld, zij 
het dan niet steeds rigoureus doorgevoerd. Niemand mocht het vak 
van veearts uitoefenen, zonder dit examen te hebben afgelegd voor 
een daartoe aangewezen commissie van drie paardenartsen. Deze 
instelling bleef in stand tot 1811. De gediplomeerde veeartsen hadden 
in Spanje dezelfde privileges als de apothekers. 

Het glansnummer van de veeartsenij kundige litteratuur uit de 
16e eeuw is het werk van Carlo Ruini. 

CARLO RUINI, een schatrijk senator van Bologna en rechter aldaar, 
die leefde in het midden der 16e eeuw, schreef een beroemd boek 
over de anatomie van het paard (Anatomia del Cavallo), wat in 
1590, rijk geïllustreerd met uitnemende platen, naar praeparaten ge-
teekend, is gedrukt en zeer spoedig verschillende uitgaven beleefde. 
Ruini brengt in dit boek de anatomie van het paard met een sprong 
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tot groote hoogte. Het werk is te vergelijken met de Fabrica van 
Vesalius. 

Wanneer men de kennis, die Ruini bleek te bezitten van de ana
tomie van het paard, vergelijkt met hetgeen Vegetius daaromtrent 
publiceert, dan is het verschil enorm. De spieren werden door Ruini 
met getallen aangegeven, terwijl Vesalius ze reeds noemde naar hun 
aanhechtingspunten, functie, ligging, etc. De m. semimembranosus 
heet bij Ruini il settimo-musculo dell'anca. De m. quadriceps il sesto 
musculo del garettone; de m. biceps femoris il settimo-musculo 
della coscia; het caput laterale van de m. triceps brachii il quarto 
musculo del ginocchio. Deze nomenclatuur met getallen bleef in 
gebruik tot het midden der 18e eeuw. Na 1750 werd, het eerst door 
Bourgelat, de medische nomenclatuur overgenomen. 

Uit het werk van Ruini blijkt, dat hij ook goed op de hoogte 
moet zijn geweest van de anatomie van den mensch. Mede daarom 
is er twijfel gerezen omtrent de vraag of Ruini, de practiseerende 
rechtsgeleerde, die ook veel over juridische aangelegenheden schreef, 
wel zelf het boek heeft kunnen schrijven. 

Ruini was waar het betreft het vraagstuk der bloedstrooming 
een voorlooper van William Harvey, den ontdekker van den bloeds
omloop (1637). 

Volgens Ercolani (een Italiaan), zou Ruini zelfs den bloeds
omloop hebben ontdekt vóór Harvey. 

Ruini schrijft daarover het volgende: 
„In iedere hartsventrikel zijn 2 openingen. Door die van de rechter 

zijde komt het bloed uit de groote ader (vena cava) binnen en het 
verlaat de ventrikel door de arterieele vena (art. pulmonalis). In 
die van de linker zijde treedt het bloed, vergezeld van de „spirit", 
die in de longen wordt bereid, door de „arteria venale" (longvene) 
binnen. Dat wat geheel vermengd is met spirit en gezuiverd is in 
de linker ventrikel, wordt langs de groote arterie door het lichaam 
gevoerd, behalve door de longen." 1) 

Inderdaad had Ruini dus wel eenig begrip van de functie van 
het hart en den bloedsomloop, meer dan Galenus, maar dat hij de 
circulatie van het bloed zou hebben ontdekt is toch wel wat \ cel 

*) Door mij vertaald uit het Engelsch van Sir Frederik Smith. Journ. 
of comp. Path. and Therap. Vol. XXVI. pag. 290 (1914)-
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gezegd, temeer omdat reeds vóór hem (in 1553) de Spaansche arts 
en wijsgeer Michael Servet (Servetus) duidelijk had gezegd, dat 
het bloed (in ieder geval voor een deel) vanuit het rechter hart door 
de longen naar het linker hart gaat. Ook Cesalpinus, een Italiaansch 
anatoom, schreef vóór Ruini (1571) over de circulatie van het 
bloed door de longen. 

Toch verdiende het betere inzicht van Ruini een beter lot dan, 
zooals het geval is geweest, geheel te worden genegeerd in de ge
schiedenis van de anatomie en de physiologie. Dit is het gevolg 
geweest van het feit, dat de auteurs hierover de geschiedenis der 
veeartsenijkunde niet kenden. 

Van Italiaansche veterinaire zijde wordt Ruini zeer geëerd. 
Professor Ercolani, Hoogleeraar aan de Veeartsenij kundige 

Hoogeschool te Bologna, heeft op de kliniek te Bologna in 1869 
een marmeren steen doen zetten met het opschrift: „Aan Carlo 
Ruini, senator van Bologna, die het eerst de veterinaire kunst ont
dekte en de circulatie van het bloed." 

Ruini schreef in zijn boek, behalve over anatomie, ook over 
ziekten van paarden, maar bleek een beter anatoom dan clinicus en 
putte hierbij uit Galenus, Apsyrtus, Vegetius en Ruffus. Trouwens 
ook bij den mensch ging de kennis van de anatomie ver vooraf 
aan de verbetering der klinische inzichten. 

Verschillende schrijvers schreven in den Renaissancetijd werken 
van minder beteekenis voor de veeartsenijkunde. 

AEMILIANUS uit Ferrara schreef in 1584 een boek over de 
Natuurlijke Historie der herkauwers, waarin hij ook spreekt over 
het herkauwen. 

BLUNDERVILLE schreef in het Engelsch over rijkunst (1560) en 
over de hygiëne en ziekten van paarden. Hij steunt daarbij' op 
Galenus, Apsyrtus en Vegetius. 

CONRAD HERESBACH, afkomstig uit het hertogdom Bergh, dus 
aan onze oostgrens, wel „de Duitsche Columella" genoemd, schreef 
een boek over landbouwkunde en veeteelt. Het boek heet, evenals 
dat van Columella, Re rustica (1573). De inhoud is meest over
genomen uit de Geoponica. 

De Italiaan FILLIPPO SCACCO publiceerde in 1591 een werk 
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„Opera di Mescalcia", waarin de ziekten van paarden worden be
schreven. Het werk is opgedragen aan Kardinaal Spinola. 

De Franschman JEHAN HEROARD, hofarts van den koning van 
Frankrijk, publiceerde in 1599 een boekje over de osteologie van 
paarden, opgedragen aan koning Hendrik IV. Het boek is geïllu
streerd met fraaie kopergravures. 

In Italië, vooral in Napels, bloeiden in de 16e eeuw de rijscholen. 
Verschillende instructeurs dier instituten schreven over paarden
kennis en rijkunst, en daarnaast ook over de behandeling van zieke 
paarden. 

Ik noem hier de meest bekende dier auteurs: Grisone, Fiaschi, 
Ferraro, Corte, Ingrassia, Bonacossa, Caracciolo, Pignatelli. Ze 
verspreidden zich over geheel West-Europa en oefenden naast de 
rijkunst ook de geneeskunst van paarden uit aan rijscholen en hoven. 

MARX FUGGER (1529—1597), uit het beroemde bankiersgeslacht 
der Fuggers van Augsburg, bezitter van een groote stoeterij, schreef 
een beroemd boek Von der Gestut er ei, waarvan de eerste uitgave in 
1577 in Worms verscheen. 

Fugger was een zeer ontwikkeld, belezen en bereisd man. Over 
paardenfokkerij en hygiëne had hij zeer goede denkbeelden; waar 
het de ziekten van paarden betrof echter niet. 

In het 10e hoofdstuk van zijn boek wordt gesproken over de 
geneesmiddelen voor mensch en dier, waarin veel nonsens klakkeloos 
uit Plinius en Vegetius is overgenomen. Men vindt ook hier het 
middel om hengst- of merrieveulens te fokken naar believen: „Door 
om de linker testikel een linnen band te binden voor de dekking 
krijgt men een hengstveulen; bindt men den band om de rechter 
testikel, dan komt er een merrieveulen." Als bij het dekken de wind 
waait uit het Noorden tegen het achterstel van den hengst komt er, 
volgens Fugger, een hengstveulen, bij Zuidenwind een merrieveulen. 
Ook bij Aristoteles vindt men iets dergelijks voor de schapen
fokkerij . 

Fugger beveelt aan nu en dan een purgeermiddel aan de paarden 
te geven. De middelen, die hij gebruikt (vijgen enz.) zijn ook bij 
Vegetius te vinden. Hij beveelt aan als voorbehoedmiddel tegen 
ziekten, de paarden 2 maal in het jaar bloed af te nemen, in het 
voorjaar en in het najaar, en daarbij te letten op hemelsche teekens 
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onder de hemellichamen. De maan is het meest werkzaam, zegt hij : 
„Ze doorloopt in 28 uur alle 12 hemelteekens en in ieder teeken 
heeft ze invloed op afzonderlijke deelen van het lichaam. Daarnaar 
moet de inwendige en uitwendige geneeswijze worden geregeld. Dat 
weet iedere smid of paardenarts." Op verschillende dagen mag men, 
volgens Fugger, niets aan het paard doen, niet eens een nieuw bit 
of spoor gebruiken, namelijk op 3, 5, 9 Januari; 13, 17, 19 Februari; 
13, 15, 16 Maart; 3, 4, 5 April; 8 en 14 Mei; 6 Juni; 16 Juli; 
8 en 16 Augustus; 15 October; 15 en 16 November; 6 en 8 
December. Fugger zegt niet te weten waarom dat zoo is, de ervaring 
heeft het hem echter geleerd. Vele van deze opvattingen vindt men 
terug bij de Solleysel, die in de 17e eeuw zijn beroemd boek „le 
parfait Maréschal" schreef. 

De praktijk der diergeneeskunde stond in de 16e eeuw nog op 
zeer lagen trap, trouwens de praktijk der geneeskunde van den 
mensch eveneens. 

De diergeneeskunde werd in Duitschland, evenals elders, behalve 
in Spanje, uitgeoefend door smeden en kwakzalvers. Volgens 
Fugger zouden velen het voor een schande houden als men hen 
„Roszartsz" noemde. Hij komt daartegen echter op en zegt, dat in 
Spanje de veeartsen meer in aanzien waren en daar geen smid zou 
probeeren paarden te genezen: „De smeden (Herradores) mogen 
daar alleen paarden beslaan." 

Verder zegt hij : „Voor de geneeskunde van paarden zijn in 
Spanje aparte geëxamineerde veeartsen aangewezen (Albucitoros 
of Albeytars), die ook bij koop en verkoop worden geraadpleegd 
over gebreken van paarden, waaromtrent zij „volgens hun ambt 
en eed" moeten adviseeren". De verkooper kon daarentegen geen 
bezwaar maken. Hierdoor zou volgens Fugger het bedrog, wat 
overal elders in den paardenhandel hoogtij vierde, in Spanje in 
die dagen niet voorkomen. De veeartsen kregen in Spanje voor een 
dergelijk onderzoek een vastgesteld hoog honorarium. Ze hadden 
adellijke priviliges. 

Het laatste deel van het boek van Fugger, zooals dat in de 
bibliotheek van de Veeartsenij kundige Faculteit te Utrecht aan
wezig is, wordt ingenomen door „Eine neue und bewerte 
Roszartseney". Dit deel is echter niet door Fugger geschreven en 
ook door een anderen drukker gedrukt, n.1. in Straatsburg in 1583, 
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terwijl het boek van Fugger, gedateerd Augsburg 1577, werd ge
drukt in Frankfurt a/d Main. 

Dit afzonderlijke deel bevat de volksveeartsenijkunde van Duitsch-
land uit dien tijd. Er worden zeer veel recepten in gegeven, die 
klinkklare nonsens bevatten. Het boek is een verzameling van onzin, 
door een ongeletterd, onbeschaafd iemand bij elkaar geflanst. Geen 
wonder, dat de „Roszartsenei" in discrediet was in Duitschland in 
die dagen. Apsyrtus en Vegetius wisten er heel wat meer van. 

Bij koorts moest men b.v. volgens dezen schrijver, de krop van 
een kip, waarin graan is, met geitemelk te eten geven; voor droes 
stuk gesneden spek met een holle hoorn in de ooren gieten, bij 
kwade droes kwikzilver in boomolie in den neus gieten, of knoflook 
branden en de dampen laten inademen. De kwiktherapie is wellicht 
overgenomen uit de therapie tegen syphilis, waarmede de kwade 
droes wel werd vergeleken. Tegen kaal worden moest men 6 eieren 
in azijn in den nacht ingeven: „Es hilft wunderbarlich . Bij borst
ziekte hondebloed met olie en hennipzaad tot een zalf maken en dit 
op de borstaderen wrijven. Tegen ingevallen boegen („Bug-
Schwindet") moest men 25 levende kreeften met nieswortel tot een 
brij wrijven, de boeg verwonden met een vlijm, de brij in de wonden 
wrijven en daarna een gloeiend ijzer in de nabijheid houden. 

Voor uitwendige gebreken werd aanbevolen scarificaties te 
maken, deze in te wrijven met gestooten glas en zout, of ook een 
pap van mosterd met sublimaat; of branden met een gloeiend ijzer. 
Bij beenbreuken (bij paarden) nam men plantensap en bevergeil in 
wijn en water gekookt, daarmee moest het gebroken been worden 
gewasschen en met een aalhuid worden verbonden. „Es heilet schön 
zusammenj dasz ist just und gar gewiss." 

Van iets beter allooi is het boek van WOLF ERNST VON 
WOLFRAMDORF, een stalmeester bij den keurvorst van Saksen („Das 
Pferdearzneibuch", 1552). Maar ook hier tooverformules, zegen
spreuken, magie en astrologie en overigens veel van wat ook 
Apsyrtus, Columella en Vegetius reeds toepasten. 

Zoo was de Duitsche volksveeartsenij kunde van de 16e eeuw. De 
volksgeneeskunde van den mensch stond overigens niet hooger. 
Astrologie, alchemie, chiromantie (uit de hand te toekomst lezen) 
en hydromantie (uit de urine de toekomst lezen) en uroscopie wer-
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den ook door gestudeerde geneeskundigen beoefend. Vooral was het 
een vereischte, dat de geneesheer met de „ars magna" (de sterre-
kunde) bekend was. De kennis van den stand der hemellichamen 
was een zeer voornaam punt. Overigens leefde de Galenische ge
neeskunde in de officieele geneeskunde onverzwakt voort. 

Het zou nog zeer lang duren voor de Renaissance in de genees
kunde zoowel als in de veeartsenijkunde voor de praktijk duidelijke 
sporen liet zien. 

De humoraal-pathologie bleef in de praktijk zoowel van de ge
neeskunde als van de diergeneeskunde onverzwakt van kracht tot 
aan het midden der vorige eeuw. 

De chirurgen legden scherpe pleisters aan, deden aderlatingen, 
zetten lavementen, plaatsten bloedzuigers. De Drs. medicinae (voor 
de inwendige geneeskünde) legden ruim 100 jaar geleden nog wel 
wriemelende wormen aan de voeten van zenuwlijders, en kregen 
daardoor herstel naar hun meening. 
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DE GENEESKUNDE IN DE ZEVENTIENDE EEUW. 

De zeventiende eeuw is in de algemeene geschiedenis een tijdperk 
van eeuwigen strijd en oorlog door geheel Europa, maar toch was 
deze eeuw een waardige erfgenaam van de impulsen der Renaissance, 
die kunsten en wetenschappen dedeij bloeien. 

Een golf van ontdekkingslust op wetenschappelijk gebied ver
breidde zich onder de menschen. Namen van grootmeesters der 
wetenschappen als Galileï, Kepler, Descartes, Pascal, Newton, 
Guericke, Torricelli, Robert Boyle klinken nog tot heden na. 
Nederland speelde daarbij ook een groote rol, in weerwil van den 
80-jarigen oorlog in het begin dier eeuw en de Engelsche en 
Fransche oorlogen in de laatste helft (Christiaan Huygens, Swam-
merdam, Antonie van Leeuwenhoek, Spinoza). Cartesius schreef 
enkele zijner werken in Nederland. De universiteit te Leiden werd 
spoedig na haar oprichting in 1574 een beroemd centrum van weten
schap. Universiteiten werden opgericht te Harderwijk (1600), 
Groningen (1614) en Utrecht (1636). Aan de universiteiten werd 
overigens volgens tijdgenooten toen nog veel gedisputeerd en weinig 
gepresteerd. 

De zeventiende eeuw was in verschillende opzichten een zeer 
vruchtbaar tijdperk voor de ontwikkeling der geneeskunde, vooral 
waar het betreft de anatomie. De ontwikkeling van de physiologie, 
op physica en chemie gebaseerd, stond daarbij verre ten achter, 
omdat men van deze grondwetenschappen nog ongeveer niets wist, 
wat trouwens tot in de eerste helft der 19e eeuw zoo is gebleven. 

De anatomen oefenden zich op apen, paarden, kalveren, schapen 
en honden en ook op ongewervelde dieren (Swammerdam). 
Menschenlijken waren moeilijk te krijgen. Vele anatomische ont
dekkingen zijn op dierenlijken gedaan. De eerste anatomie van 
honden werd geschreven door een medicus, als handleiding bij de 
oefeningen der anatomen. Willis schreef een boek over hersen
anatomie, wat niets anders was als anatomie van schapenhersenen. 
Schapenhersenen (en ook runderhersenen) zijn gemakkelijker te 
hanteeren dan menschenhersenen, omdat ze vaster zijn. De hersen
anatomie van Galenus schijnt die van het rund te zijn. 
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Men zou met recht de 17e eeuw kunnen noemen het tijdperk der 
vergelijkende anatomie, waarbij zich dan de 18e eeuw aansluit. De 
anatomen, die toen tegelijk ook steeds physiologen waren of 
trachtten te zijn deden ten behoeve van hun physiologische studiën 
veel vivisecties op honden. 

Ook leeken beoefenden de dierenanatomie en gaven, evenals vele 
beroepsanatomen soms openbare demonstraties. Deze demonstraties 
werden b.v. nog in het laatst der achttiende eeuw gegeven. 

De medicus Petrus Camper demonstreerde in het laatst der 
18e eeuw aan de Universiteit te Groningen de anatomie van het 
rund voor een uitgelezen publiek van dames en heeren. De veearts 
Lafosse demonstreerde in denzelfden tijd in Parijs in het open
baar de anatomie van paarden. 

Op anatomisch gebied ontstond een wedloop. De namen van vele 
anatomen uit de 17e eeuw zijn nog aan verschillende organen ver
bonden. Ziehier enkele namen en feiten: 

Jean Pecquet (1622—1674) ontdekte de ductus thoracica, wat 
een eind maakte aan de opvatting, dat de chyl direct naar de lever 
zou worden gevoerd langs de vena portalis. Wirsung ontdekte in 
1642 de ductus Wirsungiana; Highmore in 1651 het antrum 
Highmori; Glisson beschreef de Glissonsche kapsel (1654); 
Wharton de ductus Whartoni (1656); Willis de circulis Willisi 
(1644), Havers de Haversche kanaaltjes (1691); Malpighi de 
longcapillairen (1661), wat de ontdekking van Harvey comple
teerde; Pacchioni de corp. Pacchioni (1697); Meiboom de naar 
hem genoemde kliertjes (1666); Brünner de Brünnersche klieren 
(1682). Swammerdam en de Graaf vonden in de 17e eeuw methoden 
om de bloedvaten op te spuiten, wat door den Amsterdamschen 
anatoom Ruysch werd verbeterd en wat het anatomisch onderzoek 
zeer vergemakkelijkte. Reinier de Graaf beschreef in 1662 de 
Graafsche follikels, die hij voor eitjes aanzag; Peyer de Peyersche 
plaques (1677); Vieussens ontdekte de coronairvaten in het hart 
en het centrum ovale in de hersenen (1685) 1). 

Vele van deze ontdekkingen waren, als in Galenus tijd, het resul
taat van vergelijkende anatomie, die zich ook bemoeide met de 
anatomie van hoogfere en lagere dieren. 

l) Zie Garrison. History of Medicine, 2e ed. 1917. 
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De anatomen stuitten bij hun anatomische studiën op dierenlijken 
natuurlijk ook wel eens op ziekelijke afwijkingen: leverbotten 
werden in het begin der 17e eeuw in schapenlevers ontdekt door 
een medicus-anatoom, welke ontdekking later sterk de aandacht 
trok, doordat ze door den fantast en veelschrijver Pater Anastasius 
Kircher werden verklaard voorboden van de pest bij den mensch 
te zijn. De Leidsche anatoom en chirurg Bidloo beschreef deze 
parasieten en gaf er goede afbeeldingen van. Van hem is blijkbaar 
de naam „leverbot" afkomstig. Van Leeuwenhoek schreef er een 
brief over aan de Royal Society te Londen; hij veronderstelde reeds, 
dat de parasieten met het drinkwater binnenkomen en trachtte ze 
te vinden in de sloten der besmette weiden. 

De anatomen beoefenden ook de physiologie, in het Hollandsch 
toen „natuurkunde" genoemd. Men trachtte de functies af te leiden 
uit den bouw der organen. De anatomie vormde den grondslag voor 
physiologische beschouwingen en theorieën. Zoo is het te begrijpen, 
dat de anatoom Peyer, de ontdekker der Peyersche plaques, ook een 
verhandeling schreef over het herkauwen, wat in de 18e eeuw ook 
de groote anatoom en physioloog Albrecht Haller heeft gedaan. 

Het microscoop deed in de iye eeuw zijn intrede bij het weten
schappelijk onderzoek. Swammerdam ontdekte hiermede de 100de 
bloedlichaampjes (1659),Ham ontdekte de spermatozoïden, die door 
Antonie van Leeuwenhoek het eerst werden beschreven (1674)-

Van Leeuwenhoek ontdekte met het microscoop de dwarse strepen 
van de skeletspieren, de structuur van kristallen, de spirillen in den 
mond, protozoën en bacteriën in water en infusen en de bloed
stroom in de capillairen. 

Malpighi werd door het microscoop de grootste histoloog van zijn 
tijd. Hij ontdekte de capillairen in de longen, de reti Malpighii in 
de huid, de bronchioli en de longalveolen, de Malpighische 
lichaampjes in de nieren en de milt. 

Drebbel vond den thermometer uit, die later door hahrenheit 
(1714) voor practisch gebruik in de geneeskunde geschikt werd 
gemaakt. Het duurde echter tot in de 19e eeuw voor een algemeen 
gebruik van den koortsthermometer aan de orde kwam. 

In verband met de ontwikkeling van physica, chemie en mathesis 
scheidde zich de theoretische geneeskunde in een iatro-physische 
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(resp. iatro-mechanische of iatro-mathematische) school en in een 
iatro-chemische school. Volgens de „iatro-mechanici" of „iatro-
mathematici" berustte o.a. de respiratie en de digestie op mecha
nische wrijving. 

De zenuw functie werd geacht te berusten op beweging van vocht 
(„liquor succus nerveus") langs de zenuwen. Deze opvatting omtrent 
de werking der zenuwen bestond tot het begin der 19e eeuw. 

De bloedvaten werden vergeleken bij hydraulische buizen, het 
hart met een pomp, de klieren met zeven, de borstkas met een blaas
balg, de spieren met hefboomen. 

„Iatro-physiker" was ook de Italiaan Sanctorius (1561—1636), 
die het begrip „perspiratio insensibilis" invoerde, nadat hem door 
weging op een door hemzelf geconstrueerde weegmachine bleek 
dat er na een maaltijd meer gewichtsverlies plaats heeft dan uit de 
weging van faeces en urine bleek. Hij schreef dit feit toe aan een 
„onzichtbare uitwaseming" door de longen en de huid en schiep 
daarmee voor de stelling die reeds door Galenus was geuit een 
experimenteele basis. Tot de onzichtbare uitscheidingen werd echter 
door Sanctorius ook het zweet gerekend. Zweetklieren kende men 
nog niet. De term perspiratio insensibilis kennen we nog heden ten 
dage, al is het begrip gewijzigd. 

De iatro-chemische school, die meende, dat alle levensfuncties 
uitsluitend berusten op chemische processen, vond haar grondvesters 
in den Belg van Helmont (1577—1644), een volgeling van Para-
celsus en in Fransciscus Sylvius (1614—1672), hoogleeraar te 
Leiden. Van Helmont ontdekte, dat fermenten en gassen functio-
neele beteekenis hebben. Sylvius onderscheidde zure en alcalische 
acrimonia, waarin hij later door Boerhaave werd nagevolgd. 

Een volgeling van de iatro-chemische school was ook de 
Engelsche geneeskundige Willis, die ontdekte dat bij diabetes de 
urine soms zoet smaakt en in verband daarmee de diabetes onder
scheidde in diabetes mellitus en diabetes insipidus. De uroscopie 
werd druk beoefend. Eén der gewone onderzoekingsmethoden was 
ook het proeven der urine. 

De chemische onderzoekingen van dien tijd gaven ook den stoot 
aan de beoefening der experimenteele physiologie. 

Brünner onderzocht het secretum der Brünnersche klieren en 
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extirpeerde bij honden de milt en de pancreasklier. Het schijnt dat 
hij toen reeds ontdekte dat de extirpatie van laatstbedoelde klier 
tot polyurie en polydipsie aanleiding geeft. 

De Deen Niels Stensen (Steno) legde parotisfistels aan bij 
schapen, nadat hij bij het kalf de ductus Stenoni had gevonden. 
Reinier de Graaf legde pancreasfistels aan om het pancreasvocht te 
kunnen onderzoeken. Bij gebrek aan chemische en physische kennis 
bracht hij omtrent de functie van het pancreasvocht echter geen 
nieuws. Eerst Claude Bernard heeft de functie van het pancreassap 
op de vertering begrepen en beschreven. Hij volgde het voetspoor 
van de Graaf door pancreasfistels aan te leggen. 

Anatomie, chemie en physica konden in de 17e eeuw nog geen 
grondslag geven voor de practische geneeskunde. Juist de beste 
practici bleven volgelingen van Hippocrates en hadden als basis voor 
de therapie de vier-vochtenleer. Ook de twee grootste practische 
geneeskundigen der 17e eeuw, Thomas Sydenham (1624—1689), 
geneesheer te Londen en Boerhaave, waren overtuigde voorstanders 
der Hippocratische leerstellingen, ook van de leer van de koking, 
de crises en de uitscheiding der materia morbi daarbij. Overigens 
werd er in de officieele geneeskunde nog zeer veel getheoretiseerd 
en gediscussieerd. 

De gewone, alledaagsche practische geneeskunde, ook al werd ze 
uitgeoefend door Drs. medicinae, stond nog op zeer lagen trap en 
was meestal niet anders dan grove kwakzalverij, dikwijls ten deele 
berustend op bijgeloof, op magie en op astrologie. Trouwens in de 
18e eeuw was het nog niet veel beter gesteld. Aderlatingen werden 
zeer veel toegepast, soms driemaal op één dag. Bij aderlatingen en 
het toedienen van geneesmiddelen werd door velen nog rekening 
gehouden met den stand der hemellichamen. De stolling en de kleur 
van den bloedkoek en het serum werden nauwkeurig bekeken en 
speelden een groote rol bij de diagnostiek en de prognostiek. Pur-
geeren, clysteeren, braakmiddelen, zweetmiddelen, nieskruiden waren 
aan de'orde van den dag. Het brandijzer, vesicatoria en fontanellen 
waren niet alleen bij dieren, maar ook in de geneeskunde in gebruik. 
De apotheken verkochten nog allerlei geneesmiddelen stammende 
uit de oudheid en de middeleeuwen, waarbij faeces van dieren, ge
droogde wormen, schorpioenen, spinnen etc. een rol speelden, hoewel 
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ook reeds enkele nieuwe geneesmiddelen, sommige uit overzeesche 
gewesten afkomstig, in de 17e eeuw werden ingevoerd (kinabast, 
glauberzout, ammonium-acetaat, jalappe, digitalis, bals. copaivae, 
ipecacuanhae). Men vond „sympathische poeders" uit, waarmee 
men beweerde dat de ziekten op een afstand konden worden ge
nezen en waaraan door verschillende Drs. medicinae grof geld werd 
verdiend. Geheimmiddelen waren er zeer veel in omloop. 

De praktijk der medische chirurgie stond in de 17e eeuw eveneens 
nog op zeer lagen trap, mede doordat ze, volgens oud Arabisch 
voorbeeld, niet gelijkwaardig werd geacht met de inwendige genees
kunde en om die reden ook niet werd gedoceerd aan de universi
teiten, laat staan practisch gedemonstreerd. Ze werd hoofdzakelijk 
uitgeoefend door barbiers, beenzetters, steensnijders, beulen, kiezen
trekkers en likdoornsnijders, die de lijders dikwijls op de gruwe
lijkste wijze mishandelden. 

Wonddranken, die men voor inwendig gebruik voorschreef, 
waren veel in gebruik. Ze bestonden uit allerlei kruiden. Ook Boer-
haave gebruikte ze. 

De grootste vondst op physiologisch gebied in de 17e eeuw was 
de ontdekking van den bloedsomloop door den Engelschen genees
kundige Harvey, die wel de grondlegger wordt genoemd der 
experimenteele physiologie. 

WILLIAM HARVEY (1578—1657) studeerde in Padua, waar 
Vesalius had gedoceerd, wat hem mede wel zal hebben geprikkeld 
de beweging van het bloed nader te bestudeeren. In zijn Exercitio 
anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, een klein 
boekje, dat meestal kortweg de motu cordis *) werd genoemd, 
wordt voor het eerst de kringloop van het bloed beschreven op de 
basis van een eigen vergelijkend anatomisch en experimenteel-vivi-
sectorisch, physiologisch onderzoek bij dieren van allerlei soort 
(zoogdieren, vogels, visschen, reptielen etc. etc.). Harvey zag: ie. 
dat het septum in het hart een vaste scheiding vormt tusschen de 
linker en de rechter helft en geen openingen heeft, zooals Galenus 

*) Een Hollandsche vertaling- van dit beroemde boekje bevindt zich 
in de Utrechtsche Universiteits-Bibliotheek: ,,d'Anatomische oefening van 
Gulielmus Harveus over de beweging van 't hert en het bloed. Uit het 
Latijn vertaald door N. van Assendelft, Amsterdam", 1650. 
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veronderstelde, 2e. dat het hart zich contraheert en daardoor het 
bloed in de slagaderen, naar de longen en het overige lichaam wordt 
gedreven; 3e. dat daardoor de slagaders uitzetten en de polsslag 
wordt veroorzaakt, en dat dit niet komt doordat bij stilstaand hart 
de slagaderen zich met lucht vullen, zooals men te voren dacht, 4e-
dat het hart zich telkens na een contractie weer vult met veneus 
bloed en dat het bloed door de longslagader naar de longen gaat en 
door de longader weer in het hart komt, en door de groote slagader 
(aorta) in het overige lichaam en dan via de holle ader weer in het 
hart; 5e. dat het bloed in de periphere venae centripetaal, dus naar 
het hart loopt, en niet centrifugaal kan loopen doordat kleppen in 
de venae dat beletten. Hieruit concludeerde hij, dat het bloed in een 
cirkel van het hart naar het hart stroomt. 

In de oudheid (vóór Galenus) meende men dat de arteriën geen 
bloed maar lucht bevatten, dat de venae het bloed naar het lichaam 
voerden en dat de scheiwand tusschen de twee hartshelften van 
(onzichtbare) poriën was voorzien, waardoor de „levensgeest 
(anima vitalis; spiritus vitalis; spiritus animalis), die in het linker 
hart zou ontstaan, ook in het bloed kon komen. 

GALENUS onderkende, dat de arteriën bloed bevatten, geen lucht, 
overigens meende ook hij, dat de „levensgeesten" in het linker hart 
ontstaan en door de poriën van het septum naar het veneuse bloed, 
de draagster der voedingsstoffen, gaan en vanuit het rechter hait 
door het geheele lichaam worden gevoerd. Hij veronderstelde, dat 
in de peripherie verbinding moest bestaan tusschen het aderlijk en 
het slagaderlijk bloed. Hij kende de kleppen in het hart en hun be-
teekenis. Hij begreep echter niet de beteekenis van het hart als pomp 
voor de circulatie. 

MICHAEL SERVET (Serveto, 1511—1553)^ een Spaansch geleerde 
en humanist, arts en theoloog, tijdgenoot van Vesalius, ontdekte 
dat het septum uit een stevige, niet poreuse spiermassa bestaat. Bo
vendien verkondigde hij de stelling dat het veneuse bloed langs een 
verbinding van de arteriën met de venae in de longen van „levens
geesten" wordt voorzien en aangezogen door de diastole naar het 
linker hart gaat; in het linker hart ook van levensgeesten (wat hij 
„ziel" noemde) wordt voorzien en vandaar door het lichaam gaat. 
(„Restitutio christianismi", 1553). 
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Overigens was Servet een trouw aanhanger van Galenus. Het 
standpunt echter, dat hij de ziel als een aetherische substantie in het 
lichaam liet ontstaan en met den dood weer liet verdwijnen, kostte 
hem het leven. Hij werd op last van Calvijn in Genève wegens 
ketterij op den brandstapel gebracht. Trouwens, als Calvijn het niet 
gedaan had zouden de Jezuïten het wel hebben gedaan. 

Servetus is in het oog van velen de eigenlijke ontdekker van den 
kleinen bloedsomloop, hoewel het zekerlijk wel meer een op inzicht 
berustende stelling was dan een door hem bewezen feit. De capillairen 
kan hij bij een gemis van een microscoop niet hebben gezien 1). 

FABRICIUS (Geronimo Fabricio Aquapendente) hoogleeraar te 
Padua, een der leermeesters van Harvey, ontdekte de kleppen in de 
venae en zag dat ze naar het hart toe waren gekeerd. Hij trok daar
uit geenerlei conclusies. 

Daarop kwam HARVEY, die wat reeds vaststond (het niet poreus 
zijn van het septum en de aanwezigheid der venakleppen) in verband 
bracht met nieuwe, door hem verzamelde anatomische, vivisecto-
rische, physiologische en klinische gegevens, en dit tot een logisch 
geheel verwerkte, wat leidde tot de conceptie der circulatie van het 
bloed van het linker hart naar het rechter hart en van het rechter 
hart door de longen naar het linker hart, wat de critiek door de 
eeuwen heeft doorstaan. 

En nochtans was ook hij eigenlijk nog niet de ontdekker van den 
bloedsomloop, immers hij ontdekte de anastomosen tusschen slag
aderen en aderen niet. Dit was weggelegd voor de microscopisten, 
Malpighi en van Leeuwenhoek. Eerst toen was de geheele cyclus 
gereed. 

Harvey veronderstelde, dat in de peripherie het bloed van de 
slagaderen in de aderen komt, „hetzij door onderlinge vereeniging, 
hetzij door tochtgaatjes in het vleesch, of op beide manieren." De 
communicatie tusschen veneuse en arterieele capillairen in de longen 
werd door Mapighi ontdekt, de anastomosen in de peripherie door 
van Leeuwenhoek. 

De stellingen van Harvey vonden, zooals hij ook wel verwachtte, 

Zie: Henri Tollin, Die Entdeckung des Blutkreislaufs durch Michael 
Servet, in Sammlung physiologischer Abhandlungen herausgegeben von 
H. Preyer. ie Reihe, Heft 6, 1876. 
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eerst veel tegenstand, vooral in Frankrijk en Engeland, „uit oot 
moedige eerbied voor de outheit", zegt hij in de genoemde 
Hollandsche vertaling. Vrij spoedig echter werden ze algemeen 
geaccepteerd, het eerst in Nederland (Wallaeus, Sylvius) en in 
Duitschland (Bartolinus). 

Harvey zelf trok geen consequenties uit zijn ontdekking. De ware 
beteekenis er van bleek eerst veel later. 
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DRIE GROOTE NEDERLANDERS UIT DE 17E EEUW. 

Ik kan geen afscheid nemen van de geneeskunde der 17e eeuw 
zonder nog te bespreken het werk van de drie groote Nederlanders: 
Antonie van Leeuwenhoek, Reinier de Graaf en Johan Swammer-
dam. Alle drie waren gepassionneerde werkers, die ons land tot eer 
strekken. Hun werk heeft ook voor de diergeneeskunst groote be
teekenis. 

Ik zal hier weergeven den persoonlijken indruk, dien ik heb ge
kregen omtrent de beteekenis van hun arbeid na het bestudeeren 
hunner werken. 

ANTONIE VAN LEEUWENHOEK (1632—1723) was een welgesteld 
lakenkooper in Delft, die nadat hij zijn zaken had neergelegd het 
landmetersexamen aflegde en biconvexe lenzen sleep van zoodanige 
kwaliteit dat ze de beste enkelvoudige microscopen waren van zijn 
tijd *). 

Hij monteerde zijn lenzen in eenvoudige houders, waaraan hij 
een kleine installatie aanbracht om het te bezichtigen voorwerp op 
den juisten afstand van de lens te brengen. Het waren dus betrek
kelijk kleine portabele instrumenten, die voor het oog werden ge
houden en zonder spiegel gebruikt en die hij zoo noodig in zijn zak 
meenam naar buiten, om ter plaatse planten, kleine dieren, etc. te 
onderzoeken. De beste der door van Leeuwenhoek gemaakte micros
copen vergrootten ongeveer 275 maal. Toch schijnt hij nog wel 
enkele uitgezochte, sterkere lenzen te hebben gebruikt, wat mag wor
den geconcludeerd uit zijn beschrijving van kleine voorwerpen die 
niet te zien zijn beneden een vergrooting van 375 maal. Ook ge
bruikte hij wellicht nog een bijzondere methode van verlichting, 
die hij niet heeft bekend gemaakt. 

Met deze microscopen bekeek van Leeuwenhoek alles wat hem 

*) De samengestelde microscopen met een oculair en een lens werden 
in het begin van de 17e eeuw uitgevonden, waarschijnlijk door een Middel-
burgsch brillenslijper Zacharias Jansen. De enkelvoudige vergrootende lenzen 
waren reeds lang bekend, v. L. is dus niet de uitvinder van het type micros
copen dat hij gebruikte. 
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onder de handen kwam (planten, dieren, kristallen, enz. enz.) en 
beschreef dan nauwkeurig wat hij zag in den vorm van brieven, 
die hij voornamelijk zond aan de Royal Society of London, waar 
ze dankbaar werden ontvangen en uit het Nederlandsch werden 
vertaald in het Engelsch en in het Latijn. Behalve aan de Royal 
Society bestaan er ook nog dergelijke brieven aan bekende personen, 
b.v. aan Constantijn Huygens, Boerhaave en anderen, aan wie hij 
gaarne zijn ontdekkingen meedeelde en demonstreerde. Zijn laatste 
brief schreef hij toen hij 90 jaar was. 

Zijn groote, voor dien tijd wonderbaarlijke ontdekkingen, 
maakten hem reeds gedurende zijn leven tot een beroemd persoon. 
Hij bleef echter wat hij was, de evenwichtige, eenvoudige, maar zelf
bewuste burgerman. Een man uit één stuk, een type dat ï\ ederland 
in de 17e eeuw heeft groot gemaakt. 

Van Leeuwenhoek was vóór alles bioloog. Op het titelblad van 
zijn verzamelde brieven staat: ontledingen en ontdekkingen van 
levende dierkens in de teeltdeelen van verscheiden dieren, vogels, 
visschen, van het hout met deselver vaten, van haar, vleesch en vis 
alsmede van een groote menigte der dierkens in de excrementen, 
geschreven aan de wyt vermaarde koninklijke wetenschap soekende 
Societeit tot London in Engeland door Antoni van Leeuwenhoek, 
medebroeder van dezelve Societeit. Leiden 1686. 

Zijn laatste brief dezer reeks is gedateerd 25 April 1717, de eerste 
25 April 1679. v. L. heeft echter ook nog na zijn 85e jaar gewerkt 
en geschreven; hij schreef na 1717 nog 18 brieven aan de Society, 
de laatste dateert van 1723. 

De meest belangrijke zijner ontdekkingen zal ik hier in het kort 
bespreken. 

De Leidsche student JOHANNES HAM ontdekte levende wezens in 
het zaad van een man. Ham veronderstelde, dat ze door bederf 
daarin waren ontstaan. Hij ging er mee naar Delft en liet ze aan 
van L. onder het microscoop zien. v. L. was echter een tegenstandei 
van het toen nog algemeen verbreide denkbeeld dat kleine dieren 
uit bederf zouden ontstaan en onderzocht de zaak nader. 

Nadien vond van L. ze in de testikels en het vas deferens \an 
velerlei diersoorten „in een soo onbegrijpelijk getal, dat het geen 
mensch en is te doen gelooven, die geen ooggetuige daarvan is ge-
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weest." Daarna heeft dit probleem hem langen tijd telkens weer 
beziggehouden. 

Hij begreep, dat het levende wezens waren, maar hij begreep niet 
waar ze vandaan kwamen, noch hun beteekenis voor de voort
planting. Hij gaf er ook juiste afbeeldingen van. Aanvankelijk dacht 
hij dat ze zich als aaltjes voortplanten. Hij noemde ze „dierkens 
uit het mannelijk zaad." 

Van Leeuwenhoek was, zooals ik reeds opmerkte, een tegen
stander van het algemeen verbreide denkbeeld, dat kleinere dieren 
uit bederf zouden ontstaan en ontkende dat ook voor deze zaad
diertjes. Hij beweerde: „Soo onmogelijk als een paard of een os 
of diergelijk beest uit de bedervingen in een misthoop kan te voren 
komen, dat soo onmogelijk een luis of een vloo zonder voorttelinge 
kan ontstaan." 

Hier volgt het opschrift boven een brief omtrent deze zaad
diertjes : 

Van de Ey er stok en derselver ingebeelde eyeren; dat een mensch 
uit een aierken voortkomt; van de samenstremming saden in een 
boom; hoe een dierken tot een mensch kan worden; dierkens in het 
zaad van een haan en een kabeljauw, etc.; 't vleesch uit de borst en 
de poten van een vloy; vleesch uit de luis en uit de poten van een 
mugje; vleesch uit de poten van vliegen. Sal volatile oliosum met 
bloed vermengt, geen gistinge in het bloet, en de makinge van het 
zelfde. Alles door elkaar dus, wat in den loop van enkele weken 
door hem was onderzocht. 

Van L. kwam bij zijn onderzoekingen omtrent de beteekenis der 
zaaddiertjes voor de bevruchting in botsing met de meening van 
de Graaf, e.a., die in denzelfden tijd meenden eieren te hebben ge
vonden in de eierstokken („Graafsche blaasjes"). Hij spreekt van 
„verbeelde eyeren". Hij zegt erbij, dat hij sommige van die ver
beelde eyeren wel gebarsten had gevonden en dat ze een waterachtige 
materie bevatten, maar geen eieren. 

Van Leeuwenhoek plaatste daartegenover zijn eigen meening. 
Hij zegt, dat hij gezien heeft, dat in manlijk zaad van alle dieren 
„levende dierkens" voorkomen; dat deze zaaddiertjes bij de paring 
in de baarmoeder komen, en hij daaruit de conclusie trekt dat de 
levende wezens uit deze dierkens van het manlijk zaad voortkomen. 
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Hij meende dan ook gezien te hebben, dat er tweeërlei soort zaad
diertjes bestaan en denkt dat de eene manlijke, de andere vrouwe
lijke diertjes zijn. 

De meening van v. L., dat viervoetige dieren niet uit eieren voort
komen bevredigde echter de geleerde wereld niet. Immers, algemeen 
had de stelling van Harvey, dat alle dieren uit eieren voortkomen, 
ingang gevonden. 

De Royal Society schreef hem dan ook of hij dit nog eens nader 
zou willen onderzoeken. Terecht zei men dat als van L. gelijk had, 
en er zooveel zaaddiertjes in de baarmoeder werden uitgestort, dat 
er dan toch veel meer vruchten moesten ontstaan. Een zwaar wegend 
argument was natuurlijk ook, dat als men de eierstokken wegneemt 
de dieren onvruchtbaar zijn geworden. 

Het opschrift van een anderen brief over deze aangelegenheid, 
d.d. 23 Maart 1665 luidt: 

Van het lang leven, van de dierkens in het manlijk zaad van de 
hond en derselver verzameling; manlijke zaden de baarmoeder inge
stort; dat een ieder uit een dier in het manlijk zaad voortkomt en 
hoe dezelve een ronde figuur aanneemt; waarin de vruchtbaarheid 
van het manlijk geslacht bestaat; hoe een manlijk of vrouwelijk 
schepsel voortkomt. 

Van L. spot in dezen brief met de mededeeling die hij had ge
lezen, dat er 70 auteurs waren die allen verklaarden dat alle 
vruchten van mensch en dieren uit eieren voortkomen en de wasem 
van het zaad de eieren zou bevruchten. Hij zegt: „al komen er 
70 X 70 auteurs die beweren, dat het zaad niet in de baarmoeder 
komt, dan zeg ik, dat ze dwalen." Hij bewees, dat het zaad wel in 
de baarmoeder komt en stelde dat het ei, zooals de Graaf dat zag, 
niet in de baarmoeder was te vinden en er ook niet in kon komen 
door de nauwe duet. Faloppii. Daardoor kwam v. L. tot de conclusie, 
dat de vrucht uit de manlijke zaaddiertjes moest voortkomen. Hij 
dacht dat de kop van een zaaddiertje tot het levende dier uitgroeide. 

Hij vermoedde reeds dat de onvruchtbaarheid van den man het 
gevolg was van „gemis aan zaaddiertjes". 

Van Leeuwenhoek voelde zich echter toch niet zeker hieromtrent. 
Het vraagstuk liet hem geen rust. Hij onderzocht daarom ook hoe 
de planten zich voortplanten en kwam tot de conclusie dat ook in 
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het zaad daarvan de jonge plant reeds aanwezig is, en dat de aarde 
dezelfde rol speelde voor de plant als de baarmoeder voor de dierlijke 
vrucht. 

Van L. erkende overigens, dat hij het jonge dier niet in de zaad-
dierkens heeft kunnen ontdekken. Hij hoopte echter nog eens een 
dier te vinden, waarbij het manlijk zaaddiertje zoo groot was, dat hij 
het wel kon vinden. Daarom onderzocht hij onvermoeid het zaad 
van vele dieren, ook van een walvisch, die toevallig gestrand was. 

Van L. was zeer inconsequent en eigenzinnig in dit meenings-
verschil. Hij wist natuurlijk zeer wel, dat een vogel uit een ei komt, 
en ook dat lagere dieren, b.v. luizen, eieren leggen waaruit de 
jongen voortkomen. Hij zag trouwens in eieren van lagere dieren 
de jongen reeds aanwezig. Hij kweekte zelf, in een zakje op zijn 
borst, insecten uit eieren en poppen. Hij wist ook dat het zaad bij 
vogels in het ei dringt. Hardnekkig weigerde hij echter te aan
vaarden, dat ook zoogdieren uit eieren kwamen, omdat hij de eieren 
niet zag. 

Hij had „les défauts de ses qualités". Hij geloofde alleen hetgeen 
hij zag, wat zeker een eerste vereischte is voor een oorspronkelijk 
onderzoeker op biologisch gebied. Hij was echter niet genoeg alge
meen biologisch ontwikkeld. 

Een ander onderwerp wat van Leeuwenhoek zeer interesseerde 
was de functie der zenuwen. Hij trachtte ook dit met het microscoop 
op te lossen. Hij werkte vooral met de gezichtszenuwen van dieren, 
vooral van paarden en ossen, en bekeek de doorsnede. 

Men veronderstelde toen, dat de zenuwen hol waren en met vocht 
waren gevuld („liquor nerveus"). Dit nu kon van L. al dadelijk 
weerspreken. Hij vond, dat de zenuwen bestonden uit draden „ge
vuld met zacht vloeiende globulen." Hij stelde zich voor, dat er 
langs de zenuwen geen vefplaatsing van vocht plaats vond, maar 
dat bij het zien de bolletjes in de oogzenuw dicht bij het oog zich 
gingen bewegen en deze beweging zich voortplantte op de andere 
bolletjes waaruit de zenuw bestaat en zoo de hersenen bereikt. Ook 
de hersenen bevatten volgens v. L. zeer fijne draadjes met bolletjes, 
die gericht zijn naar het ruggemerg. 

Later, op hoogen leeftijd, meende v. L. toch wel openingen in de 
zenuwvezelen te zien en geeft er zelfs een afbeelding van. Hij zag 
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toen blijkbaar niet zoo goed meer en was ook niet meer zoo objectief. 
Ook kristallen interesseerden hem zeer, hij noemde ze „zout-

figuren". 
Van Leeuwenhoek onderzocht ook de tanden van verschillende 

dieren en vond, dat ze uit pijpjes zijn opgebouwd, en de tandholte 
gevuld is met zenuwen en bloedvaten en andere vaten, die zich in 
de pijpjes voortzetten. 

Hij deed aan vergelijkende anatomie en physiologie: steeds ver
gelijkt hij planten, dieren en menschen. 

Hij was een fel tegenstander van de leer der „spontane generatie". 
„Alle levende organisme komt uit het leven voort: so een roerlij k 
schepsel uit een onroerlijke stoffe voortkwam, zou dat een mirakel 
zijn", zegt hij. 

Men dacht toen algemeen, zooals ook de Romeinen, dat b.v. 
vliegen en wormen uit rotting voortkwamen. Hij zegt daarvan: „Ik 
stel vast, dat zoo onmogelijk als de steenbergen paarden of ander 
vee kunnen baren, dat soo onmogelijk eenige vlieg of ander be
weeglijk dier uit een versterving kan voortkomen. 

Een zijner beste onderzoekingen betreft de circulatie van het 
bloed. 

Het opschrift van de 65e missive van 17 Sept. 1688, luidt: 
Handelende van tweeërlei soort kikvorschen, uit wat deelen der-
selver eyeren bestaan, dat uit de eyeren wormen komen; van wat 
maaksel die wormen zijn; de circulatie van het bloed op zeer distincte 
plaatsen van het hoofd van deze wormen. Continueele, schielijke 
voortstuwingen, die het bloed van het hart ontvangt; ommeloop 
van het bloed op veel plaatsen van den staart van de kikvorschworm. 
Hetgeen men arteriën en venae noemt zijn gecontinueerde bloed
vaten. De ommeloop geschiedt in de dunste bloedvaten. In een nagel-
grootte van onze huid geschiedt wel duisent ommeloopen van het 
bloed. De deeltjes, dat het bloed bij de visschen rood maakt zijn 
platte, ovale deeltjes. 

Hier dus de ontdekking van v. L. van de bloedomloop in een 
nutshell. 

Van L. verlustigde zich in hetgeen hij met den microscoop zag: 
„Dit gesigt (de bloedsomloop), tot mijn overgroot vermaak veel 
malen hebbende beschouwt, wilde ik niet verbergen, maar hebbe 



DRIE GROOTE NEDERLANDERS IN DE ZEVENTIENDE EEUW 75 

hetselve aan vijf voorname Heeren vertoont, die mij verklaarden 
nooyt iets van mij gesien te hebben, dat zoo waardig was geweest 
te aanschouwen." 

Van L. demonstreerde graag aan menschen van gezag buiten de 
biologie staande, als b.v. aan Constantijn Huygens en zijn zoon 
Christiaan Huygens, e.a. wat hij had gezien, mede omdat de ge 
leerde wereld nogal afwijzend stond tegenover zijn ontdekkingen. 

„Als ik kwam tot het examineeren van den staart van deze kleine 
wormen" (van de kikvorschen), zegt hij, „soo overtrof dat ver
makelijk gesigt alle de beschouwingen, die mijn oogen in haar leven 
hadden gesien, want hier ontdekte ik meer dan vij ftig ommeloopen 
van het bloed op bijzondere plaatsen. Want ik zag niet alleen, dat 
het bloet op veel plaatsen door zeer dunne vaatjens uit het midden 
van de staart werd gevoerd na de buytenkant van deselve, maar dat 
yder soodanig bloedvat sich met een kromte boog en het bloet weder 
voerde na het binnenste of dikste van de staart, om hetselve soo 
weder naar het hart te voeren, soo dat mij hier bleek, dat de bloed
vaten, die wij van het dier zien en de arteriën en venae noemen, 
maar een en deselfde bloedvat sijn, alleen dat sij zoo lang arteriën 
kunnen genaamt werden, als sij het bloet tot in de uyterste deelen 
van de kleyne vaten voeren en de vena als deselve het bloet wederom 
voeren na het hart." 

Van L. zegt, dat de kleinste vaten niet grooter zijn dan om een 
bloedlichaampje te laten passeeren. Hij zag, dat verlangzaming in 
den bloedstroom van de capillairen optrad door verzwakking van 
den hartstoot. Hij zag, dat het bloed door een groote arterie werd 
aangevoerd en door een kleine werd afgevoerd. Hij zag de bloed
lichaampjes zich omwentelen. Hij zag ook in de staart van een zeer 
klein vischje den omloop. 

Van Leeuwenhoek verheugde zich zeer over deze ontdekking. 
Hij zegt: „Hebben wij nu geluk gehad daarna wij verlangd hebben 
en daarna wij veel jaren zeer naarstig gesogt hebben, dat wij nu so 
naakt de ommeloop van het bloet ende den doorgang van hetselvige 
uit de arterie in de venae in de voor verhaalde kikvorsch en visschen 
hebben gesien, zoo sullen wy egter daarop niet rusten, maar ons 
devoir doen om het selvige ook in andere dieren te speuren en is 
het doenlijk om gelijke te ontdekken." 
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Hier is v. L. op zijn grootst: niet tevreden met hetgeen hij ge
zien heeft, maar steeds zoekende of er ook uitzonderingen waren 
te vinden. 

Later werd hem door een hoogleeraar voor de voeten gegooid, 
dat hij toch niet had bewezen, dat bij alle dieren een bloedsomloop 
bestaat. 

Daarop onderzocht van Leeuwenhoek de vinnen van verschillende 
visschen en ook krabben, schorpioenen en hagedissen en vond overal 
den bloedsomloop. Hij deed jonge alen in hooge glazen, met den kop 
naar beneden en bestudeerde den bloedsomloop in den staart, die 
tegen het glas gedrukt was. Hij zag dat de omloop van het bloed 
ophield als het dier stierf. 

Van L. verlustigde zich zeer in hetgeen hij met zijn microscoop 
zag en was een oprecht bewonderaar van de natuur. „Aan het 
maaksel van een klein vliegje is meer wijsheit en volmaaktheyt van 
noode als van een paart." Van den bloedsomloop zegt hij : „het is 
een gesicht waaraan een weetgierig oog zich kan vergapen." 

Zijn bedoelingen liggen in deze woorden: „Om de waarheden 
voor de oogen te stellen, deselve te omhelzen, de dwalingen en voor-
oordeelingen te verwerpen." 

In 1675, '75, '76 en '77, beschreef van Leeuwenhoek bacteriën en 
protozoën, die hij vond in peperinfuus, in pompwater, kanaalwater 
en sneeuwwater. In versch, zuiver regenwater, opgevangen in een 
bord, vond hij ze niet. 

De beschrijving der protozoën schijnt zoo goed te zijn, dat 
kenners naar het schijnt daaruit alleen kunnen opmaken welke 
soorten v. L. heeft gezien. 

Hij bekeek het water blijkbaar in zeer fijne pipetten, die hij zelf 
vervaardigde. 

De brieven van v. L. zijn geïllustreerd met teekeningen, die hij 
door een teekenaar uit Delft liet vervaardigen. Vele dezer afbeel
dingen zijn zeer goed. 

Hij schreef na zijn 80ste jaar nog brieven aan de Society omtrent 
door hem gedane waarnemingen. Men kan daaruit echter wel 
merken, dat hij toen, zooals ik reeds opmerkte, minder goed waar
nam en ook minder objectief was. De dwarse streeping der spieren, 
die hij bij de ontdekking zeer goed beschreef, beschreef hij later als 



DRIE GROOTE NEDERLANDERS IN DE ZEVENTIENDE EEUW 77 

spiraalsgewijs verloopend, om te kunnen verklaren dat ze beteekenis 
hadden bij de contractie der spieren, waarbij de diverse plooien zich 
zouden gedragen als spiraalveeren. De zenuwen bevatten volgens 
hem in vorige beschrijvingen geen holten en geen vocht. Later zag 
hij toch wel openingen, liet die ook teekenen, en ging hij in het 
schuitje varen van hen, die de zenuwwerking aan een vloeistof-
stroom toeschreven. 

Bij het lezen der brieven wordt men in den regel niet gewaar met 
welke bedoelingen van L. een onderzoek verrichtte. Dikwijls ontving 
hij den impuls tot een onderzoek uit hetgeen hij hoorde of las (in 
het Nederlandsch), zonder dat hij daarover rept. Men krijgt dus 
vrijwel nooit een overzicht omtrent den stand der wetenschap ten 
opzichte van de vraagstukken die hij behandelde. Hij werkte dus 
niet als een geschoold biologisch onderzoeker. Hij was en bleef een 
dilettant, maar dan toch een onsterfelijk dilettant. Intusschen was 
hij zich dit zeer wel bewust; maar toch ging hij ongaarne ter schole 
bij anderen, wetende dat hij bij de geleerde wereld meestal slechts 
speculatieve redeneeringen te hooren zou krijgen. 

Hij vertrouwde vóór alles op zijn eigen microscopen en zijn eigen 
talent tot waarnemen. Dit heeft hem zijn oorspronkelijkheid doen 
bewaren. Een goed onderzoeker, wil hij oorspronkelijk blijven, moet 
niet te veel last hebben van litteratuurkennis en er geen autoriteits
gevoel op na houden. 

Omgang met andere onderzoekers had hij niet. De Graaf woonde 
in dezelfde stad en bestudeerde sommige van dezelfde onderwerpen 
als hij, maar hij spreekt er niet over. Ook Swammerdam was een 
tijdgenoot van hem en werkte ten deele in zijn richting; ook van 
Swammerdam wordt nauwelijks gerept. Hij zegt van zichzelf, dat 
hij niet gaarne werd tegen gesproken, en dat zal deze beide tempe
ramentvolle onderzoekers wel moeilijk zijn afgegaan. 

De beteekenis van v. Leeuwenhoek ligt in de biologie in het 
algemeen genomen. Hij heeft wel bewaarheid zijn lijfspreuk: „Door 
arbeyt en naarstigheyt komt men tot saaken, die men te voren on
naspeurlijk achtte." 

Met de geneeskunde als zoodanig bemoeide hij zich niet, dan 
slechts terloops, b.v. wanneer hem werd verzocht om een blaassteen 
te onderzoeken. Wel laat hij zich schamper uit over de genees-
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kundigen en trok hij te velde tegen te veel medicineeren en vooral 
te veel purgeeren. Hij sprak van „moortmiddelen in plaats van 
geneesmiddelen. Zelf gebruikte hij heete koffie als geneesmiddel 
voor alles. Hij zegt: „de geneesheeren spreken over scherpe hoe
danigheden van het bloed, gelijk vele droomen, omdat ze geen 
andere saaken daaromtrent weten te zeggen." 

Wat de dierziekten betreft, schreef hij aan de Society of London 
over leverbotziekte. Hij spreekt ook terloops over longjacht bij 
schapen en schrijft dit toe aan het inademen van koude lucht. 
Meer niet. 

REIJNIER DE GRAAF (1641—1673). Ik nam inzage van: Alle 
de werken, so van de ontleedkunde als andere deelen der medicijnen 
beschreven door den heer Regnere de Graaf in sijn leven nauw
keurig ontleder en gelukkig geneesheer tot Delft, 1686. 

Dit werk bevat verhandelingen over de mannelijke geslachts
organen (1668), over de vrouwelijke geslachtsorganen (1671), 
over het alvleeschsap, over „clysteeren", en over het gebruik van de 
spuit in de geneeskunde. 

Reijnier de Graaf was een practiseerend medicus in Delft, die 
in Leiden had gestudeerd. Hij beoefende naast zijn praktijk vlijtig 
de vergelijkende anatomie en gaf ook, zooals toen gebruikelijk was, 
openbare demonstraties daarover, soms met vivisecties. 

Hij was blijkbaar een zeer intelligent en zeer goed onderlegd man, 
met een grooten werklust en grooten wetenschappelijken aanleg. 
Vooral interesseerde hem de functie der geslachtsorganen en de 
functie van de pancreasklier. 

Zijn gezondheid liet te wenschen over en hij stierf op twee en 
dertig jarigen leeftijd. Had hij langer geleefd, dan zou hij zonder 
twijfel zeer veel tot stand hebben gebracht op wetenschappelijk 
gebied. Zijn naam is vereeuwigd in den term „Graafsch blaasje , 
zooals men nu nog de follikels in de eierstok noemt. Deze term is 
het eerst gebruikt door Haller, professor te Göttingen, leerling van 
Boerhaave, en is eigenlijk ten onrechte blijven hangen. 

Men wist reeds in de oudheid, dat castratie van vrouwelijke dieren 
tot onvruchtbaarheid aanleiding geeft. Men kende toen reeds de 
eierstokken en dacht dat hierin vrouwelijk zaad werd bereid, men 
noemde ze dan ook „vrouwelijke ballen". 
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Hiertegen kwam de Graaf op. Hij vergeleek ze met de eiernesten 
der vogels en noemde ze daarom „eiernesten". Hij zegt: „De ballen 
of klooten der vrouwen hebben gans geen gelijkenis met die der 
mannen, als geen saadtblaaskens maar volkomen eieren in haar 
olieachtige zelfstandigheid behelzende, waar de saadt bereidende 
vaten zich na toe begeven. De eieren in de ballen besloten, worden 
volgens ons oordeel vrugtbaar gemaakt voor sooveel de wasem des 
saats uit de lij fmoeder langs de trompetten, tubae Faloppii genaamt, 
tot de klooten optrekkende in de eieren aldaar een gewenschte 
gisting verwekt. De zaadlugt, het vlugtigste deel van het zaad, 
kruipt op tot de eiernesten en besproeit de eieren." 

Van Leeuwenhoek bestreed, zooals ik reeds opmerkte, de stellingen 
van de Graaf en beweerde dat het onmogelijk zou zijn, dat de 
blaasjes, die de Graaf voor eieren hield de eileiders konden pas-
seeren en dat hij bovendien naar de eieren in de baarmoeder had 
gezocht, maar ze nooit had gevonden. 

De Graaf, die wel voelde, dat hij zijn stelling niet had bewezen, 
zocht ook naar de eieren in de baarmoeder. 

Hij onderzocht daartoe zeer veel konijnen na de bevruchting van 
uur tot uur en meende inderdaad de eieren in den vorm van blaasjes 
in de baarmoeder te hebben gevonden. Dit waren natuurlijk de zich 
reeds ontwikkelende vruchten. Eerst von Baer ontdekte in 1938 het 
zoogdierei in het Graafsche blaasje en Kölliker ontdekte later, dat 
de bevruchting door de spermatozöiden plaats heeft. De stelling, 
dat de wasem van het zaad de eieren bevrucht, vindt men in het 
begin van de 19e eeuw nog in de litteratuur vermeld. 

De Graaf trok ook te velde tegen de meening, die toen nog alge
meen verbreid was, dat in de rechter helft van de baarmoeder der 
vrouw de jongens zouden ontstaan en in de linker helft de meisjes, 
terwijl in het midden de hermaphroditen zich zouden ontwikkelen. 

Omtrent de alvleeschklier geeft de Graaf een „Ontleet en genees-
konstige beschrijvinge van de eigenschappen en nuttigheyt des al-
vleesigen saps." Ook dit onderwerp interesseerde de Graaf reeds in 
zijn studietijd te Leiden. Zijn leermeester Sylvius schreef alles aan 
de pancreasklier toe. 

De Graaf onderzocht bij zeer veel dieren de pancreasklier. Hij 
ging van het standpunt uit (zooals ook van Leeuwenhoek), dat men 
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vergelijkend moet werken om de functie van een orgaan te kunnen 
doorgronden. Hij onderzocht de klieren van mensch, rund, varkens, 
haas, konijn, kat, hond, wolf, karper, slang, aal en ook van vogels. 

De physiologie der klier was nog absoluut onbekend. Men theore
tiseerde er maar op los. Vesalius dacht (zuiver anatomisch), dat 
het een kussentje was om den maag te steunen. Bartolini meende, 
dat het een blaas was voor de melksecretie. Wharton meende, dat 
alle klieren in dienst stonden van de zenuwen, zoo ook de pancreas-
k l i e r ,  e n  d a t  d e  p a n c r e a s k l i e r  h e t  o v e r t o l l i g e  z e n u w v o c h t  z o u  a f 
voeren. 

De Graaf verwierp deze stelling, omdat hij nooit eenig vocht in 
de zenuwen had gevonden en ze bovendien niet opzwellen als men 
ze afbindt. Hij sneed bij honden de groote zenuwen van de achter-
beenen door en bond er een fleschje aan, maar zag er geen vocht 
uitkomen. 

Hij legde tenslotte bij honden pancreasfistels aan, om er achter 
te komen. Hij was de eerste, die deze operatie verrichtte. Om het 
janken der dieren bij de operatie, waarbij natuurlijk geen narcose 
of locale anaesthesie werd toegepast te voorkomen, deed hij tracheo
tomie, zooals ook reeds Vesalius. 

De beschrijving van de operatie is een meesterstuk, kort en 
zakelijk en toch duidelijk. Hij toont zich hier de evenknie van 
Harvey. 

De Graaf onderzocht de eigenschappen van het afloopend vocht, 
maar veel verder dan kleur, reuk en smaak te bepalen kwam hij 
met de toenmaals zeer onvolmaakte onderzoekingsmethoden na
tuurlijk niet. 

De beteekenis van de alvleeschklier heeft hij niet kunnen door
gronden. Claude Bernard zette in het midden der 19e eeuw het 
werk voort, ook met pancreasfistels. 

JOHAN SWAMMERDAM (1637—1680). Swammerdam was de 
zoon van een Amsterdamsch apotheker en liefhebberde op zeer 
jeugdigen leeftijd reeds in de dierkundige verzameling („kabinet") 
van zijn vader. 

Hij studeerde, hoewel niet van harte, te Leiden in de geneeskunde, 
maar sleet daar zijn tijd hoofdzakelijk met anatomische onder
zoekingen, waarvoor hij een bijzonderen aanleg had. 
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Hij was de praeparateur van zijn leermeester, Prof. van Horne. 
I\a zijn promotie ging hij terug naar Amsterdam en wijdde zich — 
vooral later — met hart en ziel aan anatomische studiën, vooral van 
insecten, de „bloedlooze dierkens ', zoo genoemd omdat ze geen 
rood bloed hebben. 

Hij praepareerde onder het vergrootglas met uiterst fijne instru
menten. Hij balsemde insecten met terpentijn en spijkolie. Hij blies 
de vaten op met lucht of spoot ze in met een conserveerende vloei
stof en maakte zeer mooie, geconserveerde praeparaten, een zgn. 
„kabinet , van alle mogelijke dieren. Hierin waren ook praeparaten 
van viervoetige dieren, o.a. een gebalsemd lam. Hij verkreeg op den 
duur een zeer kostbare verzameling, die na zijn dood her en der 
werd verspreid. 

Hij werkte als een bezetene dag en nacht. Tenslotte werd hij 
ziekelijk en geëxalteerd en leed nu en dan aan godsdienstwaanzin. 
Hij stierf op jeugdigen leeftijd als een eenzaam man. 

Maar zegt Boerhaave, als inleiding tot den Bijbel der Natuur: 
„Dus heeft hij, een eenig, afgezonderd man, begonnen, voortgegaan 
en volbracht veel meer dan alle de schrijvers der vorige (17e) eeuw " 

De manuscripten van zijn onderzoekingen werden na zijn dood 
door Boerhaave in het Nederlandsch onder den titel: Bijbel der 
Nature, door Jan Swammerdam, Amsteldammer, of Historie der 
Insecten uitgegeven (1737). Een Latijnsche vertaling werd er naast 
geplaatst om het boek ook in het buitenland te doen lezen. Het boek 
is voorzien van buitengewoon mooie teekeningen, op 53 groote 
platen in een afzonderlijk deel verzameld. 

Als men dit boek leest, staat men verbaasd over de werkkracht, 
de vaardigheid in het ontleden van insecten en het intellect van 
Swammerdam. Hij was inderdaad zijn tijd ver vooruit. Hij was 
veel meer een wetenschappelijk man dan van Leeuwenhoek. 

Van de insecten beschreef hij o.a. de anatomie en de biologie van 
de eendagsvlieg (haft), van de bijen, de mieren en vele andere 
insecten, en verder van kikkers, mieren, slakken, spinnen en wormen. 
Van het parasitisme van wormen begreep hij niets, zooals hij zelf 
erkent. Hij zegt: „hoe de wormen in de levende dieren voortkomen 
gelijk men ziet in de lever van ossen en de nieren van honden, dat 
heeft groote swaarigheid om te expliceeren." 

6 
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Hij onderkende bij de bijen de „Koning" als een wijfje en gaf 
haar den naam „Koningin' , de hommel als een mannetje en de 
„gemeene bij", die hij werkbij noemde, als een geslachtloos wezen 
(„gelubde maagden"). 

Ook hij dacht, dat het wijfje vruchtbaar werd door de sterke, 
„subtiele" lucht van het manlijk zaad, die zich in de korf zou ver
spreiden. Hij begreep, even als zijn tijdgenooten nog niet veel van 
de bevruchting. 

Ook hij keerde zich tegen de leer van de spontane generatie en 
w a s  e e n  m e d e s t a n d e r  v a n  H a r v e y ,  v a n  w i e  d e  s t e l l i n g  a f k o m s t i g  i s .  
„loco ovo omnia". 

Ten opzichte van de spontane generatie van insecten uit rottende 
stoffen zegt hij: „Ik laat nu alle verstandige geesten oordeelen, of 
een schepsel, daar zooveel kunst, wijsheid en een almachtigen arm 
Gods in bespeurt wordt, wel in verrotting of bij geval zou kunnen 
voortkomen." 

Hij ontdekte de „klepkens in de watervaten" (die Ruysch nader 
beschreef). Hij zei de eieren in de ovariën van zoogdieren te hebben 
ontdekt vóór de Graaf. Hierover ontstond een heftige strijd 
tusschen hen, die tot verwijdering leidde. 

Hij was de uitvinder van de methode bloedvaten in te spuiten 
met was. Hij was een der eersten, die de roode bloedlichaampjes 
zag (met Malpighi, 1665), die later door van Leeuwenhoek werden 
beschreven. 

Hij onderscheidde in het oog „wateragtige vogtigheyt, glas-
agtige vogtigheyt en cristallyne vogtigheyt." 

Hij onderzocht de spierfunctie bij kikkers en honden en ontdekte 
reeds, dat de spier met haar zenuw een geheel vormt (1668) en 
prikkeling van de zenuw tot spiercontractie aanleiding geeft. 
Swammerdam noemt het een „zeer aardig en ook vermakelijk 
experiment bij een levende, geopende hont de middenrif zenuwen met 
de punt van een zeer fijne naald te prikken, of met scherpe wateren 
te irriteeren en dan te zien hoe het middenrif zich samentrekt en 
zijn natuurlijk functie zien volvoeren." Hij zegt: „De oorspronk 
dezer beweging ligt voornamelijk in het begintsel van het ruggemerg 
en dan verder in alle de senuen des lichaams." Hij observeerde vivi-
sectorisch de systole en de diastole van het hart en bewees dat er 
geen „onzichtbare geesten" of „subtiele materie" zooals men toen 
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dacht in de hartspier komen en die de contractie zouden veroor
zaken, maar dat integendeel de hartspier bij de contractie kleiner 
wordt. Hij loochent „dat er zienlijke vloeibare noch opblazende 
geesten plaatselijk door de senuen beweegt worden." 

Hij maakte het eerst (1665) een spierzenuwpraeparaat, zooals 
wij die nu nog kennen. Hij doorgronde echter het wezen van de 
spiercontractie niet. Hij erkende, dat hij er niets van begreep en 
zegt tenslotte: „zeer wel te weten te hebben gehandeld als iemand, 
die de heldere stralen van de zon met een houtekool zou willen 
afmalen, en dat de verklaring der spierfunctie op gelukkiger ver
standen wacht. ' Een dergelijke bescheiden erkentenis zoekt men 
bij zijn tijdgenooten, die er veel minder van wisten, tevergeefs. 

Swammerdam was behalve anatoom ook een groot experimen
tator. Hij bezondigde zich, evenals Vesalius, Harvey en de Graaf 
en andere experimentatoren van zijn tijd aan vivisectie (zonder 
verdooving in welken vorm ook), omdat hij wel begreep, dat men 
de functies der organen tenslotte toch niet in alle deelen uit den 
toestand bij het doode dier kon opmaken. Een methode, die volle 
twee eeuwen na hem de groote physiologen Magendie en Flourens 
ook nog druk beoefenden. Hij stond met mannen als Harvey, 
de Graaf en van Leeuwenhoek tegenover de sophisten en philo-
sophen, die steeds maar redeneerden zonder te onderzoeken en ver
klaarde dat ondervindingen en ervaringen den grondslag moeten 
leggen van de wetenschap. 

Een en ander maakt wel duidelijk, dat er een groote afstand lag 
tusschen den anatoom, bioloog en experimentator Swammerdam en 
den observator zonder meer, die van Leeuwenhoek was. Bij 
Swammerdam vergeleken was van Leeuwenhoek inderdaad slechts 
een dilettant. 
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DE VEEARTSENIJKUNDE IN DE ZEVENTIENDE EEUW. 

In de 17e eeuw bloeide de Veeartsenijkunde onder leiding van 
Italiaansche, Spaansche en Fransche ruiters („équiers"), die aan 
rijscholen verbonden waren en over rijkunst en geneeskunde van 
paarden schreven. 

De beroemdste dezer auteurs was de Solleysel, schrijver van Lc 
parfait Maréschal, een boek dat tot in het begin der 19e eeuw in 
alle landen leiding gaf aan de geneeskunde der dieren, met name 
van paarden. 

JACQUES LABESSIE DE SOLLEYSEL (1617—1680), zich noemende 
Sieur de Solleysel, Equier, Sieur du Clapier, studeerde aan de 
Jezuïtenschool te Lyon, waar hij het Latijn leerde dat hem de 
mogelijkheid schiep de Latijnsche werken over de geneeskunde te 
bestudeeren, waarvan de sporen veelvuldig in zijn boek zijn te 
vinden. Grieksch kende hij blijkbaar niet, hij citeert Hippocrates 
in het Latijn. Later ging hij zich te Parijs aan de rijkunst wijden. 
Hij werd stalmeester in diensten van den Franschen ambassadeur, 
die in 1648 den vrede te Munster teekende. Hij schijnt zijn kennis 
omtrent de ziekten van paarden en de behandeling daarvan in den 
aanvang in Duitschland te hebben opgedaan. Teruggekomen in 
Parijs stichtte hij een rijschool en werd de eerste „équier" van zijn 
tijd en was tegelijk paardenarts, met dien verstande, dat hij de 
eigenlijke behandeling, b.v. aderlating, overliet aan een smid en 
zelf slechts aanwijzingen gaf. 

Na 16 jaar als zoodanig werkzaam te zijn geweest, schreef hij 
zijn beroemd boek le parfait Maréschal (1644) *), welk werk veel 

*) De volledige titel van het boek is als volgt: 
Le parfait Maréschal qui enseigne a connoitre la beauté, bonté et les 

défauts des Chevaux; les signes et causes des Maladies, les moyens de les 
prévenir, leur guérison et le bon ou mauvais de la Purgation et de la Saignée; 
la manière de les conserver dans les Voyages; de les nourrir et de les penser 
selon 1'ordre; la Ferrure sur les desseins des fers; qui rétabliront des mêchans 
pieds et conserveront les bons. Ensemble: Un traité du Haras, pour élever 
de beaux et bons poulains et les préceptes pour bien emboucher les Chevaux, 
par le Sieur de Solleysel, Ecuyier, Sieur du Clapier, 1 un des Chefs de 
1'Academie royale, proche 1'Hotel de Condé. 

A la Haye Henry van Bulderen. Marchand librairie dans le Pooten a 
1'Enseigne de Mezeray. 1691 (8e edition). 
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edities en vertalingen beleefde en vaak werd overgeschreven of in 
ieder geval als voorbeeld diende voor schrijvers die na hem kwamen, 
zooals de Fransche équiers en ook de Duitsche stalmeester von Sindt, 
en zelfs tot in de 19e eeuw toe. 

Ik geef hier een uitvoerig uittreksel uit het boek van de Solleysel, 
mede omdat het een goed inzicht geeft omtrent den stand der ge
neeskunde bij den mensch in dien tijd 1). 

In het eerste deel worden de ziekten van paarden behandeld. 
Het boek is breedsprakig en met veel vertoon van geleerdheid 

gesteld, zooals trouwens alle litteratuur van dien tijd, en maakt dik
wijls den indruk dat het mede voor reclame diende voor den verkoop 
van geneesmiddelen, die in een eigen apotheek werden gemaakt. De 
medicamenten worden aanbevolen als universeel werkzame middelen, 
evenals Vegetius dat deed, zooals b.v. „le poudre cordiale universelle" 
waarin sassafras en nog 25 andere kruiden voorkwamen, maar geen 
enkel cardiotonicum. Hij volgde dus het systeem van Galenus en 
de Arabieren, n.1. de polypharmacie. 

De kruiden, die hij voorschreef waren in hoofdzaak uit de 
medische pharmacopee en uit het werk van Vegetius genomen. Het 
blijkt steeds duidelijk, dat de Solleysel de werking er van veelal zelf 
niet kende. Hij zegt echter, dat hij ze alle had geprobeerd en probaat 
bevonden, en als ze schijnbaar niet hielpen, dit kwam doordat de 
diagnose niet goed was geweest. De aangeprezen geneesmiddelen 
zijn dikwijls zoo ingewikkeld van samenstelling en de bereiding 
wordt vaak onder zoo'n vloed van woorden bedolven, dat wel 
niemand ze ooit zelf zal hebben gemaakt, maar ze voor het gemak 
wel zal hebben besteld uit de apotheek van de Solleysel. 

Als purgantia worden genoemd, naast aloë ook cassia, manna, 
tamarinde, rhabarber, senne en helleboris niger, middelen, die als 
purgantia bij paarden met in aanmerking komen. Hij onderscheidt 
onder de purgantia Cholagoga die, overeenkomstig de beteekenis 
van het woord purgeeren reinigend werken bij galstoornissen, n.1. 
cassia, manna, tamarinde, rhabarber, aloë; Menelagoga, die de 
melancholie (veroorzaakt door de zwarte gal, wat de Solleysel noemt 

') In de Universiteitsbibliotheek te Utrecht zijn de 8e druk van 1691, 
benevens die van 1693, 1706, 1733 en 1754. Laatstbedoeld exemplaar heeft 
mij gediend voor het hiervolgende overzicht van dit belangrijke werk. 
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„bile brulée") verdrijven, n.1. senne, helleboris niger, lapus laguli; 
Hydrogoga, die overvloed van vocht verdrijven, zooals nieswortel, 
wilde komkommer, jalappe en gumma gutta en Phlegmagoga, die 
het slijm verdrijven, zooals coloquint en euphorbium. 

Het is duidelijk, dat dit alles klakkeloos uit de geneeskunde van 
den mensch is overgenomen, en zonder kennis van zaken. 

Hij onderscheidde „Clystères carminatives" met emollientia, 
voor winden; „Clystères purgatives" met kamillen; „Clystères 
a s t r i n g e n t e s "  m e t  h e t  w a t e r  w a a r i n  d e  h o e f s m e d e n  d e  i j z e r s  a f 
koelen of melk en met verschillende kruiden (waarin ondertusschen 
geen enkel adstringeerend middel); „Clystères anodines ', voor pijn-
stilling met kamillen en mellilotus en „Clystères diurétiques met 
een afkooksel van venkel, asperges, peterselie; middelen dus die 
aetherische oliën bevatten. De lavementen werden ingebracht met 
een clysteerspuit, zooals dit ook bij den mensch geschiedde. 

„De natuur ontdoet het lichaam van schadelijke stoffen, soms 
door diarrhee of pisvloed, of zweeten of door „transpiration 
insensible", maar ook door bloedverlies." 

Daarom is aderlating zoo goed, zegt de Solleysel. 
„Het bloed kan veranderen in slijm of gal (gele of zwarte gal), 

of veranderen in hoeveelheid, of het slachtoffer worden van ont
steking of rotting, het kan ook te langzaam of te snel loopen en de 
lichaamsdeelen overladen. Dit zijn de indicaties voor aderlating. 

Aderlating stond bij de Solleysel in hooge eere, zooals bij iedereen 
in die dagen, ook bij de geneeskundigen. Trouwens, de S. heeft 
zonder twijfel veel van zijn kennis geput uit medische werken. 
Dezelfde principes die de Solleysel verkondigt vindt men ook bij 
Boerhaave, een eeuw nadien. 

De aderlating moest men verrichten met inachtneming van een 
bepaald, zeer ingewikkeld systeem. „Veranderingen van het bloed 
hebben op bepaalde tijden plaats. In het voorjaar kan het gemak
kelijk tot gele gal worden, in den herfst tot zwarte gal, in den winter 
tot slijm, iedereen weet dat wel. Van 12 uur in den nacht tot 6 uur 
in den morgen overheerscht het bloed, van 6 uur in den morgen 
tot 12 uur 's middags het slijm, van 12 uur tot 6 uur de gele gal, 
en van 6 uur tot middernacht de zwarte gal." 

„Wanneer men wil aderlaten, b.v. tegen de gal of het slijm, 



DE VEEARTSENIJKUNDE IN DE ZEVENTIENDE EEUW 87 

moet men met deze tijden rekening houden. Dat wisselen om de 
6 uur staat echter niet absoluut vast, daarom is het aan te bevelen 
te aderlaten tegen een bepaalde verandering in het bloed 4 uur nadat 
de verandering is opgetreden. De aderlating moet geschieden bij 
wassende maan en nooit als de maan staat in het teeken van den 
leeuw of den stier; nooit moet men aderlaten aan het deel wat gewijd 
is aan een bepaald hemelteeken, b.v. aan de beenen, wanneer de 
maan is in de tweelingen. Nooit moet men aderlaten als de zon ver 
van den equator afstaat („Solsticien") en niet als de dagen en 
nachten gelijk zijn, omdat dan de natuur lijdende is en men haar met 
rust moet laten. De aderlating moet ook geschieden al naar het 
temperament van het paard, op bepaalde tijden." 

„Bij een sanguinisch temperament moet men laten als de zon 
staat in het teeken van den stier en de maagd (de teekens der aarde). 
Als het dier cholerisch is moet men het laten in de teekens van het 
water, n.1. de schorpioen of de visschen; als het melancholisch is, 
in de teekens van de lucht, b.v. in de tweelingen; als het paard 
phlegmatisch is moet men de aderlating verrichten in de teekens 
van het vuur, n.1. de ram en de leeuw." 

„Ook de zon heeft grooten invloed. Bij voorbehoedende ader
latingen moet men de lating bij jonge paarden verrichten op den 
4en of 5en dag na nieuwe maan; bij oudere na volle maan. Men 
moet niet laten aan een lichaamsdeel wanneer de maan treedt in het 
hemelteeken waaraan dat lichaamsdeel is gewijd. De ram beheerscht 
den kop, de stier den hals, de tweelingen de beenen, de leeuw het 
hart, de maagd den buik en de darmen, de schorpioen de geslachts
organen en de dijen. Aan de halsader moet men niet laten als de 
maan in den stier is en ook aan de slapen (bij oogziekten) niet." 

Het spreekt vanzelf, dat de Solleysel al deze maatregelen zelf niet 
nam, het geheel maakt soms sterk den indruk van kwakzalverij. 

Er werd adergelaten met de vlijm of de lancet en op zeer ver
schillende plaatsen. Aan de halsader bij kwade droes en schurft, 
aan de slapen bij oogziekten, onder de tong bij ziekten van den kop 
en bij koliek, aan de neusvleugels bij koliek of heftige verhitting, 
aan het gehemelte bij gebrek aan eetlust. Laatstbedoelde lating werd 
dikwijls met een puntig stuk hertshoorn gedaan; het bloed werd dan 
opgevangen in zemelen en het paard te eten gegeven of ingegeven. 
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Aan de beenen werd gelaten bij schouderkreupelheid, mits de maan 
stond in het teeken van de tweelingen. In de flanken werd gelaten 
bij koliek, mits de maan in de maagd stond. „Men moet een ader
lating bij mooi weer verrichten; bij jonge paarden onder wassende 
maan, bij oude paarden onder dalende maan. Vooraf moet men ze 
geen voedsel geven, ook geen water, omdat anders de geesten te 
veel worden bewogen." In Duitschland liet men volgens de Solleysel 
de paarden te voren loopen om de vochten eerst goed te mengen. 

De eigenschappen van het bloed speelden een groote rol: „als het 
bloed te veel schuimt, is dit een teeken dat het te sterk verhit is 
door geesten, of door te veel eten, te zwaar werken, of ook doordat 
het dier te veel temperament heeft. Deze dieren moeten minstens 
tweemaal per jaar worden gelaten. Een koudbloedig paard heeft 
slijmig, waterig bloed en moet daarom niet worden gelaten." 

„Als het bloed te veel water bevat en erg dun is, dan zijn de 
huidporiën afgesloten door vuil, wat de uitwaseming van dampen 
door de huid („perspiratio insensible") verhindert. Als het bloed 
geel is aan de oppervlakte en zwart onder, of de kleur van den grond 
heeft, is het paard melancholisch en dan is de gal overheerschend 
(zwarte gal)." 

De temperamenten werden overeenkomstig de leer van Galenus 
door de Solleysel ook bij paarden in verband gebracht met de 
vochten. 

Men moest volgens de S. het paard niet meer purgeeren dan nood
zakelijk is. Dit purgeeren geschiedde in die dagen systematisch, 
vooral in het voorjaar, om de slakken die 's winters in het lichaam 
zich verzamelen te verwijderen. 

Het woord purgeeren is hier dus in de eigenlijke beteekenis van 
„reinigen" op te vatten. Zoo leeft deze handeling nu nog in de 
volks- en natuurgeneeskunde voort. 

Astrologisch bijgeloof was bij de Solleysel sterk ontwikkeld, ook 
bij het purgeeren. Den stand van de maan moest men in aanmerking 
nemen, omdat de maan invloed heeft op de humores. Wanneer de 
maan in de koude, vochtige teekens van den dierenriem staat (n.1. 
in het teeken van den schorpioen of de visschen), zou purgeeren beter 
werken dan in de teekens van het „vuur", n.1. de leeuw of de ram. 
Ook moest niet worden gepurgeerd, volgens de Solleysel, van 
21 Maart tot 21 September en van 22 Juni tot 24 December, en niet 



DE VEEARTSENIJKUNDE IN DE ZEVENTIENDE EEUW 89 

2 dagen vóór en 2 dagen na den termijn der wisseling van den 
dierenriem, omdat dit kritieke dagen zijn, waarin de natuur zich 
tracht te ontdoen van al het schadelijke en een purgans dit zou 
beletten, dus niet van 18 Maart tot 25 Maart, de tijd waarin de 
dagen en nachten even lang zijn, en niet van 18 Juni tot 26 Juni 
en van 18 December tot 26 December, de tijd van het jaar waarin 
de zon het verst van den evenaar staat. 

De Solleysel heeft hier het oog op het purgeeren dat, sedert de 
oudheid, gebruikelijk was als voorbehoedmiddel jaarlijks te doen, 
zooals ook Vegetius dat aanbeval. 

De Solleysel zegt verder: „Als ge eenige kennis van het purgeeren 
hebt, zult ge niet purgeeren als de maan in conjunctie of oppositie 
staat met de zon of bij Mars en Saturnus, waarvan ze een vijand 
is, want het is duidelijk, dat de maan, die op het lichaam van het 
paard werkt, in sa qualité influencelle wordt verzwakt door andere 
planeten, en dan dus een groote verwoesting aanricht en dus het 
purgeeren meer schadelijk maakt dan nuttig. Neem daarom wanneer 
ge wilt purgeeren den tijd, dat de maan in conjunctie staat met 
Jupiter of Venus, want zijnde vriendin van deze planeten, versterken 
ze de natuur door hun invloed (influence influencelle) en niet 
door hun qualité elementaire, die geen groote macht heeft over 
het lichaam, en zelfs als de maan zou zijn in oppositie met Jupiter 
of met Venus is ze toch nog gunstig. „Ik zeg dit met kennis van 
zaken", voegt de Solleysel aan deze nonsens toe. „Men moet de 
humores, die men wenscht te verdrijven eerst koken, voor men 
purgeert. Dit doet men met verschillende simplicia, n.1. digestiva, 
omdat hierdoor de humores worden geprepareerd om te worden 
geëvacueerd", zegt hij verder. 

Lavementen (laver = wasschen), clysma's (clystère = ver
weeking), waren volgens de S. zoo goed, dat geen ander medicament 
daarmee gelijk staat: „geen enkel lichaamsdeel is er aangetast, of 
men kan verlichting krijgen door een lavement. Als de darmen zijn 
gewasschen, kunnen de andere lichaamsdeelen hun overtollige 
vochten kwijt." De lavementen werden in den regel gegeven met olie 
en een mengsel van zeer verschillende kruiden („lavement pour 
chasser les vents; pour chasser les vers; lavement diurétique"). 

„De normale smaak van het bloed is zacht; als het bloed slijmig 
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is, is het smakeloos, als het gallig is smaakt het als boter, als de 
zwarte gal overheerscht is het zuur, als het vies smaakt bevat het 
bedorven slijm." 

„Branden (bij beenaandoeningen) moet gebeuren bij afgaande 
maan, het best 5 a 6 dagen na volle maan." De Solleysel wijst er 
op, dat de Mooren en de Italianen ook voorbehoedend branden, 
zonder dat iemand daarna het paard minder waard achtte. 

De Solleysel beveelt aan te branden met een lichte hand en een 
niet te gloeiend ijzer. Men gebruikte meestal brandijzers van koper. 
„Gouden en zilveren brandijzers zijn niet beter", zegt de Solleysel. 

In het eerste deel van zijn boek behandelt de Solleysel de ziekten 
van paarden en de therapie, en geeft een niet onaardig overzicht 
vooraf. Hij wist reeds, dat heldere urine een afwijking beteekende; 
waarschijnlijk heeft de Solleysel in verband met het toen zeer ge
bruikelijke „piskijken" bij den mensch deze opmerking gemaakt. 

Het „hangen van den rooster" werd behandeld door branden, 
zooals ook de smeden dat deden tot een halve eeuw geleden. 

Bij gebrek aan eetlust, wat beschouwd werd als een apart ziekte
beeld, werd steeds adergelaten aan het gehemelte met een puntig 
stuk hertshoorn („coup de corne"). Blijkbaar had iedere koetsier 
in die dagen een dergelijk instrument aan zijn gordel. Ook liet men 
het paard langen tijd (b.v. een uur) kauwen op kauwmiddelen 
(pik b.v.), die in de holte van een soort bit („mastigadour") werden 
gedaan om de speekselsecretie te bevorderen. 

De medicamenten werden in de keel gebracht op het platgeslagen 
einde van een „bullepees". Ook werd ingegeven met een grooten 
koehoorn, zooals dat sedert de oudheid gebruikelijk was. 

Droes, wat zou ontstaan door gisting van de vochten, wordt door 
de Solleysel vrij goed beschreven. Hij kende de besmettelijkheid van 
droes. Hij meende overigens dat er kwade droes uit kon ontstaan, 
wat nu nog een volksgeloof is. De behandeling van droes bestond, 
zooals nu nog, in maceratie der klieren met laurierolie of althaezalf 
of ungt. basilicum en omwikkeling met een schapehuid. Zoo noodig 
werden de abscessen geopend met een brandijzer. 

Zwelling der retropharingeale klieren bij droes kende de Solleysel 
blijkbaar niet. Wanneer het dier snurkte bij droes, trachtte hij de 
secretie van slijm uit den neus te bevorderen door spiritus in olie 
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in den neus te spuiten, of door snuif in den neus te brengen met een 
ganzeveer, of ook gaf men wel „pilotes cardiales" om het hart 
te versterken. 

Ook beveelt de S. aan de neusuitvloeiing te bevorderen door peper 
en azijn in boter en olie door den neus in te geven. Hij zegt echter, 
dat men daarna nogal eens „battement du flanc" ziet optreden. Het 
gevaar, dat verbonden is aan het ingeven door den neus, was dus 
de Solleysel wel bekend; trouwens Apsyrtus wist dit reeds. Om dit 
gevaar eenigszins te bezweren, beveelt hij aan niet in te geven dan 
bij dalende maan, het best één dag na volle maan. 

„Valsche droes" zou ontstaan als de vochten niet goed genoeg 
gisten en onvoldoende doorbraak der klieren of onvoldoende neus
uitvloeiing volgt. Daarvoor werd het paard onderworpen aan allerlei 
gemedicineer met medicamenten van ingewikkelde samenstelling en 
speciale namen, „poudre de lieutenant" etc. of asa foetida, inspui
tingen in den neus enz. Het „poudre cardiale universelle" van de 
Solleysel speelde hierbij een groote rol. Het bestond uit sassafras 
en 25 andere plantaardige middelen, was overgenomen uit het boek 
van Vegetius en had met hartversterking niets te maken. Intusschen 
ook in de geneeskunde van die dagen en nog veel later, schermde 
men veel met hartversterkende middelen. 

Bij de bespreking van kwade droes („de la Morve") blijkt, dat 
de Solleysel van deze ziekte, welke in die dagen zoo belangrijk was 
wegens de groote sterfte die ze nu en dan onder de legerpaarden 
veroorzaakte, niet veel wist, wat trouwens ook reeds blijkt uit een 
zeer lang gebazel over de humores, dat hierbij wordt ten beste 
gegeven. Verschillende geneesmiddelen werden natuurlijk aanbe
volen, vooral ook het verbranden van een mengsel van verschillende 
aromatische planten, waaronder mentha piperita, hysoop, absinth, 
en het laten inademen der dampen. 

Het hoofdstuk over oogaandoeningen geeft niets oorspronkelijks, 
alles compilatie van andere schrijvers, vooral van Vegetius. Als ge
neesmiddel werden setons op het voorhoofd aangebracht en de 
oogader onderbonden, en verder werden geneesmiddelen uit de 
fabriek van de Solleysel aangeprezen. 

Neusbloedingen worden door de Solleysel verklaard voort te 
komen uit te veel bloed („plethora"), waarin te veel geest („esprit") 
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en een zout, „die het bloed doet koken en gisten, zoodat de aderen 
niet meer in staat zijn het vast te houden en daardoor bersten." 

Tetanus werd door hem beschreven onder den naam „mal du 
cerf", wat doelt op het feit, dat lang opgejaagde herten harde spieren 
hebben na den dood. Apsyrtus gebruikte reeds het woord tetanus. 

De Solleysel kende de haemoglobinurie die kan optreden na lange 
marschen. 

Bij kreupelheid geeft hij den juisten raad steeds ook nauwkeurig 
den voet te onderzoeken en hij wist reeds dat hier dikwijls de 
oorzaak schuilt, wat in latere jaren weer is vergeten. Hij raadt aan 
de paarden bij kreupelheid ook vooral in het rond te laten loopen. 
Overigens raadt hij voor schouderkreupelheid aan den schouder in 
te wrijven met eigen bloed met brandewijn vermengd (Vegetius en 
Apsyrtus mengden er azijn door). Bij „verrekking van de banden, 
die den schouder aan het lichaam verbinden (Cheval entreouvert)" 
beveelt hij aan de huid aan den schouder met een spatel los te maken 
tot de pezen blootliggen en de pezen dan te verbrijzelen; daarna 
door twee openingen in de huid een ganzeveer te trekken, inge
smeerd met unqt. basilicum of wagensmeer. Na enkele dagen moest 
de veer opnieuw worden ingesmeerd. 

Bij Javart zegt de Solleysel dat ze moeilijk geneest als ze wordt 
opgemerkt bij wassende maan, bij dalende maan zou genezing ge
makkelijker te verkrijgen zijn. 

Branden beveelt de Solleysel aan toe te passen met een lichte hand 
en niet diep. Bij overhoeven schrij ft hij intusschen voor eerst incisies 
te maken tot op het been, daarop heete terpentijn te appliceeren met 
een verband gedurende 24 uur, dan te branden met een niervormig, 
gloeiend ijzer en daarna weer terpentijn aan te brengen. 

Bij vernagelingen kon de Solleysel naar zijn zeggen wel duizend 
middelen toepassen, maar het beste zou zijn: „eau vulneraire, 1'huile 
de merveille, unguent de maitre Sicard, de monsieur Curty of de 
Barthelemy of de la Comtesse", alles in zijn apotheek verkrijgbaar. 
De samenstelling noemt hij niet. 

Als cataplasma bij voetaandoeningen beveelt hij aan faeces van 
schapen en kippen gekookt met azijn en zout tot een pap. De wonden 
werden gewasschen met urine van den mensch, wat nu nog wel 
gebeurt in de volksveeartsenijkunde. 
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Ook werden gebruikt drogende poeders van kalk, aluin, borax, 
wijnsteen of gebrande schelpen. Als „digestifs" voor wonden werden 
aanbevolen terpentijn met honing, eidooier, myrrhe en aloëpoeder, 
middelen, die eenige tientallen jaren geleden nog in de zgn. 
„digestief-zalven" werden gebruikt, en bij open wonden niet zonder 
succes. 

Schotwonden werden behandeld met een bepaald waschmiddel, 
„eau arquebusade", waarvan de samenstelling niet wordt opgegeven. 

Bij het hoofdstuk dampigheid merkt de Solleysel op, dat ze 
ongeneeslijk is indien ze erfelijk is en overigens bij niet erfelijke 
dampigheid alleen te genezen is in den aanvang, als het dier nog 
niet hoest. Hij beveelt aan zwavel met gesmolten lood tot een poeder 
te wrijven en dit in te geven, of ook wel een decoct van meer dan 
twintig kruiden. 

Voor hoesten beveelt hij aan een recept van een twintigtal planten, 
waaronder ook hysoop, foenegriek, zoethout, jeneverbessen, iris
wortel, kummel, venkel, kaneel, maar ook weer zwavel of ook zwavel 
met foenegriek zonder meer. Zwavel heet „balsem voor de longen". 

Hartkloppingen („battements du coeur") ontstaan volgens de 
Solleysel, doordat het hart zich wil ontdoen van schadelijke stoffen, 
die optreden door schadelijke dampen, die uit de melancholische 
vochten (gal dus) voortkomen. Hij beveelt aan lavementen met een 
twintigtal plantenpoeders, die maar lukraak zijn gekozen. 

De Solleysel onderscheidt vier soorten worm („Farcin"). 
Hij zegt: geneesmiddelen in de ooren gebracht, of ook kussentjes 

met (aromatische) geneesmiddelen aan de manen, helpen daartegen 
slechts tijdelijk." Aan „poudres symphatiques", die zouden helpen 
zonder op de aangetaste plaatsen zelve te zijn aangebracht, gelooft 
hij niet. 

Tegen rheumatische hoef bevangenheid, die zou ontstaan door 
scherpe dampen en zouten welke met het bloed ook de voeten aan
tasten, zegt hij, dat hierbij door sommigen de beenen worden om
wonden met verbanden, om de bloedstroom af te sluiten, maar dat 
naar zijn meening er daardoor juist meer bloed naar de voeten gaat, 
„wat blijkt bij den druk op de ader, die men bij aderlaten toepast". 
Hij zegt dat de Mooren hiertegen uien en knoflook geven; wat nu 
nog als een volksmiddel bij menschen met rheumatiek hier en daar 
in gebruik is. 
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Recapituleerende is mijn conclsie, dat de Solleysel veel heeft 
overgenomen uit de oude litteratuur, en daarnaast de astrologie een 
groote plaats doet innemen in zijn voorschriften (tenminste op 
papier), zeer samengestelde recepten voorschrijft, waartegen een 
eeuw na hem Bourgelat voor het eerst te velde trok, en de vier-
vochtenleer, volgens het gebruik van zijn tijd, met zwier hanteert 
en daarmee alles verklaart. 

De Solleysel volgde dus de geneeskunde van dien tijd trouw, ook 
waar het gold de astrologie, hoewel de kerk het had verboden, en 
de meer verlichte geesten het toen reeds bijgeloof noemden. 

Aan vele Universiteiten werden nog in de 17e eeuw zgn. „prog-
nosticous" gepubliceerd en verschillende werken over astrologie 
geschreven. Eerst in de 18e en 19e eeuw verzwakte dit bijgeloof. 
In de latere werken over veeartsenijkunde wordt de astrologie niet 
meer genoemd. 

De zuiver veeartsenij kundige aangelegenheden, die de Solleysel 
bespreekt, n.1. de ziekten van paarden, vormen een mengsel van zin 
en onzin, zooals niet anders te verwachten was in dien tijd en 
waarin hij ook al niet achterstaat bij de geneeskunde van zijn tijd. 

Het voorbeeld van de Solleysel vond in I' rankrijk navolging. 
Na hem hebben verschillende Fransche équiers, stalmeesters en 

leiders van rijscholen in de 18e eeuw veel gelezen boeken geschreven 
over de geneeskunde bij paarden (de la Guérinière; Garsault; 
Bourgelat). De praktijk echter was en bleef in handen van hoef
smeden. 

In het tweede deel van le parfait Maréschal behandelt de 
Solleysel het exterieur, de leeftijdsbepaling, de gebreken, de kleuren, 
de temperamenten, de verzorging en het hoefbeslag; het opfokken 
van veulens, zadels en het opzadelen en bitten. 

Onder de gebreken van paarden acht de Solleysel dampigheid van 
de meeste beteekenis, omdat ze de bruikbaarheid van het dier sterk 
vermindert en ongeneeslijk is. Hij had over dit lijden, voor zoover 
het betreft uit uiterlijke zichtbare kenteekenen (flankslag, dubbel
slag) en de hoest goede denkbeelden. Hij verkondigde echter, 
natuurlijk meer op theoretische gronden dan op ervaring de stelling, 
dat grasvoedering schadelijk is, „omdat ze de slijmsecretie, waardoor 
de luchtwegen worden verstopt nog verergert." Hierop berust blijk-
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baar de tegenwoordig nog bestaande volksmeening, dat men dampige 
paarden stroo moet geven. 

Hij veronderstelt, zooals trouwens ook reeds de oude schrijvers, 
dat bij de anusbeweging, die in ernstige gevallen van dampigheid 
optreedt, lucht wordt ingevoerd door het rectum, om aan den lucht-
honger tegemoet te komen. Hij deelt mede, dat men wel eens een 
wond maakt naast den anus om dit te vergemakkelijken. Men plaatste 
in die wond wel eens een buisje. Men noemde deze operatie „le 
sifflet". Ze werd in de 18e eeuw nog als gebruikelijke operatie 
genoemd. De naklank daarvan vindt men nog in de volksmeening 
terug. Hij deelt ook mede, dat dampigheid een redhibitoir gebrek is, 
met een waarborgtijd van 9 dagen. 

Naast de dampigheid noemt de Solleysel als ernstig gebrek de 
cornage (de piepende dampigheid). Hij noemt de corneurs „souf
fleurs" of „chiffleurs". Hij kent heel goed de verschijnselen en weet 
ook wel, dat het gebrek heel iets anders is als dampigheid. Hij zegt, 
dat het geluid voortkomt uit een vernauwing van de luchtwegen 
van het hoofd. Hij raadt zeer terecht aan koetspaarden steeds in te 
spannen, omdat dit gebrek eerst goed voor den dag komt als de 
dieren gereden worden, temeer omdat het niet redhibitoir was. 

Bij de beengebreken wijdt hij ook uit over spat en onderscheidt 
„éparvin sec" en „éparvin du boeuf". Het eerste is de hanetred, en 
met het tweede wordt bedoeld elke spatknobbel. Tegenwoordig 
spreekt men bij ons van droge spat en koespat in een andere be-
teekenis. 

De Solleysel wijdt lang uit over het verband tusschen de kleuren 
en afteekeningen en de geestelijke en lichamelijke eigenschappen, 
temperament en constitutie van de paarden. Een opvatting, die zeer 
oud is en ook door Vegetius wordt behandeld. 

Na een korte uitwijding over de leer der temperamenten in ver
band met de elementen zooals Galenus die opstelde, zegt hij dat 
bij zwarte paarden de zwarte gal overheerscht en ze daardoor een 
melancholisch temperament hebben. „Hebben ze echter een kol of 
een witten voet, dan zijn ze goed. Roodbruine paarden hebben over
vloed van gewone (gele)gal en daardoor een sanguinisch tempe
rament. Witte paarden zijn phlegmatisch, lui en zachtaardig door 
overvloed van slijm. Kastanjebruine paarden zijn sanguinisch." Ook 
de afteekeningen speelden in de dagen van de Solleysel bij de be-
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oordeeling van paarden nog een groote rol. Een druipkol was een 
goed teeken, een doorloopende bles een slecht. Een witte linker 
achtervoet een goed teeken, als er nog een kol bijkwam zelfs een zeer 
goed. Twee witte voorvoeten waren slecht, vier witte voeten met 
een kol waren niet slecht. Als de dieren veel wit aan het hoofd 
hadden waren ze volgens de Solleysel vatbaar voor koude vatten, 
omdat dit wees op een vochtig gestel. 

Afteekeningen in het voorstel waren in het algemeen slechter als 
aan het achterstel, vooral ook hoog witte achterbeenen waren slecht. 
Een kleine kol was een goed teeken. De Solleysel merkt in verband 
hiermee op, dat Hollandsche en Friesche paardenkoopers kunstmatig 
kollen maakten, wat echter volgens hem wel was te zien, omdat 
zoo'n kol een kale plek vertoont in het centrum en de haren aan de 
peripherie abnormaal lang zijn. 

Tot zoover het boek van de Solleysel. 

Vermelding verdient hier nog, dat een Nederlandsch geneeskun
dige, PIETER VAN NAALDWIJK, die later in Gotemberg in Zweden 
woonde, in 1631 te Leiden een boekje publiceerde onder den titel: 
Libri duo philopercorum, sive equorum natura, electione, educa-
tione, disciplina et curatione (Over de natuur, keuze, opvoeding, 
behandeling en genezing van paarden). 

De litteratuur over runderziekten en de verloskunde bij dieren 
uit de 17e eeuw is zeer schaarsch. Als pionier op dit gebied geldt 
de Ier MICHAEL HARWARD (1643—1673), die schreef: The herd-
mans mate or a guide for Herdsman. 
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DE GENEESKUNDE IN DE ACHTTIENDE EEUW. 

De geneeskunde heeft in de 18e eeuw niet veel oorspronkelijks 
geleverd. Er werd op wetenschappelijk geneeskundig gebied veel 
getheoretiseerd, maar weinig gepresteerd, vooral in vergelijking tot 
de twee daaraan voorafgaande eeuwen. 

De chirurgie bleef nog steeds op lagen trap staan, tengevolge van 
de weigering der (meeste) Universiteiten (onder leiding der 
medische faculteiten), om onderwijs in dit vak te doen geven. De 
chirurgie was en bleef daardoor nog in hoofdzaak in handen van 
barbiers. Het onderwijs in de anatomie werd nog dikwijls in het 
publiek gegeven (theatrum anatomicum). Ook Lafosse deed dit 
voor zoover het betreft de anatomie van paarden. Honden waren 
vooral de objecten die het materiaal leverden voor de anatomie, bij 
gebrek aan menschenlijken. 

Ook de inwendige geneeskunde stond nog op lagen trap. Kwak
zalverij en geheimmiddelen vierden hoogtij. Klinisch onderwijs aan 
het ziekbed vond eerst in de laatste helft der 18e eeuw ingang, 
behalve in Leiden, waar Sylvius daarin was voorgegaan en Boer-
haave dit voorbeeld volgde. 

De geneesmiddelen voor den mensch bestonden nog voor een 
groot gedeelte uit kruiden. De medicamenten van dierlijken oor
sprong verdwenen eerst tegen het laatst van de 18e eeuw uit de 
apotheken. Enkele nieuwe geneesmiddelen kwamen in zwang, zooals: 
wonderolie, arnica, aether, zinkoxyde, digitalis. 

Groote medici waren behalve Boerhaave, wiens werk ik uitvoerig 
zal bespreken: o.a. GIOVANNI MORGAGNI (1682—1771), een groot 
patholoog-anatoom, die het eerst de organen voor de primaire zit
plaats der ziekelijke afwijkingen verklaarde. Hij was de grondlegger 
der leer van de „solidisten", die later door Virchow werd uitge
werkt tot de cellulair-pathologie (1846), waarmee er een einde 
kwam aan de leer der „humoristen", de aloude humoraal-pathologie. 

GIOVANNI LANCISIE (1655—1720), een groot epidemioloog, die 
de besmettelijkheid van malaria door muggen ontdekte en die zich, 

7 
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op last van den Paus als kerkelijk vorst heeft bezig gehouden met 
de bestrijding der besmettelijke veepest (1713). Hij beval afmaken 
van ziek en verdacht vee aan. 

LAZARO SPALLANZANI (1729—1799), die het verterend vermogen 
van het maagsap ontdekte (in vitro) en afdoend, experimenteel, de 
leer der spontane generatie bestreed door vleeschextract in goed 
afgesloten flesschen met nauwe halzen te koken. 

EDWARD JENNER (1749—1823) de man, die het eerst doelbewust 
de preventieve animale vaccinatie toepaste met koepokstof, op grond 
van de stamverwantschap tusschen koepokken en de pokken van 
den mensch welke hij ontdekte en de ervaringen, die hij had opge
daan. Overigens was reeds eerder, n.1. sedert het begin der 17e eeuw, 
de inoculatie met virus van menschen afkomstig hier en daar in 
zwang gekomen tegen de pokken. Ook Boerhaave was daarvan een 
voorstander. Velen achtten het echter een „onchristelijke, ergernis 
gevende behandeling". 

PETRUS CAMPER (1722—1789), de groote anatoom en chirurg, 
die zich op verschillend gebied verdienstelijk maakte, ook voor de 
veeartsenijkunde. Hij bestudeerde de veepest en bevorderde in
entingen hiertegen. Hij ontdekte de longwormen en verrichte 
symphysiotomie op dieren. Hierover later meer. 

ALBRECHT VON HALLER (1708—1777) leerling van Boerhaave, 
de grootste physioloog en anatoom van zijn tijd, die vergelijkend 
physiologisch werkte, het herkauwen onder zijn gezichtskring trok 
en zich ook in ander opzicht voor de veeartsenijkunde interesseerde, 
blijkens zijn voorrede in het boek van Freiherr von Sindt over de 
geneeskunde van paarden. 

Om eenig inzicht te geven in de kennis die men had omtrent de 
physiologie, zal ik hier enkele grepen doen uit de Grundnss der 
Physiologie van (von) Haller, zooals dit in 1781, van enkele com
mentaren voorzien, in het Duitsch vertaald werd uitgegeven naar 
den 4en Latijnschen druk. 

Opvallend is reeds dadelijk het feit, dat de anatomie in dit boek 
over physiologie een veel grooter plaats inneemt dan de leer der 
functies. Alle physiologen van dien tijd waren veel beter anatomen 
dan physiologen. Uit den anatomischen bouw trachtte men, bij ge
brek aan betere gegevens, de functies af te leiden. Daarom deed men 
ook zooveel aan vergelijkende anatomie en verder deed men veel 
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vivisecties bij dieren. In dit boek staat o.a.: „Die Warme des Blutes 
beweiset das Dasein von Feuerteile. Ein anderes Saft (dan het 
bloed) ist erst gelb, und wird am Ende schwarz, ist zahe wie Pech, 
scharf, entzündbar. Dies ist das Blutöhl." „Blutgeist" kon door 
verhitting worden verkregen. De bloeddampen zouden ruiken naar 
urine en zweet, die verondersteld werden direct uit het bloed te 
komen. 

Het bloed zou taaie, slijmige, geleiachtige, vloeibare, dikke, dunne, 
waterachtige en kleverige deelen en vet bevatten, wat alles in de 
capillairen zou worden uitgescheiden. 

De sappen van het lichaam zouden alle reeds in het bloed aan
wezig zijn, ook het slijm, vet en beenmerg, welke ook zouden wor
den uitgezweeten door de capillairen. 

Omtrent kliersecretie had men nog geen begrip. De meeste 
lichaamssappen zouden in de capillairen worden bereid, zooals alle 
dikke, stolbare en waterige sappen als vet, urine, maagsap, darmsap. 
Haller verzucht echter: „Vielleicht wird kein Sterblicher jemals die 
Schwierigkeit alle mit denen die Erklarung der thierischen Ab-
sonderung zu kampfen hat volkommen entwickeln." Hij begreep 
overigens zeer wel, dat hiervoor een nauwkeurige kennis van den 
bouw der klieren noodig was. De microscopische anatomie moest 
echter nog geboren worden. Het microscoop kwam eerst ± 1820 
daarvoor in gebruik. 

Haller wordt geacht de ontdekker te zijn van de prikkelbaarheid 
c er zenuwen, die bij prikkeling tot gevoel en tot spiercontractie 
leidt. Hij veronderstelt, dat dit door bemiddeling van de ziel gebeurt 
die ergens in de hersenen zou zetelen; echter volgens hem niet in 

e kleine hersenen, zooals men toen meest geloofde. 
Merkwaardig mag het heeten, dat von Haller, die zoo'n goed 

anatoom was en uitvoerig uitwijdt over de anatomie der hersenen 
met spreekt over het cerebrospinaalvocht. Dit werd eerst ontdekt 
m 1774 door Dominico Cotugny, zegt de geschiedenis der genees
kunde. Het verdient echter vermelding, dat in de Eléments d'Hippia-
trique van Bourgelat (2e deel) verschenen in 1763 woordelijk staat: 
,,U en est de la serosité continué dans les ventricules, comme de celle 
de pericarde; elle est dans 1'animal sain et vivant en petite quantité 
et beaucoup plus abondante après sa mort ou a raison de quelque 
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maladie. Dans chacun de ceux du cerveau d'un de mes chevaux 
mort d'une apoplexie sereuse et auquel j'ouvris le crane dès qu il 
fut expiré, j'en ai trouvé environ le quart d'une pinte." 

Haller stond nog op het standpunt, dat de overbrenging van de 
prikkels langs de zenuwen geschiedt door verplaatsing van een vocht 
en weerspreekt de opvatting, die toen bij anderen wel bestond, dat 
de zenuwvezels als gespannen snaren trillingen zouden overbrengen. 

De commentator van het hierbedoelde boek, Prof. Wrisberg in 
Göttingen, de opvolger van von Haller, spreekt in een noot het 
vermoeden uit dat electriciteit er iets mee te maken zou hebben, 
zonder echter te zeggen waarop deze stelling berustte. Galvani 
(1792) en Volta (1799) waren de ontdekkers der electrophysiologie. 

De vertering der spijzen in maag en darmen werd door Haller 
verondersteld het gevolg te zijn van verweeking door vocht (water, 
speeksel, maagsap en gal), rotting door lucht en van de peristaltische 
bewegingen. Het maag- en darmsap zou ontstaan door de uitwase
ming der slagaderen. Haller was wel reeds bekend, dat gal invloed 
heeft op de vetvertering. Hij kende echter het verteringsvermogen 
van het maagsap nog niet. 

De zweetsecretie werd verondersteld het gevolg te zijn van uit
waseming („perspiratie"). De zweetklieren kende men nog niet. 

Omtrent de bevruchting eet Haller van twee wallen door te 
accepteeren de leer van de Graaf, dat de follikels (door hem 
Graafsche blaasjes genoemd) de eieren zijn en te betwijfelen met 
van Leeuwenhoek, dat deze eieren door de nauwe eileiders de baar
moeder zouden kunnen bereiken; en de leer van van Leeuwenhoek, 
dat in den kop der spermatozoiden reeds het jonge individu is 
gepraeformeerd, niet onjuist te achten. Sterke vulling der zaad
blaasjes en de resorptie van zaad zou de geslachtsdrift veroorzaken. 

Ik dien hier nog aan toe te voegen, dat er in het laatst der 
18e eeuw wel reeds eenig positief resultaat op het gebied der 
physiologische chemie werd bereikt, welke men echter nog niet vindt 
in de hier besproken Grundriss der Physiologie van von Haller. 

Priestley isoleerde de zuurstof in 1772 en Lavoisier beschreef de 
gaswisseling in de longen (1775)- Réaumur isoleerde maagsap en 
demonstreerde het oplossend vermogen op voedsel (1752), welke 
ontdekking echter door Spallanzani op breeder basis werd gebracht 



DE GENEESKUNDE IN DE ACHTTIENDE EEUW 101 

(1782) en eerst toen de aandacht trok. Spallanzani toonde ook aan, 
dat versch uitgesneden spierweefsel O opneemt en C02 afgeeft. 

Door het ontbreken van een goed inzicht in de physiologie kon 
de pathologie zich natuurlijk niet ontwikkelen. 

De Hippocratische humoraal-pathologie was in de geneeskunde 
nog steeds schering en inslag. 

De groote Boerhaave was een overtuigd aanhanger van de leer
stellingen van Hippocrates en de daarop gebaseerde therapie. Zijn 
geschriften hebben een eeuw lang aan de geneeskunde en de vee
artsenijkunde in Nederland en daarbuiten leiding gegeven. Hieruit 
kan men dus het best van den stand der geneeskunde in de 18e eeuw 
kennis nemen. 

HERMAN BOERHAAVE, geboren te Voorhout (1688—1738), was 
Hoogleeraar te Leiden in de anatomie, de chemie en de geneeskunde, 
inclusief de chirurgie. Hij was president van het Chirurgijns College 
in Leiden. 

Het werk, dat ons hier interesseert, was zijn Aphorismi 
(Leiden, 1709), dat in 1741 en 1745, dus na zijn dood, in het 
Hollandsch werd vertaald door een zijner leerlingen, Dr. Med. 
Kornelis Love, geneesheer te Amsterdam, die in de voorrede dit 
gedicht plaatst: 

Uit Voorhout rees met glans en ging te Leiden onder, 
Der medicijnen zon; 't orakel, heelkunst wonder, 
't Net, fijn, scherp ontleedmes, de bloem der botanie, 
De balsem der Apteek, de geest der Chemie; 
Leeft door zijn boeken, kort en klaar; hij te boven gaat 
In Wiskunst, order, steil Galeen en Hippokraat. 

get. Love. 
In 1742 verscheen in het Latijn een zeer uitvoerige commentaar 

van de Aphorismi van een leerling van Boerhaave GERARD 
VAN SWIETEN, welk werk van 1760—1790 eveneens in het Hol
landsch werd vertaald; het derde deel eerst in 1790 door B. Jurrus, 
Med. Dr. 

In de voorrede dezer vertaling zegt van Swieten: „Hieruit zal 
blijken, hoe heerlijk de leerstukken van Boerhaave met de ge
voelens van Hippocrates en Galenos, die door toestemming van 
zooveel eeuwen zijn goedgekeurd, overeenkomen." Inderdaad, aan-
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halingen uit Hippocrates, Galenus en Celsus geschriften vindt men 
dan ook vrijwel op iedere bladzijde. 

Dit werk van van Swieten geeft ons een goeden indruk van den 
stand der geneeskunde en der chirurgie van dei8e eeuw. Men staat 
bij het bestudeeren verbaasd, hoe het mogelijk was, dat Boerhaave 
en van Swieten, met zoo wankelen theoretischen, resp. wetenschap-
pelijken grondslag, zulke succesvolle geneeskundigen konden zijn. 
Ook als practicus was de roem van Boerhaave over de geheele 
wereld verbreid. Het bewijst eens te meer, dat het succes der prak
tische geneeskunde in hooge mate van den persoon afhangt die 
haar beoefent. Overigens schijnt zijn internationale roem vooral te 
danken te zijn geweest aan het feit, dat hij een der eersten was die 
de geneeskunde doceerde aan het ziekbed, en verder aan zijn uni-
verseele geleerdheid op allerlei gebied, zijn welsprekendheid en zijn 
aangenamen omgang. Op wetenschappelijk medisch gebied was hij 
allerminst een reformator. 

Ik zal hier, tot beter inzicht in den stand der medische weten
schap in de 18e eeuw, enkele aanhalingen uit de Aphorismi van 
Boerhaave en de commentaar van van Swieten laten volgen. 

§ 60. „Ziektens van eene eigenaardige zuure vogt." 
„Indien onze vogten, gemaakt uit meelagtige planten of ooft-

vrugten, rauw of gegist, de krachten van ons leven overwinnen, ver
krijgen ze in ons dien aart, welke aan haare natuur, door warmte 
gestoofd, toebehoort. Zuure scherpheid en vette slijmigheid komen 
hier meest uit voort. De eerste komt vooral uit gegiste of niet 
gegiste, de laatste uit meelagtige ooft of peulvrugten, niet gegist, 
nog gekookt, waartoe ook die dingen behooren, welke door wrange 
samentrekking eene taaiheid in de vogten maaken." 

En elders: „Zuure scherpheid in de vogten ontstaat uit gegiste 
of niet gegiste slijmigheid der vogten, uit meelagtige ooft op peul
vrugten, niet gegist, noch gekookt, en ook door middelen die door 
wrange samentrekking eene boosheit in de vogten maaken. De oor
sprong van de zuure scherpheid van de vogten moeten worden toe
geschreven aan de spijzen (zure, rauwe, versche, gistende, meel
agtige spijzen). Het zuur heeft vooral haar zitplaats in de werk
plaatsen der eerste werking (n.1. maag, darm, chijlklieren, chijl
vaten). Zure vogten veroorzaken zure oprispingen, honger, maag
pijnen, buikpijnen, winden, krampen, krachteloosheid der gal, zure 
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chijl en stoelgang, die goor ruikt; bleekheid, zuur zog in de vrou
wen, zuur zweet, zuure quijl, jeuk, puisten, zweeren, verstoppingen, 
bloedstremming, prikkeling der hersenen en zenuwen, stuipen, be
roerde bloedloop en dood. De genezing wordt verkregen door 
spijzen, die tegen het zuur overstaan, door sappen uit roofvogels, die 
aan goed bloed gelijk staan, door versterkende middelen; door sterke 
beweging, door zuur opslorpende (b.v. kreeftoogen), verdunnende, 
verstompende, veranderende geneesmiddelen." 

Verder zijn in de Materia Medica (een vervolg op de Aphorismi) 
roofvogels genoemd „waarvan het vleesch neiging heeft tot loog-
agtige verrotting; doordat ze zich met andere dieren voeden, en 
heeft het vleesch meer overeenstemming met het goede bloed, terwijl 
het vleesch van ossen gelijkt op het gras wat ze eten." 

Het onderzoek der lijders berustte vooral op waarnemingen om
trent de kleur en de stolling van het bloed, en op uroscopie (pis-
kijkerij), en verder op het onderzoek van pols en ademhaling. 
Percussie en auscultatie waren nog niet bekend. Onze kennis daar
omtrent dateert van een eeuw later. 

Uit het onderzoek van de urine, die uitsluitend met het bloote 
oog plaats had, zou, volgens Boerhaave, blijken „de aart van het 
bloed, de staat van de ziekte, de rijpwording, de staat der scheiding, 
de staat van de ziekten der urinewegen en der nieren van de gal." 
Boerhaave was dus een piskijker. Volgens Love onderzocht hij 
soms (in de haast) alleen op deze wijze. De urine werd onderzocht 
op kleur, reuk en smaak, vloeibaarheid en eventueele „zettingen". 
Love zegt: „het water verklaart ons de aart, de indrang en de toe
vallen des bloeds, de staat van de ziekte en de rijpwording, de staat 
van de afzondering en de scheiding, de ziekten van de nieren, pis
leiders, blaas en eenige ziekten van de klooten, van voorstanders en 
de klier van Cowper en van de pisschacht en eenige ziekten in de 
gal aangekomen." 

Troebele urine werd sedert Hippocrates wel genoemd „jukbeesten-
pis", omdat ze voor zou komen bij jukbeesten, waarmee blijkbaar 
paarden zijn bedoeld, wat feitelijk geen jukbeesten zijn. 

Het begrip, of liever gezegd het woord koorts, gediagnostiseerd 
vooral uit de polsfrequentie en het gevoel van hitte, hetwelk een 
patiënt daarbij kreeg, speelde een groote rol en werd het centrale 
punt der ziekteleer. 
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De koorts werd beschouwd als een uiting van strijd van het 
lichaam tegen ziekte. De uitwerking der koorts werd heilzaam ge
acht door „sneller voortdrijving der vogten, kooking der vogten, 
afscheiding van het gekookte." Men sprak van rotkoortsen, slijm
koortsen en galkoortsen. 

Tegen de koorts werd te velde getrokken met purgantia, clysteeren 
en aderlatingen, bloedzuigers en scarificaties en ook met „hert
sterkende middelen, die herstellen de vereischte menigte van gezond 
vogt, de vaten versterken, de bewegingen versterken en vermeer
deren van het zenuwvogt, de loome vaten prikkelen en staande 
vogten tot beweging aanzetten. De geneeskundige moet die stof 
uitkiezen, welke aan het gebrek tegengesteld is." 

Men leest verder: „Dus wanneer de vogten tot de alkalische 
natuur inclineeren wordt de hertsterkende stof gegeven: i. uit 
kooksel van koornzaden, of geroosterd brood, of haver, peulvrugten, 
amandelen, slaapbollenzak; 2. rijpe zuurzoete vrugten, peeren, 
perziken, braambessen, vlier, aardbei; 3. gekookte appelen, kom
kommers, artischokken; 4. zachte of zuure moeskruiden, roode kool, 
rapen, andijvie, porcellein, zuuring, suikerwortel; 5. melk van 
plantenetende dieren, karnemelk, wrongel; al naar de leeftijd, sekse, 
levenswijs, oorzaak van de ziekte, staat van de ziekte, verloop, jaar
getijde, weer, enz." 

„Als de zuuragtige aart overheerscht, dan zijn als hertsterkende 
middelen te geven: vleesch van dieren, bij voorkeur van dieren, die 
uit andere dieren haar voedsel nemen." 

„Bij pekelagtige scherpte geen zout, bij vleeschagtige scherpte 
ook weinig zout." 

„Als de vaten te slap zijn geve men appelen, peeren, granaten, 
iets scherps als kornielje, mispel, aromatische nooten, eikels, berberis, 
sleepruimen, hypocystus, zevenblad, patientiekruid, weegbree, por-
cellijn, pimpernel, herfsttonge, granaatbloesem, rozenbladeren, 
granaatschillen, peruaansche schors, kappers, welriekende nooten, 
mastijk, wierook, drakenbloed, wrange wijnen, roode aarde, krijt, 
aluin, vitriool, staal." Uitzoeken maar! Dit alles naar den regel 
„contraria contraribus curantur". 

Uit deze lange lijst (een voorbeeld uit vele) kan men een indruk 
krijgen, waarom de groote kruidentuinen in die dagen werden aan
gelegd en onderhouden. Ook Boerhaave, een groot botanicus, vooral 
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een groot kruidenkenner, heeft een beroemden kruidentuin in Leiden 
aangelegd. 

Bij vergiftigingen ging men volgens dezelfde regels te werk. Als 
tegengif tegen scherpe stoffen, zooals cobalt, rottekruid („het 
citroenvervige rottekruid, het roode rottekruid en het witte ge
sublimeerde rottekruid") en realgar, werden gebruikt „zachte af
drijvende, vette, zuure middelen, zooals aconitum (wolfswortel), 
anemonen (windbloed), cipriumrisus (juffersmelk), aponicum 
(hondedood), mollekruid, lathyrus, kamillen, clematis, colchicum, 
kersenkroon, cyclame, doodekruid, wilde komkommer, euphorbium, 
hyacinth, oleander, ranunculus, ricinus, scammonium, en verschil
lende olie-agtige zaden." 

Het behoeft geen betoog, dat door het probeeren van zooveel 
kruiden er tenslotte wel iets goeds uit is voortgekomen, en er wel 
kruiden zijn gevonden, die inderdaad geneeskrachtige eigenschappen 
hebben. 

Sommige geneesmiddelen waren zeer samengesteld, b.v. het veel
gebruikte Theriac bestond uit wel twintig stoffen, en was dan ook 
goed voor allerlei ziekten; opium was echter de hoofdzaak. Het 
werd gebruikt als sudorificum, antidoticum, „antipestilenticum", 
diaphoreticum en diureticum. Het werd aanbevolen bij hysterie, 
asthma, epilepsie, apoplexie, melancholie, zeere oogen, kiespijn, 
diarrhee, „steen", hondsdolheid, koorts, uterusaandoeningen en 
vergiftigingen. 

Boerhaave geeft dikwijls aan door wie de geneesmiddelen waren 
aanbevolen, b.v. Plinius, Galenos, Hippocrates, Aristoteles, Avi-
cenna. Ook Columella en Varro worden genoemd. Dikwijls vindt 
men ook den Arabischen naam van de kruiden vermeld. 

Het blijkt uit de vertaling der Aphorismi door Love, dat nog in 
die dagen „de snot" (door velen) voor slijm uit het „breijn" werd 
gehouden („snottige zinking"). Als slijmzui verende middelen 
werden genoemd: honing, lavendel, rosmarijn, nieskruid, euphor
bium, wijnkruid. Deze kruiden werden ook in de neusgaten ge
stoken („neusstoffen, neusmiddelen"). 

„Quijldrijvende middelen" waren heete afkooksels van muur-
kruid, china, saldaparella, sassafras, sandelhout, en quijlwortel 
(Pyretrum). Ze werden vooral gebruikt bij „venussmet" (lues). 
Ook liet men de patiënten wel kauwen op „mastik". Een dergelijke 
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speekseldrij vende werking werd bij paarden verkregen door het 
laten kauwen op een zgn. „mastigadour ', waarover later meer. 

Braken, met nieskruid, gratiola, tabak of bygonia, werd perio
diek opgewekt, zooals men bij paarden periodiek purgeerde; en 
evenals bij paarden het purgeeren, werd het braken in bepaalde 
jaargetijden opgewekt en op andere tijden verboden. Ook werd bra
ken opgewekt „door de vezelen in de keel te tergen" met een veer 
gedoopt in olie. 

„Buikzuiverende middelen" werden gebruikt om „langs de darmen 
allerlei zaken te ontlasten, als speeksel, snot, tweërlei gal, buikvlies-
vogt, zwart gallige stof in het bloed en weijagtige stof in het bloed". 

We lezen verder „De stoelgang is dikwijls beroerd bij menschen, 
die vogtige, slijmige hoofden hebben, omdat het slijm van het 
hoofd neerdaalt. Indien bij buikloop de stoelgang schuimig is, daalt 
het slijm af van het hoofd". Een purgans werd dan gebruikt, ten 
behoeve van „afkleinzing van snotvogt", zooals de vertaler van 
van Swietens-commentaar dat noemt. 

Men gebruikte purgeermiddelen bij oogziekten, sopor, hypochon-
dria, angina, apoplexie, podagra, asthma, diarrhae biliosa, epilepsie, 
hydrops, lues, menstruatie-stoornissen, chronische ziekten, schurft, 
zweren, ontstekingen, koorts, etc. 

Aderlatingen verrichtte men om „vloeistoffen dun te maken, ze 
te ontbinden en te scheiden, verstopping (der vaten) los te werken, 
de bloedsomloop te bevorderen, de afzondering en uitvloeiing te 
bevorderen en om te verkoelen bij koorts". Dit laatste in de ver
onderstelling, dat aderlating de wrijving van de lichaampjes van 
het bloed onderling, hetwelk de hitte zou veroorzaken, verminderde. 

Men paste aderlatingen toe bij te veel bloed en te dik bloed, te 
kleverig bloed en bij ontstekingen, pijn, hitte, benauwdheid, bij 
bloedstortingen en bij kwaadsappigheid. Men waarschuwde voor 
verzwakking hierdoor en verbood het daarom bij sleepende ziekten, 
ouderdom en bloedarmoede, welke regel later wel eens werd ver
waarloosd. Bloedzuigers en koppenzetten deed men met hetzelfde 
doel. 

Setons (seton = borstel) en fontanellen (van fontein) zette men 
in den nek, „om opening en uitgang te verschaffen voor scherpe 
vogten en al te groote opvulling" (van vochten). Pikpleisters, mos-
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terdpappen en ook het gloeiend ijzer werden gebruikt voor „aflei
ding der vochten". 

Als pijnverzachtende en verdoovende middelen „om het gewelt 
der zenuwen te verminderen", werden gebruikt rijpe slaapbollen, 
opium, nachtschade, waterscheerling, doornappel, bilzenkruid in
wendig en ook als pleisters voor uitwendig gebruik. 

Koorts stond, zoals reeds gezegd, in het centrum der belang
stelling. Van Swieten wijdt er in zijn commentaar een heel dik deel 
aan. De koorts, „uit vogten voortgekomen", werd de grondslag der 
ziekte geacht, terwijl de orgaanafwijkingen daarbij secundair zouden 
zijn. Koorts en afwijking der vochten waren identisch. 

Men leest in de toelichting van van Swieten op de Aphorismi van 
Boerhaave o.a. „de snelle hartslag (wat het criterium vormde bij 
koorts) en koorts worden opgewekt door beurtelingsche invloed van 
het vogt der zenuwen en der agterhersenen op de spieren van het 
hart". De kleine hersenen en het verlengde merg trokken zoo zeer de 
aandacht omdat het sedert Galenus bekend was, dat men met een 
steek in de „agterhersenen" een dier kon doen neerstorten. De 
zenuwen, met hun zoo mystieken invloed, werden daardoor als 
oorzaak van de meeste ziekten beschouwd. De pathologie werd 
„zenuwpathologie", terwijl men van de functie der zenuwen in 
Boerhaave's tijd nog niets begreep, wat blijkt uit het feit, dat men 
nog steeds meende, dat langs de hersenzenuwen het cerebrospinaal-
vocht zich verplaatste en dit vocht langs den neus afliep. Dit is ook 
de reden, dat de physioloog von Haller zich zoo ijverig bezighield 
met de zenuwphysiologie, en de proeven van Galvani later zoo sterk 
de aandacht trokken. 

(Volgens van Helmont werd de koorts veroorzaakt door de 
levensstof („Archaeus"), omdat de koorts verdween, als ook de 
levensgeest (Archaeus) uit het lichaam week). 

Te veel ontlasting zou koorts veroorzaken, doordat er te veel 
rauwe chijl uit de „chijlbak" in het bloed komt. Hierom werden 
daartegen purgantia voorgeschreven, wat nu nog wel gebruikelijk 
is bij diarrhee. Men brak dus ook wel eens met den regel contraria 
contraribus curantur. Echter de indikking van het bloed zou ook 
koorts veroorzaken, doodat er in verhouding te veel rauw chijl in 
het bloed komt, dus dan ook purgeeren. 
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Men leest verder: „Wanneer een loopende zweer te spoedig 
geneest, zonder dat de kwaadsappigheid der vogten vooraf ver
beterd is, volgt koorts; wanneer het vogt, dat uit de fontanel weg
loopt wordt gestopt, ontstaat ook koorts; scherp geworden gal, die 
ontbrandt geeft ook koorts". 

„De gal wordt in den zomer scherper, dat weet men al sedert 
Hippocrates. Daarom is er in den zomer zooveel koorts („gal
koorts")." Daarvoor werden één a tweemaal in de maand purgeer
middelen gegeven. Als de gal „rot" werd, kreeg men „rotkoorts". 
Dit werd bv. verondersteld aanwezig te zijn bij veepest, die een 
„rotkoorts" werd genoemd door de medici, die deze ziekte bestu
deerden. Rotkoorts zou gepaard gaan met sterke verandering der 
vochten. 

Over de koorts leest men in de Commentaar van van Swieten 
verder: „De gedurige rotte koorts komt voort uit geweldige scherp
heid (der vogten), die dikwijls heel bijzonder is". 

Verder leest men over koorts: „Koorts is dikwijls de beste oor
zaak der genezing (Hippocrates). Koorts opgewekt met genees
middelen werkt daardoor dikwijls gunstig." Hier dus het „similia 
similibus curantur" van Paracelsus en der latere Homoeopathie naast 
het „contraria contraribus curantur" van Hippocrates. 

Bij de „vrijstersziekte" wekte men met geurige specerijen en met 
staal koorts op, „welke het halfgekookte bloed tot goed bloed ver
andert." 

„Zelfs wilde Celsus, dat de geneesheer bij langzaam slepende 
koortsen de ziekte veranderde door de koorts te verhoogen' . 

„De uitwerkingen van de koorts zijn sneller uitdrijving en voort
drijving van de vogten, beweging der stilstaande, vermenging van 
alle, overwinning en kooking der tegenstand biedende (vogten), af
scheiding van het gekookte, scheidende ontlasting van hetgeen door 
prikkeling en stremming de koorts had veroorzaakt. Maar ook ver
andering van het gezonde tot een zieke aart, verandering van het 
gezonde tot een aart, die bekwaam is om te verdrogen, uitpersing 
der vloeibaarste deelen en verdikking der overige, verwekking van 
dorst, hitte, pijn, benauwdheid, zwakheid, vermoeidheid, zwaarte 
en verlies van eetlust". 

In § 673 der Aphorismi zegt Boerhaave: „De uitwendige warmte 
der koorts wordt gekend door de thermometer, en de inwendige 
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door het gevoel van den lijder en door de roodheid der pis. De 
kleur van de pis is des te hooger, hoe grooter de evenredigheid is 
van olie tot de overige samenstellende deelen van de pis. Vermen 
ging van deze olie met de pis veronderstelt sterke schuring tusschen 
de vaten en de vogten, en wijl de vermeerdering van warmte bij 
koortsen afhangt van deze zelfde oorzaak, ziet men de reden waar
om roodheid der pis gehouden wordt voor teekenen van inwendige 
warmte." Woorden; woorden. „Wenn die Begriffe fehlen so stellt 
das Wort zur rechten Zeit sich ein." 

Boerhaave kende den koortsthermometer die Fahrenheit in die 
dagen had uitgevonden. Hij zegt er dit van: „Men heeft (ter be
paling der uitwendige warmte) de allerzekerste maat van warmte 
door thermometers, hoedanige men thans zeer fraaie heeft, en zelfs 
zakthermometers, die naar Fahrenheid genoemd zijn". 

Boerhaave gebruikte echter den thermometer blijkbaar nog niet 
in de kliniek. Eerst zijn leerling de Haan te Weenen ging daartoe 
in het laatst der 18e eeuw over. Het algemeen gebruik van den 
thermometer in de geneeskunde dateert echter eerst van het midden 
der 19e eeuw. In de geneeskunde der dieren is het gebruik van den 
thermometer ± 1860 ingevoerd. 

Aderlating werd bij koorts aanbevolen, omdat de warmte werd 
toegeschreven aan snelheid van beweging der vochten en ook omdat 
verstopping der vaten er door werd tegengehouden. Zoo ziet men 
steeds in de 18e eeuw, dat de theorie aangepast is aan de empirische 
praktijk, die voorafging. 

Ook bloedlating aan de voeten, en zelfs opening van „aambeyen" 
werden om die redenen toegepast. Bij slaapzucht in het verloop van 
koorts werden trekpleisters aangelegd in de hals. 

Aan de korte stellingen van Boerhaave is toegevoegd een klein 
boekje: Materia medica, „handelende over de geneesmiddelen, en 
de voorschriften, welke dienen ter kennis en genezing der ziekten". 

Hierin speelden de kruiden („Galenica"), in den vorm van af
kooksels, aftreksels, conserven, loiën, pillen en poeders de hoofdrol. 

Hieruit blijkt o.a., dat bij koortsen salpeter werd aanbevolen, een 
middel wat in verschillende deelen van ons land in de volksvee-
artsenijkunde nog als „bloedzuiverend middel", zgn. „bloedmiddel" 
een groote roep heeft. 



110 GESCHIEDENIS DER VEEARTSENIJKUNDE 

Bij rachitis („lendevang") werden alle mogelijke plantenpoe-
ders aanbevolen, ook staal. Bij „heet vuur" en „koud vuur" kamfer 
en kamferolie inwendig, wat zich tot nu toe heeft staande gehouden. 

De recepten waren dikwijls zeer samengesteld („polypharmacie"). 
Bv. tegen slijmigheid moest men nemen een aftreksel van: „blade
ren van de lage eik en de wijnruit, goudsbloemen, koninginnekruid-
bloemen, binzelwortel, meesterwortel, selderiezaad, tuinrapenzaad, 
bast van sassafras en Magelaansche bast". 

Maar naast de kruiden gebruikte Boerhave ook „gekurve dier-
kens", zooals mieren, pieren, spaansche vliegen, bevergeil, civet
muskus, pis, drek van dieren die weinig drinken, het zout uit ver
rotte dieren, hertshoorn, menschenbloed, beenderen, gal van vier
voetige dieren (stieren), gal van visschen, voornamelijk snoek en 
aal, lever van aal geroosterd en tot poeder gestampt, melk van 
planteneters, omdat dat niet spoedig tot verrotting overgaat." 

Ook de chirurgie in Boerhaave's boek werd door van Swieten 
gecommentarieerd en uitvoerig behandeld. Van Swieten wijdt er 
niet minder dan 1400 bladzijden aan. Boerhaave was voorzitter 
van het Chirurgijns-gilde, dus hij wist er wel iets van. 

Hierin ook veel wijdloopig getheoretiseer zonder wetenschap-
pelijken grondslag, en worden oude schrijvers, Hippocrates vooral, 
met instemming aangehaald. De oude schrijvers, Hippocrates, De-
mocritus, Celsus, Galenus etc., waren ook voor de chirurgie nog 
de autoriteiten van Boerhaave en van Swieten. Telkens schrijft van 
Swieten „Hippocrates heeft gezegd". Stellingen werden geponeerd 
en door redeneeringen en aanhalingen gestaafd. Gelukkig was de 
therapie in de geneeskunde op ervaring gebaseerd en niet op deze 
redeneeringen en stond de praktijk wel iets hooger dan de theorie. 

Alle verschijnselen bij ontsteking, tumor, calor, dolor, de functio 
laesie en de wondsecretie, werden toegeschreven aan verwonding 
van de zenuwen („zenuwpathologie"). Ook de ontsteking van in
wendige organen werd daaraan toegeschreven, en een eeuw later ook 
nog. Numan was verrukt toen hij vond, dat de nervus vagus bij 
longziekte ontstoken was en hij meende toen de oorzaak der ziekte 
te hebben gevonden (1840). Voor een normale spierfunctie werd 
noodig geacht, dat er een vrije gemeenschap is tusschen de hersenen 
en de spieren door de zenuwen en het „zenuwvogt" vrij kon pas-
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seeren. Zenuwen en pezen werden door van Swieten nog verward. 
„Doodelijk zijn de wonden, die de invloed der zenuwvogten van 

de agterhersens op het hart onderscheppen. Wanneer de kop van 
een hond van boven geopend zijnde, de kleine hersens in stukken 
gesneden en uit het bekkeneel gelicht worden, sterft de hond bijna 
terstond, schoon de hersens en de stam van het verlengde merg 
geenszins gekwetst worden". 

De wond kon doodelijk worden door het begaan van een misslag 
in de „zes niet natuurlijke dingen". „Het is in de ziektekunde 
bekend, dat de zoogenaamde niet-natuurlijke dingen verdeeld wor
den in zes soorten, ze zijn: lugt, spijs en drank, beweging en rust, 
hertstogten, ophouding en ontlasting, slaapen en waken. Ze worden 
met dien naam genoemd omdat ze door gebruik of misbruik goed 
en natuurlijk of kwaad en tegennatuurlijk kunnen worden". 

Bij de wondgenezing werd zeer gelet op dieet en vooral ook op 
den stoelgang. Tegen wondpijnen werden naast opium en datura, 
purgantia gegeven en aderlatingen verricht. Vooral bij kneuzingen 
werden ruime aderlatingen gedaan en purgantia gegeven, om het 
„uitgestooten vogt" te doen resorbeeren. 

Bij de wondbehandeling werd de lucht geweerd, en de wond met 
„zagte balsem-agtige wondmiddelen" behandeld. 

„De etter, die door bloed, vocht en half doode vezels wordt ver
oorzaakt, moet worden verwijderd door zweering-verwekkende, 
zuiverende, wegvretende, opdroogende middelen, tot dat er witte, 
zagte, dikke, gelijke etter optreedt, zonder reuk („pus bonum et 
laudabile")". Helsche steen kwam in die dagen in gebruik voor het 
aanstippen van wonden. 

Bij groote gapende wonden werden speldhechtingen gebruikt, 
anders pleisters. Sponzen werden ingelegd voor opslorping van 
vocht. 

Een zeer groot hoofdstuk werd in het boek van van Swieten 
gewijd aan hoofdwonden, waarbij hersenverschijnselen optraden. 
Daarbij werden „panbooringen" en „raspen" (trepaneeren) aan
bevolen. 

Beenbreuken werden behandeld als in Hippocrates' tijd met spal
ken. Gipsverbanden kende men nog niet; deze werden eerst in het 
midden der 19e eeuw uitgevonden door den Nederlander Mathijsen. 
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Amputaties, die door de wondinfecties aan de orde van den dag 
waren, werden zonder verdooving verricht; de patiënt werd daarbij 
als een dier bij vivisectie vastgebonden. Men onderscheidde „heet 
vuur" en „koud vuur". Bij heet vuur was er neiging tot versterf, bij 
koud vuur was versterf reeds ingetreden. Kina inwendig werd aan
bevolen bij heet zoowel als bij koud vuur. Bij heftige ontstekingen 
gebruikte men ook bloedzuigers en koppen. 

Over de oorzaak van kanker laat Boerhaave zich als volgt uit: 
„De oorzaak van kanker is al wat een kliergezwel („Knoest-

gezwel") maakt: scherpheid met een kliergezwel vermengd, ver
andering in den omloop der vogten door opgebrande maandstonden, 
aambeyen en allerlei bloedvloeiingen, onvrugtbaarheid, ongeregeld 
leven, bejaarde leeftijd van 45—50 jaar, wrange scherpe, heete 
spijzen, droevige door gal verwekte hertstogten, allerlei uitwendige 
prikkeling door beweging, warmte, scherpheid, verzagtende, zwee-
ringmaakende, brandende, blaartrekkende uitwendige middelen, of 
inwendige die diergelijke werking doen". 

De lezer zal het wel met mij eens zijn geworden, dat het met de 
geneeskunde in de 18e eeuw nog droevig was gesteld. Een eeuw 
later was het nog niet veel beter. 
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De geneeskunde van den mensch heeft nooit hooger gestaan dan 
de geneeskunde der dieren, immers de meeste medische kennis is 
voortgekomen uit experimenten bij dieren. De geneeskunst van den 
mensch was wel steeds hooger in aanzien dan de geneeskunst der 
dieren, maar ook zij stond praktisch tot voor honderd jaar niet 
hooger, behalve waar ze de psyche van den mensch kon beïnfluen-
ceeren. Het verschil was in hoofdzaak de toga en het Latijn. In de 
laatste eeuw is de geneeskunst van den mensch, vooral waar het 
betreft de vergelijking met de groote huisdieren beter in staat de 
nieuwe vindingen, hoewel dikwijls bij dieren verkregen, bij den 
mensch toe te passen, om praktische, veelal uit oeconomische over
wegingen voortkomende redenen. 

In de 18e eeuw echter bestond er nog geen kloof tusschen de 
mogelijkheden, die de geneeskunde van den mensch en die der dieren 
bood. Vele medici interesseerden zich dan ook in dien tijd voor de 
geneeskunde der dieren. 

Sommigen beoefenden zelf praktisch het een zoowel als het ander. 
In het begin der 19e eeuw werd het zelfs nog mogelijk geacht, dat 
een medicus uit de praktijk zonder meer aan de Veeartsenijschool 
te Utrecht de praktische vakken der veeartsenijkunde doceerde 
(Numan), en was er gedurende de eerste 30 jaren onder het 
doceerend personeel onzer veeartsenijschool geen enkele veearts. 

De Drs. Medicinae interesseerden zich vooral voor epizoötische 
ziekten (veepest, miltvuur, schaapspokken, hondsdolheid). Vele ver
handelingen over de veepest, die zoo dikwijls groote sterfte onder 
het rundvee veroorzaakte, waren van de hand van Drs. Medicinae. 

Anatomische kennis deed men aan de universiteiten ook in de 
18e eeuw nog in hoofdzaak op bij dieren. Een Parijsch chirurg 
schreef een boek over de anatomie van honden, bedoeld als hand
leiding bij het onderwijs in de anatomie van den mensch: (Myotomie 
humane et canine, par Réné Croissant de Garengeot, maitre en arts 
et en chirurgie. Paris, 1727). 

8 
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Vele medici interesseerden ook de ziekten bij dieren om der wille 
van de wetenschap, vooral in Duitschland en Nederland. De meest 
bekende Duitschers onder hen waren von Haller, von Erxleben en 
Henneman, alle drie professoren in Göttingen, waar zich een 
centrum had gevormd aan de Universiteit, hetwelk zich zeer inte
resseerde voor de veeartsenijkunde. Von Erxleben gaf onderwijs in 
de veeartsenijkunde aan die Universiteit, na Alfort en Lyon te 
hebben bezocht. Hij bestudeerde de veepest in ons land. Hij vertaalde 
het boek van Vitet (ook een Dr. med.) over veeartsenijkunde. In 
1769 publiceerde hij „Betrachtungen über das Studium der Vieh-
arzneikunst", welk boek ook in het Nederlandsch werd vertaald. 
Dr. med. Michaelis, Prof. in de philosophie te Göttingen, schreef 
over schapen en paardenteelt. De beroemde iatro-mechanist Prof. 
Friedrich Hoffmann (1660—1742) schreef over veepest. Dr. med. 
Laubender bestudeerde de vergelijkende pathologie en schreef een 
handboek over de veeartsenijkunde en werd Prof. aan de Vee
artsenijschool te München. Dr. med. Naumann in Dresden hield 
voor hij aan de Veeartsenijschool in Dresden werd verbonden, voor
drachten over het nut der Veeartsenijkunde voor artsen. Dr. med. 
Prof. Aebel in Giessen, schreef „Vergleichung von Tier- und 
Menschkrankheiten." Dr. med. Prof. Reuss te Tübingen, doceerde 
ook veeartsenijkunde. Dr. Schmidt, een arts, studeerde ook in de 
veeartsenijkunde, maar bleef arts. Hij schreef over „Systematische 
Kultur der Tierheilkunde". Dr. med. Schinderer studeerde veeartse
nijkunde en werd Professor in dit vak aan de Universiteit te Frei-
burg. Linnaeus, ookDr. med., schreef over kruiden, die door planten-
etende dieren worden gezocht of vermeden. Men meende, dat de 
dieren instinctief giftige planten konden onderscheiden van niet 
giftige. Waarschijnlijk speelt daarbij echter de smaak de hoofdrol. 

Dr. med. Salmuth schreef over schaapspokken en beval enting 
daartegen aan. Dr. med. von Muralt te Zürich, beoefende de ana
tomie van den mensch en van dieren en schreef over veepest. 
Dr. med. Paulet schreef in opdracht van den Franschen koning een 
geschiedenis van de veeziekten. Dr. med. Valenti gaf de geschriften 
van de Byzantijnsche Hippiaters uit. Prof. Dr. Med. Vic d'Azir, 
lid van de Fransche Académie de médicine, schreef over veeartsenij
kunde in de Encyclopaedie de médicine en over de geneesmiddelen 
bij koeien en gaf op bevel der Regeering in 1781 uit „La médicine 
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des bét es a cornes". Hij was de beste vergelijkende anatoom van 
zijn tijd. Daubanton, ook een medicus, medewerker van Buffon, 
schreef over ziekten bij schapen, over herkauwen enover de anatomie 
van dieren. De anatomie en de physiologie van de magen der her
kauwers werd druk door medici bestudeerd. Peyer en Glisson, maar 
vooral Petrus Camper en von Halier hielden er zich ook mee bezig. 

Dr. med. Joachim Schmidt studeerde later veeartsenijkunde. Hij 
betoogde, evenals Petrus Camper, dat de medicus-prakticus zich 
voor veeartsenijkunde behoorde te interesseeren, mede uit een eco
nomisch oogpunt waar het epizoötien gold. Hij schreef zelf ook over 
veepest. 

De groote anatoom en physioloog Albrecht von Haller (1708— 
1777) te Göttingen, schreef een inleiding tot het boek van von Sindt, 
en betuigt daarin, dat het samenstel van mensch en dier weinig 
verschilt. Hij beweerde terecht, dat de beoefening der vergelijkende 
ontleedkunde meer had toegebracht aan de kennis van de verrich
tingen van het menschelijk lichaam dan de ontleedkunde van den 
mensch zelve. Dr. Johann Jung, Professor te Heidelberg, schreef 
een leerboek over veeartsenijkunde. Hij hield voordrachten over dit 
vak voor medische studenten. 

Dr. med. l essina werd Professor aan de Veeartsenijschool te 
Weenen. Dr. med. Zipf was practiseerend arts in Mannheim, later 
professor voor de Staats-geneeskunde en -veeartsenijkunde in 
Heidelberg. De groote Engelsche geneeskundige John Hunter 
(1728—1793) schreef over vergelijkende anatomie en vergelijkende 
physiologie, o.a. over de collaterale capillaire circulatie in het gewei 
van herten. Hij ontleedde 500 verschillende diersoorten en trachtte 
de physiologie uit de anatomie te verklaren. Hij betoogde, dat vele 
functies van organen beter begrepen kunnen worden door verge-
lijking van verschillende dieren, een standpunt waarop ook reeds 
Harvey zich had geplaatst 1). 

Ook andere wetenschappelijk gevormde personen, oeconomen, 

*) Deze gegevens zijn voor een groot deel geput uit: Biographisch-
Literarisches Lexicon der Tierarzte aller Zeiten und Landerj sowie der 

atui forscher, Aerzte, Landwirte, Stallmeister u.s.w. welche sich um die 
Tierheilkunde verdient gemacht haben. Gesammelt von G. W. Schader und 
Eduard von Hering. 1863. 
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theologen (dominé's en abten) en adellijke heeren wijdden zich wel 
aan de veeartsenijkunde. 

Ook Nederlandsche Drs. medicinae deden aan vergelijkende ana
tomie en vergelijkende physiologie, of interesseerden zich voor de 
geneeskunde der dieren. Boerhaave haalde hier en daar ('olumel 1 a 
aan. 

Dr. med. Le Franc van Berkhey, anatoom en lector te Leiden, 
schreef in zijn natuurlijke historie van het rundvee over de vee
artsenijkunde in Nederland. Hij gaf een uitvoerige anatomie van het 
rund. Dr. Vink, chirurg te Rotterdam, schreef over veepest. Een 
prijsvraag over het verlossen van koeien, uitgeschreven door de 
Maatschappij ter bevordering van den Landbouw te Amsterdam, 
werd beantwoord door Med. Dr. Gunther Eberhard te Zeist. 

Verschillende Nederlandsche medici schreven over veepest, hetzij 
dat ze de ziekte uit belangstelling hadden bestudeerd of wel dat zulks 
geschiedde in opdracht der overheid (Dr. Salomon de Monchie te 
Rotterdam; Prof. Petrus Camper; Prof. Wijnoldus Munniks en 
Prof. van Doeveren te Groningen; Prof. Brugmans en Prof. Sandi-
fort te Leiden; verschillende professoren van de medische facul
teiten te Utrecht en te Harderwijk). Het werk van Prof. Sandifort 
werd in het Zweedsch vertaald, dat van Dr. de Monchy in het 
Engelsch. 

De Drs. med. Schacht, Oosterwijk, Haan en Luchtmans vormden 
een commissie, die op verzoek der Generale Staten in 1/69 de vee
pest bestudeerde. 

Het meest verdienstelijk maakte zich op ons gebied echter PETRUS 
CAMPER (1722—1789), de beroemde hoogleeraar in de genees
kunde, eerst te Franeker, later te Amsterdam en tenslotte te Gro
ningen. Zijn werk in het belang der veeartsenijkunde verdient eenige 
meerdere aandacht. 

Camper deed veel aan vergelijkende anatomie en hield b.v. in 
Groningen voordrachten in het openbaar over de anatomie van 
koeien, waarbij ook hem de vier magen vooral interesseerden. 

Hij interesseerde zich echter ook zeer voor de geneeskunde der 
dieren in het algemeen, wat blijkt uit zijn kennis der vétérinaire 
litteratuur van den ouden en den nieuwen tijd. Hij schreef ovei 
ziekten bij dieren, o.a. ook over ziekten, die bij dieren en menschen 
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voorkomen (Zoönosen) ter beantwoording van een prijsvraag door 
het Bataafsch Genootschap uitgeschreven. 

Verschillende parasitaire aandoeningen bij het vee trokken zijn 
aandacht (leverbotziekte, longwormziekte, coenurose, neuswormen 
bij schapen). Vooral echter interesseerde de veepest hem. Hij was 
een groot voorstander van de inenting tegen veepest en stichtte met 
Prof. van Doeveren en Dr. Munniks een vereeniging ter bevorde
ring daarvan (1769) 1). 

Camper deed dikwijls secties bij veesterfte. Hij seceerde zelf 
meer dan 100 dieren, die aan veepest hadden geleden en geeft daar 
goede verslagen van *). 

Hij beschreef in 1776 de longwormziekte bij kalveren, die hij 
ontdekte bij door hem tegen veepest geënte kalveren. Hij behandelde 
deze dieren met zwaveldampen. Hij schreef over „bilvuur" (bout-
vuur), en het „fenijn" (miltvuur). 

Camper gaf in 1769 in het theatrum anatomicum te Groningen 
voor een uitgelezen publiek, eenige openbare voordrachten over de 
heerschende veesterfte, en besprak daarbij ook uitvoerig de anatomie 
en de physiologie der magen. Hij begreep de physiologie der vier 
magen niet zoo goed als von Halier vóór hem 2). 

Hij was denkelijk de eerste, die slachtdieren een kleurstof ingaf 
(een afkooksel van Pernambucohout), om na te gaan, in welke 
maag het terechtkwam. Hij vond het steeds in de pens terug, maar 
trok daaruit de onjuiste conclusie, dat melk bij lammeren en kalveren 
ook in de pens komt. 

Hij schreef: „het is de plicht van de geneesheeren niet alleen om 
over de gezondheid van den mensch te waken, maar ook over hun 
bezittingen, te weten hun vee." Een standpunt, dat in die dagen door 
menigeen werd gedeeld. Het is dus geen wonder, dat een der 
leerlingen van de Groningsche Universiteit, Dr. Alexander Numan, 
toen geneesheer te Hoogezand, in 1821 de opdracht kreeg de veeartse
nijkunde te doceeren aan de te Utrecht opgerichte veeartsenijschool. 

) Camper en Munniks. Voorlooper van de waarnemingen omtrent den 
uitslag van de inentingen der besmettelijke veeziekte op 112 hokkelingen. 
1769. Memorie van Petrus Camper aan de Staten van Friesland. 1778. 

\) P. Camper. Lessen over de thans zwevende veesterfte. Openlijk ge
houden te Groningen. 1769. 

:) P. Camper. Oeuvres qui ont pour objet 1'histoire nature, la phy
siologie et 1'anatomie comparée. 1903. 
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DE VEEARTSENIJKUNDE IN DE ACHTTIENDE EEUW. 

Geschoolde wetenschappelijke werkers in de geneeskunde der 
dieren had men in de eerste helft der 18e eeuw nog niet. In de 
tweede helft dier eeuw, na de oprichting der veeartsenijscholen te 
Lyon en Al fort en Weenen etc., werd dit wel anders, maar groote 
resultaten verkreeg men nog niet, evenals dat bij de geneeskunde 
van den mensch het geval was. 

Het hoefbeslag werd een intregreerend deel der veeartsenijkunde 
geacht. De praktijk was vooral in handen van hoefsmeden, die in 
de groote steden (Parijs, Londen, Berlijn) soms groote hospitalen 
hadden en veel geld verdienden. In Frankrijk werden ze „Maréchaux 
genoemd, in Duitschland „Kurschmiede". Ze behandelden als regel 
slechts paarden. De behandeling der andere dieren, vooral van de 
herkauwers, was ten plattelande in handen van smeden, empirici en 
kwakzalvers, meestal zonder eenige kennis van zaken. De kennis 
der runderziekten hield geen gelijken tred met die omtrent paarden. 

De litteratuur over de geneeskunde bij paarden in de 18e eeuw 
is voor een groot deel afkomstig van menschen als de Solleysel, 
ontwikkelde meestal adellijke personen, die evenals hij paarden
kenners waren, rijlessen gaven o.a. aan de rijscholen der universi
teiten en tegelijk paardenartsen waren, maar de practische uitvoering 
aan hun helpers overlieten. 

De meest belangrijke dier auteurs zijn de Franschen de Saunier, 
de Garsault, de la Guérinière en Bourgelat en de Duitsch-Oosten-
rijker von Sindt. Deze mannen waren allen van goede afkomst en 
ontwikkeling, ze kenden meestal, evenals de Solleysel Latijn en 
waren op de hoogte der geschriften over de pathologie van den 
mensch, die in die dagen steeds in het Latijn waren gesteld. 

FRANCOIS ALEXANDER DE GARSAULT, equier '), (1693—1778), 
was stalmeester in de stallen van den Franschen Koning en inspec
teur van de stoeterijen van Frankrijk. Hij schreef l'Anatomie 

') Den titel „équier" kregen alleen adellijke rijleeraren. 
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générale du cheval, wat een vertaling was van het werk van Ruini 
en in 1770 Le nouveau parfait Maréchal, dat tot 1811 zeven 
drukken beleefde. Het boek onderscheidt zich van andere uit zijn 
tijd, doordat geen ingewikkelde recepten werden gegeven. Inwen
dige ziekten werden stiefmoederlijk behandeld. De Garsault zegt: 
,,le Maréchal est un chirurgien des chevaux". 

GASPARD DE SAUNIER (1633—17. .) was stalmeester bij den 
hertog van Bourbon én directeur van een Fransche stoeterij. In 1711 
werd hij stalmeester en rij-instructeur aan de universiteit te Leiden. 
Hij noemde zich „équyer de 1'académie de 1'illustre Université a 
Leide". In 1734 schreef hij : La parfaite connaissance des chevaux, 
leur anatomie etc., uitgegeven in den Haag in 1734 bij Adriaan 
Moetjens. Het boek handelt ook uitvoerig over de anatomie van het 
paard en geeft mooie, zij het onnauwkeurige platen, die echter voor 
een deel zijn overgenomen uit de anatomie van Ruini, al staat er 
onder „dessiné d'après Nature". De Saunier gebruikte nog de 
nomenclatuur der spieren van Ruini. De m. quadriceps heet bv. 
le 8me muscle de la cuisse, de m. semitendinosis, le óme muscle de 
la hanche; het caput laterale van de m. triceps femoris: le 4me 
muscle du genoux. 

FRANCOIS ROBICHON DE LA GUERINIERE, équier du roi" (f 1751) 
een leeraar in de rijkunst gaf in 1729 uit: Ecole de cavalerie. Een 
zeer mooie uitgave met kopergravures verscheen in 1783. Het boek 
werd nog weer herdrukt tot 1825 en werd in verschillende talen 
vertaald. 

BARON VON SINDT (1709—1 77&)> een Oostenrijker; cavallerie-
officier in dienst van den keurvorst van Keulen en paardenarts 
schreef verschillende werken. Het belangrijkste daarvan is: 
Vollstandige Unterricht in den Wissenschaften des Stallmeisters 
(Göttingen, 1770), voorzien van een voorrede van niemand minder 
dan Albrecht von Haller. Het wetenschappelijk gedeelte van dit 
boek is hoofdzakelijke van de hand van Prof. Dr. Med von Erx-
leben in Göttingen en staat op een hoog peil voor dien tijd. Bij de 
anatomische beschrijving der spieren werden de medische namen 
gebruikt. In dit boek worden nog zeer uitvoerige recepten voorge
schreven (polypharmacie). 

CLAUDE BOURGELAT (1712—1779)- Hij was advocaat, later 
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,,équier du roi" chef van de ruiteracademie te Lyon en oprichter 
van de Veeartsenijschool te Lyon (in 1763). 

Als équier schreef hij : le Nouveau Newcastle 1) ou traité de 
Cavalier ie (over rijkunst) en Eléments Hippiatrique ou Nouveau 
principes  sur  la  connaissance et  sur  la  médicine des  chevaux ( 1 7 5 1 ) .  

Bourgelat had een zeer goede opvoeding gehad en kende de La-
tij nsche geschriften over geneeskunde zeer goed. Hij had ook de 
anatomie van den mensch bestudeerd en kende de anatomie van het 
paard voor dien tijd heel behoorlijk. Hij gebruikte voor het eerst 
de namen, welke in de medische litteratuur gebruikelijk waren voor 
de spieren. 

De „Eléments d'hippiatrique" is in den vorm van vragen en ant
woorden gesteld. Het boek is zeer langdradig, maar had veel succes. 

ETIENNE GUILLAUME LAFOSSE (1765), de vader van den beroem
den Philippe Etienne Lafosse, was hoefsmid, maar had daarnaast 
een groote paardenpraktijk in Parijs. Dus een „Maréchal vétéri
naire", zooals er in Frankrijk vele waren. Hij schreef o.a. over 
kwade droes. Hij meende, dat de ziekte uitging van het slijmvlies 
van de kaakboezems en behandelde de boezems na trepanatie. 

Zijn zoon PHILIPPE ETIENNE LAFOSSE ( 1 7 3 9—1820) was de 
beste paardenarts uit de laatste helft van de 18e eeuw, en de meest 
belangrijke figuur uit de veterinaire wereld van zijn tijd. Hij ont
ving een zeer goede opvoeding en studeerde aan de universiteit te 
Parijs in de geneeskunde, werd repetitor voor osteologie, demon
streerde als 18-jarige jongen reeds in een eigen theatrum anato-
micum de anatomie van paarden en beoefende de veeartsenijkunde 
in de praktijk van zijn vader. 

Hij schreef in 1766 voor smeden-paardenartsen, zooals zijn vader 
was, zijn Guide maréchal: Ouvrage contenant une connaissance 
exacte du cheval et la manière de distinguer et de guérir ses mala-
dies ensemble une traité de la ferrure qui lui est convenable. Dit 
werk beleefde vele drukken. 

In 1772 gaf hij op eigen kosten uit het prachtwerk in folio: Cours 
d'hippiatrique ou Traité complet de médicine des chevaux. 

Dit is het mooiste groote werk dat de veeartsenijkunde ooit heeft 

') De ie hertog van Newcastle (1692—1767) schreef een beroemd boek 
over rijkunst. Hij was een leerling van de Solleysel. 
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opgeleverd. Het bevat 65 groote gekleurde platen. De uitgave kostte 
Lafosse, naar men zegt, 70.000 livres. Hier komt de groote ana
toom, die Lafosse was, sterk naar voren. Hij baseerde de patho
logie op de anatomie. Zijn voorbeeld vond overal navolging, waar
door de anatomie (van paarden) druk werd beoefend en in Frank
rijk, maar ook in Duitschland een groote vlucht nam. Dit werk 
verschafte Lafosse een wereldreputatie als Hippiater en anatoom. 
Het werd vertaald in het Duitsch en Spaansch. 

Later, in 1775, schreef Lafosse nog een Dictionaire Hippia-
trique. 

Lafosse was een hardnekkig voorstander van de gedachte, dat 
alleen de geneeskunde van paarden, die in de oorlogen van dien tijd 
inderdaad een zeer groote rol speelden, recht van bestaan had en 
kwam daardoor in conflict met de geest van zijn tijd en mede daar
door vooral ook met Bourgelat, de oprichter en eerste directeur 
der Veeartsenijscholen te Lyon en Al fort, die belette, dat Lafosse 
de door hem zoo zeer begeerde positie van professor aan een der 
scholen kreeg. Zijn revolutionnaire, halsstarrige geest bracht hem 
aan den rand van het schavot en was vooral oorzaak dat hij maat
schappelijk niet bereikte was hem, zijn groote bekwaamheden in 
aanmerking genomen, toekwam. Wetenschappelijk en practisch was 
hij ongetwijfeld de grootste paardenarts uit de 18e eeuw. 

Groot nadeel heeft echter gesticht de door hem met klem van 
redenen verdedigde meening dat malleus niet besmettelijk is. Deze 
uiting was aanleiding, dat er tegen deze ziekte niet doelbewust werd 
opgetreden en ze in de Napoleontische oorlogen ontzettend veel 
paarden ten grave sleepte. Eerst sedert ± 1850 werd de ziekte be
streden als besmettelijke ziekte. 

Daarnaast vindt men ook geschriften van „ruiters" van minder 
hoogen rang; zoo van DYONYSIUS ROBERTSON, een paardenarts bij 
de Schotsche cavallerie, later als „Bereiter" in dienst van verschil
lende Duitsche vorsten. Hij gaf uit Pferdearsneikunst (ie druk 
1772). Robertson was een zeer goed operateur en voerde de castratie 
met klemmen in. Hij had, wat de praktische veeartsenijkunde be
treft, meer kennis van zaken dan de Heeren équiers. 

De theoretische veeartsenijkunde stond in de 18e eeuw, evenals 
de geneeskunde van den mensch natuurlijk op de basis van de 
humoraal-pathologie. De meest vooraanstaande schrijvers over de 
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geneeskunde van paarden hadden ook studie gemaakt van de grond 
slagen der geneeskunde van den mensch. Het meer wetenschappelijke 
deel van hun werken verschilt dan ook niet veel van dat der genees
kundigen. In het werk van von Sindt is, zooals ik reeds opmerkte, 
het theoretisch gedeelte bewerkt door den medicus Prof. von 
Erxleben uit Göttingen; ook de Saunier werd geholpen door een 
medicus. 

Er kwam in het laatst der 18e eeuw een kentering in de polyphar-
macie, die sedert Galenus ook de therapie der veeartsenijkunde had 
beheerscht. De Garsault en Bourgelat braken er mede en gaven een
voudige recepten. Bij von Sindt vindt men nog een zeer samen
gestelde receptuur. De receptuur was in het Latijn gesteld, zooals 
ook bij den mensch gebruikelijk was. 

De praktijk der geneeskunde van paarden stond niet lager dan die 
der chirurgijns van dien tijd. 

Enkele grepen uit het theoretische gedeelte der veterinaire littera
tuur laat ik hier volgen. 

De koorts stond op het eerste plan. Garsault zegt in zijn Nouveau 
parfait Maréchal: „Vroeger onderscheidde men de koorts en de 
ziekte als afzonderlijke zaken en behandelde men de ziekte en de 
koorts apart. Nu doet men dat niet meer, maar behandelt men de 
koorts als het voornaamste. Als de koorts verdwenen is, is de ge
nezing nabij." 

Omtrent de spierfunctie zegt von Sindt, of liever Prof. von 
Erxleben: „De samentrekking der spieren moet op toevoer van 
vocht berusten en wel in varieerende hoeveelheden, anders zou de 
verslapping niet te verklaren zijn. Deze vochttoevoer moet op 
willekeur berusten en het vocht moet zich zeer snel in de geheele 
spier verbreiden. Dit kan dus niet anders zijn dan zenuwvocht, wat 
in de hersenen wordt uitgescheiden en met de zenuwen overal naar 
toe wordt gevoerd. Ook de bloedstoevoer is noodig: immers wan
neer men de slagaderen afbindt trekt de spier niet meer samen". 
Het bestaan van holten in de zenuwen werd in die dagen ontkend, 
maar toch nam men aan, dat er zenuwvocht bestond, dat door som
migen aangezien werd voor een voedende materie. 

Lafose spreekt over een vluchtige stof of vloeibare stof (espiit 
animal; fluide animal; liquide animal), die vanuit de kleine hersenen 
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langs de zenuwen naar alle deelen van het lichaam wordt geleid, om 
de beweging en het gevoel te geven. 

De polsslag in de hersenen zou medewerken, door afwisselende 
relaxatie en druk het zenuwvocht te distribueeren. „Als de zuurstof 
zich in te groote hoeveelheid vormt, zijn de spiercontracties te in
tens; als de druk in de hersenen permanent ontstaat, zijn ook de 
spiercontracties permanent aanwezig, zooals bij tetanus" (door 
Lafosse nog „mal du cerf genoemd, hoewel de naam tetanus reeds 
door de Byzantijnsche hippiaters werd gebruikt). 

Lafosse zegt, dat er een reservoir is voor de zenuwstof. Druk 
op een bepaald deel van dat reservoir zou aanleiding geven tot 
spiercontracties van een bepaald lichaamsdeel, druk op het geheele 
reservoir zou algeheele stijfheid veroorzaken. 

Lafosse trekt te velde tegen he nog heerschend bijgeloof in de 
veeartsenijkunde; zooals het geloof, dat aderlatingen moeten wor
den verricht op bepaalde dagen van de maand in verband met de 
teekens van den dierenriem, die het leven zouden beheerschen; het 
geloof, dat de beet van een spitsmuis een gevaarlijke ziekte teweeg
brengt; het geloof, dat vertigo zou worden veroorzaakt door een 
worm in de hersenen, waartegen de kruin werd gebrand met een 
gloeiend ijzer, en dat stille kolder zou zijn te genezen door boter in 
de ooren te gieten, waardoor het dier zou gaan snotteren. 

Ook enkele grepen uit de praktijk van die dagen volgen hier: 
De schrijvers waarschuwen allen voor het ingeven van medica

menten met de flesch door den neus, een gebruik wat echter toch bij 
velen tot in de 19e eeuw zich staande hield. 

De therapie bij dierziekten was natuurlijk ook tegen de humores 
gericht. Aderlatingen en clysma's waren aan de orde van den dag. 
Purgantia werden door den een aanbevolen, door den ander ten 
sterkste afgekeurd. De lange lijst der purgantia in de veterinaire 
litteratuur was zeer duidelijk overgeschreven uit de menschelijke 
pathologie, zooals trouwens de geheele materia medica. Clysteeren 
stond bij alle schrijvers in groot aanzien, ook voor purgeerende wer
king, b.v. met afkooksel van sennebladeren. Ook salivantia waren 
nog in eere als reinigende middelen, kwikzilver werd als zoodanig 
geroemd. Men liet de paarden ook nog wel speekselen, door ze te 
laten kauwen op castorium of mastiek, die in een zakje op het bit 
werd gebonden, of in de holte van een bepaald daarvoor gecon-
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strueerd bit was gebracht („mastigadour"). Bij het niezen zouden 
vele onzuiverheden worden verwijderd. 

De indeeling der geneesmiddelen was op de humoraal-pathologie 
gebaseerd. De namen purgantia, diaphoretica, diuretica, diluentia 
(voor verdunning der sappen) inspissantia (om de sappen in te 
dikken, als ze te vloeibaar waren), alterantia, die typisch bij de 
humoraal-pathologie behooren, zijn uit dien tijd afkomstig. 

De stelling „contraria contraribus" werd natuurlijk ook in de 
geschriften van de geneeskunde der dieren gehuldigd. 

In de chirurgie waren aderlatingen, drachten, setons en het 
brandijzer, evenals bij den mensch, de meest gebruikelijke middelen. 
Daarnaast waren enkele speciale opereermethoden in gebruik, zoo
als het wegnemen van de membrana nictitans bij tetanus, het branden 
v a n  d e  c a r u n c u l a e  o f  h e t  g e h e m e l t e  b i j  g e b r e k  a a n  e e t l u s t ,  h e t  a f 
binden van aderen bij hoefgebreken, oogaandoeningen en spat; het 
wegnemen der submaxillaire lymphklieren bij kwade droes. Ver
schillende dezer methoden dateeren uit de oudheid. Het branden 
van het gehemelte vindt men ook reeds bij Salmonillas en Rusius. 

Lafosse beschreef ook de operatie van aderlaatfistels, de tracheo
tomie, de blaassteen-operatie, het angliseeren („couper la quêtre 
a 1'anglais") en de trepanatie. Het staartcoupeeren was een mode
operatie, die zeer veel werd verricht. Lafosse gebruikte nog een 
hoog blok hout, waarop de staart werd gelegd en een hakmes. De 
Duitsche „kurschmied" Johan Andreas Gaal voerde de coupeerschaar 
in. Ook het coupeeren van de ooren bij paarden was een zeer ge
bruikelijke mode-operatie, waarvoor een apart instrumentarium was 
uitgedacht. 

Bij verzweringen werden veelal allerlei geneesmiddelen per os 
ingegeven om het bloed te zuiveren (centauria minor; duizend-
guldenkruid, zweetdrijvende middelen). 

Beenbreuken bij paarden zouden niet kunnen genezen, omdat 
volgens velen bij het paard geen beenmerg bestond. 

De algemeene beginselen der wondbehandeling bij dieren, zooals 
Lafosse ze aangeeft, waren overigens goed voor dien tijd, n.1. de 
bloeding bestrijden, de lucht afsluiten, het wondsecretum gelegen
heid geven af te vloeien, bevordering der ettering, niet sondeeren, 
geen sponzen gebruiken. Het veterinair instrumentarium, zooals het 
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in de Cours d'Hippiatrique van Lafosse is afgebeeld, is reeds vrij 
uitgebreid. 

Op practisch chirurgisch gebied was de veeartsenijkunde dus wel 
vooruitgegaan, in andere opzichten teerde ze voor een groot deel 
op het boek van de Solleysel, wiens spoor men in al deze werken 
van de 18e eeuw ontdekt. 
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NEDERLANDSCHE LITTERATUUR OVER ZIEKTEN VAN DE 
DIEREN IN DE ACHTTIENDE EEUW. 

In Nederland had men niet, door het gemis aan een belangrijke 
cavallerie, zooals in Frankrijk, Duitschland en Engeland, meer of 
min aanzienlijke personen als de Solleysel, Garsault, von Sindt, e.a., 
die in hun functie van directeur van rijscholen of als stalmeesters 
bij vorstelijke personen, zich wijdden aan de paardenkennis en de 
rijkunst en daarnaast ook de geneeskunst van paarden beoefenden 
en beschreven. 

Alleen L. W. J. van Oebschelwitz, een Duitscher, adjudant bij 
de „Oranje Vrieslandt Cavallery", die eenigszins daarmee is te ver
gelijken, schreef „de Nederlandsche stalmeester", een werk in dien 
geest, wat ook in het Duitsch verscheen. Het was hoofdzakelijk uit 
de werken der Fransche equiers overgenomen. 

In het laatst der 18e eeuw kwamen er enkele uittreksels en ver
talingen van de werken van Bourgelat en Lafosse uit en enkele 
kleine boekjes, meest van de hand van smeden, die ook de vee
artsenijkunde beoefenden: Jacobus de Smet: de lusthof van het 
cureeren van paarden; L. Jonxis: Meesterboek der paarden, Het 
Huismans Handboek; de Friesche stalmeester; P. A. van Cour: 
De ziekte van het rundvee, enz. 

Naast een groot aantal geschriften over veepest, verschenen ook 
nog een aantal monografiën over andere veeziekten in de Ver
handelingen van de Maatschappij ter bevordering van den Land
bouw te Amsterdam, opgericht in 1776 en wel meestal als antwoord 
op prijsvragen. Deze Maatschappij, die was opgericht in hoofdzaak 
met den steun van rijke Amsterdamsche handelaren, schreef prijs
vragen uit en loofde gouden en zilveren medailles, en soms ook wel 
een som gelds uit voor de beste antwoorden. 

Zoo verschenen verschillende verhandelingen: o.a. in 1776 over 
ziekten van het rundvee; in 1777 over de inenting van kalveren 
tegen veepest; in 1777 over het ongans bij schapen. Meestal waren 
de antwoorden van Drs. Medicinae. De laatstbedoelde prijsvraag 
werd beantwoord door Johannes Veirag, Med. Or., Examinator der 



NED. LITTERATUUR OVER ZIEKTEN VAN DE DIEREN IN DE l8E EEUW ! 127 

Chirurgijns in dienst van de Oost-Indische Compagnie ter kamer 
Rotterdam. Hij kreeg daarvoor een gouden medaille; Cornelius 
Pereboom, Med. Dr., kreeg een zilveren medaille. Veirag beweerde, 
dat er ongans voorkomt zonder leverbotten en leverbotten zonder 
ongans. Pereboom wijst meer op leverbotten als eenige oorzaak en 
beweert, dat de botten levend worden opgeslikt en opkruipen naai
de galgangen, en dat men ze vinden kan op waterweegbree, pen
ningkruid en slangenkruid, vooral in lage landen. 

In 1776 werd door de Maatschappij aan Geert Reinders, „huis
man in Garnwert", een eerepenning toegekend voor zijn „nuttige 
waarneming wegens de inenting van kalveren van gebeterde koeien 
geboren, en nog niet in de lucht geweest zijn". Later werd Geert 
Reinders eerelid der Maatschappij. 

In 1785 kreeg Cornelis Ferne, Dr. Med., lector in de vroedkonst 
en Stadsvroedmeester te Leiden, een gouden medaille voor zijn ant
woord op de vraag waardoor op het eiland Vlieland niet een be
smettelijke ziekte voorkwam onder het rundvee. De schrijver wees 
op de afgelegenheid van het eiland, waaraan dit feit moest worden 
toegeschreven. Dezelfde auteur kreeg ook een gouden medaille voor 
zijn antwoord op de prijsvraag omtrent „niet algemeene eigen
schappen van sommige runderen en de erfelijkheid daarvan". Hij 
behandelde hierbij ook de erfelijkheid van de onvatbaarheid voor 
veepest bij kalveren van gebeterde koeien. 

In 1786 kreeg Johannes Evenbly te Gouda de gouden medaille 
voor zijn bericht over geneesmiddelen voor zieke runderen. Ik haal 
hier het een en ander aan uit dit uitvoerig geschrift, om een inzicht 
te geven omtrent de kennis in deze aangelegenheid uit dien tijd. 
Kalfziekte zou veroorzaakt worden door het „navuil". De schrijver 
genas de dieren steeds (!) door aderlaten, melken, toedekken en 
clysteeren met afkooksel van vijgen, wijnrank, anijszaad of met een 
clysteer van karnemelk met anijs, en door het ingeven van boomolie 
met vlierbloesem in karnemelk gekookt. Miltvuur, wat voor zou 
komen uit overvloed en indikking van bloed en gal, waardoor de 
bloedsomloop zou zijn gestoord, genas de schrijver door aderlatin
gen in de meikader met verschillende geneesmiddelen en door „vuur
kruiden om dragt te krijgen", dus met de zgn. Moxa's, die reeds de 
Egyptenaren gebruikten. Ook gaf hij cremor tartari om het bloed 
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te zuiveren, een middel, dat in de volksveeartsenij kunde nog wordt 
gebruikt met dezelfde bedoeling. 

De „blaar" (tympanitis) genas hij door aderlatingen, het in
geven van zout met bloed en door, na eerst de faeces uit het rectum 
te hebben gehaald, een lange aangestoken tabakspijp in den endel
darm te brengen. Wanneer dan in den kop werd geblazen, begon 
het dier zelf te rooken, zoodat- na een kwartier twee pijpen waren 
leeggerookt. Daarop zouden de winden met stinkende drek los
komen. Ook bij koliek bij paarden deed men dit. 

„Brandige elders" behandelde hij o.a. met een suspensoir, waarin 
menschendrek (zgn. „gouden pleister"), of ook met pappen met 
comijn en lijnkoekmeel of met een „droogzalf , bestaande uit teipen-
tijn, honing, eierdooier en aloë, „om de wond te zuiveren . 

Bij „galziekte" (gele oogen) werd een aderlating in de meikader, 
bloedzuivering met gentiaan, myrrhe, cremor tartari, bitterheilig en 
saffraan aanbevolen. 

„Longvuur" (longziekte?) wordt volgens den schrijver niet be
smettelijk, wanneer men de dieren aderlaat, wel als men dit nalaat. 
Verder beveelt hij aan „vuurkruid" (Moxa) aan de borst, de schofi 
en de billen; coloquint, boontjes Bakelaar, rhabarber, helleboris 
albus, driakel, gentiaan, narduszaad, bokkebloed en saffraan. 

Voor de hier geciteerde onzin kreeg de schrijver een dankbetui
ging, 10 gouden dukaten en een gouden medaille. 

In 1887 vindt men in de handelingen van de Maatschappij een 
artikel over tongblaar en wordt beschreven en afgebeeld een instru
ment, waarmee men de blaren op de tong loskrabde. Tegen dit in
strument werd in het midden der 19e eeuw gewaarschuwd. 

Een prijsvraag van de Maatschappij over ziekten der kalveren 
gedurende de eerste 3 maanden van 1789 werd beantwoord door 
Lambertus Aartsen, predikant te Voorhout. 

Hij schrijft over blaar, worm op de tong, zogziekte, pestziekte, 
de bloey, de razende blaar of dol in de kop, de witte loop, de buik
loop, de pof of bof, de pisopstopping, bloedpissen en de kug. De 
schrijver wijdt breed uit over de vochten. 

Voor de pof (tympanie) wordt door hem aanbevolen coriander-
zaad, comijnzaad, jeneverbessen, laurierbladeren, kamillenbladeren, 
met glauberzout, olie en boter. Ook hij beveelt aan „rookstabak-
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clysteeren met de pijp", of punctie links in de flank met de „heel-
meesterstroicar, waarmee men. het buikwater aftapt", of met een 
puntig mes, waarna een ganzeschacht in de opening werd gestoken. 

De tweede prijs werd toegekend aan Andreas Erissman, vroed-
meester te Woerden. Ook kwam een antwoord in van Petrus Jo-
sephus van Bavegem, Med. Doet. oud-heelmeester en arts van de 
legers van zijn K.K. Majesteit, etc. te Baesrade bij Dendermonde. 

Johan Gunther Eberhard, Med. Dr. te Zeist, een Hernhutter, 
beantwoordde in 1794 uitvoerig een prijsvraag over het „vuur" of 
,.bloed" van schapen. De schrijver geeft blijk de oudere litteratuur 
zeer goed te kennen. Hij onderscheidt koudvuur (gangraen) en 
miltvuur (Ignes Sacer). 

In 1796 werd door de Maatschappij ter bevordering van den 
Landbouw uitgeschreven als prijsvraag: „ontwerp eener veeartsenij-
kundige school", waarvoor de antwoorden voor 1 December 1798 
moesten zijn ingekomen. De toelichting luidde: „Vermits op ver
scheidene plaatsen in Europa Veeartsenij kundige scholen, onder den 
naam van Ecoles Vétérinaires zijn opgericht, en eene school waar 
ziekten en kwalen zoowel van paarden als van runderen, schapen 
en andere dieren onderzogt en indien mogelijk genezen worden, 
ook in ons land niet dan de grootste nuttigheid hebben kan, zoo 
verlangt de Maatschappij een plan naar hetwelk zulk een stichting 
onder ons zoude kunnen worden tot stand gebracht". Gewenscht 
werd niet alleen de plaats aan te geven, maar ook de inrichting van 
de gebouwen, het onderwijs, de kosten van de stichting en de kosten 
van de huishouding. 

Een antwoord kwam in van J. A. Bennet, Philos. Dr. et Med. Dr. 
en hoogleeraar te Leiden. Het antwoord werd eerst gedrukt in de 
Handelingen van 1820, toen de kwestie acuut werd. Hierop kom 
ik later terug. 

De Maatschappij ter bevordering van den Landbouw schreef niet 
alleen prijsvragen uit, maar liet ook belangrijke werken op land
bouw- en veeartsenij kundig gebied vertalen; zoo werd vertaald en 
opgenomen in de Verhandelingen van 1791 het werk van Dauban-
ton, den beroemden medewerker van Buffon, over onderricht aan 
schaapherders en eigenaren van schapen. Daubanton spreekt hierin 
uitvoerig over het herkauwen. Hij stelde zich voor dat het voedsel 

9 
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in de netmaag tot bolletjes werd gemaakt, die door de slokdarm
sleuf in den slokdarm werden gedrukt. Het geherkauwde voedsel 
zou dadelijk door de sleuf in de boekmaag komen. Men vindt in dit 
boek ook een interessante beschrijving en een afbeelding van castratie 
bij vrouwelijke lammeren, die men castreerde om ze sneller te laten 

vet worden. 
In de Verhandelingen uitgegeven door de Maatschappij ter bevor-

dering van den Landbouw te Amsterdam, deel 9 en 10 (1793) 
vindt men de antwoorden, welke ingekomen zijn op de in 1788 uit
geschreven prijsvraag om vóór 1 December 179° worden beant
woord, welke aldus luidde: „Dewijl het verlossen der koeyen tot 
heden toe niet alleen met minder bekwaamheid geoeffend wordt, 
dan het belang der zaak vordert, noch ook veele verkeerde begrippen 
en gebruiken daaromtrent plaats hebben, waardoor jaarlijks veel 
koebeesten en kalveren omkomen, zoo bied de Maatschappij de ge
wone gouden medaille diegeene aan, welke aan Haar toegezonden 
zal hebben: de beste, eenvoudigste verhandeling over de verloskunde 
der koeyen, met aanwijzing van de regelen en gebruiken, die men 
bij die gelegenheid volgen moet, zoowel als van zoodanige misbrui
ken en verkeerde gewoonten, welke daarentegen zorgvuldig moeten 

vermijd worden". 
De gouden medaille werd toegewezen aan johan Gunther Ebei-

hard, Med. Doctor en vroedmeester te Zeist. 
De schrijver, die de litteratuur goed bleek te kennen, wijst er op, 

dat tot toen nog geen geschrift was verschenen over de verloskunde 
van het vee. Hij stelde zich op het standpunt, dat aan de verlos
kunde bij de dieren dezelfde beginselen ten grondslag liggen als 

aan de verloskunde bij den mensch. 
De schrijver zegt in Cassel de lessen over de geneeskunde der 

dieren van den bekwamen „Kurschmied" Johan Adam Kersting, 
die toen in dienst was van den landgraaf van Hessen en later de 
eerste directeur werd van de school te Hannover en van vonErxleben 
te Göttingen te hebben gevolgd. Kersting wordt door de Duitschers 
geacht de grondlegger te zijn van de verloskunde van dieien. 

Het antwoord van Eberhard, dat een geheel deel der Handelingen 
inneemt en ruim 400 bladzijden omvat is daar waar het handelt 
over de anatomie der geslachtsdeelen en de eigenlijke verloskunde 
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het best, hoewel het blijkt, dat hij toch zelf geen praktische ervaring 
heeft. De puerperale ziekten worden veel minder goed behandeld. 

Ik haal hier enkele opmerkingen van den schrijver welke mij uit 
een historisch oogpunt van belang schijnen aan. 

Bij de behandeling der anatomie van de geslachtsorganen van 
het vrouwelijk rund spreekt de schrijver over de eierstokken, en 
noemt ze de bewaarplaats van de eerste beginselen van het jonge 
dier en de zitplaats waarin zij de eerste bewegingen tot leven en 
wasdom bekomen. Het eigenlijke zichtbare en daarna bezield be
ginsel van het jonge dier, acht hij de waterblaasjes, die aan de 
oppervlakte zijn te zien. Deze zijn, zegt de schrijver, meermalen, 
voor een soort eitje aangezien, „maar men moet aannemen, dat 
niet deze blaasjes, maar een veel fijnere daarin verhooien liggende 
en voor ons onzichtbare kiem het eigenlijke beginsel is". 

Bij de behandeling van de „moerziekte", d.w.z. ontsteking van 
de baarmoeder, prijst hij het zetten van drachten met wrangwortels 
aan de billen aan, „omdat het een goede afleiding geeft van de in 
den zomer verzamelde scherpten", en hij zegt tevens, dat fontanellen 
goede voorbehoedmiddelen tegen rotkanker en pestziekte (bij den 
mensch) zijn. Herhaalde aderlatingen en clysteeren, warme omsla
gen op het kruis en de buik worden verder aanbevolen. Bij etterende 
baarmoederontstekingen beveelt hij inspuitingen met afkooksel van 
waterwilgen aan in slijm van gerst, haver of lijnzaad. 

Als oorzaken voor het blijven liggen na de baring, zegt de 
schrijver, dat de landlieden aannemen het bestaan van de „moer
ziekte" (baarmoederontsteking), of dat de melk niet wil „schieten" 
(„melkvuur ), of dat het dier de „wolf" in de staart heeft. „Bij de 
wolf in de staart is de staart slap en is er een grootere of kleinere 
plek, die zeer slap en bol is, en op het gevoel geen been schijnt te 
bevatten. Hiertegen wordt een kruissnede gemaakt tot op het been, 
en wordt de wond met zout en groene zeep of met zout en peper 
verbonden". Een methode, die nog in de volksveeartsenijkunde 
wordt gebruikt. 

„Bij het melkvuur" (de melkziekte zooals wij dit nu noemen), 
„heeft de melk zich verplaatst tusschen vel en vleesch onder den 
buik, waarbij koorts optreedt en het dier niet kan opstaan". Als 
het dier gestorven is, blijkt volgens den schrijver inderdaad 
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melk uit de zwelling te loopen wanneer de huid wordt afgetrok
ken. „De oorzaak van deze ziekte is een kramptoestand van de tot 
afscheiding van de melk bestemde vaten, ontstaan door een groote 
volsappigheid, vandaar dat men het melkvuur het meest ziet bij 
volbloedige, vette en overvoerde koeien", zegt de schrijver. Als 
therapie wordt aanbevolen aderlaten, buikzuiverende middelen, 
warme omslagen op de melkklier en vaak melken. 

Men ziet hier de oorsprong en de beteekenis van de termen 
„moerziekte" en „melkziekte" voor wat men tegenwoordig in den 
regel kalfziekte noemt. 

Het blijkt uit deze verhandeling, dat men omstreeks 1800 ook 
wel reeds embryotomie verrichtte en wel met behulp van een zgn. 
vingermesje, een gebogen mesje, dat men in de holte van de hand 
hield, en een scherpe haak. 

Overigens zijn uit een historisch oogpunt nog van beteekenis de 
afbeeldingen in dit werk van enkele nu obsoleet geworden verlos
kundige instrumenten, n.1. het „heftuig ' en de „hefboom , de 
„kniebolshaak", de „keerstok" en een tweetal op de wijze van een 
forceps samengevoegde haken. 

Met een zilveren medaille werd beloond het antwoord van 
Andreas Erissman, heel- en vroedmeester te Woerden. Dit is veel 
korter dan dat van Eberhard, maar feitelijk beter. Het is een opstel 
op grond van eigen ervaring geschreven omtrent gevallen waarbij 
liggingsveranderingen voorkomen. 

Het antwoord van Petrus Johannes Bavegem had geen waarde. 
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BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN IN DE ACHTTIENDE EEUW. 

De besmettelijke veeziekten, vooral kwade droes, veepest en 
longziekte, hebben groote invloed gehad op de geschiedenis der 
veeartsenijkunde, niet het minst in ons land. 

Cato, Columella en Vegetius berichtten reeds over veepest. Reeds 
bij de Romeinen schreef men daarbij afzondering en het begraven 
der gestorven dieren voor. 

In de 17e eeuw heerschten nu en dan miltvuur, mond- en 
klauwzeer, longziekte, schaapspokken en kwade droes; maar het 
was toch vooral steeds de veepest die de meeste slachtoffers 
eischte onder het rundvee. 

In het begin der 18e eeuw verscheen een epizoötie van veepest in 
Europa, die gedurende deze geheele eeuw feitelijk niet meer ver
dween en nu en dan duizenden dieren aantastte en de plattelands
bevolking telkens weer in diepe armoede deed vervallen. Vooral 
Italië en Frankrijk hadden in de eerste helft dezer eeuw er onder 
te lijden. 

Dit gaf indirect mede den stoot tot de oprichting van Vee
artsenijscholen. 

Bij gebrek aan geschoolde veeartsen raadpleegde men Drs. Med. 
voor de bestrijding. Eén der beste en oudste rapporten over veepest 
was afkomstig van Lancisie lijfarts van den paus, die met klem 
afmaken van zieke en verdachte dieren aanbeval („Dissertatio his
torica di bovilla peste" 1711). 

In Nederland heerschte de veepest vooral in 1710—1730; 
1744—1745 en !768—1799. 

Dat immuniteit optrad na het doorstaan der ziekte, evenals bij 
pokken, was reeds lang bekend. Dit was aanleiding, dat in 1755 de 
Haagsche medici Kool en Tak de subcutane inenting met virus uit 
den mond der aangetaste dieren aanbevalen, blijkbaar in navol
ging van de inenting die tegen pokken toen in opkomst was. Naar 
het schijnt is, evenals de inenting tegen pokken, de inenting tegen 
veepest het eerst in Engeland verricht. 
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Deze bestrijdingsmethode werd daarna op verschillende plaatsen 
in Nederland beproefd, zonder echter veel succes op te leveren. De 
inenting werd verricht door katoenen of wollen draden gedrenkt 
in speeksel der aangetaste koeien onder de huid te brengen. 

Vooral Petrus Camper trachtte in het laatst der 18e eeuw de 
inenting van jonge dieren in Friesland ingang te doen vinden, maar 
stuitte op religieuse bezwaren der eigenaars en ook op het feit, dat 
men de ziekte op die wijze overbracht naar nog met besmette 
streken en de geënte dieren evengoed voor meer dan 50 % stierven 
aan de ziekte. Men bedenke echter, dat bij de spontaan opgetreden 
ziekte hoogstens 20 % der aangetaste dieren beter werd. 

Geert Reinders, „huisman" te Garnwert, kwam op de gedachte 
de jonge kalveren van gebeterde koeien tot den leeftijd van 
5 maanden tweemaal te enten, omdat deze dieren tot twee maanden 
ontvatbaar waren gebleken en niet stierven aan de enting. Hij werd 
hierdoor beroemd, maar veel heeft ook dit niet bijgedragen tot c e 

bestrijding der veepest. 
Interessant zijn uit een historisch oogpunt ook de overige 

maatregelen, die men in die dagen toepaste bij veepest. Dit geeft 
een beeld van de therapeutische middelen, welke men in het alge
meen toepaste bij mensch en dier. Ze waren geheel op de humoraal-
pathologische beginselen ingesteld. 

Dr. de Monchy te Rotterdam deelt in zijn verhandeling over de 
runderpest, uitgegeven door het Genootschap van Wetenschappen 
te Haarlem (1769) mede, dat men tegen veepest toepaste, „ontlas
tende, afleidende, verkoelende, verwarmende, verdunnende, ver
sterkende en wormafdrijvende middelen (coloquint of senna), maar 
vooral aderlatingen, buikopenende, zweetdrijvende middelen, drag-
ten, setons van wrangwortels en blaartrekkende middelen, inspui
tingen in de neusgaten, rookingen; azijn, room van wijnsteen, zuur
deeg, gekarnde melk, uien met eieren (ook reeds door de oude 
Romeinsche schrijvers aanbevolen), wei, salpeter, ammoniak, zout, 
honing, stroop, kamillen, campher, kina, teerwater, maar vooral 

wormdrijvende middelen." 
Prof. Camper ontkende dat men met eenigerlei middel de ziekte 

kon genezen. En wat betreft de wormdrijvende middelen zegt hij: 
„dat alle gedachten van den mensch een zekeren tijd hebben, en dat 
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(in zijn tijd) alle ziekten door het volk werden toegeschreven aan 
wormen, gelijk wanneer de chemisten de oorzaken beschouwden, 
alles van alkali en acidum werd afgeleid". 

Aan verschillende medici werd opgedragen de veepest te onder
zoeken en maatregelen te beramen tot bestrijding. 

In 1744 raadpleegde men de medische faculteit te Leiden. 
In 1796 kreeg Prof. Brugmans te Leiden een dergelijke op

dracht van de Nationale Vergadering. Hij kwam tot de conclusie, 
dat de ziekte niet „echt besmettelijk" en ook niet ongeneeslijk was. 
Hij achtte het een katarrhale ziekte, nl. een „rotkoorts", door de 
gesteldheid van de lucht („constitutio aeres") verspreid. 

Een beter rapport leverde in 1797 Prof. R. Forsten van de 
medische faculteit te Harderwijk, die op last van het „provinciaal 
college van politie, finantieel en algemeen welzijn" de ziekte onder
zocht. 

Prof. Forsten ging uit van de gedachte, dat de ziekte een 
echte besmettelijke ziekte is „door een bizonder gif veroorzaakt", 
dat hem een heel andere bestrijding deed voorstellen. De medische 
faculteit te Harderwijk adviseerde op zijn gezag de cadavers 5 voet 
diep te begraven en de begraafplaats te omheinen; de mest te be
graven, onder te ploegen of te verbranden; de verdachte en de 
verbeterde dieren af te zonderen, geen nieuw vee aan te koopen vóór 
6 weken na het geweken zijn van de ziekte; de stallen te ontsmet
ten; de vloeren uit te graven, de kribben te verbranden of met loog 
af te wasschen, de stallen te berooken met dampen van duivelsdrek, 
jeneverbessen, knoflook, hondenhaar, zwavel, teer of azijn. 

Forsten raadde aan de zieke dieren te dooden, of anders te be
handelen met een aderlating (in den aanvang) en met een zacht 
purgans, n.1. Spaansche zeep in salpeter en water tot de dieren be
gonnen te „spuiten"; 2 maal daags een clysteer te geven van ver-
sche pekel of afkooksel van lijnzaad, een dracht te zetten van 
paardenhaar, of een brandwond op te wekken op de rug, de nek 
of de borst („Moxa ') en de brandwond te verbinden met terpen
tijn, eiwit en poeder van Spaansche vliegen; of een dracht te zetten 
van wrangwortel door het oor; het dier af te wrijven met azijn en 
de mond met azijn uit te wasschen. 

De eenige goede bestrijdingsmethode is, bij het uitbreken van de 
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ziekte dadelijk alle aangetaste en verdachte dieren te dooden, zooals 
reeds Lancisie in 1711 dat aanbeval. Dit werd toen hier niet in 
praktijk gebracht, omdat men van de besmettelijkheid niet algemeen 
overtuigd was. In 1899 besloot men daartoe. 

Ook in 1865, toen de veepest opnieuw uitbrak, heeft men hiermee 
te lang gewacht, hoewel men toen ook nog leering had kunnen 
trekken uit de succesvolle bestrijding van de veepest-invasie in 
Utrecht in 1813 door Wttewaal en Wagelmans, die ook op deze be
ginselen berustte. 
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DE OPRICHTING VAN VEEARTSENIJSCHOLEN. 

CLAUDE BOURGELAT (1712—1779)> Equier, directeur van de rij
school te Lyon, was de eerste die de gedachte dat onderwijs moest 
worden gegeven in de Veeartsenijkunde in haar geheelen omvang 
in praktijk bracht. 

Hoewel hij zelf zijn leven lang een „Equier" bleef en alleen wat 
wist van paarden, kwam hij naar het vrij algemeen verluidt onder 
den indruk van de enorme schade die de veepest veroorzaakte tot 
de conclusie, dat ook de ziekten van andere huisdieren aandacht 
verdienden en dat het noodig tijd werd dat in veeziekten onderwijs 
werd gegeven, om geschoolde menschen te vormen die advies konden 
geven omtrent de bestrijding van deze plagen. 

Hij had het geluk bevriend te zijn met BERTIN, toen controleur 
der financiën in Frankrijk, die het plan van Bourgelat, een Vee
artsenijschool op te richten te Lyon, met kracht steunde. De steun 
van Bertin was in niet geringe mate het gevolg van zijn ervaring 
omtrent den slechten toestand van 's lands financiën, tengevolge van 
de verarming van de plattelandsbevolking door de veepest. 

Bertin was zeer waarschijnlijk de vader der gedachte ook andere 
dieren dan alleen paarden in het onderwijs te betrekken en niet 
Bourgelat. Bourgelat schreef nog in 1774: „nous ne recevons abso-
lutement que des gens destinées a la maréchallerie". 

Op 4 Augustus 1761 kreeg Bourgelat toestemming in Lyon op 
te richten „une école pour le traitement des maladies des bestiaux". 
Op 1 Januari 1762 werd de school geopend. Ze was privé bezit van 
Bourgelat. Hij kreeg echter subsidie van het Rijk. 

Drie jaar later, in 1765, richtte Bourgelat, weer met den steun 
van Bertin, toen Minister van Landbouw geworden, de school te 
Al fort ook wel genoemd Charenton op, waar hij zelf de leiding 
nam, en liet hij daarna de school te Lyon meer of min verloopen. 

Het onderwijs te Lyon en Al fort stond aanvankelijk op zeer 
lagen trap. Examen of selectie voor de toelating had niet plaats. 
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Het praktisch hoefbeslag werd ook door Bourgelat van integreerend 
belang geacht en daarom hadden de zoons van smeden de voorkeur. 
Bourgelat's leuze was dat er geen geneeskundigen van dieren 
moesten worden gevormd: „point des chirurgiens, point des méde-
eins", maar „artistes vétérinaires", bestemd voor de „maréchal-
lerie", m.a.w. meer ontwikkelde hoefsmeden. Eerst later heeft hij 
dit standpunt verlaten. 

Later werd de eisch gesteld, dat men elementair onderwijs 
moest hebben genoten, een goede constitutie moest bezitten en 
den leeftijd van 16—25 jaar moest hebben bereikt om toegelaten 
te worden tot de school. Nog later werd een vergelijkend examen 
ingevoerd, om de groote toevoer van leerlingen te stuiten. Toch 
kwamen in weerwil van deze gebrekkige opleiding verschillende 
mannen van groote beteekenis voor de Veeartsenijkunde van de 
scholen te Lyon en Alfort, o.a. Chabert, de opvolger van Bourgelat. 

De studie duurde 4 jaren en was voornamelijk op de praktijk ge
richt, dus op chirurgie en hoefbeslag. Inderdaad stond de chirurgie, 
vooral die van den hoef in die dagen in Frankrijk reeds vrij hoog. 

Het programma was overigens uitgebreid genoeg. Men gaf 
in Lyon onderwijs in de grammatica, anatomie, exterieur, botanie, 
pharmacodynamie en pharmacie, hoefbeslag, gerechtelijke vee
artsenijkunde, behandeling van zieke dieren, economie, fokkerij, 
opvoeding van jonge dieren, zoölogie, physica en chemie op zieke 
dieren toegepast. Verloskunde heb ik niet genoemd gevonden onder 
de toen onderwezen vakken. 

Het regime was rigoureus militair met internaat en uniform. 
Bourgelat zelf gaf geen lessen. Dit was in die dagen beneden de 

waardigheid en rang van een man van adel zooals hij. Het onderwijs 
werd gegeven door demonstrateurs, die de dictaten voorlazen welke 
door Bourgelat waren opgesteld. 

Bourgelat was een zeer intelligent man en een geboren organi
sator en leider, die daardoor maar vooral ook door zijn adelijken 
titel en zijn vriendschap met Bertin meer van de Fransche regeering 
heeft gedaan kunnen krijgen dan wie ook. 

Hij wordt overigens beschreven als een ijverzuchtig, heersch-
zuchtig potentaat, die zijn medewerkers als minderwaardig be
schouwde en uitbuitte. Zijn „Precis d'anatomie" (1766) was, zegt 
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men, in hoofdzaak van Fragonard, wiens naam echter niet werd 
genoemd. Met zijn andere medewerkers geschiedde hetzelfde. 

Bourgelat werd later „Inspecteur générale des écoles vétérinaires", 
dat wil dus zeggen van Lyon en Al fort, en aan ieder dier scholen 
kwam een directeur, die echter door Bourgelat werd benoemd, 
zooals al het personeel. Wie opponeerde werd geëvacueerd; dik
wijls natuurlijk juist de besten. Zoolang Bourgelat de onbetwist
bare leider was werd er niets gepubliceerd door zijn medewerkers. 
Hij alleen schreef boeken. Hij schreef in 1765 voor de leerlingen 
„Materia médicale raisonné"; in 1766 „Precis d'Anatomie com-
parée"; in 1768—69 „Traité de la conformation extérieure". Dit 
laatste was het beste en blijkbaar van hemzelf. De andere werken 
waren feitelijk van zijn medewerkers, d.w.z. ondergeschikten. In 
1770 verscheen „Eléments de 1'art vétérinaire", en „Essai sur les 
appareils et sur les bandages propres aux quadripèdes"; in 1771 
„Essai theorétique et pratique sur la ferrure a 1'usage des écoles 
vétérinaires." 

In 1777 organiseerde Bourgelat de school opnieuw en werd een 
nieuw reglement uitgevaardigd. In 1779 stierf hij, 67 jaar oud. 

De behoefte, die men in het laatst der 18e eeuw in alle landen 
begon te voelen aan goed onderlegde veeartsen, die de vele epi-
zoötiën zouden kunnen bestrijden, was aanleiding dat de regee
ringen van verschillende landen jongelieden naar Alfort zonden om 
daar te worden opgeleid, hoewel Bourgelat dit niet aanmoedigde 
en de vreemdelingen dikwijls allesbehalve vriendelijk ontving, voor
al als ze geen kennis hadden van hoefbeslag en geen Fransch ken
den. Mede daardoor gingen sommigen liever bij Lafosse werken, 
die in Parijs verblijf hield en er (gedurende korten tijd) een eigen 
onderwijsinrichting op na hield. 

Zoo werd in 1763 PETER CHRISTIAAN ABILDGAARD, een Deensch 
student in de geneeskunde naar Lyon gezonden om later te worden 
te werk gesteld bij de bestrijding van de veepest in Denemarken. 
Hij ging zich echter na een paar jaar weer aan de artsen-studie 
wijden en werd geneesheer te Kopenhagen, maar schreef in dien 
tijd een boek over de geneeskunde van paarden, koeien en var
kens. In 1773 richtte hij met steun der Regeering een Veeartsenij-
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school op en wijdde zich daarna geheel aan ons vak. Hij werd een 
der beste vertegenwoordigers der Veeartsenijkunde. 

Zoo werd BRUGNONE door den Koning van Sardinië naar Alfort 
gezonden; bij zijn terugkomst werd hij directeur van de nieuw 
opgerichte school te Turijn. 
De keurvorst van Saksen zond den chirurg WEBER en den smid 
Hirsch, en later den „Hofchirurg" RÜMPELT, die directeur werd 
van de Staats-veeartsenij school te Dresden (1785) -

Door Oostenrijk werd gezonden WOLSTEIN, Dr. med. en den 
smid Schmid. In 1776 werd Wolstein directeur der Veeartsenij
school te Weenen. Weenen werd onder zijn leiding spoedig een 
concurrente van Alfort. Het systeem medici tot professoren aan 
de Veeartsenijschool op te leiden is tot in onze dagen in Oostenrijk 
en Hongarije gevolgd. 

De keurvorst van Hannover zond HAVEMAN, die na Kersting 
in 1784 directeur werd der school te Hannover. 

De markgraaf van Würtemburg zond in 1781 twee chirurgen, 
Vierordt en Stupfer, naar Alfort. VIERORDT werd directeur van 
de Veeartsenijschool te Karlsruhe (1783)-

De keurvorst van Beieren zond Dr. med. WIEL, prosector te 
Ingolstadt, naar Lyon en Alfort. Hij opende de Veeartsenijschool 
te München in 1790. 

De koning van Pruisen zond den candidaat in de geneeskunde 
NAUMANN, en een smid naar Alfort, en den chirurg SICK en een 
andere smid naar Weenen, waar Wolstein reeds spoedig naam had 
gemaakt, en een pharmaceut naar de universiteit te Leipzig, om 
zich voor te bereiden voor het onderwijs aan een op te richten A^ee-
artsenijschool te Berlijn. De school werd in 1790 geopend. Naumann 
en Sick werden de eerste professoren. 

Vanuit Engeland kwam WILLIAM MOORCROFT, een chirurgijns
leerling, in Alfort studeeren en werd daarna professor aan het in 
1799 opgerichte Vet. College te Londen. Hij werd daarna prakti-
seerend veearts in Londen en stichtte een zeer groot en zeer w inst-
gevend paardenhospitaal, waar plaats was voor 80 paarden en 
honden. Daarna verliet hij ons vak, kwam in dienst der Engelsche 
Oost-Indische Compagnie en deed beroemde ontdekkingsreizen in 
Engelsch-Indië. Hij stierf in Afghanistan in 1825. 
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In het begin der 19e eeuw werden verschillende andere veeart
senijscholen opgericht: Bern (1805), Napels (1815), Petersburg 
(1818); Stockholm (1819), Bologna (1819), Zurich (1819), 
Utrecht (1821), Toulouse (1825), Edinburg (1825), Giessen 
(1829), Brussel (1832), Warschau (1840), Dorpat (1848). 

Aan verschillende Duitsche universiteiten werden in het laatst 
der 18e eeuw en in het begin der 19e eeuw leerstoelen opgericht 
voor Veeartsenijkunde: Giessen, Göttingen, Würzburg, Greifswald, 
Freiburg, Marburg, Stuttgart, Jena, Erlangen. Successievelijk wer
den deze met de oprichting der Veeartsenijscholen in Duitschland 
opgeheven. In Jena en Göttingen bestaan deze leerstoelen nog. 



142 GESCHIEDENIS DER VEEARTSENIJKUNDE 

DE VOORGESCHIEDENIS DER VEEARTSENIJSCHOOL. 

De voorgeschiedenis der Veeartsenijschool welke in 1821 te 
Utrecht werd opgericht, is zeer langademig geweest door rivaliteit, 
rumoerige tijdsomstandigheden en wisselende besturen in ons land, 
maar ook doordat de hoogtre autoriteiten blijkbaar niet alle over
tuigd waren van het nut eener dergelijke inrichting. Dit stond in 
verband met de vraag, of een Veeartsenijschool haar nut moest 
toonen op het gebied der ziektekunde en geneeskunst van paarden 
alleen, dan wel ook van ander vee. Deze zelfde kwestie was ook 
in de 18e eeuw na de oprichting der Veeartsenijscholen te Lyon en 
Alfort (1763—1765) in Frankrijk een twistpunt, waar Etienne 
Lafosse een fel voorstander was en bleef van een paardenartsenij -
school en het belang van een veeartsenijschool voor het andere vee 
niet kon of wilde zien en Bourgelat in zijn hart feitelijk ook de 
geneeskunst van paarden zeer veel hooger aansloeg dan van het 
andere vee, maar toch veeartsenijscholen stichtte in den ruimsten 
zin van het woord. 

Aan de geboorte van de Veeartsenijschool te Utrecht gingen 
daardoor heel wat barensweeën vooraf. Ik noem ze hier in chrono
logische volgorde. 

Een prijsvraag door de Maatschappij ter bevordering van den 
Landbouw in Amsterdam uitgeschreven (1798) was het begin. 
Deze prijsvraag werd beantwoord door Prof. Bennet te Leiden en 
door Dr. Le Franc van Berkhey, lector in de anatomie te Leiden. 
Het antwoord van Prof. Bennet werd met goud bekroond. Prac-
tische gevolgen kwamen er niet uit voort; het stuk was trouwens 
niet met kennis van zaken opgesteld. De publicatie van dit geschrift 
vond eerst plaats in 1820. 

In 1805 werden in verschillende provinciën Commissiën voor den 
Landbouw ingesteld, waarin volgens voorschrift ook zooveel 
mogelijk veeartsenijkundigen zitting moesten hebben. 

Deze commissiën, die lange jaren hebben bestaan moesten o.a. 
ten spoedigste de regeering waarschuwen bij het optreden van 

orasseerende veeziekten", en ook moesten zij adviseeren omtrent "o 
veeartsenij kundige inrichtingen, die in hun departement zouden 
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dienen te worden opgericht, en over de middelen om de oprichting 
hiervan te bevorderen. 

In de eerste algemeene vergadering dezer Commissiën van den 
Landbouw in 1806 kwamen verschillende voorstellen betreffende het 
oprichten van „veeartsenij kundige scholen" ter sprake, die alle zeer 
eenvoudige, departementale inrichtingen van onderwijs op het oog 
hadden, n.1. het onderwijs te doen geven door één of twee vee
artsen, éénmaal in de week, aan iedereen die dit wenschte. Deze 
voorstellen werden in handen gesteld van verschillende personen 
o.a. van Prof. G. Munniks te Groningen, die zich evenals zijn leer
meester Petrus Camper veel met veeziekten, vooral met de veepest 
had bemoeid. Onder voorzitterschap van Prof. Munniks werd toen 
een commissie gevormd, die in 1806 kwam met een vrij uitgebreid 
„concept-plan eener veeartsenij kundige schole" voor het geheele 
land, waar onderwijs zou worden gegeven in „oeconomia anima-
lium", de ontleedkunde, de physiologie, de ziektekunde en de kennis 
der geneesmiddelen, in de praktijk der in- en uitwendige ziekten, in 
de verloskunde, theoretisch en praktisch en in het hoefbeslag. 

Het onderwijs moest volgens dit plan worden gegeven door 
drie professoren; één professor voor de pathologie en kliniek, één 
voor chirurgie en verloskunde en één voor pharmacie en botanie. 
De andere vakken werden over deze drie docenten verdeeld. Een 
berekening der kosten werd er aan toegevoegd tot een gezamenlijk 
bedrag van 6750 gulden, wat de commissie zelf „een zeer aan
zienlijk bedrag" noemde. 

In verband met de gedachte der commissie, dat het aantal 
opgeleide veeartsen in Nederland vooral niet te groot moest zijn, 
omdat ze anders geen bestaan zouden vinden: „wellicht zou één 
veearts in iedere provincie, verbonden aan de provinciale commissie 
voor den landbouw, voldoende zijn" dacht men, overwoog de com
missie ook, of het niet beter zou zijn dat door ieder der landbouw-
commissiën een jongeling naar Alfort of Berlijn werd gezonden, om 
daar gedurende 3 jaren te worden opgeleid voor de veeartsenijkunde. 

Het leger stoorde zich niet aan die plannen en ging zijn eigen 
weg. In 1806 werd bij Koninklijk Besluit te Leiden een „Rij- en 
Veeartsenijschool" opgericht met een kolonel als commandant. De 
rijschool was bedoeld om goede instructeurs voor de cavalerie te 
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verkrijgen. Er was echter ook een „artiste vétérinaire" en een hoef
smid aan verbonden, vandaar de titel „Veeartsenijschool", wat het 
natuurlijk niet was. 

In Gelderland trachtte het departementale bestuur het oprichten 
van departementale schooltjes te bevorderen, en werd daartoe 
subsidie verleend aan de stad Zutfen, die een paar gebouwen ter 
beschikking stelde en zelfs een onderwijzer, een Duitsch veearts, 
Johann Georg Heinrich Schultze aanstelde. 

Men trachtte dit plan met staatshulp te verwezenlijken. Er werd 
een „concept-decreet" bij Koning Lodewijk Napoleon ingediend 
met het verzoek daartoe te willen medewerken. 

De Raad van State achtte dit plan echter veel te eenvoudig en 
gaf in overweging een grootere school in één der universiteits
steden op te richten en onderwijs te laten geven door bekwame 
mannen. 

Na dit échec van Zutfen werd door verschillende Commissiën van 
Landbouw besloten goed onderlegde jongelieden, die de Fransche 
taal machtig waren, naar Alfort te zenden om opgeleid te worden 
tot „artiste vétérinaire". 

In 1808 werden 5 jongelieden uitgezonden naar Alfort. De 
betreffende ministerieele beschikking luidde aldus: 

De Minister van Zijn Majesteit den Koning van Holland 
tot de Binnenlandsche zaken brengt bij dezen ter kennis aan 
de na te melden personen, als: 

J. H. F. Goosman, 
W. J. van Cleef, 
S. P. Vlenberg, 
Dingemans van der Vliet, 
J. van Asten, 

dat Zijne Majesteit hen bij besluit van den 2e January 1.1. 
No. 17, heeft benoemd om zig voor den tijd van drie jaaren 
naar de Keizerlijke Vee Artzenei School te Alfort te begeven, 
ten einde aldaar het nodig onderwijs te ontvangen en dat aan 
elk hunner geduurende dien tijd jaarlijks zal worden toegelegd 
de somme van ƒ 600 en ƒ 100 voor de heen en gelijke som 
voor de terug reizen met aanschrijving tevens aan ieder 
der voorgemelde personen om zig zo spoedig mogelijk op reis 
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derwaarts te begeeven, dat zij na alvorens zich bij Zijner 
Majesteits Ambassadeur te Parijs te hebben vervoegd, met den 
20 Maart aanstaande aldaar zig kunnen bevinden vermits vol
gens het reglement van dit school na dien tijd geen kweeke-
lingen worden geadmiteerd; maar zig niet voor den twintigsten 
September deezes jaars daar van zouden kunnen profiteeren. 

Utrecht, 1 Maart 1808, 
de minister voornoemd, 

MOLERUS. 

In 1809 waren in Alfort 7 Hollandsche leerlingen, wat blijkt uit 
de hiervolgende ministerieele missieve: 

De Minister van Eeredienst en Binnenlandsche zaken, ont
vangen hebbend een Koninklijke Decisie, gegeven op het Loo 
den ie van Hooimaand, No. 1, waarbij het Rapport en Bij
lagen van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche 
zaken van 25 Bloeimaand tevorens, omtrent de bij Zijne Excel
lentie ingekomen zeer voordeelige informatien opzigtelijk den 
ijver der Hollandsche kweekelingen bij de „Vee Artzenei 
School te Alfort aan den Minister van Eeredienst en Binnen
landsche zaken, door Zijne Majesteit wordt gerenvoyeerd, ten 
einde aan die kweekelingen hoogst derzelver genoegen, wegens 
hunne ijver en vorderingen te betuigen. 

Brengt de Minister van voortz. Koninklijke Decisie bij dezen 
ter kennis van de kweekelingen op vermelde school: J. van 
Cleef, J. H. F. Goosman, L. P. Ulemburg, J. B. Wagelmans, 
Dingemans van der Vliet en J. A. Huisman, alsmede van de op 
voortz. School op zijn eigen kosten studeerende Wagelmans; 
houdende de Minister zich verzekerd, dat deze blijk van Zijne 
Majesteits tevredenheid hen ten spoorslag zal verstrekken, om 
met denzelfden ijver en vlijt hun studiën voort te setten, en 
daarvoor hoogstdezelver goedkeuring te blijven verdienen. 

Amsterdam den 2oen Hooimand 1809 
De Minister voornoemd, 

van de Capellen. 

Eén hunner, Dingemans van der Vliet, werd veearts te Zierikzee, 
zijn geboorteplaats. Hij was de grootvader van den lateren veearts 

10 
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van Kruiningen F. van der Vliet. Hij kreeg na afloop van zijn studie 
in 1811 een jaarlijksche toelage, wat blijkt uit de hier volgende 
missive: 

Le Préfet du Departement des Bouches de 1'Escaut, Baron 
de l'Empire, Chevalier, Membre de la Legion d'Honneur. 

Monsieur van der Vliet 
Artiste Vétérinaire a Zierikzee. 

Je vous fais part, Monsieur, en réponse a votre lettre du 
28 Aout dernier, que j'ai proposé au budget de 1812 une 
somme de deux cents francs pour vous etre payée annuellement 
a titre de pension. 

J'ai 1'honneur de vous saluer 
Puitke. 

Het verdient vermelding, dat reeds eerder een Nederlander zijn 
diploma te Alfort had behaald, nl. Laurent Janné, die in het jaar X 
der Fransche republiek (1802) naar Alfort ging. Hij deed in 1805 
het examen voor „Médecin Vétérinaire" *) en werd in hetzelfde 
jaar aangesteld als veearts in het Departement der Neder-Maas te 
Maastricht. Hij werd één der beste practici van ons land. Zijn zoon 
A. J. Janné was een der eerste districtsveeartsen, die ingevolge de 
wet van 1870 werden aangesteld. 

Bij Kon. Besl. van 29 Juli en 17 Sept. 1808 werd besloten aan 
bekwame veeartsen voor een jaar een honorarium toe te kennen 
van 400 gld, voor de helft te betalen uit de schatkist, voor de andere 
helft uit het Fond voor den Landbouw, mits ze door een daartoe in 
te stellen departementale commissie werden geëxamineerd. Deze 
examencommissie werd in September 1808 ingesteld. Als leden 
werden benoemd Prof. Brugmans te Leiden, Prof. Bennet te Leiden, 
van Maanen, commissaris bij den Geneeskundigen Dienst te den 
Haag en Heilbron, bureauchef bij het Ministerie van Binnenlandsche 
zaken. 

In 1809 werden door deze commissie 19 personen geëxamineerd: 

») Er waren in Alfort twee diploma's verkrijgbaar naar de lengte der 
studie en het afgelegde examen, n.1. Médecin Vétérinaire en Artiste 
Vétérinaire. 
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13 werden veeartsen ie klasse, 6 veeartsen 2e klasse. Ieder van hen 
kreeg 400 gld. jaarlijks. Ze werden later ter onderscheiding van de 
na 1821 aan 's Rijks Veeartsenijschool gediplomeerde veeartsen, 
„gebrevetteerde veeartsen of ook wel ,,geassimileerde veeartsen" 
genoemd. Deze veeartsen hadden zonder scholing zichzelf gevormd; 
ze waren dus empirici in den goeden zin van het woord. Eén van 
hen was Jacob Hoogland uit Utrecht, een der vertegenwoordigers 
van het toen reeds talrijke veeartsengeslacht der Hooglands. 

Koning Lodewijk Napoleon wenschte echter in Nederland een 
Veeartsenijschool opgericht te zien. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken van Capellen, die in 
opdracht van den Koning in 1809 e^n plan ontwierp, zegt in de 
inleiding tot dit plan: „Het voorname oogmerk der vétérinaire 
scholen in Frankrijk en ook in meer andere rijken, schijnt de meest 
mogelijke bevordering en volmaking der Hippiatriek te zijn, hetwelk 
ook in die landen, waar een groote landmacht, waaronder veel 
cavalerie-regimenten, onderhouden wordt, en alwaar het dan ook 
van veel belang is om een voldoend aantal paardendoctoren te 
hebben als allerontbeerlijkst beschouwd kan worden". En verder 
zegt de Minister, dat in het buitenland verreweg het grootste aantal 
der „élèves" voor den militairen dienst bestemd was, en de geheele 
organisatie der scholen op een militairen leest was ingericht. En dan 
wijst hij er op dat het aantal cavalerie-regimenten hier te lande 
niet groot is. Nu dit groote belang voor het Nederlandsche leger 
verviel, zou het z.i. dan ook aanbeveling verdienen, dat aan de op 
te richten Veeartsenijschool iedere landman, veehouder, hoefsmid, 
paardenkooper, plattelandsheelmeester en alle anderen vrij moest 
staan om van deze min kostbare gelegenheid tot onderwijs gebruik 
te maken, om door het bijwonen der lessen eenige veeartsenij kundige 
begrippen te krijgen. 

Het plan van van Capellen was gebaseerd op „het daarstellen 
\an een zoo min omslachtige en voor 's Rijks financiën zoo weinig 
mogelijk bezwarende en voor dit Rijk geschikte Veeartsenij kundige 
school". 

\ ei der wijst de Minister er op dat het de bedoeling moest wezen 
het vormen van goede, praktische veeartsen. Hij acht daartoe twee 
„leeraars in de veeartsenijkunde" voldoende. 
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De Koning echter bevredigde dit rapport niet en drong met klem 
aan op een voorstel tot de oprichting van een „compleete school". 

Daarna werd een plan voor oprichting van een Veeartsenijschool 
door Minister van Capellen ingediend. Volgens dit plan zou het 
onderwijs worden gegeven door twee leeraren. De eene zou onderwijs 
geven in de ontleedkunde, physiologie, ziektekunde, uitwendige 
ziekten en verloskunde; de andere in kliniek, geneesmiddelleer en 
pharmacie, hoefbeslag en paardenkennis. Daarnaast zou onderwijs 
worden gegeven in landhuishoudkunde, scheikunde en plantkunde 
(kruidkunde), later ook in vreemde talen, teekenen en hoefbeslag. 

De leerlingen zouden in een internaat worden ondergebracht en 
moesten een uniform dragen, zooals ook in Frankrijk. 

Voor eenigen zou het onderwijs en kost en inwoning gratis zijn, 
voor anderen zou ƒ 250 moeten worden betaald. Ook zou onder
wijs worden gegeven aan ieder die dit wenschte tegen betaling van 
ƒ 50 per jaar. De school zou te Zutfen komen. 

Ook dit plan werd niet uitgevoerd, doordat ons land bij Frankrijk 
werd ingelijfd. 

Na de inlijving in 1810 moesten alle voor de departementen 
benoodigde veeartsen worden opgeleid te Alfort; ieder jaar werd 
daartoe een oproeping gedaan, uit elk departement konden drie 
personen worden opgeleid. 

Er zijn na 1810 nog slechts twee veeartsen in Alfort opgeleid, 
n.1. J. F. Everts en J. K. de Greuve. Van de Greuve is mij bekend, 
dat hij in 1812 naar Alfort werd gezonden en na veel omzwer
vingen in 1815 in Holland terugkwam. Na geëxamineerd te zijn 
door de commissie te Leiden practiseerde hij eerst te Utrecht, daarna 
te Leeuwarden en tenslotte te Amsterdam. Hij ontwikkelde zich 
tot een vooraanstaand veearts in zijn provincie en werd in 1852 
lid van het Centraal Veeartsenij kundig Genootschap. 

In 1813 werd bij de nieuwe organisatie van het veeartsenij kundig 
onderwijs in het Fransche keizerrijk, waartoe toen ook ons land 
behoorde, besloten tot de oprichting van een Veeartsenijschool 
2e klasse te Zutfen. Onderwijs zou gegeven worden aan de 
scholen der 2e klasse in de ontleedkunde, exterieur, plantkunde, 
pharmacie, de behandeling van zieke dieren en hoefbeslag. Het 
onderwijs zou gegeven worden door 4 onderwijzers. 
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In Alfort, de eenige school der ie klasse, zou ook onderwijs 
worden gegeven in de landhuishoudkunde, paardenfokkerij, dier
kunde, natuurkunde, scheikunde, waarvoor in het geheel 7 profes-
seurs zouden komen. Aan de scholen der 2e klasse, dus ook te 
Zutfen, zouden alleen „maréchaux-vétérinaires" (hoefsmeden-
veeartsen) worden gevormd; de leertijd zou 3 jaar zijn. Het brevet 
„médecin vétérinaire" zou dan daarna in 2 jaar kunnen worden 
verkregen in Alfort. De titel van „artiste vétérinaire" verdween. 

In hetzelfde jaar (1813) werd Nederland een afzonderlijk 
koninkrijk; ook dit plan bleef dus onuitgevoerd. 

Onder de regeering van Willem I kwam de commissie voor het 
examineeren van veeartsen, die in 1808 was ingesteld maar in 1810 
bij de inlijving was opgeheven, weer in functie. Nu hadden daarin 
zitting, behalve de hoogleeraar Bennet en een chef van het bureau 
van het Ministerie van Binnenlandsche zaken, Prof. Sandifort te 
Leiden en de luitenant-kolonel Geisweit van der Netten, beiden man
nen, die zich in meerdere of mindere mate met de veeartsenij
kunde, zij het dan slechts theoretisch, hadden beziggehouden. 

Deze commissie wees ook weer op de noodzakelijkheid een vee
artsenijschool op te richten. De commissie verklaarde zich bereid 
daartoe haar medewerking te verleenen en ze wees er op dat andere 
landen heel wat beter handelden ten opzichte van de veeartsenij
kunde dan Nederland. 

De commissie wees er ook op dat het gewenscht zou zijn dat er 
in de Nederlandsche taal een goed boek verscheen over de veeartse
nijkunde, en verklaarde zich bereid dit te doen samenstellen. Het lid 
der commissie Geisweit van der Netten schreef toen een handboek 
over exterieur, gezondheidsleer en ziekten van paarden, hetwelk in 
1818 in een verkorte editie werd uitgegeven. Uit dit streven ïs ook 
voortgekomen de vertaling van het boek van Rohlwes, „Algemeines 
Vieharzneibuch door Numan, wat in 1819 werd omgewerkt tot 
het „Handboek der genees- en verloskunde van het vee" van 
Alexander Numan. 

L it het voorloopig reglement voor een Veeartsenijschool hetwelk 
door de commissie werd opgesteld blijkt dat zij 3 docenten voldoende 
achtte en de jaarlijksche kosten 10000 gld. niet behoefden te over-
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schrijden. Deze kosten zouden volgens de commissie uit het Fonds 
voor den Landbouw moeten worden betaald. 

Koning Willem I wenschte de zaak nu met spoed tot een einde te 
doen komen. Op wensch van den Koning bracht de Minister van 
Binenlandsche zaken rapport uit over het voorstel van de commissie. 
De Minister meende, dat de school in Noord-Nederland moest wor
den gesticht, omdat er in Zuid-Nederland reeds een groot aantal 
veeartsen werkte die in Alfort hadden gestudeerd, terwijl in 
Noord-Nederland slechts 6 of 7 veeartsen behoorlijk waren opge
leid (ook in Alfort). De Minister adviseerde de school in een uni
versiteitsstad op te richten, omdat dit zou bieden opvoedkundige, 
wetenschappelijke en finantieele voordeelen. 

Hij wees er op dat in de eerste plaats de bedoeling moest zijn, 
goede practische veeartsen te vormen, maar dat toch ook de weten
schappelijke opleiding van meer begaafden niet uit het oog moest 
worden verloren, om daaruit consulteerende veeartsen, repetitors en 
onderwijzers te kunnen kiezen. Hij stelde voor de school te Utrecht 
te vestigen. 

De Minister dacht zich de school speciaal ingericht voor Noord-
Nederland en voor Hollandsch sprekende personen en gaf in over
weging voor Zuid-Nederland de leerlingen naar het buitenland, met 
name naar Frankrijk te laten gaan. 

In 1819 (13 Sept.) werd de buitenplaats Gildestein bij Utrecht, 
groot ruim 3 H.A., waarop blijkens den nog aanwezigen steen op 
16 Mei 1814 door H. Quincke en J. Portner een katoendrukkerij 
was gebouwd, aangekocht voor de som van 31936 gld., uit het 
Fonds voor den Landbouw betaald en na eenige verbouwingen en 
reparatiën, die 35000 gld. kostten, in 1821 als Veeartsenijschool 
in gebruik genomen. Het fabrieksgebouw werd ingericht voor het 
internaat, met eenige les- en woonlokalen en de administratie, en 
bestaat nog als zgn. „voorgebouw". Het heerenhuis werd de woning-
van den directeur en is nu het hoofdgebouw van het Instituut voor 
infectieziekten. Een bestaande schuur op een smalle strook langs 
de Grift gebouwd, werd stal en klinieklokaal. In 1828 werd deze 
stal vervangen door een ziekenstal met operatielokaal, welke ten
slotte in 1875 werd vervangen door het nu nog bestaande stalgebouw. 

De School werd van den aanvang af ook in officieele stukken 
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genoemd ,,'s Rijksveeartsenijschool". Het zegel en de stempel 
waren vanaf 1821 de Nederlandsche leeuw in het midden, met als 
randschrift ,,'s Rijksveeartsenijschool". Dit zegel bleef in gebruik 
tot de verheffing in 1918 van de school tot Hoogeschool. De opvat
ting dat de school eerst na 1851 Rijksveeartsenijschool zou zijn 
genoemd is dus onjuist. 

De geschiedenis heeft bewezen, dat de keuze van de plaats van 
vestiging bij Utrecht geen slechte is geweest. 

Een landgoed buiten de stad, dat niet spoedig zou worden inge
bouwd; een kleine stad met een veerijke omgeving was wel de 
beste plaats voor een vétérinaire onderwijsinrichting. 

We hebben daardoor gekregen en gehouden een gemakkelijke 
aanvoer van dieren voor de klinieken ook uit de omgeving der 
stad, terwijl door een verstandige grondpolitiek enkele directeuren 
in staat zijn geweest een al te nauwe omklemming door de stad 
te voorkomen. Daartoe werd in 1833 door Numan 7 H.A. weideland 
aangekocht en in 1898 door Wirtz een strook grond aan de 
westzijde van het bestaande terrein, waardoor een zeer gewenschte 
verbreeding van het smalle terrein tot stand kwam. 
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DE VEEARTSENIJSCHOOL ONDER HET DIRECTORAAT 
VAN NUMAN. 

De geschiedenis der Veeartsenijschool is reeds in 1921 uitvoerig 
beschreven in het Gedenkboek, hetwelk in dat jaar werd uitge
geven door den Senaat der Veeartsenij kundige Hoogeschool. Ik 
zou daarnaar kunnen verwijzen. 

Ik heb mij echter tot taak gesteld de veelbewogen geschie
denis der school weer te geven na ze zelf uit de bronnen te hebben 
geput en er een eigen visie op te hebben verkregen, ten einde iets 
oorspronkelijks te kunnen leveren. Voor het overige verwijs ik naar 
het Gedenkboek. 

Bij Koninklijk Besluit van 30 Juli 1820 werden benoemd tot 
Directeur en Hoogleeraar der nieuw op te richten Veeartsenijschool 
Dr. Th. G. van Lidth de Jeude, zoöloog aan de Utrechtsche uni
versiteit, voor vergelijkende anatomie en physiologie; Dr. med. 
J. Vosmaer, buitengewoon hoogleeraar bij de geneeskundige facul
teit, voor natuurkunde, scheikunde, geneesmiddelleer en phar-
macie en Dr. med. A. Numan, geneesheer te Hoogezand, voor 
de practische vakken, anders genoemd voor de ,,uitoefenende vee
artsenijkunde", d.w.z. voor de kliniek, de leefregelkunde, de ziekte
kunde, de verloskunde, de gerechtelijke veeartsenijkunde, de vete
rinaire politie en het hoefbeslag. Allen kregen den titel van „Hoog
leeraar aan 's Rijksveeartsenijschool". 

Vosmaer stierf in 1824 en werd opgevolgd door Dr. med. P. J. 
J. de Fremery, eveneens buitengewoon Hoogleeraar aan de Uni
versiteit te Utrecht. 

De feestelijke opening der School had plaats op 6 December 1821. 
De eerste lessen van den Directeur begonnen op 10 December 1821. 
Numan begon zijn lessen op 26 September 1822. 

De drie hoogleeraren werden bijgestaan door een oeconomus, 
een hortulanus, een apotheker tevens amanuensis bij de chemische 
lessen en de artsen ij menskunde; door een veearts, eerst met den 
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titel van amanuensis, later met dien van onderwijzer en nog" later 
algemeen genoemd „de veearts van de school", aan wie de kliniek 
voor heelkunde en verloskunde werd toevertrouwd; door een hoef
smid voor het practische hoefbeslag en door een prosector bij de 
anatomie tevens repetitor (T. D. Schubart). Het theoretisch hoef
beslag gaf ook de veearts van de school. 

Als onderwijzer voor de kliniek werd in 1827 een pas geslaagd 
veearts benoemd (Hart), nadat vanaf 1822 een Belgisch veearts 
(Cambier) als assistent bij Numan was geplaatst geweest. 

De veearts van de school had een heel belangrijk deel van het 
onderwijs voor zijn rekening. Volgens de getuigenis van Numan 
zelf zou de school zich niet hebben kunnen staande houden zonder 
de veearts van de school. Van de „handdadige practische oefe
ningen" had Numan zelf geen kaas gegeten en hij deed daaraan 
niets. Toch had deze functionaris maar een salaris van 750 gld. 

Het schijnt, dat men in 1823 heeft overwogen een Duitsch veearts 
als hoogleeraar te benoemen voor deze vakken. 

Carl Wilhelm Vix te Giessen, veearts en Dr. Med., een zeer be
kwaam man, zegt in zijn autobiografie: ,,Es wurde mir jetzt (1823) 
die Aussicht eröffnet an der neu organisierte Tierarzneischule zu 
Utrecht in Holland ein Lehramt zu bekommen, ich zog es aber vor 
im Vaterland zu bleiben". In 1839 vroeg Vix, die toen buiten
gewoon hoogleeraar in de veeartsenijkunde was aan de Universiteit 
te Giessen om aan de school geplaatst te worden. Toen adviseerde 
Numan afwijzend. 

De bezetting der onderwijsfuncties was dus al heel sober en veel 
te medisch en te theoretisch. Vergelijkt men dit met den toestand 
te Alfort, waar in 1821 reeds acht leerstoelen bestonden alle bezet 
door veeartsen, dan springt het tekort al zeer sterk in het oog. 

Bij de oprichting van onze Veeartsenijschool werden twee kapitale 
fouten gemaakt. In de eerste plaats was fout dat de kosten der 
oprichting en het onderhoud der school werden geput uit het Fonds 
voor den Landbouw, als zijnde de school, naar men toen meende, 
uitsluitend van belang 'voor de veehouders. Het werd dus feitelijk 
geen rijksinrichting, al heette ze van den aanvang af ,,'s Rijksvee-
artsenij school". De administratie was tot 1841 in handen van een 
apart lichaam, de Administratie voor de Nationale Nijverheid. 
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Eerst in 1841 kwam ze bij de administratie voor Binnenlandsche 
zaken, afdeeling Onderwijs. Vóór dien tijd interesseerde de Regee-
rine- zich niet voor de school. Nooit onderteekende de Minister zelf o 
een stuk de school betreffende. Steeds deed dit de administrateur 
van het Fonds, die aan het departement zetelde. 

Dit feit wreekte zich toen in de laatste jaren dezer periode het 
Fonds bleek te zijn uitgeput en de kosten uit de vrijwel even be
rooide schatkist moesten worden voldaan, terwijl het Rijk zich tot 
dien tijd weinig of niet met de school had bemoeid. 

De tweede groote fout was, dat er voor het onderwijs uitsluitend 
„outsiders" werden benoemd. Ook Numan, al had hij tevoren blijk 
gegeven zich te interesseeren voor ons vak was en bleef een outsider, 
die voor de praktische uitoefening der veeartsenijkunde weinig of 
geen belangstelling had. 

Men had het voorbeeld moeten volgen van vrijwel alle landen, 
die ons reeds waren voorgegaan met de stichting van een Vee
artsenijschool, door enkele jonge mannen met aanleg en ontwikke
ling, bv. chirurgijnsleerlingen, candidaten in de medicijnen of aan
staande apothekers of ook afgestudeerden in deze vakken, naar 
Al fort te zenden in het vooruitzicht dat ze, na een vrij langdurig 
verblijf in Alfort, met het onderwijs zouden worden belast en die 
daarom dit ook als hun levenstaak zouden gaan beschouwen. Vele 
der eerste directeuren van de Veeartsenijscholen in het buitenland 
waren evenals Numan Dr. medicinae, maar niemand hunner had 
als Numan niet eerst een grondige voorbereiding in Alfort of 
Lyon of elders in de veeartsenijkunde doorloopen en allen waren 
ze ook veeartsen. In Utrecht voelde niemand der hoogleeraren 
eigenlijk iets voor het vak en met name niet voor de praktijk, waar
op ze, Numan niet uitgezonderd, steeds met minachting hebben 
neergezien. Het practisch onderwijs was dan ook vrijwel geheel in 
handen van den „veearts van de school", eerst J. A. W. Hart, die 
pas geslaagd was en sedert 1839 B. J. C. Rijnders. 

Geheel anders heeft België na de afscheiding in 1830 de zaak 
geregeld. Daar werden in 1831 aan de nieuwe veeartsenijschool te 
Brussel dadelijk vier te Alfort opgeleide veeartsen met het onderwijs 
belast. Dit voorbeeld werd in 1851 bij ons gevolgd. 

De feiten waarop ik wees hebben onberekenbare schade gedaan 
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aan de ontwikkeling der veeartsenijkunde en aan den stand en het 
aanzien der veeartsen in de eerste helft der 19e eeuw. Een en ander 
heeft zelfs aanleiding gegeven, dat aan het einde dezer periode, 
nadat de school 29 jaar had bestaan, haar bestaan aan een zijden 
draadje hing en ernstig werd overwogen of het maar niet beter 
zou zijn haar op te heffen. 

Gedurende al die jaren is geen enkele poging gedaan, ook niet 
door Numan, om verbetering te brengen in dezen toestand. Hij 
zag de bezwaren blijkbaar niet of wilde ze niet zien. Alleen in 1841 
werd tot buitengewoon hoogleeraar voor de practische vakken be
noemd de zoöloog-medicus P. H. J. Wellenbergh, welke benoeming 
alleen bedoeld was om eenige verlichting te geven aan Numan voor 
zijn te zware taak. Ook Wellenbergh bracht er niets van terecht. 

En zoo bleek dus, na een moeilijke geboorte, de Nederlandsche 
veeartsenijschool in de eerste helft der 19e eeuw een tweeslachtig 
wurm met een lam handje. 

HET FONDS VOOR DEN LANDBOUW. Het lijkt mij wenschelijk hier 
nu eerst iets te zeggen omtrent het Fonds voor den Landbouw, 
hetwelk zoo'n groote invloed heeft gehad op de geschiedenis der 
Veeartsenijkunde in de eerste helft der 19e eeuw. 

In 1799 werd wettelijk voorgeschreven vee, hetwelk leed aan 
veepest of verdacht was van besmetting af te maken, en werd 
tevens besloten deze dieren te vergoeden uit een te vormen fonds, 
hetwelk door de veehouders moest worden bijeengebracht door 
storting van enkele stuivers jaarlijks, berekend naar het aantal 
hunner dieren. Zoo ontstond het zgn. Fonds voor den Landbouw, 
ook wel Veefonds genoemd. 

Later (1809) werd deze vergoeding uitgebreid ook tot andere 
ziekten dan de veepest, nl. kwade droes, pokziekte, bilvuur, long-
vuur, miltvuur, schurft van schapen en dolheid bij koeien. 

Er moest echter, behalve bij de veepest, steeds eerst nog worden 
beproefd of de dieren niet te genezen waren. De plaatselijke bestu
ren waren belast met de uitvoering. De veeartsen moesten beoordee-
len of de ziekte besmettelijk was of niet en of tenslotte afmaken 
gewenscht was. Er slopen echter, zooals gewoonlijk, misbruiken in, 
waarom in 1819 werd besloten dat niet de burgemeester maar 
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hoogere autoriteiten hierover moesten beslissen n.1. Gouverneurs der 
provincies, leden van Gedeputeerde Staten, districtscommissarissen, 
en leden van de Commissies voor den Landbouw. 

Besmettelijke veeziekten kwamen er tot 1833 in Nederland be
trekkelijk weinig voor, zoodat het Fonds tenslotte over een enorm 
bedrag de beschikking kreeg, hoewel de kas bij het verlaten van 
ons land in 1813 door de Franschen was geplunderd en een bedrag 
van 37000 gld. werd besteed aan de uitroeiing van de veepest, die 
in datzelfde jaar met de Kozakken in ons land haar intrede deed. 

Daardoor was het mogelijk ook de Veeartsenijschool geheel te 
financieren uit dit Fonds, met de motiveering dat deze inrichting 
in de eerste plaats de landbouwbelangen diende. 

Tot 1842 studeerden de meeste veeartsen voor rekening van 
het Fonds, waardoor dit een enorme invloed kreeg op het lot 
der veeartsen, waarover ik in een volgend hoofdstuk uitvoerig 
schrijven zal. 

In 1830 werd besloten geen belasting meer te heffen voor paar
den, runderen en schapen. 

In 1833 trad de longziekte op. Er werd echter in de eerste 
jaren geen schadevergoeding uitbetaald bij afmaken wegens long
ziekte, omdat deze ziekte niet genoemd was als één der ziekten, 
waarvoor schadevergoeding bij afmaken moest worden betaald. 
Bovendien werd er in de eerste jaren weinig of niet afgemaakt ten 
behoeve van de bestrijding dezer ziekte. Langzamerhand werd het 
echter hier en daar gewoonte om ook voor aan die ziekte afgemaakte 
of gestorven dieren vergoeding te geven, hoewel dit tegen het prin
cipe was en ook tegen de wet. De schadevergoeding bedroeg dan y,3 
der waarde tot een maximum van 30 gld. Dit kostte alleen in 1839 
678990 gulden voor 28469 gestorven of afgemaakte dieren. 

In 1840 werd bij de wet besloten schadevergoeding uit te keeren 
voor aan longziekte afgemaakt of gestorven vee. Het was te voor
zien dat hierdoor spoedig het Veefonds zou zijn uitgeput, waarvoor 
ook Numan waarschuwde, tenzij men weer een belasting ging 
heffen. Hiertoe werd dan ook besloten. In 1841 was er echter toch 
een tekort van 169000 gld., wat uit de reserves moest worden geput. 

In 1842 was de nood reeds zoo hoog gestegen dat men voor
nemens was door gebrek aan contanten het Fonds op te heffen, mede 
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omdat werd aangedrongen op de betaling van de schuld aan den 
Belgischen staat, die er nog steeds stond wegens het aandeel dat de 
Belgische veehouders tot 1830 hadden gehad aan de vorming van 
het kapitaal. Hiervoor werd toen een millioen gulden uitgekeerd. 

Het Fonds werd echter niet opgeheven maar gereorganiseerd. 
Bij de wet van Juni 1842, Stbl. 21, werd bepaald, dat geen uit-

keeringen meer mochten worden gegeven voor aan longziekte ge
storven vee. Wel werd nog schadevergoeding gegeven voor de 
„uiterlijke bekleedselen" van het gestorven vee, wat echter zeer hoog 
werd opgevoerd, zoodat het practisch toch neerkwam op schade
vergoeding voor het geheele dier. Het Fonds bekostigde na 1842 
ook niet meer de studie van nieuwe leerlingen aan 's Rijks
veeartsenijschool. De belasting bleef intact, hoewel op iets anderen 
voet geregeld. 

Het Veefonds ging echter toch meer en meer achteruit en werd 
in 1848 feitelijk insolvent. Toen werden alle betalingen gestaakt, ook 
de subsidiën aan de veeartsen en de kosten voor de Veeartsenijschool, 
wat onder de veeartsen heel wat consternatie veroorzaakte en het 
bestaan der Veeartsenijschool precair maakte. 

Opgeheven werd het fonds feitelijk niet, nog jaren daarna werd 
er voor enkele doeleinden, met name voor de heideontginning bij 
Zeist, die door Numan was opgezet nog iets uit het Fonds betaald. 

Er waren drieërlei soort „Leerlingen" aan de Veeartsenijschool, 
n.1. ie. zij, die voor rekening van het Fonds voor den Landbouw 
vrije kost, inwoning, kleeding en onderwijs genoten, om te worden 
opgeleid voor veearts „in hoofdzaak ten plattelande"; 2e. zij, die 
voor rekening van het Departement van Oorlog studeerden, be
stemd om paardenarts te worden in het leger en 3e. zij, die voor 
eigen rekening studeerden en 400 gld. jaarlijks moesten betalen. 

De leerlingen, die voor het Fonds studeerden moesten zich ver
plichten na hun benoeming tot veearts werkzaamheden te verrichten, 
die hen ten behoeve van het algemeen belang werden opgedragen. 
Degenen, die voor het Departement van Oorlog studeerden moesten 
gedurende 12 jaren als paardenarts dienen. 

In den aanvang studeerde de groote meerderheid op kosten van 
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het Fonds voor den Landbouw. Na 1842 werden er geen leerlingen 
meer door het Fonds aangenomen en studeerden, behalve enkele 
paardenartsen, allen voor eigen rekening; dit waren echter slechts 
zeer weinigen. 

De vooropleiding der leerlingen was in den regel onvoldoende. 
Geëischt werd in den beginne slechts „grondig ervaren" te zijn 
in lezen, schrijven en rekenen. Dit gebrek aan behoorlijke voor
opleiding werd echter eenigermate gecompenseerd door het feit, dat 
in de eerste jaren tenminste, teveel aanvragen inkwamen om te 
worden opgeleid tot veearts, waardoor een vergelijkend toelatings
examen noodzakelijk was. Bovendien werd hun gebrekkige kennis 
eenigszins aangevuld aan de school door onderwijs in Fransch, 
Duitsch, aardrijkskunde, geschiedenis en teekenen. 

De vergelijkende toelatingsexamens werden vanwege het Fonds 
voor den Landbouw afgenomen in de verschillende provinciën 
waaruit de leerlingen zouden worden uitgezonden, door aparte daar
voor benoemde commissies. 

Die voor eigen rekening studeerden werden door de hoogleeraren 
geëxamineerd. 

De leerlingen moesten zijn „inboorlingen van het rijk, niet be
neden zestien en niet boven de twee en twintig jaar oud." 

De leerlingen moesten verder lichamelijk en geestelijk geschikt 
zijn voor het vak; een eisch, waaraan later voor hen die voor eigen 
rekening studeerden wel eens niet de hand werd gehouden, speciaal 
wat betreft de verstandelijke ontwikkeling. 

De Waalsche jongelui die veearts wenschten te worden gingen 
meest naar Alfort, maar moesten daarna nog in Utrecht worden 
geëxamineerd, omdat een Nederlandsch diploma vereischt werd. 

Alle leerlingen waren intern, dit was de eisch. 
Ze moesten zelf voor voldoende onderkleeding zorgen, „zullende 

de bovenkleeding voor rekening van het Veefonds aan hen gegeven 
worden." 

De accommodatie op „het internaat" was eerst op 50 leerlingen 
berekend, later op 40. Het regiem was militair, het dragen van een 
uniform buiten de school was verplichtend. Men sprak dan ook wel 
van de „kazerneering" der leerlingen. De uniform werd gratis 
verstrekt. 

In den aanvang vooral gaf de aanwezigheid van ongeschikte 
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elementen onder de leerlingen aanleiding tot bezwaren wegens wan
gedrag. Ook later werden nog wel straffen toegepast op vergrijpen 
jegens de tucht, b.v. wegens wangedrag aan tafel of op de slaap
zaal, wegens te laat thuiskomen, wegens misleiding van den sur
veillant, etc. 

De straffen bestonden meestal in huisarrest en werden door den 
oeconomus opgelegd. Een zeer enkele keer is provoost-straf op
gelegd. De straffen hadden militaire namen. De hoogleeraren 
moesten opgave doen aan den minister omtrent gedrag en vorde
ringen van de studenten, ook de straffen werden aan den Minister 
bekend gemaakt. 

De studietijd duurde 4 jaren. Overgangsexamens werden eerst 
later ingesteld; het eenige examen wat werd afgenomen was dus 
het eindexamen. Nooit is er, voor zoo ver ik heb kunnen nagaan, 
vóór 1850 iemand bij het eindexamen afgewezen. Wel werden er 
verschillende vooral van de Zuid-Nederlanders geëvacueerd wegens 
onvoldoenden aanleg voor de studie, of wegens wangedrag, of 
trokken zich vrijwillig terug. 

Na volbrachte studie werden de leerlingen bevorderd tot veeartsen 
eerste of tweede klasse. Meestal werd het praedicaat eerste klasse 
verleend. Den Minister werd kennis gegeven van den uitslag van 
het examen. Een conduite-staat werd daarbij overgelegd. 

Het eerste jaar werden 24 leerlingen ingeschreven, waarvan 
slechts 3 uit Zuid-Nederland. In 1825—26 werden de bordjes ver
hangen en waren van de 4 nieuw ingeschrevenen 3 Belgen; in 1826 
van de 21 nieuwe leerlingen 10 Belgen; in '27 werden 8 Belgen 
ingeschreven en één Noord-Nederlander; in 1828 9 Belgen en 
9 Hollanders; in 1829 6 Belgen en 3 Hollanders. In 1830 werd 
slechts één leerling ingeschreven en wel een Belg. 

Onder de in den loop dier jaren ingeschrevenen waren ook een 
drietal Luxemburgers. In het studiejaar 1829—30 waren van de 
9 leerlingen 2 Luxemburgers. 

Het eerste examen had plaats op 27, 28 en 29 Juli 1826. Het werd 
afgenomen door de hoogleeraren ten overstaan van een commissie, 
waarin twee landbouwkundigen uit Zuid-Nederland zitting hadden 
en één uit Zuid-Holland, en daarnaast Prof. Sandifort te Leiden en 
luitenant-kolonel Geisweit van der Netten, vroeger leden van de 
zgn. „Leidsche commissie". 
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Het tweede examen had plaats in Februari 1827, ten behoeve van 
eenige leerlingen die in 1826 geen examen hadden gedaan. De 
commissie van toèzicht bestond toen uit een hoogleeraar te Leiden, 
een hoogleeraar te Amsterdam, de lijfarts van den koning, een 
Dr. med. lid van de commissie van geneeskundig onderzoek en 
toevoorzicht in Zuid-Holland en een officier van gezondheid. Dus 
nu geen enkele landbouwkundige. Geslaagd zijn toen 13 leerlingen, 
waaronder 4 Belgen. 

Merkwaardig is het, dat na de afscheiding van België er meer 
animo bleek te bestaan onder de Hollanders voor veearts te studeeren 
dan tevoren. Van de 9 nieuwe leerlingen die in September 1829 
aankwamen waren 5 Belgen en 1 Luxemburger. In 1831, na de 
afscheiding, kwamen er 13 nieuwe leerlingen aan, allen Neder
landers natuurlijk. 

Nadat (sedert 1842) het Fonds voor den Landbouw wegens de 
slechte finantieele omstandigheden, waarin dit toen wegens het 
heerschen van de longziekte verkeerde geen leerlingen meer aan
nam, daalde het aantal leerlingen sterk. Om de toevoer van nieuwe 
leerlingen te stimuleeren werd toen bepaald, dat zij die niet stu
deerden voor rekening van het Fonds ook na afloop der eerste vijf 
subsidiejaren nog een subsidie zouden genieten van 200 gld. 
(ie klasse) en 160 gld. (2e klasse). In 1847 kwamen slechts vijf 
nieuwe leerlingen aan; in 1848 geen; in 1849 eenin 1850 geen; 
in 1851 twee. 

Het aantal veeartsen wat werd afgeleverd in de periode 1826— 
1850 was gemiddeld 7.5 per jaar. 

De „Schapenhouderij" heeft indirect een belangrijke rol gespeeld 
in de geschiedenis van de 's Rijksveeartsenijschool. 

In het laatst der 17e eeuw en in het begin der 19e eeuw werd er in 
Nederland veel gekruist met Merino's, „Spaansche schapen", zooals 
•ze hier meestal werden genoemd, vooral in Zeeland, Brabant en in het 
„Kwartier van Amersfoort". Dit liep op een fiasco uit. De wol viel 
niet mee en de schapen vereischten te veel zorg, vooral in den winter 
en den herfst. In 1820 waren de Merino's weer uit de provincie 
Utrecht verdwenen. Daar kwam bij dat de schaapspokken af en toe 
heerschten (1809—1824), zoodat de schapenteelt in verval geraakte. 
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Daarna kwam kruising met Engelsche rammen en ooien, ten 
behoeve van de verbetering van vleesch en wol, aan de orde. Voor 
rekening van het Fonds voor den Landbouw werden in 1832 ver
schillende Cotswold-, Leicester- en South-down rammen aangekocht. 
De proeven werden ook verder door het Fonds gefinancierd. 
Numan was secretaris van de commissie voor den landbouw in 
Utrecht en kreeg de leiding van de kruisingsproeven. Hij' voerde 
zelf ook de administratie. In 1834 werden ook Durban-stieren in 
ons land ingevoerd en werd de Stoeterij' te Borculo opgericht, waar
omtrent Numan later ook adviseerde. 

Numan werkte zich in de veeteelt in, vooral in de schapenteelt, 
voerde haar als onderwij svak in, en schreef reeds in 1835 een 
„Verhandeling over de inlandsche schapenteelt, inzonderheid met 
opzicht tot de wol". 

De schapenteelt deed haar intrede aan de school, doordat na de 
scheiding in 1832 een schaapskudde toebehoorende aan Koning 
Willem I uit Seraing naar Utrecht werd overgebracht. Ten behoeve 
daarvan werden in 1833 verscheidene bunders weiland aan de 
overzijde der Grift aangekocht. 

In 1835 waren er 111 Leicesterschapen aan de school, die toen 
steeds op stal waren, mede om een proef te nemen omtrent den in
vloed der „permanente stalvoedering". Numan had het druk met 
de administratie en de distributie van schapen naar verschillende 
streken des lands, den verkoop van de wol en het geldelijk beheer 
in het algemeen, wat hem meer en meer van zijn eigenlijke taak, het 
onderwijs aan de school, aftrok. Al die administratie voerde hij, 
tenminste in de eerste jaren, zelf. 

Ook met adviezen voor de paardenfokkerij en de varkensteelt had 
hij het druk, zoodat in die dagen voor hem de veeteelt wel de hoofd
zaak scheen. 

In 1837 was de kudde van de school gestegen tot 230 stuks. De 
schapen gingen toen naar de „heide achter Zeist". Ook te de Bilt 
werd heide (domeingrond) ter beschikking gesteld. 

De Leicesterwol viel echter ook niet in den smaak der lakenfa
brikanten. Ze bracht in den regel slechts spotprijzen op. Het nadee-
lig saldo was in 1837, 3000 gld., in 1838, '39 en '40 zelfs 3500 gld. 

Ook de kruising met de South-downs viel niet in den smaak, 

I I  
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evenals dit met de Merino's het geval was geweest. In Drenthe 
wenschte men niet meer met dit ras te kruisen. 

In 1842 geraakte het Fonds voor den Landbouw, door de uit-
keering welke werd gegeven voor vee wat aan de longziekte stierf, 
uitgeput. Van hoogerhand werd toen aangedrongen op opheffing 
der kruisingsproeven en tegelijk de schaapskudde te verkoopen. De 
proeven zouden voor dat jaar volgens de begrooting van Numan 
3000 gld. moeten kosten, wat het Fonds volgens den Minister niet 
kon betalen, temeer omdat men zich meer en meer afkeerde van de 
kruisingen met de rammen die Numan afleverde. In 1842 werden 
slechts 2 dekrammen verkocht. 

Numan wist de opheffing der schapenhouderij te keeren, wat hij 
zou hebben moeten voelen als een fiasco van al het werk, dat hij er 
aan had besteed, door op te merken dat bij liquidatie de schapen 
toch haast niets zouden opbrengen, en door voor te stellen de sub
sidie tot 2000 gld. te verminderen en de heide onder Soest en Zeist 
waar de schaapskudde werd gehouden, te ontginnen. 

Intusschen was de kudde gegroeid tot 370 schapen, in weerwil 
van de groote sterfte, die door het natte weer in 1841, onder de 
schapen was opgetreden. 

In 1844 waren de kosten echter toch 2400 gld., de ontginning 
der heide inbegrepen. Aan de aanvraag, die vanuit Groningen in
kwam om een paar goede Engelsche rammen ter beschikking te krij
gen, kon echter toch niet worden voldaan. 

De schapenfokkerij deelde tenslotte het lot van de Staats-paar-
denfokkerij. De stoeterij te Borculo, welke ook met kunst en vlieg
werk staande werd gehouden, werd opgeheven. Ook deze onderne
ming werd in de landbouwbladen als ondoelmatig en onvoordeelig 
gekarakteriseerd. 

In 1846 werd er vanwege het Fonds niets meer voor de schapen
fokkerij uitgetrokken. De kruisingsproeven waren definitief op een 
fiasco uitgeloopen. De kudde werd echter toch nog op wensch van 
Numan aangehouden om te helpen de heide te ontginnen. Numan 
is toen ook landontginner geworden. 

In 1848 werd door den minister van financien voorgesteld om 
de heide te Zeist, die domeingrond was, te gelde te maken, tot steun 
van 's Rijks financien; wat echter niet doorging. 
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Numan berekende toen dat de ontginning een voordeel opleverde 
van 500 gld. Toen Thorbecke de zaak zelf onder de loupe nam, 
bleek het intusschen dat Numan tot een batig saldo was gekomen 
door verkeerde boekingen en de feitelijke kosten der onderneming 
jaarlijks 5000 gld. waren, een bedrag „onevenredig aan haar twij
felachtig nut", zooals de minister terecht opmerkte. 

Thorbecke schreef in 1850 de definitieve opheffing der ontgin
ning voor. Zoo was dus ook deze onderneming, die door Numan 
met enthousiasme was begonnen, op een fiasco uitgeloopen, terwijl 
zijn reputatie door de slechte administratie zeer ernstig was ge
schaad. 

ALEXANDER NUMAN, die in den regel wordt genoemd de eerste 
directeur van 's Rijks veeartsenij school, maar in feite de tweede di
recteur was, verdient onder de personen, die in de geschiedenis der 
Veeartsenijkunde een vooraanstaande rol hebben gespeeld onze spe
ciale aandacht. 

Numan werd in 1780 te Baflo geboren. Hij studeerde te Gronin
gen in de geneeskunde. In 1804 promoveerde hij tot Dr. med. Hij 
vestigde zich te Hoogezand als practiseerend geneesheer. Door zijn 
contact met de boerenbevolking (hij was sedert 1815 lid der com
missie voor den Landbouw voor de provincie Groningen), en wel
licht ook doordat er onder invloed der hoogleeraren Camper, Mun-
niks en van Doeveren aan de Hoogeschool te Groningen belang
stelling voor de veeartsenijkunde was ontstaan, ontstond bij hem 
interesse voor de veeartsenijkunde. In 1812 vertaalde hij het boek 
van J. N. Rohlwes onder den titel van Handboek der algemeene 
veeartsenijkunde, en schreef in 1819 zijn bekend Handboek der ge
nees- en verloskunde van het vee, ten behoeve van de verspreiding 
van meer veeartsenijkundige kennis onder de veehouders en em
piristen. 

Toen bij de oprichting van de Veeartsenijschool in 1821 men 
geen geschikt veearts vond om de praktische vakken der vee
artsenijkunde te doceeren, werd Numan verzocht deze functie op 
zich te nemen. Van het zevental veeartsen, dat in 1808 tot 1812 in 
Alfort had gestudeerd, is blijkbaar niemand waard geacht een 
functie aan de school te bekleeden. Wel had men hen naar het schijnt 
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in 1810 toen ze nog niet afgestudeerd waren, daarmee een oogenblik 
blij gemaakt. 

De opdracht „de praktische vakken" te doceeren, zou wellicht tot 
misverstand aanleiding kunnen geven. Numan werd docent met den 
titel van hoogleeraar, feitelijk in de geheele veeartsenijkunde. Van 
de andere twee hoogleeraren, die toen benoemd werden was de een 
zoöloog (van Lidt de Jeude) en de andere medicus (Vosmaer). Zij 
gaven slechts de propaedeutische vakken (anatomie, physiologie, 
botanie). Vosmaer gaf ook geneesmiddelleer en pharmacie. 

Op Numan rustte dus feitelijk de taak de geheele veeartsenijkunde 
theoretisch en praktisch te onderwijzen. Maar aan den eisch die men 
in Duitschland stelde aan een goed veeartsenij kundig leeraar, n.1. 
„alles te hebben meegemaakt en in operaties bij dieren geoefend te 
zijn", voldeed hij allerminst. 

Wanneer men bedenkt, dat Numan voor al de door hem te 
doceeren vakken, ook zelf eerst „dictaten" in het Nederlandsch 
moest opmaken, aangezien goede studieboeken nog schaars waren 
en toen slechts in vreemde talen (Fransch of Duitsch) waren ge
schreven, en de klinieken moest organiseren en op de hoogte van 
zijn tijd houden, begrijpt men dat hierdoor alleen reeds een levens
taak voor één man was vastgelegd. Hij gaf 21 uur theoretisch les 
in de week en daarnaast 2 maal 3 uur achter elkaar klinische demon
straties, voor zoover het betrof inwendige ziekten. 

Zijn taak werd nog veel zwaarder, toen hij op 4 October 1826 
directeur werd en ook de administratie moest voeren met zeer 
weinig hulp. 

Numan was een man met enorme werkkracht, begaafd met een 
zeer goed verstand, ook was hij van goeden wille. En toch heeft hij 
zijn eigenlijke levenstaak niet goed volbracht. 

Zijn theoretisch onderwijs was te oordeelen naar de nog be
staande dictaten, wel op behoorlijk peil, maar het praktisch onder
wijs was niet op peil. 

Hoe kon dat ook anders ? Hij was medicus, zonder kennis van de 
eischen die de praktijk aan een veearts stelde. Hij was zich niet be
wust van het feit, dat de praktijk geheel andere eischen stelt aan den 
veearts dan aan den medicus, vooral in zijn tijd. Voor den veearts 
is het voor alles eisch praktisch en ook vaardig te zijn. De persoon
lijke suggestieve invloed, die bij den medicus zoo'n groote invloed 
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heeft op zijn succes als geneeskundige, speelt bij de dieren geen rol. 
Het is vóór alles het dadelijk zichtbare en tastbare finantieele 

voordeel wat zijn cliëntèle van den veearts eischt te zien behartigd. 
Juist hierin schoot het onderwijs van Numan en zijn helper, de 

veearts van de school, die zoo van de schoolbanken af het practisch 
onderwijs moest geven, schromelijk te kort. Vooral het praktisch 
onderwijs in de voor den veearts-prakticus zoo belangrijke vakken, 
als heelkunde en verloskunde was onvoldoende. 

Numan voelde naar zijn eigen getuigenis „zich ongeschikt met 
het handdadige van het vak bezig te houden"; voor een docent 
in de praktijk der veeartsenijkunde een brevet van ongeschiktheid. 

Het aantal te demonstreeren dieren was en bleef zeer gering. 
Verloskunde, wat vooral toen en ook nu dikwijls nog de sleutel voor 
de praktijk levert,werd praktisch vrijwel in het geheel niet gedoceerd. 
Zelfs op het einde der periode waarin Numan den scepter 
zwaaide, hadden vele der afgestudeerde veeartsen nooit een ver
lossing zien doen. Een en ander was oorzaak, dat de veeartsen 
onvoldoende voorbereid in de praktijk kwamen en de concurrentie 
tegen de empiristen, waarvan er velen toen ook de verloskunde be
oefenden, niet konden volhouden. „Ze hebben het wel gelezen, maar 
niet gezien", heette het niet ten onrechte onder de veehouders. 

Aan dezen zeer ongewenschten toestand, niet alleen voor de 
veeartsen, maar ook voor de veehouders, dus voor het geheele land, 
is onder Numan nooit door eenige reorganisatie van het onderwijs, 
voor zoover ik uit de stukken heb kunnen nagaan, getracht ver
betering te brengen. 

De toestand bleef, waar het de praktische vakken betreft tot 1851 
zooals ze in 1821 werd geschapen. Zelfs werd ze nog ongunstiger 
door het feit, dat de veearts van de school later, uit zuinigheids
overwegingen, werd vergund zelf praktijk uit te oefenen, wat op 
de aanvoer van zieke dieren een ongunstigen invloed had. 

Alleen werd op advies van Numan in 1841 een zoöloog tegelijk 
medicus, Dr. Wellenbergh, als buitengewoon hoogleeraar opge
dragen onderwijs te geven in een gedeelte van de vakken van Numan, 
ter verlichting van zijn enorme taak. Dit onderwijs was echter ook 
in hoofdzaak slechts theoretisch. De praktische opleiding der vee
artsen werd er niet beter door. 

In 1836 had een Duitsch veearts, Dr. med. Karl Wilhelm Vix, 



166 GESCHIEDENIS DER VEEARTSENIJKUNDE 

hoogleeraar in de veeartsenijkunde aan de universiteit te Giessen, 
zich aangeboden om de veeartsenijkunde te doceeren. Vix was 
iemand met zeer uitgebreide kennis op veterinair gebied, die ook 
een uitnemende praktische opleiding had genoten. Numan schreef 
aan den minister, dat hij niet begreep hoe van die kundigheden hier 
in Nederland zou kunnen worden gebruik gemaakt. Wel zei Numan 
te denken aan een opvolger, die het onderwijs in de praktische 
vakken kon voortzetten, „in den geest, welke met het nationaal 
belang overeenstemt", dat wil dus zeggen in den geest zooals hij 
die zelf had geschapen. Een dergelijke opvolger hoopte hij blijk
baar in Dr. Wellenbergh te hebben gevonden. 

Ook op ander gebied dan het onderwijs, bleek Numan niet over 
voldoende practische inzichten en organisatorisch vermogen te be
schikken. 

Toen de longziekte in 1833 uitbrak en gedurende meer dan 
50 jaar bleef woeden, was feitelijk Numan de leider van het Vee-
artsenijkundig Staatstoezicht, in ieder geval de adviseur der regee-
ring. Ook hierin faalde hij volkomen, door zijn halsstarrig vast
houden aan theoretische opvattingen, ook toen in weerwil van 
zijn tegenstand, het eenig noodige, het afmaken van ziek en ver
dacht vee, zich in verschillende provinciën baanbrak. 

Had Numan zich maar geheel kunnen wijden aan zijn taak ten 
dienste der veeartsenijkunde, dan zou zijn fiasco misschien niet zoo 
groot geweest zijn. Qui trop embrasse mal étreint. 

Hij was een zeer algemeen ontwikkeld man met een uitnemend 
verstand, een goed stylist, zij het dan dikwijls wat langdradig, en 
een geboren theoretisch adviseur. Dit begreep ook de Regeering al 
spoedig. Daardoor werd hij, bij gebrek aan andere adviseurs, door 
de Regeering hoe langer hoe meer om advies gevraagd omtrent 
aangelegenheden die met de Veeartsenijkunde niets te maken hadden. 
Niet alleen voor zuiver vétérinaire en veeteeltkundige aangelegen
heden was hij vrijwel steeds de adviseur der Regeering, maar ook 
over zuiver landbouwkundige aangelegenheden, zooals grondbe-
mesting, verbouw van landbouwgewassen (tabak, radijszaad, 
hennip), plantenziekten (de aardappelziekte in 1845), ontginnings
vraagstukken enz. enz. gaf Numan advies, dikwijls met verrassend 
goed inzicht en enorme litteratuurkennis in die zaken. 
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Geen wonder dat de Regeering, die toen nog verstoken was van 
goede officieele adviseurs in die aangelegenheden van zijn talenten 
in die richting dankbaar gebruik maakte. Zelfs experimenteerde 
hij op verzoek van de Regeering ten behoeve van den verbouw van 
Virgina-tabak en over het gebruik van kunstmest. Hij was wellicht 
één der eersten, die de groote toekomst van de kunstmest voorzag. 

Hij kreeg dan ook meerdere malen voor zijn ijver en goeden wil 
een schriftelijke dankbetuiging van den minister, vooral toen na 
1840 zijn roem bij het publiek begon te tanen door het feit dat de 
veeartsen voor de praktijk niet voldeden, en de bestrijding der 
longziekte, zooals Numan die wenschte, op een fiasco uitliep, zoodat 
minister Thorbecke, die van 1849—1853 minister van Binnen-
landsche zaken was, in 1850 in de Tweede Kamer verklaarde, dat 
de beteekenis der Veeartsenijkunde zeer gering was en het nut 
volstrekt niet in evenredigheid aan de kosten die er aan besteed 
waren. 

In 1850 toen de Veeartsenijschool, die vanaf de oprichting door 
het Fonds voor den Landbouw was gefinancierd, welke instelling 
tenslotte door onverstandig beheer insolvent was geworden en door 
het Rijk was overgenomen, bleek tenslotte ook nog, dat Numan in 
de laatste jaren de administratie teveel aan den oeconomus had 
overgelaten en er daardoor misbruiken in het geldelijk beheer waren 
ontstaan, die hij niet kon verantwoorden. De huishouding der school 
was volgens Thorbecke „op kostelijken voet ingericht en zuinigheid 
werd in niets betracht. Voor geneesmiddelen werd 30 % te veel in 
rekening gebracht. De bezoldiging der hoogleeraren en beambten 
was steeds verhoogd en het aantal bedienden buitensporig hoog". 
Numan werd door minister Thorbecke ook openlijk verweten, 
dat hij den belangrijken schadepost van 5000 gld. jaarlijks, 
die de schapenfokkerij en de ontginning der heidegronden, welke 
volgens Thorbecke noch voor het onderwijs, noch voor den landbouw 
bevorderlijk was, onder zijn leiding tenslotte had opgeleverd op het 
conto der school had geboekt, en zich daardoor aan een misleidende 
handeling had schuldig gemaakt. 

Thorbecke maakte toen abrupt en hardhandig een einde aan de 
carrière van Numan. 

De minister greep in het beheer en de leiding der school in op een 
wijze, die geen directeur zich kan laten welgevallen. Hij ontsloeg 
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met ingang van i November 1850, geheel onverwachts en zonder 
voorkennis of advies van den directeur Numan verschillende ambte
naren der school, n.1. den Hoogleeraar van Lidt de Jeude, den 
oeconomus A. Deerns, den prosector L. van der Wurf, den 
apothekersbediende H. C. van Setten en vele stalknechts, zoodat het 
beheer feitelijk niet meer was te voeren. 

De surveillant werd zonder medeweten van Numan met verschil
lende functies belast; de dienst in de apotheek was niet geregeld. 
Van dit alles kreeg hij geen bericht. 

Een protest van Numan baatte niet. Hij vroeg nederig een onder
houd aan bij den minister of „met iemand door den minister aan 
te wijzen", maar kreeg geen gehoor, zoodat hem niets overbleef dan 
ontslag te vragen, wat hij op 19 Februari 1851 eervol verkreeg, 
met dankbetuiging voor zijn onmiskenbare diensten en met zijn 
benoeming tot Commandeur in de Eikenkroon van Luxemburg. 

De Veeartsenijschool werd nu, nadat was overwogen de school 
maar op te heffen, of haar met de stoeterij te Borculo om te zetten 
in een landbouwschool, of haar onder te brengen bij de universiteit, 
maar dan onder een eigen directie, gereorganiseerd in de richting 
der praktijk en der zuinigheid, zonder dat Numan om advies werd 
gevraagd. 

Hij verliet diep teleurgesteld en gegriefd Utrecht en ging bij zijn 
familie in Groningen wonen. Dit was het einde van,een loopbaan 
vol arbeid ten behoeve van het algemeen. In 1873 stierf hij 73 jaar 
oud. 
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DE RIJKSVEEARTSENIJSCHOOL ONDER HET DIRECTORAAT 
VAN WELLENBERGH. 

Bij hetzelfde Kon. Besluit van 19 Febr. 1851, waarbij aan Numan 
eervol ontslag werd verleend, werd tot directeur benoemd Dr. P. 
H. J. Wellenbergh, sedert 1841 buitengewoon hoogleeraar aan de 
Veeartsenijschool en tot leëraar J. Jennes, veearts ie klasse te 
Zwolle; F. C. Hekmeyer, paardenarts bij de militaire Academie te 
Breda; G. Wit, veearts ie klasse en plattelandsheelmeester te 
Nieuwer-Amstel; B. J. C. Rijnders, veearts aan de school en 
J. R. E. van Laer, Dr. Math. mag. Phil. nat. te Utrecht, terwijl 
T. D. Schubart als prosector bij de ontleedkunde, van der Vlugt als 
smid en onderwijzer voor het hoefbeslag en J. C. Koopman als 
opziener werden herbenoemd. De nieuw benoemde leeraren traden 
op 1 October 1851 in functie. 

In de instructie der leeraren stond uitdrukkelijk bepaald dat het 
onderwijs moest worden gegeven in practische richting. Het onder
wijs werd ook bij instructie onder de leeraren verdeeld. In 1853, 
na den dood van Rijnders, die heelkunde, hoefbeslag en kliniek 
had gegeven, was de verdeeling als volgt: G. Wit, kruidkunde, ge
schiedenis der voedende en vergiftige inlandsche planten, de leer der 
geneesmiddelen, recepteerkunst en verloskunde; Jennes algemeene 
en bijzondere ziektekunde en kliniek, geneesleer, geschiedenis der 
epizoötische ziekten en kliniek; Hekmeyer, ontleedkunde, physio-
logie, geschiedenis der veeartsenijkunde, dierkunde voor zoover het 
betreft de huisdieren, exterieur en raskunde van het paard; Henge-
veld, leefregelkunde, veeteelt, exterieur en raskunde der huisdieren 
met uitzondering van het paard, gerechtelijke veeartsenijkunde, 
veterinaire politie, heelkunde en leer der operatiën; van Laer, schei
kunde en natuurkunde, dierkunde en vergelijkende ontleedkunde, 
mineralogie. Wellenberg, die de ontwerper was van het nieuwe 
onderwij sprogram, had voor zich alleen het directoraat gereserveerd. 

Eenige verbouwingen hadden plaats, o.a. werd een zaal voor de 
kliniek aan de stallen gebouwd. 
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De kliniek heette „uitoefenende veeartsenijkunde en ziekenstal". 
Het klinisch materiaal werd niet verdeeld in uitwendige en in

wendige ziekten. Twee klinici, Jennes en Rijnders, later Hengeveld, 
behandelden ieder zoowel inwendige als uitwendige patiënten en 
hadden ieder een afdeeling van een ziekenstal. Ze gaven om den 
anderen dag kliniek. Deze regeling gold nog tot den dood van 
Thomassen in 1906. 

Het verschijnen van goede practici als leeraren aan de school had 
reeds dadelijk een stimuleerenden invloed op de klinieken. In 1853 
verklaarde de Minister in de Tweede Kamer, dat de aanzienlijke 
vermeerdering van zieke dieren, die sedert 1851 ter behandeling 
werden aangeboden een sprekend bewijs was van het herwonnen 
vertrouwen der veehouders. 

De totale uitgaven aan het onderwijs verbonden bedroegen in de 
eerste jaren na 1851 ongeveer 28000 gld., de inkomsten 6000 gld. 
De totale uitgaven onder Numan bedroegen in de laatste jaren 
38000 gld. 

Op 12 Febr. 1853 stierf de leeraar Rijnders. Hij werd opgevolgd 
door G. J. Hengeveld, veearts ie klasse te Oegstgeest, die op 
31 Augustus in dienst trad. 

Op 10 September 1855 stierf de leeraar G. Wit. Wit was lang 
ziek geweest. Zijn taak was gedurende zijn ziekte onder de overige 
leeraren verdeeld geworden. 

In zijn verslag omtrent den toestand van het onderwijs liet de 
directeur zich onvoorzichtig uit, in dien zin, dat hij opmerkte, dat 
het onderwijs gedurende de ziekte van Wit geen stagnatie had 
ondervonden, omdat de overige leeraren zijn taak hadden vervuld. 
Dit was „gefundenes Fressen" voor den Minister, die daarin aan
leiding vond dien toestand te bestendigen en den leerstoel voor verlos
kunde op te heffen. De andere leeraren verzetten zich niet al te heftig 
omdat hun karig salaris met 200 gld. verhoogd werd. 

De verloskunde, die door Hengeveld was overgenomen, werd een 
bijvak in plaats van een hoofdvak, wat aan de zoo noodige practische 
opleiding natuurlijk niet ten goede kon komen. Overigens schijnt 
ten minste in de eerste jaren ook Hengeveld het onderwijs in de 
verloskunde heel behoorlijk te hebben gegeven. Thomassen, een 
zijner leerlingen, roemt in latere jaren (1881) het toen genoten 
practisch onderwijs in dit vak. 
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Op 4 October 1854 overleed T. D. Schubart, een uiterst bekwaam 
man op velerlei gebied (men noemde hem wel een tweede Swammer-
dam), een selfmade man, die sedert 1822 zeer belangrijk werk als 
prosector aan de Veeartsenijschool had verricht. Zijn opvolger was 
A. F. Verhaar, die amanuensis was bij de anatomie, nadat gedurende 
een jaar een zoon van Schubart, een aanstaand officier van gezond
heid, den dienst had waargenomen. 

In die dagen werden behalve paarden ook koeien, varkens, honden 
en katten voor het onderwijs in de anatomie gebruikt. Het onderwijs 
in de practische ontleedkunde werd gegeven in een kelder van het 
hoofdgebouw, waar het door de slechte rioleering zoo stonk, dat 
het lokaal in den zomer niet bruikbaar was. Na 1872 werd dit onder
wijs gegeven in een toen gesticht bijgebouw van het „voorgebouw", 
dat uit traditie ook „kelder" werd genoemd, hoewel het geen kelder 
was. 

Op 6 September 1855 werd A. Hissink, een veearts, benoemd tot 
opziener. Hissink werd ook de taak opgelegd de leerlingen be
hulpzaam te zijn bij de studie en speciaal met het repeteeren. Tevens 
kreeg hij het beheer over de apotheek, waar een zeer ongeregelde 
toestand heerschte. Hissink stierf in 1871. 

Het repetitorschap was overgenomen uit de regeling van Al fort 
en Brussel. In Brussel waren toen 2 repetitoren, die tegelijk assis
tenten waren der professoren. Ter vergelijking diene verder, dat 
het aantal professoren in die dagen in Brussel 5 was. Verheyen, een 
leerling van Utrecht, veearts dus, was in 1852 directeur geworden, 
terwijl in Nederland eerst in 1876 een veearts (Wirtz) hoogstaand 
genoeg werd geacht directeur te worden. 

In België waren in die dagen wat de veeartsenijkunde betreft, de 
toestanden, niet alleen aan de school maar in het geheele land, veel 
beter. Het aantal veeartsen was daar veel grooter, waardoor reeds 
in 1851 een wet ter bestrijding van het empirisme kon worden inge
voerd, wat in Nederland eerst in 1874 geschiedde. 

De salarieering van het personeel aan 's Rijksveeartsenijschool 
was slecht. Steeds hamerde de Minister op zuinigheid. Het salaris 
van den directeur was 2000 gld. Drie der leeraren hadden 1400 gld., 
de twee anderen 1000 gld. Dit was aanleiding, dat de prosector bij 
de anatomie Verhaar in 1855 ontslag nam en een beter gesalarieerde 
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functie in Brussel aannam. Hij keerde echter na een jaar terug, 
omdat hij zich in Brussel niet thuis gevoelde. 

In 1865 kregen de leeraren 250 gld. verhooging van salaris. Ze 
konden inderdaad, ook volgens den directeur Wellenbergh, niet 
rondkomen. Hengeveld woonde in een zeer klein huisje aan de 
Biltstraat. 

Op 25 Mei 1864 stierf de leeraar J. Jennes en op 1 Juli 1864 
werd tot zijn opvolger benoemd A. W. H. Wirtz, ie luitenant
paardenarts 2e klasse te Roermond. 

In 1865 zei de Minister in de Kamer: „Meer en meer wordt de 
Veeartsenijschool gewaardeerd. Het vertrouwen in de school neemt 
toe. De resultaten van het onderwijs worden zeer geroemd, ook door 
de „buitengewone leden" der commissie voor het eindexamen." 

In dat jaar werd een groote verandering gebracht in het bestuur 
van de school, doordat er een Raad van Bestuur werd ingesteld, 
bestaande uit den directeur als voorzitter en de leeraren als leden. 
Dit was vooral principieel een groote verandering, waardoor, zij 
het voorloopig in hoofdzaak slechts nominaal, de leeraren een 
grooter invloed kregen op den gang van zaken. De eerste notulen 
van den Raad van Bestuur dateeren van 1866. Ze zijn van de hand 
van Wirtz, die tot 1877 onafgebroken secretaris was en als zoodanig 
zeer belangrijk werk heeft verricht. 

Doordat het aantal leerlingen tot 22 was gestegen, werd het in 
1861 wenschelijk geacht weer een oeconoom en een huishoudster 
aan te stellen, om de mogelijkheid te scheppen de leerlingen en het 
personeel weer aan de school te laten eten. Na het ontslag van Deerns 
in 1850 was de huishouding opgeheven. Door een en ander steeg de 
begrooting. De uitgaven werden over 1865 geraamd op 37000 gld. 

HET ONDERWIJS IN DIE PERIODE. De organisatie van het onderwijs 
in 1851 was het werk van Wellenbergh. Inderdaad voor dien tijd een 
niet onverdienstelijk stuk werk. Wellenbergh ging uit van het stand
punt, dat het onderwijs in de eerste plaats practisch moest zijn; 
vandaar dat het, behalve de propaedeusis, uitsluitend werd gegeven 
door veeartsen, Wit, Rijnders, Hengeveld en Jennes, die in de 
praktijk hun sporen hadden verdiend, en door één paardenarts, 
Hekmeyer. 

Dit was de les, die Wellenbergh terecht trok uit het fiasco, dat het 
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onderwijssysteem onder het directoraat van Numan had gemaakt. 
Eén der klinici (Rijnders) was sedert 1851 belast met de leiding 

van de zgn. ambulatoire kliniek, wat tegenwoordig buitenpraktijk 
wordt genoemd, welke toen werd opgericht. Rijnders, tevoren vee
arts van de school, behield echter het recht te blijven praktiseeren, 
wat de andere leeraren niet was toegestaan. Zijn salaris was daarom 
400 gld. minder dan dat van de andere leeraren, behalve dat van 
van Laer. 

Door de slechte reputatie, die èn de school èn de veeartsen als 
practici hadden gekregen, bleef het aantal zieke dieren waarvoor 
men buiten de school hulp vroeg, nog eenige jaren zeer gering. 

In zijn jaarverslag van 1855 zegt de leeraar Hengeveld: „Zonder 
oefeningen op alles wat het vak betreft, worden er slechts onge
schikte veeartsen gevormd, die op het platteland in de eerste jaren 
geheel onbruikbaar zijn." Verder zegt hij: „Om de dadelijke bruik
baarheid te verbeteren en aan de belanghebbenden de overtuiging 
te geven van het volledige practische onderwijs, heb ik de leerlingen 
zich laten oefenen in het melken, het spannen en het verplegen van 
het rundvee, welke kleinigheden een hooger dunk geven van de 
bekwaamheden der veeartsen, dan het verrigten eener kunstige 
en moeilijke operatie." 

Ook de andere klinische leeraren lieten zooveel mogelijk de leer
lingen zich practisch oefenen op de aangevoerde .of voor anatomie 
of het hoefbeslag aangekochte zieke dieren en in de apotheek. 

Aan de heelkunde werd veel zorg besteed. Het aantal operaties 
door de leerlingen zelf verricht was in vergelijking met later in 
die dagen zeer groot. Ieder deed b.v. 25 aderlatingen. Ook 
ovariotomie bij koeien werd toen reeds door de leerlingen zelf ver
richt volgens de vaginale methode van Charlier. Het gebruik van 
kunsthoorn, volgens Defays, werd ingevoerd in 1861. In 1861 ziet 
men ook voor het eerst vermeld, dat de leerlingen zich oefenden 
in het rectaal exploreeren en dat 4 maal zenuwsnede werd verricht 
en gipsverbanden werden aangelegd. 

Het onderwijs in het zoo belangrijke vak der verloskunde was, 
hoewel vooral Wit, later Hengeveld er wel veel werk van maakten, 
bij gebrek aan levend onderwijsmateriaal, evenals vroeger nog steeds 
vrijwel alleen aangewezen op het oefenen aan het phantoom. Toch 
niet geheel. De „staat van 's Rijks veeartsenij school over 1854" 
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vermeldt, dat de oudste kweekelingen bij 39 afkalvingen, waarbij 
5 vroegtijdige en 5 tegennatuurlijke, tegenwoordig en behulpzaam 
waren geweest. Dit is later wel slechter geweest. Men trachtte ook 
zelfs met geldelijke vergoeding te bevorderen, dat er koeien werden 
aangevoerd om aan de school af te kalven; maar het wantrouwen 
in de school was zoo sterk dat dit niet gelukte. Later, sedert 1862, 
werden er ten behoeve van de verloskunde drachtige koeien aan
gekocht. Het bleef echter dan toch vrijwel steeds hulp bij normale 
baringen. 

Het theoretisch onderwijs werd meestal meer of min catechetisch 
gegeven, in dien zin, dat een dictaat door den leeraar opgesteld, „met 
gebruikmaking van eigen ervaring getrokken uit verschillende hand
boeken en tijdschriften", werd voorgelezen en van buiten geleerd. 
Dit minder gewenschte gebruik bleef nog jaren lang bestaan, hoewel 
Wellenbergh in 1868 den Minister voorstelde hieraan paal en perk 
te stellen en ook de „buitengewone examen-commissie" in 1864 de 
wenschelijkheid daarvan aan den Minister kenbaar maakte. De aan
merking van Wellenbergh bleek overigens een soort aanklacht te 
zijn, voortvloeiende uit animositeit en niet van overdrijving ontbloot. 

Eigen studie in boeken en tijdschriften werd sterk belemmerd 
doordat de directeur de bibliotheek, die in zeer verwaarloosden toe
stand verkeerde, voor de leerlingen en zelfs voor de leeraren 
hermetisch sloot, onder pretext dat er toch geen enkele leerling voor 
studie iets voelde, en dat de leeraren de boeken konden krijgen als 
ze dit vroegen. Uit verschillende gegevens blijkt, dat het in de 
bibliotheek een janboel was, en dit zal wel de ware reden zijn geweest 
van het gesloten blijven der bibliotheek. Deze toestand werd tot het 
einde dezer periode in weerwil van de klachten der leeraren, door 
de Regeering getolereerd. 

In de gerechtelijke veeartsenijkunde, die ook onder Numan tot 
de verwaarloosde vakken behoorde, hadden de leeraren, die dit 
achtereenvolgens doceerden (eerst Hengeveld, later Hekmeyer) zelf 
geen inzicht. Er kwam dus niet veel van terecht. 

Op Fransch voorbeeld werd in 1853 °°k ingevoerd het onderwijs 
in de geschiedenis der veeartsenijkunde. Dit bleef echter steeds een 
verwaarloosd vak: het was geen examenvak. 

Het onderwijs in de ziektekunde werd door Jennes theoretisch 
zeer goed gegeven. Hij schijnt ook een zeer goed klinicus te zijn 
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geweest. De humoraal-pathologie had, theoretisch tenminste, in de 
veeartsenijkunde vrijwel afgedaan. In de nomenclatuur der ziekten, 
welke in de klinieken werden onderzocht, vindt men slechts zelden 
een term terug, die daaraan doet denken. 

De opvolger van Jennes, A. W. H. Wirtz, die na diens dood in 
1864 tot leeraar werd benoemd, was hiervoor bij uitstek goed be
rekend. Hij was zeer goed algemeen en vétérinair ontwikkeld, kende 
ook zeer goed de moderne talen en ook Latijn en Grieksch, had een 
fijne klinische blik, was een vaardig operateur en een uitnemend 
spreker, zoodat hij zich tot een uitnemend klinisch leeraar kon ont
wikkelen. 

De klinieken leden in sterke mate aan het gebrek aan goede zieken
stallen. Wel nam de Minister meermalen in overweging de zieken
stallen te verbeteren; het bleef echter tot 1874 bij overweging. 

In het studiejaar 1861—1862 werden ter behandeling aange
boden 467 paarden, 18 koeien, 4 ezels, 20 geiten, 1 varken, 300 
honden en 15 katten. Bij nu vergeleken is dit een belachelijk klein 
aantal. Vergeleken bij hetgeen het was in Numan's tijd, was het 
reeds een zeer groote verbetering. 

Ook de ambulatoire kliniek nam toe. In 1863—'64 werden be
handeld 96 paarden en 83 koeien. 

De slechte staat der ziekenstallen werd tenslotte van dien aard, 
dat de klinieken na 1863 sterk terugliepen. In 1866 was het aantal 
stationair behandelde paarden gedaald tot 287, terwijl het in 1863— 
1864 482 was. 

Tot 1860 werd, evenals in Numan's tijd, slechts één examen 
afgenomen, n.1. het eindexamen aan het einde van den 4-jarigen 
leertijd. Men had dit zoo ingesteld, omdat men meende daarmee te 
bevorderen, dat de propaedeutische vakken, die in hoofdzaak werden 
onderwezen in de eerste twee jaren, gedurende den geheelen studie
tijd niet werden verwaarloosd. 

Nu echter het onderwijs zich uitbreidde, werd het in 1860 
wenschelijk geacht aan het eind van elk studiejaar overgangs
examens, door de leeraren af te nemen, in te stellen, mede om in de 
eerste twee jaren gelegenheid te hebben leerlingen met onvoldoenden 
aanleg te elimineeren. De propaedeutische vakken werden daarom 
voortaan slechts gegeven in de eerste twee studiejaren. Alleen schei
kunde werd nog tot in het vierde studiejaar gegeven. 
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Deze overgangsexamens waren aan het einde van het 2e en 3e 
studiejaar tevens eindexamens voor bepaalde vakken, waardoor het 
eindexamen aan het einde van het 4e studiejaar sterk verlicht werd, 
en hoofdzakelijk de practische vakken betrof. Dit examen omvatte: 
onderzoek naar de deugdelijkheid van genees- en voedermiddelen, 
opsporen van vergiften of practische scheikunde, ziektekundige ont
leedkunde, bijzondere ziektekunde, geneesleer, heelkunde, verlos
kunde, toegepast exterieur en hoefziekte, gerechtelijke veeartsenij
kunde en veeartsenij kundige politie. 

Tevens werd in 1860 bij het nieuwe „Programma" bepaald, dat 
het eindexamen moest worden afgelegd voor een commissie, onder 
voorzitterschap van den directeur, bestaande uit de leeraren der 
school en drie daartoe door den Minister benoemde deskundigen. 

Inderdaad zat er dus wel lijn in de organisatie van het onderwijs 
onder het directoraat van Wellenbergh. 

De Minister betuigde in 1859 speciaal zijn tevredenheid over het 
feit, dat ook de practische vakken goed werden verzorgd. In 1861 
rapporteerde de commissie van toezicht op het eindexamen, de zgn. 
„buitengewone commissie", waarover zoo aanstonds meer, dat het 
onderwijs de gewenschte wetenschappelijke grondigheid, uitgebreid
heid en practische strekking had. „Naar onze meening, voldoet het 
onderwijs alleszins aan de eischen, welke men daaraan mag stellen , 
heette het in hun rapport. Inderdaad geen slecht testimonium. 

De Minister liet echter na, mede door de schuld van den directeur, 
voor voldoende hulpmiddelen voor het practisch onderwijs zorg 
te dragen. Na de aanhoudende klachten der leeraren, kwam hierin 
sedert 1860 eenige verbetering, en werden b.v. 13—15 koeien aan
gekocht om te dienen voor het onderwijs in de verloskunde. In 1861 
had men veel genot in dit opzicht van 61 koeien, die door de waters
nood in Maas en Waal aan de school werden ondergebracht. 

Het eindexamen werd afgenomen door de leeraren der school. 
Na 1860 geschiedde dat, zooals gezegd, ten overstaan van de 
„buitengewone commissie", bestaande uit twee hoogleeraren van 
de medische faculteit van één der universiteiten Utrecht, Leiden of 
Amsterdam en een referendaris van het Departement van Binnen-
landsche Zaken. Prof. Donders was b.v. meermalen lid dezer 
commissie. 

De buitengewone commissie bracht zelfstandig, „buiten mede-



DE VEEARTSENIJSCHOOL ONDER HET DIRECTORAAT WELLENBERGH 177 

werking van directeur en leeraren" zoo het heette, verslag uit van 
hare bevindingen. Deze instelling is zeer nuttig geweest voor het 
onderwijs. 

De commissie heeft het onderwijs in hare verslagen geprezen 
waar het verdiend was (en dit geschiedde in de eerste jaren veel
vuldig) en aanmerkingen gemaakt waar het noodig was. Op advies 
dezer commissie is menige verbetering ingetreden. Haar eerste rap
port (1861) luidde: „Het onderwijs heeft de gewenschte grondig
heid en uitgebreidheid, heeft een practische strekking en draagt 
goede vruchten. De candidaten bleken vaardigheid te bezitten in de 
operatiën, die ze moesten doen". In 1862 verklaarde de commissie, 
dat het examen in elk opzicht een gunstigen indruk had gemaakt. 
De commissie kreeg den indruk, „dat er aan de Veeartsenijschool 
grondig werd onderwezen en goed gestudeerd, en dat er mannen 
werden gevormd, alleszins berekend voor de taak die hen wachtte 
in de Maatschappij." Ze sprak het vertrouwen uit, dat het onder
wijzend personeel op den ingeslagen weg voort zou gaan en grondig 
onderwijs zou blijven geven in de practische vakken. Ze merkte 
echter op, dat het verloskundig onderwijs wel iets te wenschen over
liet. Dit was aanleiding, dat er geld werd uitgetrokken voor den 
aankoop van drachtige koeien ten behoeve van het onderwijs. 

De „buitengewone examencommissie" bleef tot 1873 bestaan. 
De periode Wellenbergh was dus, dank zij de uitnemende leeraren, 

volstrekt niet zoo'n donkere periode als men meestal meent. 
De graden van veearts ie klasse of 2e klasse, die men bij het eind

examen kon behalen, hadden langzamerhand elke beteekenis ver
loren en werden daarom in 1861 afgeschaft; daarvoor werden toen 
de kwalificaties zeer loffelijk en loffelijk ingevoerd. 

De leeraren waren na den dood van Wit, toen het aantal leeraren 
was teruggebracht tot vier, sterk overladen met werk. Hengeveld 
gaf b.v. medische heelkunde, operatieleer, verloskunde, leefregel-
kunde, natuurlijke historie, veeteelt en driemaal in de week kliniek. 
Hekmeyer gaf in 1858 natuurlijke historie van het paard, hoefbeslag 
(theoretisch), pharmacie, anatomie, exterieur, raskennis, gerechte
lijke veeartsenijkunde, physiologie, hoefziekten, anatomische patho
logie en anatomische demonstratie. 

Het pleit in sterke mate voor het plichtsgevoel der leeraren, dat ze, 
mede in verband met de slechte salarieering, den moed niet verloren. 

1 2  
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De overlading hunner onderwijstaak is echter zeker wel mede oor
zaak van het feit, dat er in deze periode zeer weinig wetenschappe
lijke mededeelingen van de hand der leeraren zijn verschenen. 

Minister Thorbecke wilde in 1862 ook den directeur een deel van 
het onderwijs laten geven, en vroeg daaromtrent het oordeel van 
Wellenbergh zelf. Na eerst te hebben opgemerkt dat Numan, die 
wel onderwijs gaf, het directoraat overliet aan den oeconomus en 
den opziener, wat tot misbruiken had geleid, die hem tenslotte veel 
onaangenaamheden hadden verschaft, zegt Wellenbergh daarom
trent : „Evenmin als Numan voel ik mij geschikt mij met het hand-
dadige der kunst bezig te houden. Ook mag ik betwijfelen of daartoe 
iemand van een andere maatschappelijke stand, van een geheel andere 
opvoeding en een meer ruime ontwikkeling, zal gevondenworden, die 
lust heeft om zich daaraan te wijden. Ook Numan oefende nimmer 
de praktijk in persoon uit, en ofschoon dagelijks in de ziekenstallen, 
werd hij door een handlanger, eerst den veearts Hart, later den 
veearts Rijnders, bijgestaan. Deze handelwijze had haar gebreken, 
omdat hierbij de practische richting ontbrak, en de kweekelingen 
daardoor buiten de gelegenheid waren zich die kennis eigen te 
maken, welke voor hun aanstaande betrekking zoo noodzakelijk 
was." 

Wellenbergh zegt verder, dat hij bij de reorganisatie daarom heeft 
voorgesteld de practische vakken door veeartsen te laten doceeren en 
dat dit reeds het gevolg had gehad, dat de klinieken die in Numan's 
tijd geen vertrouwen hadden, zeer spoedig gingen bloeien. \' óói 
1850 bepaalden zich de klinieken tot zeer weinige dieren; na 1851 
steeg het aantal tot 409, in 1861/62 tot 806 stuks zegt hij. Verder 
merkt hij op, „dat nu (1862) niet meer gezegd kan worden, dat de 
veeartsen geen practische kennis hebben, maar ze zeer bruikbaai 
zijn, en het mag voor een groot gedeelte daaraan worden toege
schreven, dat zij, die in de laatste jaren tot veearts zijn bevorderd, 
voor hun betrekking geschikt zijn en daarin met voldoening werk
zaam zijn, terwijl het vertrouwen der veehouders hen niet ontbreekt." 

12 December 1865 kreeg de school zijn eerste Reglement, tevoren 
was een kort „Programma" de grondslag van het onderwijs. Dit 
reglement was geteekend door Thorbecke, toen weer Minister \an 
Binnenlandsche Zaken (1862—1866), die zonder twijfel den stoot 
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er toe gaf en zijn contact met de school uit 1850 blijkbaar niet ver
geten was. 

Art. 1 van dit reglement ltydde: Het bestuur is opgedragen aan 
een directeur en een raad van bestuur, samengesteld uit de leeraren 
der school. De directeur is voorzitter van den raad. De secretaris 
wordt jaarlijksch door den raad uit zijn midden gekozen. 

Dit was een groote verbetering. Ook overigens zat het reglement 
zeer goed in elkaar en is lange jaren in principe en vorm ongewij
zigd de grondslag geweest voor het veeartsenij kundig onderwijs, 
met name voor de verhouding van den directeur tot de leeraren. 

In dit reglement werd o.a. ook bepaald, dat de leerlingen 17 jaar 
moesten zijn bij hun toelating en dat het toelatingsexamen mede zou 
omvatten de beginselen der Fransche of Hoogduitsche taal. Ook 
werd ingevolge dit reglement geëxamineerd in meetkunde en stel
kunde. De vakken van onderwijs werden nu voor het eerst opge
somd. 

In het studiejaar 1866/67 'ee<i het onderwijs in te sterke mate 
door de langdurige afwezigheid van Hengeveld, die wegens werk
zaamheden ter bestrijding van de veepest langen tijd afwezig was, 
wat zich weerspiegelde in een slecht eindexamen. Trouwens verschil
lende leerlingen deden ook practisch mee aan de bestrijding van deze 
ziekte. Ook nu weer, toen voorloopig de bestrijding der veepest, die 
in 1867 en '68 heerschte, niet doeltreffend was geregeld, kregen de 
veeartsen evenals bij de longziekte de schuld en kwamen er ook weer 
klachten over het geringe nut der school. 

In 1868 deelde Minister Heemskerk aan de Staten-Generaal 
mede, dat het in de bedoeling lag wetsontwerpen in te dienen tot 
regeling van de veeartsenij kundige politie en de uitoefening der 
veeartsenijkunde, alsmede een ontwerp ter regeling van het vee-
artsenijkundig onderwijs. Ook nu was de veepest de stimulans tot 
activiteit, evenals 100 jaren te voren bij de oprichting der Vee
artsenijscholen. 

De aangekondigde wetsontwerpen lieten echter nog enkele jaren 
op zich wachten. De onderwijswet verscheen eerst in 1874. 

In de laatste jaren van het directoraat Wellenbergh trad een soort 
van malaise in aan de school. De leeraren waren zeer overladen met 
werk en werden nog steeds slecht gesalarieerd; geld voor hulp-
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middelen bij het onderwijs werd hen karig toegemeten, voorstellen 
tot verbetering werden niet uitgevoerd. Steun van den directeur 
kregen ze te dien opzichte niet. 

De verhouding tusschen den directeur en de leeraren werd hoe 
langer hoe slechter. De leerlingen werden recalcitrant, studeerden 
slecht en deden slechte examens, doordat ze de stof die zich meer 
en meer uitbreidde, wegens onvoldoende voorbereidende kennis niet 
konden verwerken. 

Door een en ander leed de ambitie en verslapte het onderwijs, 
vooral de practische opleiding. 

Een nieuwe reorganisatie scheen den toenmaligen Minister 
Thorbecke (1871—1872) die ook de reorganisatie van 1851 had 
doorgezet, wenschelijk. De directeur Wellenbergh vroeg en verkreeg 
in 1872 zijn ontslag, waarmede de tweede reorganisatie der school 
werd ingeleid. 

De vrees voor de opheffing der school was aanleiding, dat de 
laatste jaren vóór de reorganisatie van 1851, het aantal nieuwe 
leerlingen sterk afnam, zoodat in September 1851 slechts 5 leer
lingen het onderwijs volgden. Er waren in dat jaar slechts 2 nieuwe 
leerlingen aangekomen. In 1852 had geen examen plaats, omdat in 
1848 niet één kweekeling was aangekomen; ook in 1850 kwam geen 
enkele nieuwe leerling aan; in 1849 slechts één. 

De vrees werd toen zelfs uitgesproken, dat hoewel het gevaar voor 
opheffing, ontstaan door het failliet van het Veefonds was gekeerd, 
doordat de school verder door het Rijk zou worden gefinancierd, 
het gevaar weer bestond, maar nu wegens gebrek aan leerlingen. 
De geringe lust om te worden opgeleid voor ve'earts bleef vooreerst 
ook na de reorganisatie bestaan, omdat men den strijd om het be
staan, zonder de subsidies zooals die vóór 1848 door het Veefonds 
gedurende de eerste jaren aan de jonge veeartsen werden verleend, 
niet aandurfde. 

In het „Programma van de vereischten om aan 's Rijksveeartsenij-
school als kweekeling of tot bijwoning der lessen in die instelling-
te worden toegelaten, en van het onderwijs aldaar te geven van dien 
tijd werd bepaald, dat de nieuwe leerlingen niet ouder mochten zijn 
dan 24 jaar en niet jonger dan 16 en een toelatingsexamen moesten 
doen hetwelk door de leeraren werd afgenomen, waarbij ze blijken 
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moesten geven kennis te bezitten van de rekenkunst, alsmede van de 
meetkundige evenredigheden en het trekken van den vierkantswortel 
uit getallen; de gronden van de spraakkunst der Nederlandsche taal, 
de gronden der algemeene- en vaderlandsche geschiedenis en de be
ginselen der aardrijkskunde. 

In art. 6 van dit programma stond: „de volledige leertijd loopt in 
vier jaar af". In art. 8 werd dan de onderwijsindeeling over de vier 
„leerjaren" aangegeven. 

De bovenkleeding (uniform) voor de leerlingen werd bij de re
organisatie afgeschaft. Het internaat, „de kazerneering", zooals dit 
feitelijk officieel nog heette bleef bestaan, maar de huishouding 
werd opgeheven. De leerlingen gingen nu buiten de school eten onder 
geleide van den opziener. Voortaan moest men echter ƒ 350.— 

betalen, vroeger ƒ 400.—. 
In September 1852 kwamen er 3 nieuwe leerlingen aan; één werd 

veearts. Het totaal aantal was nu 6, in 1853, 7> waarvan 3 extern 
waren. In 1855 werden er 3 veeartsen afgeleverd. 

Het aantal leerlingen was in Juli 1855 nog slechts 7, 4 er van 
waren intern, 3 extern; ook in 1854 was er geen nieuwe leerling 
aangekomen. In de Staten-Generaal bleven sommigen het nut der 
school in verband daarmee betwijfelen. 

De Regeering verklaarde toen een wetsontwerp te zullen indienen 
tegen het empirisme, om den lust tot studeeren aan te wakkeren. 
Inderdaad werd het ingediend, maar verder kwam het niet. 

De dienst in de ziekenstallen leed aan gebrek aan personeel, waar
van het meerendeel door Thorbecke was ontslagen. De directeur 
Wellenbergh stelde den Minister voor één der oudste leerlingen, naar 
Pruisisch voorbeeld, tegen betaling „chef de service" te doen zijn 
in de stallen. Het idéé werd niet uitgevoerd; wat geld kostte was 
taboe. 

Het aantal leerlingen steeg in 1855, doordat er 5 leerlingen werden 
opgenomen die voor het departement van Oorlog werden opgeleid 
tot paardenarts 3e klasse, waaronder de latere directeur A. W. H. 
Wirtz. Deze leerlingen moesten een vergelijkend examen afleggen 
en werden te voren lichamelijk gekeurd. Gedurende eenige jaren 
werden daarna telkens eenige jongelieden op kosten van dit departe
ment opgeleid. Ze behoorden in den regel, door het vergelijkend 
examen, waarbij ook Fransch, Duitsch en Engelsch werd gevraagd 
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en zelfs cijfers voor Latijn werden gegeven, tot de besten. Ook 
kwamen ze veelal, door de betere toekomst der paardenartsen, uit 
een beter milieu. Het aantal adspiranten voor deze opleiding overtrof 
in den regel verre het aantal plaatsen. 

De directeur schreef terecht aan den Minister dat er iets moest 
gedaan worden om den aanvoer van leerlingen te vergrooten. Hij 
stelde den Minister voor het beurzenstelsel in te voeren en de beurzen 
te verleenen na vergelijkend examen, dit in navolging van het 
systeem door het departement van Oorlog gevolgd. Dit voorstel viel 
echter niet in goede aarde. 

In den cursus I857/'58 was het aantal leerlingen tot 14 gestegen; 
7  s t u d e e r d e n  v o o r  O o r l o g .  E r  w e r d  e c h t e r  g e e n  e n k e l e  v e e a r t s  a f 
geleverd, omdat er in 1854 geen leerlingen waren aangekomen. 

Wellenbergh stelde aan het einde van dat jaar voor de bijdrage 
voor het onderwijs en het internaat te verlagen. 

Ik laat zijn motiveering hier volgen: 
„Reeds bij de oprichting der school scheen men bevreesd te zijn, 

dat de inrichting niet in den smaak der natie zou vallen en slechts 
minvermogende jongelui zich voor het beroep zouden willen doen 
opleiden, hetwelk als niet winstgevend bekend stond en hier te lande 
zeer weinig in aanzien was. Daarna werd de mogelijkheid geopend 
te studeeren voor het Fonds van den Landbouw. Veel lust tot studie 
bestond er toch niet. Daarom werd in 1841 vastgesteld, dat kweeke-
lingen, die niet voor het Fonds voor den Landbouw hadden gestu
deerd, ook na verloop der eerste vijf subsidiejaren nog een jaar
wedde zouden genieten van 200 gld. (ie klasse) en 160 gld. (2e 
klasse) en tevens werd bepaald, dat er vanaf dat jaar geen kweeke-
lingen voor het Fonds van den Landbouw meer zouden worden op
geleid. Deze maatregel bleef tot 1848 van kracht. Slechts ten behoeve 
van 7 leerlingen werd daarvan afgeweken, zoodat van de 55 kweeke-
lingen, die gedurende dien tijd zijn toegelaten, er 48 voor eigen reke
ning onderwezen zijn. Meerderen echter bleken niet in staat jaarlijks 
400 gld. te betalen voor de opleiding, het tekort werd later van de 
subsidie, die hen als veearts door het Fonds werd toegekend, afge
trokken." 

„In 1848 werd geen gratis onderwijs meer gegeven en werden 
ook de subsidies van de veeartsen ingetrokken. Het gevolg daarvan 
was, dat in 1848 en 1850 geen één en in 1849 slechts één kweekeling 
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zich aanmeldde. Sedert 1851, na de reorganisatie der school, werden 
in de eerste jaren één of twee kweekelingen opgenomen, later is hun 
getal eenigszins vermeerderd, waartoe de maatregel van het mini
sterie van Oorlog, om voor dat departement paardenartsen te laten 
opleiden, gunstig heeft medegewerkt. Echter vanaf de reorganisatie 
tot September 1858 hebben slechts 28 kweekelingen, waarvan 8 voor 
Oorlog, zich aangemeld." 

„Bovendien was een groot aantal der kweekelingen niet geschikt 
voor het beroep van veearts en was een kostelooze opleiding dikwijls 
het lokaas voor ongeschikten. Het vergelijkend examen hetwelk in 
verschillende provinciën werd afgenomen voor de toelating tot de 
school voor rekening van het Fonds, was dikwijls een wassen neus. 
Velen, éénmaal veearts geworden, verlieten het vak en zochten een 
andere betrekking, werden b.v. drogist of graanhandelaar, of kolo
niaal of deden examen als plattelandsheelmeester. 

„Verschillende der ongeschikten deden als veearts vrijwel niets en 
leefden van hun subsidie, die ze de eerste 5 jaren genoten, in plaats 
van zich op de praktijk toe te leggen." 

„Sedert 1850 is ingesteld, dat de kweekelingen 350 gld. moesten 
betalen voor hun opleiding en het internaat, in plaats van 400 glcL, 
en kwam daardoor verbetering, in dien zin, dat er geen ongeschikte 
elementen meer op het lokaas van de gratis opleiding en de subsidie 
afkwamen. Echter drukte dit den toevloed van leerlingen, mede in 
verband met de slechte vooruitzichten van den veearts. Tot 1859 
werden slechts 20 leerlingen opgenomen. Het waren voornamelijk 
kinderen van schoolmeesters, veeartsen, kleine ambtenaren en ge-
pensionneerden en soms van landbouwers, in het algemeen van 
personen van weinig middelen, die hun zoons aan de Veeartsenij
school lieten studeeren. Meer gegoeden lieten hun zoons opleiden 
voor een meer winstgevende of een meer fatsoenlijke betrekking, 
b.v. als zeeofficier, officier van gezondheid of heelkundige, waar
voor ze kosteloos werden opgeleid." 

Wellenbergh beveelt tenslotte aan, te trachten den toevloed van 
k w e e k e l i n g e n  t e  v e r h o o g e n ,  d o o r  b e u r z e n  i n  t e  s t e l l e n ,  n a  e e n  a f 
gelegd vergelijkend examen, zooals feitelijk reeds door den Minister 
van Oorlog met succes in praktijk was gebracht, of anders de 
bedragen voor de kosten van verpleging te verminderen tot 200 gld. 
en voor externen tot 50 gld., en dit te doen ingaan 1 September 1859, 
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omdat er anders kans bestond dat er geen enkele nieuwe leerling 
aankwam en er slechts 16 overbleven. 

De laatstbedoelde maatregel werd met spoed genomen en had 
inderdaad het gevolg, dat het aantal nieuw aangekomenen bij de 
nieuwe cursus in 1859, na volbracht toelatingsexamen 11 bedroeg, 
en het aantal leerlingen steeg tot 22; sedert 1849 het hoogste cij fer. 
In 1863 waren er reeds 40 leerlingen. 

De bepaling werd slechts als tijdelijk bedoeld. In 1864 werd ze 
echter voor 4 jaren verlengd en daarna van jaar tot jaar. 

In 1860 werd bij Ministerieele beschikking ingesteld een over
gangsexamen aan het einde van het tweede studiejaar, en kwam er 
een scheiding tusschen de propaedeutische en de practische vakken, 
alleen scheikunde werd tot het einde gegeven. Een diploma als 
candidaat-veearts na dit overgangsexamen, dat daarna natuurkundig 
examen werd genoemd, werd eerst in 1872 ingesteld. 

Bij het overgangsexamen, evenals bij het eindexamen, kreeg men 
een rangnummer naar den uitslag van het examen, een systeem dat 
duurde tot de opheffing van het internaat (1899). 

In 1862 werden twee leerlingen toegelaten voor Oorlog te stu-
deeren, één daarvan was Jacobus Laméris, de eerste uit het bekende 
veeartsen-geslacht der Lamérissen, dat vier bekwame veeartsen heeft 
geleverd. In 1863 werden 3 leerlingen voor Oorlog toegelaten, waar
onder de latere directeur W. C. Schimmel. 

De eischen voor toelating tot de school waren in 1864 feitelijk 
zeer gering. 

In 1865 werd een nieuw programma voor het onderwijs inge
voerd, waarbij het toelatingsexamen werd verzwaard. Vooral het 
feit dat van af dat jaar ook in één der vreemde talen, Fransch 
of Duitsch werd geëxamineerd was een groote stap in de goede 
richting. Hierdoor waren de leerlingen zelf in staat boeken te be-
studeeren, wat practisch niet mogelijk was als ze alleen Nederlandsch 
kenden, omdat er geen Nederlandsche studieboeken over de Vee
artsenijkunde bestonden, behalve het populair geschreven handboek 
van Numan. 

Voor geen tak van wetenschap is ook later de kennis der vreemde 
talen zoo noodig geweest als voor de veeartsenijkunde, door het 
steeds bestaande gebrek aan Nederlandsche studieboeken. Hierin 
was onder Numan gedeeltelijk voorzien door onderwijs in de 



DE VEEARTSENIJSCHOOL ONDER IIET DIRECTORAAT WELLENBERGH 185 

vreemde talen te doen geven aan de school zelf. In 1874 werd de 
eisch Duitsch cn Fransch. 

Het toelatingsexamen werd afgenomen door de leeraren in het 
bijzijn van den Directeur. Tot zekere hoogte was het examen ver
gelijkend, n.1. wanneer er te weinig plaats was op het internaat 
werden alleen de besten in het internaat geplaatst, de anderen konden 
extern worden als ze dit wenschten. Echter was het aantal beschik
bare plaatsen aan het internaat in dien tijd nooit bezet. 

Volgens het reglement van 1864 werd reeds eindexamen gedaan 
in verschillende vakken bij het einde van het tweede studiejaar, en 
wel in kruidkunde, dierkunde, natuurkunde, samengestelde schei
kunde, recepteer- en artsenijbereidkunde, exterieur en hoefbeslag. 
Het overgangsexamen liep aan het einde van het tweede studiejaar 
over ontleedkunde, physiologie, algemeene ziektekunde en geneesleer. 

Aan het einde van het derde studiejaar werd een eindexamen in 
de kennis der voedende- en vergiftige gewassen, organische schei
kunde, ontleedkunde, physiologie, veeteelt, leefregelkunde, algemeene 
ziektekunde en geneesleer en toen ook in de geschiedenis der vee
artsenijkunde afgenomen. Bij het eigenlijke eindexamen werd ge
vraagd onderzoek naar de deugdelijkheid van genees- en voeder
middelen, geneesmiddelleer, ziektekundige ontleedkunde, bijzon
dere ziektekunde en geneesleer, heelkunde, verloskunde, toegepast 
exterieur, hoefziekten en gerechtelijke veeartsenijkunde. Uit deze 
exameneischen blijkt wel zeer duidelijk hoe ver, in wetenschappelijk 
opzicht, toen reeds de gestudeerde veeartsen stonden boven het 
empirisme. 

In 1864 werden er 8 veeartsen afgeleverd; 14 adspiranten boden 
zich aan voor plaatsing aan de school, vijf hiervan deden een vol
doend examen. Hiertoe behoorden M. H. J. P. Thomassen, de latere 
leeraar en M. G. Hengeveld later districts-veearts voor Noord-
Holland. 

In 1865 slaagden 11 leerlingen voor het veearts-examen. In dat 
jaar kwamen voor het departement van Oorlog twee adspiranten 
aan, onder wie D. F. van Esveld, de latere leeraar in anatomie en 
gezondheidsleer etc. en W. S. P. van Oppenraay, die ons vak verliet 
en later leeraar werd bij het middelbaar onderwijs, in het Duitsch. 

In 1865 werden bij ministerieel besluit gewijzigde eischen voor 
toelating als leerling tot de school voor het departement van Oorlog, 
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vastgesteld. De adspiranten mochten niet jonger zijn dan 17 en niet 
ouder dan 21 jaar. Kleeding, boeken en instrumenten moesten de 
leerlingen op eigen kosten aanschaffen. Het vergelijkend examen 
voor deze toelating liep ook over de Fransche en Hoogduitsche taal 
en de beginselen van de stelkunde en de meetkunst en was dus 
moeilijker dan het gewone toelatingsexamen. Ook dit examen werd 
afgenomen door de leeraren der school. Bij het eindexamen, na 
afloop van den 4-jarigen leercursus deden deze leerlingen het gewone 
examen voor veearts, maar tevens voor paardenarts 3e klasse. Laatst
bedoeld examen werd afgenomen onder voorzitterschap van een 
officier van gezondheid door een commissie bestaande uit de 
leeraren der school en twee paardenartsen ie klasse. 

In 1866 werden er 12 nieuwe leerlingen geplaatst. 
De groote toevoer van nieuwe leerlingen in vergelijking met 1860 

en daarvóór kan moeilijk alleen worden verklaard door de lagere 
studiekosten. Mede wellicht was dit toe te schreven aan het feit, 
dat zoo langzamerhand veeartsen werden afgeleverd, die in het 
kader van hun tijd bekwaam waren voor hun vak, waardoor het 
beroep in aanzien steeg. 

In Juli 1868 deden 7 leerlingen eindexamen. De geslaagden waren: 
van Esveld, Hengeveld, van Oppenraay en Thomassen. Alle vier 
hebben een zeer eervolle loopbaan gehad. Van Esveld en Thomassen 
werden leeraar aan de school en Hengeveld werd een der beste 
districts-veeartsen. Van Oppenraay verliet ons vak en werd leeraar 
in het Duitsch bij het middelbaar onderwijs. 

De groote klinicus Thomassen slaagde met het rangnummer 4 en 
behaalde geen lof, de andere drie wel. Hij was trouwens ook bij de 
overgangsexamens steeds een der laatsten. Een bewijs te meer hoe 
voos de maatstaf was, die een verkregen rangnummer tot basis had. 
Toch werd dit systeem over de geheele lijn der opleiding geconti
nueerd tot de opheffing van het internaat in 1899. 

In 1868 was het aantal adspiranten 14 en werden er slechts 3 toe
gelaten. Dezen hadden de Burgerschool met 3-jarigen cursus afge-
loopen, de anderen niet. De maatstaf voor de toelating was toen dus 
ongeveer het eindexamen van den 3-jarigen cursus Hoogere Burger
school. 

De eischen werden langzamerhand over de geheele lijn hooger 
gesteld. Daardoor slaagden in 1869 voor het eindexamen 5 candi-
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daten niet. Tevoren gebeurde dat maar zelden. Nu was echter aan 
de niet-geslaagden de gelegenheid geboden na een half jaar het 
examen te herhalen. De kortere termijn was zeker mede oorzaak, 
dat er zoovelen niet slaagden. Deze maatregol werd later weer 
afgeschaft. 

In het jaar 1870 werd bij het toelatingsexamen geëxamineerd in 
Fransch en Duitsch. Vanaf dit jaar werd dit examen niet meer af
genomen door de leeraren, omdat ze niet meer geacht konden worden 
op de hoogte te zijn van den geheelen omvang van het Burger school
onderwijs, maar door een aparte commissie. Als maatstaf werd aan
genomen het overgangsexamen van de 3e naar de 4e klasse Burger
school. Zij die de Hoogere burgerschool met 3-jarigen cursus hadden 
afgeloopen werden vrijgesteld van het toelatingsexamen. Zij die 
intern wenschten te worden, en dat wilden de meesten, moesten 
echter toch het toelatingsexamen doen. 

In 1870 werden voor rekening van het Departement van Koloniën 
4 leerlingen aan de school geplaatst, 2 voor den civielen en 2 voor 
den militairen dienst. Het was gebleken, dat zonder dit beurzen
stelsel zich niemand aanmeldde voor den Indischen dienst. 

Het regiem van het Fonds voor den Landbouw omtrent de 
salarieering der veeartsen en het aanwijzen der standplaatsen bleef 
na 1851 voor de laatst afgestudeerden nog een paar jaar bestaan 
en de kosten werden nog bestreden uit het Fonds voor den Land
bouw. Ook de instructie van 1819 was daardoor voor hen nog geldig. 
De kostelooze opleiding voor het Fonds was in 1848 afgeschaft en 
zij die geen traktement meer kregen konden zich vestigen waar ze 
wilden. 

Vooral na 1854, toen de subsidie-regeling van het veefonds geheel 
was afgeloopen, hielden vele veeartsen zich slechts met moeite 
staande. Sommige provincies en gemeenten kwamen daaraan tege
moet door toelagen te geven (b.v. Noord- en Zuid-Holland). 

Meer en meer werd vooral na 1860 de behoefte gevoeld aan goed 
opgeleide veeartsen. Het resultaat van de betere, meer praktische 
opleiding werd vrij algemeen erkend. 

In de Tweede Kamer werd de wenschelijkheid uitgesproken dat 
meer veeartsen ten plattelande zich zouden vestigen, in hoofdzaak 
ook voor de bestrijding der nog steeds heerschende longziekte. 



188 GESCHIEDENIS DER VEEARTSENIJKUNDE 

De Gezondheidscommissie in Amsterdam benoemde bij gebreke 
aan „Rijksveeartsen" in 1865 nog een empirist en een Duitsch vee
arts, die zich in Amsterdam had gevestigd, en er tevens een groote 
hoefsmederij op nahield, tot leden. 

In verschillende steden werden vleeschkeuringsdiensten ingesteld 
(Gouda, Utrecht, Amsterdam, Groningen), en veeartsen daartoe 
aangesteld. Een ontwerp van wet waarin de vleeschkeuring werd 
geregeld, is in 1868 ingediend geweest maar niet in behandeling 
genomen. De nieuwe veeartsen zelf voelden zich nadat de slavernij 
in dienst van het veefonds was afgeschaft en ook door hun betere 
opleiding, beter op hun plaats. Het beginsel „self help" vatte post. 

Het aanzien der veeartsen steeg. Verschillende provincies stelden 
provinciale veeartsenij kundige diensten in, zooals dat reeds in 1839 
in Zeeland was geschied. In Drenthe werd een dergelijke dienst 
ingesteld in 1865 waar 7 provinciale „districtsveeartsen" werden 
aangesteld op een salaris van 200 gld., waarvoor ze de veemarkten 
in hun omtrek moesten bezoeken, de Gedeputeerde Staten moesten 
berichten wanneer een besmettelijke ziekte voorkwam, en moesten 
waken tegen overtreding ten opzichte der bepalingen omtrent be
smettelijke veeziekten, met name longziekte. 

In 1867 ontstond een dergelijke dienst in Overijssel, met 6 pro
vinciale veeartsen, die ieder 200 gld. toelage kregen. Ook in Fries
land kregen een 3-tal veeartsen provinciale toelagen, en werd in 1863 
een provinciaal veearts ter standplaats Leeuwarden benoemd op een 
salaris van 500 gld. In Noord-Brabant werd een provinciale dienst 
ingesteld in 1866. In Gelderland werden door de gemeenten toelagen 
uitgeloofd bij vestiging, wat de vestiging in die provincie sterk 
bevorderde. In 1869 waren er reeds 22 gediplomeerde veeartsen in 
die provincie gevestigd. 

Het empirisme bloeide echter nog steeds welig, de landbouwende 
stand was niet zoo spoedig overtuigd van de meerderheid der ge
diplomeerde veeartsen. De veeartsen zaten nog steeds geklemd 
tusschen de empiristen en apothekers. Bovendien waren er in het 
veerijke Nederland nog zoo weinig gediplomeerde veeartsen, dat de 
empiristen, vooral de verloskundigen onder hen, niet gemist konden 
worden. Wettelijke maatregelen tot steun der gediplomeerde vee
artsen, dus tegen het empirisme, werden wel telkens in den Haag 
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overwogen, maar kwamen niet in het Staatsblad. Reeds in 1845 
waren deze overwogen en later weer in 1851, 1855 en 1868. 
Eerst in 1874 kwam het ten dien opzichte werkelijk tot daden. 

Op 13 Februari 1855 werd door de Regeering ingediend een 
wetsontwerp tot regeling van dé uitoefening der veeartsenijkunde. 
Hierin vindt men de volgende hoofdbepalingen. 

Art. 1. Tot de uitoefening der veeartsenijkunde zijn uitsluitend 
bevoegd zij, die, na afgelegd examen, van Onzentwege tot veeartsen 
zijn bevorderd. 

Art. 4. De veeartsen zijn verplicht de bewijzen hunner bevoegd
heid te laten viseeren door den Rijks-veearts, in wiens district zij 
zich vestigen. Zij worden gestraft met eene geldboete van ƒ 10.— 
tot ƒ 25.—, indien zij, alvorens dit visum te hebben verkregen, tot 
de uitoefening van hun beroep over te gaan. 

Art. 5. Zij zijn bevoegd geneesmiddelen te leveren, doch uit
sluitend ten behoeve van dieren, die zij zelve behandelen. 

Art. 6. Zij voorzien de voorwerpen waarin zij geneesmiddelen 
afleveren van een door hen onderteekend en gedagteekend opschrift, 
houdende aanwijzing van het soort van het dier, waarvoor het 
middel bestemd is, den naam des eigenaars en de wijze van gebruik 
van het middel, onder bijvoeging van het woord „vergif", indien 
het middel daartoe behoort. De opschriften worden bij genees
middelen tot inwendig gebruik, op ongekleurd, bij die tot uitwendig 
gebruik op blauw papier gesteld. 

Art. 8. Zij bewaren de vergiften, afgescheiden van de overige 
geneesmiddelen, in eene gesloten kast. 

Art. 9. Zij onderwerpen hunne geneesmiddelen, toestellen en 
werktuigen aan het onderzoek van den Rijks-veearts, op diens aan
vrage. Zij zorgen dat het onderzoek ook in hunne afwezigheid kunne 
plaats hebben. 

Art. 10. Zij teekenen dagelijks in een register voluit geschreven 
de voorschriften der afgeleverde geneesmiddelen op, met bijvoeging 
van de namen der eigenaars der dieren en de soort van deze, waar
voor zij zijn bestemd. 

Art. 11. Zij doen telkens binnen 24 uren aan het gemeente
bestuur en de Rijks-veearts schriftelijk aangifte van de door hen 
opgemerkte veeziekten, welke tot het nemen van politie-maatregelen 
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aanleiding kunnen geven. De veeartsen, welke deze aangifte hebben 
nagelaten, worden gestraft met een gevangenisstraf van 7 tot 
14 dagen en geldboete van ƒ 25.— tot ƒ 100.—, tezamen of af
zonderlijk. 

Art. 12. Zij, die de veeartsenij kunst, zonder daartoe bevoegd 
te zijn, uitoefenen, worden gestraft met gevangenis van 7 dagen 
tot eene maand, en geldboete van ƒ 50.— tot ƒ 200.—, tezamen of 
afzonderlijk. De middelen en werktuigen, door hen geleverd of ge
bruikt, worden door den regter verbeurd verklaard of daarvan de 
vernietiging door hem bevolen. 

Art. 13. De wet houdt voor uitoefening der veeartsenijkunst 
elke raadgeving of elk voorschrift, welke toediening of toepassing 
van middelen of werktuigen ter genezing van eenige ziekten of eenig 
gebrek van dieren, indien daarvoor regtstreeks of zijdelings be~ 
looning is gevraagd of aangenomen. 

Art. 17. Met het toezigt op de uitoefening der veeartsenijkunst 
en alles wat den algemeenen gezondheidstoestand van het vee be
treft, zijn, onderleiding van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en aan dezen ondergeschikt, belast Rijksveeartsen. 

Art. 18. De bepaling van het aantal der Rijksveeartsen, de 
regeling hunner bezoldiging en de aanwijzing der districten, waarin 
zij werkzaam zijn, geschieden door Ons. 

Art. 19. De Rijks veeartsen worden door Ons voor den tijd van 
6 jaren benoemd. Zij kunnen ten alle tijde door Ons worden ont
slagen. 

Art. 20. Zij leggen bij de aanvaarding hunner bediening in 
handen van den regter van het kanton, waarin zij wonen, den eed 
of de belofte af „dat zij de verpligtingen, hun opgelegd, met nauw
gezetheid zullen vervullen". 

Art. 21. Zij zijn bevoegd, van hunne ambtsverrigtingen relaas 
en van de hun gebleken overtredingen der wet, alsmede van de wetten 
en verordeningen van gezondheidspolitie, het vee betreffende, 
proces-verbaal op te maken. Zij zijn tevens bevoegd, het voorwerp 
der overtreding en hetgeen uit die overtreding is voortgesproten, 
alsmede de middelen en werktuigen, die tot het plegen der over
treding gediend hebben, of daartoe zijn bestemd geweest, in beslag 
te nemen. De relazen en proces-verbalen moeten, om als schriftelijke 
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bescheiden te gelden, door hen zijn opgemaakt op den eed, bij de 
aanvaarding hunner bediening gedaan, of daarna met eede worden 
bevestigd. Door deze bepaling wordt niet tekort gedaan aan de be
voegdheid van andere ambtenaren. 

Art. 22. Zij zijn vergezeld van een beambte van de politie, be
voegd, ter uitoefening hunner functiën, alle stallen, weiden of andere 
verblijfplaatsen van vee binnen te treden. Ze zijn verpligt aan de 
eigenaars of gebruikers dier verblijfplaatsen, op hun verzoek, een 
schriftelijke verklaring van het doel der voorgenomen ambtsverrig-
ting te geven. De eigenaars of gebruikers, die weigeren hen toe te 
laten, of die hen in hunne ambtsverrigtingen belemmeren, worden 
gestraft met gevangenisstraf van 3—7 dagen en geldboete van 
ƒ 25.— tot ƒ 75.—, tesamen of afzonderlijk. 

Art. 23. Zij, die vóór de afkondiging dezer wet, van rijkswege 
tot veeartsen zijn bevorderd, doen, op verbeurte der boete bij het 
tweede lid van art. 4, bepaald, binnen 3 maanden de bewijzen hunner 
bevoegdheid viseeren door den Rijks vee-arts, in wiens district zij 
gevestigd zijn. 

Art. 24. Zij, die binnen eene maand na de afkondiging dezer 
wet, bij het gemeentebestuur, waaronder zij wonen, de bewijzen over
leggen, dat zij den ouderdom van 35 jaren hebben bereikt, en ge
durende de laatste 5 jaren de veeartsenijkunst hebben beoefend, 
blijven daartoe nog 2 jaren bevoegd. Zij kunnen binnen dien termijn 
tot veeartsen worden bevorderd na het afleggen van een praktisch 
examen, ingerigt volgens een door ons te geven voorschrift. 

De Memorie van Toelichting op dit ontwerp was zeer kort en 
zeer slap. Slechts enkele passages volgen hier. 

„De veeartsenijkunst wordt tot dusverre vrij en onbelemmerd 
uitgeoefend door elk, die zich daartoe geroepen acht. Die vrijheid 
schijnt in menig opzigt schadelijk te werken en beperking te be
hoeven naar vaste regels". 

Omtrent Art. 1 lezen we in de Memorie: „Meer dan het afleggen 
van examen schijnt in billijkheid niet te kunnen worden geëischt. 
Elk die zich voor dat examen wenscht bekwaam te maken, doe dat 
op de wijze, die hem goeddunkt en met de middelen onder zijn bereik. 
De toegang tot de lessen aan 's Rijks veeartsenij school is zeer ge
makkelijk en vordert niet veel kosten. Het is te wenschen, dat van 
dit onderwijs een ruim gebruik worde gemaakt. Wie dit echter door 
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bijzondere omstandigheden niet kunnen en elders gelegenheid vinden 
zich te bekwamen, uit te sluiten, schijnt noch noodig, noch 
wenschelijk". 

Omtrent Art. 24 werd gezegd: „Het aantal geëxamineerde vee
artsen wordt door dat van de zoogenaamde empiristen thans meer 
dan vijf maal overtroffen. Wierd de uitoefening der praktijk aan 
den laatsten eensklaps onzegd, de veeartsen zouden onmogelijk in 
de behoefte aan hulp kunnen voorzien. Een termijn van 2 jaren 
schijnt echter voldoende gelegenheid aan de geschikte empiristen 
te geven om zich tot het examen voor te bereiden. De wet sluit van 
het genot dezer overgangsbepaling uit hen, die minder dan 5 jaren 
het beroep van veearts hebben uitgeoefend, binnen welk tijdverloop 
eene genoegzame ervaring niet aannemelijk is. Zij die jonger dan 
35 jaren zijn, kunnen zonder groot bezwaar zich tot het volledig 
examen, bij art. 1 bedoeld, bekwaam maken, hetzij door het bij
wonen der lessen aan de veeartsenijschool, hetzij op andere wijze." 

Het wetsontwerp vond in de Kamers over het geheel geen al te 
ongunstig onthaal. Toch is het ingetrokken, wellicht mede doordat 
tegelijkertijd een wetsontwerp, regelende het geneeskundig staats
toezicht in bewerking was, waarvan volgens sommigen, de wette
lijke regeling van de uitoefening van de veeartsenijkunde een onder
deel behoorde uit te maken; en naar het schijnt was ook de Regee
ring vroeger die meening toegedaan. In 1851 toch gaf de Minister 
van Binnenlandsche Zaken te kennen, dat het gouvernement zich 
voorstelde tot opheffing van het bezwaar, dat het beroep van vee
arts, over het algemeen, geen genoegzaam middel van bestaan op
leverde, een beperking der bevoegdheid tot uitoefening der vee
artsenijkunde in het wetsontwerp op de uitoefening der geneeskunde, 
voor te stellen, wat echter niet is geschied. 

Welicht was aan de intrekking van het ontwerp ook het feit niet 
vreemd, dat juist in 1855 in België een heftige oppositie losbrak 
tegen de wettelijke maatregelen die daar reeds in 1850 waren ge
nomen, en waarbij het na 1855 verboden zou zijn dat empiristen 
de praktijk bleven uitoefenen. Dit protest heeft wel geen gevolg 
gehad in België, maar kan zeer wel onze Regeering, die blijkens 
de korte en slappe Memorie van toelichting er zelf niet zoo zeer 
voor geporteerd was, aanleiding hebben gegeven het wetsontwerp 
in te trekken. 
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In 1868 werd nogmaals een wetsontwerp op de uitoefening der 
veeartsenijkunde, tegelijk met een wetsontwerp op de veeartsenij -
kundige politie ingediend. Alleen het laatste bereikte in 1870 de eind
paal. In 1874 kwam eindelijk ook de uitoefeningswet tot stand. 

Na het drama van 1855 meen ik goed te doen uit een historisch 
oogpunt hier zeer kort te laten volgen, wat reeds in 1850 de vee
artsen in België hadden weten te verkrijgen. Daar werd bij de wet 
van 1850 bepaald, dat niemand de veeartsenijkunde mocht uit
oefenen dan nadat hij eerst het diploma van candidaat in de vee
artsenijkunde en daarna het diploma van médecin vétérinaire had 
verkregen. Er werd niet bepaald dat men deze graden moest hebben 
verkregen aan de veeartsenijschool te Brussel, maar praktisch kwam 
het daarop neer. Bij de overgangsmaatregelen werd bepaald dat zij 
die minstens 5 jaar zonder diploma de praktijk hadden uitgeoefend, 
zich aan een praktisch examen konden onderwerpen en bij slagen 
den titel verkrijgen van „Maréchal vétérinaire". Deze maréchaux 
vétérinaires mochten niet behandelen dieren die leden aan een be
smettelijke ziekte, en ze mochten ook niet de operaties verrichten, 
die genoemd werden bij een afzonderlijk besluit. 

PETRUS HENDRIKUS JACOBUS WELLENBERGH werd geboren te 
Wilsveen, gemeente Stompwijk, op 7 December 1814. Hij studeerde 
te Leiden in de zoölogie, later in de geneeskunde en werd nog vóór 
zijn promotie aangezocht buitengewoon hoogleeraar te worden ter 
assistentie van Numan. Bij Kon. Besluit van 10 Aug. 1841 werd hij 
als zoodanig benoemd. Na zijn promotie deed hij een studiereis op 
eigen kosten van 1 y2 jaar naar verschillende centra van veeartsenij-
kundige wetenschap. Hij aanvaardde zijn ambt in April 1843 met 

een rede over de beteekenis der wetenschappelijke veeartsenijkunde, 
die ik helaas nergens heb kunnen vinden. 

In 1851, nog vóór het aftreden van Numan, kreeg hij de opdracht 
een ontwerp te maken omtrent de reorganisatie van de school, waar
bij hij sedert 1841 als buitengewoon hoogleeraar onderwijs had 
gegeven in de zgn. praktische vakken, behalve (voorloopig) in bij
zondere geneesleer, welk onderwijs hij later ook heeft gegeven en 
daardoor op onderwijsgebied Numan geheel verving, behalve voor 
de kliniek. 

Natuurlijk was bij de reorganisatie, in verband met de berooide 

13 
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schatkist, zuinigheid het parool. Daaraan hield Wellenbergh zich 
dan ook stipt. Er werden vier leeraren benoemd op een salaris van 
1400 gld., wat veel te weinig was. Maar ook voor zichzelf stelde 
hij geen hooge eischen. Numan had een salaris genoten van 4400 gld. 
plus vrije woning, en mocht paarden houden met een koetsier en 
een stalknecht. Wellenbergh bedong voor zichzelf als directeur niet 
meer dan 2000 gld. Hij was echter blijkbaar zeer gefortuneerd. 

Bij de reorganisatie werd uitdrukkelijk door hem geconditioneerd 
dat hij geen les zou behoeven te geven en zich alleen met het direc
toraat zou belasten. 

De directeur der Rij ksveeartsenij school had in die dagen buiten
gewoon veel invloed, omdat hij de eenige persoon was, die met de 
Regeering in contact kwam. De leeraren vergaderden slechts een 
paar keer per jaar met den directeur over het programma. De leeraren 
mochten zich niet direct tot den Minister wenden, wat „aantasting-
van het gezag" heette. 

De directeur Wellenbergh bleek bij de reorganisatie niet van or
ganisatie-talent ontbloot. Inderdaad was de inrichting van het 
onderwijs, wat nu door vier veeartsen uit de praktijk werd gegeven, 
voor dien tijd wel doeltreffend geregeld. Echter voelde hij niets voor 
het vak en zag er met minachting op neer. 

Dit uitte zich dikwijls in de correspondentie die hij met den 
Minister voerde, o.a. over de vraag of het wenschelijk was, dat de 
directeur ook les gaf, zooals dat aan andere inrichtingen van middel
baar onderwijs gebruikelijk was. 

Wetenschappelijke leiding en arbeid ging er niet van hem uit, ook 
bevorderde hij het wetenschappelijk onderwijs niet. Dit blijkt wel 
zeer sterk uit zijn houding ten opzichte van het gebruik van de 
bibliotheek door de leeraren, die tot het laatste uur hebben moeten 
vechten om toegang te krijgen. Hij motiveerde zijn weigering om 
de leerlingen toegang te verleenen tot de bibliotheek aldus: „Allen 
hebben slechts één streven, het radicaal van veearts te krijgen. Lust 
tot studie is afwezig. Ze leeren het volstrekt noodige van buiten, 
zonder meer. Trouwens dat wordt door het katechetisch onderwijs 
van sommige leeraren in de hand gewerkt." 

Mede zal de hardnekkige weigering van de zijde van den directeur 
wel het gevolg zijn geweest van de enorme slordigheid, waarmee 
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met de boeken en tijdschriften werd omgesprongen, voor zoover zij 
er dan waren. Een catalogus was er niet. 

Zijn slordigheid blijkt ook wel uit het archief van de Veeartsenij
school. Hierin vindt men stukken die onleesbaar zijn door door
halingen en het slordige schrift, en merkwaardigerwijze soms wel 
een drietal over hetzelfde onderwerp. Vele stukken uit het archief 
zijn verdwenen. Zijn opvolger Mac Gillavry rapporteerde dit bij zijn 
aftreden, om zelf daarvan de verantwoordelijkheid niet te dragen. 

Vooral uit de laatste jaren van zijn bewind is het archief der 
school zeer onvolledig. Hij was in zijn correspondentie met de 
Regeering steeds en retard; dikwijls moest hij door den Minister 
worden aangemaand om de „gevraagde gegevens" te verstrekken. 

De positie van Wellenbergh was overigens lang niet die van 
Numan. Hij was niet de adviseur der Regeering voor alles en nog 
wat. Wel werd hem nu en dan advies gevraagd door de overheid 
over de bestrijding van veeziekten, maar toch zeer zelden. 

In 1864, toen de leeraren verhooging van salaris kregen, vroeg 
ook Wellenbergh salarisverhooging en zegt in zijn aanvrage dat 
hij door zijn bemoeiingen voor het grootste deel tot den bloei der 
school heeft bijgedragen. Inderdaad bloeide de school tot zekere 
hoogte wel, en voor zoover dat afhankelijk was van de organisatie 
van het onderwijs in 1851 komt de eer grootendeels aan Wellen
bergh toe. 

Echter waren de klinische leeraren niet zoo goed geweest, dan 
had er toch van bloei nooit sprake kunnen zijn. De klinische leeraren 
Wit, Jennes, Hengeveld, later ook Wirtz komt de eer toe de Vee
artsenijschool uit de modder te hebben getrokken, niet aan Wellen
bergh, zooals hij zelf beweerde. Wellenbergh heeft gedurende zijn 
directoraat weinig goeds gedaan voor de school, en voor de weten
schap nog veel minder. 

De verstandhouding met de leeraren en de leerlingen was slecht, 
vooral in de laatste jaren van zijn directoraat. Wellenbergh was er 
steeds op uit bij de Regeering de reputatie van de leeraren en de 
leerlingen te verlagen. Zuinigheid was het parool in alles. Ongere
geldheden kwamen er vooral in de latere jaren van zijn bewind 
onder de leerlingen veelvuldig voor. 

Wellenbergh werd bij Besluit van 18 December 1871 met ingang 
van 1 April 1872 eervol ontslag verleend als directeur der school 
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en kreeg vanaf I Januari wachtgeld. Ook toen was Thorbecke 
Minister' (1871—1872). 

In de laatste door Wellenbergh gepresideerde vergadering van 
den Raad van Bestuur op 22 Februari 1872 beval hij zich aan in 
het aandenken der leeraren. Niemand wenschte het woord om daar
op te antwoorden en nam het initiatief om een dankwoord uit te 
spreken. Van niemand nam hij bij zijn heengaan afscheid. 

Bij het 50-jarig bestaan der Veeartsenijschool werd een werkje 
uitgegeven over de geschiedenis der school. Numan, Schubart, 
Jennes, Wit werden hierin met piëteit herdacht en geroemd, omtrent 
Wellenbergh, die toen juist was afgetreden, staat daar: „En verder 
maken wij tot ons genoegen melding van het eervol ontslag van 
den Heer Dr. P. H. J. Wellenbergh". 

Hij vestigde zich na zijn aftreden te Oisterwijk, waar hij een 
landgoed „Rosephoeve" bezat. Hij stierf daar, bijna blind geworden, 
in 1875. 
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Nadat op i Januari 1872 Wellenberg met ingang van 1 April 1872 
eervol ontslag had verkregen, was het ook nu weer, evenals in 1850, 
Thorbecke die als Minister van Binnenlandsche Zaken ingreep en 
een tweede reorganisatie van de Veeartsenijschool op touw zette. Hij 
benoemde als directeur Dr. Med. Th. H. Mac Gillavry, een man van 
groot doorzicht, doorzettingsvermogen en bekwaamheid, die eerst 
assistent bij Donders was geweest, later officier van gezondheid in 
Indië, gerepatrieerd wegens ziekte en daarna leeraar in de wiskunde. 

Het initiatief van Thorbecke, die nu slechts een jaar Minister 
was (1871—1872) werd gevolgd, gesteund en doorgezet door zijn 
opvolger, den Minister Geertsema. 

Beide Ministers hadden het groote voorrecht over meer geld uit 
de schatkist te kunnen beschikken dan in 1851 het geval was. Ware 
dit niet zoo geweest, dan zou de reorganisatie zeker niet zoo groot
scheeps zijn ondernomen. 

Reeds in 1872 werden twee nieuwe leeraren aangesteld en de 
salarissen der leeraren verhoogd. In de eerste plaats werd een derde 
docent in de kliniek noodig geacht, die onder Wellenbergh door den 
Minister was weggewerkt. Zelf gaf de nieuwe directeur weefselleer, 
physiologie en praktische microscopie. 

De Raad van Bestuur kreeg meer invloed. Vrijwel alle aange
legenheden de school betreffende, werden door den Directeur in 
den Raad van Bestuur gebracht. Uitstekende notulen uit dien tijd 
van de hand van den secretaris A. W. H. Wirtz, getuigen daarvan. 

De leeraren kregen een eigen onderwijssubsidie, waarover ze zelf 
konden beschikken. Wat Wirtz later weer wegwerkte. Het klinisch 
onderwijs werd verbeterd. De leerlingen van het 3e en 4e studiejaar 
kregen een taak in de stallen te verrichten en moesten kliniek
verslagen maken. 

Met ingang van 1 April 1873 werd tot leeraar benoemd F. Th. 
Weitzel, veearts ie klasse te Amersfoort, met de bedoeling hem 
vooral de verloskunde te laten doceeren en de buitenkliniek (ambu-
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latoire kliniek) te doen behartigen. Hij gaf ook geneesmiddel- en 
vergiftleer. Een polikliniek werd opgericht, „praktijk" genoemd, 
waarvan Weitzel ook de leider werd. Aan L. J. van der Harst, 
apotheker, leeraar aan de Burgerschool te Utrecht werd aardkunde, 
kruidkunde, dierkunde, plantkunde, de kennis der voeder-, vergif-
en artsenij planten, pharmacie en praktische scheikunde opgedragen, 
ter verbetering der propaedeusis. Bovendien gaf hij artsenij waren
kennis en had de leiding in de apotheek. Onder zijn leiding werden 
in 1874 ook botanische excursies ingesteld. 

In 1873 werd een nieuwe hoefsmid, tevens onderwijzer in 
practisch hoefbeslag benoemd, n.1. W. A. H. van Horsen, militair 
hoefsmid, een man van groote bekwaamheid in zijn vak. Bij de 
motiveering voor de benoeming zegt Mac Gillavry, dat de kennis 
van het practisch hoefbeslag van groote beteekenis was voor den 
jongen veearts, omdat dit het vertrouwen schenkt der veehouders. 

Het onderwijs in de practische pharmacie werd opgedragen aan 
J. C. van Effen, die tevens laborant werd in het physisch-pharma-
ceutisch laboratorium. 

De salarissen der leeraren, die zeer karig waren, werden verhoogd. 
De directeur genoot nu 3000 gld. en vrije woning, de leeraren 
hadden 2500 gld. (tevoren 1400 gld.), twee leeraren 2000 gld., de 
prosector had 1000 gld., de smid 800 gld. 

In 1873 werd op initiatief van den directeur op het terrein van 
de Veeartsenijschool een „pare vaccinogène" opgericht, waar ten 
behoeve van medici animale koepokstof werd gekweekt in de huid 
van kalveren en waarvan de directeur der school de leiding had. De 
bedoeling was deze inrichting, die overigens een particulier medisch 
bedrijf was en waar ook kinderen werden geënt, mede zooveel 
mogelijk dienstbaar te maken aan het onderwijs en het onderzoek 
voor de leerlingen der Veeartsenijschool. De leerlingen van het 
4e studiejaar kregen de gelegenheid zich te oefenen in het enten 
van kalveren met animale vaccine. Veel nut heeft deze inrichting 
uit den aard der zaak in deze richting niet afgeworpen. In 1880 
werd het pare een rijksinstelling. In 1915 werd het opgeheven. 

De bibliotheek, die onder den vorigen directeur nooit dienstbaar 
was gemaakt aan het onderwijs en in totaal verwaarloosden toestand 
verkeerde, werd op de helling genomen, waarbij de leeraar Wirtz 
de leiding had. 
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Nieuwe gebouwen werden met spoed ontworpen, waarvoor nog 
voor 1873 76000 gld. werd uitgetrokken; een groot bedrag voor 
dien tijd. In het geheel werd onder Mac Gillavry 208000 gld. voor 
nieuwe gebouwen uitgegeven; veel en veel meer dan sedert 1819 
in al die jaren samen. Het eerst kwam, nog in 1872, aan de orde de 
bouw van nieuwe localiteiten voor de practische anatomie, in den 
mond der studenten ,,de nieuwe kelder" genoemd, aangezien dit 
onderwijs tot nu toe inderdaad in een stinkende kelder van het 
hoofdgebouw, zonder lucht, licht en ventilatie, was gegeven. Deze 
zgn. „kelder" bestaat nog aan de oostzijde van het voorgebouw, en 
is nu in gebruik bij Prof. de Blieck. De eerste steen werd gelegd 
op 23 Nov. 1872. Deze localiteit is voor de anatomie in gebruik ge
bleven tot den bouw van het nieuwe Anatomisch Instituut (1821). 

Ook werd er in 1872 opgericht een houten gebouw waarin eenige 
slaapzalen werden ingericht en collegekamers voor verschillende 
leeraren. Dit gebouw bleef tot 1901 in gebruik en werd in 1904 
gesloopt ten behoeve van den bouw van de manege. In 1873 werd 
een stal voor paarden met kwade droes opgericht, ter plaatse waar 
nu de kliniek voor verloskunde staat. Ook verrees, in aansluiting aan 
de nieuwe wet op besmettelijke ziekten, een dolle-hondenstal, waar 
het centrale punt was gevestigd voor het onderzoek van dolle of van 
dolheid verdachte honden. In 1874 kwam een nieuwe smederij tot 
stand. 

Tegelijk waren nieuwe paardenstallen ontworpen, wat eveneens 
zeer noodig was, aangezien de bestaande te klein, te oud en te slecht 
ingericht waren. In 1875 werd de groote paardenstal, die zij het 
verbouwd nu nog bestaat, in gebruik genomen. Feitelijk was het 
een aaneengebouwd complex van 4 stallen, ieder voor 14 paarden, 
met localiteiten voor de polikliniek („voorkliniek") en de station-
naire kliniek („achterkliniek"). De eerste steen werd gelegd door den 
leeraar Wirtz, die een groot aandeel heeft gehad in de tot stand-
koming er van. Eveneens werd in 1875 in gebruik genomen de 
koestal, die nog bestaat, maar nu een bergplaats is voor chemicaliën, 
en de oude hondenstal, die ook nog bestaat, maar nu gedeeltelijk 
stal is voor andere kleine dieren en gedeeltelijk voor bergplaats dient. 

De kroon werd gezet op deze periode door de onthulling van het 
„onderwijsgebouw", waar onderwijslokalen voor natuur- en schei
kunde werden gevestigd en de inwonende leerlingen hun werk- en 
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slaapzalen kregen. Van dit gebouw werd op 5 Sept. 1876 de eerste 
steen gelegd door den directeur zelf. Het gebouw dient nu voor het 
onderwijs in de anorganische chemie van de faculteit voor wis- en 
natuurkunde en voor de physiologische en pathologische vétérinaire 
chemie. 

Aan het einde van 1873 vroeg de Minister Geertsema aan den 
Raad van Bestuur concepten te ontwerpen voor twee wetten, n.1. één 
voor de regeling van het onderwijs, en de andere ten behoeve van 
de uitoefening der veeartsenijkunde. 

De secretaris van de Raad van Bestuur, Wirtz, ontwierp binnen 
zeer korten tijd de concepten en schreef de memories van toelichting. 
De concepten, zoowel als de memories van toelichting werden vrijwel 
woordelijk door den Minister overgenomen en bereikten ongewijzigd 
het Staatsblad. De uitoefeningswet bestaat nog ongewijzigd. 

De wetenschappelijke prestaties van de leeraren in dien tijd waren 
niet groot. Enkele belangrijke verhandelingen in het tijdschrift van 
1873 zijn verschenen van de hand van A. W. H. Wirtz, die zich 
deed kennen als een breed ontwikkeld, wetenschappelijk en zeer be
lezen man. 

Ook als onderzoeker, docent, klinicus en publicist stak Wirtz ver 
boven zijn tijdgenooten uit. Helaas heeft zijn noodlot hem bestemd 
als directeur der Veeartsenijschool op te treden, waarbij zijn kwade 
geest hem in administratieve futiliteiten, conservatisme, schrielheid 
en ruzies met iedereen liet verzinken. 

Op 8 Juli 1874 (Stsbl. 99) werd de nieuwe wet uitgevaardigd 
tot regeling van het onderwijs in de Veeartsenijkunde en van de 
voorwaarden ter verkrijging van het diploma van veearts, waarin ook 
bepalingen omtrent de functie van den directeur, den Raad van Be
stuur en de leeraren. Hierin werd voor het eerst het Veeartsenij-
kundig onderwijs wettelijk geregeld. De wet trad in werking op 
4 September 1874. 

Art. 1 van de wet luidde: ,,Er wordt van staatswege onderwijs 
gegeven in de Veeartsenijkunde aan de Rijksveeartsenijschool. Deze 
school is bestemd tot opleiding van veeartsen. De kosten komen ten 
laste van het Rijk en de baten worden in 's Rijks schatkist gestort." 

De wet bevatte mede een opgave van de vakken waarin onder
wijs zou worden gegeven, zijnde 17 in getal, den duur van den cursus 
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(4 jaren), de regeling der overgangsexamens, het toelatingsexamen, 
het natuurkundig examen en het eindexamen. 

Eén der principieel meest belangrijke bepalingen uit de wet luidde, 
dat de directeur zich schriftelijk verslag moest doen geven door de 
leeraren over het onderwijs en dat deze verslagen door den Raad 
van Bestuur moesten worden overwogen. Deze bepaling duidt aan 
hoe de school en het onderwijs in die dagen één geheel was, wat een 
niet te onderschatten voordeel bood tegenover de latere versnippe
ringen. 

Den klinische leeraren der school werd nu de verantwoording 
gegeven voor de opname van zieke dieren, wat ook een groote ver
betering was; tevoren was dit het privilege van den directeur. 

In art. 8 van de wet stond: „Het diploma van veearts wordt ver
kregen door het met goed gevolg afleggen van: a. een natuurkundig 
examen, b. een veeartsenij kundig examen." 

Bij het natuurkundig examen werd geëxamineerd in natuurkunde, 
scheikunde, natuurlijke historie (plant-, dier- en delfstofkunde), 
ontleedkunde, weefselleer en physiologie, exterieur en raskennis, 
gezondheidsleer, veeteelt, kennis van den hoef, het hoefbeslag en 
tevens bij het praktische gedeelte in scheikunde en de kennis van 
voeder-, vergift- en artsenijgewassen en artsenij warenkennis, de 
praktische ontleedkunde en het praktische hoefbeslag. Het natuur
kundig examen werd afgenomen door den directeur en de leeraren. 
Het veeartsenij kundig examen door een commissie waarvan de leden 
drie achtereenvolgende jaren bij Kon. Besluit werden benoemd. 

Bij het eindexamen werd theoretisch geëxamineerd in bijzondere 
ziektekunde en geneesleer, ziektekundige ontleedkunde, genees
middel- en vergiftleer, gerechtelijke veeartsenijkunde en veeartsenij-
kundige politie; en praktisch in heelkundige ontleedkunde, operatie-
leer, kliniek, verloskunde, exterieur en raskennis, voederkennis en 
artsenij mengkunde. 

In aansluiting aan de nieuwe wet kwam bij Kon. Besluit op 
2 September 1874 (Stbl. 125) een nieuw reglement tot stand. Hierin 
werd weer de aandacht gevestigd op het praktische onderwijs. Een 
bepaling luidt: de leeraren geven het onderwijs op de meest doel
matige wijze, vooral in praktische richting. De les uit het fiasco 
van Numan's regiem was nog niet vergeten. 
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L itdrukkelijk werd bepaald dat praktisch onderwijs moest worden 
gegeven in kliniek, scheikunde, plantkunde, microscopie, ontleed
kunde, exterieur, hoefbeslag, operatie- en verbandleer, verloskunde 
en artsenijbereidkunde. 

Ieder jaar werd een programma der lessen vastgesteld door den 
Raad van Bestuur, waarin ook de te gebruiken leerboeken werden 
aangegeven. 

In art. 20 van het reglement werd bepaald dat zij die verlangden 
als leerling te worden toegelaten, naar het oordeel van den Raad 
lichamelijk genoegzaam ontwikkeld moesten zijn en een toelatings
examen moesten doen, waarbij werd geëxamineerd in Nederlandsch, 
Duitsch, Fransch, rekenkunde, stelkunde en meetkunde. 

De bijdrage voor inwonende leerlingen werd vastgesteld op 
200 gld.; de uitwonenden betaalden 50 gld. als bijdrage voor het 
onderwijs. De leerlingen moesten zich van boeken, instrumenten en 
kleeren voorzien, ter goedkeuring van den directeur. 

Tenslotte kwam er ook nog een huishoudelijk reglement tot stand, 
waarbij de levenswijze der leerlingen op het internaat werd geregeld 
en waarbij o.a. werd bepaald dat zij die wenschten uit te gaan, zich 
met opgave van redenen tot den opziener der leerlingen moesten 
wenden, maar dat Zaterdag van 2 uur n.m. tot 10 uur en des 
Zondags van 6 uur v.m. tot 10 uur n.m. elk inwonend leerling ge
rechtigd was uit te gaan zonder voorafgaande kennisgeving. Ook 
werd bepaald dat het binnenbrengen, doen binnenbrengen, bewaren 
of gebruiken van sterken drank op het terrein der school streng was 
verboden. Clandestien gebeurde dit echter toch wel. 

Deze onderwijswet, het bijbehoorende programma en het regle
ment hebben in hoofdzaak ongewijzigd stand gehouden totdat de 
Veeartsenijschool in 1918 Hoogeschool werd. 

Het glanspunt van de periode van Mac Gillavry was de aanneming 
van ,,de uitoefeningswet" op 18 Juli 1874 (Stbl. 98), waarvan het 
concept en de memorie van antwoord geheel door den Raad van 
Bestuur (zegge Wirtz) was ontworpen. 

Deze wet was bedoeld als strijdmiddel tegen het empirisme, waar
door indirect ook het veeartsenij kundig onderwijs werd gesteund. 

De aanneming dezer wet beteekende de emancipatie van de weten
schappelijke veeartsenijkunde. Het bericht daarvan werd ook door 
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de leerlingen met enthousiasme en gejuich ontvangen. De directeur 
bracht in persoon het bericht aan de leerlingen, terwijl ze aan tafel 
zaten. De vlag werd uitgestoken aan het hoofdgebouw. De Raad 
van Bestuur schreef een enthousiaste dankbetuiging aan Minister 
Geertsema (door Wirtz opgesteld), waarin wordt gezegd „dat de 
Nederlandsche veeartsenijschool in haar annalen te vermelden zal 
hebben, dat zij nu eerst worden kan, wat zij worden moet." 

Reeds in 1854 en '55 en ook in 1868 waren er wetsontwerpen 
geweest, welke bedoelden deze materie te regelen, op voetspoor van 
de Belgische wetgeving, waar deze aangelegenheid reeds in 1851 
haar beslag had gekregen. 

Ik breng hier in herinnering dat het in België veel vroeger dan 
bij ons mogelijk geweest is het empirisme te knotten doordat er 
in 1851 reeds, in weerwil van den veel minder grooten veestapel 
veel meer gediplomeerde veeartsen waren, dank zij de betere op
leiding in België, welke vanaf de oprichting in 1832 in handen was 
geweest van een viertal klinische leeraren, die allen veeartsen waren, 
opgeleid in Alfort. 

De Belgische veeartsen konden van den aanvang af zich daardoor 
veel beter staande houden tegen de empirici dan de Nederlandsche. 

Hier te lande ontmoetten de vroegere ontwerpen grooten tegen
stand bij de agrariërs en de Staten-Generaal, die steeds en niet ten 
onrechte beweerden, dat er nog te weinig gediplomeerde veeartsen 
waren om de empirici te kunnen missen, en bovendien het onderwijs 
veel te wenschen overliet. 

Men was van meening, dat eenerzijds de empiristen niet plotseling 
konden worden gemist en anderzijds dat er ook goede elementen 
onder waren, die door ervaring (en het Handboek van Numan, 
waarvan in 1875 nog weer een nieuwe druk verscheen), nuttige 
kennis en vaardigheid hadden opgedaan en die als verloskundigen 
zeker veel meer waard waren dan de pas gediplomeerde veeartsen. 

De nieuwe wet bepaalde dat wanneer de empiristen langeren tijd 
(10 jaren) het vak als bedrijf hadden uitgeoefend, ze zonder meer 
(met een patent gewapend) de veeartsenijkunde mochten blijven 
uitoefenen. Er waren 315 personen van dat soort. Wanneer ze 
minder dan 10 jaren de veeartsenijkunde hadden uitgeoefend, 
moesten ze examen doen voor een daartoe benoemde commissie. 
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Het programma van dit examen werd door den Raad van Bestuur 
(zegge Wirtz) ontworpen. De examen-commissie bestond uit 
2 leeraren, i paardenarts en 3 distritcsveeartsen. Het examen liep 
over ziekteleer en geneesleer van besmettelijke ziekten en van ziekten 
die gevaar konden opleveren voor mensch en dier; over vergiften 
die in de praktijk gebruikelijk waren en over de bepalingen vervat 
in de wet van 20 Juni 1870 regelende het veeartsenij kundig staats
toezicht en de veeartsenij kundige politie. De exameneischen waren 
zeer licht, wat niet belette, dat zij die het toelatingsbewijs kregen, 
meestal trachtten den indruk te wekken dat ook zij gediplomeerde 
veeartsen waren. 

In twee zittingen werd in 1876 geëxamineerd: in de eerste 
zitting 106 gepatenteerden, waarvan 45 werden toegelaten; in de 
tweede zitting 61 waarvan 20 werden toegelaten. 65 deze gepaten
teerden kregen dus het recht de praktijk te blijven uitoefenen. Met 
de 315 personen, die langer dan 10 jaren het vak als bedrijf hadden 
uitgeoefend en daarom werden toegelaten tot het uitoefenen der 
veeartsenijkunde, waren er toen dus 400 erkende empiristen. 

De commissie zegt in haar verslag aan den Minister, dat ze dik
wijls verbaasd stond over de bewijzen van de meest grove en ge
vaarlijke onkunde, die door zoovelen geleverd werden en deelt daar
van enkele staaltjes mede. 

Het prestige der gediplomeerde veeartsen steeg door het een en 
het ander sterk. In verschillende provinciën en gemeenten werden 
subsidiën gegeven om veeartsen te trekken. Provinciale veeartsenij-
kundige diensten werden hier en daar ingesteld. 

Het diploma der gediplomeerde veeartsen moest volgens de wet 
worden geviseerd door den districtsveearts, vroeger door den 
Minister. 

De school en ook de uitvoering der wet van 20 Juli 1870 ressor
teerden onder de „medische politie". Vandaar dat zoowel bij het een 
als bij het ander een medisch geschoold ambtenaar in den Haag 
omtrent het veeartsenij kundig onderwijs en het veeartsenij kundig 
staatstoezicht feitelijk de lakens uitdeelde. De directeur der school 
werd — zooal niet officieel, dan toch officieus — in beide aan
gelegenheden de adviseur der Regeering. 

In het jaar 1876 werden ten behoeve van het onderwijs 4 assis-
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tenten aangesteld op een salaris van 1200 gld., een physicus, de 
later zoo beroemde Dr. J. H. van 't Hoff en 3 veeartsen. Van 
't Hoff deed een deel van zijn beroemde onderzoekingen in zijn 
assistententijd aan de school. Spotters en benijders, vertegenwoor
digers der officieele wetenschap, beweerden dat van 't Hoff aan 
de Veeartsenijschool zijn Pegasus had bestegen en daar had leeren 
dichten. Dr. van 't Hoff was tot Juli 1877 assistent en werd opge
volgd door Dr. phil. G. J. W. Bremer. 

In 1877 werd met ingang van 1 Mei tot leeraar benoemd 
W. C. Schimmel, paardenarts der ie klasse aan de Militaire Aca
demie te Breda. Hij kreeg als onderwijsvakken opgedragen de heel
kunde en de operatieleer. 

In dat jaar kreeg de hoogleeraar Mac Gillavry op zijn verzoek, 
wegens zijn benoeming tot hoogleeraar te Leiden in de klinische 
pathologie, pathologische anatomie en hygiëne, eervol ontslag als 
directeur der Rijksveeartsenijschool. De laatste vergadering van 
den Raad van Bestuur die hij presideerde, was die van 
10 Juli 1877. 

De secretaris van den Raad, de aanstaande opvolger van Mac 
Gillavry, A. W. H. Wirtz, bracht hem onder applaus van alle leden 
hulde en dank voor alles wat hij voor de school in de 5 jaren dat 
hij zijn ambt vervulde had gedaan, ook voor de finantieele positie 
van de leeraren, die door den invloed van Mac Gillavry nu 3000— 
3500 gld. salaris genoten. Dit was vrijwel 2000 gld. meer dan een 
tiental jaren tevoren. Tot 1909 bleef dit salarispeil gehandhaafd. 

Zelfs Hengeveld juichte deze toespraak van Wirtz toe, hoewel hij 
naar hij beweerde, wel eens reden had gehad minder tevreden te 
zijn. Dit was echter meer het gevolg van de karaktereigenschappen 
en de slechte gezondheid van Hengeveld dan van Mac Gillavry. 

Mac Gillavry antwoordde, dat hij con amore had mede gewerkt, 
dat de leeraar Wirtz tot zijn opvolger werd benoemd. Hij prees 
Wirtz als een man van groote wetenschappelijke ontwikkeling en 
energie en vertrouwde dat hij een goed directeur zou blijken te zijn. 

Op 11 October 1877 nam Wirtz het directoraat definitief over. 
Hij behield zelf als leeraar het onderwijs in de bijzondere ziekte
kunde en geneesleer (beide afdeelingen) en kliniek en vervulde deze 
taak naast het directoraat nog enkele jaren. De algemeene ziekte-
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kunde en ziektekundige ontleedkunde kwam aan Dr. C. A. Pekel
haring, een Leidsch geneesheer, die langen tijd assistent was geweest 
bij den physioloog Heinsius te Leiden en die met ingang van 
i Januari 1878 Mac Gillavry als leeraar voor de physiologie, de 
weefselleer en de praktische microscopie opvolgde. 

De benoeming van den veearts Wirtz tot directeur was opnieuw 
op te vatten als een emancipatie der veeartsenijkunde. Voor het eerst 
sedert de oprichting van de school 111 1821, werd een veearts in 
staat geacht het onderwijs te leiden. Een zoöloog (vanLidt de Jeude) 
en drie medici (Numan, Wellenbergh en Mac Gillavry) hadden 
vóór hem het directoraat gevoerd. Algemeen voelden de veeartsen 
de benoeming van Wirtz tot directeur als een erkenning van de 
waarde van den veearts, ook in wetenschappelijk opzicht. De leeraren 
natuurlijk niet het minst. 

In 1871, dus nog onder het directoraat van Wellenbergh, toen 
de oprichting van de school in 1821 feestelijk zou worden herdacht, 
verklaarde de leeraar Hekmeijer dat hij geen lust gevoelde daaraan 
mede te doen, waar de school gedurende al die 50 jaren was gebukt 
gegaan onder het regiment der medici. 

TJ it de lucht gegrepen was deze verzuchting zeker niet. Ook 
Numan voelde niets voor het vak als zoodanig en zag er feitelijk 
met minachting op neer. Wellenbergh verachtte het vak openlijk. 
Daardoor alleen reeds moesten ze falen in hun taak de Veeartsenij
kunde vooruit te brengen. 

Mac Gillavry was gelukkig een heel andere figuur. De minachting, 
die vele medici in het algemeen nu nog, naar het schijnt stelselmatig, 
aankweeken voor de veeartsenijkunde, heeft Mac Gillavry nooit 
getoond en vooral door zijn intiem contact met een man als Wirtz 
waarschijnlijk ook nooit gevoeld. 

Wat betreft de resultaten welke gedurende het directoraat van 
Mac Gillavry werden verkregen, is overigens niet te vergeten dat de 
stuwende kracht feitelijk de Raad van Bestuur en vooral de 
secretaris Wirtz was. Wirtz was in 1870 en '74 de vader der wetten, 
\\ irtz was de vader van het bouwplan, Wirtz was de man die tot 
de benoeming van nieuwe leeraren inspireerde. De verkregen resul
taten zijn verkregen door de veeartsen die aan de school verbonden 
waren. Mac Gillavry was in hoofdzaak slechts de goedwillende, 
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weldenkende trait-d'union tusschen de school en den minister. Dit 
blijkt ook uit het archief van den directeur, dat in belangrijkheid in 
die dagen ver ten achter stond bij dat van den Raad van Bestuur 
der school. 

Tenslotte moet men ook niet vergeten bij de beoordeeling der 
bloeiperiode onder Mac Gillavry, dat de bloei der school steeds in 
sterke mate afhankelijk is geweest van den toestand der schatkist 
des lands en dit ook in deze periode den doorslag gaf. 

In 1821 was er een berooide schatkist en een rijk Fonds van den 
Landbouw. De keuze was dus niet moeilijk hoe en door wie de 
Veeartsenijschool moest worden gefinancieerd. Bij de eerste reorga
nisatie in 1851 was de schatkist zoo mogelijk nog berooider, vandaar 
de vraag of het Rijk de kosten van de school wel zou kunnen dragen, 
vandaar de zuinigheid bij de reorganisatie; vandaar ook het ver
dwijnen van den leerstoel voor verloskunde na den dood van Wit. In 
1872 na den oorlog van 1870 was de schatkist beter gevuld; vandaar 
de royaliteit ten opzichte van het veeartsenij kundig onderwijs. 

In de '80- en '90-er jaren weer malaise, vandaar dat de begrooting 
van de Veeartsenijschool in 1893 nog even hoog was als in 1878. 
Dit wordt meestal uitsluitend aan Wirtz geweten, maar de schatkist 
sprak ook een woordje mee. 

In den grooten oorlog werd Nederland schatrijk en was het pot
verteren. Vandaar de dure gebouwen voor anatomie en de kliniek 
voor kleine huisdieren, die in 1918 en 1919 zijn aanbesteed en die 
samen meer dan een millioen gulden hebben gekost. In 1923 was 
de schatkist weer berooid en werd sterk op bezuiniging aange
drongen. Vandaar dat de idee van fusie met de universiteit zich 
baanbrak, die als bezuiniging was bedoeld. 

Het medisch regiment der school was in 1877 voor goed afge-
loopen, maar helaas konden de medici nog niet worden gemist. 

Wirtz schreef bij de aanbeveling, die hij opstelde voor de be
noeming van Pekelharing in 1877, dat hij geen enkelen Neder-
landschen veearts kende, die de vakken welke Mac Gillavry zelf 
doceerde kon geven. Hij had liever een veearts voorgesteld. Feitelijk 
was ook voor hem ideaal: veeartsenij kundig onderwijs door vee
artsen, een principe, waaraan in het buitenland (met name in 
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Frankrijk en Oostenrijk) steeds de hand werd gehouden. Wirtz 
stelde noodgedwongen een medicus voor. 

Hij kwam ook op de onzalige gedachte, dat aan deze leerstoel 
logisch kon verbonden worden de pathologische anatomie, die hij 
zelf als veearts met zooveel succes had gegeven. Zoo kreeg men een 
tweeslachtige toestand op den koop toe. 

De opvolgers van Pekelharing, n.1. Zwaardemaker, Hamburger 
en Dekhuyzen, allen medici, die tot 1906 dit geheele complex gaven, 
waren vóór alles physiologen, resp. histologen, en wisten van de 
pathologische anatomie van het dier niets af. In die dagen, toen de 
pathologische anatomie der dieren in Duitschland beoefenaars telde 
als Bollinger, Johne en Kitt, werd aan onze school niets aan dit vak 
gedaan. In 1906 nam de veearts Markus dit vak over, wat daarna 
zich heeft mogen verheugen in een steeds toenemenden bloei. 

Maar ook de physiologie werd niet goed gegeven. Pekelharing, 
Zwaardemaker, Hamburger, hoe bekwaam overigens ook, waren 
medici wier doel het was hoogleeraar te worden aan de universiteit, 
wat hen dan ook is gelukt. Ze studeerden aan de Veeartsenijschool 
voor het professoraat in de physiologie van den mensch. Maar de 
physiologie der dieren werd hierdoor niet bevorderd. In de dagen dat 
de dierphysiologie in Frankrijk werd gediend door veeartsen als 
Colin, Chauveau, Toussaint, Arloing, gaf men hier een simpel 
dictaat je van de physiologie van den mensch. 

Een onmiskenbaar indirekt voordeel van de aanwezigheid van de 
medici aan de school was dat zij beter begrip en meer waardeering 
omtrent de beteekenis der Veeartsenij kundige wetenschap uitdroegen 
naar universitaire kringen. Een uitvloeisel daarvan was de promotie 
tot Dr. med. H.C. van den leeraar, primus inter pares, M. H. J. P. 
Thomassen aan de Groningsche Universiteit in 1905, waar de 
physioloog Prof. H. J. Hamburger, die van 1888 tot 1901 leeraar 
aan 'sRijksveeartsenijschool was geweest, zijn promotor was. 
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DE VEEARTSENIJSCHOOL ONDER HET DIRECTORAAT VAN 
WIRTZ. 

ANTOON WILLEM HUBERT WIRTZ werd in 1877 tot directeur 
benoemd. Bij zijn benoeming juichte heel de veeartsenij kundige 
wereld. Iedereen meende, dat nu de rechte man op de rechte plaats 
was gekomen. Men voelde de benoeming van dezen veearts als een 
emancipatie van de veeartsenijkunde en der veeartsen. 

Wirtz is geboren te Venlo op 20 November 1936. In het geboorte
register staat wel zijn moeder, Johanna Hubertina Wirtz vermeld, 
niet zijn vader. Of dit zijn jeugd en daardoor zijn karakter heeft 
vergiftigd? Hij werd opgeleid in Rolduc en kreeg daar een klassieke 
opleiding, wat hem in zijn carrière zeer heeft gesteund. Hij kwam 
eerst op 19-jarigen leeftijd als leerling aan de school. Na zijn pro
motie tot veearts in 1859 werd hij paardenarts te Leiden. Hij 
trachtte daar in de geneeskunde te studeeren, maar werd daarom 
overgeplaatst naar een ander garnizoen. In 1865 werd hij leeraar 
aan de Rijksveeartsenijschool, in 1877 directeur. Hij stierf in 1917 
te Zeist. 

Wirtz was de merkwaardigste en meest invloedrijke persoonlijk
heid die de Nederlandsche veeartsenijkunde heeft gekend. 

Hij beschikte over een scherp verstand, enorme werkkracht, een 
enorm geheugen en een enorme hoeveelheid parate kennis. Daardoor 
was hij in staat de onbegrijpelijke hoeveelheid werk te verzetten, 
die de bewondering af moet dwingen van ieder, die zooals ik, zich 
in de détails van zijn arbeid heeft verdiept. 

De administratie der school, die vooral in verband met de voeding 
der dieren en niet in het minst door in het internaat zeer omvangrijk 
was, was steeds tot in de puntjes in orde, en alles deed hij zelf; zijn 
administratieve nauwkeurigheid blijkt ook uit de met de meeste 
nauwkeurigheid door hemzelf bijgehouden klapper op zijn zeer 
uitgebreid archief. 

Hij was de adviseur der Regeering wat de veeartsenijkunde betrof 
voor alles en nog wat, en bleek steeds een verrassend goed inzicht 
te hebben, ook over aangelegenheden die zijn vak niet betroffen 
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en over een groote hoeveelheid détailkennis te beschikken. Hij was 
het feitelijke hoofd van het Veeartsenij kundig Staatstoezicht. Hij 
deed daarvoor dienstreizen, soms zelfs naar het buitenland; ver
gaderde met de districtsveeartsen en ontving alle maandstaten der 
districtsveeartsen, die hij met de meeste nauwkeurigheid las en 
becritiseerde en maakte daaruit de gegevens op voor het Jaarverslag. 
Bovendien gaf hij eenige uitmuntende overzichten, b.v. omtrent de 
entingen tegen vlekziekte en de malleïnatie, die in het Jaarverslag 
zijn opgenomen. Hij deed alle controle-entingen op hondsdolheid 
(in de voorste oogkamer) zelf, en vele waren in sommige jaren de 
cadavers van dolle en van dolheid verdachte dieren die daarvoor 
in aanmerking kwamen. 

Hij was directeur van het Pare vaccinogène, verbonden aan de 
school, en verrichtte daarvoor soms veel arbeid, n.1. dan, wanneer de 
pokken bij den mensch dreigden zich te verbreiden. 

Hij hield jarenlang zelf de muséa voor pathologische anatomie 
en teratologie in orde. Hij was bibliothecaris en deed daar ook weer 
vrijwel alles zelf. Hij maakte zelf de roosters der lessen op. Hij 
schreef zelf legio brieven over de leerlingen en was de eenige die 
adviseerde over veeartsen op verzoek van autoriteiten. Al deze arbeid 
werd nog onnoodig vergroot door zijn zwak om ellenlange brieven 
te schrijven. Hij leed inderdaad aan „Schreibseligkeit". 

Hij was tenslotte tot zijn aftreden in 1909 leeraar in besmet
telijke en parasitaire ziekten en veeartsenij kundige politie en de ge
schiedenis der epizoötische ziekten en gaf eenige uren per week 
college. De leeraars functie kwam echter op den achtergrond. Onder
zoekingen deed hij, behalve toen hij nog alleen leeraar was, niet. 
Scheppend werk heeft hij, zeker wel tengevolge van de overlading 
met arbeid, niet verricht. 

Dit alles werd ook Wirtz wel eens te machtig. Zijn gezondheid 
en zeker niet minder zijn humeur leden er onder, vooral in de laatste 
periode van zijn directeurschap. Daar kwam nog bij dat hij veel 
huiselijk leed had te verduren, wat op zijn humeur natuurlijk ook 
geen gunstigen invloed uitoefende. 

Zijn directoraat is een groot fiasco geweest. Hij was een uit
nemend administrateur. Zijn geldelijke verantwoording werd vrijwel 
steeds zonder meer goedgekeurd; zeer zelden is in het archief een 
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opmerking van regeeringswege resp. van de Rekenkamer te vinden. 
Wirtz had echter eenige karaktereigenschappen, die hem als 

directeur van een wetenschappelijke inrichting voor onderwijs en 
onderzoek volstrekt ongeschikt maakten. 

Hij was uiterst zuinig op 's Rijks financiën, wat aanleiding werd 
dat de leeraren niet over voldoende geldmiddelen beschikten om 
dikwijls ook maar het meest noodige te kunnen aanschaffen. 

Zijn ramingen voor de kosten van fourage etc. ten behoeve van 
de staatsbegrooting waren steeds te laag. Het tekort werd gevonden 
uit de toegestane gelden voor onderwijsdoeleinden, hoewel die reeds 
zeer laag waren. Voor onderwijssubsidie stond in '95/'9Ó b.v. op 
de begrooting een bedrag van slechts ƒ 3264.46, terwijl de zuivere 
kosten van de school in dat jaar slechts ƒ 58722 waren. 

Dit was zelfs nog het geval, toen later door invloed van den 
Directeur-Generaal van den Landbouw, de leeraren weer over een 
eigen, telken jare vastgestelde onderwij s-subsidie mochten beschikken. 

Wirtz teekende, wanneer hij weer eens in geldnood zat de bons 
der leeraren niet, welke noodig waren voor de bestellingen, die de 
leeraren uitgevoerd wenschten te zien. Om soortgelijke redenen was 
hij er in 1900 tegen dat er electrisch licht in de laboratoria kwam 
en werd in 1884 wel de waterleiding aangelegd aan de school, maar 
niet in de stallen, waar tot 1893 de dieren werden gedrenkt met 
het stinkende Griftwater, waarin vlakbij de riolen uitliepen van het 
voorgebouw, inclusief van den „kelder", waar ook de secties werden 
verricht. 

Men behoeft niet te vragen waar de „hospitaalinfecties", die in de 
paardenstallen in die dagen menigvuldig voorkwamen, hun oor
sprong vonden. 

Aan de wetenschappelijke ontwikkeling der School en ook aan het 
onderwijs is door een en ander zeer veel schade toegebracht. 

Daar kwam nog bij, dat Wirtz aartsconservatief was en op het 
standpunt stond, dat in het begin der vorige eeuw ook voor de 
Universiteiten gold, n.1. dat de docenten er waren uitsluitend voor 
het onderwijs en niet voor wetenschappelijk onderzoek. Hij beriep 
zich dikwijls op toestanden, zooals die ook vroeger bij zijn voor
gangers bestonden. Het doen van onderzoekingen werkte hij bewust 
of onbewust tegen. 
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Daarnaast gaf hij zich over aan machtswellust. De vrijwel on
beperkte macht van het directoraat, waarvoor het reglement de deur 
openliet, die nog in de hand werd gewerkt door het oude regiem, 
waarbij de directeur alleen het recht had in contact te treden met 
de Regeering en de ambtenaren er steeds op werden gewezen dat 
het „Gezag" in de eerste plaats moest worden geëerbiedigd, steeg 
hem naar het hoofd. 

Immers artikel 30 van het Reglement luidde: De regeling van 
het onderwijs geschiedt door den directeur in overleg met den Raad 
van Bestuur. Dit was onder Mac Gillavry gebleken uitstekend te 
werken. Van overleg kwam echter niet veel onder Wirtz, en zoo ai 
dan hield hij dikwijls geen rekening met de meening der overige 
leden van den Raad van Bestuur en beriep zich op de eerste woorden 
van het artikel, dat naar zijn meening hem het recht gaf alles vast te 
stellen, zoo noodig lijnrecht tegen de wenschen van den Raad in. 
„Ik stel vast", was zijn parool. Hij hield zich niet aan het indertijd 
door hemzelf ontworpen regiem. 

De geringste weerstand daartegen, of het kwam van een leeraar, 
een leerling of een stalknecht, strafte hij waar hij kon op gevoelige 
wijze, eventueel eerst na jaren. Wirtz zelf noemde dat „zijn plicht 
doen zonder aanzien des persoons". Mén krijgt echter den indruk 
bij de studie der archiefstukken dat het niet altijd alleen plichts
gevoel was dat hem daartoe dreef, maar ook wel wraakgevoel. Hij 
zette alles door „zonder eenige persoonlijke consideratie", zooals hij 
het noemde. Persoonlijk contact had hij met zijn collega's, de 
leeraren, tenslotte niet meer. Ook zakelijke aangelegenheden liepen 
meestal over de opzieners en het „bureel van den directeur". 

Steeds zocht hij den invloed van de leeraren op den gang van 
zaken te knotten, en tenslotte werd het een principieel strijdpunt wie 
de lakens zou uitdeelen, de directeur of de Raad van Bestuur. Vij
andschap was het resultaat; zonder één uitzondering had hij tenslotte 
alle leeraren tot zijn vijanden gemaakt. Van hun kant trachtten de 
leeraren zooveel mogelijk de macht van den directeur te knotten, ook 
daar waar hij met het reglement in de hand kon bewijzen dat hij 
slechts zijn plicht deed. 

De leeraren stonden onder strenge controle van den directeur zelf 
en van het administratieve personeel: de opzieners. Een soort 
spionnagedienst was ingesteld. 
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Een en ander was aanleiding, dat hij zich bij iedereen gehaat 
maakte en er hoe langer hoe meer verzet kwam tegen zijn regiem. 
Heftige scenes waren sedert 1882 in den Raad van Bestuur schering 
en inslag. 

De leeraren trachtten in 1892 een enquête van Regeeringswege 
uit te lokken, op grond van hun beschuldiging dat Wirtz niet deugde 
als directeur. In hun adres aan de Regeering in 1892 werd gezegd 
dat Wirtz iemand was wiens bekwaamheid en administratieve 
punctualiteit stellig bewondering verdienden, maar die overigens 
alle eigenschappen mistte, welke in een directeur van een weten
schappelijke inrichting als 's Rij ksveeartsenij school gewenscht en 
noodzakelijk waren. Daarop volgden de grieven, waarop deze kwali
ficatie berustte in (te veel) détails. 

Een referendaris kwam uit den Haag een vergadering presideeren, 
waarin de geschillen werden behandeld. Het antwoord der Regeering 
was echter reeds in den Haag vastgesteld. De referendaris sprak 
namens den Minister ernstige woorden van afkeuring uit over de 
houding der leeraren en wensclite geen discussie toe te laten. Van 
een enquête was dus feitelijk geen sprake. Als gedelegeerde der 
Regeering, zoo zeide hij, mocht hij echter de aanmerkingen der 
leeraren niet laten voorbijgaan zonder te verklaren, dat naar het 
oordeel der Regeering de Heer Wirtz wel degelijk de man was om 
aan het hoofd der Veeartsenijschool te staan, en dat die opvatting 
ook na de aanmerkingen in het adres der leeraren, onveranderd 
bleef. Tenslotte sprak hij de hoop uit, dat de directeur nog langen 
tijd ten nutte der Veeartsenijschool werkzaam mocht zijn. 

Ruim 30 jaren na deze enquête, die op zoo'n fiasco voor de 
leeraren uitliep, wijdde (in 1925) de referendaris die deze woorden 
in 1892 in opdracht der Regeering sprak, toen president-curator der 
Utrechtsche Universiteit, de Veeartsenijschool in als faculteit der 
Universiteit. Welk een verandering in ruim dertig jaar tijds. 

Het resultaat der zgn. enquête was dus negatief, men zou zelfs 
kunnen zeggen de bom barstte naar den verkeerden kant. Er werd 
een nieuw reglement voor 's Rijksveeartsenijschool vastgesteld (Be
sluit van 25 Mei 1894, Stbl. No. 65) waarbij de macht van den 
Directeur eer werd versterkt dan verzwakt: waarschijnlijk kwam het 
trouwens regelrecht uit den koker van Wirtz zelf. Wel moest (op 
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papier) de directeur meer overleg plegen met de leeraren dan tevoren 
geschiedde, maar er stond steeds „de directeur stelt vast", zij het dan 
na overleg met den Raad van Bestuur, en zij het onder nadere 
goedkeuring van den Minister. 

Zoo stond er in het reglement van 1874 „de Raad van Bestuur 
stelt, onder goedkeuring van den Minister, zoodanige uitgaven vast 
als tot uitvoering van dit reglement noodig worden geacht". In het 
reglement van 1894 luidde dit: „De directeur stelt vast, na overleg". 

In het reglement van 1874 stond: „De leeraren wenden zich tot 
den directeur tot het verkrijgen van bedienden". In '94 luidt dit: 
„De directeur ontslaat en benoemd bedienden en regelt hunne werk-
aangelegenheden". 

De instructies van de assistenten en beambten werden onder goed
keuring van den Minister vastgesteld door den directeur, zij het dan 
na overleg met den Raad van Bestuur. De directeur stelde, volgens 
het reglement van 1894, het bedrag vast ten behoeve der verzame
lingen, werkplaatsen en andere hulpmiddelen van de onderscheidene 
vakken van onderwijs. Bij dit alles behoefde de directeur, na overleg, 
niet tot overeenstemming te komen met den Raad van Bestuur; dit 
was alleen noodzakelijk waar het gold de dienst in de ziekenstallen. 
Wanneer dan ook geen overeenstemming werd bereikt was het 
stopwoord van Wirtz: „de Heeren kunnen praten wat ze willen, 
maar ik stel vast". Het reglement van 1874 was soepeler en 
dus beter. 

Dit negatieve resultaat der enquête blijkt ook uit het feit, dat na 
1892 het bedrag, hetwelk op de begrooting voorkwam als subsidie 
voor het onderwijs kleiner werd in plaats van grooter. Voor 
i89i/'92 was dit ƒ 3792; voor '92/'93 ƒ 4037; voor 1903/1904 
ƒ 3425. De kosten der School bedroegen in 'yS/'^g f 74.000, in 
'95/'9Ó ƒ 58.722. 

De in den Haag zoo zeer gewaardeerde zuinigheid werd nog meer 
het parool. Typeerend voor de toestanden van dien tijd is dat de 
leeraar Hamburger aan den directeur vroeg 2 konijnen te mogen 
koopen voor zijn laboratorium tegen den prijs van 70 cent per stuk. 
Wirtz antwoordde dat de twee konijnen konden worden gekocht, 
mits de prijs niet hooger was dan 40 cent per stuk. Aangezien ze 
hiervoor niet waren te krijgen kwamen er geen konijnen. 
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Gelukkig waren de hooge sprongen van Wirtz spoedig gedaan. 
In 1898 werd aan het departement van Binnenlandsche Zaken 

opgericht een afdeeling Landbouw met een afzonderlijken Directeur-
generaal, eerst Sickens, daarna Lovink. Onder deze directie kwam 
ook de Veeartsenijschool te ressorteeren. 

Voor de Directeuren-generaal van den Landbouw was het vee-
artsenijkundig onderwijs geen quantité négligeable, zooals dat voor 
het departement van Binnenlandsche Zaken te voren jaren het geval 
was geweest. Nu zonden (in 1900) de leeraren weer een klaagbrief 
over Wirtz naar den Haag, en nu met meer resultaat. Reeds dadelijk 
werd voor 1901/1902 de onderwij ssubsidie verhoogd tot ƒ 8140, 
later tot ƒ 11000.—. 

De leerlingen werden door Wirtz geplaagd met standjes en 
brieven omtrent hun vele tekortkomingen in ijver en gedrag, ook 
nadat het internaat in 1899 was afgeschaft; ze keerden tenslotte 
de rollen om en maakten op hun beurt den directeur het slachtoffer 
van hun plagerijen en adressen aan de Regeering omtrent het 
wangedrag van den directeur Wirtz. 

De stalknechts moesten dikwijls eenige weken op de uitbetaling 
van hun loon wachten en geneerden zich tenslotte niet hiertegen 
bij de Regeering te opponeeren. 

Vele districtsveeartsen, die dikwijls het slachtoffer waren geweest 
van de ongenadige critiek in zijn rapporten omtrent hun maande-
lijksche verslagen, waren Wirtz allesbehalve vriendelijk gezind. 

Verbetering kwam, zooals reeds werd opgemerkt, door den 
invloed van de Directie van den Landbouw, wier opvolgende chefs, 
Lovink vooral, zich op de hoogte stelden van den gang van zaken 
aan de Rijksveeartsenijschool door af en toe de vergaderingen van 
den Raad van Bestuur bij te wonen, en die de leeraren meerdere 
zelfstandigheid en invloed gaven door hen een onaantastbaar recht 
te geven op een bepaald bedrag. 

Men vraagt zich af, wat de Regeering, die toch in de laatste jaien 
zoo goed op de hoogte was van de ongewenschte toestanden aan de 
School aanleiding heeft gegeven Wirtz tot zijn 73e jaar liet direc
toraat te laten vervullen. Eerst in 1909, vlak vóór de opening van 
het Veeartsenij kundig Congres in den Haag kreeg hij eervol ontslag. 

Wirtz had alles kunnen bereiken wat hij wilde voor de School en 
de veeartsenijkunde in het algemeen en bereikte toch niets goeds. 
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Wie wind zaait, zal storm oogsten. 
De oogst was, dat hij door iedereen werd gevreesd en 

gehaat en dat hij op het Veeartsenij kundig Congres, hetwelk in 
J9°9> enkele dagen na zijn ontslag in den Haag werd gehouden, 
vrijwel door iedereen werd genegeerd, terwijl hij daar een eerestoel 
voor zichzelf had kunnen reserveeren. Niet hij, maar de oudste 
leeraar Schimmel was voorzitter van het Congres. 

Na zijn dood in April 1917, stonden slechts een drietal vertegen
woordigers der Veeartsenijkunde aan zijn graf, n.1. de rector-
magnificus (Wester), in opdracht der Regeering, en de voorzitter 
en de secretaris van de Maatschappij tot bevordering der Veeartsenij
kunde. Een tragisch einde, na een veelbelovend begin *). 

*) Behalve van de drie directeuren Numan, Wellenbergh en Wirtz, die 
tezamen 83 jaren voor een groot deel de Nederlandsche Veeartsenijkunde 
hebben beheerscht, heb ik gemeend geen biografiën in dit boek te moeten 
opnemen van andere meer of minder prominente figuren uit de geschiedenis 
der Nederlandsche Veeartsenijkunde. Zij, die zich hiervoor interesseeren, 
kunnen deze levensbeschrijvingen vinden in de Veterinaire Studentenalmanak 
en het Tijdschrift. 
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DE WET EN HET REGLEMENT DER SCHOOL. 

De wet van 8 Juli 1874, Stbl. No. 99, betreffende het Veeartsenij-
kundig onderwijs werd nooit gewijzigd en heeft dus de zaken van 
de Veeartsenijschool tot haar verheffing tot Hoogeschool beheerscht. 

In de wet werd bepaald, dat de cursus vier jaren duurde, dat 
niemand tot leerling werd toegelaten, die niet bij examen blijken had 
gegeven de kundigheden te bezitten, vereischt om met vrucht de 
lessen te kunnen volgen, werden de vakken aangewezen waarin 
onderwijs werd gegeven (17 in getal) en werd aangegeven dat er 
twee staatsexamens, n.1. het natuurkundig en het veeartsenij kundig 
examen, moesten worden afgelegd om het diploma van veearts te 
verkrijgen. 

Dit was het keurslijf waarin het onderwijs bekneld is geweest 
tot de verheffing van de Veeartsenijschool tot Hoogeschool. 

Gelukkig is hieraan zooveel mogelijk kunnen worden tegemoet 
gekomen, door wijzigingen van het reglement, die telkens bij Kon. 
Besluit plaats hadden. Hierdoor werd het aantal vakken waarin 
onderwijs werd gegeven telkens vermeerderd, maar de vierjarige 
studie en de examenregeling werden niet gewijzigd. Ook het toe
latingsexamen bleef bestaan tot de verheffing, hoewel na 1903 er 
vrijwel niemand gebruik van maakte, en zoo al, dan toch vrijwel 
niemand op grond daarvan werd toegelaten tot de School. 

In aansluiting aan deze wet werd in 1874 het bestaande reglement 
voor 's Rijks veeartsenij school gewijzigd (2 September 1874, Stbl. 
No. 125). In het nieuwe reglement werd bepaald, dat zij die ver
langden als leerling te worden toegelaten, naar het oordeel van den 
Raad van Bestuur lichamelijk genoegzaam ontwikkeld moesten zijn 
en een toelatingsexamen moesten afleggen, waarbij ze moesten doen 
blijken goed leesbaar te kunnen schrijven en kennis te bezitten van 
de gronden van de spraakkunst der Nederlandsche taal, de beginselen 
der Fransche en Hoogduitsche talen, de beginselen van geschiedenis 
en aardrijkskunde en een weinig rekenkunde, stelkunde en plani-
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metrie. Behalve de eisch der twee vreemde talen was het reglement 
gelijk aan dat van 1865. 

Zij die aan de inrichting wenschten te wonen (internaat) moesten 
ƒ 200 voor huisvesting en verpleging betalen. 

De regeling van het onderwijs geschiedde volgens het reglement 
„door den directeur in overleg met den Raad van Bestuur", zooals 
ook reeds in 1865. 

Het onderwijs was dus nu bij wettelijk voorschrift verdeeld 
over vier studiejaren. Aan het einde van het ie en 3e jaar 
werd een overgangsexamen afgenomen. Aan het einde van 
het 2e studiejaar een staatsexamen (natuurkundig examen). Het 
eindexamen, nu bij de wet veeartsenij kundig examen genoemd, werd 
a a n  h e t  e i n d e  v a n  h e t  v i e r d e  s t u d i e j a a r  a f g e n o m e n  d o o r  e e n  a f 
zonderlijke commissie, die om de drie jaren werd benoemd, waarin 
gedurende de eerste tientallen jaren naast enkele leeraren, verschil
lende veeartsen buiten de school zitting hadden. Wirtz de voorzitter, 
hield de leeraren er waar hij kon stelselmatig uit. Op hun aan
dringen werden sedert 1905 de leeraren meer en meer benoemd tot 
leden dezer commissie, tot ze tenslotte vrijwel alleen het examen 
afnamen. 

Dit examen liep over bijzondere ziektekunde, ziektekundige ont
leedkunde, geneesleer, heelkunde, operatieve heelkunde, verloskunde, 
geneesmiddel- en vergif tleer, gerechtelijke weeartsenij kunde en vee-
artsenijkundige politie; practisch werd geëxamineerd in kliniek, 
heelkundige operatie- en verbandleer, verloskunde, toegepast exte
rieur, raskennis en voederkennis. 

In het reglement werd vastgelegd, welke vakken in den winter-
cursus, welke in den zomercursus zouden worden gegeven, welk 
gebrek aan soepelheid zich later menigmaal heeft gewroken. Over 
het geheel voldeed het reglement van die dagen overigens aan billijk 
te stellen eischen. 

In 1889 had de eerste reglementswijziging plaats. De verande
ringen bestonden in het verplaatsen van enkele leervakken van den 
zomercursus naar den wintercursus en verhooging van de bijdrage 
voor huisvesting en verpleging van ƒ 200 op ƒ 350, terwijl de studie-
bijdrage voor uitwonenden van ƒ 50 op ƒ 100 werd gebracht. In 
1894 werd het reglement ten tweede male gewijzigd. Hiermede werd 
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een poging gedaan om de vermindering van het aantal leerlingen, 
die in de voorafgaande jaren plaats had, te stuiten en tegelijkertijd 
het peil der voorbereiding te verhoogen door hen die in het bezit 
waren van het einddiploma H.B.S. met 5-jarigen cursus of Gym
nasium A vrij te stellen van het toelatingsexamen. In de eerste jaren 
werd hiervan echter weinig gebruik gemaakt. 

De theoretische en practische vleeschkeuring en de practische 
voederkennis kwamen in het reglement als leervak. Verder werd, 
zooals ik reeds in het vorige hoofdstuk heb uiteengezet, in dit 
reglement de positie van het directoraat versterkt. 

De inrichting van het onderwijs en der examens werd niet ver
anderd. 

De derde belangrijke reglementswijziging had plaats in 1899, in 
verband met de opheffing van het internaat, die elke bepaling daar
omtrent in het reglement overbodig maakte. 

Langzamerhand was het zeer noodig gebleken de eischen voor 
het toelatingsexamen te verzwaren. Reeds in 1889 werd in den Raad 
van Bestuur voor een zwaarder toelatingsexamen gepleit, steeds 
werd echter gevreesd, dat dit tot verminderden toeloop zou leiden. 

De vrijstelling van het toelatingsexamen voor hen die het eind
diploma Burgerschool met 5-jarigen cursus hadden verkregen, had 
niet in alle opzichten tot gunstige resultaten geleid. Wel was het 
aantal leerlingen met dit diploma na dien tijd gestegen, maar de 
ongelijkheid van opleiding gaf groote bezwaren. Hierdoor had men 
twee categoriën van leerlingen gekregen, n.1. een groep die bij haar 
komst weinig of niets van natuurwetenschappen af wist, en een 
groep die hierin aan de Burgerschool tot zekere hoogte was onder
legd. 

De propaedeutici onder de leeraren bepleitten dan ook reeds in 
1897 het Burgerschooldiploma (met 5-jarigen cursus) voor de 
toelating te eischen en het toelatingsexamen af te schaffen. 

Hiervoor zou echter een ingrijpende wetswijziging noodig zijn 
geweest, wat van andere zijde niet gewenscht werd geacht. Het 
toelatingsexamen bleef gehandhaafd tot de verheffing tot Hooge-
school in 1918, hoewel in de laatste jaren vrijwel nooit iemand er 
zich voor opgaf of op grond van dit examen tot de School werd 
toegelaten. 
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Men kwam in 1903 aan dien wensch tegemoet, door de 
eischen van toelating in het reglement zoo te stellen, dat het toe
latingsexamen ongeveer gelijk stond met het bedoeld eindexamen, 
waardoor o.a. nu ook Engelsch, meer wiskunde, proefonder
vindelijke natuurkunde, organische en anorganische scheikunde 
werd gevraagd. 

In 1902 werd bepaald, dat om tot het veeartsenij kundig examen 
te worden toegelaten, behalve het bewijs dat de candidaat met goed 
gevolg het natuurkundig examen had afgelegd, ook moest worden 
overgelegd een bewijs van den directeur der Rijks veeartsenij school 
of van een tot de uitoefening der veeartsenijkunde bevoegd persoon, 
dat de candidaat minstens twee jaar de genees- en heelkundige be
handeling van zieke dieren had gevolgd, alsmede dat hij in tegen
woordigheid van een veearts bij de groote huisdieren (paard of 
rund) minstens 10 gewone verlossingen had bijgewoond en minstens 
2 buitengewone verlossingen had verricht. 

In 1906 werd bij reglementswijziging het aantal leervakken uit
gebreid met bacteriologie, practische ziektekundige ontleedkunde, 
en practische normale en ziektekundige weefselleer, in hoofdzaak 
in verband met den nieuwen leerstoel voor algemeen pathologie en 
pathologische anatomie. De practische microscopie verviel hiermee. 

Nadat in 1908 het eerste wetsontwerp tot verheffing der Vee
artsenijschool tot Hoogeschool was opgesteld, hebben reorganisatie
plannen verder tegengehouden dat de wet van 1874 werd gewijzigd. 
Pogingen (1911) om, in afwachting van de verheffing der Vee
artsenijschool tot Hoogeschool, door een doeltreffende wijziging het 
onderwijs alvast een meer universitair karakter te geven en de 
afdeelingen ook reglementair meer onafhankelijk te maken, door 
weglaten van het reglementsartikel dat geen aankoopen of bestel
lingen mochten worden gedaan zonder de machtiging van den 
directeur, stuitten af op de bepalingen der wet. 

Zoo bleven dan wet en reglement verder ongewijzigd, wat ge
lukkig niet heeft belet, dat, dank zij de belangstelling die de Vee
artsenijschool genoot van de zijde der Regeering, en dank zij de 
ijver en toewijding der docenten en de eendrachtige samenwerking 
van directeur en leeraren, het veeartsenij kundig onderwijs in de 
laatste jaren vóór hare verheffing een hooge vlucht heeft kunnen 
nemen. 
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Hoe was dit mogelijk? In de eerste plaats werd wel in de wet 
bepaald, dat het onderwijs moest worden ingericht op een vier
jarigen studietijd, maar er was niet bepaald dat de leerlingen allen 
het veeartsenij kundig examen na een vierjarigen studietijd moesten 
kunnen afleggen; secundo werd wel een aantal van 17 vakken ge
noemd, maar er werd niet bepaald dat er onder geen omstandigheid 
ook onderwijs mocht worden gegeven in andere vakken, zij het dan 
bij Koninklijk Besluit in den vorm van reglement geregeld. Zoo 
stond de bacteriologie niet in de wet, maar wel in het reglement van 
1906, evenmin stond de vleeschkeuring in de wet, wel in het regle
ment van 1894. Beide deze vakken werden zelfs reeds gegeven vóór 
ze in het reglement stonden. Ook het onderwijs in landbouwkunde 
stond niet in de wet, noch in het reglement, maar werd sedert 1904 
gegeven. Tertio werd wel aan den directeur een enormen invloed toe
bedeeld op den gang van zaken, maar dit sloot op zichzelf niet in, 
dat hieronder het onderwijs moest lijden. Het kwam vooral aan op 
den persoon van den directeur. Dit bleek wel onder het directoraat 
van Mac Gillavry en Schimmel en vooral onder het rouleerend 
directoraat, zooals het na den dood van Schimmel in 1915 werd 
ingevoerd, waardoor een bestuursvorm zich ontwikkelde die, naar 
mijn meening, ideaal kon worden genoemd. 
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ONDERWIJS EN ONDERZOEK. 

Na het in werking treden van de onderwijswet van 1874 bleef 
het onderwijs aan de Veeartsenijschool nog eenige tientallen jaren 
volstrekt „schoolsch", niet alleen omdat de wet en het reglement 
daarop waren gebaseerd, maar ook en vooral omdat de tijden nog 
niet rijp waren voor de gedachte dat ook met wat meer vrijheid voor 
leeraren en leerlingen het veeartsenij kundig onderwijs toch wel 
goed, zelfs beter kon zijn. 

Vooreerst hield men zich dan ook, onder den druk van het 
directoraat angstvallig aan responsies, aan absentielijsten, aan cijfers 
voor ijver, vorderingen en aanleg, aan ranglijsten en wat dies 
meer zij. Eerst langzamerhand ontworstelden zich leeraren en leer
lingen aan dien druk. De leeraren, gering aantal, waren aanvankelijk 
zonder assistenten, met de meest heterogene vakken belast, zoodat 
ze zich niet konden specialiseeren, noch studeeren. Een viertal assis
tenten werden in 1876 voor den tijd van 3 jaren aangesteld. Men 
beoogde hiermede niet alleen de taak der leeraren te verlichten, en 
wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, maar ook om op deze 
wijze een staf van veeartsen te krijgen, waaruit men bij eventueele 
benoemingen zou kunnen putten. De lange duur van het assistent
schap viel echter niet in den smaak van de jonge veeartsen, weshalve 
men sedert i882/'83 de assistenten slechts voor één jaar benoemde. 
Aanvankelijk moest men echter het jaar persé uitdienen om ontslag 
te kunnen verkrijgen, wat ook de animo voor deze functie niet ver
grootte. De leeraar voor de verloskunde, de consultatieve kliniek en 
de buitenpraktijk had tot i902/'03 geen eigen assistent. De assis
tenten der stationnaire kliniek moesten gedurende het praktijkuur 
in de consultatieve kliniek zijn, en zoo noodig ook de apotheek leiden. 

Meer haast nog dan door deze omstandigheden werd wetenschap
pelijk onderzoek belemmerd door schriel beheer en administratieven 
omslag. De inrichting van laboratoria bleef achterwege. Op de uit
gaven voor onderwijs en onderzoek werd beknibbeld, vooral waar 
het betrof onderzoek. 
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Wirtz stond op het standpunt, dat wetenschappelijk onderzoek 
de leeraren te veel van hun eigenlijke taak, het geven van onderwijs, 
afleidde en hij had het in zijn macht het wetenschappelijk onderzoek 
te beperken, omdat geen uitgave mocht worden gedaan dan na de 
goedkeuring van den directeur te hebben verkregen. 

Voor onderwijsdoeleinden stond een bepaald bedrag op de be-
o-rooting, maar door de lage ramingen voor fourages etc. kwam de 
directeur steeds geld tekort, wat tenslotte zooveel mogelijk werd 
o-eput uit de gelden welke speciaal voor onderwijsdoeleinden waren 
bestemd. Dat er onder deze omstandigheden ook vóór 1900 zooveel 
door de leeraren der Veeartsenijschool op wetenschappelijk gebied 
werd gepresteerd, mag inderdaad verwonderlijk heeten. 

In 1903 werd door den Directeur-Generaal van den Landbouw 
bevorderd, dat er een extra-subsidie van ƒ 12000 werd toegekend 
voor de inrichting van laboratoria, om den achterstand in te halen. 
In hetzelfde jaar werd bepaald, dat het jaarlijksch bedrag voor het 
onderwijs, dat bij de verdeeling van het daarvoor gevoteerde aan 
ieder der afdeelingen werd toegekend, ook inderdaad zonder in
menging van den directeur voor dit doel kon worden besteed, en 
dat de directeur er niets over te zeggen had. Later (in 1912) kwam 
er nog een verbetering, doordat werd bepaald, dat de docenten 
jaarlijks bij de begrootingsvoorstellen de behoeften van hun ^Mee
lingen moesten kenbaar maken, waarop de Regeering vaststelde, 
welke subsidie aan ieder der afdeelingen voor het onderwijs werd 
toegestaan. Dit had tengevolge, dat de Regeering de behoeften van 
het onderwijs beter kon overzien, waardoor als het ware automatisch 
verhooging dier subsidiën moest volgen. Maar in het Reglement 
stond tot den laatsten dag dat de Veeartsenijschool heeft bestaan: 
„Aankoop of bestellingen van wege de school worden niet gedaan 
zonder machtiging van den directeur". 

Naast de oprichting van nieuwe leerstoelen, de stichting van 
nieuwe gebouwen en laboratoria; naast het aanstellen van meer 
assistenten en lager personeel en naast het meer wetenschappelijk 
peil dat het onderwijs bereikte, was het mede de ruime, vrije 
onderwijssubsidie, die de bloei van de Veeartsenijschool als inrich
ting van onderwijs en onderzoek in de laatste jaren heeft ver

oorzaakt. 
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De Directie van den Landbouw, vooral de Directeur-Generaal 
Lovink, komt de eer toe door een ruime opvatting van haar taak 
en door haar krachtig en doelbewust streven, het mogelijk te hebben 
gemaakt, dat in weerwil van een verouderde wet en een verouderd 
reglement, de achterstand van een dertigtal jaren zoo snel werd 
ingehaald, dat bij de verheffing der Veeartsenijschool tot hooge-
school er op het punt van het onderwijs niet veel te veranderen viel 
en er van een nieuwe koers geen sprake behoefde te zijn. 

De leerlingen hadden in den aanvang van de periode Wirtz nog 
weinig voorbereidende kennis opgedaan en waren toen in het alge
meen nog niet rijp voor Hooger onderwijs. Het onderwijs was dan 
ook nog niet van hooger orde en was zuiver schoolsch. De leeraren 
beijverden zich hun vele lessen over vele en heterogene vakken, 
mede onder den druk van den directeur, prompt en op tijd te geven 
en een geheel vak ieder jaar weer in zijn geheel af te doen. 
Leerboeken werden ook wel telken jare opgegeven ten behoeve van 
de leerlingen, en het heette ook dat de aanschaffing verplicht was, 
maar slechts weinig leerlingen schaften meer dan de absoluut nood
zakelijke boeken (b.v. over anatomie) aan. 

liet peil van de voorbereidende kennis der leerlingen werd ver
hoogd door verzwaring van het toelatingsexamen, waarnaast in 
1894 bij het nieuwe reglement de gelegenheid werd geopend om ook 
zonder toelatingsexamen toegang te kunnen verkrijgen tot de Vee
artsenijschool, n.1. wanneer men in het bezit was van het diploma 
5-jarigen cursus H.B.S. of van het Gymnasium (A). Het aantal 
dergenen, die met het diploma Burgerschool of Gymnasium, toe
lating vroegen, was in de eerste jaren, tot 1900, gering en schom
melde tusschen 2 en 4. Na 1900 steeg het eerst tot 8, in 1904 tot 
19 en in 1906 tot 38. In 1903 werd het toelatingsexamen weer 
verzwaard, zoodat het ongeveer op de hoogte van het eindexamen 
Burgerschool met 5-jarigen cursus kwam en zeker niet gemakkelijker 
was. Er werd een zeer groote commissie ingesteld voor het toe
latingsexamen, bestaande uit 4 leeraren van het Gymnasium, 
3 leeraren van de Burgerschool en 3 hoofden van scholen. 

Daardoor liep het aantal candidaten, dat zich opgaf voor het 
toelatingsexamen, sterk terug. Na 1903 was het aantal nooit hooger 
dan 2. 1 och bleef dit instituut met zijn groote examencommissie 



DE VEEARTSENIJSCHOOL ONDER HET DIRECTORAAT WIRTZ 225 

nog bestaan tot het jaar 1917, omdat het toelatingsexamen door 
reglementswijziging niet kon worden afgeschaft, aangezien het in 
de wet stond en wetswijziging uitbleef tot 1917. 

Onder den druk van den directeur werden absentielijsten door 
de leeraren ingevuld en tabellarische opgaven verstrekt omtrent de 
vorderingen en den aanleg der leerlingen. 

Systematisch werden „onverplicht en ongevraagd", zooals Wirtz 
het zelf noemde, de ouders of voogden hiermede door den directeur 
in kennis gesteld. Bij ieder examen werd een ranglijst dei ge
slaagden opgesteld. Dit alles werd natuurlijk in de hand gewerkt 
door het internaat. Dit was zeker één der redenen, waarom Wirtz 
vóór het internaat bleef. Na de opheffing van het internaat in 1899 

wenschten de leerlingen, zooals Wirtz klaagde „geen verplichtingen 
meer te erkennen omtrent het volgen der lessen, etc. . 

Het internaat was een instelling, die in den aanvang op voorbeeld 
van de scholen in Lyon en Alfort op alle veeartsenijscholen gebrui
kelijk is geweest en zelfs verplichtend was gesteld. Dit was een gevolg 
van het feit, dat de scholen oorspronkelijk feitelijk in hoofdzaak 
dienden voor de opleiding van militaire hoefsmeden, die tegelijk iets 
moesten weten van de veeartsenijkunde (,,Maréclïaux , „Ivui-
schmiede"). Men sprak toen dan ook van „kazerneering" der 
leerlingen. 

Men moest hier te lande vóór 1860 als intern leerling 350 gld. 
betalen. In 1860 is dit gebracht op 200 gld.; in 1889 werd het bedrag 
weer verhoogd tot 350 gld. per jaar. 

Het regiem was in het buitenland geheel militair. In den loop der 
jaren verliep in verschillende landen dit instituut. In Frankrijk 
bestaat het ten huidigen dage nog. De instelling wordt daar in stand 
gehouden, omdat men door de verplichting van alle leerlingen om 
intern te zijn, het in de hand heeft het aantal dat men wil toelaten 
te bepalen en dus een zgn. „numerus clausus" in te stellen. 

Nederland was van de andere landen het laatste land waar het 
internaat werd afgeschaft (1899). De verplichting in de school te 
wonen was reeds eenige jaren tevoren afgeschaft, behalve voor de 
leerlingen, die voor Oorlog of Koloniën studeerden, doordat de 
accomodatie slechts berekend was op 60 inwonende leerlingen en 
het aantal toegelatenen wel eens hooger was. Wanneer er meer 
leerlingen werden toegelaten dan op het internaat konden worden 

15 
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geplaatst, moesten degenen die de laagste rangcijfers hadden ver
kregen extern worden. Bij het openvallen van plaatsen op het inter
naat konden ze verzoeken intern te mogen worden. Het aantal 
plaatsen op het internaat wat in 1874 op 60 gesteld was, werd voor 
het eerst in 1879 volgeboekt. Toen moesten 5 der toegelatenen extern 
gaan wonen. Het aantal plaatsen op het internaat is nooit hooger 
geweest dan 60, terwijl het aantal leerlingen wel eens 100 beliep, 
die dus voor een deel extern moesten gaan wonen. Mede reeds daar
door verliep het internaat en kwam de tijd dat niet alle plaatsen 
waren bezet, b.v. in i889/'90, toen het aantal inwonende leerlingen 
slechts 52 bedroeg en van de 34 uitwonenden geen enkele lust ge
voelde zich aan te melden voor het internaat. In i893/'94 werd het 
aantal beschikbare plaatsen op het internaat tot 32 beperkt, omdat 
de aanvrage toch niet grooter was. Enkele lokalen kwamen daardoor 
voor onderwijsdoeleinden beschikbaar en toen kon het zgn. „houten 
gebouw", wat als hulpgebouw voor het onderwijs dienst deed, worden 
opgeruimd. Maar ook de 32 plaatsen werden niet meer bezet, vooral 
niet toen (na 1894) geen leerlingen meer voor Oorlog of Koloniën 
studeerden en de vrijstellingen voor het toelatingsexamen werden 
ingesteld. In i89Ó/'97 waren er nog 25 inwonend en 35 uitwonend. 
In i898/'99 waren van de 71 leerlingen nog slechts 17 inwonend. 
In dat jaar werd het internaat afgeschaft. 

In 1888 werd reeds door den Raad van Bestuur aan den Minister 
voorgesteld het internaat af te schaffen, of anders het schoolgeld 
tot 400 gld. te verhoogen. Het leven van het internaat werd door 
Wirtz gerekt, kennelijk met de bedoeling meer macht te houden over 
de leerlingen, en door angstige ouders, die hun spruiten zoo ver weg 
gaarne onder streng toezicht wisten, en hem daarom in dit streven 
steunden. Als voordeel werd ook opgegeven dat de opleiding goed-
kooper was en korter kon zijn. Het internaat werkte echter in vele 
opzichten funest. Doordat de leerlingen geen familieleven leerden 
kennen en in hoofdzaak slechts met elkander omgingen, kreeg hun 
psyche een eigenaardig ruw karakter, dat niet bevorderlijk was voor 
hun savoir vivre in de maatschappij. Bovendien waren de studie
mogelijkheden voor de leerlingen, die in een aantal van tien of twaalf 
in een lokaal opgepropt moesten werken, verre van ideaal, wat op 
degenen die zich minder gemakkelijk konden concentreeren, zeer 
ongunstig werkte op het verkrijgen van gedegen kennis. 
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Een en ander, maar vooral ook doordat de welstand der ouders 
van de leerlingen hooger werd, was aanleiding dat het aantal 
„interne" leerlingen terugliep. 

In 1893 verscheen een artikel in de Vétérinaire Almanak waarin 
door W(ester), toen zelf intern leerling, het internaat met al zijn 
nadeelige invloeden, aan een scherpe kritiek werd onderworpen. Dit 
artikel vond weerklank bij de Maatschappij tot bevordering der 
Veeartsenijkunde en is mede aanleiding geweest, dat in de Staats
courant van 17 April 1898 de Regeering de afschaffing van het 
in ternaat  afkondigde,  met  ingang van het  school jaar  ï&gS/ 'gg .  

De afschaffing zou echter waarschijnlijk nog niet zoo spoedig 
zijn gekomen als door de opheffing van het internaat geen les
lokalen, waaraan groote behoefte bestond, waren vrijgekomen, en 
de Raad van Bestuur niet mede om die reden opheffing wenschte. 
Het zgn. „woongebouw" werd nu „onderwijsgebouw". Bij de op
heffing waren er nog slechts 17 leerlingen intern. Ze kregen allen 
als vergoeding 150 gld. toelage per jaar zoolang hun studietijd 
(gerekend naar 4 jaar) nog zou duren. 

Behalve het leven aan het internaat was er nog iets anders wat 
de psyche der leerlingen ongunstig beïnfluenceerde, n.1. de gewoonte, 
die er van oudsher bestond om „de operatie-chirurgie" te onder
wijzen op levende paarden, met dien verstande, dat er op hetzelfde 
levende paard (tot de 8oer jaren zonder narcose of locale anaes-
thesie) in een paar uren tijds tientallen operaties werden verricht 
door de leerlingen. Men noemde dit „oefenings-operaties"; de goê-
gemeente sprak, niet geheel ten onrechte, van „vivisectie . 

In 1884 en ook nog later werden er onder leiding van den leeraar 
Schimmel wel eens 84 van deze oefenings-operaties verricht op het
zelfde paard. Wirtz noemde dat „operatie-vilderij". Tot het jaar 
1894 werd er geen narcose bij toegepast. 

In 1888 verscheen een dissertatie van W. H. Witsen over vivi
sectie, waarin deze operaties sterk werden afgekeurd en de wensch 
werd uitgesproken, dat dit bij de wet zou worden verboden, en de 
studenten in de veeartsenijkunde, evenals die in de geneeskunde, 
zouden moeten leeren opereeren op cadavers. Het L trechtsch Dag
blad schreef in 1888 over „de ingeslopen overdrijving in het ver-
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richten van oefenings-operaties op levende, niet genarcotiseerde 
paarden". 

De Minister bemoeide zich op aandrang van de Vereeniging voor 
Dierenbescherming nu ook met de zaak. In 1888 werd de directeur 
gemachtigd voorschriften omtrent de oefeningsoperaties vast te 
stellen, die gericht moesten zijn op beperking. De voorschriften be
treffende het verrichten van heelkundige operaties voor de leerlingen 
van 's R.V.A.S. verschenen op 22 Oct. 1888. Hierbij werd door den 
Directeur bepaald dat alle oefeningen moesten geschieden op doode 
dieren, met uitzondering van aderlatingen, de luchtpijpsnede en de 
luchtpijpsteek, terwijl de leerlingen zelf één operatie naar eigen keuze 
mochten verrichten op een levend dier. De operaties op het levende 
dier bij het eindexamen werden afgeschaft. 

Dit wekte een storm van verontwaardiging, niet alleen bij den 
betrokken leeraar, maar ook bij vele veeartsen die reeds gevestigd 
waren, en die men er voor warm had weten te maken onder de leus, 
dat alleen operaties op het levende, niet genarcotiseerde dier, aan
gepast aan de gewone praktijk, goede chirurgen konden vormen. 
De Maatschappij tot bevordering der Veeartsenijkunde besloot in 
1889 in een buitengewone Algemeene Vergadering een adres te . 
zenden aan de Regeering om tegen deze beperking te protesteeren. 
Geholpen heeft dit natuurlijk niet. De veeartsen hebben er zich 
alleen maar mee geblameerd, en nog steviger de meening onder 
het publiek gevestigd, dat aan de Veeartsenijschool de patiënten 
aan proeven werden onderworpen, een reputatie die tevoren en 
nog lang daarna den aanvoer van patiënten naar de klinieken heeft 
tegengehouden. 

Langzamerhand liet men de „oefeningsoperaties" meer en meer 
op cadavers verrichten, behalve de aderlatingen. 

De veeartsenijkunde verhief zich in kwaliteit en reputatie. 
Het aantal leerlingen nam toe. In I877/'78 waren er 51, in 

I882/'83 reeds 71 leerlingen. Het aantal adspiranten was geregeld 
veel hooger dan het aantal toegelatenen. In I885/'86 steeg het 
aantal leerlingen tot 84, in I888/'89 waren er 94. In 1889 waren 
er 38 adspiranten, waarvan slechts 12 werden toegelaten. Daarna 
daalde het aantal weer tot 71 in I898/'99, echter was het in i904/'05 
gestegen tot 113, in i9Q5/'o6 tot 120. Er werden toen 40 leerlingen 
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toegelaten, die allen vrijstelling hadden wegens het diploma 
Burgerschool of Gymnasium. In het laatste jaar der periode Wirtz 
(i9o8/'o9) waren er 159 leerlingen. 

De voortdurende strijd tegen het regiem van Wirtz en het geringe 
resultaat van de enquête van 1892 deed een soort berusting bij de 
leeraren ontstaan, zooals dat ook het geval is geweest in de laatste 
jaren der periode Wellenbergh. 

In de Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde kwam 
daarentegen meer leven. In 1897 werd op de Algemeene Vergade
ring openlijk gezegd, dat het onderwijs aan de School niet up to date 
was, dat het internaat moest worden afgeschaft en de studietijd 
moest worden verlengd, het toelatingsexamen moest worden afge
schaft, de bacteriologie moest worden onderwezen en de vleesch-
keuring meer de aandacht verdiende, de klinische onderzoekings
methoden moesten worden onderwezen en de klinieken moesten 
worden uitgebreid. 

Deze opmerkingen verrasten de leeraren zeer en werkten als een 
knuppel in het hoenderhok. Ze werden echter toch dadelijk ampel 
en ernstig besproken in den Raad van Bestuur, waarbij de goede 
wil der leeraren ook nu weer werd gebroken door Wirtz, die over 
verschillende punten zijn meening niet wenschte te zeggen. Hierdoor 
werden geen principieele verbeteringen aan de Regeering voorge
steld. Wel begreep ook de Raad van Bestuur, dat er verbetering 
in het onderwijs moest komen; immers de veeartsen hadden geen 
ongelijk. 

Sedert 1891 werden door een offcier van gezondheid van het 
Kon. Militair Hospitaal te Utrecht cursussen gegeven in bacterio
logie, waaraan ook verschillende veeartsen behoefte gevoelden en 
er gebruik van maakten. Het onderwijs in de bacteriologie aan de 
School bestond toen hoogstens in het laten zien van een gekleurd 
praeparaat bij de lessen in de practische microscopie (lees: histo
logie), welke gegeven werden door den physioloog. Onderzoekingen 
omrent bacterieele oorzaken van ziekten werden aan de School niet 
verricht. Wirtz verwees de veeartsen die dit vroegen naar Poels, 
eerder ook wel naar een Amsterdamsch onderzoekingsinstituut. Ge
legenheid daarvoor was er aan de School niet. Van lessen in de 
bacteriologie was tot 1902 aan de School geen sprake. 
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Eerst in dat jaar zou er een cursus in worden gegeven van 8 uur 
per week en eerst in 1906 kwam het als officieel leervak bij den 
nieuwen leerstoel voor pathologie. Later ging dit vak over naar den 
leerstoel voor besmettelijke en parasitaire ziekten. 

Klinische onderzoekingsmethoden (bloed, sputum, faeces, urine) 
werd in de 9oer jaren nog niet gedoceerd wegens gebrek aan tijd 
en gelegenheid, volgens den betrokken leeraar. 

In 1904 stelde Poels voor dat er een cursus zou worden gegeven 
in de ziekten der varkens, in verband met de entingen die toen sterk 
aan de orde waren. Niemand der leeraren was er toe in staat. In 
den Raad van Bestuur erkende de leeraar Dekhuizen, die de secties 
zou moeten doen, dat hij nooit vlekziekte had gezien. 

De vleeschkeuring werd gegeven door een leeraar die er practisch 
nooit aan had gedaan, terwijl toch op verschillende plaatsen reeds 
veeartsen werden geroepen om leiding te geven aan de vleesch-
keuringsdiensten en de exportkeuring een groote vlucht nam. Eerst 
in 1903, na de oprichting van het abattoir te Utrecht, kreeg dit 
onderwijs een betere basis, toen de directeur daarvan een practische 
cursus gaf aan de leerlingen van het vierde studiejaar. Hoe weinig 
ernstig men echter in 1907 aan de School nog dacht over het belang 
der vleeschkeuring, blijkt wel uit het feit, dat menbij mijn benoeming 
in 1907 de bedoeling had mij, die nooit aan vleeschkeuring had ge
daan, het onderwijs daarin op te dragen, wat ik als niet competent 
zijnde, toen heb geweigerd. 

Wat de klinieken betreft kwamen er in die dagen inderdaad veel 
te weinig patiënten aan de stationnaire klinieken en ook de buiten
praktijk bloeide niet, waaraan de leeraar Weitzel, die in 1893 aftrad, 
veel schuld had. De meeste zieke dieren die aangevoerd werden 
(vooral honden) werden haastig en slecht afgewerkt inde polikliniek. 

In de stationnaire kliniek werden in i875/'7ó bij het in gebruik 
nemen der nieuwe stallen 182 paarden behandeld. In i892/'93 was 
dit nog maar 236. Voor koeien was deze verhouding 49 en 35, dus 
zelfs achteruitgang. De slechte aanvoer der patiënten werd dus niet 
veroorzaakt door de slechte stallen van vóór 1875. De oorzaak van 
de geringe toevoer lag in de consultatieve kliniek, het „praktijkuur" 
genaamd, waar alle dieren eerst werden nagezien. De leiding van 
deze belangrijke kliniek was bij Weitzel niet in goede handen. Het 
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aantal honden hetwelk in de consultatieve kliniek werd aangebracht, 

nam wel toe, niet het aantal paarden en koeien. Met de buitenpraktijk 

(ambulatoire kliniek) bleef het ook sukkelen. In 1892/'93 werden 

er in de buitenpraktijk slechts 83 paarden behandeld en 181 koeien. 

De verloskundige kliniek kreeg veel te weinig materiaal. In I887/'88 

werden slechts 6 koeien kunstmatig verlost en één paard. Dit alles 

tengevolge van de slechte leiding door denzelfden leeraar. 

Na de komst van de Bruin, de opvolger van Weitzel, in 1893 nam 

de kliniek toe. In i89i/'92 was het totaal aantal der in alle klinieken 

behandelde dieren 2267, in I895/'9Ó was het gestegen tot 3220. 

De ambulatoire kliniek had in 1891 f92 231 dieren te bezoeken, 

in I895/'9Ö 371. In de consultatieve kliniek kwamen in I89I/'92 

173 paarden, in I895/'9Ó 427; ^ 20 koeien> in i895/'96 
40. De grootste vlucht kregen echter de klinieken na 1907. 

Met de verloskundige kliniek vlotte het echter ook onder de Bruin 

nog niet best, vooral wat betreft de abnormale baringen. Om dit te 

verbeteren werden er in 1899/' 9®® vier drachtige vaarzen aange

kocht en werd sedert i902/'03 geprobeerd met kostelooze opname 

van drachtige koeien en een vergoeding van Y\ der waarde bij sterven 

of ziek worden na de baring, den aanvoer te stimuleeren. De aanvoer 

van koeien bleef over het geheel in de kliniek nog gering, ook de 

ambulatoire kliniek nam slechts langzaam iets toe. 
De stalruimte werd in 1905 vergroot door den bouw van één-

paardsstallen op het door Wirtz in 1898 aangekochte terrein ten 

westen van het bestaande kliniekgebouw. 

De School was dus in verschillende opzichten in die jaren wel zeer 

achterlijk. Alle verbeteringen moesten noodwendig afstuiten op ge

brek aan leerkrachten, gebrek aan goede collegezalen en onderzoek-

lokalen en gebrek aan geld. 

Eerst na de instelling van de Directie van den Landbouw kwam ei 

verbetering. Vooral de Directeur-Generaal Lovink (1899—1909), 

interesseerde zich voor de Veeartsenijschool en de Veeartsenijkunde. 

Onder hem kwam in 1904 de Seruminrichting in Rotterdam tot 

stand en werd de tuberculosebestrijding ter hand genomen. Dat de 

Seruminrichting te Rotterdam werd gevestigd was niet de schuld 

van Lovink. Hij achtte de oprichting te Utrecht wel gewenscht, 

maar niet noodzakelijk. 
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Later zijn nog menigmaal door den Raad van Bestuur pogingen 
aangewend ojn de Seruminrichting naar Utrecht verplaatst te krij
gen, echter steeds zonder resultaat. 

Lovink kwam dikwijls aan de School de vergaderingen van den 
Raad van Bestuur bijwonen. Hij hield Wirtz in toom en beschermde 
de leeraren tegen het reglement, door de onderwij ssubsidies onaan
tastbaar te maken. Hij verhoogde de onderwijssubsidie reeds in 1900 
tot 5000 gld. en deed haar stijgen tot 11000 gld. in 1903. In dat 
jaar bevorderde hij dat er 12000 gld. extra op de begrooting kwam 
om den achterstand in te halen. In datzelfde jaar werd er pro 
memorie voor de eerstvolgende jaren 84750 gld. op de begrooting 
geplaatst voor nieuwbouw, waaronder ook reeds een localiteit voor 
Röntgenonderzoek, die echter tot nu toe (1939) nog niet is ge
komen. Ook de 9e leeraar (voor pathologie) die in 1906 werd be
noemd, stond in 1903 reeds pro memorie op de begrooting. De 
salarissen werden verhoogd. 

Lovink wees er op, dat er een meer universitaire geest in het 
onderwijs moest komen en stelde reorganisatie, zelfs verheffing tot 
Hoogeschool, in het verschiet. In 1908 deelde hij aan den Raad van 
Bestuur mede, dat er een wetsontwerp voor de verheffing tot Hooge
school in bewerking was. Eerst in 1918 kwam deze wet tot stand. 
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LEERAREN EN LEERSTOELEN AAN 
'S RIJKSVEEARTSENIJSCHOOL. 

Van leerstoelen voor bepaalde vakken, bij de benoeming van den 
betrokkene met name genoemd, is aan de Veeartsenijschool feitelijk 
nooit sprake geweest. Men huldigde ook aan de Veeartsenijschool 
het beginsel, hetwelk in 1815 voor het geheele Hooger onderwijs 
werd aangenomen, n.1. „dat professoren niet voor aan hen toege
wezen vakken, maar tot leden van de respectieve faculteiten benoemd 
moesten worden, en het verdeelen van den cyclus der daartoe be-
hoorende vakken van wetenschap aan heeren Curatoren moest wor
den overgelaten". 

Inderdaad zat feitelijk dit beginsel ook bij de benoeming van 
de leeraren van de Veeartsenijschool voor, practisch werd het 
overigens slechts zelden toegepast. 

Toen b.v. Pekelharing in 1881 tot leeraar werd benoemd, werden 
hem in het benoemingsbesluit geen vaste vakken aangewezen, maar 
het was in confesso, dat hij hoewel benoemd met algemeene termen 
tot leeraar aan 's Rijksveeartsenijschool, slechts physiologie enz. 
zou geven en nooit iets anders, tenzij met zijn toestemming. 

Eéns heeft dit beginsel tot een ernstig conflict aanleiding gegeven, 
n.1. toen in 1877 op voorstel van den Raad van Bestuur den leeraar 
Hengeveld zonder zijn toestemming door den Minister werd opge
dragen in plaats van de heelkundige vakken, die hij gaf, de phar-
macologie te doceeren, welk besluit tegen zijn zin was genomen. 
Later heeft dat beginsel echter nooit meer tot ernstige bezwaren 
aanleiding gegeven en was het in confesso, dat de leeraren zonder 
hun toestemming geen andere vakken konden worden opgedragen, 
dan waarvoor zij zich bij hun benoeming hadden beschikbaar gesteld, 
of waartoe ze later bij onderling overleg zich bereid verklaarden. 

Bij de latere organisatie van de leerstoelen na 1910 is dit systeem 
overigens gebleken wel gemakkelijk te zijn. 

Slechts één leeraar werd in den loop der jaren aan 's Rijks
veeartsenijschool benoemd voor een vast omschreven leerstoel, n.1. 
de leeraar Markus. 
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In 1874 bij het in werking treden van de onderwijswet waren de 
leervakken, die in art. 2 werden genoemd, aldus verdeeld onder 
de leeraren: 

Th. H. Mac Gillavry, Dr. med., die weefselleer, physiologie en 
practische microscopie gaf; 

F. C. Hekmeijer, veearts, leeraar voor de ontleedkunde, natuur
lijke historie, exterieur en raskennis van het paard, leer van den 
hoef en van het hoefbeslag, hoefziekten, gerechtelijke veeartsenij
kunde en veeartsenij kundige politie, geschiedenis en litteratuur der 
veeartsenijkunde; 

J. R. E. van Laer, Phil. Nat. doctor voor de wis- en natuurkunde 
en scheikunde en dierkunde, waaronder ook de beginselen der ver
gelijkende ontleedkunde, voor de kruidkunde en de leer der voe
dende- en vergiftige inlandsche planten, 

G. J. Hengeveld, veearts, leeraar voor de natuurlijke historie, 
exterieur en raskennis der huisdieren, gezondheidsleer, veeteelt, 
heelkunde, operatie- en verbandleer, tevens voor klinisch onderwijs, 

A. W. H. Wirtz, veearts, leeraar voor algemeene en bijzondere 
ziektekunde, ziektekundige ontleedkunde en geneesleer, tevens belast 
met klinisch onderwijs, 

J. Th. Weitzel, veearts, leeraar voor verloskunde, geneesmiddel
en vergiftleer, tevens belast met het klinisch onderwijs, 

L. J. van der Harst, apotheker, leeraar in kruid-, dier-, delfstof-
en aardkunde en practische scheikunde, tevens belast met het toe
zicht op den pharmaceutischen dienst. 

Het aantal leeraren werd dus van 4 op 6 gebracht. 
Drie onderwijzers: A. Th. Verhaar, onderwijzer in de ontleed

kunde; J. C. van Effen, laborant in de apotheek en onderwijzer in 
de artsenijmengkunde en W. A. H. van Horsen, onderwijzer in het 
practisch hoefbeslag, gaven les in enkele practische vakken. 

De veeartsen onder de leeraren vooral hadden dus ieder een 
vreemd allegaartje van vakken te doceeren, wat hun overigens in 
verband met de nog geringe wetenschappelijke ontwikkeling der 
vakken en de wijze waarop toen nog werd gedoceerd (lees: gedic
teerd), wel niet zoo erg moeilijk zal zijn gevallen. 

Bij de verdeeling der vakken zat ook vooral voor het aantal der 
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lesuren zoo gelijk mogelijk te verdeelen, een beginsel dat tegen
woordig in Frankrijk nog gehuldigd wordt. 

Het klinisch onderwijs vooral was anders geregeld dan tegen
woordig. De klinische leeraren Hengeveld en Wirtz verdeelden de 
patiënten, die voor stationaire behandeling in de stallen in aan
merking kwamen onder elkaar, zonder dat er een scheiding werd 
gemaakt in patiënten met chirurgische of interne aandoeningen. 
Ze gaven om de beurt des morgens kliniek op voor hen vastgestelde 
dagen. 

Eerst werd eenige tijd besteed aan de consultatief aangevoerde 
patiënten, die hun vanuit de polikliniek werden gezonden en daarna 
werden de patiënten uit de stallen behandeld. De leeraar Weitzel 
had iederen morgen polikliniek („praktijk") en bovendien de buiten
kliniek. 

Deze regeling, die in hoofdzaak van Fransche origine was, en 
in Frankrijk nog in zwang is, werd aan de Veeartsenijschool lange 
jaren gevolgd. Eerst in 1908 is daarin een radicale wijziging ge
komen. 

Ook de leeraar van der Harst had een merkwaardig allegaartje van 
vakken te doceeren. Hij had den graad van apotheker, maar doceerde 
in het begin niet de pharmaceutische vakken; dit deed de laborant. 
Hij was echter belast met het toezicht op den pharmaceutischen 
dienst, omdat de laborant geen volledige bevoegdheid had. Ook 
deze toestand is lange jaren bestendigd. In den loop der jaren hebben 
vier apothekers achtereenvolgens dezelfde vakken gegeven (van der 
Harst, Woltering, van Itallie, Sjollema), totdat na het ontslag van 
den onderwijzer van Effen het onderwijs in de pharmacie en den 
pharmaceutischen dienst op beteren grondslag werden ingericht. 

In 1877 werd eenige wijziging gebracht in de verdeeling der 
vakken door de benoeming van W. C. Schimmel tot leeraar, die de 
heelkunde te doceeren kreeg, naast algemeene geneesleer en die tevens 
belast werd met het geven van klinisch onderwijs. Door deze be
noeming werd het aantal leeraren van 6 op 7 gebracht. De leeraar 
Hengeveld kreeg toen in de plaats van heelkunde, de geneesmiddel
en vergiftleer te doceeren, terwijl de leeraar Weitzel in plaats van 
laatstgenoemde vakken hoefziekten kreeg. Hengeveld werd, om 
gezondheidsredenen, ontheven van de kliniek. 
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Aan Mac Gillavry werd, ingevolge zijn benoeming tot Hoog
leeraar aan de Universiteit te Leiden, bij Koninklijk Besluit van 
19 September 1877 met ingang van 1 October eervol ontslag ver
leend als directeur en leeraar. Bij Koninklijk Besluit van 9 October 
werd met ingang van dien dag, na gedurende enkele dagen tijdelijk 
met de waarneming van het directoraat te zijn belast geweest, tot 
directeur benoemd de leeraar Wirtz. Voor de leervakken welke 
door Mac Gillavry werden onderwezen, werd met ingang van 
1 Januari 1878 tot leeraar benoemd C. A. Pekelharing, Dr. med., 
oud-assistent bij de physiologie aan de Leidsche Hoogeschool, 
practiseerend arts te Leiden. Wirtz, die het voorstel daartoe deed, 
had, zooals uit de correspondentie blijkt, liever een veearts in zijn 
plaats gezien, maar kon geen geschikt candidaat vinden. Wirtz 
heeft steeds gemeend, dat niet-veeartsen feitelijk niet aan de Vee
artsenijschool thuis behoorden. Dit beginsel wordt ook in het buiten
land meestal gehuldigd. Naast de physiologie, weefselleer en prac-
tische microscopie, de vakken dus van Mac Gillavry kreeg Pekel
haring ook te doceeren de algemeene ziektekunde en de ziektekundige 
ontleedkunde. Wirtz de nieuwe directeur hield als leeraar de bij
zondere ziektekunde en geneesleer en de kliniek. 

Bij Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1881 werd op voorstel 
van den Directeur Wirtz, „wegens reorganisatie van het dienstvak", 
met ingang van 1 September aan de oudste leeraren F. C. Hekmeijer, 
G. J. Hengeveld en Dr. J. R. E. van Laer eervol ontslag verleend. 
Tevens werd aan Dr. C. A. Pekelharing eervol ontslag verleend 
wegens zijn benoeming tot Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht. Bij hetzelfde Koninklijk Besluit werden met ingang van 
1 September 1881 tot leeraren benoemd: M. H. J. P. Thomassen, 
veearts te Maastricht, D. F. van Esveld, militair paardenarts 
2e klasse aan de Kon. Militaire Academie te Breda, J. D. van der 
Plaats, Dr. in de wis- en natuurkunde, assistent aan de Veeartsenij
school (bij van Laer) en S. de Jager, Dr. med., assistent bij de 
physiologie te Leiden. Deze benoemingen brachten een andere ver
deeling der leervakken mee. Het was dus feitelijk een reorganisatie: 
de derde. 

Wirtz deed afstand van het klinisch onderwijs en behield alleen 
bijzondere ziektekunde en geneesleer (2e afd.) n.1. de besmettelijke 
en parasitaire ziekten en de vétérinaire politie, en schiep daarnaast 
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voor zich het leervak „geschiedenis der epizoötische ziekten", welk 
vak bij zijn aftreden weer verviel. Wirtz was, zooals uit de toe
lichting op zijn voorstellen aan den Minister blijkt, van meening 
dat de epizoötische ziekten ook uit een geschiedkundig oogpunt 
gekend dienden te worden, omdat de geschiedenis van hun ontstaan, 
hun verloop en van hunne bestrijding van het grootste gewicht is. 
Ter motiveering van deze door hem te vervullen leeraars functie, 
merkte hij ook op, dat dit onderwijs het best door hem kon worden 
gegeven, omdat alle bemoeiingen van veterinaire politie voor het 
(buiten de districtsveeartsen liggend) terrein der Veeartsenijschool, 
toch door hem verzorgd werden. Later werd dit, zij het niet officieel, 
ook uitgebreid tot het toezicht op hetgeen binnen het terrein der 
distr iets veeartsen lag. 

Door de verdeeling der bijzondere ziektekunde en geneesleer 
in twee deelen werd de grondslag gelegd voor den tegenwoordigen 
leerstoel van de Blieck. Deze leerstoel bestaat in dezen vorm aan 
geen enkele Veeartsenij kundige Hoogeschool in het buitenland. Bij 
de heelkunde (Schimmel) werden gevoegd de operatie- en verband
leer, de leer van den hoef en het hoefbeslag en de hoefziekten. Dit 
was daardoor een afgerond geheel geworden. 

De tegenwoordige leerstoel voor inwendige ziekten vond zijn 
grondslag in de benoeming van Thomassen voor de bijzondere 
ziektekunde en geneesleer (ie deel). Hij kreeg daarnaast de alge-
meene geneesleer, de geneesmiddel- en vergiftleer en de geschiedenis 
en de litteratuur der veeartsenijkunde te doceeren. 

De grondslag van het tegenwoordige lectoraat in klinische onder
zoekingsmethoden werd gelegd, doordat Thomassen ook als nieuw 
vak te doceeren kreeg de zgn. „propaedeutische kliniek". 

De leeraar voor verloskunde (Weitzel) werd ontheven van het 
geven van onderwijs in hoefziekten en kreeg daarvoor in de plaats 
de veeteelt, de gerechtelijke veeartsenijkunde en de vleeschkeuring, 
die als nieuw practisch vak op het programma verscheen. Een en 
ander was zeer tegen zijn zin, omdat hij zich geheel in deze voor 
hem nieuwe vakken in moest werken. Hij schikte zich echter nood
gedwongen in zijn lot. 

Hoewel bij de leervakindeeling in 1881 duidelijk het streven was 
waar te nemen een betere, meer rationeele groepeering te scheppen, 
staat daartegenover een hier en daar irrationeele losscheuring van bij 
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elkaar behoorende onderdeden. Zoo werd de veeteelt, die trouwens 
toen, en ook nog later, als ondergeschikt vak werd beschouwd, van 
de overige zoötechnische vakken losgescheurd en aan de verlos
kunde toegevoegd. 

De leerstoel voor anatomie was vóór 1881 reeds een allermerk
waardigst allegaartje en dat werd er na 1882 niet beter op. Behalve 
anatomie had Hekmeijer te geven: natuurlijke historie, exterieur 
en raskennis van het paard, de leer van den hoef en het hoefbeslag, 
veeartsenij kundige politie, gerechtelijke veeartsenijkunde, geschie
denis en litteratuur der veeartsenijkunde. De nieuwe anatoom (van 
Esveld) kreeg er bij teratologie en embryologie, twee nieuwe vakken, 
die toen voor het eerst op het programma verschenen. Hierbij behield 
hij de natuurlijke historie, exterieur en raskennis van het paard, 
welke vakken ook voor de andere huisdieren werden uitgebreid en 
bovendien de gezondheidsleer der huisdieren en voederkennis. 

Het aantal vakken was te groot voor het aantal leeraren, vandaar 
deze irrationeele verdeeling. Men had toen reeds één of twee nieuwe 
leeraren meer aan moeten stellen. 

Hieraan werd echter eerst omstreeks 20 jaren later gedacht. 
Trouwens het denkbeeld was toen nog niet goed doorgedrongen, 
dat naast doceeren onderzoeken behoort te staan en was in ieder 
geval bij Wirtz nog niet gerijpt. Overigens was deze reorganisatie 
van 1881, geheel volgens de voorstellen van Wirtz opgezet en 
doorgevoerd een goed stuk werk voor dien tijd. 

De leerstoel voor physiologie werd niet gewijzigd. De leerstoel 
voor natuurkunde en scheikunde verscheen na 1881 in het pro
gramma als natuurkunde en theoretische scheikunde, terecht, omdat 
de praktische scheikunde door den leeraar in het bezit van den graad 
van apotheker werd gegeven. Ook de regeling der klinieken onder
ging eenige wijziging. Na 1881 werden de poliklinische patiënten 
slechts in de voorkliniek behandeld door den leeraar, die tevens de 
buitenkliniek voor zijn rekening had, en werden dus de klinische 
leeraren voor de stationaire klinieken ontheven van de zgn. „prak
tijk". De afwisseling van de twee klinici voor de stationaire kliniek 
bleef echter bestaan. 

In het programma 1881—1882 verschenen voor het eerst de 
termen: „consultatieve kliniek" (praktijk), „stationaire kliniek" en 
„ambulatoire kliniek" (buitenpraktijk). 
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Het woord „praktijk" hield zich echter nog tot 1888 staande, 
na dien tijd werd het niet meer gebruikt in het programma. 

De lijst der vakken en de verdeeling der vakken, zooals die in 
1881 bij de benoeming van het nieuwe leerarenpersoneel werden 
vastgesteld, werd in 20 jaar niet noemenswaard gewijzigd. 

In 1882 verscheen, op verzoek van Schimmel, de oogheelkunde 
als afzonderlijk vak op den lesrooster, te geven door den leeraar 
in de heelkunde. 

Bij Koninklijk Besluit van 7 December 1885 werd op zijn ver
zoek eervol ontslagen, de leeraar Dr. S. de Jager, en in aansluiting 
daaraan werd bij Koninklijk Besluit van 26 Januari 1886 H. Zwaar
demaker, Dr. med. Officier van gezondheid 2e klasse, gedetacheerd 
in het Militair Hospitaal te Utrecht, gedetacheerd aan de Vee
artsenijschool en belast met het geven van onderwijs in de physio-
logie, de pathologische anatomie en de algemeene pathologie. Hij 
werd niet definitief leeraar. In het leerplan kwam daardoor geen 
wijziging. 

Bij Koninklijk Besluit van 24 Januari 1888 werd met ingang 
van 1 Februari tot leeraar benoemd H. J. Hamburger, chem. en 
med. doctor, assistent aan het Physiologisch laboratorium der Rijks
universiteit te Utrecht. 

Zwaardemaker werd toen van zijn detacheering ontheven. In het 
leerplan kwam ook toen geen verandering. 

Ook nu weer poogde Wirtz op dezen leerstoel een veearts te 
plaatsen. Poels werd daartoe aangezocht, maar hij weigerde. Ook 
Faber, een veearts die geneeskundige was geworden, weigerde het 
leeraarschap. 

Behalve een principieel bezwaar had Wirtz, niet ten onrechte, 
bezwaar tegen de physiologen van medische origine, omdat ze niets 
wisten van en niets voelden voor de pathologie van de dieren, wat 
door Wirtz, die zelf een uitnemend patholoog-anatoom was, een 
groot bezwaar werd geacht. Wirtz wenschte dan ook als patholoog
anatoom liefst een veearts te doen benoemen. 

De leeraar F. Th. Weitzel werd bij Koninklijk Besluit van 
13 Februari 1893, met ingang van 1 September 1893, op zijn ver
zoek eervol ontslagen. 

Bij Koninklijk Besluit van 28 Maart 1893 werd tot leeraar in 
zijn plaats benoemd M. G. de Bruin, veearts te Zalt-Bommel. 
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In het leerplan kwam toen geen verandering, de Bruin nam de 
vakken van Weitzel zonder meer over. 

De leeraar Dr. L. J. van der Harst, werd bij Koninklijk Besluit 
van 5 Januari 1897 met ingang van i Februari op zijn verzoek 
eervol ontslagen. Bij Koninklijk Besluit van 30 Januari 1897 werd 
tot zijn opvolger benoemd P. M. J. M. E. Woltering, doctor in de 
pharmacie en apotheker te 's-Hertogenbosch. Ook hierdoor onder
ging het leerplan geen verandering. 

Bij Koninklijk Besluit van 14 Augustus 1901 werd met ingang 
van 1 October 1901 aan den leeraar H. J. Hamburger eervol ontslag 
verleend wegens zijn benoeming tot Hoogleeraar te Groningen. Tot 
opvolger van Hamburger werd met ingang van 15 October 1901 
benoemd M. C. Dekhuyzen, doctor in de plant- en dierkunde en arts, 
privaat-docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Dekhuyzen, wiens 
studievak feitelijk zoölogie was, nam zonder meer de vakken van 
Hamburger over. Dadelijk na zijn benoeming deed hij nog een 
studiereis naar het zoölogisch Station te Napels. 

De leeraar Dr. Woltering werd bij Koninklijk Besluit van 22 Juni 
1902, met ingang van 1 Augustus 1902 op zijn verzoek eervol 
ontslagen. Bij Koninklijk Besluit van 5 September 1902 werd met 
ingang van 16 October 1902 benoemd tot zijn opvolger L. van 
Itallie, Phil. Nat. Dr., gemeente-apotheker te Rotterdam. Ook nu 
kwam er geen verandering. Van Itallie behield zich echter wel voor 
het onderwijs in de dierkunde te kunnen loslaten, wat dan ook in 
1906 geschiedde. 

Twintig jaren heeft de Veeartsenijschool als het ware geslapen, 
terwijl de wetenschap met reuzenschreden vooruitging. Na 1900 
echter, in verband ook vooral met den invloed die van de Directie 
van den Landbouw uitging, ontwaakte ze uit haar slaap. 

In 1903 verschenen de bacteriologie en de vleeschkeuring op 
het programma als practische leervakken voor het vierde studiejaar. 

Bij Koninklijk Besluit van 14 Februari 1903 werd met ingang 
van 23 Februari 1903 K. Hoefnagel, directeur van de Gemeente
slachtplaats te Utrecht, tot wederopzeggens toe belast met het geven 
van een j aarlij kschen cursus in de practische vleeschkeuring aan de 
leerlingen van het vierde studiejaar, onder toekenning van den titel 
van buitengewoon leeraar. De theoretische vleeschkeuring bleef in 
handen van de Bruin. 
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In 1904 verscheen op wensch van de Directie van den Landbouw 
de landbouwkunde het eerst op het programma, als onverplicht vak 
voor het vierde studiejaar. Daarvóór werd in October 1904 den 
rijkslandbouwleeraar S. Koenen te Deventer opgedragen te be
ginnen met November 1904 tijdens den wintercursus wekelijks ge
durende twee uren een cursus in landbouwkunde te houden, ten 
behoeve van de leerlingen van het 3e en 4e studiejaar, die zich 
daarvoor mochten aanmelden. 

Na 1900 was het besef doorgedrongen, ook bij den Directeur van 
de Veeartsenijschool, dat er nieuwe leerkrachten bij moesten komen, 
om de algemeene overlading met heterogene leervakken te doen 
ophouden. 

Als nieuwe leeraar verscheen het eerst H. Markus, veearts, Dr. 
med. vet., onderdirecteur van de Rijksseruminrichting te Rotterdam, 
vroeger verbonden aan het abattoir te Amsterdam, die bij Koninklijk 
Besluit van 28 April 1906 met ingang van 1 Juni 1906 werd be
noemd om onderwijs te geven in de algemeene ziektekunde, de 
ziektekundige ontleedkunde en de bacteriologie. Hiermede kwam de 
eerste belangrijke wijziging in het leerplan tot stand. De leerstoel 
toch voor physiologie, weefselleer, pathologische anatomie en alge
meene pathologie, zooals hij was ingericht bij de benoeming van 
Pekelharing tot leeraar, werd nu in tweeën gesneden. De leeraar 
Dekhuijzen behield de physiologie en de weefselleer. 

Bij de benoeming van Markus als leeraar in de pathologische 
anatomie, zat mede voor een veearts dit vak te doen doceeren. 

De bacteriologie werd daarna in plaats van gedurende 2 uren ge
durende 8 uren gegeven, iets wat van niet geringe beteekenis is ge
weest voor de Veeartsenijkunde in Nederland in het algemeen. De 
teratologie, die vroeger door den anatoom werd gedoceerd, werd 
van toen af bij de pathologische anatomie gerekend. Al spoedig 
echter werd dit vak niet meer afzonderlijk gedoceerd. 

Het jaar 1906 kan een mijlpaal genoemd worden in de veel
bewogen geschiedenis van het Veeartsenij kundig onderwijs. 

In de 15 jaren die daarna verliepen waren mutaties en verbete
ringen niet van de lucht en beleefde het Veeartsenij kundig onderwijs 
3 bestuursvormen, n.1. ie. Raad van Bestuur met vast directoraat 
(tot 1915); 2e. Raad van Bestuur met rouleerend directoraat 

16 
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(1915—1918); 3e. Hoogeschool met Senaat en Curatorium 
(1918—1925). De vierde bestuursvorm die naar alle waarschijn
lijkheid wel definitief zal blijken te zijn, de Faculteit der Utrechtsche 
Universiteit kwam in 1925 tot stand. 

In dien tijd stierven 6 leeraren, n.1. M. H. J. P. Thomassen 
(1906), M. G. de Bruin (1908), D. F. van Esveld (1912), W. C. 
Schimmel (1914), J. D. van der Plaats (1915) en H. Markus 
(1919), welk feit van verstrekkende beteekenis was door de ver
anderingen die in verband daarmee mogelijk werden. 

In die periode werden 16 nieuwe leeraren, resp. hoogleeraren be
noemd, n.1. H. Markus, pathologie (1906); J. Wester, kliniek 
(1907); B. Sjollema, plantkunde, scheikunde (1907); W. J. Pai-
mans, verloskunde (1908); M. H. Kroon, zoötechnie (1909); 
D. A. de Jong, parasitaire en besmettelijke ziekten (1910) ; H. Jacob, 
kliniek (1911); J. E. W. Ihle, dierkunde (1910); G. Krediet, 
anatomie (1913); J. H. Hartog, kliniek (1914); L. de Blieck, 
parasitaire en infectie-ziekten (1916); W. H. Keesom, natuurkunde 
(1916); H. Remmelts, vétérinaire politie (1916); H. Poels, prac-
tische bacteriologie (1917); H. Schornagel, pathologie (1919) en 
C. F. van Oyen, vleesch en melkhygiëne (1919). 

Verschillende van deze benoemingen brachten verbetering in de 
organisatie van het onderwijs mede. 

Gedurende bedoelde periode van 15 jaren werden 4 groote insti
tuten gesticht, n.1. het pathologisch instituut (1908), het instituut 
voor chirurgie (1916), het instituut voor anatomie (1921) en de 
kliniek voor kleine huisdieren (1921). In dezelfde periode werden 
door verbouwing opgericht het instituut voor parasitaire en infectie
ziekten (1912), het instituut voor verloskunde (1912), de interne 
kliniek (1917), het instituut voor de kennis der dierlijke voedings
middelen (1920). Nieuwe stallen werden gebouwd in 1908, 1910, 
1912, 1913, 1914, 1915, 1916 en 1917. 

Een veelbewogen en zeer belangrijk tijdvak dus, waarin de achter
stand wonderbaarlijk snel werd ingehaald en Nederland in orga
nisatie en outillage van het vétérinair onderwijs aan de spits kwam 
te staan. 

In 1906 kwam er nog een belangrijke wijziging tot stand. 
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Bij ministerieele beschikking van 18 Augustus 1906 werd de 
leeraar Dr. van Itallie ontheven van het onderwijs in de dierkunde 
en werd H. F. Nierstrasz, Bot. et Zool. doctor, lector in de zoölogie 
aan de Universiteit te Utrecht, belast met het geven van onderwijs 
in de dierkunde en met de zorg van het dierkundig museum. Hier
door werd de grondslag gelegd voor den lateren leerstoel voor dier
kunde en plantkunde. 

Na dien tijd zijn belangrijke wijzigingen in het leerarenpersoneel 
en het leerplan niet van de lucht geweest. 

In December 1906 overleed de leeraar Thomassen. Bij Koninklijk 
Besluit van 22 Januari 1907 werd met ingang van 1 Februari 1907 
tot leeraar benoemd, J. Wester, veearts te Alkmaar. Het overlijden 
van Thomassen gaf tot groote wijzigingen in het klinisch onderwijs 
aanleiding, waarbij echter ook toen een rationeele verdeeling van de 
leervakken nog niet alle opzichten werd nagestreefd. 

De leeraar de Bruin werd de eigenlijke opvolger van Thomassen, 
in dien zin, dat hij het onderwijs in de bijzondere ziektekunde en 
geneesleer en de stationnaire kliniek overnam. Hij behield echter ook 
de verloskunde, de buitenpraktijk en de gerechtelijke veeartsenij
kunde en schiep voor zichzelf op die wijze een zeer overladen leer
stoel. 

De leeraar Wester kreeg een allerzonderlingst allegaartje te 
doceeren, n.1. de algemeene geneesleer, geneesmiddel- en vergiftleer, 
veeteelt, theoretische vleeschkeuring, geschiedenis en litteratuur der 
veeartsenijkunde, en daarnaast de geheele polikliniek en de station
naire hondenkliniek. 

De leeraren Schimmel en de Bruin verdeelden de stationnaire 
patiënten in dien zin, dat Schimmel in het vervolg slechts behandelde 
de chirurgische aandoeningen bij paarden en de Bruin de interne 
patiënten kreeg plus de andere dieren, zoowel met inwendige- als 
met uitwendige aandoeningen, behalve de zgn. kleine huisdieren. 
De bedoeling welke daarbij voorzat was vooral om de Bruin de 
gelegenheid te geven meer zijn aandacht te kunnen wijden aan de 
runderziekten, die inderdaad tot dien tijd zeer waren verwaarloosd. 

Vóór hij definitief zijn taak aanvaardde, verklaarde de leeraar 
Wester zich niet competent de vleeschkeuring te doceeren. De leeraar 
Markus verklaarde zich toen bereid de vleeschkeuring bij zijn vakken 
te nemen, maar stelde den eisch het vak ook later te kunnen behouden 
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en er officieel voor te worden aangesteld, indien hij dit mocht 
wenschen. 

Dr. van Itallie werd bij Koninklijk Besluit van 16 Mei 1907 eervol 
ontslag verleend wegens zijn benoeming tot hoogleeraar aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden. Bij hetzelfde Koninklijk Besluit werd 
tot zijn opvolger benoemd, met ingang van 1 September 1907, 
B. Sjollema, Phil. Nat. Doctor, directeur van het Rijkslandbouw
proefstation te Groningen. 

Door deze benoeming kwam er geen verandering in het leerplan. 
De leeraar de Bruin overleed den 7en Maart 1908. Weer kwam 

nu de aanstelling van meerdere leeraren ter sprake en was er een 
strijd om den voorrang tusschen de aanvrage om een vierden 
klinicus dan wel een zoötechnicus, die dan vooral de zeer overladen 
leeraars functie van den anatoom van Esveld zou kunnen ontlasten. 
Deze was n.1. zoo met arbeid overladen, mede door de scheiding-
van het ie en 2e studiejaar, wat wegens het groot aantal leerlingen 
noodig was, dat in de jaren 1906, 1907 en 1908 een militair paarden
arts les had moeten geven in exterieur en raskennis van het paard. 
Een leeraar voor zootechniek werd daarom het meest urgent geacht. 

Bij Koninklijk Besluit van 28 Augustus werd de veearts W. J. 
Paimans te Oss met ingang van 1 September 1908 tot leeraar be
noemd voor de vakken van de Bruin. 

Bij hetzelfde Besluit werd benoemd tot leeraar, voor het tijdvak 
van 1 September 1908 tot en met 31 Maart 1909, de veearts H. M. 
Kroon te Deventer, die bij Koninklijk Besluit van 27 Maart met 
ingang van 1 April 1909 definitief tot leeraar werd benoemd. Hier
mede deed de leerstoel voor zootechniek aan de Veeartsenijschool zijn 
intrede. Kroon kreeg voorloopig te doceeren de veeteelt en de na
tuurlijke historie, exterieur en raskennis, terwijl de hygiëne en de 
voederkennis aan van Esveld bleven. Om de klinische leeraren te 
ontlasten kreeg hij ook de gerechtelijke veeartsenijkunde en de leer 
van den hoef en het hoefbeslag te doceeren. 

Een rationeele verdeeling der vakken stuitte voorloopig nog af 
op de overlading van de drie klinici. Van toen af werd er doelbewust 
gestreefd naar de benoeming van een vierden klinicus, wat meer 
en meer noodzakelijk werd, doordat de klinische onderzoekings
methoden meer en meer in zwang kwamen en de klinieken in de 
laatste jaren een hooge vlucht hadden genomen. 
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DE VEEARTSENIJSCHOOL ONDER HET DIRECTORAAT VAN 
SCHIMMEL. 

Bij Koninklijk Besluit van 28 Augustus 1909 werd met ingang 
van 1 September van dat jaar eervol ontslag verleend aan Dr. A. 
W. H. Wirtz. 

Tot waarnemend directeur werd benoemd de oudste leeraar 
W. C. Schimmel, die op 1 Januari 1910 als directeur en leeraar in 
vaste functie kwam. 

Het was te verwachten dat het directoraat nu in andere banen 
werd geleid, in weerwil van het feit, dat reglementair in dit ambt 
geen verandering kwam. Schimmel had te veel meegemaakt onder 
Wirtz en zelf te vaak en te heftig geopponeerd dan dat het anders 
had kunnen zijn. 

De Raad van Bestuur kreeg meer invloed, de directeur trok zich 
terug. De verstandhouding met de leeraren was zeer goed. 

In deze periode ontwikkelde zich het veeartsenij kundig onderwijs 
met kracht. De onderwijssubsidies werden verhoogd; voor 1910/ 
1911 was het 15644 gulden. Gelden ter goede rekening voor kleine 
uitgaven werden den leeraren ter beschikking gesteld, wat de zaken 
vlotter deed verloopen. De begrootingen voor de afdeelingen stegen. 

De klinieken bloeiden als nooit tevoren, vooral de polikliniek. 
In 1906/1907 was het aantal dieren dat werd behandeld of onder

zocht 3345;' in 1909/1910 was dit gestegen tot 8500. 
De dienst in de bibliotheek werd geregeld, waarbij den leerlingen 

de gelegenheid werd gegeven boeken in te zien en te leenen. 
Meerdere assistenten en ander personeel waren noodig en konden 

worden verkregen. Conservatoren deden hun intrede in het onder
wijs. 

Nieuwe stallen werden gebouwd. Een vierde klinicus voor de 
kleine huisdieren, noodig geworden door den sterken toevoer van 
zieke dieren vooral in de polikliniek, werd aangesteld (1911), waar
door de opbloei der klinieken zeer werd bevorderd. De salarieering 
van het lagere personeel werd verhoogd; dat van de leeraren 
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eerst veel later. Studiereizen op rijkskosten werden mogelijk. Excur
sies werden gehouden. Nieuw leven overal. De school was uit zijn 
slaap ontwaakt. 

Het aantal practische leervakken steeg tot 21. De nieuwe prac-
tische vakken waren parasitaire- en infectieziekten, physische diag
nostiek, methoden van chemisch-klinisch onderzoek, microscopische 
diagnostiek en sectietechniek. Ook het aantal leerlingen steeg. In 
1909/1910 was het aantal 146, in 1911/1912 was het aantal 185; 
n.1. in het ie studiejaar 73; 2e studiejaar 46; 3e studiejaar 29; 
4e studiejaar 37. In 1912/1913 was het aantal reeds 205, over de 
studiejaren verdeeld als volgt: ie jaar 61; 2e jaar 68; 3e jaar 40; 
4e jaar 36. In 1913/1914 studeerden 217 leerlingen, in 1915/1916, 
224. 

Bij Koninklijk Besluit van 22 September 1910, werd na een 
overgangsperiode van Januari 1909 tot December 1910, waarin het 
onderwijs in de vakken van Wirtz werd gegeven door Dr. H. L. 
Reeser, onder-directeur c'er Seruminrichting te Rotterdam, met 
ingang van 1 Dec. 1910 benoemd tot leeraar met den persoonlijken 
titel van hoogleeraar, Dr. D. A. de Jong, buitengewoon hoogleeraar 
voor de vergelijkende pathologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
De leeraar de Jong werd benoemd voor het onderwijs in de kennis 
van de parisitaire- en besmettelijke ziekten en in de veeartsenij kun
dige politie. De geschiedenis van de epizoötische ziekten verdween 
als leervak van het tooneel. De Jong bleef buitengewoon Hoogleeraar 
te Leiden en stelde bij zijn benoeming den eisch slechts een gedeelte 
van zijn tijd aan het onderwijs te Utrecht te moeten wijden, den 
titel Hoogleeraar en een goed geoutilleerd, volkomen onafhankelijk 
instituut te krijgen. Een staat in een staat dus, wat tot veel 
gewrijf aanleiding gaf. Deze voorwaarden werden, op advies van 
den Raad van Bestuur alle ingewilligd, in de eerste plaats omdat 
men den hoogst bekwamen de Jong gaarne aan het vétérinair 
onderwijs verbonden zag, maar ook omdat men verwachtte, dat 
vroeg of laat de Jong wel het buitengewoon hoogleeraarschap te 
Leiden zou moeten opgeven. En tenslotte zag men niet ongaarne 
dat de universitaire neigingen van de Jong werden bevredigd, als 
voorspel voor de verheffing tot hoogeschool, die zoo lang uitbleef. 

Het liep echter anders dan men had verwach. De Jong werd in 
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1915 gewoon Hoogleeraar te Leiden en bedankte toen voor zijn 
functie te Utrecht. 

De Minister zeide in 1911 in de Staten-Generaal bij de verdedi
ging van de hooge eischen van de Jong, deze te willen inwilligen 
omdat de Veeartsenijschool door te ver gedreven zuinigheid in hare 
ontwikkeling was belemmerd, de schoolruimte te beperkt was, het 
leerarenpersoneel overladen, en de leermiddelen niet aan bescheiden 
eischen voldeden. De Jong kreeg twee conservatoren, twee amanuen-
ses, voor de eerste aanschaffing van hulpmiddelen ƒ 10000, een 
onderwijssubsidie van ƒ 3000, en een subsidie voor proefdieren van 
ƒ 6000. Dit was voor dien tijd ongehoord. 

In 1911 werd eindelijk de vierde klinicus benoemd. Bij Koninklijk-
Besluit van 29 Juli 1911 werd met ingang van 1 September 1911 
tot leeraar benoemd H. Jacob, Dr. Med. Vet., veearts te München. 
De meerderheid in den Raad van Bestuur was van meening dat er 
voor dezen leerstoel geen geschikte candidaat in Nederland was 
te vinden, De bedoeling, om hiermede indirect aan te toonen dat ons 
veeartsenij kundig onderwijs broodnoodig moest worden verbeterd, 
was echter aan deze meening niet vreemd. 

Het klinisch onderwijs kon nu op meer rationeele basis worden 
verdeeld. Als beginsel werd daarbij aangenomen, dat ieder der klinici 
een gedeelte van den klinischen arbeid geheel voor zich moest 
krijgen en dus zijn patiënten zoowel poliklinsch als stationnaii be
handelen moest. Daartoe werd het noodig dat ieder der klinici iederen 
dag kliniek gaf, en niet afwisselend om den anderen dag, zooals tot 
nu toe de internist en de chirurg deden. 

Den nieuwen leeraar werd als theoretisch vak opgedragen het 
onderwijs in de algemeene geneesleer, geneesmiddel- en vergiftleer 
en verder de kliniek voor kleine huisdieren, zoowel poliklinisch als 
stationnair. 

De heelkundige paardenkliniek (Schimmel), zooals die tot stand 
was gekomen na den dood van 1 homassen, bleef als zoodanig be
stendigd, met dien verstande, dat ook hier nu iederen dag kliniek 
werd gehouden. 

De klinicus voor de interne kliniek (Wester), waarvan de grond
slag reeds gelegd was door de Bruin, kreeg als theoretisch leervak 
de bijzondere ziektekunde en geneesleer voor zoover het ziekten van 
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niet besmettelijken en niet parasitairen aard betreft, de propaedeu-
tische kliniek, de klinische onderzoekingsmethoden en wat betreft 
het praktisch klinisch onderwijs, de interne ziekten van de groote 
huisdieren en de chirurgische kliniek der groote huisdieren, behalve 
het paard. 

Aan den leerstoel voor verloskunde bleef de buitenpraktijk ver
bonden en als klein nevenvak kreeg de verloskundige ook te doceeren 
de geschiedenis der veeartsenijkunde. 

Ook nu kon men niet geraken tot een algeheele rationeele ver
deeling der klinische vakken. Onder de vier klinici was echter het 
onderwijs niet beter te verdeelen, wilde men de eene kliniek niet te 
zwaar en de andere niet te licht belasten. 

De leeraar Schimmel, die op gevorderden leeftijd, na het aftreden 
van Wirtz, het drukke directoraat overnam, werd ernstig overladen 
met arbeid en kreeg daarom als adjunct naast zich J. H. Hartog, 
veearts te Culemborg, die bij Koninklijk Besluit van 5 Augustus 
1911 met ingang van 1 September benoemd werd tot buitengewoon 
leeraar. De theoretische vakken behield de leeraar Schimmel voor-
loopig nog. 

Na den dood van den smid-onderwijzer van Horsen, in 1912, 
werd het onderwijs in practisch hoefbeslag voor de leerlingen be
langrijk ingekort. 

De leeraar D. F. van Esveld overleed den 25en Februari 1912. 
Tot zijn opvolger werd bij Koninklijk Besluit van 14 Januari 1913, 
No. ix, benoemd Dr. G. Krediet, leeraar aan de Indische Veeartsen
school te Buitenzorg. Nu werd de anatoom ontlast van het onder
wijs in de hygiëne en voederkennis en daarmee de leerstoel voor 
zootechniek, terwijl de zoötechnicus werd ontlast van het onderwijs 
in gerechtelijke veeartsenijkunde, dat aan den internist kwam. 

De instelling van een definitieven leerstoel voor zoölogie en 
botanie kwam een stap nader tot verwezenlijking, toen de tijdelijke 
buitengewone leeraar Dr. J. E. W. Ihle, definitief tot leeraar werd 
benoemd en tevens belast werd met het onderwijs in de plantkunde. 

Het was reeds lang in confesso, dat de regeling van den pharma-
ceutischen dienst en het pharmaceutisch onderwijs niet aan billijk 
te stellen eischen beantwoordden. De leeraar van Itallie had dan ook 
reeds bij zijn vertrek naar Leiden de meening uitgesproken, dat er 
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spoedig een apotheker moest worden belast met dit onderwijs en 
dezen dienst. Het was bovendien in confesso, dat de leerstoel voor 
natuurkunde en scheikunde niet langer als zoodanig kon worden 
gehandhaafd, omdat niemand twee dergelijke vakken behoorlijk kan 
blijven beheerschen, temeer omdat er groote behoefte werd gevoeld 
aan een praktikum voor physica. Een en ander gaf aanleiding, dat 
besloten werd te streven naar het aanstellen van een apotheker, 
waardoor de controle van den pharmaceutischen dienst en het 
onderwijs in de pharmacie door den leeraar-apotheker kon ver
vallen. In afwachting daarvan werd de plantkunde gebracht bij de 
zoölogie en nam de leeraar-apotheker, die tot nu toe reeds de 
practische scheikunde doceerde, ook het onderwijs in de theoretische 
scheikunde over, met uitzondering van de physische scheikunde. 

Op deze wijze ontstonden dus de leerstoelen voor physica en 
physische scheikunde en die voor dierkunde en plantkunde, zooals 
ze ook bij de reorganisatie van 1917 bestendigd bleven en werd 
de grondslag gelegd voor den leerstoel voor scheikunde. 

De definitieve regeling daarvan kon tot stand komen toen de 
onderwijzer van Effen, laborant in de apotheek, bij Koninklijk 
Besluit van 30 April 1915 eervol ontslag werd verleend en een 
apotheker werd benoemd. Bij Koninklijk Besluit van 17 April 1915 
werd met ingang van 1 Juni benoemd tot apotheker aan de Vee
artsenijschool, tevens belast met het geven van onderwijs in artsenij-
warenkennis en theoretische en practische artsenij mengkunde de 
apotheker D. J. de Jong, assistent aan het Landbouwproefstation 
te Groningen. De pharmaceutische vakken werden dus onder één 
docent vereenigd, welke regeling als lectoraat bij de reorganisatie 
in 1917 werd bestendigd. 

In 1913 werd Schimmel benoemd tot Doctor honoris causa in de 
geneeskunde aan de Utrechtsche universiteit. Zijn promotor was 
Prof. Eykman, die de veeartsen en het wetenschappelijk streven 
aan de school prees, wat de Senaat der Universiteit tot dit eerbewijs 
had doen besluiten. 

De gezondheidstoestand van den directeur en leeraar Schimmel 
werd van dien aard, dat hij zich nog meer moest terugtrekken om 
zich slechts in hoofdzaak te wijden aan het directoraat. 

In verband daarmee werd bij Koninklijk Besluit van 28 Maart 
1914 de buitengewoon leeraar J. H. Hartog benoemd tot gewoon 
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leeraar. Hij nam bijna alle vakken van Schimmel over, die slechts 
oogheelkunde en hoefziekten behield. Na den dood van Schimmel 
werden ook deze vakken door den leeraar Hartog gegeven. 

Aan het eind van 1914 verstoorde de oorlog het rustig en krachtig 
voortschrijden van het vétérinair onderwijs op gevoelige wijze. 
Reeds zeer spoedig na het uitbreken van den oorlog ontving de Raad 
van Bestuur een schrijven van den Minister om vooral zuinig te zijn. 
Veel studenten en personeel werden gemobiliseerd, wat het onder
wijs zeer ontwrichtte. 

Op 17 December 1914 stierf Schimmel, 65 jaar oud. 
Hoe groot de bloei van de school was onder zijn directoraat blijkt 

mede uit het in vergelijking met slechts weinige jaren geleden enorme 
begrootingscij fer voor 1915, n.1. 136546 gulden voor personeel. 

Omtrent de bezwaren welke de mobilisatie voor de studenten 
meebracht laat ik hier volgen wat een der toen gemobiliseerden, de 
veearts H. ten Have, directeur van het slachthuis en de keurings
dienst te Winschoten, mij meedeelde: 

„Door de mobilisatie werd een groot aantal vétérinaire 
studenten in militairen dienst geroepen in verschillende functies 
n.1. adsp. res. paardenarts, milicien, onderofficier, res. officier 
en later ook als landstormer. 

Aangezien er geen algemeene studieverlofregeling bestond 
en dit door de zoo sterk uiteenloopende militaire omstandig
heden ook niet mogelijk was, kan ik dus geen algemeen schema 
aangeven. Ook waren we zoodanig over het veldleger verdeeld, 
dat er geen of zeer weinig onderling contact bestond. 

Mij persoonlijk ging het aldus: als student ingeschreven in 
Sept. 1913, het propadeutisch examen afgelegd in Juli 1914, 
gemobiliseerd 1 Aug. 1914 als dienstplichtig soldaat met uitstel 
van eerste oefening. Ik had gedurende het studiejaar 'i3/'i4 
moeite gedaan voor een verbintenis als adsp. res. paardenarts, 
doch hiervoor werden toen geen gegadigden toegelaten. 

Na opkomst in mil. dienst ben ik onafgebroken soldaat ge
weest tot eind Dec. 1916. Als res. luitenant heb ik toen studie
verlof genoten gedurende het studiejaar I9i6/'i7 (Oct. i9r7)-
Candidaatsexamen Sept. 1917. Toen weer in militairen dienst 
tot half Nov. 1917, waarop weer studieverlof werd toegestaan 
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tot Juni 1918. Gedurende dit studieverlof werd ik toegelaten 
tot de verbintenis als adsp. res. paardenarts en werd mij studie
verlof verleend tot nadere oproeping. Daarna ben ik zonder 
verdere militaire diensten afgestudeerd in Jan. 1920. 

Zooals U ziet is er dus een zeer langdurige studie-onder
breking geweest, n.1. van 1 Aug. '14 tot eind Dec. '16 en Oct. 
tot Nov. '17. 

Door deze onderbreking zijn verschillende studievakken on
voldoende tot hun recht gekomen, o.a. histologie, physiologie 
en anatomie (prepareeren enz.), welke ik later met veel moeite 
heb moeten bijwerken. 

Door mijn zeer korten studietijd (candidaats-^4 jaar, derde-
jaarsexamen 7 maanden) is er weinig gelegenheid geweest voor 
wat uitgebreider zelfstudie, en heb ik slechts dictaten kunnen 
studeeren. Dit is m.i. een groot bezwaar geweest." 
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DE VEEARTSENIJSCHOOL ONDER HET ROULEEREND 
DIRECTORAAT. 

Na den dood van Schimmel werd met ingang van i Januari 1915 
tot tijdelijk directeur benoemd de oudste leeraar Dr. J. D. van 
der Plaats. 

Van der Plaats bleef waarnemend directeur tot Mei 1915. Hij 
had bezwaar het directoraat definitief over te nemen, omdat de 
beslommeringen van het directoraat hem naar zijn meening te veel 
afhielden van zijn werk. Op voorstel van den Raad van Bestuur 
besloot toen de Regeering de volgende directeuren slechts voor één 
jaar te benoemen. De Raad van Bestuur besloot telkens den volgende 
in anciënniteit daartoe voor te dragen, nadat deze een jaar het 
secretariaat van den Raad had waargenomen, terwijl de voorgaande 
directeur en secretaris als assesoren zouden optreden. Hiermede deed 
het rouleerende directoraat zijn intrede aan de school. 

Dit rouleerend directoraat, feitelijk bedoeld als een overgang tot 
het a.s. rectoraat bleek de beste bestuursorganisatie te zijn die 
denkbaar was. Hierdoor werd de Raad van Bestuur souverein, en 
stond in direct contact met de Regeering. Alles ging over den Raad 
zonder tusscheninstantie. Elke dictatoriale neiging welke de direc
teur met het reglement in de hand zou willen botvieren, kon 
in de kiem worden gesmoord. Het directeursarchief bevatte geen 
geheime aangelegenheden meer. Hiermede ging automatisch gepaard 
een grootere zelfstandigheid der afdeelingen, decentralisatie dus. 
Bewaard werd echter het beginsel van saamhoorigheid, door over
legging en bespreking der jaarverslagen der leeraren met de be
doeling één geheel te blijven vormen. 

Bij Koninklijk Besluit van 17 April 1915 werd met ingang van 
1 Mei aan den Hoogleeraar Dr. D. A. de Jong eervol ontslag ver
leend als leeraar aan 's Rijks veeartsenij school. 

Als opvolger voor den leerstoel voor besmettelijke en parasitaire 
ziekten werd bij Koninklijk Besluit van 17 Sept. 1915 benoemd, 
ook met den persoonlijken titel van hoogleeraar, Dr. L. de Blieck, 
directeur van het Veeartsenij kundig laboratorium en de Neder-
landsch-Indische veeartsenschool te Buitenzorg. 
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Het instituut voor parasitaire- en besmettelijke ziekten kwam nu 
weer in het kader der school. De leerstoel werd ingekrompen door 
de benoeming bij Koninklijk Besluit van n Oct. 19*5 van Dr. H. 
Remmelts, inspecteur van den veeartsenijkundigen dienst, tot buiten
gewoon leeraar voor de veeartsenij kundige politie. Deze benoeming 
geschiedde tegen het advies van den Raad van Bestuur. Later (in 
1925) werd het vak weer gevoegd bij den leerstoel voor besmettelijke 
ziekten, waar het feitelijk bij behoort. 

De bacteriologie kwam nu bij den leerstoel voor infectieziekten. 
Op 1 Mei 1916 trad Dr. H. Markus op als directeur. 
Van 1915 tot 1917 werden er ernstige pogingen door den Raad 

van Bestuur gedaan om de Rijksseruminrichting, die in 1904 in 
Rotterdam was gesticht, verplaatst te krijgen naar Utrecht, nadat 
reeds in 1907 en 1908 de wenschelijkheid daarvan in den Raad van 
Bestuur was betoogd. Deze aangelegenheid kwam nu aan de orde. 
omdat deze instelling te Rotterdam langzamerhand veel te klein en 
te slecht behuisd was. De directeur der Seruminrichting Dr. Poels, 
scheen er principieel niet tegen, wenschte echter dat de inrichting 
onafhankelijk van de school zou staan. Ook de Regeering was er 
in principe niet tegen. De stad Rotterdam, die van deze pogingen 
de lucht kreeg, bood aan de Regeering een groot terrein aan voor 
nieuwbouw, om de Seruminrichting te behouden. Dit is tenslotte 
gelukt, tot schade voor het veeartsenij kundig onderwijs en onder
zoek. 

De leeraar H. Markus, die bij de benoeming van den leeraar 
Wester welwillend het onderwijs in de theoretische vleeschkeuring 
op zich had genomen, kon naar zijn meening dit belangrijke vak, 
naast de vakken waarvoor hij was benoemd, niet naar behooren 
recht laten wedervaren en vroeg daarom ontheffing van die op
dracht. In verband daarmee werd bij ministerieele beschikking van 
24 Juni 1916 den prosector bij de pathologische anatomie Dr. H. 
Schornagel, tot wederopzeggens toe het onderwijs in de theoretische 
vleeschkeuring opgedragen. Hiermede werd de grondslag gelegd 
voor den leerstoel in de kennis der menschelijke voedingsmiddelen 
van dierlijken oorsprong, zooals die in 1918 aan de Veeartsenij-
kundige Hoogeschool werd opgericht, waarbij toen de vleesch
keuring en de melkhygiëne werden gecombineerd. 

De leeraar J. D. van der Plaats overleed op 29 Mei 1916. 
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Tot zijn opvolger werd bij Koninklijk Besluit van 4 Dec. 1916 
benoemd Dr. W. H. Keesom, conservator aan het Physisch Labo
ratorium te Leiden. In den leerstoel kwam door deze mutatie geen 
verandering. 

Met ingang van 1 September 1917 werd benoemd tot buiten
gewoon leeraar met den persoonlijken titel van hoogleeraar, Dr. J. 
Poels, directeur van de Rijksseruminrichting te Rotterdam, buiten
gewoon hoogleeraar in de practische bacteriologie aan de Universi
teit te Leiden. De nieuw benoemde hoogleeraar werd belast met het 
onderwijs in de practische toepassing van sera en vaccins. Hiermede 
was de laatste benoeming aan de Veeartsenijschool geschied. 

De Raad van Bestuur was in enkele jaren, gesteund en waar 
noodig voortgestuwd door de welwillend gezinde en vooruitstre
vende Directie van den Landbouw en geholpen door de toevallige 
omstandigheid, dat verschillende nieuwe leeraren moesten worden 
benoemd, doordat anderen stierven, maar overigens door doel
bewust streven in staat geweest de Veeartsenijschool, ook wat be
treft de organisatie, te brengen op het peil van een Hoogeschool, 
zoodat er bij de reorganisatie in Maart 1918 niet veel meer te 
reorganiseeren viel en vrijwel ieder der docenten op zijn plaats stond. 

Op 1 Mei 1917 trad als laatste directeur op de leeraar J. Wester. 
Diens directoraat duurde tot Maart 1918, toen de school als Vee-
artsenijkundige Hoogeschool werd ingewijd. De leeraar Wester was 
dus de laatste directeur en de eerste rector-magni ficus der Veeartse-
nijkundige Hoogeschool. Het directoraat van Wester stond vrijwel 
geheel in het teeken der groote reorganisatie, welke in Maart 1918 
een feit zou worden. Vóór dit tijdstip moest de bestuursorganisatie 
der nieuwe hoogeschool geheel in orde zijn, welke taak voor het 
grootste deel door den laatsten directeur is verricht. 

Op 16 Maart 1918 werd de Hoogeschool op luisterrijke wijze 
ingewijd. 
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DE VEEARTSENIJKUNDIGE HOOGESCHOOL. 1918—1925. 

Reeds in 1904 kwam de verheffing van het veeartsenij kundig 
onderwijs tot Hooger onderwijs ernstig aan de orde. Bij de be
handeling van het wetsontwerp tot herziening van de wet op het 
Hooger onderwijs, werd vanuit de Tweede Kamer door sommige 
leden en ook door het Hoofdbestuur der Mij. tot bevordering der 
Veeartsenijkunde er op aangedrongen ook het veeartsenij kundig 
onderwijs in deze wet te brengen. 

De Minister van Waterstaat, Nijverheid en Handel, waaronder 
toen het Veeartsenij kundig onderwijs ressorteerde, de Marz Oyens, 
achtte reorganisatie van dit onderwijs echter niet noodig en wees 
er op dat de school immers menschen had kunnen afleveren als 
Poels, die toen juist directeur der Seruminrichting was geworden. 

De Minister-President Dr. Abr. Kuyper plaatste in het debat 
hierover de niet erg vriendelijke opmerking, dat de veeartsen blij
kens hun rush om den doctorstitel naar Bern, een „Heiszhunger" 
hadden naar dien titel en zich daarmede boven hun vak wilden 
verheffen. 

Van medewerking van de zijde van het Hooger onderwijs was 
ook nog geen sprake. De tijden waren niet rijp. 

In 1905 werd de Landbouw ondergebracht aan een apart departe
ment voor Landbouw, Nijverheid en Handel. Dit deed de wind 
keeren. 

In 1908 reeds deed de Directeur-Generaal van den Landbouw, 
Lovink in den Raad van Bestuur de mededeeling, dat er ernstige 
plannen bestonden het vétérinair onderwijs tot Hooger onderwijs 
te maken, tegelijk met het landbouwonderwijs. 

Op 17 Mei 1913 werd door Minister Talma, hoofd van het de
partement voor Landbouw, Nijverheid en Handel, een wetsontwerp 
ingediend tot regeling van het Hooger landbouw- en Hooger dier
geneeskundig onderwijs. 

Door verschil van gevoelen, vooral over de plaats waar de Land
bouwkundige Hoogeschool moest komen, in Wageningen of in een 
universiteitsstad (Groningen of Utrecht), en natuurlijk niet minder 
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door den oorlog, die alles op losse schroeven zette, had eerst op 
i November 1917 de eindstemming over het ontwerp in de Tweede 
Kamer plaats. Op 15 December 1917 werd het ontwerp wet. Deze 
trad in werking op 2 Maart 1918. 

Art. 1 van de wet van 15 Dec. 1917, Stbl. 700, tot regeling van het 
Hooger landbouw- en Hooger veeartsenij kundig onderwijs, luidde: 

Hooger landbouw- en Hooger veeartsenij kundig onderwijs om
vatten de vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening der 
landbouw- en veeartsenij kundige wetenschappen en tot het bekleeden 
van wetenschappelijke betrekkingen, waarvoor opleiding in die 
wetenschappen vereischt wordt. 

Art. 4. Behalve waar zulks noodig geacht wordt aan de Rijks
universiteiten wordt van Rijkswege hooger landbouwonderwijs aan 
een landbouwhoogeschool en hooger veeartsenij kundig onderwijs 
aan een veeartseni j kundige hoogeschool gegeven. 

We zien dus in één wetsontwerp de verheffing van het landbouw
kundig- en veeartsenij kundige onderwijs samengekoppeld. Dit was 
de wensch van het Departement voor den Landbouw, waaronder bij 
de voorbereiding van het wetsontwerp ook het veeartsenij kundig 
onderwijs ressorteerde, hoewel in de Kamer verschillende stemmen 
opgingen die betoogden dat de veeartsenijkunde, zijnde geneeskunde 
der dieren, meer thuis behoorde bij het hooger onderwijs, zooals dit 
aan de universiteiten wordt gegeven. Deze principieele vraag werd 
in 1925 in laatstbedoelde richting opgelost door de fusie van het 
Veeartsenij kundig onderwijs met de Utrechtsche universiteit. 

Persoonlijk heb ik steeds gemeend, dat in laatste instantie de 
samenkoppeling met het landbouwonderwijs voor een groot deel lag 
in de waarde, die de verheffing van het veeartsenij kundig onderwijs, 
waartegen niemand bezwaar had, zou kunnen hebben als pace-maker 
voor de verheffing van het landbouwkundig onderwijs, waartegen 
van verschillende zijden wel bezwaar werd gemaakt, mede omdat 
niet alle leeraren aan de Landbouwschool geschikt werden geacht 
hooger onderwijs te geven. De combinatie heeft om die reden, 
naar mijn meening, de verheffing der Veeartsenijschool tot Hooge
school vertraagd. 

Deze meening is te meer te motiveeren als men nagaat dat er 
feitelijk in het geheel geen verband werd gelegd tusschen het land
bouwkundig- en veeartsenij kundig onderwijs, nadat het aanvanke-
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lijke plan, voor beide Hoogescholen één Curatorium aan te stellen, 
door de Regeering, mede op advies van den Raad van Bestuur der 
Veeartsenijschool, was opgegeven. 

De Regeering motiveerde haar voorstel de Veeartsenijschool te 
verheffen tot Hoogeschool en niet tot 6e faculteit, zooals de Mij. 
tot Bevordering der Diergeneeskunde en ook verschillende leden 
der Staten-Generaal wenschten, met de opmerking dat een com
missie, bestaande uit W. C. Schimmel, J. D. van der Plaats, 
D. J. de Jong en H. J. Hamburger, unaniem hadden geadviseerd 
een Hoogeschool in te richten en niet een 6e faculteit der Utrechtsche 
universiteit, omdat men zeer groote waarde hechtte aan het behoud 
van een eigen propaedeusis en men vreesde dat de belangen van het 
Veeartsenij kundig onderwijs aan een groote universiteit wel eens 
in het gedrang zouden kunnen komen. Ook de Raad van Bestuur 
was toen die meening toegedaan. 

Art. i van de wet van 8 Juli 1874, Stbl. 99, die tot aan de inwer
kingtreding der wet bovenbedoeld het veeartsenij kundig onderwijs 
beheerschte, luidde: Er wordt van Staatswege onderwijs gegeven 
in de veeartsenijkunde aan een Rijksveeartsenijschool, deze school 
is bestemd tot opleiding van veeartsen. 

Wanneer men daarmede vergelijkt art. 1 van de wet van 15 Dec. 
1917, Stbl. 700, blijkt het dat de letters van deze beide wetten zeer 
verschillen. Het praktische resultaat verschilde echter niet veel. 
Immers het was gebleken dat met de wet van 1874 hetzelfde resul
taat kon worden bereikt als met de Hoogeronderwijswet. Zelf
standige beoefening der veeartsenij kundige wetenschap had al lang 
plaats, vóór de verheffing tot hooger onderwijs. 

Wel had Wirtz dit als directeur trachten tegen te houden, en 
drukte hij zooveel mogelijk het zelfstandig wetenschappelijk onder
zoek, zelfs van de docenten neer, maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. Het gelukte hem niet en onder de laatste directeuren 
nam het zelfs een hooge vlucht. 

Het hoofdverschil lag in de bestuursregeling, het jus promo
vendi, de examens en de studietijd. 

De Raad van Bestuur was sedert het aftreden van Wirtz, vooral 
onder het rouleerend directeurschap, souverein en stond in direct 
contact met de Regeering. Bij de nieuwe regeling werd er een nieuwe 
bestuursinstantie tusschengeschoven, n.1. het College van Curatoren, 

7 
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welk college moest „waken voor de getrouwe naleving der wet en 
de krachtens haar uitgevaardigde verordeningen", en jaarlijks den 
Minister een uitvoerig verslag van den staat der Hoogeschool ge
durende het afgeloopen studiejaar moest zenden en een begrooting 
der uitgaven voor het volgend burgerlijk jaar moest indienen, waar
bij de gegevens, verstrekt door den rector-magnificus, de docenten, 
den administrateur en den bibliothecaris, moesten worden overge
legd, terwijl afkijkingen van deze gegevens met redenen moesten 
worden omkleed. 

Jaarlijks werd aan eiken docent een bedrag ter beschikking ge
steld als onderwijssubsidie. De bestellingen moesten loopen ovei den 
administrateur. De examens waren gescheiden in een propaedeutisch, 
een candidaats- en een veeartsenij kundig examen. Het keurslijf der 
voorgeschreven 4-jarige studietijd verdween; over de lengte van 
den studietijd werd niet gesproken. De leerstof werd echter in het 
programma over 5 jaren verdeeld. 

Een aparte Titel (iv) van de wet was gewijd aan „bijzondere 
leerstoelen", zooals men.die ook aan de universiteiten kent. Hiervan 
is echter nooit gebruik gemaakt. 

De Senaat, welke volgens art. 38 der wet werd gevormd door 
de gewone hoogleeraren der school, boette direct, en nog meer in
direct, veel van zijn invloed in; waartegenover het voordeel stond, 
dat het Curatorium een onpartijdig, zij het dan niet een deskundig 
college vormde en de leden wellicht ook door hun persoonlijke 
relaties invloed konden uitoefenen. 

Wat het jus promovendi betreft, welke aan de nieuwe hoogeschool 
werd toegekend, dit voldeed, zooals men het noemde, in een lang 
gevoelde behoefte. 

Vele Nederlandsche veeartsen wenschten den titel: Dr. médicinae 
Vétérinariae. Aangezien deze titel aan de Lniversiteit te Bern vrij 
gemakkelijk was te verkrijgen, zijn velen daar gepromoveerd. Een 
enkele promoveerde in Giessen. In 1900 promoveerden de eerste 
Nederlandsche veeartsen in Bern. Na de oprichting der Hoogeschool 
zijn er nog enkele Nederlandsche veeartsen in Bern gepromoveerd, 
nadat ze te Utrecht niet waren toegelaten tot de promotie of vreesden 
niet te zullen worden toegelaten. 

De indirecte voordeelen der verheffing tot Hoogeschool bestonden 
vooral in de daardoor verkregen verheffing van den veeartsenij-
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kundigen stand, wat invloed ten goede uitoefende op de salarieerings-
en rangsverhoudingen. 

Wat het te verkrijgen diploma betreft, stond er in art. 46 der 
wet: Aan de Veeartsenij kundige Hoogeschool is het diploma van 
veearts verkrijgbaar. De veeartsen hadden liever gezien dat de titel 
dierenarts daarvoor in de plaats zou zijn gekomen. De Regeering 
gaf aan dezen wensch in den aanvang toe. In het oorspronkelijk 
ingediende wetsontwerp stond dierenarts, maar op voorstel van het 
lid der Tweede Kamer Prof. Eerdmans werd de term veeartsenij-
kundig en de titel veearts, „die zoolang met eere werd gevoerd", 
weer in de wet gebracht. Bij de eindstemming werd op voorstel van 
het lid Prof. de Savornin Lohman hierover nogmaals gestemd, met 
het gevolg dat met zeer groote meerderheid (51-—7) werd aange
nomen, dat er in de wet zou worden gesproken van veeartsenij -
kundige en van veearts, termen die ook in de Hoogeronderwijswet 
zijn overgenomen bij de fusie met de Utrechtsche Universiteit. 

In navolging van hetgeen eertijds gebruikelijk was voor de 
universiteiten, koos de Senaat en de Veeartsenij kundige Hooge
school een Latijnsch devies, wat luidde: „Animalium hominumque 
saluti": tot heil van dieren en van den mensch. 

Het hierbij behoorende embleem der Hoogeschool, bracht in 
beeld een episode uit een Romeinsche legende: „Androclus met den 
leeuw". Deze legende luidt als volgt: Androclus, slaaf van een 
Romeinsch proconsul in Afrika, ontvluchtte zijns meesters tirannie 
en hield zich schuil in de woestijn, in het hol van een leeuw. De 
leeuw kwam hinkend van de jacht, doordat een doorn diep in zijn 
voetzool was gedrongen. Androclus hielp het dier en trok den doorn 
uit den voet. Later geraakte de man weer in de macht van zijn 
meester en zou als straf voor zijn vlucht in de arena voor de leeuwen 
geworpen worden. Een gelukkig toeval wilde, dat de op hem los
gelaten leeuw dezelfde was als die, welke hij vroeger had genezen. 
Het dier kwam kwispelstaartend op hem toe en liefkoosde hem, 
hetwelk zoo'n indruk maakte dat Androclus in vrijheid werd ge
steld. De leeuw werd hem ten geschenke gegeven en was later zijn 
onafscheidelijke huisgenoot. 

Het doctordiploma was eenigszins anders dan het tegenwoordige 
der faculteit der Veeartsenijkunde. 

Het onderwijsprogramma onderging enkele belangrijke wijzi-
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gingen. De voornaamste wijziging, welke het onderwijs onderging, 
fs wel deze, dat de leerstof nu in vijf jaar programmatisch werd 
Verwerkt, terwijl de stof tevoren in vier jaren moest worden be

handeld. 
Deze wijziging was zeer noodig, omdat men vooral in het laatste 

tiental jaren de stof uitgebreider wenschte te behandelen en er 

nieuwe docenten en leervakken waren bijgekomen. 

Voor een deel is overigens deze verlenging van den studietijd een 

gevolg geweest van het voorschrift van de nieuwe wet, dat de 
candidaat- veearts vóór het laatste veeartsenij kundig examen ver
klaringen moest overleggen, dat hij minstens twee en een half jaar 
de klinieken had gevolgd, terwijl dit tevoren op twee jaar was 

gesteld. 
De verlenging van den studietijd kwam dus terecht in hoofd

zaak ten goede aan het zuiver vétérinair- en praktisch gedeelte van 

het onderwijs. 
Van groote beteekenis was ook dat de studenten nu niet een maal 

maar driemaal in het jaar konden worden geëxamineerd, waardoor 
ze vrijer werden in hun studie en de studietijd na eventueel niet-
slagen niet meer onnoodig werd verlengd. Ook overigens werd de 
examenregeling gewijzigd, zoodat hiervoor minder tijd beschikbaar 
behoefde te worden gesteld, wat het onderwijs, den docenten en den 

studenten ten goede kwam. 
Aan de praktische zijde van het onderwijs werd meer dan tevoren, 

gedurende den geheelen studietijd bijzondere aandacht gewijd. 
Wanneer men de programma's der Veeartsenij school van twintig 

en tien jaren tevoren vergelijkt met dat van 1918, vóór de vei-
heffing, dan ontmoet men ook wat betreft het personeel reeds zeei 

belangrijke verschillen. 
In 1900 waren aan de Veeartsenijschool verbonden. 8 leeraren, 

3 zgn. onderwijzers, 5 assistenten, 2 amanuenses en 27 bedienden, 
tezamen 45 personen. In 1910 waren er 10 leeraren, 2 buitengewone 
leeraren, 1 docent (in landhuishoudkunde), 2 prosectoren, 2 onder
wijzers, 5 assistenten, 7 amanuenses en 31 bedienden, is 60 personen. 

In 1918, vóór de verheffing, waren er 12 leeraren, 3 buiten
gewone leeraren, 1 apotheker, 1 docent voor landhuishoudkunde, 
2 prosectoren, 6 conservatoren, 8 assistenten, 13 amanuenses, 
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1 bibliothecaris, 2 assistent-apothekers, 43 bedienden en 5 jong
maatjes, is 97 personen. 

En na de verheffing was de lijst als volgt: gewone hoogleeraren 
13, buitengewone hoogleeraren 2, lectoren 4, bibliothecaris 1, apo
theker 1, prosectoren 3, conservatoren 11, assistenten 8, amanuen
ses 14, assistent-apothekers 2, bedienden 45 en jongmaatjes 6, is 
110 personen. 

Door niets kan beter worden aangetoond, hoe groote uitbreiding 
dit onderwijs ook reeds had verkregen vóór de verheffing, in weer
wil van de kluisters, die de oude wet en het oude reglement het 
hadden aangelegd. 

Tot gewone hoogleeraren werden benoemd: L. de Blieck; M. C. 
Dekhuyzen; J. H. Hartog; J. E. W. Ihle; H. Jakob; W. H. Keesom; 
G. Krediet; H. M. Kroon; H. Markus; W. J. Paimans; J. Wester. 
Buitengewoon hoogleeraar werden: J. Poels en H. Remmelts. Lec
toren werden: D. J. de Jong, tevens apotheker; H. A. Vermeulen, 
tevens prosector; H. Schornagel, tevens prosector; K. Hoefnagel; 
J. Wind en J. A. Beijers, tevens conservator. 

De Veeartsenijkundige Hoogeschool werd op 16 Maart 1918 
onder groote belangstelling van zeer vele wetenschappelijk en maat
schappelijk hooggeplaatste personen en met veel plechtigheid ge-
inaugureerd. 

Verschillende redevoeringen werden gehouden : door den president 
van het College van curatoren der Hoogeschool; door den Minister 
van Landbouw F. E. Posthuma; door den rector magnificus der 
Hoogeschool; door den Burgemeester van Utrecht; door den presi
dent curator der Universiteit; door den rector magnificus der Uni
versiteit en door den voorzitter van het Vétérinair studenten Corps 
Absyrtus. De Senaat hield receptie, en een diner waar ook Prins 
Hendrik aanzat. Het geheel der inauguratie was zeer indrukwek
kend, wat onze prestige heeft verhoogd. Ze was mede aanleiding 
dat er van de zijde van de Utrechtsche Universiteit geen enkele 
stem opgiiig tegen de fusie, die in 1925 plaats had. 

De Rector-Magni ficus der Utrechtsche Universiteit bood den 
Senaat der Veeartsenijkundige Hoogeschool een oorkonde in kleu
rendruk aan, luidende: 

„De Senaat der Rijks-Universiteit te Utrecht roept de 
Veeartsenijkundige Hoogeschool bij haar oprichting een 
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hartelijk gemeend welkom toe; spreekt de verwachting uit, dat 
zij een eervolle plaats in de rij der Nederlandsche Hoogescholen 
zal innemen en door een zegenrijke werkzaamheid zoowel de 
fakkel der wetenschap zal voortdragen als het heil van land en 
volk zal bevorderen; wenscht haar voorspoed, aanzien, roem, 
tot in lengte van dagen." 

„Ten bewijze van de vriendelijke gezindheid, waarmede hij 
de te Utrecht gevestigde zusterhoogeschool tegemoet treedt, 
heeft hij deze oorkonde doen opstellen." *) 

De eerste Rector-Magnificus, Prof. J. Wester, hield de hier-
volgende rede: 

HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST VAN HET 
VEEARTSENIJKUNDIG ONDERWIJS IN NEDERLAND. 

„Nu op mij als eerste rector-magnificus van de nieuwgeboren 
Veeartsenijkundige Hoogeschool de taak rust tot U het woord 
te richten, zij het mij vergund te spreken over het verleden, 
het heden en de toekomst van het Veeartsenij kundig Onderwijs 
in Nederland. 

Voor ik daartoe overga meen ik echter dat het gewenscht 
kan zijn U een blik te geven in de beteekenis der Veeartsenij
kunde in het algemeen. 

De maatschappelijke beteekenis der Veeartsenijkunde voor 
zoover het betreft de bestrijding der veeziekten kan wellicht 
het meest bondig worden geschetst door de geschiedenis van 
de veepest zeer in het kort na te gaan. 

Deze epizoötische runderziekte verscheen sedert onheuglijke 
tijden zoo nu en dan in West-Europa, en verbreidde zich in 
verband met de toen gevoerde oorlogen telkens weer; vooral 
in de 18e eeuw. In 1713 verscheen ze van Zuid-Europa uit via 
Duitschland ook in Nederland en eischte hier enorm veel 
slachtoffers nog meer echter bij de latere invasie van 1744 
en 1745 en gedurende de epizoötie, welke van 1765—1882 
heerschte. Volgens Petrus Camper stierven in 1765 gedurende 
een half jaar, alleen in Holland 115000 koeien. In 1774 

1) Deze oorkonde wordt met nog enkele andere relieken van de \ ee-
artsenijkundige Hoogeschool n.1. het embleem en de stempel, de doctorsbul 
en de toga en staf van den pedel in het Universiteitsmuseum der Utrechtsche 
Universiteit bewaard. 
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stierven alleen in het ambt Steenderen in Gelderland, in 
maanden tijds, méér dan 1600 runderen. Er waren in die 
perioden vooral in Duitschland streken waar vrijwel al het 
rundvee was gestorven en de maatschappelijke desorganisatie 
zoo groot werd, dat hongersnood dreigde. 

Sedert 50 jaren is deze plaag uit West-Europa verdreven: 
de laatste invasie had hier te lande plaats in 1865. 

Om een denkbeeld te geven van de snelheid waarmee deze 
ziekte zich uitbreidde diene, dat van uit de Zuid-Hollandsche 
gemeente Kethel waar de eerste gevallen in 1865 werden ge
constateerd, in weerwil van de genomen maatregelen, in zes 
weken tijds 67 gemeenten besmet waren en er toen reeds 3000 
koeien waren aangetast, 1100 gestorven en 700 afgemaakt. 

De invloed op het maatschappelijk leven wordt geïllustreerd 
door het feit, dat landerijen, die even voor de invasie 30000 
gld. hadden gekost, in 1866 4000 gld. opbrachten. 

Dit alles behoort voorzoover het West-Europa betreft, tot 
het verleden, en zal ook in de toekomst niet meer kunnen 
voorkomen door den arbeid der veeartsen. 

Waneer ik daarnevens nog wijs op de groote diensten, welke 
de Nederlandsche veeartsen in den loop der jaren als zoötech-
nici hebben bewezen aan de Vaderlandsche veeteelt, op de 
beteekenis van den arbeid van de veeartsen als hygiënisten ten 
behoeve van vleesch- en melk-hygiëne en op den dagelij kschen 
stillen, maar zegenrijken arbeid der practici, dan is daarmede 
naar ik meen wel voldoende aangetoond, dat de Veeartsenij
kunde een plaats onder de zon toekomt. 

De studie der zeer uitgebreide veepestlitteratuur is ook om 
andere reden interessant en leerzaam. Men krijgt daardoor een 
blik op den vooruitgang niet alleen van de diergeneeskundige 
wetenschap, maar ook op de enorme ontwikkeling der genees
kundige wetenschap in het algemeen, gedurende de laatste 
honderd jaren. 

In 1814, dus nu ruim een eeuw geleden, schreef professor 
Dr. Med. J. C. Krauss, hoogleeraar in de practische genees
kunde aan de Leidsche Universiteit, over „den aard en de 
geneeswijze der veepest". Hij laat zich bij wijze van inleiding-
in dit werkje als volgt uit: „De Heer Camper houdt de ziekte 
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voor rotkoorts met ontsteking der ingewanden. De Heer Vink 
meent, dat het ontsteking zij door smetstof gewijzigd, of ook, 
dat plaatsverdwaling van opgeloosd bloed, of stofverplaatsing 
de verschijnselen zouden kunnen teweegbrengen. De Heer 
Brugmans houdt de beschreven ziekte voor katarrhaal". 

Ter toelichting zij opgemerkt, dat met den hier genoemden 
Camper den wereldberoemden Petrus Camper wordt bedoeld, 
die achtereenvolgens hoogleeraar was te Leiden, Franeker en 
Groningen; Vink was professor aan het Athenaeum te Rotter
dam ; Brugmans hoogleeraar in de geneeskunde aan de 
Utrechtsche Universiteit. Alle drie waren zij tijdgenooten van 
den auteur. 

Zoo schreven dus een eeuw geleden nog hoogleeraren in de 
geneeskunde over ziekten. 

Vijftig jaren na dit werkje van Prof. Krauss verscheen er 
weer een zee van litteratuur over veepest in verband met de 
invasie van 1865; nu zoowel van gediplomeerde veeartsen als 
van geneeskundigen. 

Toen had men reeds veel gezonder begrippen omtrent 
ziekten gekregen. Niettemin wist men omtrent aard en wezen 
van smetstof in het algemeen ook toen nog zeer weinig, en 
maakte men zich druk over miasma's, over volatiliteit van 
smetstof en over spontane generatie, begrippen die enkele jaren 
daarna door Pasteur en Koch voor goed naar de rommelkamer 
werden verwezen. 

En nu, na nogmaals vijftig jaren? 
Nog weet men niet veel positiefs omtrent de eigenschappen 

van de smetstof van de veepest, evenmin als van de pokken 
van den mensch b.v.; maar wel weet men nu wat het niet is. 

Dit beteekent, dat men nu weet hierbij niet met een gewone, 
kleurbare, cultiveerbare bacterie te doen te hebben, noch met 
een parasiteerende protozoö, zooals wij die als oorzaak van 
dierziekten zoo vele kerinen. 

De erkentenis van nu te weten wat het niet is, sluit dus in 
zich, dat een enorme vooruitgang van de geneeskundige weten
schappen heeft plaats gehad, sluit in zich, dat in de laatste 
halve eeuw het geheele monumentale gebouw der bacteriologie 
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en pratozoölogie is opgetrokken, waaraan ook de veeartsen 
een eervol aandeel hebben gehad. 

Delafond, Professor aan de Veeartsenijschool te Alfort, was 
de eerste die cultures aanlegde van miltvuurbacillen en ze 
determineerde als van plantaardigen aard. Na hem waren 
Fransche veeartsen (Bouley; Nocard) zeer gewaardeerde mede
werkers van Pasteur en verdedigden met juist inzicht en groot 
enthousiasme zijn stellingen tegen de officieele wetenschap 
van die dagen. 

In den nood door de veepest veroorzaakt wendde men zich 
in de 18e eeuw, bij gebrek aan goed ontwikkelde, wetenschap-
pelij k-geschoolde veeartsen tot de beste geneeskundigen van 
dien tijd. 

De beroemde Lancisie, lijfarts van Paus Clemens XI, en 
zijn landgenoot Prof. Ramazzini waren de eerste geneeskun
digen die werden te hulp geroepen. Zij schreven belangwek
kende beschouwingen over de ziekte, maar practisch resultaat 
hadden ze niet. 

Hier te lande werd in 1844 de medische Faculteit te Leiden 
geraadpleegd, later ook die van de Utrechtsche Universiteit, 
terwijl belangeloos de Groningsche hoogleeraren, Camper, van 
Doeveren en Munniks, de ziekte bestudeerden en trachtten te 
bestrijden. De veepest ging echter in weerwil van al die po
gingen haar gang. 

Iedereen werd het duidelijk, dat er behoefte bestond aan goed 
geschoolde veeartsen, die den strijd tegen deze ziekte konden 
aanbinden; wat tenslotte den stoot gaf tot de oprichting der 
V eeartsenij scholen. 

De eerste dier inrichtingen werd opgericht in 1763 te Lyon, 
de tweede in 1765 te Alfort bij Parijs, en daarna verrezen ze 
als paddestoelen uit den grond, zoodat vóór de 18e eeuw ten 
einde liep er in West-Europa 17 Veeartsenijscholen bestonden. 

Eerst in 1821 werd, als 29ste in de rij, na veel geschrijf en 
gewrij f de school geopend waarvan wij nu de uitvaart vieren; 
den ioden December van dat jaar opende de directeur zijn 
lessen. 

De nieuwe inrichting werd beheerd door het Rijk en heette 
daarom Rijksveeartsenijschool, maar ze werd bekostigd uit het 
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Fonds voor den Landbouw, bijeengebracht door de Neder-
landsche veehouders voor de bestrijding der runderpest: een 
tweeslachtige toestand dus, die zich noodwendig moest wreken. 

Ook in ander opzicht waren de grondslagen niet goed. 
De organisatie van de Nederlandsche Veeartsenijschool werd 

geschoeid op Franschen leest. In plaats van echter, zooals door 
de meeste andere landen was gedaan, veelbelovende jonge ge
neeskundigen, chirurgen en apothekers naar Lyon of Alfort 
te zenden en na grondige voorbereiding aan het hoofd te stellen 
van de nieuwe Veeartsenijscholen, werd hier de zoöloog en 
anatoom van Lidt de Jeude van de Utrechtsche Universiteit 
directeur en tevens hoogleeraar in de natuurlijke historie en 
de kennis der huisdieren, in vergelijkende ontleedkunde, en in 
vergelijkende physiologie. Prof. Vosmaer, later Prof. de 
Fremery, werden hoogleeraar voor natuur- en scheikunde, de 
leer van de geneesmiddelen en de pharmacie. 

In 1822 werd nevens hen Dr. Alexander Numan, geneesheer 
te Hoogezand, aangesteld tot hoogleeraar voor de practische 
veeartsenij kundige vakken en de kliniek. 

In de plaats van van Lidt de Jeude werd Numan in 1826 
tevens tot directeur benoemd. 

Alle deze docenten waren Médicinae-Doctor en Hoogleeraar; 
men sprak dan ook toen reeds van „een soort hooger onderwijs". 

Teekenend voor die periode is, dat de uitslag van het eerste 
eindexamen in 1825 feestelijk werd gevierd, doordat de hoog
leeraren van de Veeartsenijschool op het Huis te Heide een 
„landelijke maaltijd" aanboden aan de medische faculteit der 
Utrechtsche Universiteit, waarbij ook nog andere aanzienlijke 
genoodigden aanzaten. 

Geen dier hoogleeraren had ooit aan Veeartsenijkunde iets 
gedaan, ook Numan niet. Wel had hij een paar veeartsenij-
kundige werken uit het Duitsch vertaald en zich een voor
stander der wetenschappelijke opleiding van veeartsen betoond, 
maar de praktijk der veeartsenijkunde, waarin hij moest do-
ceeren, was hem volkomen vreemd. 

Het behoeft ons dan ook niet te verbazen, dat, trouwens 
mede door den enormen hoeveelheid anderen arbeid dien hij had 
te verrichten, Numan, in weerwil van zijn groote bekwaam-
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heden, van de practische opleiding zijner discipelen niet vol
doende terecht bracht en zij in de praktijk de concurrentie dei-
empirici het hoofd niet konden bieden. Men zei van de nieuwe 
rijks veeartsen: „ze hebben het wel gelezen, maar ze hebben het 
niet gezien". 

Het gevolg daarvan was, dat de school haar reputatie al 
spoedig verloor en tegen het midden der vorige eeuw en ook 
nog wel daarna, zich soms geen enkele nieuwe leerling aan
meldde. 

Vooral hierdoor, maar ook doordat het Fonds voor den 
Landbouw uitgeput geraakte, werd tenslotte de Regeering ge
noodzaakt den bijl aan den wortel te leggen en de schooL te 
reorganiseeren. Dit geschiedde in 1851. 

De kosten kwamen van toen af aan voor het Rijk, het toe
latingsexamen werd verzwaard en het onderwij s-programma 
uitgebreid. 

Met het stelsel om onderwijs in de veeartsenijkunde te doen 
geven door hooggeleerde geneeskundigen werd gebroken. De 
hoogleeraren, inclusief Numan, kregen of namen hun ontslag 
en er werden uit de Nederlandsche veeartsen vier leeraren be
noemd voor de theoretische- zoowel als voor de practische 
vakken. Nadrukkelijk werd bepaald, dat aan het onderwijs een 
meer practische richting behoorde te worden gegeven. 

Voor een Veearts-Directeur werd de tijd nog niet rijp ge
acht. Dr. Med. Wellenbergh, die gedurende de laatste jaren 
Numan als hoogleeraar in de practische veeartsenijkunde had 
terzijde gestaan, maar die, hoewel hij zich door een buiten -
landsche reis van een paar jaren beter had kunnen voorbereiden, 
ook niet voldoende berekend was voor die taak, werd directeur. 
Hij gaf daarna geen lessen meer en had slechts het geldelijk en 
administratief beheer te voeren. 

Wellenbergh bleef directeur tot 1872; toen werd hij opge
volgd door Prof. Mac Gillavry. Nog werd er geen veearts in 
staat geacht aan het hoofd van de Veeartsenijschool te staan. 

Toch waren de veeartsen 11a de reorganisatie zeer in aanzien 
gestegen en werd, vooral na de laatste invasie van de veepest 
in 1865, hun arbeid meer en meer gewaardeerd. 

Mede daardoor kwam eindelijk in 1870, na twintig jaren 
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aandrang, de wet op het Veeartsenij kundig Staatstoezicht en 
de Veeartsenij kundige Politie tot stand, waarbij aan vétérinaire 
rijksambtenaren, districtsveeartsen, de bestrijding van besmet
telijke veeziekten werd opgedragen, er meer eenheid kwam in 
de genomen maatregelen en ook preventief kon worden gewerkt. 

In 1874 kwam de nu vervallen onderwijswet in het Staats
blad, waarin de onderwij svakken werden uitgebreid en de 
examens beter geregeld, vooral het toelatingsexamen werd ver
zwaard, terwijl in datzelfde jaar ook de Uitoefeningswet ver
scheen, waarmee het empirisme werd geknot. 

Onder het bestuur van Mac Gillavry bloeide dus de Vee
artsenijschool en de Veeartsenijkunde, vooral doordat hij den 
Raad van Bestuur meer invloed gaf. 

Nadat hij in 1877 door zijn benoeming tot hoogleeraar te 
Leiden als directeur en hoogleeraar aan de Veeartsenijschool 
was afgetreden, werd hij opgevolgd door een veearts, den 
jongsten en bekwaamsten der leeraren. 

Groot waren de verwachtingen, maar klein was de oogst. 
Star conservatisme kwam aan het bewind, zuinigheid werd 

het parool, wat maar al te zeer door de opvolgende regeeringen 
werd gewaardeerd; noodzakelijke verbeteringen bleven uit, 
onhoudbare toestanden traden op, terwijl vertoogen tot de 
regeering al evenmin hielpen als moties in den Raad van 
Bestuur. 

De stoot tot verbetering moest van buitenaf komen en daar
voor zorgde in 1897 de Maatschappij tot Bevordering der 
Veeartsenijkunde. Deze vereeniging drong toen reeds aan op 
afschaffing van het Directoraat en op verheffing van de Vee
artsenijschool tot Hoogeschool, wat nu na twintig jaren 
eindelijk is verkregen. 

Na de instelling van de Directie van den Landbouw werd 
het ook de regeering meer en meer duidelijk, dat de toestand 
dringend verbetering behoefde. Na 1900 kreeg, daarmee in 
verband, de Raad van Bestuur meer invloed en taande de 
macht van den directeur. Van dien tijd af is er verbetering 
gekomen in den toestand, die, vooral in de laatste twaalf jaren 
met reuzenschreden is vooruitgegaan. 

Een ruimere, vrije onderwijssubsidie werd den leeraren toe-
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gekend; het toelatingsexamen werd verzwaard en gelijkgesteld 
met het eindexamen van de H. Burgerschool met 5 j. cursus; 
nieuwe leerstoelen werden opgericht, waardoor de overlading 
van de docenten verminderde en een meer doeltreffende ar
beidsverdeling kon worden ingevoerd; een nieuw systeem van 
onderwijs kwam op, waarbij meer aandacht werd besteed aan 
demonstraties, aanschouwing en practica, en de wetenschap 
meer tot haar recht kwam, zoodat het Veeartsenij kundig onder
wijs rijp was voor de verheffing die heden plaats vindt, en 
slechts nog wachtte op het cachet van te zijn Hooger onderwijs 
in de ware beteekenis van het woord. 

Wat moet de toekomst ons brengen? 
Van de onderwijswet van 8 Juli 1874, welke door de nieuwe 

regeling verviel, luidde art. I: 
„Er wordt van staatswege onderwijs gegeven in de Vee

artsenijkunde aan een Rijks-Veeartsenij school. Deze school is 
bestemd tot opleiding van veeartsen." 

Schijnbaar hemelsbreed verschilt daarvan de formule welke 
in de Hooger-Onderwijswet voorkomt en nu als art. I in onze 
nieuwe wet luidt: „Hooger Veeartsenij kundig onderwijs omvat 
de vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening der 
Veeartsenij kundige Wetenschappen en tot het bekleeden van 
maatschappelijke betrekkingen, waarvoor opleiding in die 
wetenschappen vereischt wordt." 

Uitdrukkelijk dus wordt nu gezegd, dat in het Veeartsenij-
kundig onderwijs de eischen der wetenschap en die van de 
praktijk beide tot hun recht moeten komen. 

Het verschil is echter slechts schijnbaar. Aan dien eisch toch 
werd reeds jaren lang door de nu verdwenen Veeartsenijschool, 
tegemoet gekomen: niemand kan zich meer een gediplomeerd 
veearts voorstellen, die niet wetenschappelijk is gevormd. 

Wel is nu het keurslijf van den vierjarigen studietijd weg
geworpen, wel is de studie vrijer en zijn de examens meer 
elastisch geregeld, maar het streven naar opleiding van weten
schappelijke, biologisch denkende menschen, bij wie wetenschap 
en praktijk zooveel mogelijk tot een harmonisch geheel zijn 
ontwikkeld, was te voren reeds aanwezig en werd ook toen 
reeds met succes bekroond. De wijze van opleiding zal in het 
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algemeen dan ook weinig verandering behoeven, kan zelfs niet 
veel wijziging verdragen. 

De eischen, die het practisch leven aan de veeartsen stelt, 
moeten daarbij steeds op den voorgrond blijven staan. Wanneer 
het resultaat ooit zou worden, dat er topzware geleerden werden 
gekweekt, zonder oog, zonder lust, zonder vaardigheid voor 
de praktijk, dan zouden we een stap achteruit zijn gegaan in" 
plaats van vooruit; immers het empirisme zou weer hoogtij 
gaan vieren. 

Dat neemt niet weg, dat er aan de Veeartsenij kundige 
Hoogeschool meer dan te voren het geval was, gelegenheid moet 
komen voor de beoefening der zuivere en der toegepaste weten
schap. Daarvoor moet meer gelegenheid bestaan voor studenten 
en reeds gediplomeerden, die er zich speciaal toe voelen aan
getrokken of het doctoraat wenschen te behalen, maar ook en 
vooral voor de docenten om daarin voor te kunnen gaan. 

Daar ligt het cardinale verschil tusschen het verleden en de 
toekomst, en met alle waardeering voor hetgeen de Regeering 
ook ten dezen opzichte in de laatste jaren heeft gedaan, mag 
men gerust verklaren, dat ten behoeve daarvan nog groote ver
beteringen behooren te worden aangebracht. Noodig is daartoe 
minder overlading der docenten, meer wetenschappelijk ge
schoold hulppersoneel, behoorlijk ingerichte laboratoria, meer 
geld voor proefdieren, grootere onderwijssubsidies, alles zaken 
die, behalve aan het wetenschappelijk onderzoek, natuurlijk ook 
aan het onderwijs direct ten goede komen. 

Wanneer aan de wenschen, die ten dezen opzichte reeds zijn 
geuit en nog zullen worden geuit wordt tegemoet gekomen, 
zal het Veeartsenij kundig onderwijs en onderzoek en daarmee 
de Veeartsenijkunde in Nederland een schoone toekomst tege
moet gaan. 

Het leven der hoogere dieren, dat van den mensch niet 
uitgesloten, wordt door dezelfde grondprincipes beheerscht. 
Niettemin heeft, met behoud van deze grondprincipes, iedere 
diersoort, behalve haar eigen vorm, ook haar eigen chemisme 
en daardoor haar eigen physiologie, en haar eigen pathologie. 

Men zegt wel, gebaseerd op die grondprincipes ,,er is maar 
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één geneeskunde"; men kan echter ook wel verdedigen en dan 
op grond van bedoelde verscheidenheid der détails, de stelling: 
„ieder diersoort heeft haar eigen geneeskunde". 

Dit maakt de studie der dierziekten zoo bij uitstek moeilijk, 
maar ook zoo hoogst interessant en voor het verkrijgen van 
een goed biologisch inzicht zoo uiterst belangrijk. 

Doelbewuste vergelijkingen toch van de levensuitingen van 
verschillende diersoorten, hetzij in normalen of zieken toestand 
verkeerende, verruimen den blik en doen het biologisch essen-
tieele van hij zaken onderscheiden. 

De diergeneeskundige onderzoeker doet uit den aard der 
zaak aan vergelijkende pathologie, ook wanneer hij blijft bij 
het bestudeeren der afwijkingen van zieke huisdieren. De be
oefenaren der diergeneeskunde hebben echter reeds van de ge
boorte hunner wetenschap af aan, aanleiding gehad hun ver
gelijkingen ook tot den mensch uit te strekken, omdat er in 
den aanvang geen betrouwbare wetenschappelijk bewerkte 
boeken over de geneeskunde der dieren bestonden. Hun weten
schappelijke grondslag werd toen geput uit de boeken, welke 
over de pathologie van den mensch verschenen waren. 

De medische wetenschap is dus, zooals van zelf spreekt, als 
oudere en meer ontwikkelde zuster, vooral vroeger van zeer 
groote beteekenis geweest voor de ontwikkeling der diergenees
kunde. Maar ook omgekeerd is, vooral in de laatste jaren de 
diergeneeskunde niet zonder beteekenis gebleven voor de ge
neeskunde van den mensch. 

Voor de oprichting der eerste Veeartsenijschool te Lyon was 
een der motieven, dat de „médicina comparata" van groot be
lang kon zijn voor de medische wetenschap. Dit was in die 
dagen, en ook nog in het begin der 19e eeuw, eveneens de 
meening der geneeskundigen. Werken over vergelijkende patho
logie verschenen er toen van de hand van medisch geschoolden; 
leerstoelen voor Veeartsenijkunde werden aan Universiteiten 
opgericht; dissertaties over dierziekten werden aan Hooge-
scholen bewerkt. 

De beroemde hoogleeraar in de geneeskunde Petrus Camper 
hield in het laatst der 18e eeuw, aan zijn studenten voor „dat 
het de plicht was der artsen, om niet alleen voor de gezondheid 
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van den mensch te waken, maar ook voor hun vee, paarden en 
schapen en wat meer tot de levende schepselen behoort". 

Camper zelf schreef over longwormen bij dieren, over lever
wormen bij schapen, over kwade droes bij het paard, over spat 
bij paarden, over het miltvuur bij runderen, over bilzucht bij 
kalveren en vooral over veepest. Hij beoefende de vergelijkende 
anatomie en doceerde over de ontleedkunde van het rund. 

Prof. de Fremery wees in het begin der 19e eeuw in een 
oratie op het belang van het onderwijs in de Veeartsenijkunde 
voor den student der geneeskunde. 

Numan meende zelfs, dat de hoogere studie der veeartsenij
kunde niet zoo zeer voor de leerlingen der Veeartsenijschool, 
maar vooral voor leerlingen der geneeskunde bestemd moest 
zijn. Hij stelde in zijn rede, uitgesproken bij de aanvaarding 
van het directoraat van de Veeartsenijschool in 1827 de vraag: 
„Zal de beoefeningen van de geneeskunde der dieren die van 
den mensch eenig nut kunnen aanbrengen?" en antwoordde 
daarop als volgt: ,,Ik meen hierop bevestigend te moeten ant
woorden, daar er verwantschap is, welke de beide weten
schappen ten nauwste verbindt, en die verwantschap de Vee
artsenijkunde, naar haar toenemende vorderingen aan de ge
neeskunde, zoowel als deze aan gene dienstbaar kan maken. 
Maken we ons niet eerst dan een eenigermate volkomen denk
beeld van de geneeskunde, wanneer hetzelve niet tot een enkel, 
ofschoon dan ook tot het volmaakste bewerktuigde wezen, den 
mensch bepaalt, maar algemeeneer, dat is tot de dieren, 
zelfs tot de planten uitgestrekt wordt?" Aldus Numan. 

Men trachtte ook van hooger hand de studie der verge
lijkende of, zooals men het toen noemde, der „algemeene ge
neeskunde" te bevorderen. 

Voor de vervulling van opengevallen plaatsen voor officieren 
van gezondheid bij de cavalerie zouden volgens Koninklijk 
Besluit vooral die kweekelingen van den geneeskundigen dienst 
in aanmerking komen, die door een bewijs van den directeur 
van de Veeartsenijschool konden doen blijken, dat zij door de 
lessen aan de Veeartsenijschool te volgen, een meer of min 
uitgebreide kennis van de Veeartsenijkunde hadden verkregen. 
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Dit Koninklijk Besluit dateerde van 1823; vijf en twintig-
jaar daarna klaagde echter Numan, dat er van deze gelegenheid 
nooit gebruik werd gemaakt, en dat de Veeartsenijkunde als 
een „onwettige dochter van Apollo" door de geneeskundigen 
over het algemeen diep werd versmaad. 

De vergelijkende pathologie werd al minder en minder be
oefend. Toch bleven enkelen optimistisch in die richting streven. 

In 1847 werd „het Repertorium, Tijdschrift voor de ge
neeskunde in al haren omvang" zooals de titel luidde, opge
richt door den officier van gezondheid Rienderhof en den 
paardenarts Hekmeyer. 

In de voorrede leest men: „het opnemen van mededeelingen 
uit het gebied der Veeartsenijkunde is, naar wij gelooven, te 
zeer in overeenstemming met het tegenwoordige streven, om 
de geneeskunde van de dieren en van den mensch aan elkander 
wederkeering dienstbaar te maken, dan dat wij hiervoor nog 
verdere gronden zullen behoeven aan te halen." Toen enkele 
jaren later de geneeskundige Dr. Ali Cohen uit Groningen de 
redactie van dit tijdschrift overnam verklaarde deze, dat hem 
de studie der geneeskunde onvolledig voorkwam als zij niet ook 
tevens de „algemeene geneeskunde" in het oog hield. 

Al deze stemmen geleken veel op die eens roependen in de 
woestijn. 

Overigens was deze vergelijkende studie niet alleen van 
wetenschappelijk belang, maar had toen ook voor de genees
kundigen van die dagen practische beteekenis. Immers, bij 
Koninklijk Besluit van 31 Mei 1818, „houdende het reglement 
betrekkelijk het geneeskundig onderzoek en toevoorzicht" was 
bepaald, dat, „ingeval van heerschende of besmettelijke ziekten 
onder het vee, de president van de provinciale commissie, van 
het ontstaan derzelve kennis bekomen hebbende, door de Com
missie voor den Landbouw, of zelf, of een ander lid der 
Commissie, daartoe door hem gecommiteerd den aard en den 
staat der ziekte in loco moest onderzoeken en met de Commissie 
voor den Landbouw en de plaatselijke regeering de maatregelen 
moest beramen tot genezing en stuiting van den verderen voort
gang derzelve; terwijl hij van het verrichte dadelijk kennis 
moest geven aan het departement van Buitenlandsche Zaken 

18 
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en aan cle Gedeputeerde Staten, met voordracht van hetgeen er 
bevonden mocht worden verder noodzakelijk te zullen wezen." 

De vergelijkende pathologie werd echter in het buitenland, 
zoowel als hier, een kasplantje, hetwelk niet meer wilde groeien, 
tot er door de ontdekkingen van Pasteur verandering kwam. 

Na de opkomst der bacteriologie werd het meer en meer 
duidelijk, dat tenminste voor zoover het betreft besmettelijke 
ziekten, de vergelijkende studie ook practisch van veel beteeke-
nis moest zijn voor de hygiëne van den mensch. Daarna kwam 
het begrip „vergelijkende pathologie" op, zooals wij dat nu 
meestal verstaan, n.1. de vergelijkende aetiologie vooral van 
besmettelijke- en parasitaire ziekten van mensch en dier. 

Men vergeet daarbij meestal dat er ook nog een andere ver
gelijkende pathologie bestaat, n.1. die der niet besmettelijke- en 
der niet parasitaire ziekten. Hieraan is tot in den laatsten tijd 
nog zeer weinig aandacht gewijd, terwijl ze niettemin ook voor 
de geneeskunde van den mensch niet van belang ontbloot is. 

Het eerste internationale Congres voor vergelijkende patho
logie in 1912 te Parijs gehouden, besprak vrijwel uitsluitend 
de besmettelijke- en parasitaire ziekten, welke mensch en dier 
beide kunnen aantasten en daarnaast enkele punten uit de ver
gelijkende pathologische anatomie, terwijl dat deel der ver
gelijkende pathologie wat ik bedoel bijna niet werd aangeroerd. 
Slechts een enkele, overigens zeer weinig wetenschappelijke 
opmerking over de vergelijkende aetiologie van asthma werd 
gemaakt. 

Toch kan, ik herhaal het, de vergelijking der ziekteoorzaken 
ook van niet-besmettelijke en niet-parasitaire ziekten, en de 
vergelijking der ziekteverschijnselen bij mensch en dier van 
groot belang worden voor de verklaring van problemen het 
„hoe" en het „waardoor" betreffende. Ik zou dit gemakkelijk 
door een reeks van interessante voorbeelden nader kunnen toe-
lichen; ik meen echter niet te veel van Uw geduld te mogen 
vergen en zal dit daarom tot later uitstellen. 

Deze vergelijkende pathologische physiologie kan ook daarom 
in de toekomst van groot belang worden, omdat de klinische 
diagnostiek bij de huisdieren, in vele opzichten tegenwoordig 
even hoog staat als bij den mensch en in sommige opzichten 
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in gunstiger conditie verkeert, omdat men steeds, ook na den 
dood, het zieke dier kan onderzoeken en b.v. waar het betreft 
het chemisch bloedonderzoek steeds weer over veel materiaal 
kan beschikken. 

Het vergezicht hetwelk er schuilt in deze vergelijkingen, de 
overvloed van studiemateriaal waarover men kan beschikken, 
de mogelijkheid steeds sectie te kunnen doen en de mogelijkheid 
te kunnen experimenteeren op dezelfde diersoort als waarvoor 
men iets zoekt, doen de Veeartsenijkunde als biologisch studie
vak eene der schoonste zijn, die ik mij denken kan. 

Onze taak zal zijn de Yeeartsenijkundige Hoogeschool, zoo 
volmaakt mogelijk te doen worden en te doen blijven. 

Om dit laatste te verkrijgen zal het noodig zijn, dat steeds 
het oog op de toekomst blijft gevestigd, ook wat betreft de 
vorming van nieuwe docenten. 

In Frankrijk, de bakermat van het veeartsenij kundig 
onderwijs, volgt men daartoe van oudsher een bepaald 
systeem. Daar worden alle docenten aan de Veeartsenijscholen 
gevormd, ook die voor de propaedeutische vakken, door ze na 
een vergelijkend examen als „chefs de traveaux" aan de 
professoren toe te voegen. Later worden ze eventueel professor, 
ook weer na een „concours". 

Dit systeem lijkt erg schoolmeesterachtig en schoolsch, en 
ook het onderwijs is dat in het vrije Frankrijk nog steeds, 
maar het heeft toch geen slechte resultaten opgeleverd. 

De Fransche doorsnee-veearts was in de laatste tientallen 
jaren niet beter dan in sommige andere landen, maar de 
Fransche docenten en onderzoekers hebben onder dit regime 
bijna steeds mede aan de spits gestaan. Nergens waren de 
veeartsenij kundigen zoo vroeg in den geleerden stand opge
nomen als juist in Frankrijk. De Académie de médecine had 
reeds vroeg een Vétérinaire sectie. Vele Fransche veeartsen 
waren in de loop der jaren lid van de Académie des sciences, 
enkelen (Bouley en Cheauvau) zelfs voorzitter. In den tijd, 
dat hier te lande de wetenschappelijke veeartsenijkunde nog 
vrijwel niets presteerde, waren de Fransche collega's mede
werkers zelfs voorloopers van Pasteur. Men kan dus bezwaarlijk 
beweren dat dit systeem absoluut ondeugdelijk is. 
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Men heeft in den tegenwoordigen tijd groote neiging, ook 
bij het middelbaar- en zelfs bij het lager onderwijs, om alles 
wat zoogenaamd schoolsch is in den ban te doen. Men ziet 
door dit voorbeeld, dat ook zelfs bij het Hooger onderwijs 
schoolsche systemen nog niet noodzakelijkerwijze tot verkeerde 
resultaten behoeven te leiden. 

In Oostenrijk, aan de Veeartsenij kundige Hoogeschool te 
Weenen, volgt men een ander systeem. Daar worden de assis
tenten en adjuncten, volgens reglement, van oudsher bij voor
keur gekozen uit jonge geneeskundigen, die na hun medische 
studie aan de Universiteit te hebben voltooid, veearts worden. 
Dit zijn dus in den regel uitgekozen jonge mannen, die als het 
ware worden opgeleid voor de hoogleeraars functie. 

Ook dit systeem heeft over het algemeen goede resultaten 
gegeven, vooral ook weer wat betreft het wetenschappelijk 
onderzoek, door de meer veelzijdige voorbereiding en het van 
zelf verkregen contact met de medische wetenschap. 

Beide systemen, zoowel het Fransche als het Oostenrijksche, 
lijden echter aan het gebrek, dat de aldus verkregen klinische 
docenten de eischen van de gewone praktijk niet hebben leeren 
kennen en slechts eenzijdige hospitaal-ervaring hebben opge
daan. Daartegenover staat echter het groote voordeel, dat zij 
zich in hun beste jaren meer kunnen wijden aan wetenschap-
pelijken arbeid dan een practicus zal kunnen doen, ook al is 
hij nog zoo bekwaam en nog zoo ambitieus. 

Aangezien er voor de toekomst vitale belangen bij in het spel 
zijn verdient dit vraagstuk onze voortdurende aandacht. 

Een systeem voor de voorbereiding en de benoeming der 
docenten is voor ons kleine landje, met slechts één enkele in
richting voor Veeartsenij kundig onderwijs, bezwaarlijk aan te 
geven; trouwens aan elk systeem zijn schaduwzijden verbonden. 

Maar dit is overigens wel zeker, dat de a.s. docenten aan de 
Veeartsenij kundige Hoogeschool in het algemeen, in de toe
komst hun speciale kennis zullen moeten vestigen op den 
breedst mogelijken natuurwetenschappelijken grondslag, anders 
zal in verband vooral met de vloedgolf der scheikunde, die 
meer en meer het geheele biologisch denken gaat beheerschen, 
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de Veeartsenijkunde niet de plaats kunnen innemen in de rij 
der wetenschappen die ze behoort in te nemen." 

Tot zoover de toen door mij gehouden rede. 

Het bleek al spoedig dat de Hoogeschool, dank zij de goede voor
bereiding, glad en zonder stooten functioneerde. Wel moesten nog 
verschillende minder belangrijke reglementen en regelingen worden 
vastgesteld omtrent de examens, promoties, collegegelden en de 
bibliotheek, waarin echter spoedig werd voorzien. 

Reeds in datzelfde jaar kreeg de definitieve regeling van het 
onderwijs in de kennis der voedingsmiddelen van dierlijken oor
sprong haar beslag, door de benoeming op 5 Juli 1918 van Prof. 
H. Schornagel, Conservator bij de algemeene pathologie en patho
logische anatomie, voor dezen nieuwen leerstoel. 

In 1919 overleed de Hoogleeraar H. Markus, die werd opgevolgd 
door Prof. Schornagel; Prof. C. J. van Oijen, directeur van het 
abattoir te Haarlem werd toen geroepen den leerstoel van de voe
dingsmiddelen van dierlijken oorsprong te vervullen. 

In dit jaar werden verschillende conservatoren benoemd. De con
servatoren zijn als blijvende,wetenschappelijk geschoolde ambtenaren 
onmisbaar gebleken voor het onderwijs en het onderzoek. 

Het jaar 1919 is ook gekenmerkt door hardnekkige pogingen, die 
de Senaat der Hoogeschool voor de zooveelste maal deed, om de 
Seruminrichting van Rotterdam naar Utrecht verplaatst te krijgen. 

Vermelding verdient, dat in 1920 en 1921, toen democratiseering 
van alles en nog wat in de lucht hing, de invloed van de studenten 
op de regeling van het onderwijs doelbewust werd bevorderd door
dat de Senaat, uitgaande van het standpunt, dat de studenten wel
licht soms beter dan de professoren den gang van het onderwijs in 
zijn geheel kunnen overzien, zich bereid verklaarde jaarlijks over 
onderwijs-aangelegenheden met de Commissie voor Studiebelangen 
der studenten te confereeren. 

Dit systeem echter leidde niet tot gunstige resultaten. De com
missie der studenten kwam niet steeds goed beslagen ten ijs, trad niet 
steeds tactisch op, oefende soms ongemotiveerde, bitse kritiek uit 
en uitte soms meer of min ongare wenschen, zoodat dit als systeem 
weer werd losgelaten, wat natuurlijk niet belette dat de studenten, 
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die zich in dien tijd sterk roerden, hun wenschen ter kennis van den 
Senaat konden brengen, wat ze niet nalieten dikwijls te doen. 

In 1922 werd de verhouding tusschen de studenten en de Senaat 
zelfs gespannen, zoodat in een vergadering van de studenten ver-
eeniging „Absyrtus" per motie werd aangenomen de banden met den 
Senaat te verbreken, omdat de studenten niet waren gekend in een 
nieuwe examenregeling, een verzuim waarover de Senaat amende 
honorable deed, waardoor de vrede werd geteekend. 

De studenten hebben in den loop der eeuwen dikwijls hoog van 
den toren geblazen, soms zelfs zeer hoog. In 1918 toen Duitschland 
de wapenstilstand moest vragen „bezetten" marxistisch georiënteerde 
studenten de Universiteit te München en deelde hun aanvoerder 
Toller de lakens uit. Dat was heel wat doller. 

Het jaar 1921 stond in het teeken van het jubileum van het 
1 oo-jarig bestaan van de Nederlandsche vétérinaire onderwijs
inrichting, wat op 10 December met luister werd gevierd. 

De financiën van den Senaat der Hoogeschool werden hierbij 
verrijkt door een Hoogeschool fonds van ruim 4000 gld. („Jubileum
fonds 1921"), bijeengebracht in hoofdzaak door oud-leeringen met 
de bedoeling hieruit wetenschappelijke onderzoekingen te steunen. 
Een geschilderd portret van Wirtz werd ter plaatsing in de Senaats
kamer aangeboden. Verschillende binnen- en buitenlandsche vee
artsen werden bij die gelegenheid tot Dr. honoris causa der Hooge
school benoemd: Poels, Dhont, Mazure, Quadekker, Zwaardemaker, 
Hamburger, van Hoek, D. C. de Jong, en de grootste toen levende 
buitenlandsche veeartsen Bernard Bang te Kopenhagen en Jozef 
Marek te Budapest. 

Reeds in 1921 viel de schaduw der bezuiniging, welke tenslotte 
in 1925 tot de aansluiting bij de Universiteit zou leiden, over de 
Hoogeschool. De Regeering wenschte de inkomsten der Hoogeschool 
te verhoogen en kwam met het overigens volstrekt niet ongemoti
veerde voorstel de recepten niet kosteloos meer af te leveren en de 
bezoeken in de buitenpraktijk te laten betalen (50 centen). 

In 1922 kwam een nieuw geluid in de onderwijsinrichting door
dat tegen den wensch van den Senaat Dr. Klarenbeek werd benoemd 
tot privaat-docent in de onderzoekingsmethoden der kleine huis
dieren. Dit was ook een teeken dat de bezuiniging doorwerkte, 
omdat een gesalarieerd conservator of een lector beter ware geweest. 
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Een lectoraat voor dit vak, evenals een lectoraat voor Exterieur 
werd echter door de Regeering geweigerd. 

De dure tijden gaven ook aanleiding, dat den promovendi werd 
toegestaan in plaats van het geheele proefschrift slechts een gedeelte 
er van te laten drukken, resp. te laten vermenigvuldigen; oratiën 
werden niet meer gedrukt; de representatiegelden en de reisgelden 
werden verlaagd, de collegegelden werden verhoogd. 

Einde 1922 kwam voor het eerst de aansluiting bij de Universiteit 
ter sprake, nadat in de Memorie van Antwoord op het voorloopig 
verslag van de onderwij sbegrooting er op gewezen was, dat het 
beheer aan de Universiteit veel goedkooper was dan aan de Hooge-
school, wat inderdaad niet te ontkennen was, trouwens mede door 
het separatisme dat na de verheffing bij de af deelingen meer en 
meer ingang vond. In een gecombineerde vergadering van Senaat 
en Curatoren werd de zaak ampel besproken naar aanleiding van het 
voorloopig verslag op de Staatsbegrooting 1923, waarin over fusie 
met de Universiteit werd gesproken met het doel te bezuinigen. 
In 1923 bleek het, dat inderdaad, hetzij dan onder pressie van de 
Regeering, eenige duizenden guldens op de begrooting konden wor
den bezuinigd. 

In dat jaar werd een bezuinigings-commissie ingesteld voor onder
wijszaken en begonnen de fusieplannen meer en meer een concreten 
vorm aan te nemen. 

Deze bezuinigings-commissie en later ook de hooger-Onderwijs-
commissie adviseerden onvoorwaardelijk tot incorporatie van de 
Hoogeschool bij de Universiteit. Daarbij zou dan de aparte pro-
paedeusis der Hoogeschool vervallen, wat allereerst aanleiding gaf 
tot het voorloopig onvervuld laten van de vacature van Prof. W. H. 
Keesom, die naar Leiden was gegaan. 

Het verlies der afzonderlijke op de Veeartsenijkunde toegespitste 
propaedeusis, die het geheele onderwijs aan de Hoogeschool ken
merkte als een organisch geheel, werd een zoo groot bezwaar geacht, 
dat de Senaat der Hoogeschool aanvankelijk tegen de aansluiting 
was. 

De Staatsbegrooting van 1924 sloot met een onrustbarend tekort. 
Een ukase uit den Haag luidde, dat de begrooting voor de Vee-
artsenijkundige Hoogeschool met 1/6 moest worden verminderd; 
zooveel mogelijk werd hieraan voldaan, echter men kwam tot de 
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conclusie dat er van 1/6 geen sprake kon zijn. Ernstig kwam in 
verband hiermede de vraag aan de orde of de vier klinieken niet tot 
drie konden worden teruggebracht, in dien zin dat de kliniek voor 
kleine huisdieren zou verdwijnen, doordat de chrirurgische patiënten 
in de kliniek voor chirurgie en de inwendige ziekten in de interne 
kliniek zouden kunnen worden behandeld. Het advies van den 
Senaat was afwijzend. 

In 1924 overleed Dr. Dekhuyzen en kwam de leerstoel voor phy-
siologie vacant. Er werd niet dadelijk voorzien in deze vacature. 

Ook nu kwam de aansluiting aan de Universiteit ter sprake, in 
dien zin dat de aanstelling van een vétérinair geschoold lector bij het 
physiologisch laboratorium der medische faculteit werd overwogen. 
Voorloopig werd Dr. D. van der Heyde, de conservator, met de 
waarneming der lessen belast. 

Op de concept-begrooting der Hoogeschool, die 195000 gulden 
vorderde, moest volgens den minister weer en nu niet minder dan 
46700 gulden worden bezuinigd; wat ten eenenmale onmogelijk was. 

In dit jaar werd in den Haag definitief tot de aansluiting be
sloten. De voorbereidende maatregelen moesten op wensch van den 
Minister worden genomen. Een fusie-commissie werd benoemd, 
waarin ook de laatste Rector der Veeartsenij kundige Hoogeschool, 
Prof. Hartog, zitting had, ten einde te bespreken welke maatregelen 
ten behoeve der incorporatie bij de Universiteit moesten worden 
genomen. 

Besloten werd dat de Hoogeschool als een afzonderlijke faculteit 
zou worden geïncorporeerd en de afzonderlijke propaedeusis zou 
vervallen. Deze zou samenvloeien met die voor de medische stu
denten. 

Ook nu kwam aan de orde de vraag of de faculteit zou heeten 
medisch vétérinaire, vétérinaire, diergeneeskundige of veeartsenij-
kundige faculteit. Het was logisch dat door de Commissie daar
omtrent geen voorstellen meer werden gedaan, omdat deze aan
gelegenheid feitelijk reeds in 1918 was afgedaan. 

Gediscusieerd werd ook over de wenschelijkheid van samen
smelting van enkele vakken, zooals embryologie, histologie, physio-
logie met die der medische faculteit. Dit werd echter niet door
gevoerd. 

Ook nu weer kwam het opheffen van de kliniek voor kleine huis-
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dieren ter sprake. Ook de studenten verdedigden nu met klem het 
behoud van deze kliniek. De opheffing kwam mede daardoor niet 
tot stand. 

Bij de fusie kwam ook de leerstoel voor scheikunde ernstig in het 
gedrang. Tot opheffing kwam het tenslotte niet. 

De laatste vergadering van den Senaat van de Veeartsenij kun
dige Hoogeschool had plaats op 29 Augustus 1925. 

De wet van 25 Juni 1925, Stbl. 283, tot wijziging en aanvulling 
van de hooger onderwijswet en van de wet tot wijziging van het 
hooger landbouw- en hooger veeartsenij kundig onderwijs, ten be
hoeve van de incorporatie der Veeartsenij kundige Hoogeschool als 
6e faculteit van de Utrechtsche Universiteit, trad in werking op 
1 September van dat jaar. 

Op 21 September 1925 werd in de vergadering van den Senaat 
der Utrechtsche Universiteit, die werd gehouden ter gelegenheid 
van de overdracht van het rectoraat, de Veeartsenij kundige Hooge
school uitgeluid. De president-curator der Universiteit hield een 
welkomstrede, de rector der Veeartsenij kundige Hoogeschool een 
rede ten afscheid. 

De president-curator zeide daarbij o.a.: „Uwe faculteit zal de 
jongste zijn, maar noch in aanzien, noch in waardeering zal zij 
onderdoen voor de andere faculteiten". En verder: „Zoo viert dan 
de Universiteit vol goede verwachting de nu tot stand gekomen 
nauwere verbintenis. Het is haar een voorrecht het Veeartsenij-
kundig Hooger onderwijs, zooals het zich tot nog toe in haar eigen 
instelling heeft ontwikkeld en tot bloei is gekomen, in haar midden 
op te nemen". 

Hiermede was aan het zelfstandig bestaan van de Nederlandsche 
vétérinaire onderwijsinrichting een einde gekomen. 

Zou de spreker daarbij nog gedacht hebben aan de enquête in 
1892, waarbij hijzelf zoo nauw betrokken is geweest? 

Uit de schoone woorden die gewisseld werden, zou men den 
indruk krijgen dat de aansluiting wederzijds con amore ge
schiedde. Men make zich geen illusies. Wederzijdsche liefde was er 
niet, is er niet en komt er niet; tenzij er een meer Amerikaansche 
geest vaart in de Nederlandsche Universiteiten. 
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DE GENEESKUNDE IN DE EERSTE HELFT DER 19e EEUW. 

In het begin der 19e eeuw ontspon er zich, vooral in verband met 
de ontwikkeling der pathologische anatomie, der physiologie, der 
chemie en der microscopie, een felle strijd tusschen de aanhangers 
van Morgani, de Solidisten, en de Humoristen of Humoralisten 
en begon men hoe langer hoe meer te twijfelen aan de beteekenis 
der vier-vochtenleer. 

Vooral de physiologie ontwikkelde zich in de eerste helft der 
19e eeuw onder leiding van Johann Miiller enorm. Bij vergelijking 
van zijn „Handbuch der Physiologie des Menschen van 1835 met de 
„Grundriss" van Albrecht von Halier ziet men kolossale vooruit
gang, in een halve eeuw tijds. 

De laatste humoralist uit de Weensche school, door van Swieten 
het centrum dezer leer geworden, was Rokitansky, die in zijn be
roemd boek over de pathologische anatomie (1846) nog de stelling 
verdedigde dat bij ziekte de afwijkingen in de humores primair 
zijn en die der solida secundair. Hij achtte de orgaanafwijkingen 
een localisatie van „dyscrasiën". Hij sprak van een typhus crase, 
een putride crase, een tuberculeuse crase, een kanker crase, etc. 
Crase beteekent menging. 

Hij wees er op, dat men niet steeds de oorzaak van den dood kon 
vinden in de organen. Echter verstond hij onder de humores feitelijk 
alleen het bloed: „Die Sitz allgemeiner Krankheiten liiszt sich zur 
Stunde in möglichst umfassender Weise nur auf das Blut (die 
Saftemasse) verlegen". De vier-vochtenleer had dus reeds drie 
veeren gelaten. De humoraal-pathologie was bloedpathologie ge
worden. 

Daartegen bond Virchow, de beroemde Duitsche patholoog-ana
toom, die de ouderwetsche crasen-dyscrasiënleer van Rokitansky 
een verschrikkelijk anachronisme noemde, den strijd aan (1846). 

Hij betoogde met Morgagni (1750) dat de afwijkingen der solida 
primair zijn, hoewel hij niet ontkende, dat ook in de humores bij 
ziekten afwijkingen konden bestaan, echter dan secundair. Virchow 
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had een buitengewoon goed versneden pen. Tegenover de op sterke 
pathologisch-anatomische basis en op ervaringen in de kliniek steu
nende argumenten van Virchow, die in den aanvang ook klinicus 
was, kon de leer der dyscrasiën van Rokitansky geen stand houden. 
In de tweede editie van zijn boek wijzigde hij zijn houding en werd 
het hoofdstuk over de dyscrasiën weggelaten en sloot hij zich in 
hoofdzaak bij de opvattingen van Virchow aan. Maar toch leest 
men in de derde editie van zijn beroemd werk: „Obgleich die grosse 
Anzahl der Abnormitaten des Blutes aus lokale Störungen hervor-
geht, so giebt es doch unzweifelhaft auch primitive Erkrankungen 
desselbe." 

Virchow ging verder dan Morgagni, door in verband met de 
reeds door Schwann e.a. gevestigde cellenleer te verklaren, dat de 
cellen der organen primair ziek zijn en de afwijkingen in de cellen 
het wezen der ziekte vormen. 

Hij beweerde echter niet dat er geen humorale ziekteprocessen 
(naast de solidaire veranderingen) kunnen bestaan, maar deze 
zouden secundair zijn en ook in de vochten zouden volgens hem de 
cellen de drager zijn van het leven. 

Virchow was dus de grondlegger van de zgn. cellulair-pathologie 
(± 1850). Deze nieuwe theorie werd dadelijk door de patholoog-
anatomen algemeen geaccepteerd. 

Echter de volgelingen van Virchow waren „plus royaliste que le 
roi". Virchow had nog een open oog voor de veranderingen, die bij 
ziekten in het bloed kunnen voorkomen en was niet een zoo verwoed 
cellulair-patholoog als zijn vele volgelingen. 

De anatomische gedachte en de morphologie der cellulair patho
logie vierden daarna hoogtij en beheerschten meer en meer het 
geheele geneeskundig denken. 

De experimenteele physiologie ontwikkelde zich vooral in Duitsch-
land en Frankrijk en kwam tot groote ontdekkingen. Vooral de 
zenuwphysiologie werd experimenteel beoefend (Magendie, Flou-
rens, Bell). Het microscoop deed zijn intrede in de embryologie. 
Von Baer ontdekte het ei in de Graafsche follikels (1822). De 
microscopische anatomie werd geboren (Henle). De weefselcel en 
de celkern werden ontdekt, eerst bij planten, later ook in dierlijke 
weefsels. Het microtoom werd ingevoerd (1856). 
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Henle ontwikkelde als voorlooper van Pasteur in 1840 de idee 
van het „contagium animalum", wat reeds veel vroeger ook wel werd 
uitgesproken (P. Camper), maar niet met zooveel goede argumenten 
gestaafd. 

De praktische geneeskunst stond echter voorloopig nog in het 
teeken der humores. 

Broussais verkondigde dat ziekte op een prikkelingsproces be
rustte en dreef de antiphlogistische therapie ten top. Vooral ader
latingen en bloedzuigers werden door hem aanbevolen („Broussais, 
le grand saigneur"). 

Laënnec (1820) vond de stetoscoop uit bij de auscultatie. Corvi-
sart werkte de percussie nader uit (1810). 

Semmelweisz trachtte de antisepsis in de verloskunde in te voeren, 
maar vond nog hardnekkige tegenstand. 

Christian Friedrich Hahnemann werkte de stelling van Para-
celsus : „similia similibus curantur" nader uit tot de zgn. Homoeo-
pathie, waaraan hij op de basis van een andere stelling van Para-
celsus dat de geneesmiddelen een geheimzinnige geneeskracht 
bezitten, verbond de potentieering van geneesmiddelen door sterke 
verdunning („Organon der rationellen Heilkunde", 1810). Zijn 
stelsel vond hier en daar grooten aanhang, vooral bij leeken. 

Enkele veeartsen, F. A. Gunther, J. W. Lux, J. C. Schafer, 
trachtten dit systeem ook in de Veeartsenijkunde in te voeren, wat 
echter niet veel succes had. Enkele medici en apothekers verkochten 
ook homoeopathische geneesmiddelen, o.a. voor longziekte bij het 
rund. Sommige apothekers en drogisten doen het nu nog voor 
allerlei dierziekten. Dood is de Homoeopathie ook voor de dieren 
allerminst. In Frankrijk leeft ze zelfs op. 

De chirurgie stond in de eerste helft der 19e eeuw nog op zeer 
lagen trap en was even weinig in aanzien als de verloskunde. Aan 
de Universiteiten werd er nog altijd weinig aandacht aan gewijd. 
Het grootste deel der chirurgen waren, vooral op het platteland, 
onbeschaafde lieden, die hun practische opleiding hadden ge
kregen van reeds gevestigde chirurgen en vroedmeesters. Na 1823 
voorzag men in de behoefte van beter onderlegde chirurgen en 
verloskundigen op het platteland door de oprichting van Klinische 
scholen. 
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De aderlating was nog het plechtanker der chirurgen; „ter af
leiding, ter afwending en ter ontlasting". Wondinfecties en kraam
vrouwenkoorts sleepten massa's menschen ten grave. 

De inwendige geneeskunde was het domein der Drs. medicinae, 
die aan de Universiteiten waren opgeleid, maar nog steeds meer in 
theoretische dan in praktische richting. Kunstbewerkingen achtten 
zij veelal beneden hun waardigheid. Het onderzoek van zieke 
menschen bestond nog in het voelen van de pols, het zien van de 
tong en het bekijken van faeces, sputum en braaksel en het bekijken 
en proeven van de urine. Men bekeek nog met aandacht de dikte 
van de bloedkoek van het gestolde bloed verkregen door aderlating 
en hechtte groote waarde aan de ontstekingskorst, de „crusta inflam-
matoria", welke door de fibrine werd gevormd. Men sprak nog van 
bloedinflammatie, acrimonia, galkoortsen enz., evenals in Boer-
haave's tijd. 

De therapie bestond nog uit aderlatingen, bloedzuigers en de 
oude Hippocratische middelen, als braakmiddelen, purgeermiddelen, 
zweetdrijvende middelen, pappen, Spaansche vliegen, fontanellen, 
setons, moxas. Van aderlatingen werd nog zeer veel gebruik ge
maakt. 

De diagnostiek was na de uitvinding van de auscultatie en per
cussie wel iets verbeterd, maar praktische toepassing vond dit nog 
lang niet overal. Kwakzalverij was ook bij de Drs. medicinae nog 
aan de orde van den dag, het heette alleen maar niet zoo. Dauw
pieren werden bij delireerende zieken nog wel aan de voeten gelegd, 
of levend geplukte duiven tegen de anus gedrukt of levend open
gesneden duiven aan de voeten 1). 

De geneeskunde stond toen dus nog allerminst hooger dan de 
veeartsenijkunde. Het Latijn en de Toga vormden nog steeds het 
verschil. 

Een nieuwe veelbelovende periode trad in toen de Amerikaansche 
tandarts Morton in 1844 de aethernarcose ontdekte, waarop de 
narcose met chloroform in 1847 volgde (Simpson). 

*) Een en ander ontleende ik aan: Bijdrage tot de geschiedenis der 
geneeskunde in ons Vaderland van 1793—1843, ontleend aan de Notulen 
van het Utrechtsch Geneeskundig Gezelschap Matthias van Geuns, opgericht 
den 2oen Februari 1793, door Dr. A. J. van der Weyde, Utrecht, 1920. 
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De vergelijkende pathologie, die in de 18e eeuw zoo'n groote 
vlucht had genomen, zakte meer en meer af. Wel werden door de 
Maatschappij ter bevordering van den Landbouw te Amsterdam 
nog enkele prijsvragen over dierziekten uitgeschreven, die meestal 
door medici werden beantwoord, oo b.v. een vraag over de be
smettelijke varkensziekten, die door Dr. med. J. Vitringa uit Leeu
warden werd beantwoord; blijkbaar had Friesland toen veel te lijden 
van varkensziekten. Later (na 1833) trok de longziekte ook hier te 
lande nog wel de aandacht der medici en schreef de commissie voor 
het geneeskundig toevoorzicht te Amsterdam een prijsvraag uit om 
de auscultatie bij longzieke dieren te bevorderen, maar de belang
stelling voor dierziekten nam hier te lande bij de medici sterk af. 
Slechts enkele geneeskundigen interesseerden zich hier nog voor de 
veeartsenijkunde. Zoo Dr. med. J. C. Kraus, geneesheer te Leiden, 
die in 1814 over veeziekten schreef en Dr. med. D. S. Heilbronn, 
geneesheer te Amsterdam, die over miltvuur en runderpest schreef 
(1808). 

Tijdschriften, waarin dit deel der geneeskunde werd behandeld, 
verschenen er wel, maar leefden in het algemeen niet lang. 

In 1849 werd opgericht het „Magazijn voor veeartsenijkunde, 
vergelijkende geneeskunde en veeteelt", geredigeerd door Numan en 
Wellenbergh. Dit tijdschrift beleefde maar één jaargang en werd 
in 1850 vervangen door het „Repertorium", mede geredigeerd door 
den paardenarts Hekmeyer, welk tijdschrift tot 1855 stand hield 
en toen versmolt met het Tijdschrift voor geneeskunde. 

Meer en meer, nu de Veeartsenijkunde zich zelfstandig ontwik
kelde, kwam het tot een scheiding tusschen de geneeskunde van den 
mensch en de dieren. 

Dr. Ali Cohen, die met den veearts Hekmeyer het Repertorium 
oprichtte (1848), met de bedoeling de geneeskunde en de veeartsenij
kunde wederkeering aan elkaar dienstbaar te maken, schreef in de 
voorrede: „De veeartsenijkunde behoort, wat betreft de praktische 
aanwending niet tot de werkkring der geneeskundigen, maar de 
wetenschappelijke beoefening ligt ook binnen hun gebied en bepaalt 
zich niet enkele tot de vergelijkende anatomie en physiologie." 

De vergelijkende orgaan pathologie had echter afgedaan, behalve 
van de zijde der veeartsen. 

Door de ontdekkingen van Pasteur en Koch, die met dieren werk-



DE GENEESKUNDE IN DE EERSTE HELFT DER I9E EEUW 287 

ten, kwam wel weer wijziging, echter de vergelijkende pathologie 
nam daardoor een anderen vorm aan en ontwikkelde zich in de 
richting van de studie der Zoönosen. 

In enkele andere landen, met name in Duitschland, Oostenrijk en 
Italië, bleef de belangstelling der medici voor de Veeartsenijkunde 
veel langer bestaan dan hier te lande en heeft ons vak ook nog in 
de eerste helft der 19e eeuw veel te danken gehad aan den arbeid 
en den invloed van geneeskundigen. Niet alleen waren in die landen 
de zuiver wetenschappelijke vakken als vergelijkende anatomie, ver
gelijkende physiologie, en vergelijkende pathologisch-anatomie nog 
steeds in eere, en waren ze aan leerstoelen van vele Universiteiten 
vertegenwoordigd, maar ook gaven zich verschillende geneeskun
digen aan het onderwijs in de Veeartsenijkunde en zelfs aan de 
praktijk. 

In Oostenrijk was het sedert de oprichting der school in Weenen 
(in 1777) als systeem gebruikelijk, dat de afgestudeerde en gepro
moveerde jonge medici werden aangesteld als „pensionnaires" 
(assistenten), later als „correpetitors" (conservatoren) om tenslotte 
tot hoogleeraar ook voor de practische vakken te worden benoemd. 

Zoo zijn vele uitnemende vétérinaire klinici in Oostenrijk oor
spronkelijk opgeleid tot medicus. 

In Italië waren alle eerste directeuren der Veeartsenijscholen 
(Turijn, Bologna, Milaan, Pisa, Pavia, Napels) medici, maar ze 
hadden allen in Al fort of Weenen veeartsenijkunde gestudeerd en 
waren ook „handdadige" klinici, in tegenstelling met Numan en 
Wellenbergh, die dit deel van het vak verachtten. 

In Duitschland bestonden aan verschillende universiteiten leer
stoelen voor Veeartsenijkunde, waaraan ook klinieken waren ver
bonden, die meestal door medici waren bezet. Zoo in Göttingen, 
Freiburg, Greifswald, Dresden, Jena, Giessen, Berlijn, Karlsruhe, 
Wiirzburg, Marburg, Stuttgart, Erlangen, Tübingen, Ingolstadt. 
Na de oprichting en ontwikkeling der Veeartsenijscholen (Berlijn, 
Hannover, Dresden, München, Stuttgart) veranderde dit natuurlijk, 
maar tot op den huidigen dag bestaan er nog dergelijke leerstoelen 
in Göttingen en Jena. 

Zoo gaf de beroemde parasitoloog Dr. med. K. A. Rudolphi, 
professor in de medicijnen te Greifswald voordrachten over Vee
artsenijkunde aan die Universiteit, nadat hij in Berlijn en Al fort 
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Veeartsenijkunde had gestudeerd. Hij hielp in 1808 ook mee de 
veepest te bestrijden. 

Prof. Dr. med. E. L. C. Nebel in Giessen, Hoogleeraar in de 
chirurgie aan de Universiteit aldaar interesseerde zich in die mate 
voor de veeartsenijkunde dat hij met den veearts Vix een tijdschrift 
voor veeartsenijkunde redigeerde. 

E. F. Gurlt, Dr. med. et Dr. philos., werd professor voor ver
gelijkende physiologie en vergelijkende anatomie aan de Veeartsenij
school te Berlijn. Hij werd op en top veearts en was directeur der 
school. 

F. C. F. C. Heussinger, Hoogleeraar voor de vergelijkende physio
logie en vergelijkende anatomie, eerst in Jena, later in Marburg, 
schreef zijn „Recherches de pathologie comparée", waarin hij ook 
een uitvoerige bibliographie geeft der oudste vétérinaire werken. 

Dr. med. L. H. Bojanus, studeerde te Alfort veeartsenijkunde, 
werd professor aan de Veeartsenijschool te Wilna en een der meest 
vooraanstaande veeartsenijkundigen van zijn tijd. 

Dr. med. Eduard Hering studeerde veeartsenijkunde te Alfort 
en Kopenhagen. Hij werd leeraar en later directeur van de Vee
artsenijschool te Stuttgart en was een onzer beste klinici. 

De Pruisische regeering moedigde in 1822 de studie der vee
artsenijkunde aan door haar aan gymnasiasten en medische stu
denten aanlokkelijk te maken met groote stipendia om te worden 
opgeleid voor Kreiztierartz en Departementstierartz. 

Verschillende Duitsche medici vertaalden werken over veeartsenij
kunde uit vreemde talen in het Duitsch, of schreven over vétérinaire 
onderwerpen. 

Verschillende geneeskundigen in Duitschland schaamden zich niet 
de veeartsenijkunde ook praktisch te beoefenen en waren veearts 
en arts tegelijk, of waren eerst arts en later veearts, b.v. als Kreiz
tierartz of Departementstierartz. 

Het aanzien der veeartsenijkunde werd in deze landen sterk ver
hoogd door deze belangstelling der medici. Hieraan is het mede te 
danken dat de Pruisische scholen zoo vroeg Hoogescholen werden 
(1887). 

Ook in Engeland bleef de belangstelling voor de Veeartsenijkunde 
bij de medici bestaan. D. Blaine, een Engelsch medicus, was chirurg 
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en veearts tegelijk en schreef over de anatomie van het paard en 
huidziekten bij dieren. 

John Gamgee was eerst geneeskundige en studeerde later vee
artsenijkunde. Hij werd de oprichter van het Veterinary College 
in Edenburgh en een der meest prominente veeartsenij kundigen; 
voorzitter van het eerste Veeartsenij kundig Congres in Hamburg 
( 1 8 6 3 ) .  

Rud. Zangger was eerst medicus, daarna paardenarts, toen di
recteur van de Veeartsenijschool in Zürich. Hij was een uitnemend 
klinicus. 

19 
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DE VEEARTSENIJKUNDE IN HET BEGIN DER 19e EEUW. 

Wanneer men vergelijkt de kennis die men had omtrent de ziekten 
van dieren omstreeks den tijd der oprichting van 's Rijks Veeartsenij
school te Utrecht (1821) met de Veeartsenij kundige wetenschap 
50 jaren later, dus ongeveer 1875, krijgt men den indruk, dat in die 
halve eeuw een zeer sterke vooruitgang heeft plaats gehad. 

Op den voorgrond treedt daarbij het feit, dat in die 50 jaren de 
Veeartsenijkunde zich had opgewerkt tot een aparte, op zichzelf 
staande wetenschap, meer en meer zich losmakende van de genees
kunde van den mensch. 

Mannen van groot intellect en groote werkkracht, vooral 
Franschen en Duitschers, hadden zich geheel aan de Veeartsenij
kunde gewijd. Ik noem slechts de Franschen: Chabert, Girard, 
Delafond, Renault, Le Blanc, Colin en H. Bouley; de Duitschers: 
Dieterichs, Hering, Hertwig, Gerlach, Leisering, Gurlt, Haubner; 
de Zwitser: Rychner; de Oostenrijker: Röll; de Belgen: Delwart 
en Verheyen; de Deen: Viborg. Nederland kan helaas geen enkel 
persoon noemen uit dien tijd, die in deze rij kan staan. 

De veeartsenijkunde, zoowel wetenschappelijk als practisch, was 
in de eerste helft der 19e eeuw evenals de geneeskunde nog humoraal -
pathologisch georiënteerd. De leerstellingen van Broussais, die alle 
ziekten toeschreef aan prikkeling en daartegen met antiphlogistische 
middelen te velde trok, welke in hoofdzaak waren genomen uit de 
humoraal-pathologie, hadden veel aanhangers onder de veeartsen, 
vooral waar het betrof de therapie. Rigoureuse, antiphlogistische 
methoden waren bij de veeartsen trouwens steeds in trek geweest. 
Daarnaast waren er reeds verstandige lieden, ook onder de veeartsen, 
die geen leerstellingen volgden, en overtuigd waren dat de ziekte
oorzaken zeer verschillend kunnen zijn en kunnen huizen zoowel in 
de organen als in de vochten en hun therapie lieten afhangen, niet 
van een stelsel, maar van de symptomen, de oorzaken, de natuur en 
de zitplaats der ziekte. Eén der voorstanders van deze opvatting 
was O. Delafond, veearts, professor te Alfort, die in 1838 zijn 
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„Traité de pathologie et de thérapeutique générale vétérinaire" 
schreef in dezen zin, een boek vol wijsheid en kennis. 

Merkwaardigerwijze was de astrologie, zelfs bij zoo'n ontwikkeld 
man als Numan, ook nog niet geheel van de baan. „De onzichtbare 
invloed welke de maan als wachter der aarde op de bewerktuigde 
wezens, die zich daarop bevinden, uitoefent" interesseerde hem. 
Hij onderzocht den invloed van de maan en haar verschillende 
standen op het voortteelingsvermogen der dieren. Hij kwam tot de 
conclusie, dat de meening, dat de meeste schapen tochtig werden 
om den tijd van de volle maan, niet van grond ontbloot was. 

De zenuwpathologie was nog zeer in eere. Het zenuwstelsel werd 
nog geacht het centrum te zijn van het leven. Alle ziekteverschijn
selen werden nog toegeschreven aan invloed op de zenuwen. 

De smetstof b.v. moest eerst zijn uitwerking hebben op de 
zenuwen voor de verschijnselen optreden, dacht men. Numan meende 
in 1840 het wezen van de longziekte te hebben gevonden, toen hem 
bij een sectie bleek dat de nervus vagus sterk was aangetast. Hij 
noemde de longziekte toen een „neurophlogosis". 

Daarom stond ook b.v. de stille kolder in die dagen in het teeken 
der belangstelling bij veeartsen en medici (Magendie), wijl de zij -
ventrikels zeer belangrijk werden geacht voor het psychische leven, 
ook bij dieren. Hier zou het „zieleorgaan" zetelen. Van hier zou de 
„hersenaether" langs de vagus en de sympathicus door het lichaam 
gaan. Omgekeerd zouden aandoeningen van de ingewanden tot stille 
kolder kunnen leiden (maagkolder, leverkolder, moederkolder) door 
verplaatsing van giftige stoffen langs den nervus vagus. Zoo is het 
te verklaren, dat er in het begin der 19e eeuw in de Duitsche litte
ratuur reeds werd geschreven over de psychologie der dieren en de 
belangstelling hiervoor toen minstens zoo groot was bij de veeartsen 
dan nu, een eeuw daarna. 

Deze periode was ook de groote tijd der ontdekkingen op het 
gebied der hersenfunctie en der ruggemergfunctie (Magendie; 
Flourens; Waller). 

Omtrent koorts en zijn invloed op ziekte en genezing had men 
ook nog de oude humorale begrippen. Men onderscheidde nog de
zelfde soorten van koorts: rotkoorts, zuurkoorts, slijmkoorts, gal
koorts enz. als in den tijd van Boerhaave. 
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Van den koortsthermometer werd bij dieren' pas algemeen gebruik 
gemaakt omstreeks 1870, bij den mensch een tiental jaren eerder. 

De onderzoekingsmethoden waren in het bëgin der 19e eeuw nog 
even primitief als in de 18e eeuw. Het waarnemen van de uitdruk
king der oogen en de temperatuur van de extremiteiten, gang en 
stand, het macroscopisch onderzoek van het bloed vóór en na de 
stolling, het macroscopisch onderzoek van de urine, waren de ge
bruikelijke onderzoekingsmethoden bij mensch en dier. Wel werd 
in de eerste jaren der 19e eeuw in de geneeskunde door Laënnec 
(1819) de auscultatie en door Corvisart (1810) de percussie inge
voerd 1), en sedert 1824 door Delafond ook in de Veeartsenijkunde, 
maar deze methoden waren omstreeks 1850 in de Veeartsenijkunde 
nog niet algemeen in gebruik. 

Onder den invloed van medici verspreidden deze methoden zich 
in het midden der 19e eeuw bij het onderzoek van koeien met long
ziekte. Er werd toen op instigatie van Prof. Vrolijk door de Com
missie van het Geneeskundig Toevoorzicht te Amsterdam een prijs
vraag uitgeschreven voor het onderzoek van longziekte, o.a. door 
auscultatie. Dr. Luchtmans te Leymuiden schreef in dezen zelfden 
tijd dat hij de longzieke dieren onderzocht door auscultatie. 

Het rectaal onderzoek werd reeds verricht, o.a. bij blaasaandoe-
ningen om te onderzoeken of de blaas eventueel te groot was. 

De therapie, die onverbrekelijk verbonden was aan de humoraal -
pathologie, was natuurlijk ook nog de oude. Aderlatingen, drachten, 
fontanellen, branden, moxa's, blaartrekkende middelen, koppen op 
vooraf gemaakte scarificaties, lavementen en purgantia waren aan 
de orde van den dag. Het wrangwortelsteken was zeer sterk in ge
bruik als priventivum en als curativum. Als preventivum werd het 
vooral tegen mond- en klauwzeer aanbevolen. Als blaartrekkend 
middel werd vooral gebruikt de zalf van Autenrieth met tartaras 
emeticus. Deze „afleidende" middelen zouden volgens de opvatting 
nog van die dagen een crisis opwekken, „doordat ze de werkzaam
heid der zenuwen afleiden van de zitplaats der ziekte en de ontlasting 
der ziektestof bevorderen". 

Minerale zuren, n.1. zwavelzuur en „zeezoutzuur" werden voor 

*) De Oostenrijker Auenbrugger ontdekte de beteekenis der percussie 
(1763); de Franschman Corvisart blies haar nieuw leven in. 
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inwendige ziekten meer en meer aanbevolen. Numan achtte het zelfs 
de moeite waard, nadat hij vele aanbevelingen er van had gelezen, 
de aandacht der Regeering te vestigen op het nut van zwavelzuur 
bij longziekte. Ook (zee) zoutzuur werd daartegen aanbevolen. 
Deze minerale zuren werden met salpeter en purgantia (Glauber
zout vooral) gebruikt als zgn. „bloedmiddelen". 

De kennis der hoefgebreken, het troetelkind der Fransche vee
artsen vooral, was zeer sterk vooruitgegaan. De Javart-operatie werd 
ingevoerd; Brauell onderkende de podotrochlitis als een apart ziekte
beeld. De neurectomie bij hoef kreupelheden werd nu en dan toege
past nadat Sewell en Percival ze hadden beschreven (1818) en 
Bouley ze had gepropageerd (1848). 

De verloskunde werd meer op wetenschappelijke basis geplaatst; 
ze werd in handen vooral der Duitsche veeartsen een wetenschap 
en een kunst. De torsio uteri had men leeren kennen (± 1850). 
Bij de practische uitoefening der veeartsenijkunde stond in die dagen 
hier te lande de verloskunde bij het rund bovenaan. Dit deel der 
veeartsenijkunde was ook verreweg het best ontwikkeld, zij het dan 
door de empiristen. 

Embryotomie verichtte men in die dagen met een vingermesje, 
een scherpe haak en een paar kromme haken. De verloskundige 
Blanken te Leiderdorp vond de spatel uit. De subcutane embryotomie 
was nog niet algemeen, hoewel toch hier en daar reeds in gebruik. 
Prolapsus uteri behandelde men ook toen reeds zoo noodig door 
afbinden van de baarmoeder. 

Over melkziekte („melkvuur", „melkverplaatsing" en „moer-
ziekte") had men nog zonderlinge begrippen. Men dacht dat de melk 
daarbij verplaatst was in de aderen, waardoor een zuchtig gezwel 
zich aan den buik zou vormen. Men meende bij sectie inderdaad de 
melk wel uit de bloedvaten te hebben zien loopen. 

Wanneer de koeien de melk niet lieten schieten, werd aanbevolen 
lucht in de scheede te blazen, een methode die volgens Numan ook 
in de Alpen werd toegepast. Het is echter nu bekend, dat ook pri
mitieve volkeren (negers in Afrika) dit toepassen om de dieren 
rustig te laten zijn bij het melken. Volgens Numan zouden de 
Hottentotten daarvoor de koeien een phantoom van een kalf laten 
zien bij het melken. Bij de tegenwoordige bewoners van Mongolië 
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is het gebruikelijk vóór het melken een opgestopte kalverhuid voor 
de koe te leggen. 

De meeningen omtrent besmettelijkheid van ziekten waren een 
eeuw geleden nog zeer verward en onbestemd. Velen vroegen zich 
in die dagen af of niet microscopisch kleine diertjes in de atmospheer 
van uit rottende dieren voortgekomen, aanleiding kunnen geven 
tot de verspreiding van epidemische en epizoötische ziekten, of ook 
wellicht giftige stoffen („émanation animales et vegetales"). 

Henle ontwikkelde, als voorlooper van Pasteur in 1840 de idee 
van het „contagium animale". 

Men dacht ook wel dat malaria en andere koortsen en ook be
smettelijke ziekten, zooals miltvuur en longziekte, het gevolg waren 
van dampen in de lucht, vooral in moerassige streken („moeras
koortsen"). Ook plantenziekten zouden volgens sommigen tot dier
ziekten aanleiding kunnen geven, met name roest, die vooral op 
maïs voor zeer schadelijk werd aangezien, en de aardappelziekte, die 
in 1845 heftig heerschte. 

De cryptogamen (Puccinia, Aspergillus, Mucor, etc.) speelden, 
volgens de microscopisten van dien tijd, een groote rol als oorzaak 
van ziekten, vooral als ze verliepen met zenuwverschijnselen. Alles 
wat men met het microscoop, dat toen ongeveer 500 maal vergrootte, 
leerde onderscheiden, werd geacht een ziekte-oorzaak te kunnen zijn, 
zoo b.v. ook de cercomonaden van den pensinhoud. De staafjes die 
men (1850) bij miltvuur in het bloed vond werden beschouwd plant
aardige parasieten te zijn, die in het bloed zouden werken als 
„septisch ferment" (Delafond). 

Men sprak ook wel reeds van „infecties" en onderscheidde puru-
lente infectie, putride infectie, miasmatische infectie en virulente 
infectie, het laatste wanneer stoffen door het eene dier uitgescheiden 
bij een ander dier de ziekte veroorzaakten. Men sprak dan ook van 
virus of contagia. Deze ziekten noemde men infectieuse of conta-
gieuse ziekten. 

Miasmas (miasma== vuile stof) zouden stoffen zijn ontstaan 
uit levende, doode, eventueel ook uit niet zieke organen, die op 
andere dieren door contact, door water of door de atmospheer 
zouden overgaan en waarvan de samenstelling onbekend was. Zulke 
miasmas zouden ontstaan op bepaalde plaatsen b.v. in huis of stal, 
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meestal echter zouden de miasmatische ziekten „pandemisch" zijn en 
een groote neiging hebben om contagieus te worden (contigere = 
aanraken). 

Virus (virus = vergif) of contagia zouden worden uitgescheiden 
door een ziek individu en de ziekte veroorzaken bij andere dieren. 
Men meende dat ze moleculair of globulair zouden zijn. 

Het virus zou zich in verschillende organen kunnen ontwikkelen. 
Schurft b.v. zou ontstaan in de huid. 

Men onderscheidde een virus fixe, dat kleefde aan vloeibare of 
vaste secretieproducten en die slechts door direct contact over kon 
gaan, een virus volatilae, dat met dampen uit het organisme zou 
worden verspreid en met de atmospheer zich kon vereenigen en een 
virus permaneus (contagia permanentia — contagia necessaria) 
noodzakelijk voor het ontstaan van bepaalde ziekten, b.v. bij de 
veepest. Een virus secundaria (tijdelijk of accidenteel) ontwikkelde 
zich naar men meende bij ziekten die oorspronkelijk niet op een 
virus berustten. Longziekte werd als een dergelijke ziekte beschouwd. 

Men kon, naar men dacht, nooit zeggen of een ziekte besmettelijk 
werd of niet, sommige werden het naar men meende zeer gemak
kelijk, andere niet. Deze meeningen waren van groote beteekenis 
voor de bestrijding van besmettelijke ziekten. Een virus permaneus 
roeide men uit door afmaken van het vee en begraven of verbranden 
van het cadaver, een secundair virus niet: daartegen was eigenlijk 
niet te vechten meende men. 
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VEEZIEKTEN IN DE EERSTE HELFT DER 19e EEUW. 

Voor alle besmettelijke veeziekten gold de strafwet van 21 Dec. 
1799, waarbij werd strafbaar gesteld het vervoer en het niet aan
geven van ziek of verdacht vee. Verdere wettelijke bepalingen be
stonden er tot 1870 niet. 

Numan was na zijn benoeming tot hoogleeraar in 1821 voor de 
zgn. practische vakken, d.w.z. voor de eigenlijke veeartsenijkunde, 
de leider van het Veeartsenij kundig Staatstoezicht, zooal niet officieel 
dan wel in feite. De administratie van de Nationale Nijverheid,waar
onder ook het Fonds voor den Landbouw ressorteerde, had de prak
tische leiding bij de bestrijding van besmettelijke veeziekten, voor 
zoover ze plaats had, met name bij de longziekte. Numan gaf advies. 
In 1836 werd door de Administratie aan Numan gevraagd wat hij 
dacht van een „Algemeen Reglement" op besmettelijke veeziekten. 
Numan voelde daar wel iets voor en zei een dergelijk reglement toe. 
Verder kwam het echter niet. 

De veeartsen waren verplicht driemaandelijks ook aan Numan 
verslag uit te brengen van de door hen waargenomen belangrijke 
ziekten. Veeartsen, commissies en corporaties op landbouwgebied 
vroegen hem advies. De Regeering, resp. de Administratie van het 
Veefonds liet nooit na zijn advies te vragen. 

Numan gaf advies op zijn bureaustoel; vrijwel nooit ziet men in 
zijn archief aangegeven dat hij persoonlijk een onderzoek instelde. 
Hij adviseerde ook niet op grond van eigen aanschouwing of kennis 
van zaken maar steeds slechts op grond van de litteratuur, die hij 
uitstekend kende. In 1841 werd hij door den Minister verzocht een 
persoonlijk onderzoek in te stellen omtrent een ziekte in Noord-
Holland, aan welk verzoek hij met tegenzin voldeed. Trouwens 
eigen kennis van veeziekten hield hij er slechts weinig op na. Zijn 
adviezen waren zeer langdradig en sneden dan ook zelden hout. 

Een gemakkelijk woord was in die dagen „anthraxachtige ziekten" 
waarmee alles wat op heftige ontsteking berustte werd aangeduid 
en die meestal aan het drinkwater of het voedsel werden toege-
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schreven. Alles wat in den volksmond „vuur" of „brand" heette, 
werd in die dagen tot de antraxachtige ziekten gerekend (keelvuur, 
longvuur, darmvuur, bilvuur, miltvuur, pestbrand, snotvuur (boos
aardige katarrhaalkoorts). 

Ook was er een groote categorie van zgn. „bloedziekten", een nog 
vager begrip. De anthraxachtige ziekten werden ook wel bloed
ziekten genoemd. 

Veel kwam, vooral op de slechte lage gronden, beenbreukziekte 
voor. Deze ziekte werd toegeschreven aan „gebrek aan phosphor-
zure kalk en dierlijke lijm, gepaard gaande met ontbinding der 
vochten die een scorbuutachtige geaardheid hebben." 

Onder de besmettelijke ziekten trok het mond- en klauwzeer, toen 
meestal tongblaar, sedert 1838 mondzeer of spruwziekte genoemd, 
nu en dan de aandacht. In 1839 was deze ziekte over het geheele 
land verspreid, volgens Numan ook bij het paard. 

Men trachtte herstel te bevorderen door met een schrapertje 
de blaren van de tong te krabben. Men deed overigens niets 
om de ziekte te bestrijden. Numan achtte de ziekte een soort „pest
brand" te zijn en vermoedde dat slecht voedsel de oorzaak was. 

De zgn. kruislamheid of kruiskolder bij paarden kwam toen veel 
voor in Zeeland. 

De koepokken of valsche pokken aan de tepels kwamen blijkbaar 
nu en dan uitgebreid voor, vooral in 1831 in Noord-Brabant en 
in 1841 in Zuid-Holland. Men onderscheidde ware en valsche koe
pokken. Het onderscheid is mij uit de litteratuur niet duidelijk 
geworden. „De paardenpok of mok" zegt Numan in een verslag aan 
de Regeering, „is verwant aan de koepok, maar in ons land nog niet 
met genoegzame zekerheid waargenomen." 

„Snotvuur of pestvuur" (waarschijnlijk boosaardige katarrhaal
koorts) kwam in 1844 in Zuid-Holland voor; 80 runderen werden 
aangetast, 29 stierven. 

De wrang kwam vooral in Drenthe voor. 
Het rotkreupel bij schapen kwam menigvuldig voor, vooral bij 

dieren die in hokken verbleven. 
Schaapspokken kwamen nu en dan voor in verschillende pro

vinciën van het land, vooral bij de langstaartige rassen in Drenthe 
en de Friesche wouden. 
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De leverbotziekte schijnt in enkele jaren een hevige sterfte onder 
de schapen te hebben veroorzaakt (1816, 1817, 1828, 1829 en 1830). 
Numan zegt daarvan: „De runderen deelden mede in deze sterfte 
door deze ziekte, en bleven de paarden en sommige andere dieren 
niet gespaard". Overigens sprak Numan van „ongans met of zonder 
den botworm". 

Bij paarden kwam in sommige jaren veelvuldig een „griep of 
influenza, soms gepaard gaande met typhus" voor. 

Bij varkens werd onder de „anthrax-achtige ziekten" ook ge
noemd de zgn. „gerstekorrel of tongblaar" (finnenblijkbaar).Numan 
spreekt ook van wormziekten bij het varken en „inzonderheid van 
wormziekte van het celweefsel of de gortigheid". 

De zgn. typheuse erisypelas of petechiaal uitslag of „varkens
ziekte", volgens Numan „een nieuwe ziekte als zijnde vóór 1820 
niet met onderscheiding waargenomen", kwam veelvuldig voor; 
evenals nu in de zomermaanden; in 1846 heerschte ze zeer heftig. 
Men schreef dit toen mede toe aan voedering met rotte aardappelen, 
die door de „aardappelziekte" waren aangetast. 

Ook „beenweekziekte" noemt Numan met name als een meer of 
min heerschende varkensziekte. 

Onderscheidene „koortsige, exanthematische of uitslagziekten als 
pokken, netelroos, mazelen en roodvonk" worden genoemd, welke 
namen natuurlijk klakkeloos uit de menschelijke pathologie waren 
overgenomen. 

De koepokken kwamen veelvuldig voor bij het rund. In 1861 
werden aan de school experimenten genomen omtrent de waarde 
der koepokstof als voorbehoedmiddel tegen de pokken van den 

. mensch. Dit was een voorlooper van het Pare Vaccinogène dat onder 
Mac Gillavry in 1873 aan de school werd opgericht. 

Ook werd met koepokstof geëxperimenteerd ten behoeve van de 
bestrijding van schaapspokken, welke ziekte soms veel schade ver
oorzaakte. 

Het mond- en klauwzeer, toen meestal tongblaar, mondzeer of 
spruw genoemd, heerschte vooral in 1861—1862, waartegen toen 
het ingeven van een afkooksel van aardbeziënbladeren (tegen het 
mondzeer) zeer werd geprezen. Het afschrappen van de blaren van 
de tong met een speciaal daarvoor geconstrueerd schrapertje werd 
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na nadeelig geacht, omstreeks 1820 echter nog zeer aanbevolen. Veel
vuldig legde men bij deze ziekte drachten en setons aan met wrang
wortelen, vooral ook bij de uierontstekingen, die als naziekte 
optreden. Ook deze ziekte trachtte men door vaccinatie met pokstof 
te bestrijden. 
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BACTERIOLOGIE EN PROTOZOÖLOGIE IN HET LAATST 
DER 19e EEUW. 

De laatste 25 jaren der vorige eeuw hebben voor den opbouw der 
veeartsenij kundige wetenschap en de praktijk, vooral door de ont
wikkeling der bacteriologie, meer beteekenis gehad dan al de eeuwen 
die daarvoor verliepen en ook dan de 40 jaren die daarna kwamen. 

De bacteriologie bracht een geheele ommekeer in de opvattingen 
omtrent de oorzaken van besmettelijke ziekten en de methoden die 
tot een doeltreffende bestrijding zouden kunnen leiden en omtrent 
het wezen der wondinfecties en de voorbehoeding dezer infecties, die 
tot een enorme hooge vlucht der chirurgie leidde. 

De grondslagen van een en ander werden gelegd tusschen 1860— 
1870 (Pasteur, Lister). De opbouw had plaats in het laatste vierde 
deel van de vorige eeuw. 

Pasteur bewees dat gisting, rotting en infectie berusten op levende 
organismen, die men kweeken kan in bepaalde voedingsbodems 
(bouillon) en die men kan dooden door verhitting. 

Lister paste de denkbeelden van Pasteur toe op de chirurgie en 
bewees dat men wondinfectie kan voorkomen met carbolverbanden 
en carbolsprays en met reiniging van handen en instrumenten. 

Robert Koch kwam op de gedachte reinculturen te verkrijgen 
door het kweeken van bacteriën op vaste voedingsbodems. Hiermede 
was het mogelijk bacteriën te isoleeren en rein te kweeken en kon 
hij bewijzen dat bij bepaalde ziekten een bepaalde bacterie behoort. 
Tevens lichtte hij door zijn bevinding dat miltvuurbacteriën door 
„Dauersporen" in den grond kunnen voortleven, een tip op van het 
geheimzinnige waas, dat de zgn. miasmatische ziekten omgaf. 

Daarna volgde de eene ontdekking op de andere in dit nog on
ontgonnen veld en verkeeg de ziektekunde in haar geheelen omvang 
(ook de physiologie) een totaal ander aanzien. 

Reeds vóór het einde der vorige eeuw was het geheele gebouw 
der bacteriologie, waarvan de techniek betrekkelijk zoo eenvoudig 
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is, opgetrokken. De oorzaken van vele dierziekten waren vóór 1900 
reeds bekend geworden, mede doordat ook vele geneeskundig ge
schoolden zich op dit zoo aanlokkelijk terrein wierpen. Hier vond 
men het ideale materiaal voor onderzoek en experiment. De leer der 
infectieziekten kwam op vétérinairen bodem te staan. 

Vóór 1900 waren er reeds een reeks specifieke bacteriën bekend. 
Koch kweekte in 1876 de miltvuurbacil, die het eerst gezien werd 
door de veeartsen Pollender en Brauell (1855) en het eerst als 
bacterie gesignaleerd door den veearts Delafond (1860). Koch 
ontdekte ook de miltvuursporen (1878). 

Verder werden ontdekt de boutvuurbacillen in 1876 (Feser, 
Bollinger) ; de bacil van het maligne oedeem in 1877 (Pasteur) ; 
de bacil van de kippencholera in 1880 (Pasteur); de kwade droes-
bacil in 1881 (Löffler en Schütz); de erysipelas-coccus in 1882 
(Fehleisen); de bacil der tuberculose bij den mensch in 1882 
(Robert Koch); de staphylococcus aureus in 1884 (Rosenbach); de 
necrose-bacil van de kalverdiphterie in 1884 (Nicolaier); de 
streptococcus mastitides in 1884 (Nocard en Mollereau); de bacil 
van de vlekziekte in 1885 (Löffler); de bacillus bipolaris der 
Schweinseuche in 1885 (Löffler); de bacillus suipestifer in 1885 
(Salmon en Smith) ; de bacil van de haemorrhagische septicaemie 
in 1885 (Kitt); de micrococcus melitensis in 1887 (Bruce); de 
droesstreptococcus in 1886 (Schütz, Poels, Jensen); de staphy
lococcus der mastitis gangraenosa in 1886 (Nocard); de boutvuur-
bacil in 1887 (Roux) ; de bacillus enteritides in 1888 (Gaertner, 
Löffler) ; de bac. paratyphus in 1900 (Schotmüller); de bacterie 
der pleuropneumonie in 1886 (Poels) ; de bacillus bovis renalis in 
1891 (Fröhlich); de bac. paracoli in 1891 (Jensen); de bac. typhii 
muricum in 1892 (Löffler); de bac. botulinus in 1895 (van 
Erminghem); de bac. psittacosis in 1892 (Nocard); de bac. abortus 
bij het rund in 1896 (Bang en Stribolt) ; de bipolaire bacil dei-
septische pleuropneumonie van kalveren in 1896 (Poels); de long
ziektecoccus in 1898 (Nocard). 

Ook voor de leer der protozöaire ziekten werd reeds vóór 1900 
de grondslag gelegd. Obermayer ontdekte in 1879 de spiril van de 
febris recurrens; Evans ontdekte in 1880 de trypanosoom der Surra; 
Laveran ontdekte de malaria protozoën in 1882; Babès in 1888 de 
Europe^sche piroplasmose der Babesiose; Th. Smith in 1889 de 
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Amerikaansche piroplasmen der Texaskoórts; Bruce in 1899 de 
trypanosomen van de Nagana; Piana en Galli Valerio de piroplasme 
canis in 1895; Guglielmi in 1899 de piroplasme equi. 

Zeer sterk werd de ontwikkeling der bacteriologie en de proto-
zoölogie bevorderd door de verbetering der microscopen (immersie 
en condensor, 1877). De kleuring der bacteriën werd sedert 1875 
toegepast. Ehrlich beval daarvoor de aniline-kleurstoffen aan 
(1878). De specifieke kleuring der tuberkelbacillen vond Koch in 
1882. De kleuring volgens Gram wordt sedert 1884 toegepast. 

Entingsmethoden met verzwakte bacteriën werden door de 
Fransche bacteriologen ontdekt. Pasteur vond de vaccinatie tegen 
miltvuur (1880), tegen kippencholera (1880) en tegen vlekziekte 
(1882). Cornevin, Arloing en Thomas ontdekten het vaccin tegen 
boutvuur (1879—1884). 

Daarna kwamen verschillende immuunsera in gebruik: tegen 
dyphtherie in 1893 (Behring); tegen vlekziekte in 1897 (Lorenz). 
De leer der immuniteit deed de cellulairpathologie op haar grond
vesten schudden. 

Bacteriëntoxinen, lysinen, agglutininen en anti-toxinen, opponinen 
en hun invloed op het ziekteproces werden ontdekt. Tuberculine, 
malleïne kwamen in gebruik als diagnostica (1891). Oorspronkelijk 
dacht Robert Koch, de ontdekker der tuberculine, een voorbehoed
middel en geneesmiddel tegen tuberculose te hebben gevonden 
(1890). 

Onder de ontdekkers van de lagere organismen der dierziekten 
vindt men vele medisch geschoolden. 

Echter van den aanvang af stonden ook veeartsen in de eerste 
rijen. Nocard (oorspronkelijk chirurg te Alfort) was een der eerste 
medewerkers en leerlingen van Pasteur. Hij en H. Bouley, de 
inspecteur-generaal van de Fransche vétérinaire scholen, waren 
onder de eersten der propagandisten van de leerstellingen van Pasteur 
en verdedigden ze tegen de aanvallen der steeds conservatieve 
officieele wetenschap. 

De Nederlandsche veeartsenijschool speelde in dien grooten tijd 
geen rol van beteekenis. Aan de Veeartsenijschool werd geen syste
matisch onderwijs gegeven in bacteriologie vóór het jaar 1906 en 
werden geen onderzoekingen van beteekenis op dit gebied .verricht. 
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Wel verscheen de bacteriologie als pratkisch leervak in 1902 op het 
onderwijsprogramma, maar het aantal uren daarvoor uitgetrokken 
was veel te kort; en het resultaat op het examen was dan ook treurig, 
volgens het getuigenis van den leeraar Hamburger zelf. 

Ter verontschuldiging diene, dat alle leeraren waren overladen; 
niemand entameerde er een dergelijk groot onderzoekingsveld bij 
te gaan ontginnen. De enkele veeartsen die zich voor bacteriologie 
interesseerden volgden een cursus in 1891 van wege het Ministerie 
van Oorlog ingesteld aan het Militair Hospitaal te Utrecht en ge
geven door officieren van gezondheid (Straub, de Haan). De 
bacteriologie was als zoodanig aan de school geen onderwij svak. 
Men gaf wel iets over algemeene bacteriologie maar practica gaf 
men niet. In 1899 vroeg de directeur-generaal van den Landbouw, 
onder wie de school ressorteerde, of het niet nuttig zou zijn een 
cursus in bacteriologie aan de Veeartsenijschool in te stellen. De 
leeraar Hamburger verklaarde zich bereid den cursus te leiden, de 
kosten werden op 800 gld. geraamd. Veel kwam er niet van terecht, 
zooals ik reeds opmerkte. 

Alleen Thomassen heeft, vrijwel zonder hulpmiddelen, nog iets in 
deze richting gepresteerd. Hij beschreef in 1892 onder den naam 
van „bacterieurie bij kalveren" een septisch ziektebeeld, veroorzaakt 
door een door hem gekweekte bacil, die waarschijnlijk identisch was 
met de colibacil. Ook de bacteriologie van de tuberculose trachtte hij 
te bewerken. 

Gelukkig had Nederland in Poels, practiseerend veearts in Rotter
dam, een self made bacterioloog die er wezen mocht. Reeds in 1895 
viel hem in verband daarmee de eer te beurt te worden gepromoveerd 
tot Doctor honoris causa in de geneeskunde aan de Universiteit 
te Leiden. Poels was de eerste in Nederland, die tuberkelbacillen 
volgens de methode van Koch kleurde. Hij werkte toen reeds als 
bacterioloog in nauwe samenwerking met de medici van Rotterdam 
o.a. met zijn promotor Prof. Nolen. 
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DE VEEARTSENIJKUNDE IN DE LAATSTE HELFT 

DER 19e EEUW. 

Na 1875 bespeurt men, vooral vanaf 1890—1900, overal een op
gewekt leven in de veeartsenijkunde, vooral in Duitschland. Nieuwe 
tijdschriften werden opgericht; zoo het Berliner Tierartzliche 
Wochenschrift (1887), het Deutsche Tierartzliche Wochen-
schrift (1892), het Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene 
(1891), de Montshefte für praktische Tierheilkunde (1895), 
The Veterinary Record (1888), The Journal of comparitive 
Pathology and Therapie (1888). Vele leerboeken verschenen in dien 
tijd, mede vooral van Duitsche schrijvers. Zoo over inwendige 
ziekten (Friedberger en Fröhner); over geneesmiddelenleer; over 
klinische onderzoekingsmethoden; over chirurgie (Möller en Frick); 
over verloskunde (Frank en de Bruin) ; over pathologische anatomie 
(Kitt) ; over vleeschkeuring (Ostertag) ; over algemeene therapie 
(Ellenberger); over histologie (Ellenberger); over topographische 
anatomie der lichaamsholten (Schmaltz); over runderziekten 
(Carsten Harms). Een Nederlandsch leerboek verscheen er natuur
lijk niet. De Bruin schreef zijn boek over de verloskunde in het 
Duitsch. Het eerste Nederlandsche leerboek is van mijn hand en 
verscheen in 1913 („Gerechtelijke veeartsenijkunde", later omge
werkt en getiteld „Verborgen gebreken bij dieren"). 

In de chirurgie werd de antisepsis ingevoerd. De grondslag hier
van werd gelegd door Lister (1867) die in den aanvang de septische 
wondinfecties na operaties bestreed met luchtdesinfectie door carbol-
dampen, en door het desinfecteeren van de handen, de instrumen
ten en de wond met carboloplossing, waardoor hij het aantal sterf
gevallen zeer sterk terugdrong. Zij drong, zij het zeer langzaam, 
ook in de vétérinaire chirurgie en de verloskunde door; mede door
dat honden werden gebruikt voor proefoperaties. 

Men meende echter in het laatste der 19e eeuw nog veelal dat de 
huid der dieren, mede door de sterke beharing, zich verzet tegen 
genezing per primam intentionem, een stelling die in mijn studietijd 
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(1889—1893) ons met nadruk door den leeraar in chirurgie werd 
voorgehouden en in verband waarmee men hier te lande toen nog 
zeer nonchalant opereerde, terwijl in de chirurgie van den mensch 
toen reeds de asepsis de antisepsis verdrong. Overigens duurde het 
ook in de menschelijke chirurgie nog eenige jaren voordat het voor
beeld van Lister algemeene navolging vond, mede doordat carbol nu 
juist geen ideaal antisepticum bleek te zijn en bij langdurige operaties 
den patiënten nadeel berokkende. 

De luchtdesinfectie werd daarom verlaten en steeds zocht men 
naar betere desinfectantia: boorzuur verving het carbol (1880), 
desinfecteerende poeders kwamen in gebruik (Jodoform, Bismuth 
subnitricus, Zinkoxyde). Desinfectie der verbandmiddelen kwam op, 
gummihandschoenen kwamen in gebruik. De locale anaesthesie met 
cocaïne, welke in 1880 werd ontdekt, kwam op. 

De algemeene narcose door chloroform of aether, sedert 1846 en 
1847 in gebruik bij den mensch, was in het laatst der 19e eeuw in 
de Veeartsenijkunde vooral bij de groote huisdieren nog weinig ge
bruikelijk. 

Bij honden had men reeds sedert 1890 ervaren dat een atropine-
scopolamine-morphine-injectie de narcose bevorderde en minder 
gevaarlijk deed zijn. Chloralhydraat per os of per rectum, of ook 
wel intraperitoneaal en later ook intraveneus, werd als verdoovings-
middel in de Veeartsenijkunde reeds sedert 1869 meer en meer 
toegepast. 

Neurectomie, met gebruikmaking van locale anaesthesie, eerst met 
cocaine, later met andere middelen als eucaine, tropocaine, stovaine, 
lypine en tenslotte novocaine, werd sedert 1889 ook hier te lande 
meer en meer toegepast. Ze werd oorspronkelijk slechts uitgevoerd 
aan den nervus plantaris, later ook verricht aan den nervus ulnaris, 
den nervus medianus en den nervus tibialis. 

De regionaire anaesthesie werd met dezelfde middelen verkregen 
en bevorderde sterk het chirurgisch ingrijpen. 

Voor kleine operaties kwam de Schleichsche infiltratie-anaesthesie 
in het laatst der 19e eeuw met 0.2 % cocaine en 0.01 % morphine 
in NaCl-solutie 0.2 % in aq.dest. in zwang; ze heeft echter geen 
vasten voet gekregen in de vétérinaire chirurgie. Tevoren werd 
aether of C02 of zwavelkoolstof gebruikt. 

Het subcutaan opereeren (tenotomie), dat vóór den bacterio-

20 
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logischen tijd in de Diergeneeskunde in zwang was gekomen om 
infectie der wonden zooveel mogelijk te voorkomen, werd verlaten 
voor de antiseptische opereermethoden. De wonden werden in de 
veeartsenijkunde tot het laatst der 19e eeuw echter nog bij voorkeur 
zgn. „open" behandeld, waarbij de zgn. „digestiefzalven" (dikke 
terpentijn en andere aromatische middelen) echter werden ver
vangen door nieuwere poedervormige antiseptica (jodoform, 
ox. zinci., etc.). 

De deriveerende methode, met blaartrekkende middelen en bran
den, sedert 1876 ook met thermocauters, bleef, gebaseerd op de 
gunstige resultaten die men er sedert eeuwen mee had verkregen, 
onverminderd in zwang. Bij kreupelheden voegde men er zelfs nog 
enkele nieuwe aan toe. Men zette sublimaatdrachten bij boeg
kreupelheden, welke methode echter spoedig weer werd verlaten, 
wegens het gevaar van uitgebreid weefselversterf, of men spoot 
subcutaan 5—6 gr. verzadigde keukenzoutsolutie in. 

Het vétérinair instrumentarium was zeer verbeterd. De firma 
Hauptner in Berlijn bestond in 1898 reeds 4° jaar. 

De Röntgenstralen, in 1895 ontdekt, werden voor de diagnostiek 
van chirurgische aandoeningen ook reeds spoedig in de vétérinaire 
chirurgie gebruikt (Eberlein). 

De practische verloskunde was tot het einde der 19e eeuw vrijwel 
geheel in handen der empiristen, die zich oefenden op het levende 
dier, terwijl op de scholen de phantoom-oefeningen de hoofdrol 
speelden. De verloskunde was, vooral in ons land, nog een verwaar
loosd vak. Dit was mede het gevolg van het feit, dat de basis van de 
Veeartsenijkunde nog steeds door het paard werd geleverd en mede 
daardoor de verloskunde bij het rund weinig belangstelling trok. 
In het laatst der 19e eeuw kwam daarin verandering en verschenen 
er enkele goede leerboeken over verloskunde van de hand van 
docenten van duitsche Veeartsenijscholen, waarvan de kroon spande 
het leerboek van Ludwig Franck, professor te München (1876). 
Franck was echter meer anatoom en physioloog dan verloskundige 
en vooral de praktijk ontbrak hem, evenals zijn voorgangers auteurs. 
Hij moest meest op de ervaringen van de anderen afgaan, wat 
trouwens in die dagen bij de vruchtbare Duitsche auteurs op allerlei 
gebied meestal het geval was. 
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In deze leemte voorzag M. G. de Bruin, leeraar aan 's Rijks
veeartsenijschool (1893—1908) door de uitgave van „Die Geburts-
hilfe beim Rinde" (1897), wat deel uit maakte van het groote 
„Handbuch derTierartzliche Chirurgie und Geburtshilfe" van Bayer, 
en waarvan in 1902 een Engelsche vertaling in Amerika het licht 
zag. Hier spreekt de practicus zoowel als de geleerde, wat aanleiding 
was dat dit werk groote opgang maakte. Dit was een lichtpunt in de 
periode van duisternis, die onze Veeartsenijschool onder het juk van 
Wirtz was gedoemd door te maken. In 1908 verscheen van de hand 
van de Bruin: „Geburtshilfe bei den kleinen Haustieren". 

Thomassen, toen nog practiseerend veearts te Maastricht later 
leeraar aan 's Rijksveeartsenijschool (1882—1906) publiceerde in 
1881 een zeer goed artikel: ,L"embryotomie chez les grands 
animaux", in een Belgisch tijdschrift. De veearts D. Kruyt schreef 
in 1893 met kennis van zaken in ons Tijdschrift over verloskundige 
aangelegenheden. 

In de pathologie deed de leer der inwendige secretie haar intrede, 
vooral nadat in Zwitserland door Kocher (± 1882) veel krop-
operaties werden uitgevoerd en het onderzoek van de schildklier
functie daardoor in het midden der belangstelling kwam. De functie 
der hypophyse kwam in 1885 aan de orde. De interne secretie van 
het pancreas werd onderzocht door exstirpatie van deze klier bij 
honden sedert 1889 (Minkowsky). 

De leer der deficiëntie kwam op na de onderzoekingen van 
Eykman over de Polyneuritis gallinarus. 

De pathochemie kwam, in aansluiting aan de ontwikkeling der 
physiologische chemie, meer en meer op. 

De experimenteele physiologie, waarvan de basis werd gelegd 
door Claude Bernard (± 1865), en de experimenteele pathologie 
legden mede den grondslag voor den bloei der pathologie. 

De pathologische anatomie vierde hoogtij nadat Virchow de 
cellulair-pathologie had gegrondvest. De microscopische patholo
gische anatomie kon zich ontwikkelen door de steeds voortschrijden
de verbeteringen van het microscoop. Ze werd de basis voor de 
pathologie van de inwendige ziekten. 

De Veeartsenijkunde leverde voor de pathologische anatomie 
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natuurlijk zeer veel en zeer mooi materiaal. Het was clan ook geen 
toeval dat in Duitschland de pathologische anatomie der dieren 
druk werd beoefend door mannen van groote reputatie als Rabe 
(Hannover), Johne (Dresden, Bollinger (München) en Kitt 
(Miinchen). De opkomst der bacteriologie deed de belangstelling 
voor de pathologische anatomie echter wel eenigszins tanen, temeer 
omdat verschillende patholoog-anatomen zich ook, of soms zelfs 
uitsluitend, aan de bacteriologie gingen wijden. 

Dr. Albert Johne, profesor voor de pathologische anatomie aan 
de Veeartsenijschool te Dresden, werkte in 1886 mede aan de 
3e editie van het „Lehrbuch der allgemei'ne pathologische Anatomie ' 
van Birch Hirschfeld, waarvan de ie editie in 1876 was verschenen. 
Johne bewerkte daarin de vergelijkende pathologische anatomie. 
Birch Hirschfeld schrij ft in de aankondiging van den derden druk 
van dit werk van 1886, dat het zoowel in wetenschappelijk als in 
praktisch opzicht meer en meer gewenscht scheen, dat de arts kennis 
kreeg van bepaalde gebieden uit de pathologie der dieren, vooral in 
verband met de experimenteele pathologie. Hij wijst dan op het 
voorbeeld der tuberculose. 

In de algemeene, vergelijkende pathologie, vooral in de bacterio
logie, speelde de Veeartsenijkunde een groote orl in het laatste 
kwartaal der vorige eeuw, door het opkomen van de experimenteele 
pathologie. Deze leidende positie heeft in vele opzichten de alge
meene pathologie en de pathologische anatomie der dieren nog. 

Wat was er tot 1886 van de pathologische anatomie en de alge
meene pathologie in Utrecht terechtgekomen? Niets! Een bewijs 
te meer hoe achterlijk de Utrechtsche school op elk gebied was. 

Omstreeks 1876 ziet men in de handboeken omtrent de INWENDIGE 
ZIEKTEN der dieren den naam bacteriën verschijnen; men sprak echter 
nog van leptotrix, myotrix, etc. Men dacht dat ze uit gisting ont
stonden, overeenkomstig de oorspronkelijke leer van Pasteur. 
In 1885 was echter reeds een behoorlijke plaats ingeruimd voor de 
bacteriologie en de methodiek van het onderzoek op bacteriën (milt
vuur, boutvuur, vlekziekte, tuberculose). In de editie van 1885 van 
zijn befaamd leerboek over de specieele pathologie van dieren, spreekt 
Röll ook over de plantaardige parasieten, die toen reeds rein werden 
gekweekt (favus, herpes tonsurans, actinomycose) en wordt aan de 
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verkregen kennis der bacteriologie een behoorlijke plaats ingeruimd 
(miltvuur, boutvuur, vlekziekte, tuberculose). Röll geeft een kort 
overzicht van den stand der bacteriologie van dien tijd. 

Hij schrijft nu (1885): „die durch pathogenen Spaltpilzen hervor-
gerufen Erkrankungen werden Infektionskrankheiten genannt". 
Toch was nog niet iedereen overtuigd van de specificiteit der 
bacteriën, die steeds bij de opvolgende generaties hun morpholo-
gische en physiologische eigenschappen bewaren, hoewel Koch 
reeds aannam, dat men de pathogene micro-organismen nie/ zou 
kunnen omkweeken tot onschadelijke en omgekeerd. Van andere 
zijde werd echter b.v. nog beweerd, dat men hooibacillen tot milt
vuurbacillen kon omkweeken. 

Het begrip miasma had in 1885 ook nog niet afgedaan. Alleen 
werden nu in plaats van volatile stoffen uit den bodem of het voedsel, 
lagere organismen aangenomen als oorzaak van de zgn. miasmatische 
ziekten, die door menschen, dieren en voorwerpen konden worden 
versleept, maar niet van dier op dier konden overgaan. Deze lagere 
organismen zouden nog, volgens sommigen, zich kunnen ontwik
kelen uit rottingsbacteriën en in de aarde en zouden in de lucht 
zweven. Vooral zouden deze bacteriën pathogeen kunnen worden bij 
droogte en bij verlaging van den waterstand in moerassige streken 
(Pettenkofer). Bij de echte besmettelijke ziekten zou daarentegen 
de mogelijkheid bestaan, dat een minimale hoeveelheid bacteriën zich 
in het dierlijk lichaam ontwikkelde. 

Het begrip miasmatisch-contagieuse ziekten had zich in dezen 
zin ontwikkeld, dat bodembacteriën de infectie zouden voorbereiden, 
maar zelf niet zouden infecteeren. Eerst later kwam ons tegen
woordig begrip saprophytisme op. De begrippen incubatie en 
immunisatie ontwikkelden zich. Men wist reeds dat immuniteit ook 
kon worden verkregen na ziekte door cutane, subcutane en intra-
veneuse of intracorneale inenting. Teneinde de entziekten minder 
heftig te laten verloopen kende men reeds het begrip der mitigatie 
van het virus en wist men daarmee verkregen immuniteit op 
te wekken. 

Vooral Fransche onderzoekers hielden zich bezig met verzwakking 
van virus, om daardoor bruikbare prophylactische methoden te ver
krijgen. Pasteur gelukte het de smetstof van hoender-cholera te ver-
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zwakken door de cultuur bloot te stellen aan steriele lucht. Toussaint 
kende reeds eerder de mitigatie van het virus van miltvuur door 
verhitting en door carbol. Pasteur mitigeerde de smetstof van milt
vuur door lang voortgezette overentingen van culturen en werkte 
dit uit tot een prophylactische enting. Hij dacht dat de zuurstof de 
verzwakking veroorzaakte. Hij verzwakte het vlekziekte virus door 
herhaalde overenting van konijn op konijn. Het virus van honds
dolheid verzwakte hij door indrogen van ruggemergsweefsel van 
dolle konijnen. 

Arloing, Cornevin en Thomas bereidden een entstof tegen bout-
vuur door verhitting van gekweekt en gedroogd virus. 

In vergelijking met de ontwikkeling van de leer der besmettelijke 
ziekten en der parasitologie was de kennis omtrent de orgaan-
ziekten („locale ziekten") niet door parasieten van allerlei aard 
opgewekt, in 1885 veel minder sterk vooruitgegaan, en wat men 
er over schreef was grootendeels pathologie van den mensch. Eigen 
goede klinische ervaringen en onderzoekingen lieten over het geheel 
nog op zich wachten. De onderzoekingsmethoden waren nog zeer 
onvolmaakt. Bovendien werden verschillende besmettelijke ziekten 
nog onder de „locale ziekten" gerangschikt, b.v. droes. Toch was er 
reeds meer bekend geworden, o.a. over beenziekten (rachitis en 
osteomalacie) vooral door Duitsche onderzoekingen (Roloff). 
Roloff schreef echter de zgn. „Gelenkseuche" („Föhlenlahme") 
ook nog toe aan rachitis. 

Het bloedonderzoek werd vóór 1900 nog zelden door veeartsen 
verricht, hoewel Sahli reeds in 1886 de haemoglobinometer van 
Gowers verbeterd had en Ehrlich in 1891 de leer der bloedcellen op 
grond van een door hem gevonden kleuring der witte bloedlichaam
pjes met anilinekleurstoffen had opgesteld. 

Omtrent de zgn. toxische haemoglobinurie (lendentyphus, rugge-
mergtyphus, ruggemerg-niercongestie, toxische haemoglobinurie) 
heerschten nog zeer verwarde begrippen. 

De longaandoeningen waren pathologisch-anatomisch wel reeds 
vrij goed gedifferentieerd, klinisch nog niet. Volgens het statistisch 
overzicht der bij het leger in het jaar 1890 behandelde paarden werd 
in het leger hier te lande de borstziekte influenza genoemd, en de 
influenza katarrhaal-gastritische koorts. Deze ziekten werden door 
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vele paardenartsen nog aan atmospherische „of andere oorzaken" 
toegeschreven. 

In het algemeen was men met de pathologische anatomie veel 
verder gevorderd dan met de klinische diagnostiek. De klinische 
pathologie was dikwijls niet veel meer dan pathologische anatomie. 

Percuteeren en ausculteeren kende men reeds vrij goed, men wist 
echter met de verkregen resultaten nog niet goed den weg. 

Het microscopisch en chemisch onderzoek der urine was bezig 
zich te ontwikkelen, echter ook hier wist men met de resultaten nog 
geen weg. Het melkonderzoek ten behoeve der diagnostiek was 
nog vrijwel onbekend; wel kende men vele melkgebreken, maar men 
w i s t  n o g  z e e r  w e i n i g  v a n  m a s t i t i s  a f .  

De ontwikkeling van de klinische pathologie werd in het laatste 
tiental jaren der vorige eeuw sterk bevorderd door het nieuw ver
schenen leerboek van Friedberger en Fröhner („Lehrbuch der 
spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere", 1886). 

Dit was een boek, waarin eigen klinische ervaring (uit de kliniek 
te München) meer tot haar recht kwam, dan in de vroeger gebruike
lijke leerboeken, b.v. dat van Röll. Het boek was met talent ge
schreven. De stof was goed geordend. Aan het gebrek aan eigen 
ervaring was tegemoet gekomen door een uitvoerige litteratuurlijst, 
zij het dan in hoofdzaak van de Duitsche litteratuur. Ook de onder
zoekingsmethoden werden in deze ie editie behandeld. Het bleek 
echter nog wel zeer duidelijk dat de Veeartsenijkunde toen nog maar 
slecht geheel op eigen beenen kon staan. 

Voor het eerst ziet men b.v. hier verschijnen een rubriek con-
stitutioneele ziekten, maar men vindt daarin naast diabetes insipides, 
suikerziekte, anaemie, hydraemie en leucaemie, ook vetzucht, 
scrophulose en sarcomatose als dierziekten opgenomen, wat al zeer 
duidelijk uit de menschelijke pathologie afkomstig was. 

Het begrip constitutie en constitutioneele ziekten was toen in 
wording. 

De vooruitgang der Veeartsenij kundige wetenschap, waar het 
betreft de speciëele pathologie en therapie in het laatst der vorige 
eeuw, kan men zeer goed volgen in de volgende edities van het boek 
van Friedberger en Fröhner, mede omdat de litteratuur er zoo 
talentvol in was verwerkt. 
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De 5e druk verscheen reeds in 1900. Ook toen werden de locale 
orgaanziekten nog niet goed bewerkt, veel minder goed dan de 
besmettelijke ziekten, waarin vooral van 1885—1900 enorm veel 
was gewerkt. 

Ook uit ons Tijdschrift kan men natuurlijk door het nazien der 
origineele artikelen en der referaten, wel een oordeel krijgen omtrent 
de ontwikkeling van ons vak in het laatste kwartaal der vorige eeuw. 
In onze litteratuur trokken in die dagen de uitnemende onder
zoekingen van Thomassen omtrent zenuwafwijkingen, met name 
omtrent de recurrens-verlamming (1893), terecht zeer de aandacht, 
ook in het buitenland. 

De experimenteele pharmacologie ontstond als natuurweten
schappelijke vak in de tachtiger jaren der vorige eeuw en verdrong 
als basis voor de therapie meer en meer de ervaringen, die men in 
den loop der eeuwen had opgedaan. Vooral de werking der alkaloïden 
werd experimenteel onderzocht (atropine, adrenaline), wat groote 
beteekenis kreeg voor de experimenteele physiologie van het sym
pathisch zenuwstelsel. Het wezen der narcotische en der anti
septische werking van pharmaca werd experimenteel bestudeerd. 
De werking van cardiotonica (digitalis, coffeïne, theobromine, 
campher) eveneens. 

Wat de vétérinaire therapie aangaat kan nog worden opgemerkt, 
dat de tracheaal-injecties haar intrede deden omstreeks 1880, nadat 
de Italiaansche veearts Levy daarvoor het gebruik van een spuit 
invoerde. Tevoren werden geneesmiddelen in de trachea gebracht 
na tracheotomie (Delafond). Ze waren niet alleen voor plaatselijke 
werking bedoeld bij bronchitis en vooral bij vermineuse long
aandoeningen en longnecrose, maar werden b.v. ook toegepast met 
de bedoeling om door snelle resorptie een „verwijderde werking" 
te verkrijgen (atropine, digitalis-tinctuur, eserine, jodium, strych
nine, chloral). 

Intraveneuse injecties van alles en nog wat, die in het begin en 
het midden der vorige eeuw erg in gebruik waren, werden niet veel 
meer toegepast. Bij koliek kwamen subcutane injecties van alkalo
ïden (eserine, pilocarpine) op den voorgrond. In 1881 kwam daar
voor de Pravaz-spuit, die in 1853 was uitgevonden, in gebruik. 
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Men meende er wonderen mee te doen, maar heeft er misschien 
meer paarden mee ten grave gebracht dan genezen. In het laatst der 
vorige eeuw kwam de intraveneuse injectie van BaCl2 bij koliek in 
gebruik. Het kwam echter spoedig weer in onbruik door de collaps 
welke men er dikwijls door zag optreden. 

Thomassen publiceerde in 1885 zijn methode tegen tong-actino-
mycose met 8—10 gr. K.J. per os. Deze methode trok vooral in het 
buitenland sterk de aandacht. 

Jelkmann beschreef omstreeks 1898 de torsio coli bij paarden en 
de behandeling ervan via het rectum en het rollen van het dier. 

De kalfziekte, die vooral in Nederland door de sterke voedings
methoden zoo veel slachtoffers eischte kon na 1898 worden ge
nezen door de joodkalium-injectie van Schmidt. De sterfte, die 
tevoren 50—70 % was, verminderde daardoor tot enkele procenten. 
De toen voor kalfziekte typisch geachte necrotiseeringen aan de 
achterste ledematen, waarover veel was geredeneerd door Hess e.a., 
verdwenen van het program. Ze waren het gevolg van het langdurig 
liggen der zieke dieren op een en dezelfde extremiteit. 

In de verloskunde kwamen in het laatst der vorige eeuw uit
spoelingen van de scheede en de baarmoeder met desinfectantia in 
zwang, in verband met de kennis omrent de lagere organismen bij 
de ziekten der geboortewegen welke men had opgedaan. Men 
begreep echter nog niet dat de vis medicatrix naturae hiermee sterk 
kon worden geschaad, vooral als men, zooals nog al eens gebruikelijk 
was, zeer veel koud water gebruikte uit pomp of put, waarin dan 
liefst veel creoline, soms van zeer slechte kwaliteit, was opgelost. 
Men heeft in die dagen heel wat koeien hiermee ten grave gebracht. 

De antipyretica deden opgeld (antipyrine, antifibrine, ac. salicy-
lum, campher). Men ging uit van het standpunt, dat men hiermede 
(zooals met salicylzuur experimenteel in vitro was gebleken) ook in 
het lichaam lagere organismen kan dooden. Antipyrine was het 
eerste patentpraeparaat (1884). Antifebrine werd sedert 1887 het 
antipyreticum bij het dier. Daarnaast kwam bij koortsende ziekten, 
vooral van de longen, in plaats van de mosterdpappen de hydro-
therapie in den vorm van Priesznietsche omslagen in zwang. 

De ontwikkeling der bacteriologie bracht mee, dat men ook anti-
septica gebruikte bij inwendige ziekten. Zoo kwamen creoline aan 



314 GESCHIEDENIS DER VEEARTSENIJKUNDE 

de orde bij infectieziekten (miltvuur, enteritis) en salicylzuur bij 
rheumatische aandoeningen. Zoo kwam jodium in gebruik bij kwade 
droes en werd het joodkalium het geneesmiddel tegen actinomycose. 

De onderzoekingsmethoden, welke men in den aanvang van deze 
periode in de praktijk toepaste, waren in weerwil van de verbeterde 
basis, nog weinig ontwikkeld. Men stelde zich meestal nog tevreden 
met de anamnese, het voelen van de pols, het macroscopisch onder
zoek van faeces en urine. Auscultatie en percussie werden ingevoerd, 
maar kwamen omstreeks 1880 pas vrij algemeen in gebruik. De 
thermometer werd in de Veeartsenijkunde in 1853 ingevoerd door 
Ludwig Frank te München, maar kwam eerst na de ontdekking van 
de maximaal thermometers in 1866 langzamerhand meer en meer 
in gebruik. 

Ongeveer 1885 kwam ook het microscopisch, chemisch en bacterio
logisch onderzoek van de se- en excreta op het programma, algemeen 
gebruikelijk was dit echter nog geenszins. De eerste goede beschrij
ving dezer onderzoekingsmethoden dateert van 1876 en was van de 
hand van Siedamgrotzky en Hofmeister, professoren der school te 
Dresden („Anleitung zur mikroskopische und chemische Diagno
stiek der Krankheiten der Haustiere"). Een baanbrekend werk op 
dit gebied. Dresden was echter in dit opzicht de andere onderwijs
inrichtingen ver vooruit. Met name werden tot 1907 microscopische 
en chemische onderzoekingsmethoden in de kliniek onzer Veeart
senijschool nog niet systematisch toegepast, laat staan onderwezen. 

De eerste complete beschrijving der klinische onderzoekings
methoden vindt men in het „Lehrbuch der klinische Untersuchungs-
methoden für Tierarzte und Studierende" van F. Friedberger en 
E. Fröhner, beiden professoren in München (1892). Dit boek was 
bedoeld als aanvulling van hun reeds eerder verschenen „Spezielle 
Pathologie und Therapie". 

In dit leerboek zijn verschillende onderzoekingsmethoden reeds 
vrij goed beschreven; zoo b.v. pols- en hartonderzoek en het onder
zoek der longen door auscultatie en percussie. Alleen de theorie was 
voorloopig sterker dan de praktijk. De teekeningen van de long-
percussievelden b.v. geven nog zeer onjuiste lijnen. Bij de auscultatie 
werd nog een houten stetoscoopbuis gebruikt. 

Het neus- en larynx-onderzoek trachtte men met den Rhino-
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laringoscoop van Schindelka en Polanksky (1899) te verrichten. 
Het instrument was echter nog te onvolmaakt. Eerst een 20-tal 

jaren daarna is het een der beste vétérinaire instrumenten geworden. 
Het diagnostisch onderzoek met Röntgenstralen kwam in het 

laatst der vorige eeuw ook in de vétérinaire chirurgie in gebruik. 
De vétérinair-chirurg Eberlein in Berlijn was de promotor. Hij was 
de oprichter van de Röntgenologische Gesellschaft en de president 
van het eerste Röntgen-Congres in 1903. 

Het maagonderzoek bij herkauwers was nog zeer primitief en 
onvolledig. 

Het microscopisch faecesonderzoek stond nog in de kinder
schoenen. Van de daarbij te onderzoeken wormeieren werden alleen 
nog maar de distomen-eieren genoemd. 

Het urine-onderzoek was sedert 1875 belangrijk verbeterd. Het 
onderzoek op eiwit was echter nog niet zoo compleet als tegen
woordig; de methoden toen gebruikt, zijn voor het grootste deel nu 
verdwenen. Alleen de kookproef en de methode van Esbach zijn 
van die methoden overgebleven. De Esbachsche albuminometer was 
reeds bekend. 

In 1882 werd nog verondersteld, dat galkleurstof in hondenurine 
een normaal verschijnsel was; in 1892 wist men wel reeds beter. 
De onderzoekingsmethode met rookend salpeterzuur was bekend. 

De spectroscoop was reeds voor het onderzoek op bloedkleurstof 
in gebruik; ook de guajacproef kende men. Bij het onderzoek op 
suiker werd de Fehling'sche methode nog niet toegepast, wel de 
gistproef. Ook op indican werd de urine in dien tijd reeds onder
zocht. 

Het microscopisch onderzoek van het urine-sediment was beter 
uitgewerkt dan het chemisch onderzoek der urine. 

Het onderzoek van den uier op mastitis en het melkonderzoek 
stond nog in de kinderschoenen. Omtrent de ziekten van de geslachts
organen was nog weinig bekend. Evenzoo was het gesteld met het 
onderzoek van het zenuwstelsel en het bloed. 

De oogspiegel deed na 1880 zijn intrede bij het vétérinair onder
zoek. Men onderzocht in den aanvang de fundus van het oog bij 
paarden met stille kolder, om na te gaan of er stuwingspapil 
bestond. 
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Bij het bloedonderzoek was het gebruik van de haemometer van 
Thoma-Zeiss en de haemoglobinemeter van Gowers (1879) in 
theorie ook in de Veeartsenijkunde wel reeds bekend, maar in de 
praktijk werd aan het bloedonderzoek nog uiterst weinig gedaan. 
Kleuring der witte bloedlichaampjes was nog niet bekend. Het zou 
nog wel een 20-tal jaren duren voor dit zich in de vétérinaire 
kliniek had ingeburgerd, het eerst in mijn kliniek. 

Th. Kitt, professor in de pathologische anatomie te München, 
geeft in dit boek van Friedberger en Fröhner een overzicht van de 
toen bekende bacteriologische onderzoekingsmethoden. Men krijgt 
uit dit overzicht een goed beeld van den stand der bacteriologie uit 
dien tijd, en staat verbaasd, dat in ongeveer 15 jaren dit veld reeds 
zoo goed bewerkt bleek te zijn. De klinici stonden er echter nog 
vreemd tegenover. Dekglaspraeparaten maakte men toen reeds even
als tegenwoordig. De voedingsbodems bestonden uit aardappel-
gelatine, bloedserum en agar. 

De specifieke bacteriën der voornaamste besmettelijke dierziekten 
werden door Kitt in 1892 reeds goed beschreven. 

Omtrent het onderzoek van het sputum op tuberkelbacillen, wat 
bij den mensch in die dagen druk werd beoefend, zegt Kitt dat het 
helaas zoo moeilijk is bij dieren sputum te verkrijgen en dat de 
methode van Poels (1885) wel geen ingang zou vinden, wat niet 
onjuist gezien was. De sputumvangers kwamen eerst omstreeks 1910 
in gebruik. 

Omtrent het onderzoek van melk op tuberkelbacillen zegt Kitt 
dat melk zich daar slecht toe leent. Dat ze er soms in voorkomen was 
wel reeds bekend (Bang). Overigens was nog slechts bekend, dat 
bij de parenchymateuse mastitis men in de melk kan aantreffen de 
door Kitt gevonden bact. phlegmasiae uberis, die later bleek de para-
typhus-bacil te zijn, de streptococcus der agalactie bij het rund, die 
door Nocard was gevonden en de micrococcen die de gangraeneuse 
mastitis bij schapen veroorzaken. 

In 1900 verscheen reeds de 3e editie van het boek van Friedberger 
en Fröhner. Het blijkt daaruit, dat er in de jaren, volgende op de 
eerste editie, weinig verbeteringen in de onderzoekingsmethoden zijn 
gekomen, behalve wat betreft het microscopisch-bacteriologisch 
onderzoek. Men vindt nu door Kitt opgegeven de kapselkleuring van 
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miltvuurbacillen, de geeselkleuring van de bacillus suipestifer; en 
men vindt nu ook het onderzoek op protozoën (piroplasmen, 
trypanosomen) aangegeven. 

De sero-diagnostiek (agglutinatie) was in dien tijd ook bekend 
eeworden. Ook werden nu de tuberculinatie en de malleïnatie, die O 
sedert 1891 waren ingevoerd, uitvoerig besproken. 

In 1885 verscheen een zeer dik, overdadig volledig, echt Duitsch 
boek van Ellenberger over de algemeene therapie. 

Hieruit bleek het reeds duidelijk, dat er een nieuw element was 
gekomen, hetwelk de pathologie en daarmee de therapie tot grond
slag zou gaan dienen, n.1. de bacteriologie. 

De absolute heerschappij der cellulair-pathologie was voorbij. 
De anatomische gedachte was niet meer allesbeheerschend. 

De aetiologische („antizymotische") therapie tegen de bacteriën 
deed haar intrede. Men ging doelbewust de lagere organismen 
te lijf. 

Na 1890 verschenen op dien grondslag entingsmethoden tegen 
verschillende ziekten met verzwakt virus (vlekziekte, miltvuur, 
houtvuur). Daarna kwam de serumtherapie, gegrond op de anti-
toxinenleer van Behring als therapeutische methode, eerst tegen de 
diphteritis van den mensch, daarna ook tegen tetanus en in 1897 
tegen de vlekziekte van varkens. Dit deed de cellulair-therapie op 
hare grondslagen schudden, immers hiermede was de aloude 
humoraal-pathologie maar nu beter gefundeerd weer ten troon 
geheven. 

De pogingen, die R. Koch in 1890 ondernam om met bacteriën-
extracten de bacteriën te dooden in het lichaam o.a. met tuberculine, 
gingen van dezelfde grondgedachte uit. De causaaltherapie voor 
in- en uitwendige ziekten, beruste op hetzelfde streven door de 
bacteriologie gewekt. Carbolzuur, sublimaat, creoline, thymol, 
salicylzuur, campher, jodium, arsenicum, alcohol, chinine kwamen 
in gebruik. 

Het bovenstaande relaas van de Veeartsenijkunde in haar 
geheel, zooals ze zich ontwikkelde in het laatst der vorige eeuw, geeft, 
naar ik hoop, den lezer wel een duidelijke indruk, welke vooruit
gang ons vak in dien tijd onderging. 
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Overigens moet men zich niet voorstellen dat de oude Hippo
cratische geneesmethoden in eens waren verdwenen. Vooral in de 
Veeartsenijkunde bleef een groot deel van de dagelijks genomen 
therapeutische maatregelen hierop berusten, tot op den huidigen dag. 
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DE VEEARTSENIJKUNDE IN HET BEGIN DEZER EEUW. 

De periode van 1900—1914 was ook zeer vruchtbaar voor de 
wetenschap en de praktijk der veeartsenijkunde. 

In alle branches van ons vak bespeurt men gedurende dien tijd 
een opgewekt leven. 

Verschillende nieuwe werken of herdrukken verschenen. De ééne 
herdruk der Duitsche leerboeken, die in het laatst der 19e eeuw 
waren verschenen, volgde op de andere. De tijdschriften namen in 
omvang en beteekenis toe. De „Jahresberichte van Ellenberger en 
Schütz" werden dikke boeken. Onder de nieuwe werken verdienen 
een eereplaats: de Specieele pathologie en therapie der inwendige 
ziekten van de twee Hongaarsche vétérinaire professoren Hutyra 
en Marek (1904) en het leerboek van Marek over klinische diag
nostiek (1912). Beide werken berustten grootendeels op eigen er
varing en onderzoek, wat van vele Duitsche boeken niet gezegd kon 
worden. Een eereplaats verdient ook de 5e druk der Bakteriënkunde 
und pathologische Mikroskopie van Prof. Th. Kitt. 

Aan dezen stroom van litteratuur kwam abrupt een einde door 
het uitbreken van den wereldoorlog (Aug. 1914—1918). Nadien 
verscheen nog slechts in hoofdzaak oorlogslitteratuur, zooals 
„Kriegsseuchen und ihre Bekampfung van Mieszner" (1915); „Die 
Leistungen der Veterinar Medizin im Kriege van E. Fröhner" 
(1917). De „Jahresberichte" verschrompelden en verschenen niet 
regelmatig. In ons eigen Tijdschrift verschenen veel minder referaten 
en verdween de rubriek boekbeoordeeling bijna geheel. 

Dadelijk na het einde van den oorlog in 1919, maar vooral in 
1920 ging de stroom weer vloeien, wat pleit voor de elasticiteit van 
den menschelijken geest. 

Op geen enkel gebied is de Veeartsenijkunde in deze periode meer 
vooruitgegaan als op dat der inwendige ziekten van dieren. 

Filtreerbare, ultravisibele virus deden hun intrede in de weten
schap nadat Löffler en Frosch in 1898 hadden aangetoond dat het 
virus van mond- en klauwzeer door Kieselguhr-filters gaat. Daarna 
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waren ontdekkingen op dit gebied niet van de lucht. In 1901 werd 
de filtreerbaarheid van paardenpest- en vogelpestvirus ontdekt. In 
1903 werd de filtreerbaarheid van het rabiesvirus door Berkefeld-
filters aangetoond; in 1904 voor infectieuse anaemie van paarden; 
in 1905 werd het aangetoond voor pokkenvirus en voor varkens
pest; in 1910 voor morbus Aujeszky; in 1912 voor veepest. 

Niet alleen waar het betreft de besmettelijke en parasitaire ziekten, 
maar ook wat aangaat de zgn. orgaanziekten, is de vooruitgang in 
deze periode groot geweest. 

Men begon zich meer geneeskundige in den gewonen zin van het 
woord te voelen, vooral na 1910, toen niet meer alle goede krachten 
der vétérinaire wereld zich alleen op de bacteriologie wierpen. 

Het laboratoriumonderzoek in de kliniek: chemie, microscopie, 
bacteriologie van faeces, urine en melk, met name ook het bloed
onderzoek, werd ingevoerd. De allergische reacties (tuberculinatie, 
mallëinatie) werden geperfectioneerd (opthhalmoreactie, cutireactie, 
intracutane reactie); de Röntgendiagnostiek en de cardiographie 
kwamen op, ook in de veeartsenijkunde. De gewone, oudere phy-
sische methoden (auscultatie, percussie, rectaal-exploratie) voerden 
tot betere resultaten door onderzoek en oefening, niet het minst 
waar het gold de differentieel-diagnostiek ten opzichte van tuber
culose. De topographische anatomie werd meer beoefend als grond
slag voor de diagnostiek. De ziekten van het rund, de hond, de 
vogels en de visschen vonden de haar toekomende plaats. 

De physiologie leverde nieuwe gegevens (vitaminen; avitami
nosen). 

De bacteriologie schreed voort. Serodiagnostiek, agglutinatie, 
complementbinding- en praecipitatie-reactie en de phagocytose 
vonden hun plaats. 

Aan het eind dezer periode, in 1921, was de leer der inwendige 
ziekten in vele opzichten even ver gevorderd als nu, bijna 20 jaren 
later. 

Met trots mocht in 1921 de veearts zeggen, dat zijn vak zich in 
100 jaar tijds een plaats had veroverd onder de zon, en dat tegen 
den druk van vele zijden in. Voor het zich laten ontwikkelen van 
een minderwaardigheidscomplex, waartoe de houding van sommige 
categoriën der wetenschappelijke wereld ook nu nog aanleiding zou 
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kunnen geven, was en is volstrekt geen reden. De vétérinaire weten
schap kan zich als wetenschap gerust meten met de medische en 
staat in sommige opzichten zelfs hooger, omdat ze in de bacteriologie 
en de pathologische anatomie meer scholing geeft'en ook de alge-
meene biologische scholing, door den vergelijkenden aard van de 
diergeneeskunde uit den aard der zaak een breedere is. 

Wat de algemeene therapie in deze periode betreft, de chemo
therapie deed haar intrede na de onderzoekingen van Ehrlich, die 
leidden tot de chemotherapeutische bestrijding van syphilis met 606 
(Salversan) en van de borstziekte van het paard met neosalversan 
(1910), en van trypanosomiasen en piroplasmosen met trypaan-
blauw, arsenic-praeparaten, trypoflavine en methyleenblauw. De 
proteïne-therapie door parenterale eiwittoevoer kwam op. De sero-
therapie vond uitbreiding. Het begrip anaphylaxis daarmee in ver
band werd geschapen (Richet, 1902). 

Nieuwere geneesmiddelen werden ingevoerd en oude nader op hun 
werking onderzocht. Veel nieuwe desinfectantia werden in den 
handel gebracht. Colloïdale metaalpraeparaten, vooral argentum 
colloïdale en desinfecteereiide poeders en vasogeenpraeparaten 
kregen een groote reputatie. 

In de menschelijke chirurgie speelt sedert de laatste jaren der 
vorige eeuw de Röntgenologie een zeer groote rol. 

In de vétérinaire chirurgie trok ze natuurlijk ook sterk de aan
dacht (Eberlein, Monatshefte für prakt, und wiss. Tierheilk. 1897). 
Ze kon echter eerst sedert 1910 bij de kleine huisdieren vasten voet 
krijgen. 

In 1911 stond op mijn aandrang voor het eerst ƒ 1000.— op de 
begrooting voor een Röntgenapparaat ten behoeve van de kliniek 
voor kleine huisdieren, welke toen nog was gecombineerd met de 
polikliniek. De nieuw benoemde klinicus voor kleine huisdieren 
(Jakob) stelde echter de plaatsing van een Röntgenapparaat uit tot 
de oprichting van de nieuwe kliniek (1921). Voor de groote huis
dieren is tot nu toe (1939) vruchteloos gepoogd een Röntgen
apparaat te verkrijgen. 

De operatieve chirurgie werd meer en meer volmaakt. Het ge
bruik van algemeene narcose met chloroform en aether en de plaat
selijke anaesthesie nam toe (novocaïne in 1905). 

2 1  
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Sedert ongeveer 1910 kw3.ni ook de lumbaal anaesthesie bij 
honden in zwang. De geleidings-anaesthesie met cocaïne-adrenaline 
werd sedert 1900 ten behoeve der diagnostiek van kreupelheden 
toegepast. 

De operatie-techniek verbeterde (bloedstelping, drainage). De 
travail-bascule kwam in gebruik. De wondbehandeling berustte meer 
en meer op antiseptiek. Ook de aseptiek brak zich baan in de 
vétérinaire chirurgie. 

Branden, scherpe smeersels, drachten en fontanellen bleven in de 
praktijk echter nog steeds in zwang. 

In 1907 publiceerde Williams zijn verbeterde operatiemethode van 
Carl Günther (1845) tegen cornage, die hij in 1912 zelf nog weer 
verbeterde. In 1913 waren in Nederland reeds 10 paarden volgens 
deze methode door Prof. Hartog geopereerd, welk aantal spoedig 
(in 1915) tot een 60-tal opliep, met 35 c/o volkomen herstel. 

In 1914 publiceerde de Zweed 1' orsell een operatie tegen kribbe-
zuigen. 

De vétérinaire oogheelkunde, die zich sedert de stichting van het 
Zeitschrift fiir vergleichende Augenheilkunde in 1882 sterk 
had ontwikkeld, werd verrijkt met verschillende goede Duitsche 
(Bayer 1900; Jakob 1920) en Fransche werken (Nicolas 1908). 
Het oogspiegelonderzoek was sedert 1885 opgekomen, werd echter 
zelden toegepast. 

De verloskunde werd meer en meer door gestudeerde veeartsen 
verricht; het gevolg van verbeterd onderwijs. Na 1900 verscheen 
zeer veel litteratuur over embryotomie. 

In 1903 werd de draadzaag door den veearts van der Staa inge 
voerd. Sedert 1912 kwamen weeënopwekkende middelen (pituitrine, 
hypophisine, pituglandol) in gebruik. ( hloralhydraat werd meer en 
meer gebruikt bij verloskundige operatiën; men sprak van de 
„obstetrische narcose met chloral". 

In 1917 verscheen in Nederland een uitvoerige verhandeling van 
den Amsterdamschen veearts W. S. Stüven over een door hem ge
construeerd stel verloskundige instrumenten (rachiofoor, spinos-
koop, pelvoklast) ten behoeve der embryotomie. Deze methode heeft 
echter geen ingang kunnen vinden. 

De zich sterk verbreidende steriliteit bij het rundvee trachtte men 
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te béstrijden door tegen de infectieuse scheedekatarrh te velde te 
trekken. Vrij spoedig echter kwamen de goede practici tot de con
clusie, dat de invloed van deze ontsteking op het voorkomen van 
tijdelijke of blijvende onvruchtbaarheid niet groot kon zijn. 

Nieuwe inzichten omtrent de oorzaken van onvruchtbaarheid bij 
het rund kwamen aan de orde. In Zwitserland dacht men daarbij het 
meest aan ovariaalsysten (Hess) en later ook aan persisteerende 
gele lichamen. De Deensche veearts Albrechtsen vestigde de aan
dacht op baarmoederaandoeningen als oorzaak der steriliteit (1909). 
Zijn methode van behandeling der baarmoeder werd daarna druk 
beoefend. Bij de onvruchtbaarheid van mannelijke dieren ging het 
sperma-onderzoek een groote rol spelen (Wester 1914). De orchitis 
door bacillus Bang werd het eerst in Nederland gesignaleerd 
(Barendrecht 1913). De kunstmatige bevruchting werd sedert 1910 
in Rusland practisch toegepast (Iwanoff). 



324 GESCHIEDENIS DER VEEARTSENIJKUNDE 

DE STRIJD TEGEN BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN; 
DE LONGZIEKTE 1833—1886. 

De meest belangrijke veeziekte was in de 19e eeuw de LONGZIEKTE. 
Ze was een débacle voor het land en indirect ook, hoe paradoxaal 
dit ook moge klinken, voor de veeartsen en de Veeartsenijkunde in 
het algemeen. Ze heerschte in Nederland van 1833—1888, en 
maakte zeer veel slachtoffers. Uit een opgave van 1842 blijkt, dat 
van 1836 tot uit. Juli 1842 in Zuid-Holland waren aangetast 49642 
koeien, in Noord-Holland 5°85> 'n Gerderland 2158, in Utrecht 
4459. Volgens een andere statistiek zouden van 1833—1850 
64789 dieren aan de ziekte zijn gestorven. 

Omtrent het wezen van eventueele besmettelijkheid eener vee
ziekte, verkeerde men toen feitelijk nog volstrekt in het duister. Men 
onderscheidde op grond van redeneeringen in hoofdzaak een echte 
besmettelijkheid en een betrekkelijke besmettelijkheid. 

Veepest werd door iedereen geacht te zijn een echt besmettelijke 
ziekte, die steeds door contact van het eene op het andere dier over
ging. De besmettelijkheid bij longziekte zou echter slechts betrek
kelijk zijn, in verband met de meening dat behalve door overgang 
van dier op dier, de ziekte ook zou kunnen ontstaan uit zichzelve, 
door atmospherische invloeden of door een verkeerde leefregel of 
door „stof des hemels" en dan pas later besmettelijk kon worden. 

Deze redeneeringen waren van zeer verstrekkende praktische 
beteekenis. In het begin der 19e eeuw was men er, na de ervaring die 
men in het laatst der 18e eeuw had opgedaan, algemeen van over
tuigd, dat veepest, als zijnde een echt besmettelijke ziekte, kon en 
moest worden bestreden door afmaken van ziek en verdacht vee, 
waarmee men dan ook in 1813 toen de ziekte door het slachtvee van 
Russische soldaten werd meegebracht en in Utrecht uitbrak, spoedig 
volledig" succes had. 

De longziekte werd echter algemeen geacht te zijn niet een 
„primitief" besmettelijke ziekte maar een „betrekkelijke" besmet-
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telijke ziekte, waartegen afmaken niet afdoende zou zijn, omdat ze 
ieder oogenblik ergens anders weer zou kunnen ontstaan. 

Was nu Numan maar een voorstander geweest van de echte 
besmettelijkheid van longziekte en had hij maar kunnen besluiten te 
adviseeren de zieke en verdachte dieren af te maken, dan was Neder
land voor een debacle gespaard gebleven en was de geschiedenis der 
Veeartsenijkunde een geheel andere geworden. 

Numan, die zelf nooit waarnemingen had gedaan omtrent long
ziekte en alles uit de litteratuur had, hield echter tot het laatst van 
zijn leven koppig vast aan de mogelijkheid, dat de ziekte uit zichzelf 
zou kunnen ontstaan, en de Regeering hield zich even koppig aan 
de adviezen van Numan. 

Hij, en met hem de Regeering, meende dat de ziekte door de 
reeds sedert het begin der eeuw bestaande bepalingen welke waren 
vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht, n.1. aangifte, afzondering 
en verbod van vervoer, met succes kon worden bestreden. In 1838 
beval Numan daarnaast waarschuwingsborden aan. 

Echter de veehouders en vele autoriteiten trokken uit de leer der 
betrekkelijke besmettelijkheid meer logisch dan Numan de conclusie, 
dat wanneer toch de ziekte zoo maar kon ontstaan, afzondering, etc. 
die trouwens vrijwel onmogelijk was door te voeren, niet kon 
helpen. De bestaande wettelijke maatregelen werden dus of openlijk 
niet toegepast of gesaboteerd. In weerwil van de wettelijke bepa
lingen stonden er longzieke koeien op alle markten tusschen de 
andere. 

De veearts ie klasse J. van Hertum te Zierikzee was de eerste, 
die van de provinciale overheid zijner provincie gedaan kreeg dat 
er een proef werd genomen met het afmaken van ziek en verdacht 
vee, een methode die reeds in de 18e eeuw door Albrecht von Haller 
was aanbevolen. De proef slaagde zoo uitnemend, dat in 1841 in 
die provincie een reglement werd vastgesteld op het bestrijden der 
longziekte, waardoor men in staat is geweest steeds de ziekte te 
keeren. Dit reglement bevatte dezelfde grondslagen als de wet van 
1870. Men verkreeg daarmee een volledig succes en bij latere 
invasies, door invoer van besmet vee, telkens weer. Van Hertum 
publiceerde dit succes („Over de besmettelijke longziekte", 1842, 
2e druk), opponeerde tegen het systeem van Numan en noemde 
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dit ruiterlijk de oorzaak van het blijven heerschen der ziekte (1845). 
Numan verweerde zich niet in het publiek. Hij bleef echter hard
nekkig vasthouden aan zijn vooropgezette meening en wist in zijn 
antwoord aan den Minister hieromtrent niet beter te doen dan van 
Hertum zwart te maken en de hem toegedachte Koninklijke 
onderscheiding tegen te werken. Van Hertum werd in 1848 een 
gouden medaille toegekend door de Zeeuwsche Maatschappij van 
Landbouw. Zijn weduwe kreeg een gratificatie en een vereerend 
schrijven van deze Maatschappij omtrent de verdiensten van haar 
overleden echtgenoot, „die als alles voor zijn wetenschap overheb
bende veearts zijn systeem tegen de toenmalige lessen der weten
schap, tegen hooge autoriteiten en tegen hatelijke personaliteiten 
in, heeft volgehouden". 

Ter verontschuldiging van Numan moet worden gezegd, dat ook 
de officieele leiders in andere landen niet veel wijzer waren. 

Ook in andere provinciën (Friesland, Groningen en Drenthe) 
begon men bij invasie van longziekte van elders, ziek en verdacht 
vee af te maken (1849). 

Numan begon er toen om heen te draaien, maar gaf nooit toe 
dat de ziekte echt besmettelijk was. 

In 1840 verklaarde Numan o.a.: „dat sommige ziekten b.v. 
longziekte) wel besmettelijk konden zijn, maar ze plantten zich 
wegens de minder vlugtige aard van de smetstof, welke daarbij 
ontwikkeld werdt, niet van het eene dier op het andere voort en 
werden daarom nooit besmettelijk heerschend". Zuiver theorie. 

Een volgende keer verklaarde hij, „dat de ziekte, zooal niet geheel, 
dan toch voor het grootste deel door besmetting zich verspreidde", 
en later dat ze was een „oorspronkelijk zuiver besmettelijke ziekte 
van epizoötischen aard, die als secundair besmettelijk moest worden 
beschouwd, waartegen geen rigoureuse maatregelen noodig waren". 
Het was visch noch vleesch. 

„Welke gevoelens de hoogleeraar Numan voorstaat is moeilijk 
te zeggen. Zijn hooggeleerde schijnt zich tot een regel te hebben 
gesteld, om alles voor waarschijnlijk te houden, maar eigenlijk niets 
aan te nemen", schreef van Hertum terecht. 

Men onderscheidde in dien tijd ook nog blijvende en tijdelijke 
besmettelijke ziekten (veepest tegenover tongblaar). Tenslotte werd 
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ook nog verondersteld, dat er besmettelijke ziekten zouden zijn, die 
eerst later besmettelijk werden (longziekte, kwade droes), waarbij 
afmaken eerst rationeel werd geacht als tevergeefs was getracht de 
ziekte genezen. Vandaar ook dat Numan zich interesseerde voor 
geneesmiddelen tegen longziekte, die in grooten getale werden aan
bevolen; hij adviseerde o.a. proeven te nemen met lijsterbessen, die 
toen in Duitschland (op gezag van een kwakzalver) als een afdoend 
geneesmiddel werden aanbevolen. 

Door dit vage standpunt van Numan en anderen wist tenslotte 
de Regeering niet wat te doen en liet Gods water over Gods akker 
loopen. 

De goegemeente wenschte echter vleesch of visch. 
De gouverneur van Gelderland richtte zich in 1840 tot de vee

artsen met de vraag wat ze dachten van het al of niet besmettelijk 
zijn der ziekte. De provinciale commissie van Geneeskundig Toe-
voorzicht in Noord-Holland, onder leiding van Prof. Vrolijk te 
Amsterdam stelde in 1839 voor meer secties te doen, om tot meer
dere kennis te geraken. Na verrichte secties bij koeien in Waterland 
kwam deze commissie tot de conclusie: „Er schijnt een bijzonder 
contagium te bestaan, waarvan de snot volgens velen het vehiculum 
of de voerstof is. Deze smetstof schijnt niet alleen tot de vaste smet
stoffen te behooren (contagia fixa), zoodat ze door ontlasting en 
drijving op het water het vee kunnen besmetten, maar ook door 
warmte in de koestallen volatiel worden en zich alzoo aan het vee 
van de stal kan meedeelen". En verder zegt ze: „De commissie zou 
aanraden als prophylactische maatregelen buikzuiverende en de 
wormsgewijze beweging (motio peristalticum) bevorderende ge
neesmiddelen, daar toch de uittrekkende, ontstekingswerende ge
neeswijze gunstige resultaten schijnt gegeven te hebben. Kan tenge
volge der ziekelijke aandoeningen der buikorganen de chyl niet 
genoeg verdierlijkt zijnde, het bloed eene slijmagtige hoedanigheid 
doen aannemen, en deze vloeistof voorbeschikken tot ontbinding 
en scheiding van derzei ver bestanddeelen, zoodat ze de vezelstof 
laat varen? Kan dit verschijnsel bij de dientengevolge verzwakte 
long geen vertraagde doorloop teweeg brengen en aanleiding geven 
tot het doen geboren worden eener vastere eigensoortige massa, 
zooals de zieke long zich aan het oog der ontledenden zich voordoet ? 
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Kan op deze wijze geen voorbeschiktheid (praedispositio) tot de 
longziekte geboren worden en een verband met de smetstof worden 
daargesteld ?" 

Ziedaar het oordeel van de geneeskundige commissie van Noord-
Holland in den jare 1840. Een voor dien tijd zeer typisch relaas. 
Het geeft meteen een goed inzicht in den stand der kennis omtrent 
de algemeene pathologie en therapie in de geneeskunde. Alles nog 
humoraal-pathologie, nonsens en woorden. 

Het eenige goede resultaat hetwelk deze commissie verkreeg, was 
dit, dat het bleek dat ook niet ziek schijnende dieren aangetast 
kunnen blijken te zijn. Men trok daaruit eerst veel later de conclusie 
dat ook de schijnbaar niet ziek zijnde verdachte dieren moesten 
worden afgemaakt. 

Numan karakteriseerde de longziekte als een „aandoening der 
longen, gepaard gaande met een te sterke plasticiteit of lij migheid 
van het bloed"; Ook hij deed een sectie en kwam tot de ontdekking, 
dat de nervus vagus ontstoken was. Hij meende dat deze ontdekking 
tot een beter inzicht kon leiden. De zenuwpathologie was ook nog 
niet van de baan. 

Verschillende gouverneurs der provinciën eischten intusschen op 
meer of min heftigen toon een algemeen gebod om zieke en verdachte 
dieren af te maken. In sommige provinciën stoorde men zich niet 
meer aan de opvattingen van Numan en de Regeering en maakte 
men provinciale regelingen buiten het Fonds voor den Landbouw 
om. In 1847 ga^ Numan schoorvoetend toe aan dien aandrang en 
adviseerde wel eens „nieuwe gevallen" af te maken. 

In 1843 begreep men in den Haag ook dat het met de long-
ziekte-bestrijding niet opschoot. De Minister wilde een commissie 
benoemen om maatregelen te treffen omtrent de bestrijding der 
longziekte. 

Numan werd om advies gevraagd en een commissie van genees
kundigen werd benoemd. Geen enkele veearts had er zitting in. 
Numan stelde dit ook niet voor. Hij was en bleef de medicus, die 
met minachting op zijn eigen leerlingen en de Veeartsenijkunde 
neerzag. Een enorm fiasco van zijn eigen onderwijs erkende hij 
overigens onbewust daarmede. 

De therapie tegen de longziekte was die der humoraal-pathologie. 
Volgens Numan moest men de „ontstekingsagtige gesteldheid en 
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de verdikking van het bloed wegnemen door aderlatingen, bloed-
verdunningen en afleidende middelen, en verder door afleidende en 
verkoelende middelen, blaartrekkende middelen op de borst en 
etterdrachten". Een medicus uit Leimuiden (Dr. med. Luchtmans) 
behandelde zelf de koeien met bloedafnemende, afleidende middelen, 
het zetten van koppen op de borst, door scarificaties te maken, 
waarop hij een luchtpomp plaatste. Deze medicus beval aan voor de 
diagnose de dieren te ausculteeren, wat de veeartsen in Nederland 
blijkbaar nog niet deden. 

De veearts ie klasse Maartens behandelde de „Pneumonio 
pecorium epigastrica typhosa" (mooie woorden genoeg) met alsem, 
braakwijnsteenzuur, bessen, kalmoes, blaartrekkende zalf op de 
borstwand, drachten, gloeiend ijzer op de borst, campher, salpeter, 
sul fas sodae, aloë, zoete kwik, kortom de geheele apotheek van die 
dagen. 

Verder verschenen geheimmiddelen natuurlijk als gras uit den 
grond. Al deze middelen werden een onderzoek waardig gekeurd. 
Alles kwam bij Numan om advies. Officieel werden, zooals ik reeds 
opmerkte, proeven genomen over het nut van lijsterbessen. 

Voor het verkrijgen van een betere diagnostiek der verdachte 
gevallen werd door de provinciale commissie van Geneeskundig 
Onderzoek en Toevoorzigt in Noord-Holland, resideerende in 
Amsterdam onder voorzitterschap van Prof. Vrolijk, in 1848 een 
prijsvraag uitgeschreven luidende als volgt: 

„Gelijk in enkele verborgene ziekten bij het rundvee uit de ge
steldheid van de huid, van het haar, uit den stand en het voorkomen 
der oogen, uit de ademhaling en wat dies meer zij, de aard der 
ziekte wordt afgeleid, zijn er alzoo ook geen eigendommelijke tee-
kens, welke reeds in den aanvang het opkomen der longziekte bij 
het rundvee aanduiden? Zoo ja, waarin bestaan dezelve? Hoevele 
weken of maanden voor de algemeen bekende verschijnselen van de 
geheel ontwikkelde ziekte, beginnen bedoelde teekens zich te open
baren? Kunnen de percussie en de auscultatie in alle tijdperken der 
ziekte geacht worden nuttig te zijn ter aanwijzing van haar be
staan ?" 

Voor een voldoend antwoord loofde de commissie 500 gld. uit. 
Hierop kwam slechts één antwoord in. Dit antwoord werd niet 
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bekroond, waarop in 1849 nogmaals dezelfde belooning werd uit
geloofd voor het voldoend beantwoorden der prijsvraag. 

In 1847 schreef ook de Maatschappij voor Wetenschappen te 
Haarlem een prijsvraag uit, omtrent het wezen, de oorzaak en de 
behandeling van de longziekte. Er kwam slechts één antwoord in, 
n.1. van G. J. Hengeveld veearts te Oegstgeest, later leeraar aan 
's Rijksveeartsenijschool. Hengeveld beval afmaken aan. Numan, 
die lid was der commissie van beoordeeling, was daarom tegen 
bekroning van dit antwoord. 

Door de longziekte verarmde de boerenbevolking uitermate. Oor
spronkelijk was het Fonds voor den Landbouw opgericht om gel
delijke schadevergoeding te kunnen verleenen tot / der waarde, 
wanneer voor de bestrijding van besmettelijke veeziekten, eerst 
alleen voor veepest later (1809) ook voor kwade droes, schaaps-
pokken, dolle hondsbeet, die toen ook echt besmettelijk werden ge
acht, vee moest worden afgemaakt. Dit gold volgens de uitlegging 
van Numan en de administratie van het Veefonds uitsluitend voor 
de echt besmettelijke ziekten en dus niet voor longziekte. 

De aandrang om uit de gelden van het Fonds, die toch door de 
boeren waren bijeengebracht, schadevergoeding te ontvangen ten 
behoeve van den noodlijdenden boerenstand, werd echter tenslotte 
te groot om te kunnen worden genegeerd. 

Bij een wet van 1840 werd ook vergoeding togezegd voor aan 
longziekte gestorven vee. De gelden zouden door een nieuwe be
lasting op runderen, paarden en schapen moeten worden gevonden. 
Numan waarschuwde zeer terecht voor uitputting van het Fonds, 
zonder dat de ziekte er door werd bestreden. 

Inderdaad was dan ook het Fonds reeds in 1842 uitgeput en 
werden daarna geen uitkeeringen meer gedaan voor aan longziekte 
gestorven vee. 

Na het failliet van het Veefonds in 1848 breidde de ziekte zich 
sterk uit, doordat elke controle nu ging ontbreken. De medewerking 
der veeartsen was geen honderd procent, omdat ze niet voor boeman 
wenschten te spelen en daardoor hun positie in den strijd tegen de 
empiristen verzwakken. 

Het feit dat er geen gevaar was verbonden aan het gebruik 
van vleesch van longzieke dieren en daardoor de uitvoer van slacht-
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vee er niet sterk onder leed, was mede aanleiding dat strenge maat
regelen achterwege bleven en men zich tevreden stelde met proeven 
te nemen omtrent de geneeskracht van verschillende geneesmiddelen, 
zooals arsenicum, ijzersulfaat, chinabast, etc. 

Men was omtrent den stand der ziekte in het geheele land, be
halve in Friesland, zeer slecht op de hoogte, mede natuurlijk door 
sabotage van de aangifteplicht. 

De Minister wenschte in 1859 een verslag van den directeur 
Wellenbergh te ontvangen over den stand der ziekte in Nederland, 
maar deze moest bekennen dat hij het niet wist en het ook niet kon 
nagaan. Hij schreef dat het wenschelijk was, dat hij als directeur 
der Veeartsenijschool, evenals in Numan's tijd gebruik was geweest, 
regelmatig berichten daaromtrent van de gouverneurs der provin
cies verkreeg. Dit geschiedde niet en tot 1871 wist men er niet 
veel van. 

In een tweetal provincies, n.1. Groningen en Zeeland, wist men 
zich telkens weer van de longziekte te ontdoen door strenge bepa
lingen op den invoer van vee; in Zeeland sedert 1839, in Groningen 
sedert 1849. 

In 1851 scheen het te dagen voor de bestrijding der ziekte, toen 
door Dr. med. Willems te Hasselt (België) bij het vee van zijn 
vader en andere „branders" in zijn streek, een voorbehoedende 
enting naar het scheen met succes werd toegepast. 

De enting bestond in het subcutaan injiciëeren van een met smet
stof beladen emulsie van aangetaste longgedeelten aan den wortel 
van den staart. Deze enting werd spoedig ook in Nederland door 
verschillende veeartsen en ook door medici toegepast en naar het 
scheen met gunstig resultaat. Ook aan de Veeartsenijschool werden 
in 1852 op last van den Minister, nadat Wellenbergh en Jennes een 
onderzoek hadden ingesteld in Hasselt, experimenten genomen met 
deze inenting door een daartoe benoemde commissie, bestaande uit 
den directeur en de leeraren der school. Ook hiervan scheen de uitslag 
niet ongunstig. 

Een te heftige reactie aan den staart, die soms tot necrose leidde, 
trachtte men te voorkomen door de „getrapte enting" toe te passen, 
d.w.z. door entstof te nemen uit de ontstekings-zwelling die na de 
eerste enting aan den staart van een rund was ontstaan. Men noemde 
dit „gecultiveerde entstof". 
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Hoewel het resultaat niet ongunstig was ontmoette de enting 
sterke tegenkanting uit vooroordeel en gemoedsbezwaren en ook 
door het vrij veelvuldig voorkomen van verlies van den staart, 
namelijk bij 5 % der geënte dieren. Over het geheel echter werden er 
toch sedert 1852, nadat de resultaten van de officieele proefnemingen 
bekend waren gemaakt, telken jare eenige honderden runderen over 
het geheele land verspreid, met name in Friesland in '54, '55 en '56, 
voorbehoedend geënt. De entingen in Friesland werden met toestem
ming van de Regeering door den leeraar Jennes verricht, tot schade 
overigens van het onderwijs. In Groningen werd de inenting zelfs 
verplicht gesteld. Het Kampereiland werd slechts verhuurd onder 
conditie dat de koeien moesten geënt zijn. Echter moesten de provin
ciale besturen toch wel hier en daar (Noord-Brabant 1855) fondsen 
beschikbaar stellen voor verliezen door de entingen, om ze ingang 
te doen vinden. Ook onderlinge veefondsen voor verliezen door 
longziekte werden opgericht. 

Intusschen scheen de longziekte-smetstof meer en meer te ver
zwakken en verminderde de ziekte, waarschijnlijk door verkregen 
immuniteit van het nageslacht, en scheen langzamerhand haar eigen 
dood te zullen sterven. Opmerkelijk was steeds de vermindering in 
den weidetijd; de optimisten inzake het nut der inenting (zooals 
Wellenbergh) meenden door den invloed der entingen. Echter over 
het geheele land was toch het aantal entingen betrekkelijk zeer 
gering geweest. 

In de provincie Utrecht scheen de longziekte in '59 zelfs geheel 
verdwenen en werd de commissie voor de inentingsproeven opge
heven, met een tevredenheidsbetuiging van den Minister voor den 
directeur en de leeraren der school die er lid van waren geweest. 

Overigens moet men niet vergeten dat de aangifte stelselmatig 
werd gesaboteerd, zoodat niemand eigenlijk wist hoe het met de 
ziekte stond, behalve in Friesland. In Friesland was sedert het 
uitbreken der ziekte in deze provincie, in 1849, een statistiek aan
gelegd omtrent de aan longziekte gestorven of daarvoor afgemaakte 
dieren. Hier bestreed men de ziekte door afmaken van aan de ziekte 
lijdende dieren en ontsmetting der stallen; later, sedert 1852, aange
vuld met de enting van verdachte, hoewel gezond schijnende dieren. 
Uit deze statistiek blijkt dat in Friesland vanaf 1849—1870 waren 
gestorven aan longziekte of afgemaakt 39789 dieren. Het aantal 
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dezer dieren steeg en daalde met een vrij gelijkmatige curve, met als 
hoogtepunt het jaar 1857, toen 7557 dieren aan longziekte stierven 
of werden afgemaakt. 

In 1868 meende men ook in Friesland dat de ziekte totaal was 
verdwenen. In 1870 werden echter weer 95 dieren afgemaakt of 
stierven en daarna nam, in weerwil van de bestrijding volgens de 
wet van 1870, de ziekte weer toe. 

De enting is in Friesland vooral in de jaren '55—'59 op uitge
breide schaal toegepast. In het jaar 's6/'57 zijn 8000 dieren geënt. 
In het geheel werden in Friesland van 1852 tot 1870 53134 ver
dachte en gezonde dieren geënt; waarvan 1115 stierven of moesten 
worden afgemaakt wegens longziekte. Over het geheel was men 
ook in deze provincie tevreden over het resultaat der inënting en 
scheen men geneigd de daling van 1857 daaraan toe te schrijven. 
Echter het blijkt uit vergelijking met andere provinciën dat toen 
vrijwel overal, vooral in 1860, de longziekte ook daar waar men, 
zooals in Overijsel, vrijwel niets deed, een periode van minder sterke 
virulentie heeft gehad. Men kan dus zonder meer de daling van 
het aantal gevallen niet aan de enting toeschrijven, temeer omdat 
gedurende de daling, b.v. in Friesland de enting achterwege bleef 
en de daling toch voortschreed. Daarom was de latere districts
veearts voor Friesland, Prakke, niet overtuigd van het nut der 
enting en verklaarde zich er tegen. 

Dat overigens de enting ook elders goed resultaat leverde bleek 
uit de resultaten der enting in de provincie Groningen, waar ze reeds 
vóór 1870 verplichtend werd voorgeschreven en men door afmaken, 
enting der gezond schijnende maar verdachte dieren en desinfectie, 
de ziekte telkens wist te beheerschen. De distr iets veearts Billroth, 
die in 1870 zelf 1500 dieren entte was een groot voorstander dezer 
bestrijdingsmethode. 

De enting van verdacht vee werd bij den eindstrijd tegen de 
longziekte (in 1877) in de besmette streken verplichtend gesteld, 
een bewijs dat de algemeene indruk gunstig was. 

In België achtten sommigen de enting schadelijk inplaats van 
nuttig. Het gunstig resultaat in Friesland was aanleiding dat de 
toenmalige directeur der Veeartsenijschool te Brussel, Verheyen, 
een tegenstander der enting, door de Belgische Regeering naar Fries-
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land werd gezonden om het resultaat der enting daar te bestudeeren. 
Hij werd hierdoor niet bekeerd. De voorstanders der enting 
in België verweten echter Verheyen dat hij niet onpartijdig tegen
over de zaak stond. 

Bij de beoordeeling van het nut der enting moet men overigens 
niet vergeten, dat het niet onverschillig was hoe de enting plaats 
had en welke stof men gebruikte en dit scheen in België meer te 
wenschen over te laten dan in Nederland. 

Met de invoering der wet tot regeling van het Veeartsenij kundig 
Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie van 20 Juli 1870, 
Stbl. 131, waardoor de provinciale regelingen werden opgeheven, 
trad natuurlijk ook de longziekte-bestrijding in een nieuwe phase. 
De aangifte, de afzondering en de ontsmetting werden voorge
schreven. Het vervoer van aangetast of verdacht vee werd verboden. 
Bij het Koninklijk Besluit van 4 Dec. 1870, Stbl. 190, werd de long
ziekte besmettelijk verklaard en bepaald dat runderen, door long
ziekte aangetast, moesten worden afgemaakt en de borst- en buik
ingewanden moesten worden verbrand. Tevens werd het mogelijk 
gemaakt, dat ook het afmaken van verdachte runderen door den 
Minister kon worden bevolen. 

Bij de invoering der wet op 1 Jan. 1871, bleek reeds dadelijk dat 
er geen districtsveeartsen genoeg waren benoemd en ook dat er geen 
geld genoeg beschikbaar was gesteld voor de onteigening der zieke 
dieren, of liever gezegd haast géén geld (5000 gld.), zoodat 
Thorbecke, toen weer Minister van Binnenlandsche zaken, evenals 
indertijd in den strijd tegen de veepest, matiging wenschte bij het 
afmaken en in afwachting van strenger optreden door de Regeering, 
tegen den staltijd slachting voor eigen rekening en inenting aanbeval. 
Ten behoeve daarvan werd reeds bij Koninklijk Besluit van 
26 Jan. 1871 bepaald dat het afmaken van longziek vee door den 
Minister kon worden gestaakt. Men verweet ook nu weer Thor
becke, ,,de vader der veepest" zooals men hem noemde, „gebrek aan 
doorzicht, gemis aan overtuiging en afwezigheid van moed", evenals 
toen hij in 1865 de veepest te bestrijden kreeg. 

Thorbecke staakte op grond van dit Koninklijk Besluit het af
maken in de provinciën waar de longziekte algemeen heerschte, n.1. 
in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht tot Juli, in de hoop 
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dat dan het ziektecij fer gunstiger zou zijn, tot groote ontevredenheid 
der veehouders, die zich hadden gespitst op hooge taxaties voor 
onteigening. In Augustus werd inderdaad in sommige streken dezer 
provinciën weer met afmaken begonnen, terwijl de begrootingspost 
voor longziekte-bestrijding werd verhoogd. 

Gedurende de periode, waarin het afmaken van ziek vee was 
geschorst geweest, was de aangifte veelal ook gestaakt en de 
districtsveeartsen kregen te hooren dat ze nu plotseling de longziekte 
niet meer zoo goed konden constateeren als vóór de staking van 
het afmaken. 

Een en ander was oorzaak dat men over het voorkomen der 
ziekte ook in 1871 niet goed georiënteerd is. Wel bleek dat in de pro
vinciën Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, met uitzondering 
van de oostelijke helft der laatstgenoemde provincie, de ziekte alge
meen heerschte, iets wat men blijkbaar niet had voorzien. 

Voor het geheele jaar 1871 werden opgegeven in Zuid-Holland 
1969, Noord-Holland 2480, Utrecht 1329 en voor het geheele Rijk 
6078 runderen als lijdende aan longziekte. 

In het jaar 1872 werden, volgens het verslag van het Veeartsenij -
kundig Staatstoezicht, 4008 gevallen geconstateerd in het Rijk. Voor 
Zuid-Holland 1061, voor Noord-Holland 1295, voor Utrecht 803, 
voor Friesland 609. Er was dus wel verbetering te merken. 

Het verdient de aandacht dat onverminderd de bepalingen van 
de wet in Zeeland en Friesland nog provinciale reglementen werden 
vastgesteld nopens de Veeartsenij kundige Politie in die provinciën. 

De genomen maatregelen vonden overigens geen onverdeelden 
bijval, sommige districtsveeartsen wenschten ook afmaken van ver
dacht vee, anderen verplichte inenting. 

Wat betreft het afmaken van verdacht vee, daarvoor voelde ook 
de Regeering wel iets. In December 1872 werd afmaken van ver
dacht vee, tenzij deze dieren werden ingeënt, door den Minister 
gelast, wanneer de dieren niet langer dan 8 dagen in verdachten 
toestand hadden verkeerd. 

In Friesland verkoos men afmaken boven inenten, zoodat in 
Januari 1873 met het afmaken van verdacht vee in deze provincie 
werd begonnen. De post op de begrooting voor de longziekte-be
strijding uitgetrokken was daardoor echter binnen enkele maanden 
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vrijwel uitgeput, zoodat men de maatregel moest laten varen, wijl 
de Staten-Generaal hiervoor geen geld meer beschikbaar wenschte 
te stellen. 

In 1873 werden er in het Rijk 2479 gevallen geconstateerd. In 
Zuid-Holland 943, in Noord-Holland 327, in Utrecht 425, en in 
Friesland 730; dus betrekkelijk toch een groote verbetering. 

In 1875 werden er nog slechts 2200 gevallen gesignaleerd. Men 
meende deze sterke daling ook nu vrij algemeen te moeten toe
schrijven aan de enting, die op uitgebreide schaal werd toegepast, 
nadat de enting van verdacht vee in dat jaar verplichtend was ge
steld. De kosten der enting werden tot een bedrag van 50 cent ver
goed. 

Het bleek meer en meer dat het afmaken van ziek vee alleen, naast 
de enting van verdacht vee, niet tot het gewenschte resultaat leidde 
en zoo nam men eindelijk in 1876 in overweging voor te schrijven 
dat ook al het verdachte vee moest worden afgemaakt, omdat was 
gebleken dat onder het zgn. verdachte vee menig rund verscholen 
was, hetwelk was aangetast (± 20 °/o) en dus de smetstof ver
spreidde. Tot daden in die richting kwam het vooralsnog echter niet, 
behalve in Friesland, waar men in 1877 al het zieke en verdachte 
vee afmaakte, waardoor hier de ziekte tot staan kwam. Dit heeft 
toen 82000 gld. gekost. 

Bij Besluit van 3 Febr. 1877 werd bepaald, dat zoodra een stuk-
vee door longziekte bleek aangetast, de eigenaar of houder verplicht 
was al het rundvee, hetwelk daardoor in verdachten toestand kwam 
te verkeeren, te doen inenten door een geëxamineerden veearts, als 
de burgemeester, op advies van den districtsveearts, dit beval. De 
districtsveeartsen moesten de veeartsen zoo spoedig mogelijk voor
zien van goede entstof. Bovendien werd bepaald dat het verdachte 
vee, wanneer het in de weide niet voldoende kon worden afgezon
derd, moest worden opgestald. 

In 1877 werd een enquête ingesteld om zoo nauwkeurig mogelijk 
te weten te komen wat de oorzaken waren van het blijven heerschen 
der longziekte, in weerwil van de wet van 1870. Het bleek daarbij 
dat er geen éénheid was in de bestrijding, dat er weifelend werd 
opgetreden, dat de inenting geen zeker succes gaf, dat de aangifte 
dikwijls te laat geschiedde, dat de afzondering niet voldoende plaats 
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had, dat het onderzoek door den districtsveearts of zijn plaats
vervanger niet spoedig genoeg plaats had, mede doordat de districts-
\ecaits vrijwel dit alles alleen moest doen; dat de plaatsvervangers, 
practiseerende veeartsen, niet vrij stonden tegenover hun cliëntèle; 
dat de ontsmetting niet steeds onder politie-toezicht geschiedde; dat 
de veemarkten niet vaak genoeg bezocht werden door de districts
veeartsen ; dat er in het algemeen gebrek was aan personeel voor de 
bestrijding; dat de veeopzichters dikwijls niet deugden; dat er ge
brek aan éénheid bestond in inzichten en handelingen, omdat er 
waren die de inenting van geen waarde achtten, en er ook nog steeds 
deskundigen waren, die van oordeel waren „dat de ziekte ook uit 
zichzelf kon ontstaan en die derhalve afmaken en afzondering niet 
voldoende achtten; dat de aangifte niet steeds geschiedde, ook door 
gemoedsbezwaren; dat er geen voldoende toezicht was op het vervoer 
van vee; dat er streken waren waar zeer veel gekwanseld werd in 
ziek en verdacht vee, met name in het zgn. spoelingdistrict bij 
Rotterdam, en dat in het spoelingdistrict in het algemeen ten be
hoeve der „branders de wettelijke bepalingen niet streng genoeg 
werden toegepast, dat de merkteekenen niet goed werden aange-
bi acht; dat de ontsmetting van huiden, spoorwegen en booten on
voldoende was; dat de entstof wel eens niet goed was; dat de enting 
niet steeds met de noodige zorg geschiedde. 

Redenen voor het feit, dat de longziekte maar steeds bleef voort
woekeren, vond de enquête-commissie dus in overvloed. 

Toch was de conclusie van de commissie zelf ook een zeer slappe. 
Ze deinsde terug voor straffe maatregelen. Afmaken, ook van al 
het verdachte vee, het eerst noodige, durfde ze niet aan te bevelen, 
„omdat dit toch ook niet tot het doel zou leiden en de weerzin 
tegen de wet bij de veehouders nog zou verhoogen". 

Ingevolge de enquête sprak de Staten-Generaal als zijn meening 
uit, dat het Staatstoezicht strenger moest worden toegepast en met 
meer personeel moest worden versterkt, dat de inenting als voor
behoedmiddel moest worden aangemoedigd, dat in het spoeling-
district strengere maatregelen moesten worden genomen en dat 
onmiddellijke aangifte van het eerste ziektegeval moest worden 
bevorderd. 

Dit werd vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 17 Aug. 1878, 

22 
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Stbl. 128. Hierbij werd verboden in kringen, door den Minister aan
gewezen, rundvee te vervoeren zonder vergunning van den burge
meester en dan alleen met een vervoerbiljet in gesloten wagens en 
onder politietoezicht. Tevens werd bepaald dat al het vee in de 
afgesloten kringen moest worden geënt en van een brandmerk 
voorzien. Het binnen den kring ingevoerde vee moest binnen 
3 dagen worden geënt. Kalveren beneden de 3 maanden werden niet 
geënt. Het spoelingdistrict werd een afgesloten kring. Het gevolg 
daarvan was dat er van 22 Sept. 1878 tot 19 April 1879 in het 
spoelingdistrict 40465 koeien geënt werden. 

De enting werd verricht door 4 speciaal daartoe benoemde plaats
vervangende districtsveeartsen. Tot afmaken, ook van verdacht vee, 
dorst men niet over te gaan om de groote kosten. Het toezicht werd 
overal verscherpt, meer plaatsvervangers werden aangesteld. In 1879 
werd in Noord-Holland een Tijdelijk Buitengewoon districtsveearts 
benoemd met als standplaats Alkmaar, met de bepaalde bedoeling 
om daar den strijd tegen de longziekte met kracht aan te binden. 
De Regeering zag nu niet meer op kosten. In 1879 werd er 
800000 gld. voor uitgetrokken. 

Door een en ander daalde het aantal aangetaste dieren spoedig 
sterk. 

In 1878 waren nog 72 gemeenten besmet met 701 aangetaste 
dieren. In 1879 noS slechts 27 gemeenten met 157 dieren, n.1. 139 
in Zuid-Holland, 5 in Noord-Holland en 9 in Friesland. De overige 
provinciën waren vrij. 

In 1880 verscheen een Kon. Besluit (14 Maart) waarbij werd 
bepaald dat afmaking van verdacht vee door den Minister kon 
worden bevolen en gestaakt. 

In dat jaar waren nog 44 koeien in 17 gemeenten aangetast, n.1. 
in Zuid-Holland 35, in Noord-Brabant 7, in Friesland 1 en in 
Groningen 1. In het spoelingdistrict kwamen nog de meeste aange
taste dieren voor. In dat jaar werden 322 zieke en verdachte koeien 
afgemaakt. Van de verdachte dieren bleek bij lijkopening 20.8 c/o 
door longziekte te zijn aangetast, wat bewijst, dat men met het 
afmaken der zgn. verdachte dieren veel te laat was begonnen. Hier 
lag de angel verscholen. 

Aangemoedigd door het succes was de Regeering nu vast besloten 
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er spoedig een einde aan te maken. In 1881 werd nog 200000 gld. 
voor de bestrijding beschikbaar gesteld om op alle eventualiteiten 
voorbereid te zijn. Toch leefde de ziekte in het spoelingdistrict 
in 1881 nog weer eenigszins op. In 1882 echter was het aantal ge
vallen slechts 11, n.1. in Zuid-Holland 10 en in Noord-Holland 1; 
642 koeien werden in dat jaar afgemaakt in 7 gemeenten, 22 in 
Noord-Holland in 1 gemeente; 23 % der verdachte dieren bleken bij 
sectie aangetast te zijn. In het spoelingdistrict werden 22172 koeien 
ingeënt, 1 °/o stierf na de enting. 

In 1883 kwam er 18 gevallen voor in Zuid-Holland, 1 in Noord-
Holland en 1 in Friesland. Afgemaakt werden 907 koeien in 7 ge
meenten. Het afmaken kostte 106000 gld. Daarnaast werd ook 
inenting toegepast bij gezond vee in de omgeving der haarden. In dat 
jaar werden 14563 dieren in het spoelingdistrict ingeënt. 

De redenen, waarom de ziekte in het spoelingdistrict zoo bleef 
hangen, waren gelegen in het enorm groot aantal vee dat daar was, 
in den grooten veehandel in die streek, in de zeer primitieve stallen 
waardoor isoleering en desinfectie niet mogelijk was, en in de fraude 
die met behulp van de vele koudslachters werd gepleegd. 

De beperkende bepalingen, die Engeland in 1883 had gemaakt, 
ten opzichte van den aanvoer van vee uit door longziekte aangetaste 
landen, deden den aandrang, om nu eindelijk met alle middelen 
Nederland vrij te maken, sterker worden. Vrije invoer zou in Enge
land slechts worden toegelaten, als ons land een jaar lang vrij was 
geweest van longziekte. 

De Staten-Generaal verdubbelden daarom de daarvoor beschik
bare som en bracht haar op 600000 gld. 

In 1884 kregen we nog weer een opleving der ziekte in Zuid-
Holland, Limburg en Zeeland. In het spoelingdistrict trad zelfs een 
zeer sterke uitbreiding op. In dat jaar werden 3050 runderen afge
maakt. De inenting ging daarnaast steeds door. 

In 1885 brak in de eerste maanden in het spoelingsdistrict de 
ziekte toch 19 maal opnieuw uit. Nu werden naar dit district op 
advies van Wirtz, die door de Regeering was aangezocht omtrent 
de bestrijding te adviseeren, militairen gedirigeerd, die onder zijn 
leiding werden geoefend in het desinfecteeren van stallen. 

De ziekte week in de laatste helft van dit jaar. In 1886 werd 
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geen longziekte in het land geconstateerd en werd Nederland vrij 
verklaard van de longziekte. In 1887 kwam nog één geval voor door 
invoer vanuit België. 

Daarna kwam de ziekte niet meer voor. Ze had sedert 1833, dus 
gedurende meer dan een halve eeuw, ons land geteisterd. De uit
roeiing der ziekte heeft meer dan 6 millioen gulden gekost. 

Het was ook nu weer Minister Heemskerk, die er de laatste hand 
aan legde, evenals bij de veepest. 

Het duurde een halve eeuw vóór men goed wist, hoe men de 
ziekte niet en hoe wel moest bestrijden. De les was wel een zeer 
lange en zeer kostbare geweest. Met dat al was Nederland het eerste 
land op het vaste land van Europa, hetwelk vrij was van de long
ziekte. 

Vermeldenswaard is nog dat J. Poels, plaatsvervangend districts
veearts in Rotterdam, die zich reeds toen tot een goed bacterioloog 
had ontwikkeld, in 1884 een micrococcus kweekte uit aangetaste 
longen: „de longziekte-micrococcus", welke hij met Dr. Nolen, later 
Hoogleeraar te Leiden, identisch achtte met den coccus die de 
croupeuse pneumonie bij den mensch zou veroorzaken. 

Dit bleek op een vergissing te berusten. 
I11 dien tijd werd overal ijverig gezocht naar het lager organisme 

hetwelk de longziekte veroorzaakt. De pas in gebruik genomen 
immersie en de Abbe'sche belichting der microscopen waren daaraan 
natuurlijk niet vreemd. Ook de districtsveearts Janné te Maastricht 
deed daaraan mee; ook hij vond coccen. De meeste dier onderzoe
kingen geschiedden echter nog erg dilettantisch. V eelzeggend is dat 
Pasteur en zijn medewerkers in die dagen bekenden geen bacterie 
te hebben kunnen vinden. In 1889 gelukte het Nocard het virus 
te kweeken. 
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DE STRIJD TEGEN DE VEEPEST; 1865—1867. 

Een nieuwe invasie van de veepest in West-Europa vanuit Rus
land, dreigde in het midden der vorige eeuw vroeg of laat te zullen 
optreden. De Regeeringen confereerden door middel van hunne 
gezanten druk om gezamenlijk maatregelen te beramen dit te voor
komen. Dit gelukte echter niet. In 1865 werd via Engeland ook ons 
land, dat sedert 1813—'14 vrij was gebleven van deze ziekte, besmet. 

Op 5 Augustus 1865 kwam de veepest ons land binnen, doordat 
een koppel Hongaarsch vee, die door een I lolkindsch veehandelaar 
naar de markt te Londen was vervoerd, daar niet werd verkocht 
en terug werd gezonden naar Rotterdam. De Londensche markt 
was besmet, maar het lijkt mij niet onmogelijk dat de dieren reeds 
tevoren besmet waren. Er bestaat trouwens een lezing waaruit zou 
blijken, dat de dieren niet aan de markt te Londen zijn geweest en 
als besmet werden teruggezonden. Het eerst werd de ziekte gesigna
leerd te Kethel bij Rotterdam. 

De ziekte werd niet dadelijk als veepest herkend en had reeds 
een vrij sterke uitbreiding gekregen, vóór ze de aandacht trok. De 
veeartsen sprongen in het geweer. De voorzitter der Mij. tot bevor
dering der Veeartsenijkunde, B. J. Snellen, reisde op eigen kosten 
naar Dresden om den Minister van Binnenlandsche Zaken, Thor-
becke, te waarschuwen. Thorbecke, gealarmeerd, kwam terug en 
benoemde op 25 Aug. 1865 een commissie van advies bestaande uit 
5 veeartsen, die een onderzoek moesten instellen omtrent de oorzaak 
der ziekte en de mogelijkheid van genezing. De commissie consta
teerde veepest en adviseerde dadelijk tot afmaken van alle zieke 
en verdachte dieren over te gaan. 

Aan dit advies werd geen gevolg gegeven. De Minister bepaalde 
zich ertoe (29 Aug.) de aandacht te vestigen op de reeds bestaande 
voorschriften omtrent aangifte en afzondering, maar liet toe dat de 
zieke dieren werden geslacht, voor de consumptie bestemd en wer
den behandeld. 

Zelfs werd beweerd dat het advies der veeartsen door Thorbecke 
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werd achtergehouden om de goegemeente niet te verontrusten. Men 
sloot de oogen. Het woord veepest, dat de veeartsen reeds in den aan
vang niet hadden geschuwd te gebruiken, werd aan het Departement 
niet uitgesproken. Men sprak van de „nieuwe veeziekte" of de 
„heerschende veeziekte". Eerst op 16 September werd officieel er
kend dat de veepest heerschte. 

Intusschen was de uitbreiding reeds ver voortgeschreden. Thor-
becke stond op het standpunt dat de bestrijding een zaak was der ge
meenten en niet des Rijks, temeer omdat er geen wettelijke bepa
lingen waren waarop de bestrijding zou moeten berusten. 

Men verweet Thorbecke later openlijk hier een politiek spel te 
hebben gespeeld, ten behoeve van zijn eigen partij (de liberale), die 
zich niet gehaat wilde maken door het afmaken van dieren, wat bij 
vele boeren buiten twijfel op gemoedsbezwaren zou stuiten. In het 
buitenland zei men dat de Regeering hier te lande werd beheerscht 
door de „instincten der boeren". 

De wettelijke grondslag van bestrijding werd verkregen bij de 
wet van 17 October 1865 tot afwending van besmettelijke veeziek
ten, waarbij werd bepaald dat de doorvoer van vee, vervoer van 
vee, en veemarkten konden worden verbonden, onverminderd de ver
ordeningen door provincies en gemeenten vastgesteld. Van Rijksbe-
strijding was dus nog geen sprake. Ingevolge deze wet werd op 31 
October een „commissie van advies" van 7 veeartsen benoemd, die 
de bestrijding zou moeten leiden. De leeraar der School, G. J. Hen-
geveld, werd voorzitter. 

Deze commissie ontmoette veel tegenstand en kon geen eenheid 
brengen in het bestrijdings-systeem door de laksheid en onwil der 
burgemeesters vooral, die niet gedwongen konden worden om maat
regelen te nemen. 

B. J. Snellen, voorzitter der Mij. tot bevordering der Veeartsenij
kunde en lid dier commissie, verklaarde later dat het lidmaatschap 
voor hem een martelaarschap was geweest: „De veeartsen verricht
ten veel arbeid, die slecht beloond werd. Hun adviezen werden niet 
opgevolgd, dwingen konden ze niet en ze kregen overal de schuld 
van." Snellen bedankte trouwens voor het lidmaatschap (1866) en 
luchtte toen zijn hart over de bestrijding en over Thorbecke, die 
naar zijn meening de schuld was van de débacle, en over den voor-
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zitter Hengeveld, die geen man uit één stuk bleek te zijn en niet 
stond op afmaken van ziek en verdacht vee. 

De bestrijding bestond in gemeentelijke en provinciale voorschrif
ten omtrent vleeschkeuring en markttoezicht. Hier en daar werd 
zonder systeem wat ziek vee afgemaakt en werd provinciale quaran
taine voorgeschreven. Verder werden de straffen, die het strafwet
boek sedert meer dan een halve eeuw bevatte, wanneer men ver
zuimde aangifte te doen en niet afzonderde, opgerakeld. Overigens 
regende het Koninklijke Besluiten met allerlei juridische détails, die 
de kern der zaak niet raakten. 

Het afmaken van ziek en verdacht vee van Regeeringswege, het 
eerst noodige, bleef achterwege. Thorbecke wilde er niet aan. 

Zoo sukkelde men voort tot September 1866, toen ook de provin
ciën Noord-Holland en Utrecht reeds waren aangetast. 

Hoe gemoedelijk men met de ziekte omging, blijkt wel uit het feit, 
dat in 1866 de maatregelen voor een tijdlang werden opgeschort om 
de boerderijen in de aangetaste streken in de gelegenheid te stellen 
nieuw vee aan te schaffen. Ook blijkt dit uit het feit, dat in 1866 
aan de School onder leiding van Wellenbergh proeven werden ge
nomen omtrent de mogelijkheid de dieren onvatbaar te maken voor 
de veepest met koepokstof; en in 1867 om uit te maken of vee, dat 
de reputatie had daarvoor onvatbaar te zijn en dat daartoe uit Bre-
tagne en uit den Helder gezonden was, ook inderdaad immuun was. 
Ook werden in 1867 door Wellenbergh proeven genomen met creo
soot en carbolzuur om te trachten hiermee zieke dieren te genezen. 
Het publiek protesteerde tegen een en ander. Minister Heemskerk, die 
intusschen Thorbecke was opgevolgd, verbood tenslotte de proeven. 

Allerlei middelen ter genezing werden beproefd en aanbevolen: 
chinine, nux vomica, Homöepathie, etc. 

Men bleef echter niet in gebreke er op te wijzen, dat Mr. G. Wtte-
waal, Secretaris van de Commissie van Landbouw, met de veearts 
J. Wagelmans, in Utrecht in 1813—'14, toen op 28 Nov. 1813 de 
veepest met de kozakken die Utrecht binnenrukten was meegeko
men, er in geslaagd was door krachtig ingrijpen de veepest in enkele 
weken te onderdrukken. '). Wttewaal zegt in zijn verslag daarorn-

') Staat van den Landbouw in de Vereenigde Nederlanden over het 
jaar 1814. 
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trent: „Wij kunnen alzoo de Voorzienigheid niet genoegzaam dan
ken voor deze groote zegen, daar zoo deze ziekte dadelijk wordt 
ontdekt en aangegeven, met het dooden van zeer weinige beesten 
ons vaderland van een vreeselijk onheil bevrijd kan blijven. Wij heb
ben dan ook de volledige overtuiging dat de ziekte, zoo zij al ont
staat, dadelijk kan worden gestuit. Het zal nu niet meer de geesel 
dezer landen zijn. Wij zijn nu gewaarborgd dat wij de droeve tijden 
niet meer zullen beleven, dat onze eigenlijk gezegde inlandsche rijk
dom geheel zal te loor gaan, en de ziekte, eenmaal ontstaan, niet 
meer kan worden gestuit, dan bij gebrek aan prooi om voort te 
woeden." 

De strijdmiddelen van Wttewaal waren die van het laatst van de 
18e eeuw, vervat in de wet op de Veepest van 26 Dec. 1799, n.1. 
aangifte, verbod van vervoer, afmaken van al het zieke en verdachte 
vee en afsluiting, in casu van de stad Utrecht en de onmiddellijke 
omgeving van de overige provincie, waardoor alle in- en uitvoer van 
vee binnen het cordon kon worden gekeerd. 

De ziekte kwam voor van 2 December 1813 tot 1 Mei 1814, toen 
het laatste verdachte dier werd afgemaakt. Op 18 Juni, werd het 
cordon opgeheven. Vijftig koeien waren gestorven; 300 gedood. 
De bestrijding kostte slechts 37000 gld. 

Bij de wet van 15 September 1866, Stbl. No. 150, werden de burge
meesters bevoegd verklaard aangetast en ook verdacht vee, na onteige
ning, te doen afmaken. De burgemeesters moesten echter de bevelen 
van de Regeering of den Commissaris des Konings afwachten. 
Het afmaken was dus niet imperatief voorgeschreven maar faculta
tief gesteld. Er werd een kring („lijn van afsluiting") om het be
smette gebied getrokken, die door militairen werd bewaakt. De voor
standers van het afmaken verheugden zich er over dat nu de moge
lijkheid van bestrijding door afmaken, volgens „het systeem Lan-
cisie", zooals men het noemde, tenminste was vastgelegd. Overigens 
verwachtte men, dat de minister Heemskerk, die nu aan het roer was, 
de zaak wel krachtig door zou zetten. 

Intusschen lukte het nog steeds niet de uitbreiding der ziekte te 
keeren. De burgemeesters werkten niet alle mee. Bovendien achtte 
men de overgansperiode tusschen weide- en staltijd niet het goede 
moment om krachtig in te grijpen. Maar vooral was er geen geld 
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voor. De Minister wenschte tenslotte nadere voorlichting omtrent 
de oorzaken van het voortdurend fiasco. 

Op 2 Jan. 1867 werd er een uitgebreide commissie benoemd, 
hoofdzakelijk bestaande uit leden van de Staten-Generaal en twee 
veeartsen, G. J. Hengeveld en B. J. Snellen. De Commissie had bin
nen den kortst mogelijken tijd den Koning te rapporteeren omtrent 
de oorzaken waardoor de maatregelen niet tot het gewenschte doel 
hadden geleid, omtrent de maatregelen die genomen zouden moeten 
worden, en omtrent de vraag of er koeien zouden zijn te fokken die 
immuun waren tegen veepest, een meening die toen hier en daar 
werd uitgesproken. 

Op 18 Januari 1867 verscheen het rapport van de commissie. Het 
luidde als volgt: 

„Onder de oorzaken, waaraan het is toe te schrijven dat de maat
regelen tot dusver tegen de veetyphus hier te lande verordend, niet 
tot het gewenschte doel hebben geleid, werd in de eerste plaats ge
noemd, gebrek aan eenheid in het uitvaardigen en toepassen der 
voorschriften tot wering der ziekte. Nevens de maatregelen door de 
Regeering bevolen werden door provinciale en gemeentebesturen 
een aantal verordeningen vastgesteld, die, hoe doelmatig ook op 
zichzelve door haar aantal een bron werd van verwarring, zoowel 
voor hen die deze maatregelen moesten toepassen, als voor de 
veehouders en andere belanghebbenden. Er was in één woord: 
gebrek aan centralisatie. De uitvoering der maatregelen en het toezigt 
op de handhaving der verordeningen was aan een aantal verschillende 
personen opgedragen die in hun handelingen niet door één hoofd 
werden geleid. Daaruit ontstond een groot verschil van inzigten, dat 
veelal weifeling, slapheid en stremming in het ten uitvoer leggen 
der voorschriften en in de handhaving der verordeningen ten 
gevolge had." 

„Van die verwarring werd maal al te zeer gebruik gemaakt door 
een aantal personen, die, hun bijzondere belangen boven het alge
meen belang stellende en niet verder ziende dan de naaste toekomst, 
zich er op toelegden alle bepalingen, waardoor zij in de vrijheid 
van hun bedrij f werden belemmerd, te ontduiken en daardoor de ver
breiding der ziekte in de hand te werken. Verkeerde en veelal ten 
onregte als godsdienstige meeningen voorgedragen begrippen droe
gen er toe bij, dat in plaats van medewerking te vinden bij hen, die 
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in de eerste plaats belang hebben bij de uitroeiing der ziekte, de Re
geering maar al te zeer tegenstand ondervond. 

„Wij willen niet alle betreurenswaardige of hoogst laakbare han
delingen opnoemen, die hebben plaatsgehad; het zij genoeg er eenige 
van te vermelden, die het meest tot verspreiding van het kwaad 
hebben bijgedragen." 

„Aangifte of tijdige aangifte van het ontstaan der ziekte onder 
hun vee werd door zeer vele veehouders verzuimd; afzondering van 
de zieke runderen van de gezonde evenzeer; en wat vooral veel 
kwaad heeft veroorzaakt, is, dat de eigenaren van gezond vee niet 
alleen geen maatregelen hebben genomen om de overbrenging der 
ziekte op hun vee door personen of voorwerpen te voorkomen, maar 
veelal zeiven door het persoonlijk bezoeken van het zieke vee hunner 
buren de besmetting op hun eigen vee hebben overgebragt. 

.,Daarenboven is weinig of geen gebruik gemaakt van de elders 
met veel vrugt aangewende middelen om het vee voor de besmet
ting niet of tenminste minder vatbaar te maken. Stervende dieren 
werden heimelijk geslagt en door het vleesch, de huiden en den 
afval, evenzeer als door den handel in nog schijnbaar gezond vee, 
afkomstig van besmette stallen, werd de besmetting van de eene 
plaats naar de andere overgebragt." 

„Over de verboden lijn van Regeeringswege door als hulpmaré
chaussee dienstdoende militairen, maar in onvoldoende aantal, be
waakt, wist men vee te vervoeren, zoowel uit de besmette streek naar 
de onbesmette als omgekeerd. De bewaking dier lijn werd bovendien 
nog bemoeylijkt doordien men bij de bepaling van haren loop, niet 
overal genoeg partij heeft weten te trekken van de natuurlijke ge
steldheid van den bodem, bepaaldelijk van rivieren of andere wate
ren. Het ontstaan der ziekte in onbesmette gemeenten, en de voeding 
der ziekte door invoer van nieuw vee, waren van een en ander de ge
volgen." 

„De vergunning in April van het vorig jaar verleend om gedu
rende 14 dagen vee in de besmette streek te voeren, heeft mede 
een zeer nadeelige uitwerking gehad, door duizenden runderen 
aan het gevaar van besmetting bloot te stellen. 

„Nadat Uwer Majesteits Besluit van 30 April 1866 begraving ge-
lastte van het vee dat aan veetyphus gestorven of daaraan lijdende 
of uit vrees voor de ziekte was gedood, ontzag men zich niet het 
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begraven vee weder op te graven en daardoor het kwaad zoo krachtig 
mogelijk in de hand te werken." 

„Het was voor de burgemeesters een hoogst moeylijke taak om 
tegen deze misbruiken te keer te gaan. De eigenaardige positie van 
deze ambtenaren, die hen telkens in strijd bragt met de wenschen 
van de ingezetenen hunner gemeente, het gebrek aan de noodige 
magt om de wet te handhaven tegenover een vaak algemeen lijde
lijk of feitelijk verzet, waren de oorzaken van weifeling en slapheid, 
die een verderfelijke uitwerking hebben gehad. Zelfs die burge
meesters, die een groote mate van energie aan den dag legden, 
waren tenslotte genoodzaakt voor den aandrang van hun gemeen
tenaren te wijken, wanneer deze wezen op de ongelijkheid van han
delen in hunne en de aangrenzende gemeenten." 

„De onteigeningswet van 28 Augustus 1851 werd zeer ongelijk 
toegepast. De wethouders, veelal zeiven veehouders, weigerden 
vaak tot de onteigening mede te werken, en stelden de burgemees
ters daardoor buiten staat dat middel tot wering der ziekte toe te 
passen. Waar men daartoe geneigd was, bleek meestal de gemeente
kas niet toereikend, om, overeenkomstig art. 72 van genoemde wet, 
de vereischte som voor te schieten. Het voornaamste middel tot stui
ting der ziekte, toen zij nog niet zoo'n groote omvang had verkre
gen, werd door deze oorzaken onuitvoerbaar." 

„De wet van 15 September 1866 (Staatblad No. 150) zou, 
meende men, daaraan een einde maken. De onteigening werd daar
door aan minder formaliteiten onderworpen, de tusschenkomst der 
wethouders was niet langer noodig en de gelden, voor de schadeloos
stelling vereischt, werden niet langer door de gemeentekassen voor
geschoten, maar onmiddellijk van Rijkswege verstrekt." 

„Dat deze wet tot dusver niet tot stuiting der ziekte heeft geleid, 
is, naar onze bescheiden meening, een gevolg daarvan, dat zij niet 
overal doortastend genoeg naar het aangenomen plan is toegepast, 
en dat hare toepassing in de besmette streek te spoedig is gestaakt, 
toen als gevolg van de opstalling van het vee, grootere sommen voor 
de onteigening vereischt werden. Hetzelfde gebrek aan magt, waar
op straks gewezen is, gaf aanleiding dat de burgemeesters, wanneer 
de belanghebbenden een dreigende houding aannamen, zich of moes
ten vergenoegen met alleen de aangetaste en niet de verdachte dieren 
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af te maken of niet altijd scherp genoeg op verzuim van aangifte 
toezagen." 

„Verschil van toepassing in aan elkaar grenzende gemeenten, zoo 
verderfelijk in een zaak als deze, waarin kracht en eenparigheid van 
handelen zoo zeer gevorderd worden, gaf mede aanleiding tot de 
mislukking." 

Overigens is de Commissie tot de conclusie gekomen, dat afma
ken van alle zieke en verdachte dieren, zooals dit ook reeds door de 
commisie van veeartsen in 1865 was gezegd, het eenige middel was, 
en dat de leiding der bestrijding in handen moest komen van een 
bekwaam en wilskrachtig man. De commissie adviseerde snel te 
werk te gaan opdat de ziekte tegen de weidetijd zou zijn uitgeroeid, 
een corps goed gedisciplineerde en goed bezoldigde personen in 
dienst te nemen en marechaussees te hulp te roepen. De commisie 
taxeerde de kosten op 5—10 millioen gulden. Een lid der commissie 
(Loudon) achtte deze groote financieele offers niet gemotiveerd, 
hoewel hij, evenals de andere leden der commissie, afmaken ge-
wenscht achtte. Hij wilde echter een gunstig tijdstip afwachten, n.1. 
het einde der staltijd en trapsgewijze te werk te gaan inplaats van 
snel. 

„Buiten de lijn" wenschte hij rigoureus alle zieke en verdachte 
dieren af te maken. „Binnen de lijn" wilde hij eerst volstaan met 
verscherping der verbodsbepalingen, vernietiging van gestorven 
dieren en besmette voorwerpen, streng toezicht op de ontsmetting en 
de vleeschkeuring, desnoods door aanstelling van buitengewone 
keurmeesters, en tenslotte op een nader te bepalen tijdstip vóór 
1 Juni overal, ook „binnen de lijn", met het afmaken van ziek en ver
dacht vee te beginnen, met uitzondering der herstelde dieren, en 
deze maatregelen door de militaire macht te laten steunen. Alleen ge
zond vee zou volgens het voorstel van Loudon in de weide mogen 
worden gelaten. 

Loudon meende te hebben waargenomen, dat telkens tegen de 
weidetijd de veepest eenigszins afnam en adviseerde daarom tegen 
dien tijd de eindstrijd te beginnen. 

Dit systeem is opgevolgd. In April werd er 135000 gulden meer 
voor de veepest-bestrijding aangevraagd en de begrooting voor 
dit onderdeel gebracht op 1.935000 gulden „strekkende om een 
krachtige poging aan te wenden om door afmaken van alle aange-
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taste dieren en ontsmetten resultaat te krijgen." Daarnaast werd bij 
wet van 19 April bepaald dat afmaken van ziek en verdacht vee 
ook „binnen de kring" kon plaats hebben en dat afsluiting van hoe
ven door militairen plaats kon hebben. Honden moesten worden 
vastgelegd; nadere instructies werden gegeven omtrent ontsmetting 
van kleeren, etc. 

Hiermede is tenslotte de strijd gewonnen. Na December 1867 
werd geen veepest meer gconstateerd. 

Tot 22 Juni 1867 zijn aangetast geweest 156579 runderen. Hier
van zijn gestorven 78113, afgemaakt 36462 en hersteld 51565. 

De ziekte had vooral gewoed in Zuid-Holland (90672) en in 
Utrecht (50413). In Noord-Holland waren 8243 dieren ziek ge
weest. In Gelderland 914. In Noord-Brabant 320. De overige pro
vincies zijn vrij gebleven. 

De gezamenlijke kosten hebben ongeveer 13 millioen gulden beloo-
pen. Wanneer men dadelijk krachtig had aangepakt, was het bij 
enkele duizenden guldens gebleven. Dit begreep tenslotte iedereen. 

De leering, die men uit dit tragische geval trok was dat een Rijks
wet een einde moest maken aan de vrije wetgeving ten opzichte 
der veeziektebestrijding, dus ten opzichte van het Veeartsenij kundig 
Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie, die toen uit wetten, 
Koninklijke Besluiten en provinciale en gemeentelijke verordeningen 
bestond. Deze eisch kristalliseerde zich in de wet van 20 Juli 1870, 
Stbl. 105, nader bepalende welke ziekten van het vee voor besmette
lijke werden gehouden, enz., en waarin in paragraaf I stond: „het 
door veepest aangetaste en daarvan verdachte vee moet worden af
gemaakt en daarna verbrand of begraven". 

De voorbehoedende kracht der wet van 1870 heeft er voor ge
zorgd dat na 1867 geen veepest meer hier te landen behoefde te wor
den bestreden. 

Hier en daar leefde na den grooten veldslag de ziekte nog even op. 
In December 1867 herleefde ze nog even in Stompwijk en Ouden
rijn. De ziekte werd echter dadelijk met kracht onderdrukt door alle 
zieke en verdachte dieren af te maken en de hoeven met militairen 
af te sluiten. Hiermede was de strijd afgeloopen. Men kende nu het 
kunstje. Drie maanden daarna werd Nederland officieel vrij ver
klaard van de veepest. 

In de Staatscourant van 1 April 1868 werd medegedeeld, „dat nu 
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in.3 maanden geen gevallen van „veetyphus" meer waren voorge
komen en de tijdelijk aangestelde ambtenaren ontslagen werden met 
dankbetuiging voor de bewezen diensten." 

Aan allen, die hadden medegewerkt om de bestrijding te doen 
slagen, werd dank gebracht: aan de zee- en landmacht, die ver
moeiende en gevaarlijke diensten hadden te verrichten, aan de 
politie, aan de veeinspecteurs, die de controle moesten verrichten, 
en ook aan de veeartsenijkundigen, „die met de meeste bereidwil
ligheid een zeer bezwaarlijke en vermoeiende, dienst hadden ver
richt en door hunne adviezen de Regeering in staat hadden gesteld 
de maatregelen te kiezen, die met een gunstig gevolg zijn bekroond." 
Een heel ander geluid als twintig jaar tevoren, toen de veeartsenij
kundigen in een zeer slecht blaadje stonden, wegens het mislukken 
van den strijd tegen de longziekte, wat niet hun schuld was. 

In de Staatscourant werd geen dank gebracht aan hem die dit 
het meest verdiende, n.1. den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. Heemskerk, die een taak had verricht, waar, zooals men toen zeide, 
„moed en beleid" voor noodig was; een taak waarvoor zijn voor
ganger Thorbecke was teruggedeinsd. 
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DE STRIJD TEGEN BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN 
VAN 1870—1900. 

Het glanspunt der periode Wellenbergh vormt de wet van 20 
Juli 1870, Stbl. 131, tot regeling van het Veeartsenijkundig Staats
toezicht en de Veeartsenijkundige Politie. 

De strijd tegen de veepest had sterk de aandacht gevestigd op 
de gebreken en leemten in onze bepalingen ten opzichte van de be
strijding van besmettelijke veeziekten. 

Het eerste ontwerp van wet, omtrent deze materie, hetwelk na
dat de veepest was overwonnen werd ingediend, was van 19 Mei 
1868 van Minister Fock. Het was ontworpen door Minister Heems
kerk, die hiervoor gebruik had gemaakt van de adviezen welke 
voorkomen in de verslagen van het Veeartsenijkundig Congres in 
Zürich gehouden en van zijn ervaringen in den strijd tegen de vee
pest opgedaan. 

Hierop volgde een tweede ontwerp ook van Minister Fock, vrij 
wel gelijkluidend met het eerste. Tenslotte kwam het derde ontwerp 
Fock op 20 September 1869 in de Tweede Kamer. De Kamer nam 
dit aan met 32 tegen 3 stemmen. De wet werd op 20 Juli 1870 be
krachtigd. 

Volgens het eerste ontwerp Fock werden één of meer inspecteurs 
aangesteld en daarnaast districtsveeartsen, die aan de inspecteurs 
ondergeschikt werden. Dit beginsel van centrale leiding is helaas 
later weggelaten en is eerst in de Veewet van 26 Maart 1920 (Stbl. 
153) weer verschenen. 

De wet van 1870 bevatte bepalingen omtrent het Veeartsenijkun
dig Staatstoezicht en omtrent de Veeartsenijkundige Politie. 

Art. 1 luidde: Het veeartsenijkundig staatstoezicht omvat: 
a. het onderzoek naar de algemeene gezondheidstoestand van den 
veestapel, en waar noodig de aanwijzing en bevordering van midde
len ter verbetering; b. de handhaving van de wetten en verorde
ningen in het belang van de algemeene gezondheidstoestand van 
den veestapel vastgesteld. 
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Art. II. Het is, onder den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
opgedragen aan districtsveeartsen. Voor iedere districtsveearts wor
den door ons één of meer plaatsvervangers benoemd, die bij vol
strekte verhindering van dien ambtenaar zijn betrekkingwaarneemt." 

De bepalingen omtrent de Veeartsenij kundige Politie bevatten de 
plicht van aangifte en afzondering, het aanbrengen van kenteekenen 
en het verbod van vervoer en de afsluiting van hoeven en weiden, 
de vernietiging en ontsmetting van besmette voorwerpen. Ook de 
mogelijkheid van afmaken na onteigening werd bij de wet gescha
pen. 

In art. 34 werd bepaald dat bij K.B. zou worden bepaald welke 
ziekten voor besmettelijk zouden worden gehouden en welke maat
regelen in bepaalde gevallen moesten worden genomen. 

In het K.B. van 4 Dec. 1870, Stbl. 190, ingaande 1 Jan. 1871, 
werd bepaald dat voor besmettelijk zouden worden gehouden: de 
veepest (typhus) van herkauwende dieren; de longziekte bij run
deren; het kwaadaardig mond- en klauwzeer bij runderen en scha
pen; de kwade droes en de huidworm bij éénhoevige dieren; de 
dierenschurft bij paarden en schapen; de pokken bij schapen; het 
miltvuur bij alle vee; de hondsdolheid van het vee. 

Behalve aangifte en afzondering moesten de volgende maatrege
len worden genomen. Bij veepest moesten de aangetaste en ver
dachte dieren worden afgemaakt, daarna verbrand of begraven en 
kon het vastleggen of vasthouden van honden worden geboden. Bij 
longziekte moesten de aangetaste dieren worden afgemaakt. Bij 
mond- en klauwzeer moest het aangetaste rund of schaap van de 
overige dieren worden afgezonderd. Bij kwade droes moest het aan
getaste dier worden afgemaakt en verbrand. Bij schurft moesten 
de aangetaste paarden en schapen worden afgezonderd. Bij schaaps
pokken konden de aangetaste dieren, als de districtsveearts het noo-
dig oordeelde, worden afgemaakt of anders worden afgezonderd. 
Bij miltvuur moest het aangetaste dier worden afgezonderd. Dolle 
h o n d e n  e n  d o o r  d o l l e  h o n d e n  g e b e t e n  d i e r e n  m o e s t e n  w o r d e n  a f 
gemaakt, verbrand of begraven. 

Verder stonden in dit K.B. bepalingen omtrent den duur van het 
verdacht zijn en de afsluiting van besmette hoeven en weiden. 

Dit besluit is gewijzigd bij K.B. van 10 Juli 1896, 
Hierin werd gesproken in tegenstelling met de bepalingen in het 
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vorige K.B., van sarcoptesschurft en dermatocoptesschurft bij één-
hoevige dieren en schapen inplaats van dierenschurft bij paarden en 
schapen; van schaapspokken bij schapen en geiten; van het rotkreu-
pel der schapen; van de vlekziekte der varkens en de trichinenziekte 
bij varkens. 

Ook staat hierin dat schadeloosstelling kon worden gegeven als 
een dier, dat ingeënt was, volgen verklaring van den geëxamineer-
den veearts, binnen een bepaalden tijd was gestorven aan de ziekte. 
Hieruit blijkt dus duidelijk dat de wetgever toen heeft gedacht, dat 
entingen alleen door geëxamineerde veeartsen werden verricht. 

Het mond- en klauwzeer wordt in dit Besluit genoemd „mond
en klauwzeer of besmettelijke blaaruitslag van den mond en de klau
wen". Voor kwade droes werd bepaald, dat in bepaalde omstandig
heden ook verdachte dieren konden worden afgemaakt. Voor 
schaapspokken, dat aangetaste en verdachte dieren moesten worden 
geënt („geovineerd") en eventueel herent, als de eerste enting zon
der uitwerking was gebleven; in bijzondere gevallen kon ook nog 
afmaken van zieke en verdachte schapen plaats hebben. Voor rot-
kreupel en vlekziekte werd bepaald dat de zieke en verdachte dieren 
moesten worden afgezonderd. Voor miltvuur moest ook het ver
dachte vee worden afgezonderd. Bij hondsdolheid afzonderen van 
verdachte dieren en afmaken van zieke dieren. Bij trichinenziekte 
moesten de aangetaste dieren worden afgemaakt als de ziekte bij het 
leven werd geconstateerd en verbrand. 

Deze geheele materie is nu geregeld bij de Veewet van 1920, en het 
Koninklijk Besluit van 25 April 1922, Stbl. 219. De bespreking van 
deze nog vigeerende wet is in dit boek over geschiedenis natuurlijk 
niet op haar plaats. 

De wet van 20 Juli 1870 is een mooi stuk werk, dat tengevolge 
van zijn goede eigenschappen het tot 1920 heeft uitgehouden, toen 
de Veewet van 26 Maart 1920 (Stbl. 153) haar verving. 

Een groot bezwaar van de wet van '70 bestond in het feit dat de 
districtsveeartsen zelfstandig werkten en er geen éénhoofdige lei
ding bestond, waardoor éénheid en concentratie bij de bestrijding 
der besmettelijke veeziekten moeilijk en niet snel kon worden ver
kregen. Hieraan is eerst bij K.B. van 25 April 1922, Stbl. 219, 

23 
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ter uitvoering der Veewet van 26 Maart 1920, Stbl. 153, een einde 
gemaakt. 

Er is natuurlijk een adviseur geweest, die de Regeering bij het ont
werpen der wet heeft geïnspireerd en geadviseerd. Ik vermoed dat 
de leeraar der Veeartsenijschool, A. W. H. Wirtz, de geestelijke 
vader is geweest ook van deze wet, evenals hij dit was van de Uit-
oefeningswet en de wet op het Veeartsenijkundig Onderwijs die in 
1874 zijn tot stand gekomen. 

Hierop wijst het feit, dat deze wetten oorspronkelijk aan de vee
wet van 20 Juli 1870 zijn vastgekoppeld geweest en bovendien het 
feit dat toen de Minister in 1874 wetsontwerpen vroeg aan den Raad 
van Bestuur over deze aangelegenheden, ze in een paar weken kant 
en klaar door den secretaris van de Raad van Bestuur Wirtz als 
het ware uit de mouw werden geschud. Bovendien is het dezelfde 
stijl als die in de wetten van 1874. 

Uit een historisch oogpunt acht ik het gewenscht hier iets te ver
melden omtrent een vöorlooper der wet van 1870, n.1. het „Wets
ontwerp tot regeling der politie van besmettelijke veeziekten", in
gediend den 5den December 1851. 

In de Memorie van Toelichting op dit wetsontwerp staat, dat er 
reeds herhaaldelijk in en buiten de Staten-Generaal was aangedron
gen op algemeene maatregelen van politie tegen besmettelijke vee
ziekten, door de wet vast te stellen. De longziekte gaf daartoe vooral 
aanleiding. 

De hoofdbepalingen in dit wetsontwerp waren de volgende: 
afzondering van aangetast en verdacht vee; aangifte bij den burge
meester ; verplichte aangifte ook door de veeartsen; merken van ziek 
of verdacht vee; verbod van vervoer; plaatsen van kenteekenen; 
begraven van gestorven of afgemaakt vee lijdende aan een besmette
lijke ziekte; de mogelijkheid van afmaken na onteigening. 

Voor de uitvoering van deze wetsbepalingen zouden in elke 
provincie door Gedeputeerde Staten, zooveel beëedigde „vee-inspec
teurs" worden aangesteld als zou blijken noodig te zijn. Deze zouden 
worden bezoldigd door de provinciën. Overigens zouden de kosten 
der uitvoering van deze wet ten laste der gemeenten komen. 

De bedoeling was het vee-inspecteurschap zoo noodig ook op te 
dragen aan anderen dan veeartsen. De Minister zegt in de Memorie 
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van Toelichting dat daarom met voordacht de benaming vee
inspecteurs werd gekozen. 

In de Memorie van Toelichting zegt de Minister verder: „Reeds 
nu worden in de meeste provinciën (9) jaarlij'ksche subsidiën aan 
veeartsen uit de provinciale kassen verstrekt. In den regel zullen die 
sommen voldoende zijn om hen daarvoor de functie van vee
inspecteur te laten vervullen. Slechts bij sterk heerschende epizoötiën 
zal de belooning daarvoor eenige verhooging moeten ondergaan". 

Zuinig, zuinig, zei Besje. 

De wet van 21 Juli 1870, Stbl. 131, werd ingevoerd op 
1 Januari 1871. 

Vanaf 1871 zijn regelmatig ieder jaar verslagen aan den Koning 
uitgebracht omtrent de „Bevindingen en handelingen van het Vee-
artsenijkundig Staatstoezicht". Uit deze verslagen zijn in hoofdzaak 
de gegevens geput welke ik hier laat volgen. 

In de wet van 1870 wordt aangegeven, welke maatregelen in het 
algemeen konden (en moesten) worden genomen. 

In een aanvullend Koninklijk Besluit van 4 December 1870 werd, 
zooals ik reeds heb opgemerkt, aangegeven welke ziekten voor be
smettelijk werden gehouden en welke maatregelen voor ieder der 
daarin genoemde ziekten konden en moesten worden genomen. 

Dit Koninklijk Besluit werd .voorbereid door een commissie, inge
volge art. 34 van de wet benoemd. Deze commissie werd op 17 Aug. 
1870 benoemd. Ze bestond uit G.Geertsema, landbouwer te Zuidbroek, 
voorzitter; Dr. P. H. J. Wellenbergh, directeur van 's Rijksveeart
senijschool, secretaris; K. de Jong, burgemeester van Hoogkarspel; 
H. J. Prakke, veearts ie klasse en provinciaal veearts voor Friesland 
te Leeuwarden; W. Steygerwalt, veearts ie klasse te Leiden; 
Dr. Ali Cohen, inspecteur van den Geneeskundigen Dienst te 
Groningen en Mr. N. J. van IJsselstein, commies bij het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage. 

De commissie moest ook voorschriften ontwerpen omtrent het 
be graven, verbranden of vernietigen van afgemaakt of gestorven 
vee, hetwelk aan een besmettelijke ziekte had geleden, omtrent de 
ontsmetting van stallen en gebouwen, en het onschadelijk maken 
van mestvaalten. 

Met ingang van 1 Januari 1870 werden 5 districtsveeartsen be-
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noemd, n.1. J. A. Alers voor Zuid-Holland en Zeeland; A. J. Janné 
voor Noord-Brabant en Limburg; J. Huffnagel voor Noord-
Holland en Utrecht; C. A. W. van Hoorn voor Gelderland en Over-
ijsel; J. C. Billroth voor Friesland, Groningen en Drenthe. 

Daarnaast 6 plaatsvervangende districtsveeartsen, n.1. de vee
artsen van Zierikzee, Nieuweschans, Stratum, Zwolle, Sneek 
en Dalen. 

Dit bleek echter, vooral door de groote hoeveelheid werk die de 
bestrijding der longziekte eischte, niet voldoende. Spoedig werden 
dan ook nog 2 districtsveeartsen benoemd voor Noord-Holland 
boven het Y en voor Noord-Brabant, terwijl in Friesland een buiten
gewoon districtsveearts werd benoemd, die de praktijk mocht 
blijven uitoefenen. 

De jaarverslagen, die sedert 1871 verschenen, liepen niet alleen 
over de besmettelijke ziekten in het Koninklijk Besluit genoemd, 
maar ook over andere ziekten, hetzij besmettelijk of niet besmettelijk. 

De jaarverslagen werden, naar gegevens door de districtsveeartsen 
verschaft, opgemaakt door A. W. H. Wirtz, eerst leeraar, later 
directeur van 's Rijksveeartsenijschool. 

In het eerste verslag van 1871 vindt men zeer veel over de long-
ziektebestrijding, welke bestrijding ik op een andere plaats reeds 
heb behandeld. 

Overtredingen van het aangifte-gebod en het verbod van vervoer 
van zieke en verdachte dieren enz. kwamen natuurlijk in het eerste 
jaar veel voor. 

Schaapspokken, een uitheemsche ziekte, die thuis behoort in de 
landen rondom de Middellandsche Zee, maar in het begin der 19e 
eeuw zich meer noordelijk had verbreid, kwam toen in de noorde
lijke provinciën en op Texel vrij veel voor, vooral bij de zgn. hok-
schapen van kleine veehouders. In 1872 in Friesland zelfs bij yoo 
eigenaren in 16 gemeenten. Nu en dan werden er zieke dieren afge
maakt. Inenting („ovinatie", ,,clavelisatie' ) met pokstof van zieke 
dieren werd als preventief middel hier en daar toegepast, echter niet 
steeds met succes; ook bleek het procédé wel eens zeer gevaarlijk. 
In 1872 werden in Oldenhove 200 schapen geövineerd, waarvan 
104 stierven. 

De ovinatie had plaats met pokstof genomen uit de pokken van 
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zieke schapen en op de wijze zooals men entte tegen de pokken van 
den mensch. 

Na 1893 werd de ziekte niet meer geconstateerd. 
Miltvuur kwam in alle provinciën in meerdere of mindere mate 

voor; in Limburg zelfs soms enzoötisch en sedert onheugelijke 
tijden. Pustula maligna bij menschen waren niet zeldzaam. 

Hondsdolheid kwam ook bij koeien, schapen en varkens vrij dik
wijls voor. In Friesland werden in 1871 twee koeien, 3 hokke-
lingen, 43 schapen en 6 varkens afgemaakt omdat ze dol waren of 
waren gebeten door een holle hond. Het aantal gevallen van dolheid 
bij honden vertoonde in den loop der jaren groote schommelingen. 
Hondsdolheid, ook onder het vee, kwam vooral ook veel voor in 
Noord-Holland, waar veel trekhonden werden gehouden, vooral 
door vischventers uit Hoorn. Deze honden werden dikwijls verwaar
loosd en „dat wolfshonger eindelijk het gevolg daarvan is", 
achtte de districtsveearts in Noord-Holland niet verwonderlijk. 

Bij Koninklijk Besluit van 30 October 1872, Stbl. 105, kwam een 
wijziging in het Koninklijk Besluit van 4 Dec. 1870, Stbl. 131, tot 
stand. In plaats van het kwaadaardig mond- en klauwzeer bij run
deren en schapen, kwam nu in het Besluit te staan kwaadaardig 
klauwzeer bij schapen, waarmee het zgn. rotkreupel werd bedoeld, 
wat hier en daar sterk heerschte. Het mond- en klauwzeer als zoo
danig verdween daarmee uit het Besluit, kwam er later echter weer 
in, terwijl toen het rotkreupel verdween en daarna ook weer 
verscheen. 

Men leest in het verslag van 1873, dat in Zuid-Holland ver
schillende gevallen van „anthrax" voorkwamen, die echter door den 
districtsveearts niet voor miltvuur werden gehouden. Het begrip 
anthrax stond toen nog niet vast. Men sprak ook van anthrax-
achtige ziekten en van lichte gevallen van anthrax bij kalveren, b.v. 
veroorzaakt door roest op het gras. Het miltvuur veroorzaakte in dit 
jaar in sommige gemeenten in Limburg een ware ramp. 

De kwade droes kwam in dat jaar vooral bij legerpaarden veel 
voor, n.1. bij 200 paarden in 49 gemeenten. In Gelderland-Overijsel 
bij 73 paarden in 27 gemeenten. De districtsveeartsen waren nog 
niet overtuigd dat de kwade droes een „echt" besmettelijke ziekte is 
en meenden dat ze zich meestal spontaan ontwikkelde, waar
door het naar hun meening hiertegen moeilijk vechten was. Men 
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behandelde de zieke dieren dikwijls eerst totdat afmaken nood
zakelijk scheen. De moeilijkheid zat echter ook in het feit, dat vele 
aangetaste paarden de ziekte verspreiden zonder dat ze duidelijke 
kenteekenen der ziekte vertoonden. De malleïnatie bracht (sedert 
1891) de bestrijding op beteren basis. 

Vanuit Utrecht werd in 1875 gerapporteerd dat het eigenlijke 
miltvuur daar niet scheen te zijn waargenomen, wel kwamen daar 
„anthrax-achtige vormen voor, die veelal onder den naam milt
vuur doorgingen." 

Het veelvuldig voorkomen van de zoo gevreesde hondsdolheid, 
niet alleen bij honden en vee, maar ook bij menschen, was aanleiding 
dat in 1875 de wet van 5 Juli 1875, Stbl. 110, tot vaststelling van 
bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid, werd ingevoerd. 
Hierbij werd aangifte, vastleggen, opsluiten en muilkorven geboden. 

De hondsdolheid kwam in 1877 veel minder voor dan vóór 1875. 
Slechts 14 dolle honden werden in dat jaar gesignaleerd; in Noord-
Brabant 1, tegen 41 in 1876. Inderdaad een teeken dat de nieuwe wet 
goed werkte dacht men. I11 1878 juichte men zelfs dat de ziekte in 
Nederland haast niet meer voorkwam, dank zij de wet van 1875, 
tenzij ze door besmetting uit België of Pruisen werd ingevoerd. 
Men signaleerde in dat jaar' slechts enkele dolle honden, terwijl 
geen enkel geval bij vee voorkwam. Later werden de bordjes echter 
weer verhangen. 

In 1879 werden Mac Gillavry en Wirtz van Regeeringswege naar 
Engeland gezonden in verband met de strenge invoerbepalingen op 
vee, welke in Engeland waren uitgevaardigd. Men wenschte in Enge
land onze veeuitvoer naar dat land afhankelijk te stellen van het 
uitroeien van de longziekte en het mond- en klauwzeer hier te lande. 
In Nederland bestonden echter geen bestrijdingsmaatregelen tegen 
mond- en klauwzeer: de ziekte was nog niet in het Koninklijk 
Besluit genoemd. In Engeland bestreed men de ziekte wel en 
wenschte men daarin niet te worden gehinderd door invoer van ziek 
vee uit Nederland, zoodat men de genomen strenge invoer-bepalin-
gen niet wenschte op te heffen als niet ook het mond- en klauwzeer 
werd bestreden. 

Ingevolge de gegevens door Mac Gillavry en Wirtz verstrekt, 
werd een commissie benoemd overeenkomstig art. 34 van de wet 
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van 20 Juli 1870, Stbl. 131, die moest beoordeelen of het mond
en klauwzeer als besmettelijk in het Koninklijk Besluit moest worden 
opgenomen of niet. 

De commissie bestond nu uit: H. van Capelle, commies bij het 
departement van Binnenlandsche Zaken, voorzitter; A. W. H. 
Wirtz, secretaris; en de 3 districtsveeartsen J. Huffnagel, H. J. 
Prakke en H. J. H. Stempel als leden. Niet ieder lid der com
missie achtte doeltreffende bestrijding van mond- en klauwzeer 
mogelijk, omdat men meende dat de ziekte ook „miasmatisch" kon 
ontstaan en door plaatselijke oorzaken zich kon ontwikkelen. 
Huffnagel en Prakke betwijfelden om die reden de uitvoerbaarheid 
der bestrijding door politiemaatregelen. De commissie adviseerde 
tenslotte toch het mond- en klauwzeer, als „blaaruitslag van de mond 
en de klauwen bij herkauwende dieren en varkens", op te nemen in 
het Koninklijk Besluit, wat 14 Maart 1880 (Stbl. 31) plaats vond. 

Het kwaadaardig klauwzeer alias het rotkreupel bij schapen 
verdween toen uit het Koninklijk Besluit. Dit viel echter niet overal 
in goede aarde. De Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw 
in Hollandsch Noorderkwartier, waar de ziekte veel voorkwam, 
wenschte de politiemaatregelen hiertegen in eere te herstellen, wat 
echter op advies van Wirtz van de hand werd gewezen. Volgens 
Wirtz, die steeds de adviseur was der Regeeringen in feite chef van 
den Veeartsenijkundigen Dienst, kon deze ziekte best door provin
ciale maatregelen in Noord-Holland worden bedwongen. Toch kreeg 
de genoemde Vereeniging haar zin. In 1888 verscheen het rotkreupel. 
weer in het Koninklijk Besluit. 

In 1881 heerschte het mond- en klauwzeer overal en konden de 
nieuwe maatregelen op de proef worden gesteld. Niet alle veeartsen 
waren ingenomen met de bestrijding. 

Vele practici achtten het onmogelijk deze ziekte met politie
maatregelen te bestrijden. Wirtz plaatste daartegenover het theore
tische standpunt dat iedere besmettelijke ziekte door politiemaat
regelen kon worden onderdrukt, welke bureaugeleerdheid hij later 
wel heeft moeten herroepen, speciaal nadat de varkensziekten in 
het Koninklijk Besluit waren opgenomen. 

Wirtz gaf in het verslag van 1881 een historisch overzicht van 
het mond- en klauwzeer ten beste vanaf 1838. Van 1838—1850 
kwam de ziekte nu en dan voor. Van 1851—1860 blijkbaar niet. 
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In '62 heerschte ze epizoötisch en verdween daarop tot 1869, toen 
ze weer zeer verbreid voorkwam. In 1872 weer een epizoötie; in 1875 
en 1877 weer sterke verspreiding; in 1879 was ze verdwenen. 
In 1880 heerschte ze weer sterk. In 1882 kwam het mond- en klauw
zeer zeer weinig voor; slechts enkele gevallen in Zuid-Holland 
werden gesignaleerd. In 1883 kwam de ziekte weer veel voor, hoewel 
in goedaardigen vorm. In 1884, 1885 en 1886 kwam de ziekte slechts 
weinig voor. In 1887 in het geheel niet. 

„Het Koninklijk Besluit van 14 Maart 1880, Stbl. 31, werkt 
zeer gunstig", werd toen gezegd. Uit Gelderland schreef de districts
veearts, dat vooral de ontsmetting van de menschen (kleeren, etc.) 
gunstig werkte, en dat als men dit goed deed, men vrij zeker kon 
verwachten dat de ziekte binnen enge grenzen bleef. Ook Wirtz, die 
de politiemaatregelen had doorgezet, was optimistisch gestemd. 

Het jaar 1885 is van beteekenis voor de bestrijding van besmet
telijke veeziekten, doordat Poels in het jaarverslag van het Veeart-
senijkundig Staatstoezicht mededeeling deed omtrent zijn onder
zoekingen over het virus van de „varkensziekte", die hij op 2 boerde
rijen in Kethel kon waarnemen. Hij geeft hierbij een kritisch over
zicht der reeds in het buitenland verkregen resultaten. (Pasteur, 
Löffler, Schütz). 

Het begrip „varkensziekte" was toen nog vaag en verward. Poels 
vond bij de varkens in Kethel naast een groote bacillus een zeer 
fijne, op de muizensepticaemie-bacillus gelijkend staafje, dat ook 
reeds in Duitschland en Frankrijk was gevonden, en dat volgens 
Poels in het vaccin van Pasteur voorkwam en waarvan de pathogene 
eigenschappen volgens hem reeds zoo goed bekend waren dat ze 
weldra dezelfde waarde voor de varkensziekte zou hebben als de 
miltvuurbacillus voor het miltvuur. 

Het verdient echter de aandacht dat de jonge varkens in Kethel 
zeer snel stierven, n.1. in 2 a 3 dagen en de ziekte met braken en 
diarrhee gepaard ging, na een paar dagen een waggelende gang 
optrad en ten slotte verlamming volgde. Bij de meesten waren ook 
duidelijke hersenverschijnselen aanwezig. Alleen aan de ooren, aan 
de hals en de buik vertoonden zich roode vlekken, die echter niet 
sterk in het oog liepen. Ik vraag mij af, was dit wel „vlekziekte" ? 
Temeer daar Poels in gebreke bleef de gedetailleerde beschrijving 
van de eigenschappen der gevonden bacil te geven. 
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Bij Koninklijk Besluit van 9 Juni 1885, Stbl. 125, werd de zgn. 
„ontsmettingsreguleering" vastgesteld, inhoudende voorschriften 
betreffende de vernietiging van dieren die ingevolge de wet van 
1870 werden afgemaakt of aan een besmettelijke ziekte waren ge
storven en van andere voorwerpen, benevens de ontsmetting van 
stallen en andere gebouwen en het onschadelijk maken van mest
vaalten. De ontsmettingsmiddelen en ontsmettingswijze en de toe
passing bij bepaalde besmettelijke ziekten werden daarbij in afzon
derlijk voorschrift aangegeven. 

Het jaar 1886 gaf een zeer belangrijk verslag. De resultaten der 
bacteriologie, in hoofdzaak in Frankrijk (Pasteur) en Duitschland 
(Koch) verkregen, begonnen door te dringen in de Veeartsenij
kunde. De school van Koch, zoowel als die van Pasteur, die daarin 
was voorgegaan, bestudeerden vooral dierziekten, omdat bij dieren 
zoo gemakkelijk materiaal is te verkrijgen voor bacteriologisch onder
zoek. De bacteriologie was in die dagen in hoofdzaak bacteriologie 
van dierziekten. 

In de 8oer jaren veranderde daardoor het geheele aspect van de 
aetiologie der besmettelijke veeziekten en begon men doelbewust den 
strijd tegen de lagere organismen te voeren. Dit ziet men plotseling 
zeer duidelijk in het verslag van 1886. 

In Nederland was Poels reeds in 1886 de erkende veterinaire 
bacterioloog, de „coming man" op dit gebied, die binnen enkele 
jaren in staat was al het bacteriologisch onderzoek, wat voor het 
Staatstoezicht noodig of gewenscht was, aan zich te trekken. Dit 
strekt tot groote eer van Poels, een selfmade man, maar tot 
schande van de School, waar men aan bacteriologie tot het begin der 
19e eeuw vrijwel niets deed; met name tot schande van Wirtz, die 
steeds maar theoretiseerde én kritiseerde en anders niet. Dit is de 
feitelijke reden dat de Seruminrichting in Rotterdam kwam en niet 
in Utrecht. 

De schaapspokken kwamen in de 8oer jaren weinig meer voor, 
het meest nog in Friesland. In 1886 kreeg de ziekte een belangrijke 
uitbreiding in Zeeland, vanuit België. 

Wirtz, de feitelijke chef, en de medische adviseur van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken Dr. Ruysch, tevens de officieele 
chef van het Veeartsenij kundig Staatstoezicht, stelden een onder
zoek ter plaatse in. Strenge maatregelen werden voorgeschreven. 



362 GESCHIEDENIS DER VEEARTSENIJKUNDE 

De ovinatie, door Wirtz zelf toegepast, gaf eenig resultaat. Na de 
ovinatie stierven 16.9 % der ingeënte dieren, bij de spontaan opge
treden ziekte 28.6 %.De ziekte werd spoedig onderdrukt; in 1887 
leefde ze in Zuid-Beveland nog even op. 

Ook de geschiedenis van de schaapspokken is een bewijs hoe voor
zichtig men moet zijn aan ontijdig optimisme toe te geven waar het 
geldt de bestrijding der besmettelijke veeziekten. In 1884 scheen de 
schaapspokken geweken, in 1885 slechts sporadisch voorkomend, 
kwam er toch in 1886 weer een sterke invasie. Ook leert de ge
schiedenis van de schaapspokken in Zeeland hoe sterk de grens
gebieden bloot staan aan infectie van over de grenzen. 

Het miltvuur kwam in 1886 meer voor dan tevoren, nu bij 
257 koeien, vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant 
en Zeeland. Pustulae maligna kwamen vrij veel voor. Poels trachtte 
de vaccinatie van Pasteur, met verzwakte cultuur van miltvuur
bacillen, ingang te doen vinden door zich beschikbaar te stellen 
kosteloos de enting te verrichten, mits de entstof hem werd vergoed. 
Hij entte op 8 Febr. 1886 41 runderen bij een veehouder te Delfts
haven waar 2 gevallen van miltvuur waren voorgekomen met het 
ie vaccin van Pasteur. Entingsreactie bleef uit. Op 19 Februari 
werden de dieren ingeënt met 2e vaccin. De meeste runderen reageer
den hierop met temperatuursverhooging en darmcatarrh en zwelling 
op de entingsplaats. Besmetting werd door de enting niet over
gebracht, de ingeënte dieren kregen geen miltvuur. Ook bij een vier
tal andere veehouders in de omgeving van Rotterdam, werd de 
enting met goed gevolg verricht. 

In Limburg was de enting van Pasteur reeds in 1883 met goed 
gevolg toegepast onder leiding van den meer Fransch georiënteerden 
districtsveearts Janné, wiens vader in Alfort zijn diploma had be
haald. De enting nam echter niet toe, doordat de meeste veehouders 
hun vee slechts wilden laten enten als de Regeering alle kosten en 
schade voor haar rekening nam. Dit is later inderdaad ook geschied. 

In 1886 werd in het laboratorium van den hygiënist Prof. Förster 
te Amsterdam, door den lateren hoogleeraar Saltet, toen adjunct
inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht, een onderzoek inge
steld omtrent de aanwezigheid van miltvuursporen in aarde afkom
stig van een miltvuurhoeve in Overijsel (Bathmen). Eén aardproef 
gaf positief resultaat. 
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Wel vétérinaire bacteriologie in Nederland, maar niet aan de 
V eeartsenij school. 

Dat de bestrijding der zoönosen op een andere leest werd geschoeid, 
blijkt ook uit de historie van de hondsdolheid in 1886. In 1876, dus 
spoedig na het vaststellen van de wet op de hondsdolheid, kwamen 
er weinig gevallen van hondsdolheid voor, wat men geneigd was 
reeds dadelijk toe te schrijven aan de strengere maatregelen die de 
wet voorschreef. Tien jaren na de invoering van deze wet echter 
werden in Nederland 64 dolle honden gesignaleerd. Gebruikelijk 
was toen dat verdachte dieren naar de School werden gezonden, waar 
Wirtz in de zgn. dolle-hondenstal, met materiaal van de hersenen, 
entingen verrichtte in de voorste oogkamer van proefdieren 
(konijnen en honden), waardoor in enkele dagen de diagnose was 
te stellen. Hij onderzocht in dat jaar 39 honden en 7 katten. Hiervan 
bleken 11 met het virus van hondsdolheid behept. 

In 1886 werden, voor zoover bekend, 23 personen gebeten door 
dolle honden. Dertien hiervan gingen naar Parijs om daar te worden 
geënt volgens de nieuwe methode van Pasteur. Acht gingen voor 
rekening van het Rijk. Een der geënte personen stierf aan dolheid op 
4 Aug., nadat hij op 18 Juni doör een kat was gebeten en op 25 Juni 
was geënt. Een leerling van de school, J. A. Attema, was gebeten 
door een dolle hond, die voor een hangende kaak in de kliniek kwam. 
Ook hij werd op Rijkskosten in Parijs geënt en bracht het er goed af. 

,,De varkensziekte", waarmee meestal de vlekziekte werd bedoeld, 
welke term echter toen nog niet was ingeburgerd, trok ook in Neder
land meer en meer de aandacht in verband met de onderzoekingen 
van Fransche en Duitsche zijde verricht (Pasteur, Löffler, Schütz), 
maar vooral ook in verband met het feit, dat men in Engeland toen 
reeds wettelijke politiemaatregelen tegen de ziekte nam. 

De invoer van slachtvee in Engeland was steeds een sterke prikkel 
tot betere bestrijding van besmettelijke veeziekten hier te lande. 

Wirtz beval toen een onderzoek in Nederland omtrent ,,de 
varkensziekte" aan, mede in verband met de veronderstelling dat 
meerdere ziekten onder denzelfden naam schuil gingen. In Amerika 
was de pest reeds als „Hogcholera" bekend, en in Engeland als 
„pneumo-enteritis". In Duitschland onderscheidde men toen reeds 
Rothlauf en Schweineseuche. 

Pasteur had reeds de vlekziektebacil gevonden en er een vaccinatie 



364 GESCHIEDENIS DER VEEARTSENIJKUNDE 

met verzwakte bacillen tegen aanbevolen. Ook Poels wierp zich op 
de bacteriologische zijde van het vraagstuk en vond bij 60 % der 
door hem onderzochte cadavers van gestorven varkens de vlekziekte
bacil, kenbaar aan de typische steekcultuur. 

Poels vond echter ook pleuropneumonie bij sommige dieren en 
kwam tot de conclusie, dat hier te lande, evenals in Duitschland, 
naast de „Rothlauf", ook de „Schweineseuche" voorkwam. Hij 
adviseerde maatregelen tegen beide ziekten te nemen. 

In het verslag van 1886 geeft Poels ook uitvoerig verslag van 
zijn onderzoekingen over de pleuropneumonie bij kalveren, die toen 
reeds overal in het land voorkwam en waaromtrent hij in de „Fort-
schritte der Medizin" van 1886 een artikel publiceerde onder den 
titel: „Septische pleuropneumonie". Hij vond ovale staafjes, die zich 
vooral aan de polen intensief met aniline-kleurstoffen kleurden, in 
het bloedplasma, de organen en de urine. Hij cultiveerde ze op 
kippenbouillon en deed op eigen kosten dierproeven op laboratorium-
dieren, waarmee hij de specificiteit bewees. 

Daarna werden een kalfvaars, een schaap en een varken ten be
hoeve van entingsproeven door het Rijk te zijner beschikking gesteld, 
die positief resultaat opleverden. Bij twee schapen en een hond was 
het resultaat negatief. Den door hem gevonden ovale bacil der 
septische pleuropneumonie achtte Poels een facultatieve parasiet, die 
ook in den bodem kan leven, zooals ook miltvuurbacillen. 

Poels wees er op, dat het ook van practische beteekenis was, vooral 
ten opzichte van uitvoer van vee, dat men „microscopisch", zooals 
hij het toen noemde, deze ziekte met zekerheid kon onderscheiden 
van de longziekte. 

Dit prachtige onderzoek van Poels is mede aanleiding geweest, 
dat hem enkele jaren daarna van Regeeringswege een opdracht werd 
gedaan om een onderzoek in te stellen omtrent de kalverziekten in 
Friesland. 

In 1887 begonnen drie veeziekten, die niet in het Koninklijk 
Besluit waren erkend als besmettelijk, n.1. het boutvuur, de trichinose 
en de tuberculose, de aandacht te trekken. 

Tegen het boutvuur (kwartiervuur, bilvuur, emphysema infec-
tiosum) werd voor het eerst in Limburg en Noord-Brabant de 
vaccinatie van Arloing, Cornevin en Thomas toegepast, met gunstig 
resultaat. 



DE STRIJD TEGEN BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN VAN 1870 I9OO 365 

De trichinose werd in Zeeland (Goes) gesignaleerd bij menschen, 
(hardheid der spieren, spierpijn, stijfheid, oedeem der oogleden, 
zweeten, loomheid, slapeloosheid, diarrhee en dorstgevoel, licht
schuwheid, positieve microscopische bevinding na harpoeneeren der 
spieren) en daarna ook bij varkens op één boerderij. De herkomst 
der ziekte bij de varkens is onbekend gebleven. 

De geneeskundige inspecteurs, van meening dat de zgn. diphterie 
van dieren identisch moest worden geacht met de diphterie van den 
mensch waaromtrent Behring in die dagen belangrijke onderzoe
kingen had verricht, wenschten dat deze zgn. diphterie in het 
Koninklijk Besluit werd opgenomen en als besmettelijke ziekte werd 
bestreden. De commissie die daarover moest oordeelen, Dr. W. F. 
Ruisch, Dr. A. W. H. Wirtz, de districtsveeartsen L. van Driel, 
H. J. H. Stempel en J. Poels, plaatsvervangend-districtsveearts, 
achtte dit niet noodig, omdat er geen enkel bewijs van identiteit en 
ook geen enkel bewijs dat de besmetting van mensch op dier was 
overgegaan of omgekeerd, bestond. 

Deze commissie, die ook had te beoordeelen of nog andere vee
ziekten in het Koninklijk Besluit behoorden te worden genoemd, 
vestigde haar aandacht op de trichinose en het rotkreupel, de var
kensziekte en de parelziekte. 

Ingevolge het advies der commissie werden bij Kon. Besluit van 
27 Maart 1888, Stbl. 31, in de lijst der besmettelijke veeziekten 
opgenomen de varkensziekte en de trichinenziekte, zoodat ze nu 
omvatte veepest, longziekte der runderen, mond- en klauwzeer bij 
herkauwende dieren en varkens, kwade droes en huidworm bij een
hoevige dieren, schurft bij eenhoevige dieren en schapen, schaaps
pokken bij de schapen, varkensziekte (n.1. de besmettelijke vlek
ziekte en besmettelijke borstziekte der varkens) trichinenziekte, milt
vuur van alle vee en hondsdolheid. 

Omtrent de „varkensziekte" zijn nog opgemerkt dat bij rondvraag 
onder de veeartsen omtrent de borstziekte („Schweineseuche") 
slechts bekend was geworden dat er wel eens, zij het zeer zelden, 
een dergelijk borstlijden bij varkens in enkele provinciën voorkwam. 
T o c h  w e r d  h e t ,  w a a r s c h i j n l i j k  d o o r  d e n  i n v l o e d  v a n  P o e l s ,  a f 
zonderlijk genoemd. Opmerking verdient dat de veeartsen toen 
nog nergens spraken over iets als varkenspest. 

Omtrent de „varkensziekte" (n.1. de besmettelijke vlekziekte en 
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besmettelijke borstziekte) werd in 1888 bericht dat de borstziekte 
niet was voorgekomen, de besmettelijke vlekziekte in de meeste 
provinciën slechts sporadisch. 

In het Koninklijk Besluit van 27 Maart 1888, Stbl. 67, werden 
als maatregelen tegen het mond- en klauwzeer te nemen genoemd: 
de zieke en verdachte dieren af te zonderen; de stallen te ontsmetten; 
verdachtverklaring van weiden, erven of boerderijen gedurende 
15 dagen en de mogelijkheid de invoer in en de uitvoer uit afge
sloten kringen te verbieden. 

Voor de „varkensziekte" golden soortgelijke nog al ingrijpende 
bepalingen, waarvan men voor beide deze ziekten niet veel pleizier 
heeft beleefd. 

Voor laatstbedoelde ziekte werd ook bepaald, dat inenting der 
varkens tegen de varkensziekte alleen geoorloofd was als de eige
naar, houder of hoeder daartoe een schriftelijke vergunning bekomen 
had van den burgemeester. De ingeënte dieren werden voor ziek 
gehouden totdat de inwerking der inenting afgeloopen was en anders 
gedurende 10 dagen na de inenting. Met inenting bedoelde men toen 
de Pasteursche enting met 2 vaccins, gemaakt van verzwakte 
bacteriëncultures. Voor de inenting tegen miltvuur (ook met vaccin 
van Pasteur) gold een dergelijke bepaling. 

Volgens een rapport van Wirtz in het jaarverslag van 1888 blijkt, 
dat door Poels in Wageningen tegen miltvuur werd geënt met het 
vaccin van Pasteur bij 9 runderen en in Limburg bij 75 dieren, 
waarvan 8.5 % stierven en 8 % in waarde verminderde. Het ver
slag eindigt daarom met de opmerking dat de enting nog geen 
aanbeveling verdient. 

Omtrent de bestrijding der vlekziekte volgens de bepalingen van 
het Koninklijk Besluit, waaromtrent zeer uitvoerig werd gerappor
teerd, blijkt dat de uitvoering zeer te wenschen overliet. De aangifte 
werd veel nagelaten; veehandelaren knoeiden met zieke dieren etc. 

Aan het verslag van dit jaar is toegevoegd een uitvoerig algemeen 
verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, omtrent milt
vuur- en vlekziekte-enting van de hand van Wirtz, die voor deze 
verslagen altijd teekende: A. W. H. Wirtz, directeur van 's Rijks
veeartsenijschool. 

Het blijkt uit het verslag dat de miltvuurentingen in Limburg 
toenamen. Ze geschiedde in 1888 bij 180 koeien van 31 eigenaren. 
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Ook enkele paarden, schapen en geiten werden geënt. De uitslag 
was gunstig. 

De vlekziekte-enting met het vaccin van Pasteur geschiedde in 
1888 in Friesland bij 130 varkens. Hiervan was de uitslag niet 
gunstig. 13.8 % der geënte dieren ging door de enting geheel 
verloren; 6.9 % verminderde in waarde. En in weerwil van de enting 
werden 7.1 % varkens door vlekziekte aangetast. 

De entstof was blijkbaar zeer inconstant en te Parijs niet met 
zorg bereid, resp. bewaard. Inderdaad had de rapporteur Wirtz 
recht om te zeggen dat deze enting nog niet rijp was. Ze is trouwens 
nooit rijp geworden. 

Bij Koninklijk Besluit van 9 October 1889, Stbl. 128, werd het 
kwaadaardig klauwzeer bij schapen, nu genoemd „kwaadaardig 
klauwzeer (zgn. rotkreupel) bij schapen", weer in het Koninklijk 
Besluit opgenomen. Dit is geschied op sterken aandrang van de zijde 
van een paar landbouwmaatschappijen in Noord-Holland. Een der 
leden van de commissie, ingevolge art. 34 der wet van 1870 be
noemd, was lid van het Hoofdbestuur der Hollandsche Mij. voor 
den Landbouw. 

Tevoren werden door Poels experimenten genomen omtrent de 
smetstof van het rotkreupel, met het doel om uit te maken of de 
ziekte kunstmatig was over te brengen en of het iets te maken had 
met het mond- en klauwzeer, zooals men vroeger dacht. De besmet
telijkheid werd door dit onderzoek niet afdoende bewezen. Van 
identiteit met mond- en klauwzeer bleek niets. Poels vond, zooals 
begrijpelijk, zeer veel bacteriën, in hoofdzaak coccen en nam daar
mee entingsproeven, welke geen afdoende resultaten opleverden. Het 
is Poels niet kwalijk te nemen, dat hij er toen niet uitkwam. Men 
is er nog niet uitgekomen. 

Ook nu weer een uitvoerig verslag over voorbehoedende entingen 
tegen miltvuur en vlekziekte van de hand van Wirtz. Wirtz wijst 
er in 1890 op dat er nog steeds groote onzekerheid heerscht omtrent 
het nut dezer Pasteursche entingen. En niet alleen in ons land, ook 
in Frankrijk vonden deze entingen geen gunstig onthaal en dit 
terwijl de vaccinatie tegen boutvuur, welk procédé op een principieel 
soortgelijk principe berust, wel opnam. 

De ontsmetting der stallen bij vlekziekte, waarvan sommigen 
groote verwachtingen hadden, bleek in 1891 niet steeds te hebben 
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gebaat; sommigen beweerden doordat ze niet goed was verricht, 
waartegen anderen opmerkten dat de ontsmetting van de slechte 
varkenskotten zeer moeilijk was uit te voeren. De districtsveearts 
van Zuid-Holland meende daarmee toch tenslotte de ziekte te kun
nen overwinnen. Hij liet de stallen uitgraven en met „onbesmet 
zand" weer aanvullen. 

Borstziekte werd slechts aangegeven in een paar gemeenten in 
het geheele land. 

Een algemeen verslag omtrent de inentingen tegen miltvuur en 
vlekziekte verscheen ook in 1891 van de hand van den directeur 
van 's Rijksveeartsenijschool. Miltvuur-entingen hadden alleen plaats 
in Limburg op de van ouds besmette plaatsen. Vlekziekte-entingen 
met het vaccin van Pasteur hadden van Rijkswege plaats in Fries
land (bij 153 varkens); 4.7 % der dieren ging na de enting geheel 
verloren, 7.3 % verminderde in waarde. Bij 25 der geënte varkens 
werd een infectieproef genomen, ook door inenten met bloed van 
zieke varkens; de dieren bleven gezond. 

Ook in Groningen werd van Rijkswege geënt. Ook daar werd een 
besmettingsproef genomen met 20 varkens. Twee dezer dieren 
stierven aan vlekziekte. 

In 1891 kwam geen mond- en klauwzeer voor. De ziekte kwam 
echter in 1892 weer veel voor, n.1. in 10 provinciën bij 37044 koeien; 
in Zuid-Holland in 24877 gevallen bij koeien van 1316 eigenaars 
in 115 gemeenten; in de overige provinciën betrekkelijk weinig. 
Enorme tabellen, waar Wirtz sterk in was, gaven een volledig, 
gedetailleerd overzicht. 

De ziekte was in de meeste provinciën goedaardig. In Noord-
Brabant werd militaire hulp gerequireerd voor de afsluiting van 
besmette hoeven en weiden, met zeer gunstig resultaat. In Delfland 
kwam verzet tegen de maatregelen: aangifte en afzondering werden 
nagelaten en opstalling werd geweigerd, ook toen 5 gld. per week 
per dier werd aangeboden. Een kring werd getrokken. Militairen 
werden gerequireerd, buitengewone rijksveldwachters werden aan
gesteld. De uitbreiding had echter toch plaats. In het begin van 
December was geheel Zuid-Holland boven Maas en Lek besmet. 
De ziekte verliep echter over het geheel zeer goedaardig. 

Velen meenden toen dat trekvogels bij de verspreiding in den 
herfst een rol hadden gespeeld. De plaatsvervangend districtsveearts 
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te Delft meende bij een koppel eenden het mond- en klauwzeer te 
hebben waargenomen. Hoofdzaak echter was de sabotage van de 
zijde der veehouders. 

De verrassend snelle uitbreiding der besmetting die men soms bij 
mond- en klauwzeer waarneemt, gaf ook nu weer aanleiding tot 
allerlei verhalen over de vluchtigheid van de smetstof, wat bij den 
veehouders den indruk wekte dat er toch niets aan te doen was. 

Intusschen kwam de ziekte op de Zuid-Hollandsche eilanden 
weinig voor, door de medewerking der veehouders. Ook in Zeeland 
ondervonden de autoriteiten, zooals steeds in die provincie, veel 
medewerking. Daar hadden de veehouders geen bezwaren tegen het 
opstallen, ook in den zomer. Hier bleef het bij enkele sporadische 
gevallen. 

Ook in 1892 is weer een uitvoerig verslag uitgebracht omtrent 
de voorbehoedende entingen tegen miltvuur en vlekziekte. De 
entingen tegen miltvuur geschiedden op eigen kosten der eigenaars. 
Die tegen vlekziekte hadden ook nu weer van Rijkswege plaats in 
Friesland, Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland. Samen wer
den tegen vlekziekte 616 dieren geënt; 1.8 % ging verloren door de 
enting, 5.8 % verminderde in waarde. Bij een contröle-proef in 
Noord-Holland stierven van 20 varkens er 5 aan vlekziekte. De 
boeren zagen (terecht) het nut der enting niet in en hielden zich 
afzijdig. Op groote schaal kon daardoor niet worden geëxperimen
teerd. 

Een uitgebreid verslag vindt men in het „Verslag" van 1892 ook 
over de pas in 1891 gebruikelijk geworden malleïnatie bij paarden, 
verdacht van kwade droes. In Zuid-Holland werden 2, in Friesland 
16 en in Noord-Holland 3 paarden gemalleïneerd. De temperatuur-
staten werden zeer gedetailleerd in het verslag opgenomen. 

De reageerende paarden werden afgemaakt en geseceerd. Bij 
sommigen vond men slechts kleine knobbeltjes met verkalkten inhoud 
in de longen. Een algemeen commentaar gaf Wirtz niet, daarvoor 
was het aantal gemalleïneerde dieren trouwens te klein. 

Het mond- en klauwzeer, wat in het laatst van 1892 en in het be
gin van 1893 erg heerschte in Zuid-Holland, nam eerst langzamer
hand af. In April brak de ziekte echter weer uit in het spoelings
district. Burgerbewakers werden aangesteld om de besmette weiden 

24 
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te bewaken. Een uitbreiding op eenigen afstand werd met opstalling 
bedwongen; telkens liet zich in dit jaar de ziekte goedwillig en met 
succes bestrijden, zoodat ze in September uit Zuid-Holland was ver
dwenen. In Noord-Holland was het verloop nog gunstiger en liet 
zich de ziekte nog sneller uitroeien. In Friesland, Groningen en 
Drenthe kwam ze niet voor; in de overige provinciën slechts 
in een beperkt aantal stallen. 

De schaapspokken, die men verdwenen waande, omdat ze sedert 
vele jaren niet meer hadden geheerscht, staken in 1893 den kop 
weer op; in Zuid-Holland (op de eilanden) bij 227 dieren in 
24 kudden en in Noord-Brabant (Klundert, Willemstad en Zeven
bergen) bij 106 schapen in 9 kudden. 

De gestorven schapen werden verbrand; enkele schapen werden 
afgemaakt, de verdachte werden geövineerd, de hokken ontsmet. 
De sterfte onder de geövineerde schapen was echter grooter dan 
onder de spontaan aangetaste. De ziekte had een goedaardig verloop. 
Vanwaar de infectie was gekomen, is niet bekend geworden. Na 
1893 werden de schaapspokken hier te lande niet meer waarge
nomen. Blijkbaar verminderde langzamerhand de virulentie van de 
smetstof, en niet alleen in Nederland. De ziekte trok zich over de ge-
heele lijn terug naar haar oorspronkelijke haardsteden, rondom de 
Middellandsche zee. 

Ook in 1893 weer een uitgebreid verslag over de voorbehoedende 
entingen tegen miltvuur en vlekziekte. 

Voor het eerst werd in dat jaar ook buiten Limburg de miltvuur
enting toegepast, n.1. in Noord-Holland op sterk besmette stallen. 
In het geheel werden 92 runderen geënt. Bij 7 runderen had de 
eerste (zwakke) enting tot gevolg, dat het voorbeen heftig opzwol 
en één rund aan miltvuur stierf zes dagen na de ie enting, terwijl 
na 4 maanden ook nog een rund aan miltvuur stierf. 

Van de 972, meest voor rekening van het Rijk, vooral in Friesland 
met Pasteur-vaccin geënte varkens stierven door de enting 3 %, 
terwijl 5.2 % in waarde verminderde. Besmettingsproeven werden 
niet verricht. 

Ook nu weer een groot verslag omtrent de verrichte malleïnaties 
ter onderkenning van de kwade droes in 1893 van Regeeringswege 
verricht. Ingespoten werd 2.5 gram malleïne dilué bij 81 paarden. 
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Ingevolge de uitslag der malleïnatie werden 15 paarden afgemaakt, 
wegens een temperatuursverhooging boven 20. Hierbij werden bij 
13 knobbeltjes gevonden in de longen, bij 6 ook in de lever, bij 3 
tevens verdikkingen van het slijmvlies der luchtpijp en bij één tevens 
knobbeltjes op het neusslijmvlies. Bij 15 afgemaakte paarden, die 
gereageerd hadden met een temperatuursverhooging van 1.5—2° 
werden bij 14 knobbeltjes in de longen, bij 8 ook in de lever en bij 
één paard alleen in de lever enkele knobbeltjes gevonden. Beide 
categoriën paarden hadden tengevolge der malleïnatie ook algemeene 
verschijnselen vertoond. 

Wirtz, de verslaggever, trekt hieruit nog geen algemeene con
clusie. De beteekenis der knobbeltjes was hem niet duidelijk; hij 
durfde nog geen oordeel uit te spreken, maar vreest dat de maatstaf 
in het instituut Pasteur wel wat streng was, waardoor het gevaar 
bestond dat ook terecht verdachte dieren onbesmet werden verklaard. 
Het criterium van Nocard voor het instituut Pasteur was toen: 
temperatuursverhooging 1.5—2°, algemeen ziek zijn, locale zwelling 
op de entplaats en een herhaling der temperatuursverhooging 24 uur 
na de inspuiting. 

In 1894 was het mond- en klauwzeer in 7 provinciën weer sterk 
verbreid, n.1. bij 213916 runderen van 15459 veehouders. Bij schapen 
kwam het voor bij 23326 dieren; bij varkens bij 22337 dieren. 
Alleen in Drente kwam de ziekte niet voor. Ook nu weer in Zuid-
Holland het meest, n.1. bij 112184 dieren van 7364 veehouders. 
Spoedig werd een groote kring getrokken, omvattende: Utrecht, 
Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland en later nog kleinere 
kringen in Zuid-Holland. De ziekte bleek echter niet te keeren. 

De districtsveearts in Noord-Holland kreeg toen den indruk dat 
in den weidetijd een afdoende bestrijding niet mogelijk was. Bij 
sporadische gevallen werkte naar zijn meening afmaken van ziek 
en verdacht vee en afsluiting, ingevolge art. 29 der wet van 1870, 
uiterst doeltreffend, maar bij eenige uitbreiding niet meer. In den 
herfst werkte de veehandel funest op de verbreiding. 

De districtsveearts in Zeeland roemde de medewerking der vee
houders in deze provincie, terwijl de meeste andere districtsveeartsen, 
vooral die in Zuid-Holland en Noord-Holland, daarover klaagden. 
Ik vermoed dat het prestige der Zeeuwsche veeartsen door het aloude 
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Zeeuwsche instituut der provinciale veeartsen (sedert 1839) niet 
vreemd is geweest aan deze medewerking. 

Het verdient de aandacht dat men in de verslagen nooit officieel 
gewag gemaakt vindt van het voorkomen van mond- en klauw zeei 
bij menschen, terwijl tot nu toe nog steeds onder het publiek en ook 
onder de artsen de meening hier en daar verspreid is, dat ook bij 
menschen mond- en klauwzeer kan optreden. Persoonlijk heb ik het 
nooit gezien en ik hoorde er in mijn praktijkgebied ook nooit van. 

De vlekziekte schijnt volgens de cijfers in 1894 weinig te zijn 
voorgekomen, n.1. 1122 gevallen in het geheele Rijk. Voor Noord-
Holland werden genoteerd 250 gevallen. Ik herinner mij echter dat 
in het jaar 1894 alleen in mijn praktijk in de omgeving van Alkmaar, 
veel meer gevallen voorkwamen dan hier aangegeven voor de geheele 
provincie. Met de aangifte was het n.1. slecht gesteld. Vele gestorven 
dieren gingen naar Amsterdam en werden er, achter schuiten aan, 
naar toegesleept, waarna de vlekken niet meer zoo duidelijk 
waren. De districtsveearts in Noord-Holland merkte dan ook 
op, dat in verband met de geringe medewerking der veehouders 
de handhaving der te nemen maatregelen, op zeer groote moeilijk
heden stuitte. 

De borstziekte werd slechts bij 4 varkens gesignaleerd. 
Omtrent de inentingen tegen miltvuur en vlekziekte weer een 

uitgebreid verslag. De enting tegen miltvuur werd verricht in Lim
burg, Noord-Brabant en Noord-Holland. In deze provinciën nam 
de enting iets, zij het gering, toe. De resultaten waren gunstig. 

Vlekziekte-entingen werden niet meer verricht van Regeerings-
wege. Wel werden nog particulier volgens de methode van Pasteur, 
320 varkens geënt, met het resultaat dat 89 % zonder schade be
houden bleef. Besmettingsproeven werden niet verricht. 

De malleïnatie, nog steeds genoemd „proefnemingen met malleïne 
van Rijkswege bij paarden, verdacht te lijden aan kwade droes" met 
malleïne afkomstig van het instituut Pasteur, werd verricht bij 
103 paarden, waarvan 86 verdachte remontepaarden in de gemeente 
Wamel weidende. Niet steeds werd bij de reageerende dieren na 
afmaken kwade droes gevonden, ook geen knobbeltjes in de longen. 
Verschillende paarden werden tweemaal gemalleïneerd of zelfs een 
derde en een vierde keer; 11 paarden werden afgemaakt. Het resul-
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taat van het sectieonderzoek is niet duidelijk vermeld. De paarden
arts, die belast was met de malleïnatie der militaire paarden, kwam 
tot de conclusie dat verhooging der temperatuur boven 2° aanleiding-
moet zijn om de dieren voor kwaad-droezig te houden, terwijl een 
verhooging van 1.6—2° de dieren verdacht doet zijn, waarop naar 
zijn meening een tweede of zelfs een derde inspuiting diende te 
volgen. De positieve reactie zou „typisch" zijn als de temperatuur 
snel steeg en langzaam daalde. 

Het mond- en klauwzeer verdween „officieel" in het najaar 
van 1895. 

De vlekziekte werd in 1895 opgegeven voor te komen bij 1901 
varkens in 274 gemeenten. De borstziekte werd driemaal gesigna
leerd. De districtsveearts in Leeuwarden rapporteerde: „Het is op
merkelijk, dat de vlekziekte jaarlijks in de gemeente Wonseradeel, 
Henneradeel en Hemelum Oldephaert, alwaar de verschillende maat
regelen alsmede de reiniging en ontsmetting der kotten zoo goed 
mogelijk worden uitgevoerd, in de hevigste mate optreedt." In vele 
andere provinciën met name Noord-Holland, werden de maatregelen 
gesaboteerd. 

De inentingen van Rijkswege met het vaccin van Pasteur, als 
proefneming bedoeld, werden niet meer uitgevoerd. De particu'iere 
entingen konden zich niet handhaven. Slechts 202 varkens werden 
geënt; hiervan ging 17.8 % verloren. Het bleek uit de vergelijking 
der verkregen resultaten, dat de entstof niet stabiel van samenstel
ling was. 

De entingen tegen miltvuur, met het vaccin van Pasteur, werden 
op beperkte schaal uitgevoerd in Limburg, Noord-Holland, Noord-
Brabant en Zeeland, tezamen bij 308 dieren. Dit geschiedde op eigen 
kosten, maar het risico werd nu door het Rijk overgenomen in dien 
zin, dat de volle waarde zou worden vergoed als de ingeënte runde
ren binnen een jaar aan miltvuur zouden sterven. De melk der ge-
ente runderen, welke koortsverschijnselen vertoonden na de enting, 
moest worden gekookt. Entmiltvuur kwam nog al eens voor, vooral 
bij schapen; soms met doodelijken afloop. In Noord-Holland werden 
4 geënte schapen, die sterke entzwelling vertoonden op verzoek van 
den districtsveearts onderzocht op het laboratorium van Prof. 
Förster, waar men tot de conclusie kwam dat hier een miltvuur-
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infectie plaats vond door de enting. Het feit, dat een dergelijk 
onderzoek in 1895 nog aan een medisch laboratorium moest ge
schieden, spreekt boekdeelen. 

Om de aangifte van miltvuur te bevorderen werden schadeloos
stellingen gegeven, voor de huid van dieren die aan miltvuur waren 
gestorven en van Rijkswege werden verbrand, tot ^3 der waarde 
der huid. Dit was tegen het advies van enkele districtsveeartsen, 
speciaal van den districtsveearts van Noord-Holland, die beweerden, 
dat wat niets waard was, in casu deze huiden, ook niet van 
Rijkswege vergoed behoorde te worden. 

De malleïnatie had in 1895 van Regeeringswege plaats bij 93 paar
den. Ook hieromtrent werd weer een zeer uitvoerig, gedetailleerd 
verslag uitgebracht. Wirtz theoretiseerde, groepeerde en critiseerde 
naar hartelust. Hij waarschuwde tegen te strenge doorvoering van 
het kriterium voor een typische en atypische reactie; de eerste 
werden afgemaakt, de laatste afgezonderd en later weer ingespoten. 
Het bleek, dat bij een paard, dat op typische wijze had gereageerd, 
bij sectie niets werd gevonden, en ook werden éénmaal bij sectie 
knobbeltjes gevonden van anderen aard. Men was het nog niet eens 
over deze knobbeltjes. Nocard, één der beste deskundigen op dit 
gebied uit dien tijd, stond op het standpunt, dat deze knobbeltjes 
toch oorspronkelijk zouden zijn veroorzaakt door een malleusinfectie. 

In die dagen waren velen de meening toegedaan, dat de malleïne 
de genezing van de ziekte kan bevorderen. 

In 1896 verscheen het mond- en klauwzeer weer. Er werd in 
den aanvang streng opgetreden door de zieke dieren in verschil
lende provinciën af te laten maken, waardoor meestal aanvankelijk 
wel succes werd verkregen. Telkens wanneer de ziekte haar spora
disch karakter verloor, werd het afmaken gestaakt. Dikwijls stak 
de ziekte den kop weer op. Om de tegenstand tegen het afmaken 
eenigszins te keeren, werd bij wet van 15 April 1896, Stbl. 68, 
art. 24 van de wet van 1870 gewijzigd, in dien zin, dat de schade
loosstelling voor van Rijkswege afgemaakt vee werd verhoogd van 
50 % tot 90 %. Sterke uitbreiding kreeg het mond- en klauwzeer 
in dat jaar niet. Het bepaalde zich tot 2700 gevallen in 9 provinciën 
en 101 gemeenten. Het verloop was over het geheel goedaardig. 
Het resultaat der maatregelen stuitte meestal af op gebrek aan 
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medewerking van de zijde der eigenaars. De aangifte geschiedde 
wel eens niet, de markten werden besmet door aangevoerd ziek vee, 
de ondermelk etc. uit de melkfabrieken was niet voldoende verhit, 
veekoopers brachten de ziekte van erf tot erf en van veemarkt tot 
veemarkt. 

De inentingen tegen miltvuur namen iets toe; ze geschiedden in 
dat jaar bij 661 dieren in 33 gemeenten. Meestal waren het nood-
entingen in besmette stallen of weiden. De geënte dieren bleven alle 
vrij van de ziekte. 

De politioneele vlekziektebestrijding vond meer en meer tegen
stand, zij het passief; de maatregelen werden meer en meer gesabo
teerd. 

• De borstziekte prijkte nog steeds in het Koninklijk Besluit. Ook 
in 1896 kwam echter slechts één geval voor in Veendam, en nu 
ook één in Zuidbroek, waarschijnlijk door denzelfden veearts ge
constateerd. De Regeering koos nu eieren voor haar geld. 

Bij Koninklijk Besluit van 10 Juli 1896, Stbl. 104, werd het 
Koninklijk Besluit, waarbij was bepaald, welke ziekten bij het vee 
voor besmettelijk werden gehouden en welke maatregelen voor ieder 
dier ziekten moesten worden toegepast, gewijzigd in dien zin, dat 
borstziekte werd geschrapt. De „commissie van deskundigen" 
meende dat de ziekte niet voorkwam in Nederland. 

Ook de vlekziekte kwam natuurlijk ter sprake in de commissie. 
De districtsveearts van Noord-Holland adviseerde tot schrapping 
ook van de vlekziekte. Hij wees op het saprophytisch karakter der 
vlekziektebacillen, op de moeilijkheden die de toepassing der wette
lijke maatregelen werden in den weg gelegd, op de talrijke teleur
stellingen, die men bij de varkensmesterij ondervond en op het feit, 
dat het vertrouwen in het Veeartsenij kundig Staatstoezicht door 
deze maatregelen, die niets hielpen en toch niet werden uitgevoerd 
in sterke mate werd geschokt. De vlekziekte bleef echter genoemd 
in het Koninklijk Besluit. 

De inentingen tegen vlekziekte met het vaccin van Pasteur (voor 
eigen risico en kosten) namen af. In Groningen stierf 19.5 % der 
geënte varkens, 35 % groeide slecht na de enting en de overigen 
bleken niet immuun. Hiermede was de Pasteursche enting practisch 
van de baan. 
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Kwade droes en huidworm kwam voor bij' 99 paarden in 
6 provinciën. In Zuid-Holland (Rotterdam) bij 74 paarden. In 
Noord-Holland (Amsterdam) bij 21 paarden. De groote meerder
heid der aangetaste dieren was uit Engeland aangevoerd. Bij 
Koninklijk Besluit van 1896, Stbl. 98, werd daarna de invoer van 
eenhoevige dieren uit Groot-Brittannië en Ierland verboden, tenzij 
ze na een onderzoek vrij gebleken waren van kwade droes. Bij dit 
onderzoek mocht van malleïne gebruik worden gemaakt. Ingevolge 
dat Besluit werden in dat jaar 810 Engelsche paarden gemalleïneerd; 
ook werd de malleïnatie toegepast op 64 inlandsche paarden. 

Bij schapen kwam van oudsher zeer veel schurft voor. In 1896 
bij 15480 dieren in 8 provinciën. In Friesland werden meer dan 
300 schapen met schurft geslacht. Ook in Groningen en Drente 
kwamen zeer veel gevallen voor; in Drente 11445 gevallen. De 
politie-maatregelen daartegen werden sterk gesaboteerd. De herders 
der heideschapen meenden dat schurft bij de schapen behoorde en 
dat ze niet gezond waren als ze geen schurft hadden. Vandaar de 
sterke verbreiding. 

In 1897 kwam mond- en klauwzeer, vooral in de maanden Juni 
en Juli, weer enorm veel voor, n.1. bij 646258 runderen. In Fries
land waren 207294, in Zuid-Holland 169100, in Utrecht 71919 
runderen aangetast. 171300 schapen, 1967 geiten en 48670 varkens 
leden aan de ziekte. In Utrecht bleef slechts een zeer enkele gemeente 
verschoond. Sommige dieren kregen de ziekte twee- of driemaal. 
Het verdient opmerking, dat er van overgaan op den mensch in het 
verslag ook nu niet wordt gerept. Het verslag over 1897 omtrent 
deze ziekte omvat 100 bladzijden. 

De bestrijding was niet zoo radicaal als tevoren. De bestrijding 
was bovendien niet uniform, maar provinciaal verschillend. Het 
gebrek aan centrale leiding trad in dat jaar wel sterk aan het licht. 

Er werden geen dieren afgemaakt, men vergenoegde zich met 
het trekken van kringen, afsluiting van hoeven en weiden, opstallen 
en merken, en bij sterke verbreiding werd alleen, zonder onder
zoek, het plaatsen van kenteekenen toegepast. Ook de districts
veearts in Noord-Holland kwam toen tot de conclusie, dat de be
strijding in de weidetijd niet steeds mogelijk was. 

Vele veehouders waren van meening dat de strenge maatregelen 
meer schade veroorzaakten dan de ziekte zelf, en dat laten door-
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zieken het beste was. Van medewerking van de zijde der veehouders 
was daardoor ten slotte geen sprake meer. 

Pasteurisatie van ondermdk en wei geschiedde door de melk
fabrieken niet voldoende, omdat men er nog niet op ingericht was. 

Hier en daar verliep in 1897 de ziekte vrij goedaardig, maar in 
Friesland werden 8927 koeien uit nood geslacht. De schade door 
de ziekte veroorzaakt over het geheele land was enorm, zelfs niet 
bij benadering in cij fers uit te drukken. 

Omtrent de vlekziekte zegt de districtsveearts van Zuid-Holland 
in 1897 heel laconiek: „het vermoeden bestaat, dat de aangifte 
menigmaal niet plaats heeft". De districtsveearts uit Groningen 
merkt hetzelfde op. Noord-Holland staat in het verslag van 1897 
genoteerd met een aantal van 68 aangetaste varkens. In mijn 
praktijk alleen, wat toch slechts een betrekkelijk klein deel van 
Hollands Noorderkwartier omvatte, kwamen er in dat jaar zeker 
wel tienmaal zooveel gevallen voor. Het feit, dat de districtsveearts, 
van Noord-Holland, trouwens op zeer goede gronden, tegen het 
nemen van politiemaatregelen had geadviseerd, was daaraan natuur
lijk niet geheel vreemd. Men liet in Noord-Holland Gods water over 
Gods akker loopen. 

De Pasteursche vaccinatie tegen vlekziekte werd nog bij één vee
houder in Groningen bij 24 varkens toegepast en bij 10 varkens van 
één veehouder in Noord-Holland. Hierbij deze keer merkwaardiger
wijze geen entver liezen, wat in verband met de ervaringen die 
tevoren ook in Groningen waren opgedaan, alleen bewees dat de 
entstof onstabiel van samenstelling was. De reputatie dat de 
Pasteursche enting niet deugde was voor goed gevestigd. 

Een veehouder in Groningen liet 8 varkens, op advies van den 
districtsveearts, enten met Porcosan, een gemitigeerde cultuur van 
vlekziektebacillen uit een fabriek in Mannheim. 

De kwade droes kwam voor bij 76 paarden in 5 provinciën en 
9 gemeenten. Malleïnatie van verdachte paarden had van Regee-
ringswege plaats bij 169 paarden, waarvan bij 144 paarden van de 
Haagsche Tramweg Maatschappij, wier stallen besmet waren door 
een uit België afkomstig paard. De ziekte breidde zich zeer snel uit, 
veroorzaakt door het gemeenschappelijk gebruik van tuigen en het 
drinken der paarden uit één vat. Afgemaakt werden 34 paarden. 
Bij sectie werd vooral long-kwadedroes gevonden. 
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Alle uit Groot-Britannië en Ierland ingevoerde paarden, die niet 
voor de slachtbank waren bestemd, moesten nu worden gemalleïneerd, 
op kosten van de belanghebbenden. Na malleïnatie van 2103 dezer 
paarden in het tweede halfjaar van 1896 en het jaar 1897 werden 
265 dieren verdacht verklaard. Ze werden alle afgemaakt. Hierbij 
bleken bij sectie 242 vrij van kwade droes en 14 aangetast. De 
malleïne (en ook de tuberculine) van het instituut Pasteur te Parijs 
afkomstig, waren al evenmin als de vaccins van Pasteur constant 
van samenstelling en betrouwbaar. In 1895 deed ik een 400-tal 
tuberculinaties bij koeien met de bedoeling in mijn praktijk te be
ginnen met de tuberculosebestrijding volgens Bang; ik kreeg 
echter zulke vreemde resultaten, dat ik er van heb moeten afzien. 

De schapenschurft heerschte nog steeds zeer sterk. In Drente 
bleken 20086 schapen aangetast, over het geheele land bij 23625. 

Het rotkreupel heerschte nog, vooral op Texel n.1. bij 444 schapen. 
Over het geheele land bleken 620 dieren aangetast. De bestrijding 
bleek niet zoo gemakkelijk als men wel gedacht had. Men krijgt uit 
deze verslagen nooit den indruk dat de politioneele bestrijding op 
deze ziekte eenige invloed uitoefende. De invloed van droog of nat 
weer was veel grooter. 

Bij Koninklijk Besluit van 22 April 1898, tot wijziging van het 
Koninklijk Besluit van 10 Juli 1896, waarbij nader werd bepaald, 
welke ziekten voor besmettelijk werden gehouden en welke maat
regelen bij ieder dier ziekten moesten worden genomen, werd be
paald, dat steeds moest geschieden: aangifte en afzondering van 
ziek en verdacht vee; het plaatsen van kenteekenen en het merken 
van verdacht of hersteld vee, als de districtsveearts dit noodig vond; 
het verbod van vervoer van ziek of verdacht vee, behoudens ver
gunning van den burgemeester; afsluiting van hoeven, weiden en 
erven en ontsmetting van kleeren bij het verlaten van besmette 
plaatsen; ontsmetting volgens het „Regulatief ; verbod vee te 
brengen op besmette plaatsen, gedurende een voor iedere ziekte te 
bepalen termijn. 

Bij ministerieel Besluit van 3 Mei 1898, werd met ingang van 
6 Mei 1898, ten opzichte van mond- en klauwzeer, buiten werking 
gesteld: de afzondering, het onderzoek, het merken, de afsluiting, 
de ontsmetting en het verbod van vervoer naar besmette plaatsen. 
Met andere woorden men bestreed de ziekte daarna niet meer. 
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Alleen de aangifte, het plaatsen van kenteekenen en het verbod van 
vervoer bleven gehandhaafd. De ziekte kwam in dat jaar overigens 
slechts sporadisch voor. De smetstof was blijkbaar moe. Ook bij 
het groote veevervoer in den herfst breidde zich de ziekte haast niet 
uit. De ziekte was goedaardig. 

De kwade droes kwam in 1898 slechts voor bij 24 paarden in 
6 gemeenten. Malleïnatie van Regeeringswege werd verricht bij 
77 verdachte paarden. Voor eigen rekening werden dit jaar weinig 
paarden gemalleïneerd, n.1. 32 in Amsterdam en 6 in Rotterdam, 
omdat na 1897 de slachtpaarden niet meer behoefden te worden 
gemalleïneerd. 

Bij Ministerieele beschikking, ingaande 15 Mei 1898, werd be
paald, dat invoer van eenhoevige dieren uit Groot-Britannië en 
Ierland verboden werd, behalve voor paarden aangekocht ten be
hoeve van het leger en van eenhoevige dieren, die aan het eerste 
kantoor door den districtsveearts of een zijner plaatsvervangers, 
bij onderzoek werden bevonden niet te lijden aan kwade droes. 

Wanneer deze dieren voor de slachtbank waren bestemd, moesten 
ze onder politie-toezicht naar het abattoir worden vervoerd en binnen 
8 dagen geslacht worden. De andere eenhoevige dieren moesten 
worden gemalleïneerd. De malleïnatie van slachtpaarden was hier
mede dus opgeheven. 

De politioneele vlekziektebestrijding stierf een langzamen, 
natuurlijken dood. De ziekte werd overal verzwegen. Aangifte deed 
men zelden, de dieren werden meestal bij het optreden der ziekte 
dadelijk geslacht. In geheel Noord-Holland werd zij in 1898 
officieel slechts gesignaleerd bij 21 varkens. 

Men begreep, dat alleen voorbehoedende entingen de schadelijke 
uitwerking der ziekte kon beperken. 

Was er echter geen betere entingsmethode gevonden dan die met 
vaccin Pasteur of met Porcosan, dan zou de enting tegen vlekziekte 
zijn doodgeloopen. Gelukkig kwam toen te rechter tijd de enting-
van Lorenz, waarbij de dieren eerst passief werden geïmmuniseerd 
met immuunserum en daarna actief met cultuur-injecties. Hiermede 
werden in 1898 particulier geënt 228 varkens, en van Regeerings
wege in Zuid-Holland 782 varkens van één eigenaar en in Friesland 
647 varkens. Ik zelf nam in 1898 particulier, op eigen kosten en 
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risico, proeven met deze enting, die uitnemend resultaat opleverden. 
Deze enting bleek overal reeds dadelijk het gewenschte resultaat 

te geven. Schadelijke gevolgen van de enting kwamen niet voor, 
besmetting werd er niet door overgebracht op niet geënte dieren 
en infectie-proeven werden glansrijk doorstaan. Het bezwaar was 
echter, dat de enting zeer duur was, doordat Lorenz het serum 
verkreeg van geïmmuniseerde varkens en bovendien doordat in den 
aanvang de enting volgens voorschrift van Lorenz driemaal moest 
geschieden, de eerste keer alleen met serum, na enkele dagen met 
cultuur (i/2 cc.) en daarna na 14 dagen weer met cultuur (1 gr.). 

Spoedig echter verkocht Lorenz zijn patent aan de „Serumwerke' 
te Landsberg, die het serum van geïmmuniseerde paarden verkreeg 
en bij de eerste enting zgn. simultaan serum en cultuur tegelijk deed 
inspuiten en dan na 14 dagen nog eens met cultuur. Deze gewijzigde 
Lorenzsche enting maakte zeer spoedig opgang en heeft overal en 
steeds een zegenrijk resultaat afgeworpen. 

De Porcosan-entingen, die op initiatief van den districtsveearts 
in Groningen van Regeeringswege werden verricht, gaven daaren
tegen een zeer slecht resultaat. Ze bleken gevaarlijke reacties op te 
wekken en geen immuniteit te leveren. Eveneens gaven de Porcosan-
entingen, die particulier werden verricht hier en daar slechte resul
taten, zoodat Wirtz zeer terecht adviseerde deze entingen van 
Regeeringswege niet meer te laten verrichten. Temeer was dit wen-
schelijk, omdat in Noord-Holland reeds clandestien entingen met 
dit middel door de veehouders zelf werden verricht, in strijd met 
art. 1 van de Uitoefeningswet van 1874. De burgemeesters waar
schuwden daartegen en daarmee was het uit. Proces-verbaal is 
blijkbaar niet opgemaakt. Het ging toen gemakkelijker dan 
tegenwoordig. 

De schapenschurft heerschte in 1898 minder hevig, vooral bij de 
heideschapen in Overijsel en Drente. 5181 dieren waren aangetast, 
volgens de officieele cijfers, in 308 kudden. De strengere maat
regelen, die werden genomen, n.1. inspectie der schapen na het 
scheren, afzonderen der zieke schapen, verbod van vervoer van 
zieke schapen en ontsmetting der hokken met sodawater, creoline 
en teer, hadden een gunstig gevolg. 

In het jaar 1899 woedde het mond- en klauwzeer weer sterk. 
In alle provinciën kwam de ziekte meer of minder veel vooi. 
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Aangegeven werden 114255 runderen van 9780 eigenaars, 5931 

schapen, 2485 varkens en 170 geiten. Daarbij moet men in aan
merking nemen, dat verschillende districtsveeartsen rapporteerden, 
dat de ziekte heel dikwijls niet werd aangegeven en dat in ver
schillende provinciën ook niet werd gecontroleerd, wat natuurlijk 
het verzwijgen en verdere sabotage sterk in de hand werkte. 

Het verloop was goedaardig. Hier en daar was het jongvee meer 
aangetast dan de oudere koeien. Alleen in Friesland, waar de ziekte 
in Januari 1899 uitbrak, nam men maatregelen tegen de ver
spreiding en niet zonder succes. Hier had ook de aangifte ge
regeld plaats. 

De Pasteursche enting tegen vlekziekte was nog niet geheel 
uitgestorven. In Noord-Holland werden nog 24 varkens volgens 
deze methode geënt. De districtsveearts in Groningen wenschte nog 
weer een proef te nemen met Porcosan. De Minister wilde er echter 
terecht niets van weten. Ook in Zeeland schijnt echter toen wel 
clandestien, zonder vergunning, met Porcosan te zijn geënt. 

Susserine, een nieuwe entstof der „Höchster Serumwerke" werd 
in Oud-Beierland bij 303 varkens gebruikt (1 maal 7—15 cc. sub-
cutaan). Uit dezelfde fabriek was enkele jaren geleden de entstof 
„Seraphtine" tegen mond- en klauwzeer gedistribueerd. Wirtz 
vroeg terecht: „is dit beter dan Seraphtine?" Deze seraphtine-
entingen tegen mond- en klauwzeer hadden n.1. absoluut geen resul
taat gehad en werden in Duitschland wegens het gevaar voor ver
spreiding der ziekte zelfs verboden. Susserine bleek inderdaad niet 
veel beter. 

De enting volgens de methode van Lorenz werd in 1888—1889 

verricht bij 2334 varkens; 98.9 % der varkens bleef behouden. 
Daarna kwam aan den zegetocht dér Lorenzsche enting geen einde. 

De methode van Lorenz heeft tot op den dag van heden de meest 
gunstige resultaten opgeleverd. Het was een genot in die dagen van 
strijd tegen de vlekziekte als practiseerend veearts, tot de ver
breiding van een dergelijk middel, het resultaat van doelbewust, 
wetenschappelijk, zuiver veeartsenijkundigen arbeid, te kunnen mede
werken; afgezien van de geldelijke voordeelen, die het ons prac-
tiseerende veeartsen bracht. Deze vlekziekte-entingen hebben den 
veeartsenij kundigen stand in Nederland sterk beïnfluenceerd. Eerst 
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in gunstigen zin, later toen ze voor een groot deel, mede door de 
schuld van de veeartsen zelf, in handen van kwakzalvers zijn 
gekomen in zeer ongunstigen zin, zoowel ideëel als finantieel. 

Schurft bij schapen werd in 1899 geconstateerd bij 328 kudden 
in de provinciën Overijsel, Drente, Friesland en Noord-Holland. 
In Drente was groote verbetering te bespeuren door de genomen 
politie-maatregelen (afzondering, verbod van vervoer, ontsmetting). 
Met name ook door het jaarlijks onderzoek na het scheren, nam 
het aantal aangetaste dieren sterk af. Bij het jaarlijks onderzoek 
in 1899 bleken reeds 18 gemeenten, waar vroeger de schurft 
heerschte, vrij te zijn van de ziekte. 
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DE STRIJD TEGEN DE BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN 
VAN 1900—1921, 

Het mond- en klauwzeer is in de periode van 1900—1921 bijna 
niet van de lucht geweest. In 1900 kwam de ziekte betrekkelijk 
weinig voor (55153 gevallen, vooral in Friesland). Het volgend 
jaar veel minder. In 1902 was de ziekte bijna geweken en kwam 
er slechts één geval voor; in 1904 en 1905 in het geheel niet. In 
1906 alleen bij enkele dieren in Limburg. In 1907 heerschte de ziekte 
weer zeer heftig, n.1. bij 273347 koeien, vooral in het centrum van 
het land. In Zuid-Holland waren toen 133532 dieren aangetast; de 
kosten der bestrijding waren 158820,48° gld. In 1908 slechts bij 
een paar duizend koeien; de kosten waren 22472,95 gld. In 1909 
kwam weer een sterke invasie; de kosten waren 228742,75 gld. 
Tegen het eind van 1909 verdween de ziekte. In 1910 weer 4 ge
vallen; de kosten waren toen 28705,42® gld. 

Het verdwijnen der ziekte in 1909 werd door de Regeering 
(Lovink) en Poels toegeschreven aan de strenge maatregelen die 
men in 1908 en 1909 nam, n.1. afmaken van ziek en verdacht vee 
en strenge isolatie. Het afmaken werd eens temeer geprezen als 
afdoend middel. Daarnaast verklaarde Poels, dat het mond- en 
klauwzeerserum met de bereiding waarvan in 1907 een begin was 
gemaakt een krachtig middel zou blijken te zijn in den strijd tegen 
deze ziekte. De Directeur-Generaal van den Landbouw Lovink, en 
ook de officieele Chef van het Veeartsenij kundig Staatstoezicht n.1. 
de Chef der afdeeling Medische Politie Dr. Ruysch, juichten op 
vergaderingen gehouden door boeren en door veeartsen dat nu het 
bewijs was geleverd, dat iedere besmettelijke ziekte, zelfs het mond
en klauwzeer met politiemaatregelen was te bestrijden, mits men de 
allereerste gevallen met kracht bestreed. Echter men vergat dat in 
1900 nog 55153 gevallen voorkwamen (en nog veel meer, omdat 
de aangifte in vele gevallen niet plaats had), waartegen toen niets 
werd gedaan en ook de volgende jaren (1901, 1902, 1903) werd 
er niets gedaan, en toch verdween de ziekte: in 1904 en 1905 kwam 
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ze niet voor. De smetstof was toen wel zoo goed haar eigen dood 
te sterven. 

Het scheen wel alsof de Directie van den Landbouw in 1909 
eenige reclame noodig had, wegens het fiasco met de tuberculose
bestrijding waarmee men in 1904 was begonnen. 

Bij Koninklijk Besluit van 24 Maart 1910, No. 18, werd met 
ingang van 1 April 1910 bij de Directie van den Landbouw benoemd 
tot Inspecteur van den Veeartsenijkundigen Dienst Dr. H. Remmelts, 
Inspecteur in algemeenen dienst (voor de vleeschkeuring), en ont
vingen de districtsveeartsen een aanschrijving zich te gedragen naar 
de aanwijzingen van den inspecteur. De nieuwe inspecteur werd chef 
van alle vétérinaire aangelegenheden, behalve waar het gold het 
onderwijs. Hiermede kwam een einde aan het medisch regiem van 
de afdeeling Medische Politie van het Departement van Binnen-
landsche Zaken, dat op dit gebied, zij het dan meer alleen officieel 
dan wel practisch bestond. 

De benoeming van dezen Inspecteur berustte overigens niet op 
een wettelijke basis, maar werd wenschelijk geacht, om vooral ten 
behoeve van het mond- en klauwzeer meer eenheid te brengen in 
den strijd tegen de besmettelijke veeziekten. 

In het Voorloopig Verslag op de begrooting en ook op landbouw-
vergaderingen werd terecht gezegd, dat deze benoeming onwettig 
was, omdat er in de wet van 1870 nergens sprake was van een In
specteur voor het Veeartsenij kundig Staatstoezicht en dat herziening 
der wet van 1870 daartoe beter ware geweest. 

Kwade droes kwam in 1900 in ons land zeer weinig voor. Van 
de 51 gevallen toch die werden gesignaleerd, waren er slechts enkele 
bij inlandsche paarden geconstateerd. Verreweg de meeste gevallen 
(40) kwamen voor bij aan de abattoirs te Rotterdam en Amsterdam 
aangevoerde slachtpaarden uit Groot-Brittanje. Bij een 36-tal ver
dachte paarden werd malleïnatie toegepast, met gunstig resultaat. 

Dat men zich bij de bestrijding der besmettelijke ziekten steeds 
op decepties moest voorbereiden bleek ook uit de geschiedenis van 
de kwade droes in 1901. In dat jaar werd deze ziekte na een ver-
kooping van paarden van de Rotterdamsche Omnibusmaatschappij 
op groote schaal verbreid en werden in het Rijk 76 gevallen ge
constateerd. In Zuid-Holland alleen 49. Bij vele verdachte dieren 
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werd de malleïnatie toegepast. Na malleïnatie werden nog 21 paar
den afgemaakt. Hierbij bleken 16 van de positief reageerende te 
lijden aan kwade droes en 5 niet. 

In dat jaar werd ook de invoer van paarden uit België verboden, 
tenzij de dieren werden gemalleïneerd, omdat ook van uit België wel 
eens malleus werd binnengebracht. 

In 1902 was dit leed weer grootendeels geleden en kwamen er 
slechts 18 gevallen van malleus voor. In 1905 kwam er in 8 pro
vinciën zelfs geen enkel geval voor. In de overige provinciën Zuid-
Holland, Gelderland en Groningen resp. bij twee, één en één in-
landsche paarden. Het succes der bestrijding is in de eerste plaats 
aan de malleïnatie te danken geweest. Het neussecretum werd nu aan 
de Seruminrichting op malleus-bacillen onderzocht. 

In 1906 heeft men aan de Seruminrichting een proef genomen 
ten opzichte van het agglutineerend vermogen van het bloedserum 
van aan kwade droes lijdende paarden. Dit bleek echter niet aan
wezig te zijn. 

De beoordeeling van het resultaat der malleïnatie was overigens 
nog onvast. In 1901 werden paarden met een reactie-koorts tot 1.50 

vrijgelaten. In 1906 kwam het voorschrift, dat de dieren die een 
temperatuursstijging van i° vertoonden moesten worden afgemaakt, 
of na 15 dagen nogmaals moesten worden ingespoten met een 
dubbele dosis (5 cc.). Na 1907 kwam de kwade droes slechts zeer 
sporadisch voor en in 1908 was Nederland voor het eerst vrij van 
deze ziekte. In 1910 werd echter de ziekte weer gesignaleerd bij 
enkele ingevoerde Engelsche en Russische paarden. 

De schurft bij paarden werd na 1902 gedurende eenige jaren 
slechts sporadisch waargenomen, in 1904 zelfs in het geheel niet. 
De diagnose moest dikwijls worden gemaakt zonder dat men mijten 
had gezien, door het feit dat veel dieren reeds vóór de aangifte 
waren behandeld met een antiparasiticum. 

De schurft bij schapen kwam ook veel minder voor dan vroeger. 
De haarden werden steeds nog gevonden in Drenthe en Overijssel 
bij de heideschapen. De jaarlijksche controle na het scheren bleek 
zeer nuttig, maar kostte natuurlijk erg veel tijd. In 1901 werden 
in 20 gemeenten in Drenthe 69035 schapen nagezien, de schurftige 
dieren werden opgeruimd of afgezonderd en behandeld, de hokken 

2 5  
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werden ontsmet. Als er geen inspectie werd gehouden bleef de 
aangifte dikwijls uit. De herders meenden nog steeds, dat de schurft 
bij de heideschapen behoorde. Wanneer er meer medewerking was 
geweest zou de schurft gemakkelijk uit te roeien zijn geweest; 
zonder de jaarlijksche inspectie was het onbegonnen werk geweest. 
Ook hier echter bleek, dat het steeds gevaarlijk is victorie te kraaien. 
In 1910 bleken er weer veel meer gevallen te zijn dan in de jaren 
tevoren, n.1. 2651; in Overijssel bij 1337 schapen. 

De bestrijding van het rotkreupel had nog niet veel resultaat. 
Zonder behandeling na zorgvuldig besnijden vecht men tegen de 
bierkade, en juist dit bleef vrijwel uit. Ook met de tijdige aangifte 
was het lang niet in orde, mede door de slechte controle van over
heidswege. De meeste aangetaste dieren kwamen nog steeds voor 
op Texel, waar het aantal aangetaste dieren steeds in de honderden 
bleef loopen, wisselende met de weersgesteldheid: bij droog weer 
minder, bij nat weer meer. 

De vlekziekte, die nog eenige jaren bleef paradeeren in het 
Koninklijk Besluit onder de besmettelijke ziekten die werden be
streden met politiemaatregelen, ging men sedert 1898 te lijf met 
preventieve entingen volgens de methode Lorenz, met serum en 
cultuur (sedert 1897 bereid in Landsberg), welke enting zich snel 
inburgerde. 

In 1900 werden met het serum en cultuur van Lorenz 2099 
varkens geënt, waarnaast, vooral in Friesland, Susserin werd ge
bruikt. Het serum van Lorenz was echter veel beter, hoewel iets 
duurder. Ook curatief bleek dit serum dikwijls effectief. 

De cultuur-enting deed de vrees ontstaan, dat de ziekte hierdoor 
kon worden verspreid en stationair worden. Theoretisch schijnt dat 
heel wel mogelijk, de praktijk wijst er echter niet op. 

De vermeerdering der aangiften was het gevolg van de nood-
entingen en de curatieve entingen, waarbij aangifte, zij het niet 
steeds, geschiedde. Vergunning voor preventieve entingen hoewel 
dit was voorgeschreven werd bijna nooit meer gevraagd, wat de 
leeken-entingen, die spoedig opkwamen, heeft bevorderd. 

De preventieve entingen vooral namen met enorme snelheid toe. 
In 1900: 1344; in 1901: 13010; in 1902: 20807. In 1904 werden 
196189 varkens geënt, waaronder 12752 noodentingen bij verdachte 
dieren, en 7330 curatieve entingen. Van de uit nood geënte dieren 
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bleef 98.5 % gezond, van de zieke dieren genas 88.8 %. Bij' 
preventief geënte dieren leden later volgens de statistiek 0.3 % aan 
vlekziekte. 

In Noord-Holland werd de enting even geremd door het optreden 
van pest, wat gepaard ging met blauwe verkleuring van de huid en 
aanvankelijk door de varkenshouders als een vorm van de „blauwe 
ziekte" werd beschouwd. 

Ik persoonlijk heb het eerst de pest geconstateerd in de Beemster 
bij een 30-tal varkens die op de markt te Purmerend waren gekocht. 
Ze deed zich voor als een pneumo-enteritis en is door mij beschreven 
in het Tijdschrift van 1902. 

Deze dieren waren door mij dadelijk na den koop tegen vlekziekte 
geënt, met een garantie in dien zin, dat de enting niet behoefde te 
worden betaald voor die varkens, waarbij de enting niet doeltreffend 
zou blijken te zijn. Vandaar dat ik geroepen werd bij deze varkens, 
die volgens den eigenaar voor de „blauwe ziekte" toch niet onvat
baar bleken. Het duurde een paar jaar voor de vlekziekte-enting in 
mijn praktijk weer haar groote reputatie had terug gekregen. 

Sedert 19Ö2 leverde Poels ook entstoffen tegen vlekziekte, die 
kosteloos waren te verkrijgen. Blijkbaar geeschiedde dit met Rijks-
steun. Dit was het feitelijke begin der Seruminrichting, die in 1904 
werd opgericht. 

Ook deze entstoffen bleken in de praktijk zeer goed te voldoen. 
Teneinde de entingen te bevorderen, werden de maatregelen ten 

opzichte van de geënte dieren te nemen ingetrokken; de ingeënte 
dieren moesten n.1. (na 1896) voor ziek worden gehouden. De op
heffing van dezen maatregel liep achter de feiten aan. Niemand 
stoorde zich meer aan dit voorschrift. 

De statistische opgaven omtrent het voorkomen der vlekziekte 
waren, door de sabotage van den aangifteplicht al sedert jaren van 
nul en geener waarde. 

Na de oprichting der Seruminrichting werd de inenting in sterke 
mate bevorderd door de kostelooze leverantie der entstoffen. De 
Regeering verbond op advies van Poels er echter den eisch aan, dat 
de enting moest geschieden voor 30 cent per varken maximaal. 

Hiertegen kwam oppositie van den kant der veeartsen, die dit een 
ongeoorloofd ingrijpen noemden in de vrijheid van hun vak. Aan 
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den maatregel werd na eenig gesputter over en weer noch door de 
veeartsen noch door de Regeering de hand gehouden, waardoor 
spoedig de vrede was geteekend. Ingetrokken werd de maatregel 
nooit. Ze verdween echter automatisch toen in 1913 de kostelooze 
leverantie van serum werd afgeschaft. 

Het serum en de cultuur van de Rijksseruminrichting werden 
algemeen gebruikt. In 1905 was het aantal entingen daarmede 
82313. In 1906: 152307; in 1907: 218247 preventief, 29091 nood-
entingen en 9887 curatieve entingen. Toen werd vrijwel alleen met 
entstoffen van de Seruminrichting geënt. 

De aangifteplicht voor vlekziekte was feitelijk een aanfluiting. 
De districtsveearts van Noord-Holland, die trouwens steeds had be
toogd dat de vlekziekte met politiemaatregelen practisch niet te be
strijden was, wenschte dan ook de aangifteplicht geschrapt en 
alleen bepalingen omtrent de inenting vastgesteld te zien. Dit laatste 
had wellicht de leeken-entingen die in 1910 reeds gevaarlijk kwamen 
opzetten, kunnen stuiten. Helaas is men er niet toe gekomen. 

De entingen, voor zoover ze geregistreerd zijn, beliepen in dat 
jaar 260820 preventief, 17432 nood-entingen met 99 % resultaat. 
De preventieve entingen verliepen practisch zonder verliezen (0.3%). 

De trichinose kwam in deze periode een enkele keer voor. In 
1903 in Amsterdam waar het onderzoek op trichinen verplichtend 
werd gesteld, en in Goes, waar in 1904 een apotheker, die varkens-
vleesch op verzoek van een slager microscopisch onderzocht, tri
chinen in het vleesch ontdekte. In 1909 werd een trichine gevonden 
bij een varken in Amersfoort. Uitbreiding kreeg de ziekte niet. 

Het miltvuur kwam in de periode van 1900—1910 wisselend veel 
voor. De oorzaken der uitbreiding, die in sommige jaren plaats had, 
bleven dikwijls onbekend. Men meende, dat invoer van buitenland-
sche krachtvoedermiddelen daaraan soms niet vreemd was, hoewel 
er geen miltvuurkiemen in werden gevonden. Ook meende men wel 
dat het kwam doordat de diagnostiek verbeterd was en daardoor 
de ziekte vaker werd geconstateerd. Hoofdoorzaak was en bleef 
dat men nog steeds slordig omging met de cadavers, dikwijls de 
dieren uit nood werden geslacht in de stallen, en aangifte dikwijls 
achterwege bleef. 

In Limburg vermeerderde het aantal gevallen, nadat aan de Niers 
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in Duitschland leerlooierijen waren opgericht. In Noord-Brabant 
kwamen veel gevallen voor, doordat het afval der leerlooierijen als 
meststof werd gebruikt. 

De meeste miltvuurgevallen kwamen voor in Limburg, Noord-
Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. In 1904 
bij 531 koeien. 

De miltvuur-entingen volgens Pasteur namen wel iets toe, maar 
toch niet sterk, in weerwil van de gunstige bepaling, dat de dieren 
die binnen een jaar na de enting stierven aan miltvuur, volledig 
van Staatswege zouden worden vergoed. 

De entzwelling, die veelvuldig voorkwam, maar ook het feit dat 
er soms toch wel dieren stierven aan miltvuur na de enting, was 
hieraan natuurlijk niet vreemd. Na 1906 werd curatief geënt met 
serum afkomstig van de Seruminrichting, eventueel gecombineerd 
met het vaccin van Pasteur voor preventiefentingen. Deze serum
injecties gaven wel eens aanleiding tot anaphylaxie, een begrip dat 
toen pas door Richet en Arthus was ingevoerd in de wetenschap. 
Overigens had het serum wel succes. 

De diagnostiek van het miltvuur werd verbeterd, doordat de 
Seruminrichting, op telegrafisch verzoek, gipsstaafjes ter beschik
king stelde, waarop het bloed kon worden gesmeerd. 

De hondsdolheid bleef één der meest onberekenbare ziekten, door
dat er soms van over de grenzen dolle honden in ons land kwamen. 

Meestal kwam de ziekte dan ook voor in de grensprovinciën. In 
1900 werd er geen enkele dolle hond gesignaleerd. In 1906: 49; 
in 1908 en 1909 weer geen één. 

De cadavers der verdachte dieren werden (ook na de oprichting 
der Seruminrichting) steeds naar Utrecht gezonden ter onderzoek. 
Na 1906 werd ook onderzocht op Negrische lichaampjes. Het onder
zoek van dolle of van dolheid verdachte dieren ging in 1924 op de 
Rijksseruminrichting over. 

In de periode van 1910—1920 rommelde het in de organisatie 
van het Staatstoezicht. In 1912 verscheen de hier volgende regeling 
als gevolg van de niet wettelijk vastgestelde positie van den inspecteur 
van het Veeartsenij kundig Staatstoezicht, die in 1910 uit de lucht 
was komen vallen: 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, gelet op art. 2 
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der wet van 20 Juli 1870 (Stbl. 131) en op het Koninklijk Besluit 
van 24 Maart 1910, No. 18, heeft goedgevonden tot regeling van 
de verhouding tusschen den Inspecteur van den Veeartsenij kundigen 
Dienst en de ambtenaren van het Veeartsenij kundig Staatstoezicht, 
te bepalen: 

Artikel I. 
De leiding van en het toezicht op het Veeartsenij kundig Staats

toezicht zijn, onder de bevelen van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, opgedragen aan den Inspecteur van den 
Veeartsenij kundigen dienst. 

Artikel 2. 
De districtsveeartsen en hunne plaatsvervangers gedragen zich 

bij de uitoefening van de hun bij wettelijk voorschrift opgedragen 
werkzaamheden naar de aanwijzigingen van den Inspecteur. 

Artikel 3. 
De districtsveeartsen en hunne plaatsvervangers zijn gehouden 

ter zake van aangelegenheden van veeartsenij kundigen aard: a. den 
Inspecteur desgevraagd advies uit te brengen en zoowel mondeling 
als schriftelijk alle gewenschte inlichtingen te verschaffen; b. te 
voldoen aan alle opdrachten, welke hun door den Inspecteur worden 
verstrekt. 

Artikel 4. 
Bij verschil van gevoelen met den Inspecteur hebben de districts

veeartsen en hunne plaatsvervangers binnen 2 dagen beroep op den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Mede in verband met den strijd tegen het mond- en klauwzeer 
werden er in 1911 twee buitengewone districtsveeartsen en één 
assistent-districtsveearts benoemd, daarnaast kwamen er 26 nieuwe 
plaatsvervangers. Deze halve maatregelen werden in 1913 ver
vangen door definitieve, n.1. door de benoeming van nog 4 nieuwe 
districtsveeartsen en een andere districtsindeeling. De standplaatsen 
werden nu: Roermond, Venlo, den Bosch, Leiden, Amsterdam, 
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Alkmaar, Utrecht, Zwolle, Groningen, Leeuwarden en den Haag. 
In 1914 verscheen een ontwerp-wet tot regeling van het Vee-

artsenijkundig Staatstoezicht. Hierbij werd den Inspecteur van den 
Veeartsenij kundigen Dienst een zelfstandige positie toebedeeld, waar 
het betrof de veeartsenij kundige zaken. Een permanente raad voor 
vétérinaire zaken zou worden ingesteld. De practici zouden op andere 
wijze dan door het plaatsvervangerschap in het verband worden 
opgenomen, en de exportkeuring zou onder het Veeartsenij kundig 
Staatstoezicht gebracht worden. Het ontwerp werd gewijzigd en 
verscheen eerst in 1920 als Veewet in het Staatsblad. 

De meest belangrijke ziekte, die te bestrijden viel, was in de 
periode van 1910 tot 1921 het mond- en klauwzeer. Ook de indie
ning van dit wetsontwerp was het gevolg van den strijd tegen het 
mond- en klauwzeer. Mond- en klauwzeer und keine Ende. 

Vanaf 1910 heeft ze vrijwel in meerdere of mindere mate on
onderbroken geheerscht. Vooral in 1911, 1914, 1919 en 1920 heeft 
ze groote schade toegebracht aan onzen veestapel. In 1911 waren 
er 71325 rundvee-beslagen aangetast. In Zuid-Holland was al het 
vee aangetast, in Noord-Holland 91 %, in Friesland 71 %, in 
Utrecht 68 %. Voor 1916 werd op de Staatsbegrooting 2 millioen 
gulden meer aangevraagd voor de bestrijding dezer ziekte. Afmaken 
en afzetten van de besmette hoeven en weiden, zoo noodig met be
hulp van militairen, waren in hoofdzaak de verweermiddelen, welke 
sedert 1912 op verzoek van belanghebbenden bij den export van 
fokvee, werden toegepast. 

Tegen het afmaken kwam in 1915 oppositie. Bij de behandeling 
van een wetsontwerp tot verhooging van de kosten voor de mond
en klauwzeerbestrijding op 22 Dec. 1915, nam de Tweede Kamer 
op voorstel van de leden Teenstra en Wijckerslooth de Weerdesteyn 
een motie aan van dezen inhoud: „De Kamer, overwegende dat de 
bestrijding van het mond- en klauwzeer door het zgn. afmaak-
systeem thans geen aanbeveling verdient, gaat over tot den orde 
van den dag." Isolatie zou er voor in de plaats moeten komen, zei 
men. Minister Posthuma achtte zich echter, naar hij zeide, niet 
verantwoord de bestrijding door afmaken van ziek en verdacht vee 
dadelijk te staken, maar trok wel de algemeene machtiging aan de 
burgemeester tot afmaken op advies van de districtsveeartsen in. 
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Van toen af moest in elk bijzonder geval omtrent afmaken door den 
Minister worden beslist. In feite werd toch afgemaakt, aangezien 
volgens Minister Posthuma isolatie niet mogelijk was, doordat 
de Minister van Oorlog geen militairen ter beschikking wilde stellen. 
De afgevaardigde Teenstra insinueerde nu in de Kamer dat de 
isolatie door de veeartsen werd gesaboteerd en wenschte dat de 
Minister de Veeartsenijkundige Dienst ,,door elkaar rammelde". 

Het geld voor de bestrijding door afmaken trachtte de Minister 
nu (in 1917) langs anderen weg te verkrijgen, n.1. door een wette
lijke regeling, waarbij de kosten konden worden verkregen uit een 
heffing van bijdragen van de veehouders op rundvee, schapen en 
varkens. Er zou een fonds voor mond- en klauwzeer worden ge
vormd, zooals er (in 1799) een veepestfonds was opgericht. 
In de Memorie van Toelichting bij deze wet, leest men, dat het 
ontwerp was opgebouwd op het beginsel, dat zoowel het algemeen 
als het bijzonder belang bij de bestrijding van het mond- en klauw
zeer tot hun recht moeten komen met betrekking tot de regeling der 
kosten van de bestrijding, en dat bij bestrijding der ziekte uit 
's Rijkskas het bijzonder belang dat de veehouders bij de bestrijding 
der ziekte hebben wordt miskend. 

Voorgesteld werd te heffen voor ieder rund met twee of meer 
breede tanden één gulden; voor ieder rund zonder breede tanden 
50 cent; voor 8 schapen, 8 varkens of 8 schapen en varkens één 
gulden; voor kalveren jonger dan 3 maanden, lammeren jonger 
dan 2 maanden en biggen jonger dan 6 weken was geen bijdrage 
verschuldigd. Zoodra het batig saldo een millioen gulden zou zijn, 
zou de heffing worden geschorst. 

Deze wet, die 18 Juli 1917 werd ingediend, zou in werking treden 
1 Januari 1918. Er kwam echter zooveel oppositie dat de wet werd 
ingetrokken. 

In 1918, toen het afmaken weer op groote schaal plaats had, kwam 
weer heftige oppositie daartegen in de Tweede Kamer tot uiting. 
Het Utrechtsche Kamerlid, de Wijkerslooth de Weerdesteyn, deelde 
mede, dat er in de provincie Utrecht in 2 weken 120 boerderijen 
waren ,uitgeroeid", waarbij 4 districtsveeartsen en 50 slachters te 
pas waren gekomen. Voor het afgemaakte vee was in die 2 weken 
1100000 gulden schadeloosstelling moeten worden betaald. (Men 
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kreeg de volle waarde vergoed, en een koe kostte toen 800—1000 
gld., kalveren gemiddeld 200 gld., varkens gemiddeld 150 gld., 
schapen gemiddeld 80 gld.). De afgevaardigde betoogde dat dit 
afmaken wantrouwen schiep tegen het Veeartsenij kundig Staats
toezicht en groote ontevredenheid wekte, tot groote verwildering 
der zeden aanleiding gaf en bedrog in de hand werkte, terwijl het 
succes achterwege bleef. Sommige veehouders waren door moed
willige besmetting in staat geweest 3 a 4 maal hun vee te laten 
afmaken. 

Het Staatstoezicht wilde doorgaan met afmaken. Minister van 
IJsselsteijn legde er echter het bijltje bij neer en het afmaken werd 
gestaakt. 

In 1919 heerschte de ziekte weer zeer kwaadaardig en epizoötisch 
in alle provinciën. In Friesland waren 6670 veebeslagen aangetast. 
In Noord-Holland 4493. In het geheele land 31484 beslagen. Toen 
werden alle maatregelen ingetrokken, behalve aangifte en verbod 
van vervoer. Men besloot dus de ziekte te laten doorzieken. 

Bij den strijd tegen het mond- en klauwzeer bleek telkens weer, 
dat één der oorzaken van de verspreiding der ziekte was de onder-
melk uit de zuivelfabrieken, die niet werd gepasteuriseerd. De 
Directeur-Generaal deed in 1914 een beroep op de zuivelfabrieken 
om maatregelen te treffen ten einde door pasteurisatie de neven
producten onschadelijk te maken. Echter dit gaf niet veel. Ten 
behoeve daarvan verschenen in 1915 een Koninklijk Besluit, waarbij 
werd bepaald: ie. dat in inrichtingen, waarin melk van vee van 
meer dan één eigenaar werd verwerkt, de afgeroomde melk, de 
karnemelk en de wei, onmiddellijk na haar ontstaan, tot zoodanige 
temperatuur moesten worden verhit, dat deze producten bij vermen
ging met waterstofsuperoxyde-oplossing en paraphenyleendiamine-
oplossing niet blauw worden, tenzij genoemde producten door ver
hitting van de melk of de room, waarvan ze afkomstig zijn, voor
melde reactie bereids niet meer vertoonden, en 2e. het vervoeren van 
afgeroomde melk, karnemelk en wei, die bij vermenging met water
stofsuperoxyde-oplossing en paraphenyleendiamine-oplossing blauw 
worden, werd verboden. 

16 April 1915 verscheen een wet, waarin werd bepaald, dat in 
art. 15 der wet van 20 Juli 1870 (Stbl. 131) achter het woord 
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vleesch werd ingevoegd de woorden: „melk, afgeroomde melk, 
karnemelk en wei" en op 16 December van datzelfde jaar verscheen 
het Kon. Besluit van bovenvermelden inhoud. 

In 1917 werd dit Besluit gewijzigd en werd bepaald, ie. dat de 
inrichtingen, waarin melk van vee van meer dan één eigenaar werd 
verwerkt, de melk, de afgeroomde melk, de karnemelk en de wei, 
voor zoover zij eindproduct zijn, onmiddellijk na haar ontstaan, 
tot een zoodanige temperatuur moesten worden verhit, dat deze 
producten, zoo noodig na opheffing van den zuurgraad ten aanzien 
van hunne reactie op lakmoespapier, bij vermenging met waterstof-
superoxyde-oplossing en zoutzure paraphenyleendiamine-oplosssing 
binnen vij f minuten niet verkleuren, tenzij genoemde producten door 
verhitting van de melk of de room, waarvan ze afkomstig zijn, 
voormelde reactie bereids niet meer vertoonden, en 2e. werd ver
boden het vervoer van afgeroomde melk, karnemelk en wei, die zoo 
noodig na opheffing van den zuurgraad ten aanzien van hare reactie 
tegenover lakmoespapier, bij vermenging met waterstofsuperoxyde-
oplossing en zoutzure paraphenyleendiamine-oplossing binnen vijf 
minuten verkleurden. 

Dit voorschrift was echter in den oorlogstijd door gebrek aan 
steenkool practisch niet uitvoerbaar. 

In 1918 werd op voorstel van Prof. Dr. D. A. de Jong door de 
Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde een motie aan
genomen om de Regeering te verzoeken een Staatscommissie te 
benoemen, die tot taak zou krijgen het mond- en klauwzeer-vraag-
stuk te onderzoeken. 

Hierop ging de Regeering in. Op 2 Mei 1919 werd de Staats
commissie benoemd (Koninklijk Besluit No. 52). De commissie 
kreeg te beantwoorden de vragen: ie. Is de bestrijding van het 
mond- en klauwzeer van Staatswege gewenscht? 2e. Is het ge-
wenscht dat een onderzoek wordt ingesteld naar de ziekte en haar 
eigenschappen? en 3e. Welke waarde is er te hechten aan de genees
middelen, die worden aanbevolen? 

Tot voorzitter der commissie werd benoemd Mr. C. P. Zaayer, 
voorzitter van het Kon. Ned. Landbouwcomité, tot leden: J. Wester, 
L. de Blieck, W. J. Paimans, H. Remmelts, Mr. Dr. Heringa, 
hoogleeraar te Wageningen; J. A. Klauwers, districtsveearts; 
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W. J. Baron van Dedem, voorzitter van het Ned. Rundveestamboek; 
Mr. Ridder van Rappard, lid der Tweede Kamer, voorzitter der 
Geldersch-Overijselsche Maatschappij' van Landbouw; L. F. 
Duymaer van Twist, lid der Tweede Kamer; Th. C. Wesseling, 
veehouder en P. Westbroek, veehouder. Secretaris was Mr.Th. Dolk. 

Bij de installatie der commissie merkte de Minister op, dat het 
mond- en klauwzeer vanaf 1881—1885 met langere of kortere 
tusschenpoozen had geheerscht, maar van 1885 tot 1891 niet was 
voorgekomen. Daarna heerschte de ziekte 10 jaren lang tot 1901 
onafgebroken. Van 1902—1906 werden er weer geen gevallen 
geconstateerd. In 1907 en 1908 veel, in 1909 weinig, in 1910 veel, 
en daarna is tot 1917 de ziekte niet van het programma geweest. 
In 1918 kwam er weer een nieuwe epizoötie, die tot 1920 bleef 
aanhouden. 

De voorzitter der commissie merkte in zijn antwoord op, dat er 
nooit eenstemmigheid was geweest over de beste bestrijdings-
methode van het mond- en klauwzeer, sedert de ziekte als besmet
telijk in den zin der wet werd opgenomen in het Koninklijk Besluit. 
In de laatste 12 jaren echter was vooral het afmaken in zwang 
gekomen. In den loop der jaren waren er 38000 stuks rundvee 
afgemaakt, wat 6V2 millioen gulden had gekost. Sedert 1914 kregen 
de veehouders sterke tegenzin in het afmaken, en wenschten daartoe 
geen medewerking te verleenen. 

In afwachting van de wijze besluiten der Staatscommissie, ging 
de ziekte (nu onbestreden) haar gang en heerschte in 1920 het ge-
heele jaar door zeer kwaadaardig. In dat jaar waren 53280 vee
beslagen aangetast; in de provincie Gelderland alleen 9515. Fataal 
was ook dat in 1919 en 1920 vele koeien niet immuun bleken te zijn 
geworden na het eenmaal doorstaan der ziekte. 

Gelukkig kwamen in 1919 de veeartsen op de gedachte serum of 
gedefibrineerd bloed van reconvalescente dieren in te spuiten als 
voorbehoed-, eventueel als geneesmiddel. Als voorbehoedmiddel 
heeft dit enorm veel jonge kalveren en biggen voor den dood behoed. 

Het bloed werd afgenomen vóór het afloopen der derde week na 
het optreden der blaren. In Friesland werden in 1920 met recon
valescent-bloed geënt 2243 koeien (200-600 gr.), 27933 kalveren 
(40-100 gr.), 3003 varkens (10-50 gr.). Het resultaat was zeer 
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gunstig. De veeartsen hadden meer succes dan de Staatscommissie. 
De commissie bracht op 29 November 1921 rapport uit. Veel 

nieuws bracht het niet, het grootste nieuws, n.1. aard en wezen van 
de smetstof ontbrak natuurlijk. Maar ook goed nieuws omtrent de 
bestrijding, die nog wel doeltreffend zou kunnen zijn, al kende 
men aard en wezen der smetstof niet, ontbrak. 

Enkele grepen uit het verslag volgen hier: 
Een minderheid (Prof. de Blieck en E. Westbroek) ging niet 

accoord met de conclusie der meerderheid, dat de ziekte van 
Staatswege moest worden bestreden. Deze tweede leden waren van 
meening „dat het karakter van het mond- en klauwzeer niet 
motiveert, dat van Staatswege de ziekte wordt bestreden, en dat de 
schade aanmerkelijk kan worden verminderd door veeartsenij kun
dige hulp, het gebruik van immuunserum of bloed van herstelde 
dieren, waardoor het boosaardig karakter grootendeels kan worden 
voorkomen. De Regeering diende volgens hen slechts adviseerend en 
onderwijzend op te treden. „Zij stelle hare ambtenaren ter beschik
king, hetgeen echter niet insluit, dat de Overheid ook de kosten der 
bestrijding dragen moet". 

De commissie adviseerde tot de oprichting van een instituut voor 
het onderzoek van besmettelijke dierziekten in het algemeen, echter 
met bijzondere accommodatie voor het mond- en klauwzeeronder-
zoek, welk instituut door middel van een centraal internationaal 
lichaam voeling zou moeten houden met soortgelijke in andere landen 
op te richten instituten. 

Ze achtte het zeer gewenscht dat de bij den Volkenbond aan
gesloten of nog aan te sluiten landen of groepen van landen zich 
met elkander verstaan over de gemeenschappelijke bestrijding van 
het mond- en klauwzeer. 

Tot wering van de invoering van de ziekte uit het buitenland 
werd het wenschelijk geacht, o.a. een inlichtingsdienst in het buiten
land en vestiging van quarantaine-inrichtingen aan de grenzen. 

De meerderheid der Commissie wenschte het afmaken in het 
bestrijdingssysteem te behouden, echter onder centrale leiding. De 
leider, volgens de meening der Commissie, behoorde rechtstreeks 
onder den Minister de bestrijding te voeren. Hij behoorde te worden 
onttrokken aan het toezicht van den Directeur-Generaal van den 
Landbouw. Een overwegend bezwaar tegen deze onttrekking van den 
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Veeartsenijkundigen Dienst in het algemeen aan de Directie van den 
Landbouw, achtte de Staatscommissie niet aanwezig. 

De Staatscommissie meende verder, dat een permanente Com
missie van Bijstand, bestaande uit veeartsen en veehouders diende 
te worden ingesteld, om den Minister ter zake van de bestrijding 
van het mond- en klauwzeer te adviseeren. 

De meerderheid der commissie achtte het wenschelijk, dat alle 
kosten der bestrijding ten laste van den Staat komen. Een minder
heid was van meening, dat de kosten voor het grootste deel ten laste 
der veehouders moesten komen. Deze leden achtten het volstrekt 
geen bezwaar als daardoor meer medezeggenschap aan de vee
houders zou moeten worden toegekend. 

De strijd tegen de overige besmettelijke veeziekten ging in ver
gelijking met die tegen het mond- en klauwzeer na 1910 van een 
leien dakje. De kwade droes scheen in 1911 vrijwel bestreden. 
Slechts één geval bij een inheemsch paard kwam voor. Zoo ergens 
dan moet echter in den strijd tegen de besmettelijke veeziekten het 
parool zijn „weest waakzaam". In 1912 constateerde men weer 
26 gevallen, in Noord-Holland bij 11 paarden. Russische poney's 
deden er af en toe veel kwaad aan. 

Toen er in 1915 geen invoer van paarden plaats had, daalde het 
aantal gevallen weer; in 1916 waren er 17 gevallen. In 1918 weer 
1 geval, in 1920 twee en 1921 vier. De malleïnatie, nu de ophthalmo-
reactie, bleek een enorme steun bij de bestrijding. 

De schurft bij schapen bleef in de heidestreken door zorgeloosheid 
en door sabotage der herders nog steeds hangen, verminderde echter 
gaandeweg, door de vermindering van het aantal heideschapen in 
verband met de ontginningen. Zonder jaarlijks inspecteeren zou er 
echter niet veel van zijn terechtgekomen. In 1909 werden er nog 
2863 gevallen geconstateerd, de meeste in Drenthe en Overijsel 
bij de heideschapen. 

In 1910 werd in Drenthe voor Rijksrekening een badtoestel aan
geschaft om de dieren met „Coopers Dip" (zwavel en arsenik) te 
behandelen. Hiermede werden gunstige resultaten verkregen. Na 
1910 daalde het aantal der aangetaste dieren sterk. In 1913 was het 
aantal 829, in 1916 echter weer 2915, voor het meerendeel in 
Drenthe en Overijssel. 
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De schurft bij paarden verkreeg in den oorlogstijd nu en dan een 
sterke verspreiding door geïnterneerde en gesmokkelde paarden. In 
1920 telde men over het geheele land 347 gevallen, in 1919, 147; 
in 1918, 279. 

Het miltvuur bleef natuurlijk nog hangen. Het roekeloos omgaan 
met cadavers bleef plaats hebben. In 1911 waren er 926 koeien 
aangetast, waarvan 253 in Limburg en 146 in Noord-Brabant; 
in I9!3> 440. 

De preventieve vaccinatie, nu met serum en cultuur van de Rijks-
seruminrichting en de serumbehandeling van zieke en verdachte 
dieren nam iets toe, varieerde overigens natuurlijk met het aantal 
gevallen hetwelk voorkwam. In 1911 was het aantal geënte dieren 
3447. In 1918, 306; toen was het aantal aangetaste dieren slechts 171. 

Van 1915—1920 was het aantal gevallen van miltvuur veel minder 
groot. Velen meenden dat toe te moeten schrijven aan het feit dat 
toen geen buitenlandsch graan werd ingevoerd. Anderen waren 
daarvan niet zoo zeker. Bewezen werd het in ieder geval niet. In 
1917 leest men in het Verslag: „Velen meenen dat nog steeds de 
opgehouden invoer van buitenlandsche granen een gunstigen invloed 
heeft". In 1919 waren er slechts 135 gevallen, in 1920, 154, in 
1921 weer 271 gevallen. Merkwaardig mag het heeten dat in Lim
burg dat vroeger een broeinest was van het miltvuur in 1920 slechts 
10 gevallen werden gesignaleerd. 

Hondsdolheid kwam er in de oorlogsjaren (1914—1918) be
trekkelijk weinig voor, in aanmerking nemende dat het toezicht 
hierop in de aangrenzende landen natuurlijk sterk was verslapt. In 
1917 en 1918 werd er zelfs geen enkel geval gesignaleerd. In 1919 
echter kwam infectie in Groningen, Drenthe, Overijsel en Gelder
land vanuit Duitschland voor en werden 10 honden en 1 kat door 
de ziekte aangetast. In 1920 kwamen zelfs 17 gevallen in Overijsel 
voor. 

Trichinose kwam nu en dan voor, vooral in de omgeving van 
Zandvoort en Amsterdam. 

Het rotkreupel spotte met de wettelijk voorgeschreven maatregelen 
en stoorde zich nog steeds meer aan het weer dan aan de officieele 
maatregelen. In natte jaren kwam het meer voor dan in droge. 
Sabotage der voorschriften was mede wel de oorzaak. Van doel
treffende veeartsenijkundige behandeling was in vele gevallen ook 
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geen sprake. In Noord-Holland vooral was het aantal aangetaste 
dieren soms groot, ook in Friesland bleef de ziekte hangen. Toen 
inspecties werden gehouden, evenals bij de schurft der schapen en 
de behandeling daardoor meer tot haar recht kwam, verbeterde de 
toestand wel. In 1919 telde men slechts 261 gesignaleerde gevallen. 
In 1916 was het aantal gevallen 2481, maar in 1909 was het slechts 
7 2  e n  t o e n  k r e e g  m e n  o o k  s t e r k  d e n  i n d r u k ,  d a t  d e  z i e k t e  a f 
nemende was. 

De vlekziekte bleef natuurlijk nu en dan heerschen als in de dagen 
van ouds. De aangifteplicht werd als regel gesaboteerd. Het aantal 
der preventieve entingen geeft een beteren maatstaf omtrent het 
voorkomen der ziekte dan de aangifte. In 1911 heerschte veel vlek
ziekte, in verband met de heete droge zomer en werden er 301417 
varkens preventief geënt en 7052 curatief; 46436 verdachte dieren 
ondergingen een noodenting. De meening dat de sterke verbreiding 
der ziekte het gevolg was van de preventieve cultuurentingen was 
nog steeds niet verdwenen. 

In 1911 kwam de Seruminrichting met een nieuwe entstof, de 
„prophylactine", die de dubbele enting tot een enkelvoudige terug
bracht. Verschillende varkens werden na deze enting ziek. Men 
vond in de aangetaste dieren vlekziektebacillen, maar ook wel 
streptococcen, wat eensdeels werd toegeschreven aan onvoldoende 
migitatie der culturen, anderdeels aan verontreiniging er van. 

De prophylactine heeft nogal stof doen opwaaien, doordat de 
eigenaars der ziek geworden varkens schadeloosstelling eischten 
waartoe de Regeering aanvankelijk niet bereid was. In 1914 werd 
de zaak commissoriaal in de Tweede Kamer onderzocht en tenslotte 
werd de helft der schade door het Rijk vergoed. De prophylactine 
was in die dagen indirect oorzaak van den eisch der veeartsen, dat 
de bereidingswijze der entstoffen door de Rijksseruminrichting ge
publiceerd zou worden. 

In 1913 werd de kostelooze levering der entstoffen door de Rijks
seruminrichting gestaakt, wat tot een vermindering der preventieve 
entingen leidde. Verschillende veeartsen keurden om die reden het 
tarief af. Men vergat echter dat de varkensstapel door het dure 
voeder toen veel minder groot was. De clandestiene entingen door 
niet-veeartsen kregen meer en meer vasten voet. 
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DE TUBERCULOSEBESTRIJDING IN HET BEGIN DEZER EEUW. 

In het laatst der vorige eeuw trok de tuberculose van het rund zeer 
sterk de aandacht, niet zoo zeer om haar zelfs wil, maar in hoofd
zaak in verband met de beteekenis die ze heeft voor de gezondheid 
van den mensch. 

Dit was een question bruiante na de onderzoekingen van Villemin 
(1865), waaruit gebleken was, dat de tuberculose een ziekte is, die 
van het eene dier op het andere kan worden overgebracht. In verband 
hiermede zond het Geneeskundig Staatstoezicht voor de provinciën 
Friesland en Groningen op 14 Januari 1877 het hiervolgende adres 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken: 

In de vergadering van den geneeskundigen Raad voor 
Friesland en Groningen, den 27 December j.1. gehouden is door 
één der leden de aandacht gevestigd op het gevaar van de over
brenging van de parel- of tuberkelziekte van het rundvee op 
den mensch, vooral met het oog op het gebruik van vleesch 
en melk afkomstig van zieke dieren. 

Het is uit de jongste onderzoekingen daaromtrent vooral in 
Duitschland gedaan, overtuigend gebleken, dat die ziekte onder 
het rundvee aldaar eene groote verbreiding heeft, en dat er door 
gemis van voldoende toezicht op het vleesch en de melk van de 
door die ziekte aangetaste runderen, groot gevaar bestaat voor 
den mensch. Vooral is dit gevaar voor de zuigelingen, waarvan 
zoo velen met koemelk worden opgekweekt, niet gering te 
achten. 

Omtrent het voorkomen van die ziekte en hare zekere of 
vermoedelijke gevolgen hier te lande, is nagenoeg niets met 
zekerheid bekend. En toch laat zich vermoeden, dat die ziekte 
bij onze veestapel niet minder zal worden aangetroffen dan in 
den vreemde, terwijl bij het gebruiken van de derivaten der 
aangetaste koeien, de schadelijke gevolgen, ofschoon onopge
merkt, niet zullen uitblijven. 
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De Raad heeft daarom gemeend Uwe aandacht op dit onder
werp, dat in een zoo nauw verband met de volksvoeding in het 
bijzonder en met de volksgezondheid in het algemeen staat, te 
moeten vestigen. Hij neemt de vrijheid Uwe Excellentie in 
overweging te geven, om in de eerste plaats deze aangelegen
heid tot een onderwerp van ernstig onderzoek bij het Vee-
artsenijkundig Staatstoezicht te willen maken. 

Dit adres werd gezonden om bericht en raad aan den Raad van 
Bestuur van 's Rijksveeartsenijschool, die het volgende advies gaf: 

De parelziekte of tuberkelziekte van het rundvee, die reeds 
sedert langen tijd voor eene erfelijke ziekte gehouden wordt, 
is in de laatste jaren op grond van waarnemingen en proef
nemingen ook als besmettelijk aangemerkt. Dat zij zulks voor 
runderen en eenige andere diersoorten inderdaad is, valt niet 
meer te betwijfelen. Dat zij het ook voor den mensch is, moet 
voor het minst als waarschijnlijk worden aangenomen, en van
daar dat men in het buitenland, waar eene statistiek van het 
voorkomen dezer ziekte evenals ten onzent ontbreekt, zich 
bezighoudt met het beramen van maatregelen om dienaangaande 
de noodige kennis te verkrijgen. 

Met volkomen zekerheid kan gezegd worden, dat de parel
ziekte (in vele streken „inwendige pokken", in andere ook wel 
„gortigheid" genoemd) in sommige gedeelten van ons land 
eene staande kwaal is; het meest schijnt zij voor te komen in 
gedeelten van de provinciën Noord-Brabant, Limburg en Gel
derland. Deze kennis berust tot nog toe echter alleen op losse 
mededeelingen van veeartsen en van keurmeesters van vleesch. 
Bij het in het vorig jaar afgenomen examen van als veearts 
gepatenteerde personen werd, zooals vermeld is, ingevolge 
punt 2 van het programma mede gevraagd over de parelziekte, 
en ook daarbij is duidelijk gebleken, dat deze ziekte in menige 
streek van ons land veel voorkomt en algemeen bekend is. 

Bij de keuring van vleesch wordt, voor zoover bekend, ten 
opzichte van deze ziekte naar het individueel gevoelen der keur
meesters hier meer, daar minder streng te werk gegaan, zooals 

26 
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trouwens bij het zoo zeer uiteenloopend gehalte der keur
meesters niet anders te verwachten is. 

Volgens art. n der wet van 8 Juli 1874 (Stbl. 98) regelende 
de uitoefening der Veeartsenij kunst zijn de veeartsen verplicht 
aan den districtsveearts en den burgemeester kennis te geven 
van alle door hen opgemerkte veeziekten, die „besmetting van 
vee of van menschen kunnen veroorzaken of op andere wijze 
gevaarlijk voor den gezondheidstoestand van den mensch of 
van den veestapel kunnen worden". Naar het schijnt wordt 
echter tot nog toe door de veeartsen van gevallen van parel
ziekte, die zij in hunne praktijk of bij de keuring van vleesch 
waarnemen, in den regel zoodanige kennisgeving niet gedaan. 
Over het bestaan van gevaar in deze liepen trouwens de mee
ningen zeer uiteen. 

Zooals het thans echter met de quaestie van het al of niet 
gevaarlijk zijn van vleesch en melk van aan parelziekte lijdende 
dieren gesteld is, zou het hoogst wenschelijk zijn: 

1. dat de veeartsen en de tot uitoefening der veeartsenij-
kunst toegelaten personen door tusschenkomst der districts
veeartsen uitgenoodigd.worden de bij art. 11 bedoelde kennis
geving van alle gevallen van parelziekte te doen, en 

2. dat verder de districtsveeartsen, ingevolge het bepaalde 
bij art. 10, 2e lid, der wet van 20 Juli 1870, Stbl. No. 131, 
van het voorkomen dezer ziekte bericht gaven aan den genees
kundigen inspecteur in hunnen kring. 

Deze kennisgevingen zullen dan wel grootendeels of in den 
regel betrekking hebben op dieren, die reeds geslacht of ge
storven zijn, omdat de parelziekte tijdens het leven zoo hoogst 
moeilijk te onderkennen is en haar bestaan bij vele dieren die 
er aan lijden zelfs niet in het minst vermoed wordt, maar in 
elk geval kan op deze wijze ten deele blijken, hoe het met voor
komen dezer ziekte hier te lande gesteld is. Uit gemeenten waar 
de vleeschkeuring aan andere personen opgedragen is, zouden 
de gewenschte opgaven door tusschenkomst der burgemeesters 
te verkrijgen zijn. Maar aan de volledigheid van deze statistiek 
zal natuurlijk veel moeten ontbreken, zoolang er nog vele 
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gemeenten zullen zijn waar in het geheel geen vleeschkeuring 
plaats heeft. 

Aan de melk is niet te zien of zij van een aan parelziekte 
lijdend rund afkomstig is; keuring van melk kan bijgevolg ten 
deze van geen nut zijn. En het is niet wel denkbaar, hoe men 
den verkoop van zoodanige melk zou kunnen tegengaan, ook 
al kon men, wat niet het geval is, de parelziekte met voldoende 
zekerheid tijdens het leven van het dier herkennen. Gelukkig 
echter dat men het er voor houden mag, dat de melk onscha
delijk gemaakt kan worden door ze voldoende te koken. 

Utrecht, 25 Januari 1877. 
(get.) A. W. H. WIRTZ, 

rapporteur. 

De directeur der school, Mac Gillavry, voegde nog daaraan het 
volgende toe: 

Het zij mij vergund nader uiteen te zetten hoe ik mij voorstel 
dat proefnemingen moeten gedaan worden, ten einde voor goed 
uit te maken of met tuberculeuse deelen van het menschelijk 
lichaam parelziekte bij het rund kan worden verwekt. 

In de eerste plaats dan zal een groot aantal runderen noodig 
zijn, de eenige mogelijkheid om toeval uit te sluiten. Verder 

' zal nauwlettend moeten worden gewaakt dat de contröle-dieren 
buiten mogelijkheid van besmetting blijven. Om zoo goed 
mogelijk aan deze eischen te voldoen zou men als volgt kunnen 
te werk gaan: In een afgelegen streek waar parelziekte onbe
kend is, dient een terrein behoorlijk te worden afgesloten door 
afrastering en sloten. Dit terrein dient door afrastering en 
sloten opnieuw in twee helften verdeeld te worden. In elke 
helft bouwe men een stal, die zonder overvuld te zijn, 40 runde
ren, respectievelijk kalveren kan bevatten. 

Bij de stallen behooren verblijven voor het dienstdoend 
personeel. 

In streken waar parelziekte onbekend is, koope men 80 runde
ren van den leeftijd van enkele dagen tot 3 a 4 jaar toe, zorg 
dragende dat zooveel mogelijk alle aangekochte dieren twee 
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aan twee in leeftijd, uitwendig voorkomen, geslacht, enz. over
eenkomen. Van elk op die wijze uitgezocht paar wordt een dier 
geplaatst op de contróle-stal, het andere in de stal waar de 
besmetting zal beproefd worden. 

De dieren in eiken stal worden nader gesorteerd in 4 seriën, 
zorg dragende dat in elke serie dieren van verschillenden 
leeftijd voorkomen. 

De ie serie is bestemd voor voederingsproeven met tuber-
culeuse stoffen, afkomstig uit het menschelijk lichaam. De 
2e serie wordt voor inentingsproeven bestemd. De 3e serie 
dient om te beproeven de dieren te besmetten vanuit de lucht
wegen. De 4e serie is bestemd voor besmettingsproeven vanuit 
de groote weivliesholten (pleura en peritoneum). 

De besmette dieren worden in regelmatige perioden in den 
tijd van één jaar, gerekend vanaf de laatste besmetting, afge
maakt. Tegelijk met elk besmet individu wordt zijn paarling 
afgemaakt. 

De besmettingsproeven worden verricht door gediplomeerde 
veeartsen. 

De lijkopeningen der besmette en contröle-dieren geschieden 
in een goed afgesloten lokaal door de leeraren in ziektekundige 
ontleedkunde en weefselleer bij 's Rijksveeartsenijschool. 

Het personeel der twee afdeelingen van het terrein mag 
enkel zijn eigen afdeeling betreden. 

De kosten dezer proefneming werden door Mac Gillavry geschat 
op 25000 a 30000 gld. Deze proeven bleven achterwege. 

Nadat Koch had verkondigd dat de tuberkelbacil van den mensch 
en die van het rund identisch zijn en er dus gevaar dreigt voor den 
mensch door de tuberculose van het rund, kwam op verschillende 
Tuberculose Congressen aan de orde de vraag, wat er gedaan kon 
worden om dit gevaar te keeren. Op het Congres te Parijs (1888) 
ging men zoover te verklaren, dat al het vleesch van vee hetwelk 
tuberculeus was, moest worden vernietigd. En toen uit de verslagen 
der nieuw opgerichte abattoirs, het scheen te blijken dat de tuber
culose bij het rund zich in ons land sterk uitbreidde, sloeg de schrik 
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om het hart en werd in 1898 een Staatscommissie benoemd, die 
deze aangelegenheid moest bestudeeren. 

Deze Staatscommissie bestond uit: A. W. H. Wirtz, directeur 
der Rijksveeartsenijschool, secretaris der commissie; H. C. Reimers, 
plaatsvervangend districtsveearts en leeraar aan de Landbouwschool 
te Wageningen; H. F. Bultman, voorzitter van het Nederlandsch 
Landbouwcomité en lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal; 
D. van Konijnenburg, secretaris van het Friesche Rundveestamboek 
en Dr. W. P. Ruijsch, adviseur voor medische en vétérinaire zaken 
bij het Departement. 

De commissie kwam in 1900 met een uitvoerig rapport en ont
werp van wet, de zgn. „Rundertuberculosewet 1901". Het ontwerp 
werd door de Regeering bij de Kamers ingediend op 18 October 
1900. Dit wetsontwerp schreef zeer radicale maatregelen voor, n.1. 
aangifteplicht; onderzoek door een tuberculose-veearts; afzonde
ring; afmaken van klinisch zieke dieren; jaarlijksche (kostelooze) 
tuberculinatie en hertuberculinatie bij de veehouders die dit 
wenschten, mits ze in staat waren de reageerende dieren af te 
zonderen; verbod van vervoer, behalve voor de slachtbank; afmaken 
van reageerende dieren binnen 1% jaar; bewaking van hoeven en 
erven, indien noodig; keuring van vleesch van afgemaakte dieren; 
vergoeding van de helft der waarde naar den gezonden toestand 
gerekend; ontsmetting der stallen of standplaatsen, waar de klinisch 
zieke dieren hadden gestaan. 

De bestrijding der tuberculose zou buiten de wet van 1870 om
gaan. De uitvoering zou niet berusten bij de districtsveeartsen, maar 
door aparte tuberculose-veeartsen (een inspecteur en eenige adjunct
inspecteurs) geschieden. 

De Minister betoogde dat de wet noodig was in verband met de 
snelle uitbreiding, met het oog op de volksgezondheid, voor het be
houd van onzen veestapel en voor de uitvoerhandel van het rundvee. 

Het wetsontwerp ging van het standpunt uit, dat de tuberculose 
van het rund een zich snel verbreidende ziekte was, waartegen snel 
ingrijpende maaregelen moesten worden genomen. 

Minister Goeman Borgesius betoogde in de Memorie van Toe
lichting wel dat de geleidelijke weg werd gevolgd, de voor
schriften praktisch uitvoerbaar waren, de veehouders er niet door 
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werden gedupeerd en de kosten niet te groot zouden zijn, maar dit 
betoog was wel zeer sterk in tegenspraak met de uitgebreide en 
rigoureuse maatregelen die de wet voorschreef. 

Dit ontwerp „Rundveetuberculosewet" trok natuurlijk sterk de 
aandacht van de Maatschappij tot Bevordering der Veeartsenij
kunde. Met spoed werd er een Bijzondere Algemeene Vergadering 
belegd (20 April 1901). Er werd een commissie van advies benoemd 
bestaande uit: M. H. J. P. Thomassen, D. van der Sluijs, J. F. 
Laméris, H. Veenstra en J. Wester. Op advies der commissie werd 
in een motie verklaard dat de Maatschappij haar algeheele adhaesie 
schonk aan de wijze waarop de Regeering de tuberculose onder het 
rundvee wenschte te bestrijden, en verder luidde de motie: „Ver-
eenigt zich n.1. met de in bedoeld wetsontwerp omschreven hoofd
maatregelen (aangifte, afzondering, afmaking van klinisch zieke 
dieren, enz.) alsmede met de voorgestelde regeling betreffende de 
uitvoering dier maatregelen". 

Het wetsontwerp kwam ook bij het Landbouwcomité om advies. 
Intusschen had het Bestuur van het Friesche Rundveestamboek, 

waarvan de secretaris, van Konijnenburg, lid was geweest der 
Staatscommissie, uitgebreide tuberculinaties en hertuberculinaties 
laten verrichten door een landbouwkundige (Iman van den Bosch). 
Mede op grond van de door van den Bosch verkregen resultaten 
(die overigens kritiek'niet konden doorstaan) bestreed het Land
bouwcomité de wet. Het comité betoogde dat het wetsontwerp van de 
veronderstelling uitging dat de tuberculine-proef niet faalt, maar 
dat de proef in Friesland tot resultaat had gehad, dat het vertrouwen 
in de tuberculinatie was geschokt; wat overigens niet te verwonderen 
was, omdat de tuberculinatie grootendeels door leeken werd uit
gevoerd en door leeken werd beoordeeld, temeer omdat de toen 
gebruikelijke subcutane tuberculinatie ook in handen van geschoolde 
deskundigen nog een groot percentage miswijzigingen gaf. 

In Friesland zou n.1. gebleken zijn, dat runderen, die de eerste 
maal bij de injectie reageerden, dit bij de tweede proef niet deden 
en ook omgekeerd, dat die bij de eerste tuberculinatie niet reageerden, 
dit bij de tweede maal wel deden. 

Het Landbouwcomité achtte het daarom van het grootste belang 
dat de Regeering zich beter vergewiste omtrent de waarde der 
tuberculinatie. Bovendien achtte het Landbouwcomité het niet goed, 
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dat de tuberculinatie van Rijkswege moest geschieden. Dit zou te 
duur zijn, temeer omdat de tuberculinatie „een hoogst eenvoudige 
manipulatie" was. Daarom wenschte het comité een bepaling in de 
wet te zien opgenomen, dat ook tuberculine kon worden verschaft 
aan de Maatschappijen van Landbouw en de Rundveestamboeken, 
waardoor het particulier initiatief meer zou worden aangemoedigd. 
Verder insinueerde het Landbouwcomité: „nu wordt alles weer aan 
ambtenaren overgelaten daartoe afzonderlijk aangesteld. Er is een 
diensttak van gemaakt, waardoor het ambtenarenpersoneel kan 
worden uitgebreid". Een ander bezwaar werd geacht de afzonde
ring, wat vrijwel overal in Nederland onmogelijk zou zijn toe te 
passen. Bovendien zou de bestrijding naar de meening van het 
Landbouwcomité, doordat alles onder het Staatsbestuur werd ge
bracht, veel te duur worden. Medewerking der veehouders zou men 
volgens het comité niet mogen verwachten, omdat de inrichting der 
stallen in Nederland eenvoudig over het hoofd was gezien. Een 
wet tot deugdelijke en stelselmatige bestrijding der tuberculose 
diende volgens het comité zoo te worden ingericht, dat op mede
werking althans van de goed gezinde veehouders, viel te rekenen, 
en aan deze voorwaarde voldeed volgens het Landbouwcomité het 
ontwerp niet. 

Tenslotte had het comité oók bezwaar tegen de aangifteplicht, 
omdat ze moeilijk kon worden nagekomen en bovendien volgens 
deze wet den veehouders schade werd berokkend, doordat gedu
rende het onderzoek, wat op de aangifte moest volgen, de melk en 
de daarvan bereidde zuivelproducten niet mochten worden verkocht. 
De hertuberculinatie wenschte men geschrapt te zien. De tuber
culinatie zou ook door de eigenaars zelf voor eigen rekening moeten 
kunnen geschieden. 

In de commissie uit het Landbouwcomité, die dit vernietigend oor
deel uitsprak, hadden n.b. twee leden der Staatscommissie, welke de 
wet had ontworpen, zitting (Bultman en van Konijnenburg). Het 
Landbouwcomité vereenigde zich in het algemeen met de bezwaren 
die door de commissie waren te berde gebracht. Verschillende leden, 
o.a. de invloedrijke heer van Konijnenburg, waren van meening dat 
het beter zou zijn dat de wet zich bepaalde tot het bestrijden der 
tuberculose bij het klinisch zieke vee. 
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De commissie van het Landbouwcomité had in vele opzichten 
gelijk en kreeg ook gelijk. Het ontwerp werd ingetrokken. 

De grondslagen voor een zoo rigoureus ingrijpen als het wets
ontwerp beoogde, stonden inderdaad niet voldoende vast. 

Voor de Veeartsenijkunde is het achterop bekeken een geluk 
geweest dat het ontwerp is ingetrokken; het was op een groot fiasco 
uitgeloopen, waarvan de veeartsen de schuld zouden hebben 
gekregen. 

Intusschen werkte men aan het Departement aan een andere op
lossing. 

Bij de behandeling van de Staatsbegrooting voor 1903 pleitten 
sommige leden der Staten-Generaal voor de opname van de tuber
culosebestrijding in het Koninklijk Besluit van 10 Jan. 1896, be-
hoorende bij de wet van 1870. 

De Minister antwoordde hierop, dat deze zaak in voorbereiding 
was. Bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1904, bleek het 
dat de Regeering wel maatregelen tegen de tuberculose wenschte te 
nemen, echter niet dwingend wenschte op te treden; voor dwang 
werd de zaak niet rijp geacht. De Minister wilde daarom de tuber
culosebestrijding ook niet doen geschieden op grond van de wet van 
1870 en wenschte zich te bepalen tot het nemen van maatregelen ten 
behoeve van het afmaken van dieren met open tuberculose, vooral 
waar het melkvee betrof. Ten dezen opzichte zou te rekenen zijn 
op de medewerking van de veehouders, en tevens zouden dan ook 
gegevens zijn te verkrijgen, die konden dienen als grondslag voor 
verdere maatregelen. Men ziet, het Landbouwcomité kreeg gelijk. 

Na deze mededeelingen van den Minister verscheen het Koninklijk 
Besluit van 2 Sept. 1904 (Stbl. 129) „houdende bepalingen tot be
vordering van de bestrijding van de tuberculose onder het rundvee". 

Ik laat de bepalingen van dit besluit hier volgen: 

Artikel 1. 
Runderen welke op tuberculose duidende verschijnselen vertoonen, 

worden tegen schadeloosstelling door het Rijk ter slachting over
genomen, wanneer de eigenaar, mits geen opkooper zijnde, en Onze 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid daartoe termen 
vindt. 
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Artikel 2. 
De eigenaren, die van de in art. i genoemde gelegenheid wenschen 

gebruik te maken, richten daartoe een aanvrage, bij voorkeur door 
tusschenkomst van het hoofd- of het afdeelingsbestuur eener in 
hunne provincie op het gebied van den landbouw werkzame vereeni-
ging, tot Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
met verstrekking van gegevens door invulling van een door den 
Minister vastgesteld formulier, waarvan exemplaren kosteloos op 
alle gemeente-secretariën §n bij voornoemde besturen verkrijgbaar 
zijn. 

Op deze aanvrage wordt binnen veertien dagen na ontvangst door 
onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid beschikt, den 
districtsveearts gehoord. 

Artikel 3. 
De schadeloosstelling bedraagt de waarde die het dier in den staat 

waarin het zich op het oogenblik der schatting bevindt nog voor het 
bedrijf van den eigenaar vertegenwoordigt. 

Artikel 4. 
De schatting geschiedt door een deskundige, benoemd door den 

burgemeester der gemeente, waar het dier zich bevindt. 
Wanneer de burgemeester, den districtsveearts gehoord, of de 

eigenaar of beiden geen genoegen nemen met de schatting, benoemt 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid twee des
kundigen, die met den eersten deskundige beslissen bij meerderheid. 
Is geen meerderheid te verkrijgen dan geldt voor de waarde de helft 
van het gezamenlijke bedrag van de hoogste en laagste schatting. 

De in de eerste en tweede lid bedoelde deskundigen zijn te be
noemen uit de voor de betrokken provinciën door Ons aangewezen 
personen. De aangewezenen leggen in handen van den burgemeester 
hunner woonplaats den eed of de belofte af van zich naar beste 
weten van hun taak te zullen kwijten; deze eed of belofte wordt 
geacht te zijn afgelegd voor den geheelen duur der aanwijzing. 

De eigenaar, die een aanvrage als in art. 2 bedoeld, heeft inge
zonden, verplicht zich daarmede: 

1. te gedoogen, dat hetzij door den districtsveearts of diens 
plaatsvervanger, hetzij door een geëxamineerden veearts onderzocht 
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wordt, of zich onder zijn rundveekoppel nog andere dan de ter 
slachting aangeboden runderen bevinden, welke op tuberculose 
duidende verschijnselen vertoonen; 

2. alle runderen welke bij het sub ie bedoelde onderzoek be
vonden worden op tuberculose duidende verschijnselen te vertoonen 
wanneer Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
daartoe termen vindt, aan het Rijk ter slachting af te staan tegen 
betaling van een schadeloosstelling, waarvan het bedrag zal worden 
bepaald op de in artt. 3 en 4 aangegeven wijze; 

3. de ter slachting aangeboden runderen, alsmede die, welke bij 
het sub ie bedoelde onderzoek bevonden worden op tuberculose 
duidende verschijnselen te vertoonen, hangende de beslissing van 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid noch te 
vervoeren, noch te vervreemden en zooveel mogelijk afgezonderd 
te houden van het andere vee; 

4. behoudens het bepaalde in art. 6, op eigen kosten, zoodra 
mogelijk, althans binnen 3 dagen na de verwijdering van de door 
het Rijk ter slachting overgenomen runderen, overeenkomstig aan
wijzing van den districtsveearts of diens plaatsvervanger, te laten 
reinigen de plaatsen in de stallen waar genoemde dieren gestaan 
hebben en bedoelde staanplaatsen in afwachting van die reiniging 
niet door ander vee te doen innemen. 

Artikel 6. 
Wanneer naar het oordeel van den districtsveearts of diens plaats

vervanger geen voldoend nut is te verwachten van de in art. 5 sub 4 
bedoelde reiniging, heeft voor zooveel zulks door genoemden ambte
naar noodig wordt geacht, ontsmetting plaats; deze ontsmetting 
geschiedt op kosten van het Rijk en op aanwijzing en onder opper
toezicht van den districtsveearts of diens plaatsvervanger. 

Hiermede deed dus het beginsel der vrijwillige bestrijding van 
besmettelijke veeziekten door de veehouders zijn intrede. 

Door veeartsen werd een onderzoek ingesteld op de aanwezigheid 
van klinische verschijnselen van tuberculose, mede door tuberculi-
natie, die onderhuids geschiedde. Het onderzoek op klinische ver
schijnselen werd aanvankelijk slechts ingesteld door ausculatie en 
percussie van de longen, het onderzoek der uitwendig gelegen 
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lymphklieren en de melkklier en door enkele veeartsen ook door 
rectaal onderzoek. Daarnaast werd, aan de Seruminrichting, ook 
bacteriologisch onderzoek van de melk en het sputum op de aan
wezigheid van tuberkelbacillen verricht. Het sputum trachtte men te 
verkrijgen door met een lepeltje aan een lange steel, „gelijk aan de 
lepel welke wordt gebruikt voor het Verkrijgen van baarmoeder-
inhoud" na het hoesten wat slijm uit de keel te schrapen. Deze lepel 
was door Ostertag aangegeven, en was bij de R.S.I. verkrijgbaar. 
De methode, welke Poels ter verkrijging van sputum in 1885 heeft 
aangegeven, n.1. door middel van een gaasje ingebracht na een 
operatief gemaakte opening in de trachea, werd nu door hem niet 
aanbevolen. 

De Directeur der Rijksseruminrichting had de leiding bij de 
tuberculosebestrij ding. 

De overgenomen koeien werden aanvankelijk alleen naar het 
abattoir te Rotterdam getransporteerd en daar geseceerd door per
soneel van de R.S.I.; later werden ook nog enkele andere abattoirs 
in het systeem ingeschakeld. Van 1 Januari 1905 tot 1 Januari 1906 
werden 4764 koeien ter overname aangeboden. Hiervan werden 
2656 overgenomen. De dieren waren meest afkomstig uit Friesland, 
Drenthe, Noord-Holland en Zuid-Holland. Volgens taxatie werd 
voor die dieren uitbetaald 263822,50 gld., de opbrengst was 
127598,37 gld., zoodat het verlies bedroeg 136224 gld. 75 % der 
overgenomen koeien bleken tuberculeus te zijn, echter slechts 59.5 % 
leed aan open tuberculose. Van de overgenomen dieren waren 1068 
getuberculineerd, hiervan leden 86 % aan tuberculose in den een of 
anderen vorm. Van de niet getuberculineerde dieren waren 60 % 
tuberculeus. 

Deze bestrijding der tuberculose duurde tot 1910. Van 1904 tot 
1908 werden aangeboden 34484 koeien en overgenomen 19531, waar
bij nog kwamen ongeveer 1000 koeien, die tijdens de onderzoekings
periode, resp. bij het wachten op onderzoek, stierven en die ook 
moesten worden uitbetaald. Het vervoer der overgenomen koeien 
naar Rotterdam bracht vrij groote kosten mee, waarom in 1909 
besloten werd dat de dieren ook konden worden afgemaakt en ge
seceerd in verschillende andere abattoirs. 

Van de overgenomen runderen in 1908 hadden 65.03 % open 
tuberculose. De overige dieren waren dus overgenomen en duur 
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betaald zonder nut. Dit gaf in 1909 aanleiding tot de bepaling dat 
alleen koeien zouden worden overgenomen, waarvan een veearts 
tevoren een verklaring had afgegeven, dat er wegens klinische ver
schijnselen aanleiding bestond tot de aanbieding en dat reeds tevoren 
op eigen kosten koppelonderzoek moest zijn geschied, en tenslotte 
dat de over te nemen dieren in het bezit van veefokkers moesten 
zijn. Bovendien zou geen schadevergoeding meer worden gegeven 
voor dieren die reeds vóór de overname gestorven waren. En ten
slotte werd paal en perk gesteld aan de dikwijlsveel te hooge taxatiën. 

In dat jaar werden 3 assistent-districtsveeartsen aangesteld, die 
zich speciaal met de tuberculosebestrijding zouden bezig houden. 

Het aantal der overgenomen runderen daalde door deze maat
regelen zeer sterk. 

Het algemeen resultaat der bestrijding was dat van 1 Januari 
1905 tot 1 Januari 1911 werden aangeboden 48660 runderen en 
overgenomen 27034 dieren van 17431 eigenaren. 

Volgens de gegevens door den Minister aan de Staten-Generaal 
verstrekt waren de kosten der tuberculosebestrijding in 1905, 
325978,57 gld-: in 1906, 574925,29® gld.; 1907, 733763,6o gld.; 
1908, 1125722,52 gld.; 1909, 729343,53 gld.; tezamen 3489733-5lS 

gld. De opbrengst der overgenomen runderen was 1905, 127598,79; 
1906, 228921,03; 1907, 262478,79; 1908, 340561,23®; 1909, 
226341,243; tesamen 1185900,67 gld. Het zuiver bedrag der kosten 
was dus 2303832,84® gld. De Regeering begreep dat het nut lang 
niet opwoog tegen de kosten. Het werd toen welletjes geacht. 

Bij Koninklijk Besluit van 1 December 1910, Stbl. 364, werd 
het Koninklijk Besluit van 2 September 1904, Stbl. 219, met ingang 
van 1 Januari 1911, ingetrokken. 

De tuberculosebestrijding was echter daarmee niet van de baan. 
Er kwam voor in de plaats een bestrijding (volgens hetzelfde 
Koninklijk Besluit van 1910). waarvan ik de bepalingen hier laat 
volgen. Dit Koninklijk Besluit was mede geteekend door den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel A. S. Talma. Deze 
Minister verklaarde in de Kamer, dat men geleid door de ervaring 
nu zou beginnen bij het begin en niet bij het eind. 

Artikel 1 van de nieuwe bepalingen luidde: 
1. Aan veefokkers en onder deze bij voorkeur aan hen, die leden 
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zijn van vereenigingen, welke zich de verbetering van den veestapel 
ten doel stellen, wordt, voor zoover het bedrag van de daarvoor 
beschikbare gelden zulks toelaten en onder voorwaarde, dat hunne 
veestallen aan redelijke hygiënische eischen voldoen, gelegenheid 
gegeven, met steun van Rijkswege de tuberculose onder hun rundvee 
te bestrijden. 

2. Met vergunning van Onzen Minister, met de uitvoering van 
dit Besluit belast, en onder door deze wet vast te stellen voorwaar
den kan deze gelegenheid ook worden geboden aan andere vee
houders, mits geen handelaren zijnde. 

Artikel 2. 
Zij, die van de in art. 1 bedoelde gelegenheid wenschen gebruik te 

maken, richten daartoe eene aanvrage tot den Directeur-Generaal 
van den Landbouw met beziging van een dóór dezen vastgesteld 
formulier, waarvan exemplaren kosteloos op alle gemeente-
secretariën verkrijgbaar worden gesteld. 

Artikel 3. 
Voor het geval, dat aan hunne aanvrage gevolg wordt gegeven, 

verbinden de aanvragers zich schriftelijk, voor den tijd, door of 
vanwege Onzen voornoemden Minister te bepalen: 

a. tot het laten onderzoeken van hun geheelen rundveestapel 
door den in art. 4 bedoelden veearts op klinische tuberculose; 

b. tot het verstrekken van de daarvoor noodige hulp; 
c. tot het afstaan van de klinisch-tuberculeuse runderen, welke 

in hun veestapel worden gevonden, aan het Rijk tegen eene ver
goeding of tot het slachten of doen slachten van die dieren binnen 
8 dagen na het onderzoek en onder toezicht van den in art. 4 be
doelden veearts; 

d. tot het vervoeren op eigen kosten van de door het Rijk over
genomen dieren hetzij tot het naastbij zijnde spoor-, tram- of boot
station, hetzij tot het voor de afmaking bestemde slachthuis, een 
en ander overeenkomstig de aanwijzingen van den in art. 4 be
doelden veearts ; 

e. tot het grondig reinigen en ontsmetten van de standplaatsen 
van door het Rijk overgenomen of van geslachte tuberculeuse runde-
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ren, overeenkomstig de aanwijzing van den in art. 4 bedoelden 
veearts; 

ƒ. tot het nemen van die voorzorgsmaatregelen welke in hun 
bedrijf kunnen worden toegepast om den tuberculosevrijen opfok 
van hun jongvee te verzekeren; 

g. tot het niet toevoegen van runderen aan hun veestapel, dan 
nadat deze door den in art. 4 bedoelden veearts onderzocht en van 
op tuberculose duidende verschijnselen vrij bevonden zijn; 

h. tot teruggave van de kosten van onderzoek volgens een daar
voor door Onzen voornoemden Minister vast te stellen tarief, indien 
aan het voorgaande niet wordt voldaan. 

Artikel 4. 
1. Het in art. 3 onder a bedoelde onderzoek heeft plaats op 

Rijkskosten door veeartsen, daartoe door Ons aangewezen. 
2. Zij genieten uit 's Rijks kas eene bezoldiging benevens ver

goeding voor reis- en verblijfkosten. 
3. Zij verrichten hunne werkzaamheden onder leiding van den 

districtsveearts, binnen wiens ambtsgebied zij werkzaam zijn, en 
volgens eene instructie door Onzen voornoemden Minister vast te 
stellen. 

Artikel 5. 
1. De districtsveearts wordt bij de leiding der in art. 4, lid 3, 

bedoelde werkzaamheden bijgestaan door tenminste twee door Onzen 
voornoemden Minister aan te wijzen personen, die met eerstge
noemde eene commissie van advies vormen, welker taak door dien 
Minister bij een instructie wordt omschreven. 

2. De in het voorgaande lid bedoelde personen genieten uit 
's Rijks kas vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

Artikel 6. 
1. De veeartsen, bedoeld in art. 4, zenden met betrekking tot 

het door hen verrichte onderzoek een rapport door tusschenkomst 
van den districtsveearts aan den Directeur-Generaal van den Land
bouw. 

2. Op grond van dat rapport wordt door Onzen voornoemden 
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Minister beslist, of er termen zijn om een of meer runderen ter 
slachting door het Rijk te doen overnemen. 

Artikel 7. 
De in art. 3 onder C bedoelde vergoeding wordt berekend naar een 

tarief, door Onzen voornoemden Minister vast te stellen. 

Artikel 8. 
1. De in art. 1 bedoelde gelegenheid wordt opengesteld met 

met ingang van 1 Januari 1911. 
2. Ons besluit van 2 Sept. 1904 (Stbl. 219) wordt ingetrokken 

met ingang van 1 Januari 1911. 

De bestrijding der tuberculose van 1905—1910 had dus fiasco 
geleden. De oorzaken daarvan waren: 

1. het nog niet voldoende onderlegd zijn van de meeste practi-
seerende veeartsen, vooral op het punt der klinische diagnose van 
open tuberculose; 2. het gemis van een goede methode om sputum 
op te vangen; 3. te late aangifte en te late overname; 4. onvoldoende 
medewerking van de veehouders; 5. misbruiken bij de taxatie; 
6. gemis van verplichte pasteurisatie van de ondermelk der zuivel
fabrieken. 

Kort gezegd, de zaak was niet rijp. 
De kern van het stelsel van het Koninklijk Besluit van 1910 was 

dus de afzondering van het verdachte vee en de tuberculose-vrije 
opvoeding. Deze twee, inderdaad principieel te eischen maatregelen, 
zijn echter in de praktijk moeilijk toe te passen. Daardoor heeft 
deze vrijwillige bestrijding nooit opgang gemaakt. Wel werden van
wege sommige organisaties pogingen aangewend om de bestrijding 
op dezen voet te bevorderen, maar veel baten deed dit niet. De 
maatregelen waren en werden niet populair. In 1913 waren nog 
slechts 39 fokkers aangesloten, de meesten in Limburg. 

In 1914 (10 Jan., Stbl. 13) werd het Kon. Besluit van 1910 ge
wijzigd, waarbij de aanvragers zich ook verplichtten tot het van 
Rijkswege laten merken en tot het niet dan met bestemming voor 
de slachtbank vervreemden van op hun verzoek getuberculineerde 
runderen, welke eene op tuberculose duidende reactie vertoonden. 
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Gedurende den oorlog werd de overname eenigen tijd gestaakt, 
„wegens de abnormale omstandigheden". 

In 1915 was het aantal aangesloten fokkers in Limburg 65; in 
1916 103 fokkers. Vanuit deze provincie werd in 1916 bericht dat 
reeds 35 stallen vrij waren van tuberculose. In 1916 werden er 
21 koeien overgenomen 1). 

De tuberculinatie op eigen initiatief en kosten nam toe, vooral 
in Friesland. Hierdoor kreeg men langzamerhand een beter inzicht 
omtrent de verspreiding der ziekte. Het bleek in Friesland in 1916 
dat ongeveer 30 % der runderen positief reageerden op tuberculine. 
In sommige streken van deze provincie bleek de tuberculose zeer 
sterk verbreid. 

In Friesland werd sedert 1910 onder leiding van practiseerende 
veeartsen hier en daar particulier de tuberculose-bestrijding onder
nomen, waardoor de bezwarende bepalingen van het Koninklijk 
Besluit werden omzeild. De handel in reageerende koeien (zgn. 
„afgespoten koeien") bloeide daardoor, waardoor de verspreiding 
der tuberculose in de hand werd gewerkt. 

Sedert 1913 werd vanwege het Friesche Rundvee Stamboek ge
legenheid gegeven om een aanteekening in de registers te verkrijgen 
voor geregeld onderzoek van den veestapel op tuberculose. 

In 1918 luidden deze voorwaarden aldus: 
Er bestaat voor de leden van het Friesche Rundvee Stamboek 

gelegenheid in de boeken een teeken te verkrijgen dat aanduidt, dat 
in het beslag van het lid geregeld maatregelen worden getroffen in 
het belang van de tuberculosebestrijding. 

Om dit teeken te verkrijgen dienen de leden te voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

1. Al hun vee twee achtereenvolgende jaren te onderwerpen aan 
tuberculinatie, gevolgd door klinisch onderzoek van de dieren, die 
daarvoor in aanmerking komen; 

*) Het gesukkel met de tuberculose gaf aanleiding dat het van Esveld-
fonds in 1916 een prijsvraag uitschreef: Bestrijding der tuberculose bij onze 
nuttige huisdieren, speciaal bij het rund. De jury bestond uit D. A. de Jong, 
J. Wester en A. Winkel. Er kwamen een zevental antwoorden in, alle werden 
te licht bevonden. 
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2. Het klinisch onderzoek minstens eenmaal jaarlijks te doen 
plaats vinden, terwijl men tevens elke van tuberculose verdachte koe 
ten onderzoek dient aan te bieden en verdachte uitscheidingspro
ducten ter onderzoek naar het kantoor van het F.R.S. dient op te 
zenden; 

3. A. De tuberculinatie jaarlijks te doen herhalen: a.. voor de 
kalveren en pinken; b. voor ingekochte koeien, indien de veearts dit 
in verband met de reactie noodzakelijk acht; deze moeten in elk 
geval twee achtereenvolgende jaren getuberculineerd worden; c. voor 
de bij de vorige tuberculinatie als twijfelachtig gesignaleerde koeien. 
B. Om de twee jaren voor het overige vee. 

4. De tuberculine-inspuiting door een veearts te doen geschieden ; 
de temperatuur-opname kan aan daarvoor opgeleide controleurs 
worden overgelaten op voorwaarde, dat de veearts 's morgens en 
's middags van den dag volgende op de inspuiting, het vee contro
leert op organische reactie en verdere afwijkingen, die de tempe
ratuur kunnen beïnvloeden. 

5. Klinisch zieke dieren (die gevaar voor de omgeving op
leveren) onmiddellijk af te zonderen van het andere vee, ze te doen 
merken met het door het Bestuur vastgestelde teeken en ze binnen 
een door het Bestuur in overleg met den veearts te bepalen termijn 
uit het beslag te verwijderen. 

6. De kalveren uitsluitend volle melk te geven van dieren, die 
op de tuberculinatie niet hebben gereageerd. Ondermelk en karnemelk 
mogen alleen aan kalveren worden verstrekt, als ze niet meer de 
Storch'sche reactie vertoonen. 

7. Na het onderzoek de opstalling van het vee in overleg met 
den veearts zoodanig te regelen, dat de geringste besmettings
kansen bestaan. 

8. Aan den Hygiëne-consulent, bij wien de controle berust, alle 
inlichtingen te verschaffen en elke gevraagde toegang te verleenen. 

Hierin vond de Gezondheidsdienst voor vee in Friesland voor 
een groot deel zijn oorsprong. Deze Gezondheidsdienst werd in 1919 
door het Friesche Rundvee Stamboek in samenwerking met den 
bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland in het leven 
geroepen. Ze voerde toen ten behoeve der tuberculosebestrijding de 
conjunctivale methode in. 

27 
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Intusschen werd in 1920 in de nieuwe Veewet het volgende be
paald : 

Art. 47. Bij algemeene maatregel van bestuur worden voor
schriften gegeven betreffende het verleenen van steun en maat
regelen tot bestrijding der tubercuolse onder het rundvee. 

Dit artikel kondigde dus aan het geven van een wettelijken grond
slag aan de uitgevaardigde voorschriften tot het verleenen van steun 
aan de tuberculosebestrijding. 

De voorschriften in art. 47 van de Veewet bedoeld, werden bij 
Koninklijk Besluit van 25 April 1922, Stbl. 217, vastgesteld. Ze 
waren gelijkluidend met die van het Koninklijk Besluit van 1914. 
Van rijkssteun op dezen voet verleend, werd echter hoe langer hoe 
minder gebruik gemaakt. In verschillende provincies werd meer en 
meer het Friesche systeem gevolgd. Het „afspuiten" verkreeg 
burgerrecht. 

In 1928 en de volgende jaren werd, onder intrekking der voor
waarden van 1922 aan vereenigingen van veehouders, welke de 
verbetering van de rundvee-fokkerij beoogen en ter bereiking van 
dit doel de tuberculose onder het rundvee harer leden willen be
strijden, van Staatswege geldelijke steun gegeven. Hiermede deed, 
nu over het geheele land verbreid, de „vrijwillige tuberculose
bestrijding met Rijkssteun" haar intrede. 
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DE „NIET BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN" IN HET LAATST 
DER ige EEUW. 

In de Verslagen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht vindt 
men vanaf 1870 ook gegevens omtrent de zgn. „niet besmettelijke 
veeziekten", d.w.z. ziekten, welke niet in het Koninklijk Besluit 
worden genoemd, waaronder dus ook verschillende wel besmettelijke 
ziekten. 

Zoo behoorden onder deze rubriek ook vlekziekte, mond- en 
klauwzeer, boutvuur en tuberculose; ziekten die voor een deel later 
op de lijst der besmettelijke ziekten kwamen. 

Omtrent het meer of minder veelvuldig voorkomen van verschil
lende dezer „niet besmettelijke ziekten", die de speciale aandacht 
trokken van de veeartsen in Nederland, vindt men in de Verslagen 
van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht interessante gegevens. 

Typisch is dat men soms over het geheele land sprak van een 
gezond jaar en daarentegen ook van zieke jaren, waarvan de oorzaak 
niet steeds voor de hand lag. Droge of natte jaren en goede of 
slechte hooiwinning speelden daarbij meestal de hoofdrol. 

In het verslag over 1870 vindt men vermeld dat de varkenstyphus 
= bloedantrax, blauwziekte, typhus petechialis, cyanose, alias 
\ lekziekte, zooals ze eerst later werd genoemd, veel voorkwam. 

De osteomalacie bij het rund, nu uit Nederland vrijwel verdwenen, 
kwam in 1870 en nog jaren daarna veel voor, vooral bij drachtige 
koeien, wat tot pseudoparalyse na het kalven, door de beenbreek-
ziekte, aanleiding gaf. Eerst omstreeks 1900 verdween ze door betere 
bodemcultuur langzamerhand van het programma. Ook bij biggen 
kwam het veelvuldig voor. Het werd tot de „kachectische ziekten" 
gerekend. Men wist wel reeds dat kalkgebrek de oorzaak was, vooral 
op lichte gronden en ontginningen. 

De kalfziekte, toen nog ook wel kalverziekte genoemd, „heerschte 
meer of minder kwaadaardig", zooals het heette, vooral in Limburg 
en Noord-Brabant. 

Alen wist wel reeds dat sterke voeding daartoe praedispositie 
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schiep, maar toch dacht men blijkbaar daarnaast aan een geheim
zinnige infectie. 

Van iets dat op „kopziekte" geleek, vindt men in de eerste tien
tallen jaren na 1870 niets vermeld. 

Parelziekte, alias tuberculose, trok nog zeer weinig de aandacht 
en kwam, volgens de verslagen, zeer weinig voor. Men achtte de 
ziekte erfelijk. 

De acute kruisverlamming (ruggemerg-nierontsteking, typhus 
lumbalis) of „beslag", zooals men het noemde, kwam ook toen in 
Limburg veel voor. Men sprak nog niet van haemoglobinurie; blijk
baar had hier te lande de donkere urine nog niet de aandacht 
getrokken. Eerst veel later, na de onderzoekingen van Bollinger, 
ziet men ook de term haemoglobinurie verschijnen. Men dacht in 
1870 nog aan „kwaadsappigheid". 

Het mond- en klauwzeer komt als tongblaar, goedaardig mond
en klauwzeer of ook wel als goedaardig mondzeer in de verslagen 
voor. Men dacht dat een scherpe stof, een miasma, die zich op het 
gras afzette, de oorzaak was en noemde de ziekte „miasmatisch-
contagieus". De „inenting", d.w.z. het inwrijven van speeksel van 
een ziek dier in den mond van een gezond dier, een methode die wel 
reeds een eeuw oud is, pastte men hier en daar toe. 

De oudste inentingsmethode tegen mond- en klauwzeer bestond 
in het enten aan het oor bij schapen van lymphe uit nog niet 
gebarsten blaren tusschen de klauwen. Ze werd oorspronkelijk ver
richt in navolging van hetgeen bij schaapspokken geschiedde. 

In Noord-Brabant kwam boutvuur, toen meer bekend onder den 
naam kwartier-, bil- of krampvuur, veelvuldig voor. Dit was dan 
ook de provincie waar de voorbehoedende enting van Arloing, 
Cornevin en Thomas het eerst werd toegepast. 

In Groningen en Drenthe kwam op de lichte gronden veel bloed
wateren voor bij het rund. In Limburg op moerassige gronden. 
Men dacht aan anemonen en wolfsmelk als oorzaak. Uit Drenthe 
rapporteerde men in 1875, dat in de omgeving van Odoorn dit 
bloedwateren minder veelvuldig voorkwam door beter vee, betere 
voeding en verbetering van den bodem. Omtrent de piroplasmose 
wist men toen nog niets. 

Ook „wrang", die men als een rheumatische ziekte beschouwde, 
kwam in Groningen veel voor. 
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De influenza bij paarden, ook wel „oogontsteking bij paarden" 
genoemd of „petechiaal typhus", kwam nu en dan in Limburg veel 
voor. Typhus werd elk ziekteproces genoemd, hetwelk met koorts en 
gastrische of intestinale verschijnselen gepaard ging. Men nam in 
de eerste jaren na 1870 hierbij nog een „typheuse bloed-
ontmenging" aan. 

Kwikvergiftiging en loodvergiftiging werd bij koeien veel waar
genomen. Het eerste door het gebruik van kwikzalf tegen luizen, 
het tweede in verband met het gebruik van menie als verfstof. 

Verlammingen en hersenverschijnselen schreef men in den regel 
toe aan Cryptogamen, vooral van Puccinia en Uredo. 

In de jaren tegen 1880 trok de „parelziekte" meer en meer de 
aandacht, omdat ook het Geneeskundig Staatstoezicht er zich mee 
bemoeide, uit vrees voor besmetting van den mensch. De Genees
kundige Raad in Friesland wenschte in 1877 onschadelijkmaking 
van vleesch van parelzieke runderen. De districtsveearts berichtte 
den Raad dat hiervoor geen wettelijke bepalingen bestonden. 

Tuberculose werd overigens niet vaak geconstateerd. Men kon 
blijkbaar nog niet voldoende de tuberculeuse veranderingen der 
inwendige organen onderscheiden, en stelde tuberculose meestal 
identisch met „parelziekte, inwendige pokken of gortigheid". Van 
diagnostiek bij het levende dier was in die dagen nog geen sprake. 

Intusschen had in 1885 de bacteriologie zijn intrede gedaan, ook 
in de diagnostiek. Poels beval in dat jaar aan het sputum, wat men 
kon verkrijgen door via een tracheotubus een gaasje aan een ijzer-
draad in de bronchiën te brengen, op tuberkelbacillen te onder
zoeken. Poels was de eerste hier te lande, die tuberkelbacillen kleurde, 
nadat de speciale kleuringsmethode in 1885 door Koch was 
gevonden. 

In Noord-Holland werd door den districtsveearts in 1878 de ver
plichte aangifte van tuberculose ingevoerd, op grond van art. 34 

van de Uitoefeningswet, waarbij is bepaald, dat de ziekten, die ge
varen opleveren voor den mensch, moeten worden aangegeven. Er 
werden echter slechts enkele gevallen aangegeven, zelfs nog in 1885. 

In 1880 sprak men, evenals vroeger, nog over „antraxachtige 
ziekten", waarmee men volstrekt niet alleen bedoelde het miltvuur, 
maar vele andere ziekten, die snel doodelijk verloopen; ook vlek
ziekte behoorde tot deze categorie. 
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In 1878 werd vanuit Groningen gemeld dat men daar „Syphilus" 
bij 3 paarden had opgemerkt. Men bedoelde blijkbaar het eczema 
coïtale, wat in dat jaar vrij veel voorkwam. In Limburg werd dit 
„besmettelijke blaasjes-uitslag" genoemd. 

In 1881 en later werd uit Groningen (Warfum) gerapporteerd 
dat veel gevallen van „lendentyphus" bij paarden waren voor
gekomen door schimmelvergiftiging. Ik heb deze ziekte later ge
signaleerd als botulisme. De ziekte veroorzaakte vooral in Zeeland 
soms veel schade. 

In 1880 werd uit Zeeland gerapporteerd dat daar veel gevallen 
voorkwamen van lendentyphus door peeënvoedering. Hiermee werd 
de haemoglobinurie bedoeld. Ook in Groningen kwam dit meer voor 
na de invoering der suikerbietenbouw. 

Uit verschillende streken van het land werd in 1884 gerapporteerd 
dat abortus veel voorkwam bij paarden, koeien en schapen; in den 
regel werd het toegeschreven aan schimmelintoxicatie. 

Draaiziekte bij kalveren werd in Beerta geconstateerd. Het werd 
toegeschreven aan den invoer van een Ulmer dog uit Duitschland. 

Dat in de terminologie de oude namen der humoraal-pathologie 
nog niet verdwenen waren, blijkt ook uit een in 1882 in Friesland 
heerschende ziekte bij paarden, die werd genoemd de „gastrische, 
bilieuse vorm van influenza". 

De bacteriologische aera deed in 1885 zijn intrede in de verslagen 
van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht. 

In 1885 bracht Poels als plaatsvervangend districtsveearts een 
afzonderlijk rapport uit over een ziekte bij varkens in de omgeving-
van Rotterdam, die verliep met diarrhee, braken en verlammingen, 
hersenverschijnselen, roode plekken aan ooren, hals en buik, en 
waarbij hij een op de bacil van muizentyphus gelijkende bacterie 
vond. Hij dacht dat hiertegen de enting van Pasteur tegen vlek
ziekte, die hier te lande pas was ingevoerd, goed zou zijn geweest. 
Poels was toen blijkbaar op een dwaalspoor. 

In 1887 werd op Zuid-Beveland trichinose geconstateerd bij 
menschen. De patiënten hadden zuchtige zwelling der oogleden en 
andere lichaamsdeelen, spierpijnen, slapeloosheid en diarrhee. Men 
vond bij onderzoek van een stukje spierweefsel, door harpoeneeren 
verkregen, trichinen. Op een boerderij werden 10 personen ziek. De 
oorzaak is onbekend gebleven. Later is in verband hiermede op 
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aandrang van het Geneeskundig Staatstoezicht de trichinose van 
varkens in het Koninklijk Besluit als besmettelijke ziekte opgenomen. 

In 1887 werden in Noord-Brabant voor het eerst verschillende 
jonge runderen geënt met het vaccin tegen houtvuur van Arloing, 
Cornevin en Thomas. De enting had een gunstig gevolg; ze is daarna 
niet meer van het programma verdwenen. 

In dit jaar werd ook voor het eerst gewag gemaakt van een runder
ziekte in de Rijnstreek (Alphen), toen bekend onder de namen 
najaarsziekte, beroerte, bloedhersenziekte, lendenvuur of nieuwe 
ziekte: onze tegenwoordige kopziekte of grastetanie. De districts
veearts die om raad werd gevraagd, dacht eerst aan „apoplectisch 
miltvuur", in verband met het dikwijls snelle, doodelijke verloop. 
Echter het onderzoek van een cadaver op miltvuurbacillen, wat na 
de studiën van Koch reeds gebruikelijk was geworden, was negatief. 
Door den districtsveearts Laméris en den plaatsvervangend districts
veearts Poels, die toen reeds als bacterioloog bekend stond, werd 
een onderzoek ingesteld. In het uitvoerig rapport daaromtrent, dat 
in 1890 verscheen, kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat 
een puccinia-vergiftiging de oorzaak zou zijn. Een bacteriëele oor
zaak vond Poels, die vooral zocht naar de bacil van de muizen-
typhus, niet. Merkwaardigerwijze vindt men gedurende eenige jaren 
na dit onderzoek in de jaarverslagen niets over deze ziekte. 

In 1887 gaven de Geneeskundige inspecteurs, na de gerucht
makende onderzoekingen van Behring omtrent diphterie van den 
mensch, den wensch te kennen, dat de diphterie van het vee (ook 
van het pluimvee) onder de besmettelijke ziekten zou worden opge
nomen. Men ging af op den nogal gebruikelijken naam diphteritis, 
b.v. ook waar het betrof de pseudo-diphterie van de tong en de keel 
bij kalveren, die toen algemeen diphteritis werd genoemd en waar
van de medici meenden dat ze besmettelijk zou zijn ook voor 
den mensch. 

Men achtte toen de diphterie van kalveren en vogels identisch. 
De commissie, die ingevolge art. 34 van de wet van 1870 daar

over werd geraadpleegd, achtte echter opnemen in het Koninklijk 
Besluit niet noodig, omdat er geen enkel bewijs bestond van identiteit 
met de diphteritis van den mensch, of van ooit hierdoor voor
gekomen besmetting van den mensch. 
De bacillus necrophorus kende men nog niet. 
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In 1887 kwam de algemeen gestelde vraag aan de orde of het 
Kon. Besluit moest worden aangevuld. De commissie ingevolge 
art. 34 van de wet van 1870 benoemd, stelde voor ook de varkens
ziekten (besmettelijke vlekziekte en besmettelijke borstziekte) en 
de trichinenziekte van het varken in het Kon. Besluit op te nemen 
en die te doen bestrijden ingevolge de wet van 1870 met politie
maatregelen. Dit geschiedde. Het boutvuur werd niet in het 
Koninklijk Besluit opgenomen, mede in verband met het feit, dat 
de particulier verrichtte voorbehoedende entingen meer en meer 
bleken uitstekend resultaat te geven. 

In het laatst der tachtiger jaren kwam het meer en meer uit hoe 
zeer de Nederlandsche veeartsen Duitsch georiënteerd waren. Men 
ziet in de verslagen van het Staatstoezicht duitsche namen ver
schijnen, b.v. veulenlahme, Brustseuche, Rothlauf, Pferdestaupe, 
Petechiaal-typhus; ziekten waaraan in die dagen in de duitsche 
litteratuur veel aandacht werd gewijd. 

Tuberculose werd ook bij slachtdieren in die dagen nog merk
waardig weinig geconstateerd. In 1888 werd in Amsterdam aan het 
abattoir slechts 495 maal tuberculose geconstateerd waarvan 5 maal 
bij 13779 kalveren. Bij 36846 varkens 116 maal „locaal" en 33 maal 
„algemeen". Men kende de pathologische anatomie van tuberculose 
toen nog niet voldoende. 

In 1890 werd in Amsterdam tuberculose geconstateerd bij 3 % 
der runderen en 1 % der varkens. Op het platteland werd in Noord-
Holland slechts 14 maal tuberculose geconstateerd bij geslachte 
koeien. 

Van een diagnose intra vitam vindt men uit die jaren nog in het 
geheel niets vermeld. Zelfs het acuut longemphyseem op etgroen 
gaf nog wel eens aanleiding dat werd gedacht aan tuberculose. 

In de jaarverslagen vindt men na 1885 meer en meer verslagen 
van onderzoekingen omtrent bacteriologische onderzoekingen bij 
veeziekten van de hand van Poels, veearts te Rotterdam. Hij spreekt 
in 1889 over de „welbekende ovale bacillen bij borstziekte over 
micrococcen bij droes en over de ovale bacil van septische pleurop-
neumonie bij kalveren. Hij ontpopte zich meer en meer als bacterio
loog en legde in die dagen den grondslag voor zijn latere reputatie 
als zoodanig. 
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In 1891 werd van de zijde van het Zuid-Hollandsch paarden
stamboek aangedrongen op politiemaatregelen tegen borstziekte en 
influenza (toen ook hier algemeen „Pferdestaupe" genoemd), welke 
ziekte op de Zuid-Hollandsche eilanden af en toe ernstige schade 
toebracht aan den paardenstapel. Het bleek toen dat onder de auto
riteiten nog veel verwarring heerschte omtrent de oorzaak 
dezer ziekte. 

In 1891 werd er ten opzichte van de tuberculose een nieuw 
geluid vernomen. De veearts D. A. de Jong te Leiden, die later een 
der beste tuberculose-kenners werd, verklaarde dat tuberculose van 
de longen en het uier ook intra vitam wel te onderkennen was en 
door hem meermalen runderen met tuberculose van de markt te 
Leiden werden verwijderd. 

In Rotterdam werden in 1891 van de geslachte runderen 3.3 % 

tuberculeus bevonden, van de varkens 0.3 %. In Utrecht vond men in 
datzelfde jaar slechts 0.75 % bij geslachte runderen. In Amsterdam 
bij 5 % der koeien en 2 % der varkens. Volgens de verslagen van 
het abattoir in Amsterdam zou het percentage tuberculeuse slacht-
runderen van 1888 tot 1891 zijn gestegen van 1.76 % tot 5.3 %. 

In deze jaren werd ook veelvuldig actinomycose geconstateerd bij 
slachtdieren in verband met de nieuwe bevindingen omtrent de 
actinomyces bovis in Duitschland. 

In 1891 vindt men het eerst in de Verslagen van het Staats
toezicht gewag gemaakt van reisziekte („transportziekte") bij 
koeien in de Beemster, welke met een boot waren aangevoerd. De 
dieren stonden onder in de boot, met de koppen laag vastgebonden. 
Ze hadden geen defaecatie, een slingerende gang en vertoonden 
sterke depressie. Dit was dus wel de echte reisziekte. 

In dat jaar komt voor het eerst in de verslagen de gedachte tot 
uiting, dat abortus bij koeien besmettelijk kan zijn en dat vervoer 
van de foeti tot verspreiding der ziekte aanleiding zou kunnen geven. 
Men spoot hiertegen creoline subcutaan in. 

In de negentiger jaren kwam abortus bij het rund meer en meer 
voor. Men pastte nu vrij veelvuldig subcutane carbol-injecties toe 
(2 %), volgens sommige veeartsen met succes. 

In de verslagen der vleeschkeuringsdiensten werden meer en meer 
ziekten vermeld, die men vroeger niet kende. Een goed bewijs van 
den vooruitgang onzer wetenschap. 
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De verslagen omtrent de „niet besmettelijke veeziekten" werden 
hoe langer hoe korter. Veel van wat men vroeger als iets heel 
bijzonders vermeldenswaard achtte, werd nu als heel gewoon 
niet door de districtsveeartsen gemeld. 

Kalfziekte bleef nog steeds de aandacht trekken omdat het zooveel 
slachtoffers eischte. 

De inentingen tegen boutvuur werden meer en meer met succes 
uitgevoerd. De entingen met het vaccin van Pasteur tegen vlekziekte 
maakten geen opgang, ook die tegen miltvuur niet, hoewel de resul
taten hiervan iets gunstiger waren. 

De tuberculose trok aan de abattoirs steeds meer de aandacht. 
In 1896 verscheen een statistiek uit Leiden waar het percentage, 
waarschijnlijk door meer deskundig onderzoek (D. A. de Jong), 
veel hooger was dan aan de abattoirs te Rotterdam en Amsterdam 
en vooral te Utrecht. In Leiden was het percentage bij volwassen 
runderen nu 7.53 %, bij kalveren 0.07 % en bij varkens 1.13 %. 
In Utrecht in dat jaar bij runderen 1.89 %, bij varkens 0.11 %. 
In Amsterdam bij runderen 5.3 %, bij kalveren 0.065 % en bij 
varkens 1.5 %. 

Bij de legerpaarden, vooral in het remontedepöt, woedde de 
influenza (alias borstziekte) zeer dikwijls en soms zeer kwaadaardig, 
naast katarrhale aandoeningen met koorts („skalma") en droes. 
De besmetting kwam dikwijls binnen met uit Ierland geïmporteerde 
paarden. Ook malleus en schurft kwamen onder de legerpaarden 
vaak uitgebreid voor. In 1899 bleken alle paarden van het remonte
depót na scheren te zijn aangetast door schurft. Het kostte ontzaglijk 
veel moeite de ziekte uit te roeien. 

Men heeft in die dagen in het Remontedepöt de vraag trachten op 
te lossen welke invloed influenza (lees borstziekte) en droes hebben 
op het ontstaan van cornage. 

In 1896 werden 402 paarden vóór hun vertrek naar de corpsen 
op cornage onderzocht; 120 hadden geleden aan influenza; 9 daar
van, dus 7 % bleken aan cornage te lijden. 37 paarden hadden aan 
droes geleden, hiervan waren 19 % cornard. 246 paarden waren 
niet ziek geweest, 16 % hiervan was cornard. 

In 1898 werd dit onderzoek herhaald bij 232 paarden die hadden 
geleden aan „influenza". Hiervan bleken 15 % cornard. Bij 
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70 paarden, die geleden hadden aan droes, was het percentage 13. 

Bij 102 paarden, die niet ziek waren geweest (aan het Remonte
depót) was het percentage 13.7. 

Hieruit zou men moeten besluiten dat er geen verband bestaat 
tusschen deze ziekten en cornage. Echter was deze- proefneming 
niet bewijzend. In de eerste plaats niet, omdat de dieren tevoren 
niet onderzocht waren; in de tweede plaats niet, omdat de onder
zoekingsmethoden op cornage toen nog gebrekkig waren, en in de 
derde plaats niet, omdat niet de zgn. „kooierdroes" maar de 
„keeldroes" naar mijn ervaring de hoofdoorzaak is van cornage, 
en laatstbedoelde ziekte in die dagen niet als lymphklierzwelling 
werd gediagnosticeerd, maar voor parotitis werd aangezien. Ten 
slotte staat ook niet de influenza, maar de borstziekte te boek als 
oorzaak van cornage en de vraag rijst dus, was hier inderdaad 
influenza („Pferdestaupe") in het spel of borstziekte. 

Omstreeks 1897 kreeg men hier en daar ook buiten de Rijnstreek 
te maken met koeien met cerebrale verschijnselen. Was dit „kop-
ziekte" ? Men noemde het meestal „meningitis cerebralis". 

De tuberculose werd nog steeds slechts geconstateerd bij geslachte 
dieren. In Leiden was in 1897 het percentage bij runderen 9.99 %, 

bij volwassen runderen zelfs 17.99 %• I" Rotterdam 4.3 %. 

In 1898 blijkt de term haemoglobinurie vrijwel overal inge
burgerd. 

De kalfziekte werd nu bestreden volgens de methode van Schmidt 
(J.K. 10 % in water), wat zeer gunstig resultaat gaf. Men leest 
in de latere verslagen „kalfziekte kwam veel voor, maar eischte 
weinig slachtoffers"; vroeger was het steeds „eischt veel slacht
offers". 

Uit vele provinciën werd bericht dat abortus bij koeien toenam 
en de subcutane injectie van 2 % carbolsolutie, gepaard gaande met 
desinfectie der geslachtsorganen gunstig werkte. Ik zelf heb in dien 
tijd ook dien indruk gekregen. 

De tuberculose trok meer en meer de aandacht, niet alleen aan 
de abattoirs, maar ook in de praktijk. 

In Rotterdam was het percentage tuberculose bij geslachte koeien 
in 1898, 8.51 %, in Amsterdam 13.02 % bij volwassen runderen, 
en bij varkens 3-95 %• Men kan deze snelle percentage-stijgingen 
naar het mij voorkomt slechts toeschrijven aan de verbeterde onder-
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zoekingstechniek. In Leiden was het toen zelfs 20 % bij koeien en 
5.36 % bij varkens. Men trok er echter meestal de conclusie uit, 
dat de ziekte zeer besmettelijk was en zich snel verbreidde. 

De tuberculinatie in den omtrek van Leiden, die toen nog 
uitsluitend bestond in subcutane tuberculine-injecties, duidde 
aan dat 40 °/c der runderen reageerde, terwijl de dieren beneden 
2 jaar niet reageerden. Intusschen was het met de tuberculinatie 
toen nog niet alles in orde. 15 der koeien, die in het voorjaar hadden 
gereageerd, bleken in het najaar bij hertuberculinatie vrij te zijn 
van tuberculose. De districtsveearts voor Zuid-Holland meende toen 
dat de dieren waren genezen. Ik heb zelf in die dagen veel tuberculi-
naties verricht, maar kreeg zooveel miswijzingen, dat ik het procédé 
als systeem voor tuberculosebestrijding toen niet dorst aan te bevelen. 
De tuberculine (uit het instituut Pasteur te Parijs) was toen blijk
baar nog niet goed en zeer inconstant van samenstelling. 

Bij Koninklijk Besluit van 18 Mei 1898 werd een Staatscommissie 
benoemd, die onderzoeken moest, „welke maatregelen van Staats
wege behoorden te worden genomen ter bestrijding der „parelziekte" 
(tuberculose) onder het vee", en van dit onderzoek verslag moest 
uitbrengen eventueel met bijvoeging van één of meer ontwerpen 
van Wet met memories van toelichting. Dit stond mede in verband 
met den uitvoer van vee naar België, waar men aan de grens toezicht 
hield op den invoer van tuberculeus vee en certificaten van vee
artsen werden vereischt. Het verslag dezer Commissie gaf aan
leiding tot het eerste wetsontwerp ter bestrijding der tuberculose. 

In 1899 kreeg Poels van Rijkswege de opdracht een onderzoek 
in te stellen naar het voorkomen der kalverziekten in Friesland. 
Hij schreef daarover na onderzoek een uitvoerig, zeer goed ge
documenteerd rapport. De daarin door hem voorgeslagen be-
strijdingsmethode bestond in ontsmetting van het moederdier vóór 
de baring, navelverzorging en hygiëne van het kalf. Dit gaf zeer 
goed resultaat, alleen was de methode wat te omslachtig. 

De methode Schmidt tegen kalfziekte drong meer en meer door. 
Een goed beeld van het resultaat geeft het verslag van den keurings
dienst te Arnhem: „in 1897 werden wegens kalfziekte uit nood 
geslacht 83 koeien; in 1898 19 en in 1899 14." 

De boutvuurentingen namen meer en meer toe. 
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De abortus bij het rund breidde zich uit. De carbol-injecties wer
den meer en meer toegepast. 

Ook bij paarden kwam in 1899 veel abortus voor, vooral op de 
Zuid-Hollandsche eilanden. 

Abnormale verlossingen namen toe, zei men. Men dacht door 
verhooging van de melkproductie der koeien. Hierbij zal echter 
de meerdere bekwaamheid der veeartsen in de verloskunde ook wel 
een rol hebben gespeeld. 

In 1899 vermeldden de districtsveeartsen dat de diagnose tuber
culose ook intra vitam hier en daar werd gemaakt, maar toch nog 
slechts sporadisch. Het is van beteekenis hierop te wijzen, omdat 
de veeartsen reeds in 1901 den tijd rijp achtten de tuberculose van 
Rijkswege te bestrijden. 

De tuberculosebestrijding in het begin der 20ste eeuw heb ik 
reeds in een afzonderlijk hoofdstuk besproken. 
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DE „NIET BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN" VAN 
1900—1921. 

Omtrent deze ziekten waren de verslagen van het Veeartsenij-
kundig Staatstoezicht in deze periode kort. Enkele grepen laat ik 
hier volgen. 

In de periode van 1900—1910 kwam abortus bij koeien meer 
en meer opzetten. De carbolinjecties bij koeien bleven zich nog hand
haven. Bij runderen werd veel geklaagd over het niet drachtig 
worden. Ook de Lahme nam toe. 

De boutvuurentingen breidden zich ook vóór de oprichting van 
de Seruminrchting sterk uit. In Friesland werden b.v. in 1901 reeds 
3783 dieren geënt (Arloing, Cornevin en Thomas), met over het 
geheel zeer gunstig resultaat. 

Over kopziekte (tetanie) vindt men in de eerste jaren nog geen 
woord. Hier en daar wordt wel gesproken over enkele gevallen van 
meningitis of „hersenziekte" bij het rund. Wellicht werd hiermede 
de „kopziekte" bedoeld. 

De plotselinge invasie van varkenspest omstreeks 1900 in ver
schillende provinciën, was aanleiding dat Poels van de Regeering de 
opdracht kreeg, een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken der 
infectieziekten onder de varkens in Nederland en naar middelen ter 
voorkoming of genezing. De resultaten zouden ter beschikking wor
den gesteld van het onderwijs, en desgewenscht kon de leeraar 
Hamburger zich op de hoogte stellen van de gang van het onderzoek. 
Het uitvoerig verslag van Poels verscheen in 1905. 

In 1902 zegt de districtsveearts van Noord-Holland „de varkens
pest verdween even snel als ze was opgetreden. Dit jaar bleef ze 
beperkt tot enkele gevallen". In Friesland werd de ziekte in 1902 
gesignaleerd. Verondersteld werd dat ze werd ingevoerd van de 
markt te Meppel. Bijna steeds was ze gepaard met borstziekte, heette 
het. In 1903 werd ze in verschillende provinciën gesignaleerd. 

In Gelderland leden veel biggen aan epilepsie, in verband blijkbaar 
met een veranderde voeding. In Drenthe kwam veel osteomalacie 
bij geiten voor. 



DE „NIET BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN" VAN I9OO I92I 431 

De melkziekte werd in 1903 ook voor het eerst bij schapen ge
constateerd. De methode Schmidt gaf ook hierbij zeer goed resul
taat. De oorspronkelijke therapie van Schmidt werd in dezen tijd 
vervangen door de luchtinsufflatie van Evers. Men noemde dat de 
gewijzigde methode van Schmidt. 

De boosaardige kopziekte werd menigmaal gesignaleerd. Men 
dacht dat de ziekte besmettelijk was. Poels nam de ziekte waar in 
de diergaarde te Rotterdam. Hij kweekte een micro-organisme uit 
de boezems en beloofde verdere mededeelingen hieromtrent te doen. 

Kalverziekten werden meer en meer gesignaleerd. Pancreon B 
deed haar intrede bij de behandeling van diarrhee van oudere 
kalveren in 1904. De methode Poels werd weinig of niet toegepast, 
daarentegen scheen men in Duitschland de methode wel toe te passen. 

In 1904 verscheen voor het eerst weer iets over de zgn. kopziekte 
(tetanie) naast de boosaardige katarrhaalkoorts (resp. boosaardige 
kopziekte); n.1. in Utrecht. 

De granuleuse scheedeontsteking werd in 1904 in Noord-Holland 
door mij als oorzaak van abortus en verwerpen onderzocht. Ik 
kwam, na een uitvoerig onderzoek te hebben ingesteld tot de con
clusie, dat dit zeker niet steeds tot abortus of opbreken aanleiding gaf. 

Toch bleek ook mij en anderen dat de behandeling van de scheede, 
b.v. met bacillol of ichthyol-bougies, soms goede resultaten gaf bij 
„opbreken". 

De uierziekten trokken meer en meer de aandacht. In 1904 kreeg 
Poels de opdracht deze ziekten te onderzoeken, wederom met de 
bedoeling de verkregen vaststaande gegevens beschikbaar te stellen 
voor het onderwijs aan de Veeartsenijschool, zooals ook bij het 
onderzoek omtrent de varkensziekten. 

In 1905 kwam de invloed der Rijksseruminrichting sterk voor den 
dag, doordat men begon meer stelselmatig vele ziekten met sera of 
entstoffen te bestrijden. 

De uierziekten trokken in 1905 meer en meer de aandacht mede 
doordat door het onderzoek van Poels de actiologie beter was bekend 
geworden. Streptococcen, staphylococcen, colibacillen en bacillus 
pyogenes waren nu als oorzaken van mastitis bekend. 

De zgn. influenza bij paarden werd in het Remontedepöt meer
malen opgemerkt. Men begon te vermoeden dat borstziekte, influenza 
en scalma één en dezelfde ziekte was. 
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In 1905 trok de actinomycose sterk de aandacht door een uit
voerig onderzoek omtrent de verspreiding dezer ziekte, hetwelk was 
ingesteld door Dr. Schouten, nu rustend geneesheer, die in 1887 
veearts is geworden, maar in de geneeskunde is gaan studeeren. Veel 
waarde had dit onderzoek overigens niet. 

Echinococcose werd bij de vleeschkeuring meer en meer waarge
nomen, vooral in Friesland. 

Sedert 1905 werden alle vormen van bloedwateren aan piroplasmen 
toegeschreven, hoewel dikwijls het bloedonderzoek achterwege bleef. 
Men sprak van „infectieus bloedwateren". 

Het feit, dat bij varkenspest dikwijls ook pneumonie voorkomt 
en feitelijk bij deze ziekte behoort, was nog niet goed doorgedrongen. 
Men sprak in 1905 nog steeds van pest en borstziekte in één adem. 
De oude naam, pneumo-enteritis zou beter zijn geweest. 

De oorzaken van vergiftigingen werden meer en meer nader ge
definieerd; wel dacht men meestal nog aan schimmel en puccinia, 
naast lood, kwik en arsenicum als oorzaken, maar men kende toen 
ook reeds vergiftigingen door kunstmeststoffen (kaïniet, super
fosfaat) en blauwzuur. 

Bij de veelvuldig geconstateerde diarrhee bij het rund werd in 
1905 over paratuberculose nog niet gesproken. 

Onder de parasitaire ziekten werd coccidiose nog niet genoemd. 
Draaiziekte bij schapen kwam nu en dan vrij veel voor, vooral in 
Overijsel. De dieren werden door de veeartsen met trepanatie be
handeld. Eén veearts opereerde 26 schapen. Op Texel nam de ziekte 
af, nadat men de koppen der schapen niet meer aan de honden gaf. 

De behandeling der kalfziekte door de boeren zelf of door vee
verloskundigen breidde zich meer en meer uit. Men kocht gemeen
schappelijk zgn. „blaasinstrumenten". De gevallen van mastitis, die 
hierdoor voorkwamen, deden daaraan weinig afbreuk. 

In 1907 werd veel geklaagd over abortus bij koeien. De oorzaken 
waren nog onbekend. De Seruminrichting zou een onderzoek in
stellen. In 1908 kwam abortus bij het rund in vele streken enzoötisch 
voor. De ziekte had in enkele jaren heel Nederland besmet. 

De granuleuse scheede-ontsteking werd nu overal gesignaleerd. 
De meeningen omtrent de beteekenis voor de voortteeling raakten 
meer en meer verdeeld. 
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In 1909 veroorzaakte de „enteritis chronica specifica" veel slacht
offers, vooral in Groningen. Het woord paratuberculose was nog 
niet in gebruik. 

In dat jaar gewaagt men ook uit Noord-Brabant van een 
meningitis cerebralis bij koeien. 

Piroplasmose, nu meestal genoemd „infectieus bloedwateren", 
kwam vrij veel voor in de duinstreken en op boschrijke zandgronden, 
met name op de Zuid-Hollandsche eilanden, in Utrecht, Gelderland, 
Overijsel, Noord-Brabant en Friesland. Men spoot de dieren met 
„Damholid" in en noemde dit de „duitsche entstof"; het was echter 
haemoglobine. Ook chinine werd op het voorbeeld van de malaria
bestrijding, hier en daar gegeven. Echter met minder succes. 

Bij de longwormziekte had zich de intratracheale injectie overal 
ingeburgerd. 

De zgn. boosaardige katarrhaalkoorts, kwam in 1910 zelden voor. 
Deze ziekte schijnt zich sedert dien tijd meer en meer terug te 
trekken. 

De varkenspest breidde zich tegen 1910 meer en meer uit. Er 
gingen in die dagen reeds stemmen op om de ziekte volgens de wet 
van 1870 te bestrijden. 

De bestrijding der borstziekte bij varkens met serum van de Rijks-
seruminrichting werd, zooals men beweerde, tegengewerkt door het 
tegelijkertijd voorkomen der pest. 

De abortus bij het rund, die zich meer en meer verbreidde, werd 
nog niet doelbewust bestreden. Men wist nog niet in hoeverre de 
bacil van Bang dan wel de besmettelijke scheedecatarrh, de oorzaak 
was. De Rijksseruminrichting stelde een onderzoek in. De scheede
catarrh, die in het buitenland natuurlijk ook de aandacht had ge
trokken, bleek in 1910 nadeelig voor onzen exporthandel op Italië. 

De infectieuse abortus bij het rund kwam hoe langer hoe meer 
voor in deze jaren. Men noemde haar in 1916 reeds een ware plaag. 
In Friesland werd in 1918 een hygiëne-consulent benoemd, die 
speciaal de opdracht kreeg maatregelen te beramen om deze uiter
mate schadelijke ziekte te bestrijden. Men trok er tegen te velde met 
serum en abortuscultuur van de Seruminrichting, over het geheel, 
volgens het verslag van het Veeartsenij kundig Staatstoezicht met 
uitstekende resultaten. Als de resultaten niet goed waren, werd de 

28 
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oorzaak ergens anders gezocht als in de bacillus Bang (drinkwater, 
mond- en klauwzeer). 

De beteekenis der granuleuse scheedekatarrh als oorzaak der 
abortus (en onvruchtbaarheid) werd meer en meer betwijfeld. Lang
zamerhand kwam men tot de conclusie, dat dit in ieder geval niet 
de hoofdoorzaak was en dat abortus in menige stal aanwezig 
was zonder dat de scheedekatarrh er heerschte en omgekeerd. Ver
schillende veeartsen hielden echter nog vast aan de subcutane injecties 
met carbol en desinfectie der genitaliën en stallen, eventueel met 
afzondering der dieren die geaborteerd hadden. 

Ook bij paarden kwam veel abortus voor, vooral op de Zuid-
Hollandsche eilanden, in Gelderland en Zeeland. Men vond als 
oorzaak in 1912 en 1913 een paratyphusbacil; ook hiertegen werd 
een serum bereid aan de Rijksseruminrichting. Het resultaat hiervan 
was zeer verschillend, over het geheel echter niet gunstig. Later 
werden ook preventieve cultuur injecties verricht, waarvan het 
resultaat evenmin onverdeeld gunstig werd geacht. 

De chronische diarrhee bij koeien trok meer en meer de aandacht. 
In sommige streken (Zwollerkerspel, Alblasserwaard) was ze reeds 
endemisch geworden. De paratuberkelbacil, die reeds in 1895 was 
gevonden, werd nu ook hier gesignaleerd. 

Tegen de kal verziekten, waarvan men nu met name noemde 
colibacillose, dysenteria alba, septische pleuropneumonie en poly-
arthritis, riepen de veehouders nog steeds niet dikwijls de hulp der 
veeartsen in, hoewel verschillende sera hiertegen toch zeer goed 
resultaat opleverden, mits zij tijdig werden ingespoten. De Poelsche 
methode (desinfectie van de genitaliën van het moederdier vóór het 
kalven en van het kalf na de geboorte etc.) werd weinig toegepast. 
Ze was te omslachtig meende men. 

In Noord-Brabant klaagde men veel over „bulk" of „lal" bij 
mestkalveren en meende men dat dit besmettelijk was. 

Nu men de verschillende infectieuse uierziekten door de onder
zoekingen van Poels in het begin dezer eeuw beter had leeren kennen 
en had leeren scheiden als pyobacillose, colibacillose, staphylococcose, 
streptomycose, trachtte men hiertegen met specifieke sera en vaccins, 
ook autovaccins, ten strijde te trekken. Veel succes had men niet. 

De veeartsen injicieerden ook wel het uiersecretum vermengd met 
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aether (4 : 1). De streptococcen-mastitis trok meer en meer aan
dacht toen enkele gemeentelijke keuringsdiensten zich er voor be
gonnen te interesseeren, in verband met melk-hygiënische over
wegingen. De stalinrichting was een groote handicap voor de be
strijding van alle runderziekten, met name ook voor de uierziekten. 

Het boutvuur, nu genaamd „sarcophysema bovis", werd behalve 
met de entstoffen van de Rijksseruminrichting, ook nog wel be
streden met Fransche entstoffen (Pasteur of Thomas). In 1912 
klaagde men over het voorkomen van entboutvuur bij de kalveren 
met de Hollandsche entstof geënt. Van de 22638 geënte kalveren 
waren er 177 gestorven (0.8 %); feitelijk een cijfer waarover niet 
te klagen valt zou men zeggen. Dit is een bewijs hoe goed de entstof 
eigenlijk gewoonlijk was. In 1913 vernam men geen klachten hier
over, wel over de Pasteursche entstof, die af en toe geen voldoende 
immuniteit gaf. 

Over de resultaten met het droesserum verkregen (preventief en 
curatief) was men het nog niet eens, er werd zeer verschillend over 
geoordeeld. Over het algemeen werd het als preventief middel meer 
geapprecieerd dan als curativum. 

Varkenspest kwam nu en dan veel voor over het geheele land b.v. 
in 1915. De verbreiding geschiedde vooral door de varkensmarkten. 

Een serum tegen varkenspest door de Seruminrichting bereid in 
1912 zou volgens het verslag van het Veeartsenij kundig Staats
toezicht zeer gunstig werken. Later taande die gunstige reputatie. 
Ook voor preventieve entingen werd het verstrekt, waarvan aan
vankelijk de resultaten ook gunstig werden geacht. 

Er gingen stemmen op om de varkenspest in de wet op te nemen, 
echter de zeer snelle verbreiding, de moeilijke diagnostiek en de 
combinatie met borstziekte die dikwijls naast de pest voorkwam naar 
men meende werden over het algemeen geacht de opname in 
de wet niet gewenscht te doen zijn. 

Dat een sterke ophooping van varkens deze ziekte in de hand 
werkt, ligt voor de hand. Toen er in de oorlogsjaren (1914—1918) 
weinig varkens werden gehouden, in verband met den voedselnood, 
kwamen er niet alleen absoluut maar ook relatief weinig besmet
telijke varkensziekten en vooral weinig pest voor. 

De besmettelijke borstziekte bij paarden kwam nu en dan veel 
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voor in de militaire stallen, in de groote handelsstallen en ook in de 
stallen der rijtuigverhuurders, die er toen in de groote steden nog 
veel waren. Nog steeds werd influenza met borstziekte verward 
of ook geïdentificeerd. Het door de Rijksseruminrichting verstrekte 
serum werd niet veel gebruikt. 

In 1918 vindt men berichten omtrent de gunstige werking van 
het Neosalversan, ook bij „influenza", wat voor mij een bewijs is 
dat die influenza eigenlijk borstziekte was. 

In de oorlogsjaren kwamen in Nederland sporadisch enkele ge
vallen voor van infectieuse anaemie, waarschijnlijk van over de 
grenzen aangebracht door geïnterneerde paarden. De ziekte is weer 
vanzelf verdwenen. De levensvoorwaarden voor het virus schijnen 
hier niet gunstig te zijn. 

Omtrent de parasitaire ziekten valt het volgende te vermelden. 
De piroplasmose leerde men meer en meer als zoodanig van andere 

vormen van bloedwateren scheiden, hoewel het microscopisch bloed
onderzoek nog niet veel werd verricht. De aanwezigheid van teeken 
was bij gebrek aan bloedonderzoek dikwijls het diagnostisch 
kenmerk. 

Als therapeutisch middel werd in deze dagen hiervoor aangegeven 
trypaanblauw, wat volgens sommigen zeer goede resultaten gaf. De 
methode van Vrijburg, n.1. enting met gedefibrineerd bloed van aan 
de ziekte lijdende dieren werd hier en daar met succes gebruikt. 
Ook Arsenil werd aanbevolen. De entstof van de Seruminrichting, 
die in 1912 uitkwam, gaf ook hier en daar succes. 

De strongylose bij paarden trok, mede door de verbeterde diag
nostiek-(microscopisch faecesonderzoek), meer en meer de aandacht. 

Het bleek hoe langer hoe meer dat de ziekte in Nederland zeer 
verbreid voorkwam. De Regeering achtte het in 1917 wenschelijk 
een commissie te benoemen ter bestudeering van deze ziekte. De 
commissie ging wel aan het werk, een officieel rapport verscheen 
echter nooit. 

De studie der sclerostomiasen was oorzaak dat in mijn kliniek 
de „strongyloïdes Westeri" werd gevonden (1917). 

De coccidiose werd in de eerste jaren van deze periode niet in 
ons land gesignaleerd. Het eerste geval werd in 1919 door micros-
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copisch faecesonderzoek ontdekt door den veearts Knol te Meppel. 
Dadelijk bleek nu dat ook in ons land deze ziekte zeer verbreid 
voorkwam. De kippen- en konijnen-coccidiose was reeds eerder 
hier ontdekt. 

Omtrent de echinococcose werd in 1918 meer licht verspreid door 
de ontdekking van de Taenia echinococcus, het onmisbare moeder-
dier bij den trekhond, door Tenhaeff en Ferwerda. 

De longwormziekte kwam vrij veel voor, soms op de kwelder-
gronden bij de schapen zeer veel („kwelderziekte"). Intratracheale 
injecties met allerlei antiparasitica kwamen meer en meer in gebruik. 
De draaiziekte (coenurose) verdween meer en meer. De leverbot
ziekte ging men meer en meer met wormmiddelen te lijf (kamala). 

Omtrent de gewone, zoogenaamde „orgaanziekten" die door 
het betere onderwijs meer en meer de aandacht trokken valt 
er in de eerste jaren dezer periode niet veel bijzonders te vermelden. 
Dan eens was de algemeene gezondheidstoestand gunstig, dan minder 
gunstig, vooral in verband met het weer en de hooioogst. Na het 
uitbreken van den oorlog deden de abnormale verhoudingen hierdoor 
opgewekt reeds spoedig hun eigenaardigen invloed gelden. Daar
naast drukte het mond- en klauwzeer door de naziekten ook zijn 
stempel op de andere veeziekten dezer periode. 

Wel verdient het de aandacht, dat ook reeds vóór het uitbreken 
van den oorlog, dus voordat de voedselnood optrad deficientie-
ziekten, met name rachitis bij veulens en biggen, osteomalacie en 
osteoporose bij geiten, meer voorkwamen dan te voren; ook de lik-
zucht trok meer de aandacht in de likzucht-streken. 

In 1916 begonnen de abnormale veevoeder-verhoudingen hun in
vloed sterk te doen gelden op de dierziekten. Dit duurde tot 1919. 
Door de voedselschaarschte, die optrad, zag men aan de eene zijde 
minder indigesties en kolieken en minder abnormale verlossingen bij 
het rund, door de surrogatenvoeding („heidemeel", „rietmeel" etc.) 
aan de andere zijde meer. De kalf ziekte zag men in sommige pro
vincies sterk verminderen, in andere streken, waar de melkproductie 
zoo hoog mogelijk werd opgevoerd, voederde men ten behoeve van 
de zeer dure zuivelproducten toch veel krachtvoeder en had men 
meer melkziekte dan gewoon. 

Paralysis ante partum en post partum trad nu na jaren weer meer 
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op. Rachitis, osteomalacie, navelbreuken en epilepsie bij biggen 
eveneens. Kachexie door voedselschaarste was geen zeldzaamheid; 
op zandgronden had men de meeste last hiervan. 

Voedervergiftigingen waren aan de orde van den dag. Croton-
meel, cocosmeel, cacaomeel, maïsmeel, katoenpitten met afval b.v. 
van ricinusdoppen vermengd, raapkoeken met mosterdzaad ver
mengd, schimmelig hooi en stroo, rotte pulp, schimmelig meel, 
vergaan meel en vischafval werden gevoederd en maakten de 
dieren ziek. 

Haemoglobinurie bij paarden kwam weinig voor, behalve in de 
streken waar veel bieten werden geteeld en gevoederd. Hoef be
vangenheid bij paarden kwam weinig voor. Door de voeding met 
stroo en keukenafval, uit de overal verspreide militaire keukens, 
traden er hier en daar opvallend veel gevallen van traumatische 
pericarditis op. 

In 1917 werd in Groningen de verkoop van gemengde voeders 
en het onder pseudoniemen aanbieden van „heidemeel , „rietmeel 
etc. verboden, waardoor hier in dit jaar minder vergiftigingen bij 
het vee voorkwamen dan in 1916. 

In den herfst van 1919 verbeterde de veevoederpositie; de kracht
voeder-distributie werd opgeheven. Nu kreeg men weer te stellen 
met veel kalfziekte, indigesties en moeilijke baringen. In den na-
winter van 1919—1920 verdwenen de laatste slachtoffers van den 
veevoederdistributietij d. 

Een aparte bespreking vordert wellicht nog even de „kopziekte". 
In de verslagen van het Veeartsenij kundig Staatstoezicht werd met 
kopziekte bedoeld de zgn. boosaardige kopziekte (rhinitis, conjunc-
tivitis, enteritis). 

Opvallend is dat in 1912 b.v. in de verslagen der districtsveeartsen 
nog totaal niet wordt gesproken over wat men nu algemeen „kop
ziekte" noemt, n.1. de tetanie. 

In 1913 leest men voor het eerst vanuit Zuid-Holland. „De 
hersenaandoening met verlammingsverschijnselen, zooals bij kalf
ziekte, door Zuid-Hollandsche veehouders algemeen kopziekte ge
noemd kwam veelvuldig voor. Veelal werd deze ziekte met succes 
behandeld als kalfziekte". 

In 1914 luidt het in Noord-Brabant: „De eigenlijke kopziekte 
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kwam niet voor, wel de zgn. goedaardige kopziekte, gelijkende op 
kalfziekte. Ze werden behandeld met lucht insufflatie." 

In 1915 heet het: „Het in Zuid-Holland veel en elders weinig 
voorkomend lijden, dat in beeld veel overeenkomst vertoont met 
kalfziekte en ook als deze met succes behandeld wordt, werd in dat 
verslagjaar door de meeste veeartsen gezien." 

Uit andere provincies dan Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-
Holland wordt er nog met geen woord over gesproken. 

Het aantal gevallen van „rhinitis gangraenosa", de „boosaardige 
kopziekte", nam gaandeweg af. Het aantal bedroeg in die jaren niet 
meer dan een veertigtal gevallen over het geheele land verspreid. 
Toch kwam er zoo nu en dan een vergrooting van het aantal in 
enkele provincies. Zoo in 1919 in Groningen, Friesland en 
Gelderland. 

Meer en meer drong het in deze jaren tot de veeartsen door, dat 
baarmoederontstekingen oorzaak waren van onvruchtbaarheid en 
het zgn. „opbreken". De methode Albrechtsen hiertegen deed sedert 
1909 haar intrede in ons land. 
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DE RIJKSSERUMINRICHTING. 

Tot 1904 had Wirtz feitelijk de leiding bij de bestrijding van de 
besmettelijke veeziekten, hoewel deze dienst tot 1910 bleef ressor
teeren onder de afd. Medische Politie van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. In 1904 (1 Februari) kwam daarin verande
ring door de oprichting der Rijksseruminrichting, waartoe de 
suggestie was uitgegaan van Poels. De leiding ging toen over op 
den directeur dezer inrichting. Een nieuwe richting werd ingeslagen 
zoo niet principieel dan toch practisch; van toen af werden de be
smettelijke veeziekten, voor zooveel mogelijk, bestreden met ent
stoffen aan de Rijksseruminrichting gemaakt. 

Het doel, dat met de oprichting der Seruminrichting werd beoogd, 
was de nieuwe veeartsenijkundige gegevens omtrent de infectie
ziekten der dieren rechtstreeks dienstbaar te maken aan den land
bouw ; sera en ontstoffen gratis te bereiden; te zoeken naar onbekende 
oorzaken van ziekten en biochemische vraagstukken te onderzoeken. 
Tevens werd aan deze inrichting verbonden een laboratorium voor 
het onderzoek van melk en melkproducten en geheimmiddelen. Later 
werd ook het drinkwaterondehrzoek ingeschakeld. Dr. J. Poels, vee
arts te Rotterdam, werd directeur; zijn eerste medewerkers waren 
L. F. D. E. Lourens, onder-directeur; Dr. H. Markus, onder
directeur; Dr. L. de Blieck, bacterioloog; Jhr. R. J. Boddaert, 
bacterioloog-scheikundige, H. E. Reeser, bacterioloog en J. Boersma, 
landbouwkundige. 

Voor het onderzoek buiten de inrichting werd in 1909 een 
ambulatoire afdeeling gesticht, waaraan een veearts werd ver
bonden, die ook buiten de inrichting ziektegevallen onderzocht en 
daaromtrent advies gaf met of zonder den practiseerenden veearts 
van die streek daarin te kennen. 

De onderzoekingen aan de Rijksseruminrichting zouden gratis 
worden verricht ten behoeve van het Veeartsenijkundig Staats
toezicht, de veeartsen, de landbouw-leeraren, de zuivelconsulenten, 
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landbouwvereenigingen, landbouwers, veehouders, pluimveehouders 
en konijnenfokkerijen. Het voornemen werd te kennen gegeven om 
in afzonderlijke brochures de belangrijkste der verkregen gegevens 
te publiceeren. 

De eerstbereide sera waren bestemd voor de bestrijding van de 
vlekziekte, de besmettelijke borstziekte bij varkens, de coli-bacillose 
en de septische pleuropneumonie bij varkens, de vogel-cholera en 
het miltvuur. Entstoffen werden bereid tegen vlekziekte, varkens
pest, boutvuur, miltvuur en uierziekten. Ook tuberculine werd bereid 
ten behoeve der tuberculose-bestrijding, welke in 1904 kwam te 
staan onder leiding van den directeur der Rijksseruminrichting. 

Voor de enting tegen varkenspest werden toen gebruikt watjes, 
gedrenkt in een cultuur van bacillus suipestifer, onderhuids aan
gebracht. Tegen boutvuur werd bacteriënpoeder bereid volgens de 
methode van Arloing-Cornevin en Thomas en onder de huid inge
spoten, of ook watjes in cultuur gedrenkt onder de huid gebracht. 
Voor de enting tegen de besmettelijke borstziekte der varkens werd 
een serum gebruikt van paarden die tegen ovale bacillen waren 
geïmmuniseerd. 

Deze sera en entstoffen werden in enkele jaren met vele ver
meerderd. 

De Seruminrichting voorzag, onder de voortreffelijke leiding 
\an I oels, reeds dadelijk in een groote behoefte. De inrichting werd 
door de vertegenwoordigers van den landbouw, de veeartsen en de 
Regeering om strijd geprezen. 

In 1906 reeds moest het personeel worden uitgebreid en werden 
drie assistenten (veeartsen) aangesteld. 

Onderzoekingen werden ingesteld omtrent het voorkomen van 
besmettelijk verwerpen, de besmettelijke scheedecatarrh, infectieus 
bloedwateren en uierziekten. 

Een serum tegen mond- en klauwzeer werd bereid (1908). 
Serum- en cultuurinjecties tegen de abortus bij het rund werden be
proefd (1909). In 1909 werden er reeds 11 geneeskrachtige sera 
afgeleverd, n.1. tegen vlekziekte, borstziekte bij varkens, colibacillose, 
septische pleuropneumonie, pyogene uierontsteking (wrang), vogel-
cholera, miltvuur, mond- en klauwzeer, goedaardige droes, strepto-
coccen mastitis, tetanus en abortus; en entstoffen tegen vlekziekte, 
abortus bij het rund, varkenspest, boutvuur en miltvuur. 
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Over de werking van al deze sera en entstoffen was men volgens 
de verslagen steeds zeer tevreden, welke verklaringen voor een deel 
echter, naar de meening van sommigen een propagandistisch karakter 
droegen. 

Na 1913 werden de sera en entstoffen niet meer gratis geleverd 
en verviel dus automatisch het 30-cents-tarief, waaraan officieel de 
veeartsen gebonden waren bij het gebruiken van de entstoffen der 
Rijksseruminrichting tegen de vlekziekte. Hiermede werden echter 
alleen maar eenige doode letters uitgewischt. 

Alleen kon na dien tijd niet meer in de Tweede Kamer worden 
geïnsinueerd, zooals dat in 1909 geschiedde, dat de veeartsen zich 
schuldig zouden maken aan verdachtmaking van de entstoffen der 
Rijksseruminrichting, omdat deze kosteloos werden verstrekt, 
waarbij door den vriendelijken spreker de wensch te kennen werd 
ffe^even dat, mochten deze veeartsen plaatsvervangende districts-

• 1 veeartsen zijn, zij hun ontslag zouden thuis gestuurd krijgen. 
De Seruminrichting was sedert de oprichting in 1904 onder

gebracht in een achterbuurt van Rotterdam, waar enkele huizen 
waren gehuurd en verbouwd. Reeds in 1909 werd in den Raad van 
Bestuur der Veeartsenijschool, ten aanhoore van den Directeur-
Generaal van den Landbouw, den wensch uitgesproken dat de Serum
inrichting zou worden verplaatst naar Utrecht, waar ze meer nut 
zou kunnen stichten voor het onderwijs dan in Rotterdam. De 
Directeur-Generaal sprak dit niet tegen, maar betwijfelde of dit wel 
zoo gemakkelijk zou gaan. Poels, die uit den aard der zaak in deze 
aangelegenheid een beslissende stem had, immers hij was de geeste
lijke vader der inrichting, hield de verplaatsing tegen, mede uit vrees 
dat de Seruminrichting in de School zou opgaan en haar zelfstandig
heid zou verliezen. In 1918 werd de huur der gebouwen in Rotter
dam met 1 Oct. 1919 opgezegd, en was de kans dus schoon om 
verplaatsing te verkrijgen; ook Poels was er toen niet tegen. Hij 
werd lid van een commissie uit den Senaat der Veeartsenijkundige 
Hoogeschool, die deze aangelegenheid zou bestudeeren. De gemeente 
Utrecht en de Senaat der Universiteit werden er in gemoeid en 
deden stappen in den Haag. Eén oogenblik scheen de kans groot, 
dat de inrichting tijdelijk in de Klaaskazerne te Utrecht zou kunnen 
worden ondergebracht, waarna zou kunnen worden uitgezien naar 
een beter terrein. Toen echter Poels aan de Regeering rapporteerde 
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dat een verbouwing der Klaaskazerne voor dit (tijdelijke) doel een 
millioen gulden zou moeten kosten, was het plan natuurlijk van 
de baan. 

De gemeente Rotterdam, die groot belang stelde in deze inrichting, 
verstoken als ze was van elk ander wetenschappelijk instituut, bood 
een groot terrein aan voor de stichting van een nieuwe Serum
inrichting. De gemeente Utrecht wilde minder ver gaan. Later werd 
nog weer gesproken over een, zij het gedeeltelijke verplaatsing. 
Toen echter wenschte ook het Veeartsenij kundig Staatstoezicht de 
verplaatsing niet, aangezien ze over een eigen instituut wilde 
kunnen beschikken. Hiermede was eindelijk het beslissende vonnis 
geveld. De nieuwbouw te Rotterdam bleef echter nog tot 1930 uit. 
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DE VEEARTSEN IN DE EERSTE HELFT DER 19e EEUW. 

De veeartsenijkunde was vóór de oprichting der Veeartsenijschool 
uitsluitend in handen van smids en andere empiristen. De Neder-
landsche hoefsmeden waren echter in ons cavalerie-arme land vol
strekt niet te vergelijken met de Fransche maréchaux en de Duitsche 
Kurschmiede, die inderdaad wel wat van de Veeartsenijkunde 
afwisten. 

Een achttal jonge mannen was in en na 1808 uitgezonden naar 
Alfort en werd na een driejarige studie door een commissie te 
Leiden geëxamineerd, waarna hun Fransch diploma ook voor Neder
land werd geldig verklaard. 

Ook eenige der betere empiristen deden met goed gevolg dit 
examen. Deze laatsten werden „gebrevetteerde" veeartsen genoemd 
of „wettige" of „erkende" veeartsen, later ook wel „geassimileerde" 
veeartsen, ter onderscheiding van de gediplomeerde veeartsen, die 
hun opleiding aan de Veeartsenijschool hadden gekregen. In 1850 
was er nog een negental van deze veeartsen in de praktijk. De 
gediplomeerden noemden zich in den regel „rijksveeartsen", blijk
baar omdat ze aan ,,'s Rijksveeartsenijschool" waren opgeleid. 
Deze titel wordt nu nog wel door sommige veeartsen op hun naam
bord geplaatst. Een wezenlijk fundament heeft hij nooit gehad, 
immers de gediplomeerde veeartsen waren niet in dienst van het 
Rijk, maar in dienst van het Veefonds. Ze noemden zich in enkele 
provinciën (Limburg) Districtsveeartsen omdat ze een bepaalde 
kring kregen aangewezen. 

In 1826 werden de eerste gediplomeerde veeartsen door de School 
afgeleverd, allen waren veeartsen ie klasse geworden. Deze hadden 
allen gestudeerd op kosten van het Fonds voor den Landbouw, 
en hadden, evenals alle anderen, die na hen (tot 1842) voor rekening 
van het Fonds voor den Landbouw studeerden, verschillende ver
plichtingen te vervullen, in ruil voor deze kosten en de „voor
rechten", welke ze na hun vestiging zouden genieten. 

De verplichtingen waren de volgende: Ze moesten zich vestigen 
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op de plaats hun door de Administratie van den Landbouw in den 
Haag, waaronder het Vee fonds ressorteerde, aangewezen. De plaats 
van vestiging lag in den regel in de provincie waaruit ze afkomstig 
waren, echter niet steeds. Ze mochten zonder toestemming van de 
zijde der Overheid niet praktiseeren buiten de hun aangewezen 
kring, die in 1840 gesteld werd op een straal van 3 uren. Ze waren 
verplicht toezicht te houden op den gezondheidstoestand van het 
vee in hun district en moesten driemaandelijks daarvan een verslag 
geven aan den Gouverneur in hun provincie. Ze moesten onder opper
toezicht van de Commissie voor den Landbouw, den Gouverneur, 
den Administrateur van den Landbouw en de Commissie voor het 
geneeskundig toezicht, zich dienstbaar stellen ter bestrijding der 
veeziekten en toezicht houden op de naleving van bestaande of uit 
te vaardigen bepalingen daaromtrent (aangifte, verbod van vervoer, 
etc.). Ze moesten zich begeven naar plaatsen waar de Administratie 
van het Fonds, de Gouverneur der provincie of de Commissie voor 
den Landbouw hen geliefde te zenden, ook buiten hun provincie, 
tegen vergoeding van reiskosten. Bij weigering konden ze worden 
geschrapt van de lijst van gediplomeerde veeartsen. Ze moesten 
steeds gereed staan, om ten spoedigste de veehouders te bedienen 
en moesten daarvoor de voorgeschreven tarieven berekenen. Ze 
mochten niet meer in rekening brengen dan hun in de instructie van 
1819 *) was toegestaan (2 uur gaans 30 cent, dus heen en terug 
4 uur gaans 60 cent; voor een verlosssing 3 gld.). Ze mochten zich 
niet van hun standplaats verwijderen zonder toestemming der Over
heid, ook al hadden ze geen subsidie meer. 

De „voorrechten" waren, dat ze voor deze diensten gedurende vijf 
jaren uit het tonds voor den Landbouw gesalarieerd werden met 
500 gld per jaar, als ze bij het examen waren bevorderd tot veearts 
ie klasse, en met 400 gld., wanneer ze veearts 2e klasse waren 
geworden. Daarna werd nog gedurende drie jaar hun een subsidie 
toegekend respectievelijk van 300 gld voor de veeartsen ie klasse 
en 200 gld. voor de veeartsen 2e klasse. In 1841 werden de laatst -

) Deze instructie gold in 1819 voor de zgn. gebrevetteerde veeartsen, 
die in Leiden gediplomeerd waren vóórdat de School was opgericht. Ze werd 
later ook toepasselijk verklaard voor de gediplomeerde veeartsen, die voor 
het Fonds hadden gestudeerd. 
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bedoelde bedragen gesteld op 200 gld. en 160 gld., en alleen voor de 
leerlingen die na 1841 waren ingeschreven en niet voor het Fonds 
studeerden. Alle werkzaamheden van vétérinairen aard, het Fonds 
betreffende, moesten gediplomeerde of „erkende" veeartsen ver
richten. Hiervoor konden geen empiristen worden geroepen. Hun 
diploma werd daartoe geviseerd door den Administrateur van 
den Landbouw. 

Na den termijn van 5 jaren genoten de gediplomeerde veeartsen 
geen belooning meer voor diensten ten algemeenen nutte gepres
teerd. Even goed moesten ze deze diensten blijven verleenen. Ook 
dan nog kon een veearts b.v. van Flakkee naar Gelderland worden 
„gecommitteerd", zooals het heette, voor de bestrijding van een 
veeziekte; waardoor het maken van een praktijk haast onmogelijk 
werd. De veearts Le Comte, die dit overkwam, beklaagde er zich 
over dat hij zijn vrouw en kinderen in bekrompen toestand moest 
achterlaten. Verschillende veeartsen waren echter van meening dat ze 
na dien termijn van 5 jaren geen diensten meer voor het Veefonds 
hadden te verrichten. Numan, die over alles adviseerde, schreef in 
1836 aan de Administratie van het Veefonds, dat het heelemaal ver
keerd was van de veeartsen dit te weigeren en dat hieruit bleek, dat ze 
geen zin hadden door wetenschappelijk onderzoek hun vak te ver-
hoogen en dat ze hun vak grootendeels beschouwden uit een gel
delijk oogpunt en als middel van bestaan. Ze behoorden volgens 
Numan dankbaar te zijn voor de kostelooze opleiding, die ze van
wege het Veefonds hadden genoten. Welk een schijnheiligheid. 
Zelf had hij een voor dien tijd zeer hoog salaris van 4400 gld., 
met vrije woning en een groote tuin en een vrij rijtuig met koetsier 
en stalknecht-palfrenier. 

Naast deze diensten ten algemeenen nutte mochten de veeartsen 
praktijk uitoefenen, maar overigens mochten ze geen ander vak 
bekleeden en ze mochten zich zonder toestemming niet ergens anders 
vestigen. De aanvraag daartoe kwam dikwijls in omdat ze er veelal 
niet in slaagden praktijk te vormen. 

Ze waren dus semi-ambtenaren van het Fonds voor den Landbouw 
en de Overheid; zonder eenige vergoeding na het verstrijken der 
eerste subsidiejaren. Een soort slavernij dus. 

Dat de tucht dier slavernij straf was, blijkt uit het hiervolgende 
Koninklijk Besluit van 1936: 
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„Gezien het rapport van onzen Minister voornoemd van den 
21 dezer No. 10. Hebben goedgevonden en verstaan: Te bepalen, 
dat voortaan, indien eenig bezoldigd of ander van Gouvernements-
wege erkend veearts na schriftelijke of mondelingen last te hebben 
bekomen van een dier autoriteiten of personen, welke hiertoe, bij de 
bestaande of nader aan te geven instructiën voor de bezoldigde en 
erkende veeartsen zijn of zullen worden aangewezen, buiten geval 
van ziekte of andere wettige verhindering, mogt nalatig blijven, of 
zich weigeragtig betoonen, hetzij om zoodra mogelijk aan die auto
riteiten of personen zoodanige berigten, opgaven of inligtingen te 
geven, als van hem veearts, betreffende zijn vak, zullen worden 
gevergd; hetzij om zich onverwijld naar de hem aangewezene 
plaats te begeven, en aldaar, zoolang zulks van hem verlangd wordt 
alle diensten te verrigten, waartoe hij, overeenkomstig den aard 
van zijn vak en de gemelde instructiën, verpligt is, of ook indien hij 
zich op aanvrage van particulieren, nalatig of weigeragtig mogt 
betoonen, om zich naar den hem aangewezene plaats te begeven, en 
zich aldaar ten hunnen koste, met het onderzoek en de behandeling-
van het hem aangewezen vee belasten; in elk dezer gevallen, zoodra 
zulks aan de administratie van de Nationale Nijverheid, op een vol
doende wijze gebleken is, een zoodanig nalatig of weigeragtig 
veearts dadelijk door die administratie zal worden geschrapt van de 
lijst der van Gouvernementswege erkende veeartsen. Zullende zulks 
harentwege, door tusschenkomst van den Gouverneur der Provincie, 
waartoe de veearts behoort, ter kennis ook van de Commissiën van 
den Landbouw en van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt, als 
van de stedelijke en plaatselijke besturen en der veehouders worden 
gebragt, terwijl na dit tijdstip in die gevallen, waarbij het Fonds 
voor den Landbouw betrokken is, geen acht meer zal worden ge
slagen op rapporten of verklaringen, afgegeven door veeartsen, 
welke zich aan de beoogde nalatigheid of weigeragtigheid hebben 
schuldig gemaakt; zullende bovendien, wanneer dusdanig veearts 
alsnog eenig tractement uit evengemeld Fonds moest geschieden, met 
de verdere uitbetaling daarvan onverwijld worden opgehouden." 

Dit alles zou minder erg zijn geweest, als de opleiding meer op de 
praktijk was gericht geweest, en de veeartsen meer nut hadden 
kunnen trekken uit de opleiding, die ze per saldo zoo duur betaalden. 
Hiermede was het echter treurig gesteld. Het klinisch onderwijs, 
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voorzoover het betrof de meest belangrijke vakken, vooral voor dien 
tijd, n.1. de heelkunde en de verloskunde was zeer slecht door gebrek 
aan competente krachten en door gebrek aan klinisch materiaal. 
De veearts van de school, die later ook zelf praktijk mocht uitoefenen, 
was met dit onderwijs belast. Vooral de verloskunde was een zeer 
verwaarloosd vak; en ze was toen nog meer dan nu de sleutel 
voor de praktijk. 

De veeartsen zwegen meestal over de slechte opleiding, die hun 
ten deel was gevallen. In 1849 verklaarde echter G. Wit, veearts en 
plattelandsheelmeester te Ouder-Amstel, die bij de reorganisatie in 
1851 leeraar werd aan 's Rijksveeartsenijschool, dat de veeartsen als 
regel aan de school nooit een verlossing hadden bijgewoond en de 
gebrekkige praktische opleiding het empirisme sterk in de hand 
werkte. 

Het resultaat van het onderwijs was dan ook, dat vele gediplo
meerde veeartsen de concurrentie tegen de empiristen, vooral als 
deze ook de verloskunde uitoefenden, niet konden voeren en daardoor 
vooral in de eerste jaren zoo goed als geen praktijk kregen en na hun 
gesubsidieerde jaren dikwijls vrijwel op zwart zaad zaten. 

Numan verklaarde zelf in een schrijven aan de Regeering, dat het 
„bedrijf van veearts" volstrekt geen bestaan opleverde als de genees
middelen-leveranties niet betaald werden. Visites wenschten de 
boeren überhaupt niet te betalen. Vooral niet daar waar de long
ziekte voorkwam. „Ze hadden al schade genoeg", naar hun meening. 

De veearts Schröder vroeg in 1850 aan den Minister zich te 
mogen vestigen te Zeist, waar hij werkzaam kon zijn op de boerderij 
van zijn vader, „om daar zooveel te verdienen, dat het gewoonlijk 
zeer sobere bestaan van den veearts iets minder sober zou worden." 
Hij zegt, „dat hij gruwt van de hongersnood, waarin de meeste zijner 
collega's verkeeren." 

De veearts J. B. Snellen vroeg zich te mogen vestigen te Moor
drecht bij de Zuid-plaspolder, waar hij bekend was, „om niet in de 
onaangename noodzakelijkheid te geraken om naar het voorbeeld 
van velen, zijn beroep met een ander te moeten verwisselen." 

Hieruit blijkt wel hoe somber deze twee der beste leerlingen van 
dien tijd hun toekomst als veearts tegemoet zagen. 

Behalve hun gebrek aan praktische scholing en ervaring, was het 
uitbreken der longziekte in 1833, mede in die dagen oorzaak dat 
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de gediplomeerde veeartsen geen of weinig praktijk kregen. 
De verplichtingen die hun door het Fonds voor den Land
bouw werden opgelegd (toezien op aangifte en afzondering volgens 
de wet), maakten de veeartsen zeer gehaat bij de veehouders, die 
overigens vrijwel zonder uitzondering hun eigen verplichtingen, n.1. 
aangifte en verbod van vervoer, niet nakwamen en dus de gediplo
meerde veeartsen, die met het toezicht belast waren niet in hun stal 
wenschten, terwijl de empirici aan een verdacht dier medicamenten 
gaven zonder aangifte te doen, waartoe zij trouwens niet verplicht 
waren en de gediplomeerde veeartsen wel. Bovendien was de long
ziekte in verschillende provinciën oorzaak van zeer sterke verarming 
van de boeren, die daardoor zooals ook nu nog, geen geld over 
hadden voor visites, op zijn hoogst voor medicamenten. Daarbij 
kwam nog dat de onder leiding van Numan voorgeschreven maat
regelen tegen de longziekte geen doel troffen, omdat het eenige 
afdoende middel, afmaken van ziek en verdacht vee, niet werd 
toegepast. Ook in dit opzicht konden de gediplomeerde veeartsen 
dus hun meerderheid niet laten blijken tegenover de empiristen. 
Het eind van het lied was dan ook dat de groote meerderheid der 
veeartsen, als ze geen subsidie meer kregen, slechts een kommervol 
bestaan had en gedeeltelijk tot pauperisme verviel, waardoor tenslotte 
de gediplomeerde veearts in de praktijk hier en daar nog minder 
in aanzien was dan de empirist. 

De Commissie voor den Landbouw in Friesland schreef den 
Minister dat het nut der gediplomeerde veeartsen gering was, dat 
ze geen vertrouwen genoten bij de veehouders en men daarom geen 
jongelieden meer naar Utrecht zou zenden. Numan, die dit om 
bericht en raad kreeg, schreef den Minister dat het in den Frieschen 
aard lag alles af te keuren. 

In Noord-Holland verlangde men in 1844 niet meer dan één 
gediplomeerde veearts. 

Zij, die door meerdere ontwikkeling en initiatief de kans er toe 
kregen, gingen dan ook uit het vak en werden heelmeester of scheeps
dokter, wat ze vrij gemakkelijk in één jaar tijds konden worden, of 
trachtten de veeartsenijkunde te combineeren b.v. met het vak 
plattelandsheelmeester of drogist, of probeerden in een of ander 
zakelijk beroep hun brood te verdienen. 

29 
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Sommigen hielden met een kleine subsidie voor de vleeschkeuring 
van een of andere gemeente het hoofd boven water. 

In Zeeland was het aanzien der gediplomeerde veeartsen betrek
kelijk groot, door de gelukkige en succesvolle bestrijding van de 
longziekte, door middel van het afmaaksysteem, dat daar op initiatief 
van den veearts J. van Hertum reeds vroeg werd ingevoerd, in 
weerwil van den tegenstand van Numan. 

Dit was oorzaak dat in 1839 het instituut van provinciale vee
artsen in Zeeland werd ingesteld, waarbij een eerste Provinciale 
veearts, gevestigd te Middelburg, de leiding had bij de bestrijding 
van besmettelijke veeziekten, en verder aan een viertal zgn. districts
veeartsen en 7 provinciale veeartsen een subsidie werd verleend. 
De eerste provinciale veearts kreeg 500 gld. subsidie, de 4 districts
veeartsen ieder 200 gld., de anderen 100 gld. 

Deze veeartsen stonden onder de directe bevelen van de Commissie 
van den Landbouw, maar moesten tevens de „bevelen en aanschrij
vingen van den Administrateur der Nationale Nijverheid in den 
Haag, den Gouverneur der provincie, de Gedeputeerde Staten (die 
hen aanstelden) en de Commissie voor het geneeskundig toevoor-
zicht volgen". 

De paardenartsen, die sedert 1824 voor het Departement van 
Oorlog hadden gestudeerd, waren in betere conditie dan de prac-
tiseerende veeartsen. Zij hadden alleen maar de verplichting op zich 
te nemen het land gedurende 10 jaren als paardenarts te dienen. 
Ze werden voor hun arbeid beloond met 500 gld per jaar, en mochten 
tot 1841 ook de praktijk uitoefenen. 

De praktiseerende veeartsen hadden dus hun vrijheid verkocht aan 
het Fonds voor den Landbouw. De slavernij waarin ze verkeerden 
door de eischen, die het Fonds voor den Landbouw aan hen stelde, 
werd bitter gevoeld. 

Maar toch voelden de jongere veeartsen het als een gevoelige slag, 
toen bij Ministerieele beschikking van 29 September 1849 werd be
kend gemaakt, dat de traktementen en de reis- en verblijfkosten welke 
ze uit het Fonds voor den Landbouw ontvingen, niet meer zouden 
worden uitbetaald, terwijl ze toch, naar vele boven hen gestelden 
meenden, door hun instructie verbonden bleven, ook zonder ver
goeding, de besmettelijke veeziekten te helpen bestrijden. 
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DE VEEARTSEN VAN 1850—1921. 

Het eerste deel der geschiedenis van de veeartsen hier te lande 
wordt beheerschte door de afhankelijkheid van „het Veefonds", zoo
als ik dat reeds beschreef. Nadat de veeartsen door de opheffing van 
het Veefonds in 1848 op self help waren aangewezen, brak in de 
eerste jaren daarna een tijd van malaise aan. De veeartsen worstel
den om zich een behoorlijk bestaan te verschaffen. Een en ander 
vindt op treffende wijze zijn uitdrukking in het geringe aantal 
leerlingen hetwelk zich tusschen 1850 en 1860 voor de opleiding 
tot veearts aanbood. De ouders achtten het niet verantwoord hun 
zoons te doen opleiden voor een vak wat zoo weinig vooruitzichten 
scheen te bieden. 

De paardenartsen hadden een veel beter bestaan dan de prac-
tiseerende veeartsen. Vandaar dat de opleiding voor het Departement 
van Oorlog steeds veel sollicitanten trok. Hiervoor moest een ver
gelijkend toelatings-examen worden gehouden, wat ook omvatte 
Duitsch, Fransch en Engelsch. Enkele der sollicitanten wisten ook 
iets van Grieksch en Latijn. De paardenartsen vormden toen dus een 
élite, zoodat het niet te verwonderen is, dat tusschen 1855 en 1860 
drie paardenartsen werden opgeleid, die later leeraar werden aan 
's Rijks Veeartsenijschool, n.1. Wirtz, Schimmel en van Esveld. 

Langzamerhand leerden de veeartsen op eigen beenen te staan en 
hun vleugelen uit te slaan. Het onderwijs werd meer aan de praktijk 
aangepast, de efficiëntie der practici werd grooter, ook de veeprijzen 
stegen en zoo ziet men de animo om veearts te worden langzamer
hand stijgen. 

De curve van het aantal leerlingen der Veeartsenijschool geeft tot 
1900 tot zekere hoogte een maatstaf voor den maatschappelijken 
welstand der practiseerende veeartsen. Daarna speelt ook de betee-
kenis der veeartsenijkundige wetenschap voor'de hygiëne van den 
mensch mede een rol. 

Maar de op- en neergaande welstand der practici ten plattelande 
heeft toch steeds in hoofdzaak het aantal der studeerenden be-
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heerscht. Daardoor vertoont de curve van het aantal studeerenden 
in de Veeartsenijkunde de sterke schommelingen, die men b.v. 
bij de medici niet vindt. Vanaf 1879—1888 steeg het aantal 
leerlingen der school geleidelijk van 61 tot 100. Daarna kwam een 
daling die aanhield tot 1900/1901, toen er 68 waren. Toen zette 
weer een stijging in, die in 1916/1917 tot het maximum aantal 
leidde van 226, waarna het cijfer weer daalde tot 176 in 1920/1921. 

De veeprijzen vormen den barometer waarmee de welstand der 
practici en daarmee de animo'tot de studie der Veeartsenijkunde op 
en neer gaat. In 1917 toen het maximum werd bereikt kostte een 
beste melkkoe ongeveer 1000 gulden.-

De welstand der practici was overigens natuurlijk mede afhan
kelijk van de mogelijkheden, die de voortschrijdende ontwikkeling 
van de wetenschap hen bood. De entingen, die na 1900 zulk een 
groote vlucht namen, geven hiervan een sprekend voorbeeld. 

De practicus was echter steeds, en zal dit ook blijven, sterk afhan
kelijk van pecuniaire overwegingen van zijn werkgever. Dit is het 
noodlot, maar ook de kracht van den veeartsenijkundigen stand. 

Daardoor ging de ontwikkeling van den veeartsenij kundigen stand 
minder langs lijnen van geleidelijkheid, dan dit met vele andere 
vakken het geval is geweest. 

Ook de malaise of de bloei van de eenige inrichting voor vétérinair 
onderwijs welke Nederland bezit, speelde natuurlijk een groote rol 
bij de ontwikkeling van den stand der veeartsen. Zoolang de school, 
en daarmee de Nederlandsche veeartsenij kundige wetenschap en 
praktijk stond onder den druk van conservatieve directeuren als 
Numan, Wellenbergh en Wirtz, die de teekenen des tijds niet ver
stonden, kon ook de vétérinaire stand zijn vleugelen niet uitslaan. 
Immers geen wetenschappelijk vak wordt zoo zeer beheerscht door 
de „efficiëntie" zijner beoefenaren dan de Veeartsenijkunde. 

Dit is mede de reden, waarom in Nederland de vétérinaire stand 
in vergelijking met het buitenland, zich zoo laat heeft ontwikkeld. 

Na 1900 heeft onze stand pas goed zijn vleugelen kunnen uitslaan, 
en in de 30 jaren die daarop zijn gevolgd veel moeten inhalen. Daarin 
zijn wij snel en wonderwel geslaagd en konden wij reeds in 1921 een 
vergelijking met welk ander land ook heel goed doorstaan, wat 
omstreeks 1900 allerminst het geval was. 

Een tijd van malaise in de veehouderij deed steeds de vrees 
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opkomen, dat er te veel veeartsen zouden komen; in een tijd van 
bloei der veehouderij vreesde men voor te weinig veeartsen. 

Dit kwam typisch tot uiting in 1887 en 1896 bij de discussies in de 
Tweede Kamer over de Staatsbegrooting. In 1887 toen malaise den 
boerenstand teisterde, werd de vrees geuit dat er te veel veeartsen 
zouden komen; in 1896 toen de malaise voorbij was, meende men 
dat er binnenkort te weinig zouden zijn. 

In 1880, ook in den malaisetijd, beweerde de leeraar Thomassen 
dat er teveel veeartsen zouden komen, en hij betoogde mede om die 
reden, dat het internaat moest worden afgeschaft, aangezien dit naar 
zijn meening leerlingen trok. In dat jaar gingen er daarom niet 
minder dan drie veeartsen voor arts studeeren en één voor apotheker. 

De entingen tegen vlekziekte en andere veeziekten, die omstreeks 
1900 zoo'n groote vlucht namen, vooral na de oprichting der Rijks-
seruminrichting in 1904, deden het vertrouwen in de Veeartsenij
kunde sterk toenemen; ook de zich ontwikkelende vleeschkeuring 
deed haar aanzien stijgen. 

In dien tijd wenschte iedere gemeente een veearts, en werden in 
verschillende plaatsen tevergeefs gemeentelijke toelagen uitgeloofd 
om ze te trekken. Landbouw en veeteelt bloeiden, de plattelands
gemeenten werden scheutig. 

In het geheel waren er in 1902, 297 veeartsen in het land verspreid, 
n.1. in Groningen 25, Friesland 26, Drenthe 9, Overijsel 14, Gelder
land 50, Utrecht 29, Noord-Holland 28, Zuid-Holland 56, Zeeland 
20, Noord-Brabant 28 en Limburg 15. 

Toen waren vacant: Asten, Ede, Groenlo, Haaksbergen, Holten, 
Oudewater, Varsseveld, Zelhem en Vriezenveen. Verschillende 
plaatsen bleven lang vacant. In 1904 was er geen enkele veearts niet 
gevestigd. In 1906 stonden als vacant genoteerd: Asten, Deurne, 
Ede, Genemuiden, Goedereede, Groenlo, Haaksbergen, Holten, 
Kortgene, Lichtenvoorde, Markelo, Oldenhove, Ezinge, Putten, 
Ruinerwold, Zelhem. 

In 1907 stonden er 10 vacatures in het Tijdschrift opgegeven waar 
gemeentelijke en provinciale toelagen zouden worden gegeven aan 
een veearts die er zich vestigde, nl. Heerde (400 gld en 200 gld.), 
Nijkerk (600 gld. en 200 gld.), Ooststellingwerf (700 gld.), Smal-
lingerland (800 gld.), Staphorst (500 gld. en 200 gld.), Haaks-
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bergen (400 gld. en 200 gld.), 'Meppel (400 gld. en 200 gld.), 
Almkerk (300 gld. en 300 gld.), Heusden (300 gld.) en 
Tietjerksteradeel (8oö gld.). 

Ook de wetenschap bloeide. De oudere veeartsen voelden behoefte 
aan aanvulling van hun kennis en vroegen vervolgcursussen met 
Rijkssubsidie op te richten (1905). De Regeering, die het belang der 
Veeartsenijkunde inzag, wat ook bleek door de oprichting van de 
Rijksseruminrichting in 1904, voldeed aan dit verzoek en stond voor 
1906 een subsidie toe van ƒ 720.— 

De veeartsen en de veeartsenijkunde werden in 1906 in de Kamer 
publiekelijk door den Minister geprezen (1906). 

De practiseerende veeartsen konden het werk niet af. Van de 
zijde der niet-practici werd toen, overigens principieel niet ten 
onrechte, inperking van de praktijken aangeprezen. Maar dat was 
theorie: er waren veel te weinig veeartsen. In 1907 waren wij nog met 
zijn vijven gediplomeerde practici in Hollandsch Noorderkwartier, 
op een afstand van ± 20 km van elkaar gevestigd. Nu zijn er 18. 

De schaduwzijde van het tekort aan veeartsen uit een stands-
belang bekeken, is steeds geweest en zal steeds blijven de bloei van 
het empirisme. In die dagen kwam de strijd tegen de veeverloskun-
dige kwakzalvers voor het eerst aan de orde. 

De practici begonnen hun kracht te voelen; de broodkruimels 
begonnen te steken. Ze riepen luide dat hun belangen in de Maat
schappij tot Bevordering der Veeartsenijkunde werden verwaar
loosd en bepleitten aaneensluiting ter verdediging van hun belangen. 

Ze wenschten meer invloed op fokkerij-aangelegenheden, meer 
invloed op de veeverzekeringen en strijd tegen het opkomend 
clandestien empirisme. 

Ze uitten hun grieven tegen het al of niet benoemen tot plaats
vervangend districtsveearts en hekelden de daarbij voorkomende 
onbillijkheden en favoritisme. Een provinciale vereeniging van prac
tiseerende veeartsen werd in 1913 in Zuid-Holland opgericht. Deze 
vereeniging werd echter in 1916 weer opgeheven. 

Niet alleen de gewone praktijk floreerde, maar ook andere 
gebieden (vleeschkeuring, melkhygiëne), werden meer en meer voor 
de veeartsen geopend. 

Ook de niet-practici gingen zich roeren. Yereenigingen van niet-
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practische veeartsen werden (of waren reeds) opgericht. Er bestond 
reeds in 1910 een vétérinair hygiënische vereeniging, een vereeni-
ging van slachthuisdirecteuren, een vereeniging van districts
veeartsen en een militaire vétérinaire vereeniging, die ieder hun 
specifieke beroepsbelangen verdedigden. 

De beteekenis van de Veeartsenijkunde werd iedereen duidelijk. 
Het luisterrijke Veeartsenij kundig Congres in 1909 te den Haag 
gehouden, verhoogde ook in sterke mate het aanzien der veeartsen. 

Met meer succes dan vroeger kon nu de strijd worden aangebonden 
tegen de achterstelling der veeartsen in ambtelijke functies. 

Het gebrek aan veeartsen bleef aanhouden, in weerwil van het 
tot 1917 steeds stijgende aantal der studeerenden. In 1906/1907 
lieten zich 41 nieuwe leerlingen inschrijven. In 1907/1908, 30, 
in 1908/1909, 21, in 1909/1910, 37, in 1910/1911, 48, in 
1911/1912, 57, in 1912/1913, 44, in 1913/1914, 46, in 1914/1915, 
27, in 1915/1916, 42, in 1916/1917, 53, jn 1917/1918, 35, in 
1918/1919 22, in 1919/1920, 32, in 1920/1921, 28. 

In 1910 konden de leeraren der school geen assistenten krijgen, 
zoodat buitengewone assistenten uit de oudste leerlingen moesten 
worden gekozen. Alle afgestudeerden waren dadelijk gevestigd. 

Ter bevordering van de vestiging van veeartsen werden in ver
schillende provinciën Provinciale veeartsenij kundige diensten inge
steld met toelage-regelingen. In 1911 werd in de provinciën Friesland 
en Noord-Brabant een toelage gegeven aan die gemeenten, die ook 
zelf uit de gemeentekas een veearts subsidiëerden. In 1912 waren 
in Gelderland 39 veeartsen, die een toelage van ƒ 300 kregen uit de 
provinciale kas. In Zuid-Holland werd in 1907 bepaald, dat 
veeartsen, die zich op het platteland vestigden, een toelage uit 
's Rijks kas van ƒ 150 kregen als de gemeente hen ook subsidiëerde. 
In Zeeland kwam in 1913 een nieuw reglement tot stand omtrent 
het toekennen van toelagen uit de provinciale kas aan door de 
gemeenten bezoldigde veeartsen. 

De provinciale veeartsen in Zeeland kregen toen ook een nieuwe 
instructie. Ze waren verplicht de praktijk in zijn geheelen omvang 
uit te oefenen en moesten jaarlijks een verslag inzenden aan de 
Gedeputeerde Staten omtrent den algemeenen gezondheidstoestand 
van den veestapel in hun praktijk. 

De veel grootere beteekenis, die de veehouderij in die dagen ver-
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kreeg en de sterke waardevermeerdering van den Nederlandschen 
veestapel, waardoor de geneeskunde van de runderen en varkens 
meer op den voorgrond kwam, was aanleiding dat het langzaam 
maar zeker verdwijnen van de paarden in de steden en op den weg 
door de na 1907 zich meer en meer ontwikkelende motortractie, 
niet al te hevig werd gevoeld door de practici, behalve in de steden, 
waar een geheele ommekeer in de praktijken zich langzamerhand 
voltrok, en de kleine huisdieren-praktijk meer en meer op den voor
grond kwam. 

De vétérinaire wetenschap schreed voort met reuzenschreden. In 
1912 werd wederdom een subsidie van Rijkswege toegekend voor 
het houden van vervolgcursussen, die in dat jaar werden gehouden 
in Friesland, Groningen, Drenthe, Utrecht, Gelderland en Limburg 
en waar toen in hoofdzaak gesproken werd over nieuwe gegevens 
voor de diagnostiek en de therapie. 

De periode 1900—1921 is de glansperiode der Veeartsenijkunde 
in Nederland. Ze culmineerde in het tot stand komen van drie 
wetten, n.1. de wet op het Hooger veeartsenij kundig onderwijs 
(1917), de Vleeschkeuringswet (1919) en de Veewet (1920). 

Deze trits van wetten, waarin het hart der Veeartsenijkunde klopt, 
vormt een apotheose van de beteekenis, die de Veeartsenijkunde in 
Nederland, in 100 jaren, maar vooral in de eerste 20 jaren dezer 
eeuw heeft verkregen. 

Het feit, dat er in ons kleine land, één School is, één Maat
schappij en één Tijdschrift, die als het ware één geheel vormen, 
heeft aan deze snelle ontwikkeling medegewerkt én zal ook in de 
toekomst van grooten invloed kunnen zijn voor de Veeartsenijkunde 
in Nederland. 

Van vitale beteekenis voor het onderwijs en daardoor voor den 
geheelen veeartsenijkundigen stand in Nederland, is de plaatsing van 
goede klinici, die ook de eischen der praktijk door en door hebben 
leeren kennen, bij het onderwijs in de klinische vakken. Daarom 
ben ik van meening, dat ook voor de Maatschappij tot bevordering 
der Diergeneeskunde het onderwijs steeds moet zijn en blijven een 
bron van voortdurende zorg. 

Ik heb als eerste rector bij de inwijding van de Veeartsenijkundige 
Hoogeschool in 1918 gezegd: „De eischen die het practische leven 
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aan de veeartsen stelt, moeten bij het onderwijs steeds op den voor
grond blijven staan. Wanneer het resultaat der verheffing ooit zou 
worden, dat er topzware geleerden worden gekweekt, zonder oog, 
zonder lust en zonder vaardigheid voor de praktijk dan zullen we 
een stap achteruit zijn gegaan in plaats van vooruit." Dit is nu nog 
mijn meening. 
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DE STRIJD TEGEN HET EMPIRISME TOT 1874. 

Toen er nog geen gediplomeerde veeartsen over het land waren 
verspreid, was de Veeartsenijkunde, afgezien van de enkele vee
artsen die door de commissie in Leiden waren geëxamineerd, in 
handen van hoefsmeden, die tenminste in enkele opzichten nog be
voegd waren, óf in handen van totaal onbevoegden. De leiders van 
den agrarischen stand klaagden daarover zeer terecht en wenschten 
daaraan een eind te zien komen door de oprichting van een Vee
artsenijschool, zooals reeds lang in andere landen was geschied. 

Wat is er van dit schoone doel terechtgekomen? In de eerste 
30 jaren na de oprichting der school niets en nog eens niets. 

Eensdeels tengevolge van het feit, dat de veeartsen in Ltrecht niet 
voldoende practisch werden geschoold, anderdeels door het feit, dat 
er niet genoeg veeartsen jaarlijks werden afgeleverd (gemiddeld 
slechts 7.5 per jaar) en indirect ook door de ongelukkige omstandig
heid dat de longziekte in 1833 optrad. 

Toen de rekening in 1848 werd opgemaakt, bleek dat het aantal 
empiristen in dit tijdvak schrikbarend was gestegen in plaats van 
gedaald. 

In dat jaar werd er op last der Regeering een naamlijst opgemaakt 
der „erkende veeartsen" aan wie door het Gouvernement een stand
plaats was aangewezen. 

Het totaal aantal was toen 142. Hiervan waren in Utrecht ge
diplomeerd 128. Tien hadden vóór de oprichting der School in 
Leiden hun brevet gekregen; vier waren in Brussel gediplomeerd. 
De verdeeling over de provincies was als volgt: Noord-Brabant 12; 
Gelderland 26; Noord-Holland 13; Zuid-Holland 24; Zeeland 13; 
Utrecht 8; Friesland 11; Overijssel 8; Groningen 12; Drenthe 7; 
Limburg 8. 

Daartegenover oefenden minstens 772 empiristen de praktijk uit. 
Ik zeg minstens, omdat ook de Regeering dit officieele cijfer te laag 
achtte, aangezien alleen de gepatenteerde empiristen met zkerheid 
te tellen waren. 

In België waren toen reeds 300 gediplomeerde veeartsen ge-
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vestigd; dit was per vierkante kilometer tweemaal zooveel als in 
Nederland. 

Gelderland was van ouds de provincie waar men veel belang
stelling toonde voor de Veeartsenijkunde. De vestiging van veeartsen 
werd daar reeds vroeg bevorderd. Dit is de reden waarom in deze 
provincie steeds meer veeartsen en minder empiristen waren dan in 
andere provinciën. 

Het gebrek aan practische scholing der gediplomeerde veeartsen, 
wat het empirisme zoo zeer deed bloeien was, zooals ik reeds in een 
vorig hoofdstuk heb uiteengezet, het gevolg van het systeem hetwelk 
bij de oprichting werd gevolgd, n.1. onderwijs in de practische vakken 
te doen geven door den medicus Numan, die er niets van kende 
en ook niets voor voelde, zij het dan bijgestaan door een veearts, 
die het van Numan had geleerd of beter gezegd niet geleerd. 

Dat er te weinig veeartsen werden afgeleverd, was ook de schuld 
van Numan, de door onvoldoende inzicht in de eischen die men 
aan een practiseerend veearts stelde, meende dat er met ongeveer 
zeven veeartsen jaarlijks voldoende in de behoefte kon worden 
voorzien. 

Dat tenslotte de longziekte zoo'n funesten invloed op de reputatie 
der wetenschappelijk geschoolde veeartsen kon hebben, was ook de 
schuld van Numan, die door verkeerd inzicht in den aard dezer 
ziekte geleid, tegenhield dat de eenige methode welke in den strijd 
tegen de longziekte succes kon geven, het afmaken van zieke en 
verdachte dieren, niet werd toegepast. 

Tenslotte heeft Numan, zij het dan met de goede bedoeling om 
de veehouders van dienst te zijn, ook schuld aan het bloeien van 
het empirisme in zijn dagen en nog lang daarna door het schrijven 
van een populair boek over de geneeskunde der dieren, wat bij 
duizende exemplaren onder de empiristen, de veehouders, de apothe
kers en de drogisten werd verspreid, waardoor het aantal gepaten
teerde en ongepatenteerde empiristen schrikbarend steeg. 

De veeartsen van Zuid-Holland klaagden er in 1S41 over dat ze 
in behoeftige omstandigheden verkeerden wanneer de vijf jaar van 
de subsidie vanwege het Fonds van den Landbouw om waren en dat 
het empirisme toenam door het boek van Numan, wat in ieders 
handen was, ook van apothekers en drogisten, die lustig mee kwak-
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zalverden. De leidende veehouders in Zeeland klaagden reeds 8 jaren 
na de oprichting der school dat het aantal empiristen toenam, dank 
zij het boek van Numan. 

Om al deze redenen, kan ik als veearts niet instemmen met den 
lof die men gewend is Numan toe te zwaaien. Voor hen, die het 
nog noodig mochten achten, verklaar ik dat mijn afwijkende, hard 
schijnende meening over de verdiensten van Numan voor de Vee
artsenijkunde, berust op de feiten, die een nauwkeurige studie van 
de verhoudingen van zijn tijd mij heeft doen kennen. 

Niemand ontging het feit, dat in de eerste helft der 19e eeuw 
de gediplomeerde veeartsen een kommervol bestaan leidden en het 
empirisme daarentegen bloeide. 

Ook Numan schrijft in 1843 aan den Minister, dat de gediplo
meerde veeartsen maar een slecht bestaan hadden. 

Van verschillende zijden wenschte men ten behoeve van de ver
betering van het lot der gediplomeerde veeartsen het empirisme te 
bestrijden. Men stelde o.a. voor een examen in te stellen om ten
minste de slechte elementen te kunnen uitschakelen. 

Numan, die in alles advies werd gevraagd, was daar terecht tegen, 
omdat men dan aan de empirici een brevet gaf, waarmede ze gelijk
stelling met de gediplomeerde veeartsen zouden proclameeren. Toch 
werd er in 1854 een dergelijk wetsontwerp ingediend, waarbij het 
uitoefenen der praktijk uitsluitend afhankelijk werd gesteld van het 
met goed gevolg afleggen van een examen, waar men dan ook de 
kennis had gekregen. Dit ontwerp is geen wet geworden. 

Ook werd voorgesteld om het empirisme wettelijk te verbieden. 
De Regeering was daar toen terecht tegen, omdat er nog niet genoeg 
gediplomeerde veeartsen waren afgeleverd. 

Steun bij de veehouders van hoog tot laag vonden al deze po
gingen niet. Het gemeentebestuur van Ridderkerk, dat in de bres 
sprong voor een empirist die een geheim middel voor longziekte 
aan den man bracht, wat de gediplomeerde veeartsen was ver
boden, schreef aan den Minister: „dat men dus ten plattelande zoo 
noode de hulp van een Rijksveearts in roept, steunt op het waarachtig 
belang der veehouders, die liever hun vee volgens langdurige ondei-
vinding behandeld zien en genezen, dan hetzelve volgens de regelen 
der kunste crepeeren". Van de rijks veeartsen zei men in de land-
bouworganen: „Ze hebben het wel gelezen, maar niet gezien". 
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Steun van Numan vonden de veeartsen ook niet. Hij betoogde wel 
met anderen, dat het niet aanging het empirisme te laten voort
woekeren, maar stelde niets voor en deed niets om daaraan paal en 
perk te stellen. Met name werd het onderwijs niet verbeterd. 

In 1845 schreef de commissie voor den Landbouw in Noord-
Holland aan de Regeering, dat er nu genoeg gediplomeerde veeartsen 
waren en de veeartsen in Noord-Holland slechts een kommervol 
bestaan hadden. 

Numan, die ook dit uit den Haag om advies kreeg, schreef dat 
dit wel het gevolg zou zijn van persoonlijke ongeschiktheid, hoewel 
ook hem toch wel bekend moest zijn, dat er geklaagd werd over ge
ringe practische scholing. 

De veeartsen zelf wenschten in 1850, in navolging van wat in 
België toen reeds was geschied, wettelijke bepalingen ter bestrijding 
van het empirisme. Zij vergaten echter dat er in België reeds toen, 
dank zij de betere opleiding, veel meer geschoolde veeartsen waren 
dan hier te lande, hoewel de veehouderij hier van veel meer be-
teekenis was dan in België. De Regeering wenschte het voorbeeld 
van België vooralsnog niet te volgen en kwam steeds weer met het 
argument, dat er te weinig gediplomeerde veeartsen waren. 

De veeartsen klaagden begrijpelijkerwijze zelf niet gaarne in het 
publiek over het slechte onderwijs; maar G. Wit, veearts te Nieuwer-
Amstel, later leeraar aan de Veeartsenijschool, zegt in het Reper
torium van 1850, dat behalve de bestrijding van het empirisme, het 
onderwijs verbeterd moest worden. Hij beweerde dat op de Vee
artsenijschool het onderwijs vrijwel alleen bestond uit theorie en 
dat de boer terecht zeide van de jonge veeartsen: „Gij hebt het uit 
een boek, maar niet uit ondervinding". 

Hij betoogde, dat er meer zieke dieren aan de school moesten 
komen, vooral meer koeien, en dat de verloskunde niet alleen moest 
worden onderwezen op het phantoom, terwijl vele empiristen juist 
daarin veel practische ervaring hadden. Vele veeartsen hadden vol
gens Wit bij het verlaten der school nimmer een verlossing bijge
woond en nooit een inversio uteri gezien. Hij zei terecht dat niets 
den veehouder zooveel vertrouwen geeft als een goed geslaagde 
verlossing, en dat het aanbeveling zou verdienen als niemand tot 
de praktijk werd toegelaten zonder een 17-tal natuurlijke en een 
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viertal tegennatuurlijke verlossingen te hebben verricht. Het zou nog 
zeer lang duren voor deze wensch werd vervuld. Wit zegt tenslotte 
terecht: „Het weren van het empirisme kan nooit de vruchten op
leveren, die het geven moet, zoo niet de practische opleiding der 
veeartsen verbeterd wordt". 

De Minister Thorbecke, die begreep dat men met empirici de 
besmettelijke veeziekten niet kon bestrijden, zei in 1851, dat er 
spoedig een wet tot regeling van het empirisme en de Veeartsenij-
kundige Politie in de Kamer zou komen. Inderdaad is er toen door 
Thorbecke een ontwerp-wet ingediend op de Veeartsenij kundige 
Politie, echter geen wet op het empirisme. 

Een wet op het empirisme, „de uitoefeningswet", kwam eerst tot 
stand in 1874. 
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DE STRIJD TEGEN HET EMPIRISME NA 1874. 

Empirisme beteekent oorspronkelijk de leer dat ervaring de bron 
is van alle kennis. Wanneer wij veeartsen heden spreken van empirici 
geven we den kwakzalvers, die we feitelijk bedoelen, wel heel veel eer. 

Tot 1874 was de veeartsenijkunde nog in handen van slechts 
weinig gediplomeerde veeartsen en veel, meest slechte empirici. Toen 
in 1874 bij de Litoefeningswet depositie van de gediplomeerde vee
artsen werd geregeld, kwam er een nieuw element uit de smeltkroes 
te voorschijn n.1. de empirici die officieel werden „toegelaten tot 
het uitoefenen der veeartsenijkunde", wanneer ze of 10 jaren een 
patent hadden, of een examen hadden afgelegd voor een daartoe 
benoemde commissie (art. 15 en 16 der uitoefeningswet). 

Deze commissie, bedoeld in art. 16 der uitoefeningswet, welke 
werd belast met het afnemen van dit examen, bestond uit den 
diiecteur der school, Wirtz, 4 districtsveeartsen en 2 plaatsver
vangende districtsveeartsen. Het examen omvatte de ziekte- en 
geneesleer der besmettelijke veeziekten, de ziekte- en geneesleer der 
overige veeziekten, de werking en gebruiksgewijze der meest ge
bruikelijke vergiften en de bepalingen van de wet van 20 Juli 1870, 
Stbl. 131, regelende het Veeartsenijkundige Staatstoezicht en de 
Veeartsenij kundige Politie. Dit schijnt heel wat, maar de vragen 
werden zeer oppervlakkig gehouden. 

Het examen werd in 1876 in twee zittingen afgenomen. In het 
geheel werden 167 personen geëxamineerd; hiervan slaagden 65. 

Zoodoende werd het aantal toegelaten empiristen, de reeds ge
durende 10 jaar gepatenteerde medegerekend, in 1876, 367, waar
naast 140 gediplomeerde veeartsen stonden. 

De examen-commissie rapporteerde dat de groote meerderheid 
dei geëxamineerden, uitsluitend ten behoeve van dit examen, van 
eenige gediplomeerde veeartsen onderwijs hadden ontvangen, en dat 
enkele \eeartsen, die hierin een bron van inkomsten hadden ontdekt, 
zich zelfs gedurende geruimen tijd met dezen arbeid onledig hadden 
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gehouden en menigeen daardoor, zij het voor het oogenblik, vol
doende werd afgericht om het examen te kunnen doen. Als dit niet 
het geval was geweest, zou er volgens de commissie slechts een 
verbazend klein aantal zijn geslaagd, in weerwil van de zeer laag
gestelde exameneischen. 

Onder de geslaagden was een zekere W. Eefting te Stadskanaal, 
die een rol heeft gespeeld in de geschiedenis der veeartsen in Indië, 
waarover later meer. 

Zij die het verlicht examen hadden afgelegd pronkten met het 
bewijs daarvan als met een diploma, en werden door de goegemeente 
dikwijls gelijkgesteld met de gediplomeerde veeartsen, wat den strijd 
om prestige te verkrijgen hier en daar in niet geringe mate ver
zwaarde. 

Toen ik mij in 1894 als veearts vestigde in Alkmaar waren daar 
twee dezer „toegelatenen" gevestigd. De een was een verloopen, 
dronken hoefsmid, die op een hondekar zijn praktijk deed; de ander 
een fatsoenlijk, intelligent en in zijn soort bekwaam man, en vooral 
een goed verloskundige, waartegen de strijd niet gemakkelijk was. 
Beiden hadden, evenals ik, den titel „veearts" op het naam
bordje staan. 

In veerijke streken stonden naast de veeartsen en empiristen nog 
veecastreerders en veeverloskundigen, dikwijls in één en dezelfde 
persoon vereenigd, die voor het meerendeel toen echter nog geen 
kwakzalvers waren. 

Deze personen konden, hoewel ook hun arbeid feitelijk die des 
veearts is, niet gemist worden, omdat het geringe aantal veeartsen 
al deze arbeid onmogelijk kon verrichten. 

In het jaar 1894, en nog eenige jaren daarna, waren wij in het 
veerijke Noorderkwartier van Noord-Holland met zijn vijven ge
diplomeerde veeartsen, op ongeveer 20 km afstand van elkaar werk
zaam. Daarnaast was er nog een tiental „toegelatenen", eenige 
castreerders en legio veeverloskundigen. Ook met den besten wil 
ter wereld waren wij natuurlijk niet in staat al het werk des veearts 
met zijn vijven te verrichten. Eén van de vijf deed trouwens nooit 
verlossingen noch castracties; ook verscheidene der „toegelatenen" 
niet. De veeverloskundigen deden echter hun werk, en veelal goed 
werk, naast de veeartsen, zonder te kwakzalveren. Vandaar dat veel 
veeartsen deze taak niet ongaarne aan hen overlieten. 



DE STRIJD TEGEN HET EMPIRISME NA 1874 465 

In 1898 was de verhouding van gediplomeerde veeartsen en 
toegelatenen als volgt: 

Provinciën Gediplomeerde Empirici: 
veeartsen: 

Groningen 23 15 
Friesland 24 3 
Drenthe 10 1 
Overijsel 18 26 
Gelderland 44 20 
Utrecht 23 6 
Noord-Holland 27 17 
Zuid-Holland 53 23 
Zeeland 21 18 
Noord-Brabant 24 22 
Limburg 12 9 

279 160 

Onder het cij fer van de gediplomeerde veeartsen waren velen die 
de praktijk niet uitoefenden, terwijl de empirici, genoemd in de 
tweede kolom, allen de praktijk uitoefenden. 

In 1886 was die verhouding naar de volgorde der hier genoemde 
p r o v i n c i ë n :  V e e a r t s e n :  1 5 ,  1 8 ,  8 ,  6 ,  3 4 ,  2 2 ,  1 5 ,  3 5 ,  1 0 ,  2 0 ,  i ó ;  
Empirici: 26 15, 3, 35, 39, 9, 26, 38, 24, 35, 16; dit was dus 
161 veeartsen naast 266 empiristen. Het ging dus wel in de goede 
richting: meer veeartsen, minder empiristen. 

De toegelatenen waren in 1921, het jaar tot waartoe deze ge
schiedenis loopt, reeds vrijwel uitgestorven, er was nog slechts een 
15-tal oude menschen als zoodanig in het Rijk werkzaam. 

Vele veeverloskundigen en castreerders waren toen echter kwak
zalvers geworden, tot groote schade, idiëel en praktisch, voor 
de veeartsenijkunde. 

Het feit, dat vele veeartsen noodgedwongen of gaarne de verlos
kunde aan de veeverloskundigen overlieten en de castracties aan 
de castreerders, gaf reeds in 1887 aanleiding dat er van de zijde van 
sommige invloedrijke veehouders op werd aangedrongen deze men-

30 
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schen te doen examineeren, niet met de bedoeling om ze uit te 
stooten, maar om ze bekwamer te doen worden. In 1897 werd er 
zelfs in de Staten-Generaal op aangedrongen ze te doen opleiden 
aan de Veeartsenijschool. Daarnaast staat een resolutie van de 
veeartsen in Friesland uit die dagen, waarbij de vraag of het wen-
schelijk was dat de veeartsen zich ook op de castractie toelegden, 
bevestigend werd beantwoord; het beste bewijs dat men er toen 
inderdaad niet veel aan deed. 

In 1900 werd er vanwege de kleine maar invloedrijke landbouw-
vereeniging Hollandsch-Noorderkwartier, een prijsvraag uitge
schreven omtrent de veeverloskunde. Het antwoord van J. P. War-
menhuijzen, „Handboekje over de praktijk der natuurlijke vee
verloskunde", werd bekroond. De naam J. P. Warmenhuijzen was 
een pseudoniem voor J. Pronk, een terecht befaamd veeverloskundige 
te Warmenhuizen. 

De zoo gemakkelijke Schmidt'sche behandeling der kalfziekte 
werd al heel spoedig ook door veeverloskundigen, zoo ook door 
Pronk, verricht. Dit was het begin der ellende. Het is het noodlot 
der Veeartsenijkunde, dat juist de beste vindingen dikwijls door 
hun eenvoud van uitvoering, zooals ook de entingen, den veeartsen 
uit de handen worden gewrongen. 

In 1908 kwam de aangelegenheid der veeverloskunde weer in be
handeling in de Tweede Kamer. Er werd geklaagd over een tekort 
aan veeartsen, en ook over den onwil van vele veeartsen om de vee
verloskunde, vooral des nachts, uit te oefenen. Ook werd geklaagd 
door den afgevaardigde voor Alkmaar, dat de pogingen om in 
Noord-Holland cursussen te doen houden voor de opleiding van 
veeverloskundigen, waarbij een veearts hun eenig begrip van hygiëne 
en desinfectie moest bijbrengen en een veeverloskundige (Pronk) het 
praktische onderwijs zou geven, werd gesaboteerd door de veeartsen, 
waarvan niemand bereid was daaraan mede te werken. De afge
vaardigde betreurde dit, „omdat van die cursussen toch ook leer
lingen van de school zouden kunnen profiteeren". Men ziet, de 
reputatie van het verloskundig onderwijs was niet hoog. 

Er werd besloten, dat een Rijks-enquête zou worden gehouden 
omtrent de veeverloskunde ten plattelande. 

Deze aangelegenheid kwam natuurlijk toen ook ter sprake in de 
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Maatschappij tot bevordering der Veeartsenijkunde. Enkele voor
aanstaande veeartsen wilden een examen en betoogden dat de vee-
verloskunde alleen moest worden toegelaten aan van Rijkswege 
gediplomeerden, onder toezicht van den districtsveearts. Maar, zei 
men, indien veeverloskundigen moesten worden opgeleid, wat bij 
de Regeering aanhangig scheen, moest in ieder geval streng worden 
opgetreden tegen de kwakzalverij dezer personen. Was een en ander 
gebeurd, dan was de geschiedenis der veeartsen na 1900 een geheel 
andere geworden. 

In de afd. Groningen-Drenthe werd echter terecht betoogd, dat 
de oplossing principieel moest worden gezocht in meer veeartsen. 
Inderdaad is het gebrek aan voldoende veeartsenij kundige hulp, dat 
steeds heeft geheerscht in Nederland, de basis van veel ellende 
geworden; maar men kan ze niet aan den loopenden band fabriceeren. 

Bij de Rijks-enquête, zooeven bedoeld, bleek, dat er ten platte-
lande inderdaad gebrek bestond aan goede veeverloskundige- en 
veeartsenij kundige hulp, en ook dat veel veeverloskundigen reeds 
kwakzalverden; men sprak er van dat hier en daar ten dezen opzichte 
een noodtoestand heerschte. 

In verband met het resultaat dezer enquête adviseerde toen ook 
het Nederlandsch Landbouwcomité aan de Regeering, veeverlos
kundige cursorisch op te doen leiden aan de Veeartsenijschool. 

In de Kamer vroeg men de Regeering deze zaak ter hand te 
nemen. De Minister antwoordde daarop, dat een wet op het Vee-
artsenijkundig staatstoezicht in bewerking was, maar overigens 
meende de Minister (Talma), dat het een moeilijke puzzle was, om 
voor al de verlossingen, die bij het vee moesten geschieden, goede 
menschen te krijgen, die niet zouden kwakzalveren; maar overigens 
dat het zich liet aanzien dat het aantal veeartsen spoedig groot 
genoeg zou zijn om al de verlossingen te doen. 

De Raad van Bestuur der School, nu officieel om advies ge
vraagd, verklaarde zich tegen een officieele opleiding en betoogde 
dat het beter was de vestiging van veeartsen ten plattelande te 
bevorderen, zoo noodig met geldelijke toelagen en overigens dat het 
gewenscht was om de opleiding in de praktijk der verloskunde aan 
de School te verbeteren door aankoop van drachtige koeien. De 
Minister volgde dit advies op, in dien zin, dat er 4000 gld. ter 
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beschikking kwam voor aankoop van drachtige koeien. Bovendien 
werd in 1910 bepaald, dat zij die het eindexamen wenschten te doen 
10 normale en abnormale verlossingen moesten hebben verricht, 
zij het dan eventueel onder leiding van particuliere veeartsen. Deze 
eisch werd reeds 60 jaar eerder door den veearts G. Wit, die in 1851 
leeraar werd aan 's Rijksveeartsenijschool, gesteld. 

De afgevaardigde der Tweede Kamer uit Alkmaar, die de zaak 
der veeverloskunde in de Staten-Generaal aanhangig had gemaakt, 
stelde toen voor die 4000 gld te besteden aan de opleiding van vee
verloskundigen, wat echter door de Kamer niet werd aangenomen. 

Hierdoor was voor de Regeering deze zaak afgeloopen; voor de 
veeartsen echter allerminst. In Noord-Holland werden na de be
slissing der Regeering veeverloskundigen op kosten van de Ver-
eeniging tot bevordering van den Landbouw in Hollandsch Noorder
kwartier, opgeleid door den veeverloskundige Pronk, zij het dan 
niet voor de kwakzalverij. De veeverloskundigen werden echter meer 
en meer beroepskwakzalvers, met name wierpen ze zich op de 
entingen tegen vlekziekte. 

In de Tweede Kamer werd, ook van de zijde van een afge
vaardigde uit Hollandsch Noorderkwartier, in die dagen mede 
aangedrongen op het vrijlaten van het verrichten van entingen, 
omdat de veeartsen met hun groote praktijken, naar hij meende wel 
eens te laat kwamen voor het verrichten van curatieve entingen tegen 
vlekziekte en ook te duur waren. Van de zijde van één der districts
veeartsen werd deze wensch „in het algemeen belang" gebillijkt. 

Toen in 1914 deze kwestie weer aan de orde kwam in de Tweede 
Kamer, gaf de Minister in zijn Memorie van Antwoord op de 
begrooting van dat jaar te kennen, dat hij niet alleen de officieele 
opleiding van de veeverloskundigen ongewenscht vond, maar ook 
dat anderen dan veeartsen entingen verrichten, „en dat art. 1 van de 
Uitoefeningswet het enten door anderen dan veeartsen verbiedt". 
De tegenwoordige Ministers denken daar blijkbaar anders over. 

De veeverloskundigen, wier zelfbewustheid en pretenties door al 
die belangstelling sterk toenamen, leiden nu zelf anderen op, geholpen 
soms door veeartsen. Ze richten een bond op, ter behartiging hunner 
belangen en begonnen op groote schaal te kwakzalveren, voorloopig 
vooral te enten. 
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In 1918, en nu voor het laatst, kwam het vraagstuk der vee
verloskundigen in de Tweede Kamer weer ter sprake. 

Er werd toen in dit verband aangedrongen op de vestiging van 
meer veeartsen ten plattelande. Inderdaad was (en is) dat des Pudels 
kern: te weinig veeartsen ten plattelande. 

De kwakzalverij ontwikkelde zich van kwaad tot erger, in weerwil 
van de Uitoefeningswet van 1874. De enquête in 1934 door de 
Maatschappij gehouden geeft daarvan ontstellende cijfers. Wil men 
haar met succes bestrijden, dan moeten, ook nu nog, meer veeartsen 
zich ten plattelande vestigen niet alleen, maar moet ook ieder prac-
tiseerend veearts ten plattelande alles doen wat des veearts is. 
Dit is, zooals het nu staat, naar mijn meening het eenige 
afdoende middel. 
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DE BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST 
IN NEDERLANDSCH-INDIË TOT 1921. 

De geschiedenis der Nederlandsche veeartsenijkunde zou natuur
lijk niet compleet zijn, zonder de geschiedenis der veeartsen in ons 
Indië er in te betrekken. Voorzoover het betreft Nederlandsch-Oost-
Indië heb ik uit verschillende bronnen de hiervolgende gegevens 
verzameld. 

In 1820, dus nog vóór de oprichting der Veeartsenijschool in 
1821, werd door het Ministerie voor het publieke Onderwijs, de 
Nationale Nijverheid en de Koloniën, een gouvernementsveearts uit
gezonden, met name R. A. Coppieters, op een salaris van 400 gld. 
's maands. In 1882 overleed hij en werd niet vervangen, blijkbaar 
door onverschilligheid en verkeerd inzicht omtrent het belang dei 
veeartsenijkunde. 1) 

Nadat in 1837 in de residentie Japara een hevige besmettelijke 
runderziekte zich had voorgedaan, werd aan de Regeering voor
gesteld F. Rath, die blijkbaar in Europa eenige kennis van de vee
artsenijkunde had opgedaan en in 1831 als soldaat in Indië was 
gekomen, en die in 1832 was aangesteld tot adjunct-paardenarts 
met den rang van adjudant-onderofficier, voorloopig te benoemen 
tot gouvernementsveearts op een bezoldiging van 200 gld. 's maands. 
Rath zou worden aangesteld met de bedoeling hem door een bekwaam 
veearts te doen vervangen. Hij bleef tegelijk paardenarts en werd 
aangesteld bij de toen opgerichte stoeterij te Tjiandjoer. Zijn 
instructie volgt hier. Dit is de eerste instructie die voor gouverne
mentsveeartsen ontworpen werd. Ik laat haar daarom in haar geheel 
hier volgen: 

Instructie voor den Gouvernements-veearts 
(Besluit van 6 Mei 1839, No. 2). 

Art. 1. Op den Gouvernements-veearts rust in het algemeen de 
verpligting, om den gezondheids-toestand zoowel van paarden als 

*) Zie: F. H. van der Kemp. De eerste pogingen tot het verkrijgen van 
een gouvernements-veeartsenijdienst in Nederlandsch-Indië. Tijdschiift van 
Nijverheid en Landbouw, 1888, deel XXXVII. 
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koebeesten, karbouwen en andere nuttige huisdieren gedurig gade-
te slaan; bij ontstane ziekten de aanleidende oorzaken daarvan op 
het zorgvuldigste na te sporen, en voorts alle zoodanige middelen 
te beramen, die hem tot weering of voorkoming daarvan het meest' 
doelmatig zullen toeschijnen. 

Art. 2. De Gouvernements-veearts is in dit opzigt ondergeschikt 
aan den Chef over den Geneeskundigen Dienst, aan wien hij van 
alle eenigszins belangrijke voorvallen onmiddelijk rapport doet en 
deszelfs nadere bevelen vraagt. 

Art. 3. De bijzondere werkkring van den Gouvernements-
Veearts bepaalt zich echter tot het geneeskundige toezigt over 
's lands proef stoeterij te Tjiandjoer, bij dewelke hij vast geplaatst is. 

Art. 4. Hij is in die hoedanigheid, vooral met betrekking tot de 
regeling van den dienst, ondergeschikt aan den Directeur dier 
stoeterij, aan wien hij van alle gebeurtenissen, den gezondheids
toestand der tot de stoeterij behoorende paarden betreffende, onmid
delijk verslag doet. 

Art. 5. Het is vooral zijn pligt, om gemelden Directeur in alles, 
wat tot de verbetering of het welzijn dier inrigting zal kunnen 
strekken, met raad en daad bij te staan en nimmer uit het oog te 
verliezen, dat eene goede verstandhouding met dezen ambtenaar 
eene noodzakelijke vereischte is. 

Art. 6. Mogt hij nogtans onverhoopt met den Directeur der 
stoeterij in gevoelens verschillen, en vermeenen, dat door dezen 
ambtenaar bepalingen mogten zijn daargesteld, strijdig met het wel 
begrepen belang dier inrigting, dan is hij gehouden, daarvan onmid
delijk rapport te doen aan den Directeur der Kultures, dewelke 
onmiddelijk, dan wel naar gelang van omstandigheden met gemeen 
overleg van den Chef over den Geneeskundigen Dienst, daaromtrent 
zal beslissen. 

Art. 7. De benoodigde medicamenten vraagt hij elk semester 
aan uit 's Rijks Magazijn van Geneesmiddelen, en zendt uiterlijk 
binnen 6 weken na den afloop van een semester zijne verantwoor
ding in aan den Chef over den Geneeskundigen Dienst evenals zulks 
door de bij het Regiment Hussaren in dienst gestelde adjunct
paardenartsen geschiedt. 

Art. 8. Desverkiezende kan hij van deze medicamenten ook 
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voor zijne particuliere praktijk gebruik maken tegen betaling van 
het kostende, verhoogd met 20 %, in welk geval hij bij zijne ver
antwoording eene opgave daarvan behoort te voegen, ten einde na 
door den Chef over den Geneeskundigen Dienst te zijn geverifieerd, 
het montant op de gewone wijze in 's lands kas over te brengen. 

Art. 9. Onverminderd het bepaalde bij art. 3 is de Chef over 
den Geneeskundigen Dienst bevoegd, om den Gouvernements
veearts in dringende gevallen, namelijk bij het uitbreken van 
epidemische ziekten, echter steeds met voorkennis van den Directeur 
der Kultures, in commissie te zenden naar plaatsen op of buiten Java 
gelegen, al waar deszelfs tegenwoordigheid vereischt mogt worden. 

Art. 10. De Gouvernements-veearts, zal als zoodanig genieten 
een maandelijksch tractement van ƒ 200,—, hetwelk, indien hij in 
alle opzigten aan zijne verpligtingen voldoet, op gemeenschappelijke 
voordragt van den Directeur der Kultures en den Chef over den 
Geneeskundigen Dienst na verloop van 5 jaren tot ƒ 250,— en na 
verloop van 10 jaren tot ƒ 300,— zal kunnen verhoogd worden, alles 
te rekenen van af den dag zijner aanstelling. 

Art. 11. Hij zal in commissie reizende, aanspraak hebben op 
de gewone reis- en verblij f-kosten en transportmiddelen, overeen
komstig het Reglement op de Reis en Verblijfkosten voor Civiele 
Ambtenaren, Staatsblad 1823 No. 41. 

Art. 12. De Gouvernementsveearts is gehouden, om 's Gouver-
nements-paardenstallen, namelijk die der kavallerie en artillerie, zoo 
dikwijls te inspecteeren, als zich daartoe op zijne reizen de gelegen
heid aanbiedt of zulks vereischt wordt. 

Art. 13. De Gouvernements-veearts zal zich voortdurend zoo
veel mogelijk in zijn vak bekwamen en zich met de vorderingen der 
veeartsenij kundige wetenschappen bekend houden en zich mitsdien 
bijtijds alle daartoe dienstige boekwerken, als anderszins aan
schaffen; zullende hierop door den Chef over den Geneeskundigen 
Dienst bijzonder moeten gelet worden. 

Art. 14. De Gouvernements-veearts zal, wanneer zulks door het 
Gouvernement gevorderd wordt, inlanders gratis onderwijs moeten 
geven in die gedeelten des genees- en operatieve heelkunde, welke 
dagelijks te pas kunnen komen en welke geene groote wetenschap
pelijke kunde vereischen. 
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Intusschen werd het besluit niet goedgekeurd in den Haag en 
de benoeming als gouvernementsveearts van Rath werd door het 
Indische Gouvernement reeds in Juli 1839 ingetrokken. Hij werd 
als adjunct-paardenarts teruggeplaatst bij het leger. 

De groote sterfte aan kwade droes in de stoeterij te Tjiandjoer, 
die een ontzettende uitbreiding verkreeg, doordat de officier-direc
teur van meening was dat deze ziekte niet besmettelijk is, deed weer 
de aandacht vallen op het volslagen gebrek aan competente veeartsen 
in Nederlandsch-Indië. 

In 1842 werd door het Departement van Koloniën een veearts 
gevraagd, vooral ook mede voor veeteeltaangelegenheden op Java. 
Uit acht sollicitanten werd in 1843 benoemd F. J. Rijksen. Zijn 
salaris was 100 gld. per maand, wat jaarlijks met 100 gld. werd 
verhoogd tot een mij onbekend maximum. Hij kreeg vergoeding 
voor de overtocht ie klasse en een voorschot van vier maanden 
salaris. 

In 1851 verklaarde de Minister zich het recht voor te behouden 
veeartsen voor den Indischen dienst te doen opleiden aan 's Rijks
veeartsenijschool te Utrecht. Dit is voorloopig bij een plan gebleven. 

In 1853 werd door den Minister van Koloniën een oproep gedaan 
voor de betrekking van veearts bij den Burgerlijken dienst. Hieraan 
was verbonden een gratificatie voor uitrusting en instrumenten van 
600 gld., een traktement van 1800 gld. 's jaars, met een jaarlijksche 
verhooging van 100 gld. en pensioen na 20-jarigen dienst. Er bood 
zich een achttal gegadigden aan. 

In 1854 werden hieruit 3 gouvernementsveeartsen benoemd ; het 
waren T . Noordijk, H. T. D. T. van Doorman en J. van der Weyde. 
Ze werden geplaatst te Batavia, Semarang en Soerabaja. Ze moesten 
de besmettelijke veeziekten bestrijden, maar mochten ook praktijk 
uitoefenen, tegen een door het Gouvernement vastgesteld tarief. 
Dit tarief was als volgt: 

Art. 1. Voor ieder onderzoek van een paard, indien de veearts 
zich daartoe op eenen afstand van niet meer dan 3 palen van zijn 
woonhuis heeft moeten begeven, twee gulden. 

Art. 2. Voor ieder onderzoek van een paard, dat aan de woon
plaats van een veearts gebragt wordt, één gulden. 

Art. 3. Voor het doen van een aderlating, het zetten eener 
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dragt, het openen van gezwellen en andere kleine operatiën, 
twee gulden. 

Art. 4. Voor het castreeren van een hengst, vijf tot tien gulden. 

Art. 5. Voor het verlossen van eene merrie, tien gulden. 

Art. 6. Voor de bereiding en levering van geneesmiddelen, 
25 pet. meer dan hun inkoopsprijs. 

Art. 7. Geschillen omtrent de inkoopsprijs ontstaan worden 
beoordeeld door de Commissie van Geneeskundig onderzoek en 
toevoorzigt, onder wiens ressort de veearts behoort. 

De Instructie dezer veeartsen luidde als volgt: 
,,ie. De veeartsen staan onder de bevelen van den Directeur 

van kultures. 
2e. Genoemde Directeur bepaalt hunnen werkkring en hun 

verblijf op een der hoofdplaatsen van Java. 
3e. Het is aan de veeartsen geoorloofd de particuliere praktijk 

uit te oefenen, mits daardoor niet worde te kort gedaan aan de 
dienst van den lande. 

4e. Zoo dikwerf zulks noodig wordt geacht, zullen zij op be
komen last van den Directeur der kultures, in de onderscheidene 
residentiën van het ressort een plaatselijk onderzoek instellen 
omtrent den toestand van het aanwezige vee in het algemeen. Van 
hunne bevinding zullen zij, voor elke residentie afzonderlijk, aan 
den Directeur der kultures, een nauwkeurig verslag inzenden, met 
bijvoeging van zoodanige voorstellen als noodig zullen worden 
bevonden. 

5e. Bij het uitbreken van epizoöiische of contagieuse ziekten 
onder het hoornvee of de paarden, zullen de gewestelijke besturen 
daarvan onmiddellijk kennis geven aan den Directeur der kultures 
en gelijktijdig ook aan den in hun ressort wonenden veearts, die 
gehouden zal 'zijn, zich op deze kennisgave met de meeste spoed 
naar de plaats der heerschende ziekte te begeven teneinde de ver-
eischte hulp te verleenen en de plaatselijke autoriteiten voor te 
lichten omtrent de maatregelen, welke dienen genomen te worden 
om de verspreiding der ziekte tegen te gaan. 

Met den uitslag van het terzake bewerkstelligd onderzoek en den 
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loop der ziekte zal de Directeur der kultures zoo spoedig mogelijk 
bekend worden gemaakt. 

6e. De veeartsen zullen jaarlijks uiterlijk voor ultimo Maart 
aan den Directeur der kultures een algemeen verslag inzenden nopens 
hunne verrigtingen in het afgeloopen jaar, den aard en het karakter 
der zich vertoond hebbende ziekten en den toestand waarin over het 
geheel de veeteelt en het paardenras verkeeren, en daarbij ook een 
opgave voegen van de in hun particuliere praktijk voorkomende 
buitengewone ziektegevallen. 

7e. Aan de veeartsen zullen worden toegekend de gewone reis-
en verblijfkosten, overeenkomstig de bestaande bepalingen, doch met 
vergunning voor hun dienstreizen gebruik te maken van 's Gouver-
nements-postpaar den.'' 

In 1864 vertrok de veearts van der Weyde naar Nederland. Zijn 
opvolger was G. C. Ie Roy, wiens plaats na zijn overlijden niet werd 
vervuld, zoodat in 1868 slechts twee burgerveeartsen in Oost-Indië 
werkzaam waren. 

Onder den invloed van het heerschen van de veepest in Britsch-
Indië werd het plan geopperd de vétérinaire dienst beter te organi-
seeren en had in 1866 een oproeping plaats voor 2 a 3 veeartsen voor 
Indië, zonder succes echter. De paardenarts Robertson werd toen 
ter beschikking gesteld om bij den Burgerlijken dienst te worden 
geplaatst. In 1869 werd de Oproeping herhaald op dezelfde voor
waarden, wederom zonder succes. De salariëering was te laag. 

Het salaris was gesteld op slechts 100 gld. per maand en een 
gratificatie van 1000 gld., terwijl een paardenarts der ie klasse in 
Indië een jaarsalaris van 4200 gld. genoot. Er werd blijkbaar op 
praktijk gerekend. De gouvernements-veeartsen voelden zich dan 
ook in de eerste plaats practiseerende veeartsen, zelfs nog vele jaren 
daarna en verwaarloosden, mede door de slechte salariëering, hun 
zoo verantwoordelijke functie in 's Rijks dienst. 

In 1869 waren Voight, een gepasporteerd sergeant, die in 
Dresden had gestudeerd, Reedijk en Robertson, en een paardenarts 
Th. van der Aerde, veeartsen bij den Burgerlijken Veeartsenij -
kundigen Dienst. 

In 1861 werd aan één der gouvernementsveeartsen, J. van der 
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Weyde, opgedragen een viertal j'onge inlanders uit den gegoeden 
stand van Java, in een tweejarige cursus te Soerabaja op te leiden 
voor den Indischen dienst, nadat met lof was melding gemaakt van 
den goeden aanleg van deze jongelieden voor de geneeskunde. 
Deze leerlingen kregen 280 gld. per jaar voor traktement en 
reiskosten. 

De bedoeling was 5 Javanen voor deze opleiding te bestemmen. 
Voor de residentie Semarang kon men echter geen geschikt jong-
mensch vinden, zoodat de opleiding met vier leerlingen begon. 

Men sprak van „de Veeartsenij kundige School" te Soerabaja. 
Er was een kliniek en een hoefsmederij aan verbonden. 

Van der Weyde werd in 1864 opgevolgd door le Roy, en deze 
in 1866 door Reedijk. 

In 1867 werd de school ook opengesteld voor inlanders uit de 
buitengewesten en werden reeds dadelijk twee leerlingen uit Timor 
geplaatst, die zich boven de Javanen zouden hebben onderscheiden, 
door meer ijver en intelligentie en door een buitengewoon goed 
geheugen. 

Voor 1869 stond op de Indische begrooting nog een post van 
3063 gld. voor opleiding van veeartsenijkundigen te Soerabaja en 
een post van 900 gld, voor tegemoetkoming aan inlandsche vee
artsen, die de Veeartsenijschool te Soerabaja na voldoend examen 
hadden verlaten, en een post van 100 gulden voor reiskosten van de 
kweekelingen bestemd voor de Veeartsenijschool te Soerabaja van 
hun woonpolaats naar Soerabaja en terug. 

De school had weinig succes en werd in 1869 opgeheven, waarna 
de opleiding van inlanders als hulpkrachten voor den Indischen dienst 
door de gouvernementsveeartsen zelf kon worden geregeld. Ook dit 
systeem werd in 1876 ingetrokken, waarna tot 1907 geen inlanders 
meer voor den Indischen Vétérinairen Dienst werden opgeleid. 
Voor hen kwamen toen mantries in de plaats. 

In 1870 werden voor rekening van het Departement van Koloniën 
4 leerlingen ter opleiding aan de Veeartsenijschool te Utrecht ge
plaatst; 2 voor den militairen dienst en 2 voor den civielen dienst, 
aangezien het was gebleken dat zonder deze tegemoetkoming nie
mand zich voor den Indischen dienst beschikbaar stelde. In dat jaar 
werd het aantal gouvernementsveeartsen (nominaal) gebracht op 7. 
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In 1875 (Koninklijk Besluit van 13 October 1875, No. 12) werd 
bepaald, dat tot gouvernementsveearts alleen benoembaar waren zij, 
die daarvoor een afzonderlijk examen hadden afgelegd, hetwelk 
zoowel in Indië als in Nederland kon worden afgenomen. Zij die 
het recht hadden de veeartsenijkunde in Nederland uit te oefenen, 
waren vrijgesteld van dit examen. 

Het programma van dit examen kwam ongeveer overeen met 
het veeartsenij kundig examen, hetwelk de leerlingen van de Vee
artsenijschool te Utrecht, na de inwerkingtreding van de Uitoefe-
ningswet van 1874 moesten afleggen. 

Hiermede werd feitelijk bepaald, dat ook de zgn. empiristen, die 
ingevolge de Uitoefeningswet van 1874 in 1876 toegelaten waren 
tot het uitoefenen van de praktijk in Nederland, benoembaar waren 
tot gouvernementsveearts, wat zich later gevoelig wreekte. 

Het geringe aantal gouvernementsveeartsen was natuurlijk vol
strekt onvoldoende, wanneer er een heerschende ziekte te bestrijden 
zou zijn. 

Dit was het geval toen in 1879 de veepest op Java, later ook 
op Sumatra, uitbrak en veel ellende bracht onder de inlandsche 
bevolking. 1 oen waren op Java slechts twee veeartsen, Voight en 
van Aerde, aanwezig en moesten tijdelijk aangestelde gouvernements-
yeeartsen vanuit Nederland te hulp komen. In dien tijd (1879—'84) 
gingen verschillende jonge veeartsen voor een jaar of langer naar 
Indië om de veepest te helpen bestrijden. Ze kregen een gratificatie 
van 2000 gld., met vrije overtocht en een salaris van 500 gld. 
in de maand. 

In 1880 werd door het Gouvernement in Indië telegrafisch ver
zocht om uitzending van een erkende autoriteit op veeartsenij kundig 
gebied, die de leiding der veepestbestrijding zou kunnen worden toe
vertrouwd. De deskundige die uitgezonden werd was J. Laméris, die, 
zooals men in Indië smalend zei ,,nooit een buffel had gezien en 
Nederlandsche methoden op Indischen bodem bracht, wat veel geld 
kostte en geen resultaat bracht' . Afmaken van ziek en verdacht vee, 
waarmee men ook in Nederland in 1867 het pleit tegen de veepest 
had gewonnen, werd rigoureus toegepast. In de maanden Augustus, 
September en October 1879 werden in de residenties Batavia en 
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Bantam 22500 dieren afgemaakt, wat veel kwaad bloed zette 
zoowel bij Europeanen als bij inlanders. 

Een dubbele afrastering (pagger) werd langs een paar rivieren 
van zee tot zee door de residenties Tegal en Bandjermasin dwars 
door Java aangelegd, waarnaast een strook veeloos land. Deze pagger 
werd door militairen hewaakt. Dit bleek wel doeltreffend om ver
breiding over geheel Java te voorkomen. ') 

Nu het aantal gouvernements-veeartsen zoo absoluut onvoldoende 
en de functie zoo uiterst belangrijk was gebleken, werd een reorga
nisatie van den dienst op touw gezet. De opleiding van rijkswege 
werd bevorderd. In 1879/1880 studeerden er aan de school vijf 
leerlingen, bestemd voor den burgerlijken Veeartsenij kundigen 
Dienst in Indië; in 1884/1885 kwamen er drie aan voor dien dienst 
bestemd. In 1883 werd ook een duitsch veearts (Pazotta) tot gouver
nementsveearts benoemd. 

De planters lieten het niet aan het Gouvernement alleen over. 
In 1885 werd A. Vrijburg door het Planters-comité in Deli aan
gesteld tot veearts, met standplaats Medan. 

In 1886 overwoog de Soekaboemische Vereeniging van Beheer
ders van Landbouw-ondernemingen dit voorbeeld te volgen. Dit gaf 
toen aanleiding dat de Maatschappij voor Nijverheid en Landbouw 
aan den Gouverneur-Generaal een „Request tot reorganisatie van 
den burgerlijken Veeartsenijdienst in Nederlandsch-Indië zond, 
waarin werd betoogd dat het nu, zeven jaar na het uitbreken van 
de veepest op Java, toch eindelijk tijd werd dat de reorganisatie van 
den „burgerlijken veeartsenijdienst' tot stand kwam. 

Het aantal gouvernements-veeartsen werd verhoogd. In 1885 
waren er 8 ; 6 op Java en 2 op Sumatra's westkust; in 1890: 15; 
in 1897 waren er 20, waarvan één, Dr. D. P. F. Driessen in 1900 
tot Inspecteur van den dienst werd benoemd. 

Het aantal veeartsen werd daarna telkens met eenigen verhoogd. 

ij zij die zich interesseeren voor deze aangelegenheid, kunnen een»uit
voerig relaas hierover vinden in het Tijdschrift voor Nijverheid en Land
bouw in Nederlandsch-Indië, deel XXX (1885) van P. H. van der Kemp, 
secretaris van de Nederlandsche-Indische Maatschappij van Nijverheid en 
Landbouw. 
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In 1889 werd, met twee gediplomeerde veeartsen, naar Indië 
uitgezonden de empirist W. Eefting, die in 1876 het verlicht examen 
had afgelegd en toen was „toegelaten tot de praktijk", en eerst te 
Stadskanaal, later (in 1888) te Oldenbroek de praktijk uitoefende. 
De mogelijkheid dier uitzending lag in de bepalingen van 1875 
besloten. 

Hiertegen kwam een scherp protest van de Nederlandsche vee
artsen, zoowel als van die uit Indië. En niet van de zijde der 
veeartsen alleen, maar ook Indische autoriteiten op landbouwgebied 
en de Nederlandsch-Indische Maatschappij voor Nijverheid en 
Landbouw steunden deze actie. 

Eefting werd aangesteld tot Ambtenaar bij den Burgerlijken 
Veeartsenijkundigen Dienst, eerst in Batavia, later in Palembang. 
In 1890 kreeg hij „wegens lichamelijke ongeschiktheid" eervol 
ontslag uit den dienst. 

Als reactie op het drama van Eefting werd bij Koninklijk Besluit 
van 5 Juli 1890, Stbl. 22, het Koninklijk Besluit van 1875 niet meer 
toepasselijk verklaard. Daarvoor kwam bij dit Koninklijk Besluit in 
de plaats de bepaling, dat alleen gediplomeerde veeartsen benoembaar 
waren voor den vétérinairen dienst in Nederlandsch-Indië. Echter 
werd bij ditzelfde Koninklijk Besluit ook bepaald, dat zij die na 
afgelegd examen in een ander Rijk de bevoegdheid hadden verkregen 
tot uitoefening der veeartsenijkunde in haren geheelen omvang en 
daarna öf door den Koning tot de uitoefening in Nederland waren 
toegelaten, öf door den Gouverneur van Nederlandsch-Indië benoem
baar waren verklaard, ook de functie van gouvernements-veearts 
konden bekleeden. 

In 1894 verscheen een Koninklijk Besluit bevattende „bepalingen, 
op de benoembaarheid tot gouvernements-veearts en ten aanzien 
van de voordeelen en verpligtingen verbonden aan de uitzending 
uit Nederland van hen, die bestemd zijn om in Indië als gouver
nements-veearts op te treden." 

Art. 1 van dit Besluit luidde: „Tot gouvernements-veearts in 
Nederlandsch-Indië zijn benoembaar zijn, die hebben afgelegd een 
voldoend examen overeenkomstig het bij dit Besluit gevoegd 
programma." 

»De commissie tot het afnemen van deze examens worden 
benoemd in Nederland door Onzen Minister van Koloniën, in 
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Nederlandsch-Indië volgens de voorschriften uit te vaardigen door 
den Gouverneur-Generaal." 

Dit examen was gesplitst in een theoretisch en practisch gedeelte. 
Voor het 2e deel was noodig, dat het ie deel met goed gevolg was 
afgelegd, en tevens een verklaring van den Directeur der Rijks-
veeartsemjschool of van een tot uitoefening van de veeartsenijkunde 
in Nederland bevoegd persoon, dat de candidaat gedurende minstens 
twee jaren de genees- en heelkundige behandeling van zieke dieren 
had gevolgd. Vrijgesteld waren zij die recht hadden de veeartsenij
kunde in Nederland uit te oefenen. De examenvakken waren die 
welke ook aan de Veeartsenijschool werden onderwezen. 

Aan de uitzending uit Nederland waren volgens dit besluit ver
bonden: a. een voorloopige bezoldiging van 100 gld. s maands, 
ingaande met den dag van inscheping naar Batavia, waarop voor 
het vertrek uit Nederland een voorschot van twee maanden werd 
uitgekeerd; b. een gratificatie van iooo gld.; c. overtocht ie klasse. 

Meer en meer bleek natuurlijk de behoefte aan bacteriologisch, 
resp. microscopisch onderzoek bij de bestrijding der Indische 
veeziekten. 

Een vétérinair laboratorium daarvoor werd echter voorloopig 
nog niet opgericht, wellicht omdat dit onderwijs te Utrecht zoo 
verwaarloosd werd en de veeartsen er toch niets van wisten. 

Wel bestond er reeds te Weltevreden een laboratorium voor 
Pathologisch-anatomisch en bacteriologisch onderzoek voor den 
geneeskundigen dienst, het „geneeskundig laboratorium genaamd, 
hetwelk in 1888 was opgericht. Aan dit laboratorium werden reeds 
spoedig ook onderzoekingen verricht omtrent dierziekten. Zoo was 
het de medicus J. W. F. J. van Eecke, verbonden aan dit labora
torium, die in 1890 de septicaemia haemorrhagica ontdekte op 
Java, welke ziekte door de veeartsen was gehouden voor een 
oedemateuse vorm van veepest. 

Aan bedoeld laboratorium werd in 1897 een gouvernements
veearts tijdelijk te werk gesteld, ten behoeve van onderzoekingen 
omtrent veeziekten, terwijl werd bepaald, dat materiaal van zieke 
dieren moest worden opgezonden naar dit laboratorium. 

De hier gedetacheerde gouvernements-veearts was J. K. F. de 
Does, die zich in het tiental jaren die hij aan dit laboratorum werk-
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zaam was zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de veeartsenij
kunde in Indië. 

In 1900 signaleerde de gouvernements-veearts D. Hubenet het 
voorkomen van boosaardige dekziekte (Dourine) op Java, wat door 
de Does aan bedoeld laboratorium door microscopisch onderzoek 
werd zeker gesteld. In die dagen (1898) werd ook de Surra, welke 
ziekte sedert de ontdekking der trypanosomen door Evans in 
Engelsch-Indië (1885) reeds bekend was, ook in ons Indië door 
verschillende veeartsen vrijwel tegelijk gesignaleerd (C. A. Pennings 
bij paarden op Java; A. Vrijburg bij runderen op Sumatra; en 
J. de Does bij runderen en karbouwen op Java) ; terwijl de paarden
arts Hoogkamer, in samenwerking met den medicus J. de Haan van 
het Laboratorium, in 1900 de Hyphomycosus destruens ontdekte. 

De onderzoekingen aari dit laboratorium werden opgeheven toen 
het Vétérinair Laboratorium te Buitenzorg werd opgericht (1907). 

Vermelding verdient, dat de eerste directeur van het laboratorium 
hier bedoeld was Dr. J. C. Eykman, later hoogleeraar te Utrecht. 
Zijn opvolger was Dr. G. Grijns, later hoogleeraar te Wageningen. 
Beiden werkten aan dit laboratorium over de „polyneuritis galli-
narum en zijn de grondleggers geworden van de leer der vitaminen 
en der avitaminosen. 

In 1903 werd de volgende ordonnantie uitgevaardigd: 
„De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, 
Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord: 
doet te weten: 
Dat Hij, het noodig achtende aan de veeartsenijkundigen de ver

plichting op te leggen tot aangifte van door hen geconstateerde of 
vermoede gevallen van besmettelijke veeziekten en hondsdolheid; 

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 32 van het Reglement op 
het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Ari. 1. (1) De veeartsenij kundigen, die bij door hen waarge

nomen vee het bestaan ontdekken van besmettelijke veeziekte of 
feiten constateeren, krachtens welke dat vee als van besmettelijke 
ziekte verdacht moet worden beschouwd, zijn verplicht van hunne 
bevinding binnen 24 uren mededeeling te doen aan het Hoofd van 
plaatselijk bestuur. 

31 
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(2) De Gouverneur-Generaal bepaalt welke veeziekten voor de 
toepassing dezer ordonnantie als besmettelijk worden aangemerkt. 

Art. 2. Dezelfde verplichting als omschreven bij het eerste lid 
van het vorig artikel, geldt mede voor de daarbij bedoelde personen, 
indien honden, katten of vee door hen lijdende worden bevonden 
aan, of verdacht worden van rabies (hondsdolheid). 

Art. 3. Voor de toepassing dezer ordonnantie worden verstaan: 
1". onder veeartsenijkundigen: a. de Europeesche en Inlandsche 

veeartsen van den Burgerlijken Veeartsenijkundigen Dienst; b. de 
militaire paardenartsen; c. de particuliere Europeesche veeartsen; 

2°. onder vee: de eenhoevige en de herkauwende dieren, zoo
mede de varkens. 

Art. 4. Overtreding van het bepaalde bij de eerste alinea van 
artikel 1 en artikel 2 dezer ordonnantie wordt gestraft met eene 
geldboete van ƒ 10 (tien gulden) tot ƒ 100 (één honderd gulden) 
of, voor zooveel betreft Inlanders, met ten arbeidstelling aan de 
publieke werken voor den kost zonder loon, in beide gevallen van 
drie tot acht dagen. 

Art. 5. Deze ordonnantie treedt in werking op 1 December 1903. 
En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze 

in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst, en voor zooveel 
noodig, in de Indische en Chineesche talen aangeplakt worden. 

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en 
Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem 
aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder 
oogluiking of aanzien des persoons." 

Het bijbehoorend Besluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië van 12 November 1903, No. 11, uitgegeven den 
1701 November 1903, duidde aldus: 

„Ter uitvoering van de ordonnantie van heden (Staatsblad 
No. 384) te bepalen, dat de volgende veeziekten voor de toepassing 
dier verordening als besmettelijk worden aangemerkt: 

1. veepest bij herkauwende dieren en varkens; 2. miltvuur bij 
alle vee; 3. septichaemia epizoötica (haemorrhagica) bij herkauwers 
en varkens; 4. mond- en klauwzeer bij herkauwers en varkens; 
5. malleus bij eenhoevige huisdieren; 6. saccharomycose bij 'een-
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hoevige huisdieren; 7. sarcoptesschurft bij paarden, schapen, geiten 
en bokken; 8. surra bij alle vee; 9. kwaadaardige dekziekte bij een
hoevige huisdieren; 10. texaskoorts bij herkauwers; 11. tuberculose 
bij alle vee." 

Het aanzien der Veeartsenijkunde en haar vertegenwoordigers in 
Indië steeg door de ontdekkingen, waarvan ik gewaagde, natuurlijk 
sterk. Dit nog des te meer, omdat de veeartsen ook goed werk 
leverden op het gebied der veeteelt. 

Intusschen bleef de salariëering der gouvernements-veeartsen 
laag, wat aanleiding was dat de lust om in Indischen dienst te treden 
bij de jonge veeartsen in Nederland nog steeds niet groot was, 
temeer omdat ze in die dagen ook in Nederland dadelijk een werk
kring konden vinden, hetzij bij de keuringsdiensten, hetzij in 
de praktijk. 

Dit bleek bij een oproep voor gouvernements-veeartsen in 1905, 
waaromtrent Wirtz, die adviseur was van de Regeering in persoon-
'ijke aangelegenheden, schreef dat er in ieder geval vóór het te 
houden eindexamen in Augustus, zeker niemand zich zou aanbieden. 
In 1906 was er maar één sollicitant, hoewel Wirtz al het mogelijke 
beproefde de sollicitatie te bevorderen. I11 1907 werden er 10 vee
artsen voor Indië gevraagd, slechts 2 konden ter beschikking worden 
gesteld. Dit was aanleiding dat er toen ook enkele minder geschikte 
elementen naar Indië werden uitgezonden. 

De gouvernements-veeartsen gaven in deze jaren blijk goede 
wetenschappelijke onderzoekers te zijn, in weerwil van het feit, dat 
ze er te Utrecht zeer weinig van hadden geleerd. Bovendien waren 
ze blijkens hun publicaties zeer goed op de hoogte van de litteratuur. 

Verschillende Indische veeartsen, promoveerden na 1900 in hun 
verloftijd in Bern. 

Door dit nieuw, sterk leven bleek natuurlijk onafwijsbaar, dat de 
Veeartsenijkundige Dienst in Nederlandsch-Indië over een eigen 
dienstlaboratorium moest beschikken. 

Hiertoe werd in 1907 besloten. Tot directeur werd in 1908 
benoemd Dr. L. de Blieck, toen onderdirecteur der Rijksserum-
inrichting. Tegelijk werd in 1907, op instigatie van den gouverne-
ments-veearts de Does en op initiatief van Prof. Hector Treub, 
te Buitenzorg de gelegenheid geopend voor inlanders, die de Burger-
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school met 3-jarigen cursus of een daarmee gelijk te stellen opleiding 
hadden genoten, om te worden opgeleid tot inlandsch veearts, welk 
onderwijs gedeeltelijk aan het op te richten laboratorium voor 
veeartsenijkundig onderzoek zou plaats hebben. De bedoeling was 
„middelbaar opgeleide deskundigen van inheemschen landaard te 
verkrijgen, als hulpkrachten voor de bestrijding van veeziekten. 
In 1910 kreeg deze cursus den naam Inlandsche Veeartsenijschool, 
in 1914 die van Nederlandsch-Indische Veeartsenschool. 

Het onderwijs werd eerst gegeven door één Europeesch leeraar 
en een assistent-leeraar. In 1910 werden er nog 2 leeraren aangesteld. 

De directeur van het Veeartsenijkundig Laboratorium werd 111 
1911 tevens directeur der school. Hij werd in 1914 afdeehngschef 
voor veeartsenijkundig onderwijs en onderzoek en kreeg den tite 
van Directeur van het Veeartsenijkundig Instituut. In 1919 werd 
de school van het laboratorium gescheiden. 

De veeartsen in Indië gevoelden reeds vroeg de behoefte zich te 
organiseeren. In 1884 werd opgericht de „Vereeniging tot bevor
dering der veeartsenijkunde in Nederlandsch-Indië . Het gestelde 
doel zou men mede trachten te bereiken door het uitgeven van een 
Tijdschrift: de Veeartsenij kundige Bladen van Nederlandsch-Indie. 

De organisatie dezer Vereeniging was door de groote afstanden 
natuurlijk niet gemakkelijk. De vergaderingen waren om deze reden, 
vooral in den eersten tijd, meestal slecht bezocht. 

Het was deze vereeniging, die zich in 1889 roerde in verband 
met de benoeming van den empirist Eefting voor den Indischen 
dienst. Hier bleek al dadelijk het nut van „vereenigen' . 

In 1891 werd de Vereeniging door geldnood bedreigd. Een sub
sidie der Regeering van 800 gld. per jaar kwam aan dien nood 

tegemoet. 
In 1907 werd het orgaan der Nederlandsch-Indische veeartsen 

tevens orgaan voor de Veeteelt in Nederlandsch-Indië, een erkenning 
van de waarde van den arbeid ook op veeteeltkundig gebied door 
de veeartsen. Schril steekt daartegen af dat in 1901 de Maatschappij 
voor Diergeneeskunde in Nederland besloot het begrip veeteelt uit 
den titel van haar Tijdschrift te schrappen. 

De gouvernements-veeartsen hebben de veeteelt steeds binnen hun 
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werkkring gehad en tot nu toe ook gehouden. Hun vooropleiding 
en functie maakte hen als vanzelf de aangewezen personen om op te 
treden als deskundigen op veeteeltgebied in Ned.-Indië. Toen Lovink 
Directeur-generaal van den Landbouw in Nederlandsch-Indië was, 
is de vraag ter sprake gekomen, of niet aan landbouwkundigen de 
leiding van de veeteelt moest worden gegeven. Lovink heeft dit 
niet bevorderd. 

Zijn opvolger Sibinga Mulder bracht echter uit Wageningen de 
idee mee, dat dit aan de veeartsen niet kon worden toevertrouwd en 
wilde de veeteeltkundige dienst, onder het motto: „het zijn toch 
maar veeartsen", scheiden van den Veeartsenijkundigen Dienst. 

Hij trachtte dit in 1921 langs slinkschen weg te bevorderen door 
Prof. Remmelts, de inspecteur van het Veeartsenijkundig Staats
toezicht in Nederland, een vreemdeling op het gebied der veeteelt, het 
Inspecteurschap van den Veeartsenij kundigen Dienst in Indië te 
doen opdragen. 

Intusschen was de titel van het tijdschrift reeds in 1918 geworden: 
„Nederlandsch-Indische bladen voor diergeneeskunde en dieren-
teelt", en hadden twee gouvernements-veeartsen in hun verloftijd in 
Duitschland het praedicaat kunnen halen van „Tierzucht-inspektor". 

Een groote troef tegen de plannen van Sibinga Mulder in handen 
van de veeartsen was toen ook, dat juist in die dagen (1920) bij 
gebrek aan competente krachten afkomstig uit de kringen der afge
studeerden van Wageningen, een veearts (Dr. D. Bakker) aan de 
Landbouwhoogeschool moest worden benoemd tot hoogleeraar 
voor veeteelt. 

Het plan van Sibinga Mulder vond mede om die reden krachtigen 
tegenstand in den Volksraad en is niet doorgegaan. 

In 1905 werden 5 veeartsen voor den Burgerlijken Veeartsenij-
kundigen Dienst in Indië gevraagd, op een salarieering van 200 gld. 
's maands, welke om de 3 jaar verhoogd werd met 50 gld. 's maands 
tot een maximum van 500 gld. 's maands. Niemand bood zich aan. 

In 1906 werden weer 5 veeartsen gevraagd, nu tegen een salaris 
van 275 gld. 's maands met 3-jaarlijksche verhoogingen van 75 gld. 
tot een maximum van 750 gld. 's maands. In 1907 werden er 10 vee
artsen gevraagd op dezelfde salarieering; voor 1908 werd weer 
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een oproeping geplaatst. Ook deze oproepingen hadden onvoldoend 
succes. Het bleef gesukkel met het aanvullen van het corps gouverne-
ments-veeartsen; op een formatie van 22 ontbraken er in 1908 drie, 
terwijl er twee met verlof waren. Vele Nederlandsche veeartsen 
gingen nog altijd niet gaarne naar Indië. De finantieele vooruit
zichten waren toen in Nederland veel beter dan in Indië; en toen 
de salarieering beter was geworden, bleef toch de slechte pensioen
regeling zwaar drukken. 

In 1912 was de formatie der gouvernements-veeartsen 35, waar
onder één inspecteur en twee, later drie adjunct-inspecteurs. Dit 
werd in 1913 (op papier) op 40 gebracht; in 1914 op 44. Er was 
echter in 1913 reeds een incompleet van V5. Noodgedwongen be
lastte men toen een inlandsch veearts met de functie van gouverne-
ments-veearts te Menado. Dit was natuurlijk een onhoudbare 
toestand; ook de verlofregeling kwam in het gedrang. 

De Regeering wenschte echter geen verbetering der salarieering 
in uitzicht te stellen, mede omdat de gouvernements-veeartsen nog 
steeds de particuliere praktijk mochten uitoefenen, hoewel dit slechts 
aan enkelen noemenswaard voordeel bracht. 

De arbeid der veeartsen werd overigens wel van groote beteekenis 
geacht, wat ook blijkt uit het feit, dat sedert 1913 op het programma 
van den hoogleeraar D. A. de Jong ook stond „tropische veeartsenij
kunde". 

In 1913 werden de bepalingen omtrent het Veeartsenij kundig 
Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie herzien en op 
Europeesche, d.w.z. Nederlandschen voet geschoeid. De lijst der 
te bestrijden besmettelijke veeziekten werd toen veepest, miltvuur, 
mond- en klauwzeer, kwade droes, saccharomyces, scabies, surra, 
piroplasmose, tuberculose, hondsdolheid, lymphangitis infectiosa bij 
het rund en longziekte. 

In 1914 werd de titulatuur der beambten bij den Burgerlijk 
Veeartsenijkundigen Dienst gewijzigd in dien zin, dat toen de zgn. 
Europeesche gouvernementsveeartsen of Europeesche veeartsen nu 
officieel den titel kregen van Gouvernementsveeartsen, en de zgn. 
Inlandsche Gouvernementsveeartsen van toen af officieel heeten 
Adjunct-Gouvernementsveeartsen of Inlandsche Veeartsen. 
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Bij Koninklijk Besluit van 25 Juni 1914, No. 60, werd het vol
gende bepaald: 

Artikel 1. 
Tot veearts bij den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst in 

Nederlandsch-Indië zijn benoembaar zij, die in het bezit zijn van het 
diploma van veearts van 's Rijksveeartsenijschool te Utrecht. 

Artikel 2. 

Naar gelang van de behoefte kunnen door Onzen Minister van 
Koloniën studenten van de in artikel 1 genoemde school, die ge
slaagd zijn in het bij artikel 9 der wet van 8 Juli 1874 (Staatsblad 
No. 99) bedoeld natuurkundig examen, wier lichamelijke geschikt
heid voor den dienst in Nederlandsch-Indië is gebleken en die 
genegen zijn zich voor dien dienst te verbinden, worden bestemd 
om na behoorlijk volbrachte studiën en verkrijging van het diploma 
van veearts, ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië te worden gesteld, ten einde daar te lande te 
worden benoemd tot veearts bij den burgerlijken veeartsenij kundigen 
dienst, een en ander met inachtneming van de bij dit besluit vast
gestelde of nader vast te stellen regelen voor de uitzending van 
veeartsen. 

De keuze der studenten geschiedt op voordracht van den Raad 
van Bestuur van 's Rijks Veeartsenijschool. Bij de keuze zal, behalve 
op bekwaamheid en geschiktheid, ook op gedrag en karakter
eigenschappen zijn te letten. 

Artikel 3. 

Aan de in het vorig artikel bedoelde studenten kan voor hun 
verderen studietijd een toelage worden toegekend naar reden van 
ƒ 9°° — (negenhonderd gulden) 's jaars, als tegemoetkoming in 
de studiekosten. 

Het genot der toelage is afhankelijk van goed gedrag, ijver en 
vorderingen, ter beoordeeling van Onzen Minister van Koloniën. 

Behoudens het in het vorig lid bepaalde, wordt de toelage genoten 
voor den tijd van drie jaar, welke termijn in bijzondere gevallen, 
na raadpleging van den Raad van Bestuur van 's Rijks Veeartsenij
school door Onzen Minister van Koloniën, door wien ook overigens 
de tijdstippen van ingang en ophouden der toelage worden bepaald, 
met ten hoogste één jaar kan worden verlengd. 
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De toelage kan ook, in den vorm eener gratificatie geheel of 
gedeeltelijk, doch tot geen hooger bedrag dan ƒ 2700,— (twee
duizend-zevenhonderd gulden) worden toegekend aan de bij aitikel 2 
bedoelde studenten, die zich eerst later, doch vóór het afleggen van 
het examen voor veearts, voor den Indischen dienst verbinden. 

Artikel 4. 
De voor den Indischen dienst bestemde studenten verbinden zich 

ten genoegen van Onzen Minister van Koloniën om, wanneer zij 
a. om welke reden ook, alleen uitgezonderd het geval van wei-

bewezen ziels- of lichaamsgebreken buiten eigen toedoen ontstaan 
(ter beoordeeling van Onzen Minister van Koloniën), hunne bestem
ming voor den dienst in Nederlandsch-Indië niet mochten kunnen 
of willen volgen; 

b. na het verstrijken van den uitersten termijn gedurende welken 
zij overeenkomstig de in artikel 3 gestelde regelen in het genot van 
een studietoelage — in welken vorm ook — gesteld zijn, er niet in 
mochten slagen het diploma van veearts te verwerven; 

c. binnen den tijd van vijf jaren na hunne aankomst in Neder
landsch-Indië, anders dan tengevolge van welbewezen ziels- of 
lichaamsgebreken buiten eigen toedoen ontstaan, (ter beoordeeling 
van de Indische Regeering) uit 's Lands dienst worden ontslagen, 
terug te betalen wat ingevolge deze regeling uit de Indische geld
middelen te hunnen behoeve zal zijn voldaan. 

Artikel 7. 
Aan de uitzending zijn, behalve overtocht voor gouvernements

rekening op den voet der daaromtrent geldende bepalingen, de 
volgende voordeelen verbonden: 

a. eene voorloopige bezoldiging van ƒ150 (eenhonderdvijftig 
gulden) 's maands, ingaande op den dag van inscheping; 

b. een tegemoetkoming in de kosten voor uitrusting ten bedrage 
van ƒ 1000 (een duizend gulden), zoomede een bedrag van 
ƒ 300 (driehonderd gulden), voor de aanschaffing van een goed 
bacteriënmicroscoop met immersiesysteem en een Abbe's ver
lichtingsapparaat. 

Op 12 April 1915 werd ingevolge dit Koninklijk Besluit door 
den Minister van Koloniën het volgende bepaald: 
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Artikel i. 
Studenten van 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht, die in aan

merking wenschen te komen voor de verbintenis en de toelagen, 
bedoeld bij de artikelen 2, 3 en 4 van het Koninklijk Besluit van 
25 Juni 1914, No. 60, behooren zich bij gezegeld verzoekschrift 
tot den Minister van Koloniën te wenden en dit te zenden aan den 
voorzitter van den Raad van Bestuur van 's Rijks Veeartsenijschool. 
Het verzoek dient onder andere te behelzen den naam en de voor
namen zoomede de plaats, den datum en het jaar van geboorte van 
den verzoeker, en de vermelding van het tijdstip, waarop hij zijn 
studie aan 's Rijks Veeartsenijschool heeft aangevangen; het moet 
vergezeld gaan van het diploma van met goed gevolg afgelegd 
natuurkundig examen. 

Artikel 2. 
De Raad van Bestuur van 's Rijks Veeartsenijschool zendt uit 

de verzoekers, bedoeld bij artikel 1, eene voordracht aan den Minister 
van Koloniën. Hij zal daarbij letten op geschiktheid en bekwaam
heid, benevens op gedrag en karaktereigenschappen. Bij overigens 
gelijke eigenschappen zal de voorkeur worden gegeven aan hen die 
het jongst in leeftijd zijn. Als regel zullen candidaten, die niet vóór 
het bereiken van den 23-jarigen leeftijd het natuurkundig examen 
met goed gevolg afgelegd hebben, niet voor de verbintenis en de 
toelage in aanmerking komen. 

. Artikel 3. 
De toelage, bedoeld in artikel 1, kan door den Minister van 

Koloniën, op voorstel van den Raad van Bestuur van 's Rijks 
Veeartsenij school, worden ingetrokken, indien gebrek aan ijver, 
wangedrag, aanhoudende ziekte, of anderszins van de betreffende 
studenten daartoe aanleiding geeft. 

Artikel 4. 
De betaling der toelage, bedoeld in artikel 1, geschiedt door den 

Rijksbetaalmeester te Utrecht na afloop van elke maand. 

Artikel 6. 
De studenten die in het genot zijn van de toelage, bedoeld bij 

artikel 1, zijn verplicht bijzondere opdrachten in zake onderwijs aan 
's Rijks Veeartsenijschool in verband met hunne verbintenis door 
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een leeraar gegeven, uit te voeren. Zij hebben hieromtrent intusschen 
beroep op den Raad van Bestuur dezer inrichting. 

Zij hebben voorts het onderwijs in tropische veeartsenijkunde 
geregeld te volgen en moeten .ten bewijze daarvan een getuigschrift 
overleggen. 

Artikel 7. 
De voor den Indischen dienst bestemde veeartsen, die ter beschik

king van den Gouverneur-Generaal zijn of worden gesteld, zijn 
verplicht deel te nemen aan de vervolg-cursussen voor Indische 
veeartsen, welke aan 's Rijks Veeartsenijschool worden gegeven, 
tenzij bedoelde veeartsen door eene wettige reden, te beoordeelen 
door den Minister van Koloniën, zijn verhinderd." 

Reeds in 1911 was het denkbeeld opgekomen vervolgcursussen te 
geven aan veeartsen, die voor den Indischen dienst bestemd waren; 
maar dan in Indië. Dit denkbeeld nam, wat het principe betreft, in 
1915 vasten vorm aan. Overwogen werd toen echter daartoe aan 
den leerstoel voor Zoötechnie in Utrecht een conservator te ver
binden voor de „tropische zoötechnie". 

Dit denkbeeld groeide in 1918 uit het vervolgcursussen voor meer
dere vakken, mede in verband met art. 8 van de wet van 15 Dec. 1917 
tot regeling van het Hooger landbouw- en Hooger veeartsenij kundig 
onderwijs, waarin stond: „het onderwijs omvat zoowel de studie der 
veeartsenij kundige wetenschap voor de gematigde luchtstreek, als 
die voor de tropen". 

Besloten werd in dat jaar een vervolgleergang in te stellen aan de 
Hoogeschool ten behoeve van de voor den Indischen dienst bestem
de of daaraan reeds verbonden veeartsen of paardenartsen, waar 
bacteriologie, protozoölogie, serologie, hygiëne, tropische vee
ziekten, veeteelt, voederkennis, Javaansch, Maleisch, landbouw
economie en melkkunde zouden worden onderwezen. 

De deelnemers kregen een studietoelage van 150 gld. per maand. 
Teneinde de opleiding in Nederland voor den Indischen dienst 

te stabiliseeren, werd door de Maatschappij ter bevordering der 
Diergeneeskunde in 1920 den wensch uitgesproken, dat een 
„instituut voor tropische veeartsenijkunde" aan de Yeeartsenijkun
dige Hoogeschool zou worden opgericht, en daarvoor een lector zou 
worden benoemd. De Regeering ging daar echter niet op in. 
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De veeartsen, die reeds in Indië werkzaam waren, achtten het 
trouwens geen goede oplossing de voorbereidende cursussen in 
Nederland te geven, waar men niet over demonstratiemateriaal kon 
beschikken en het onderwijs dus noodgedwongen gedoemd was 
theoretisch te blijven. Men meende dat de cursussen in Buitenzorg 
moesten worden gegeven. 

In 1922 zijn deze cursussen waarvan het nut niet was gebleken, 
opgeheven. 

In 1918 waren bij den Burgerlijken Veeartsenijkundigen Dienst 
werkzaam i Inspecteur, 4 Adjunct-inspecteurs en33 Gouvernements
veeartsen. 

Op 31 Januari 1919 verscheen een Koninklijk Besluit (no. 11), 
waarvan art. 1 luidde: Tot veearts bij den Burgerlijken Veeartsenij-
kundigen Dienst in Nederlandsch-Indië zijn benoembaar, a. zij die 
voor die betrekking zijn opgeleid volgens de bepalingen van dit 
besluit; b. zij, die in het bezit zijn van het diploma van veearts van 
de voormalige Rijksveeartsenijschool te Utrecht dan wel van de 
Veeartsenij kundige Hoogeschool te Utrecht, of van een daarmede 
naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal, of in geval van 
uitzending uit Europa, van Onzen Minister van Koloniën, gelijk
waardig buitenlandsch diploma en ten genoegen van den landvoogd 
of van Onzen voornoemden Minister aantoonen, voldoende practische 
ervaring te bezitten. 

Ziehier de deur opengezet voor de benoeming van buitenlanders. 
Hiertoe werd in 1921 besloten. Begin 1922 werden 6 Duitsche 

veeartsen, die voor het meerendeel in de Duitsche koloniën hadden 
gediend tijdelijk voor den Indischen veeartsenijkundigen dienst aan
genomen. Dit geschiedde uit nood, om het groote tekort aan gouverne-
ments-veeartsen aan te vullen. In 1920 waren er toch niet minder 
dan 16 plaatsen te vervullen. Een dezer Duitsche veeartsen is in 
Indië gestorven, drie zijn naar hun vaderland teruggekeerd; twee 
zijn nog in Indischen dienst. 

Bij datzelfde Besluit van 1919 werd bepaald, dat voor den Burger
lijken Veeartsenijkundigen Dienst in Indië aan de Hoogeschool in 
opleiding konden worden genomen jongelieden, die met gunstig 
gevolg het propaedeutisch examen hadden afgelegd aan de Veeart* 
senijkundige Hoogeschool en dat aan hen een toelage van 1000 gld. 
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's jaars kon worden gegeven voor ten hoogste 6 jaar. Bij gebleken 
behoefte aan veeartsen kon volgens dit besluit ook aan veeartsen een 
toelage van hoogstens 4000 gld. worden verleend, wanneer ze zich 
binnen één jaar nadat ze het diploma hadden verkregen voor den 
dienst verbonden. 

Tevens werd bij dit Besluit bepaald, dat een voorloopige bezol
diging van 150 gld. 's maands, ingaande met de inscheping, zou 
worden genoten plus 1250 gld. voor uitrusting en 300 gld. voor een 
microscoop. Ook deze studietoelagen werden in 1922 ingetrokken. 

Sedert begin 1920 hebben de afgestudeerden van de Nederlandsch-
Indische Veeartsenschool vrijstelling gekregen van het propaedeutisch 
en candidaats-examen van de Veeartsenijkundige Hoogeschool. Hier
van maakten reeds dadelijk twee inlandsche veeartsen gebruik. 

Tevens kwam toen aan de orde om enkele der beste veeartsen, 
opgeleid aan de Inlandsche Veeartsenijschool, die als adjunct-gouver-
nements-veeartsen dienst deden, op rijkskosten te doen opleiden te 
Utrecht, om na het behalen van den graad van veearts als gouverne-
ments-veearts te worden aangesteld. Enkele ezer goede Indische 
veeartsen hebben sedert 1920 hiervan gebruik kunnen maken. 

Omtrent den Veeartsenijkundigen Dienst in SURINAME merk ik 
het volgende op. 

In 1889 werd door deLand- enTuinbouwvereeniging in Suriname, 
op initiatief van haren voorzitter baron Schimmelpenninck van der 
Oye aan den Gouverneur de Savornin Lohman, verzocht op de be
grooting der Kolonie van 1890 te plaatsen een toelage a 1000 gld. 
voor een veearts. Dit geschiedde. Hiervoor bood zich echter niemand 
aan. In 1892 werd den uit te zenden veearts den titel van gouverne-
ments-veearts toegezegd en de toelage gesteld op 2000 gld. Hierop 
bood zich aan de veearts S. de Lange, toen assistent aan 's Rijks
veeartsenijschool. 

De Lange werd in 1893 benoemd tot gouvernements-veearts, 
keurmeester van het bestiaal te Paramaribo, directeur van het slacht
huis, keurmeester van de venduen van levensmiddelen en markt
meester. Zijn dienst ressorteerde onder den Burgerlijken Genees
kundigen Dienst. Zijn salaris in deze functies bedroeg 2160 gld. 
's jaars plus % der keurgelden, die voor runderen ƒ 1.50 en voor 
varkens ƒ 0.60 bedroegen. De functionaris mocht ook praktijk 
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uitoefenen, die echter nooit veel beteekende. In 1907 werd de inge
wikkelde salaris regeling vervangen door een vaste salariëering van 
4000 gld. en een personeele toelage van 1000 gld. 

De Lange is in 1902 opgevolgd door Dr. H. J. van der Schroeff, 
wiens functies nu werden vereenigd onder den titel „Gouvernements
veearts, tevens keurmeester van het Bestiaal te Paramaribo en direc
teur van het abattoir", dat in 1899 was opgericht. Van der Schroeff 
werd in 1913 opgevolgd door E. Vleming, die in zijn functie bij het 
Departement van Landbouw werd geplaatst. Zijn salaris bedroeg 
4000 gld. 's jaars met twee vier-jaarlijksche verhoogingen van 
500 gld. Hem werd ook opgedragen het geven van cursussen voor de 
opleiding van landbouwkundigen. Gedurende zijn verlof in 1920-
1921 werd Vleming vervangen door een Surinaamsch „geneesheer" 
F. Corsten, die daarna in opdracht van de Regeering, aan de 
Veeartsenij kundige Hoogeschool studeerde en in Utrecht den graad 
van veearts behaalde. Het praedicaat „geneesheer" of beter „genees-, 
heel- en verloskundige" verkreeg Corsten aan de Geneeskundige 
School te Paramaribo. 

Na een periode, waarin de dienst successievelijk door drie niet-
veeartsen werd waargenomen, werd Corsten in November 1927 
benoemd tot gouvernements-veearts. Na zijn dood in 1929, werd 
hij in 1930 opgevolgd door den tegenwoordigen titularis J. Frickers. 

Bovenstaande gegevens zijn mij in hoofdzaak verstrekt door den 
heer Frickers. Over dezen dienst verscheen ook een belangrijk artikel 
van E. Vleming, toen gouvernements-veearts in Suriname, in het 
Tijdschrift voor Diergeneeskunde van 1921. 

Men krijgt den indruk uit de mededeelingen die de heer Frickers 
omtrent de geschiedenis van dezen dienst mij verstrekte en uit het 
artikel van den heer Vleming bovenbedoeld, dat de opvolgende 
gouvernements-veeartsen in Suriname veel nuttig werk hebben ver
richt, maar zijn gehandicapt geworden door de geringe belang
stelling, die de doorsnee Surinamer voor de veeteelt heeft, door de 
voortdurende geldnood dezer kolonie en ook door achteruitzetting 
tegenover andere academische opgeleide functionarissen, een euvel 
waarmee de veearts steeds te kampen heeft gehad. 

Ook in Suriname is er strijd geweest tusschen den vertegenwoor
diger vanWageningen en die vanUtrecht over een veeteelt-consulent
schap, die tenslotte ook daar in het voordeel van Utrecht is beslist. 
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DE MILITAIR-VÉTÉRINAIRE DIENST IN NEDERLAND TOT1921. 

Omstreeks 1800 waren er nog geen paardenartsen in den eigen
lijken zin van het woord in ons land, mede natuurlijk door het gemis 
van veel bereden troepen in ons land in die dagen. Maar ook in die 
landen waar wel veel bereden troepen waren, zooals in Frankrijk, 
Duitschland en België, was de medische verzorging der paarden 
meestal nog in handen van hoefsmeden (Maréchaux, experts, 
Kurschmiede, paardenmeesters), die hier en daar wat van de 
veeartsenijkunde hadden opgestoken, en die dikwijls nog werkten op 
aanwijzing van officieren. Overigens waren daar wel bekwame men-
schen bij. De zeer bekwame Joh. Adam Kersting, die in 1778 de 
Veeartsenijschool in Hannover stichtte, was een dergelijke Kur-
schmied bij het leger, in dienst van den Groothertog van Hessen. 
Deze menschen hadden hoogstens den rangvan onderofficier. J. J. M. 
Wagelmans, die in 1809 op kosten der Regeering te Alfort studeerde, 
was een dergelijk smid-wachtmeester-paardenmeester. 

In 1806 werd door Koning Lodewijk Napoleon een Rij- en Vee
artsenijschool in den Haag opgericht, met de bedoeling hier ook 
paardenartsen op te leiden. Dit laatste is echter niet doorgevoerd. 

De eerste paardenarts met den rang van officier werd in 1807 
door Koning Lodewijk Napoleon benoemd. Vermoedelijk was dit 
J. Thieleman, jpaardendoctor („artiste vétérinaire") bij de Konink
lijke Rijschool. 

Na de inlijving van ons land bij Frankrijk in 1809 werden 
Fransche veeartsen bij het leger aangesteld op een traktement van 
3—5 francs per dag. 

Van 1815 dateert de eerste poging hier te lande de vétérinaire 
dienst bij het leger te organiseeren. Toen werd een Duitsch veearts 
F. H. S. Dehne, die in Berlijn had gestudeerd, als paardenarts 
geëngageerd voor ons leger, nadat hij in 1815 voor de Commissie 
te Leiden met goeden uitslag het examen voor „gebrevetteerd 
veearts had afgelegd. Hij kreeg den rang van adjudant-onder-
officier. Er werd in dat jaar ook een instructie voor de paarden
artsen ingevoerd. 
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In 1816 verscheen een Koninklijk Besluit (6 Juni, No. 53) waarbij 
werd bepaald, dat die paardenartsen bij de cavalerie, die het examen 
voor de Leidsche Commissie hadden afgelegd, en veearts ie klasse 
waren geworden, den rang van luitenant zouden krijgen; wanneer 
ze veearts 2e klasse waren, zouden ze den rang hebben van opper
wachtmeester. De uniform der paardenartsen zou dezelfde zijn als 
die der officieren van gezondheid. Ze dienden onder het „genees
kundig bestuur". Ingevolge dit besluit werden de toen dienstdoende 
paardenartsen opgeroepen om het examen voor de Leidsche com
missie te doen. In deze commissie zaten toen twee hoogleeraren in 
de geneeskunde, Brugmans en Sandifort. Aan dit examen namen 
enkele Duitsche en veel Belgische veeartsen, die in Alfort ge
studeerd hadden deel. Slechts een klein deel waren Hollanders. 

Nu werd de dienst nader georganiseerd. Zij die na afgelegd 
examen tot paardenartsen ie klasse waren bevorderd kregen een 
traktement van 1000 gld., de adjunct-paardenartsen, die het brevet 
hadden van veearts ie klasse kregen 700 gld.; de adjunct-paarden
artsen met het brevet 2e klasse kregen 600 gld. Ze behoorden allen 
bij den Geneeskundigen Dienst. Hun uniform was eerst die der offi
cieren van gezondheid. Na 1820 waren de uniformen verschillend. 

Bij ieder der regimenten der bereden troepen was een paarden
arts der ie klasse en een der 2e klasse. 

In 1824 verscheen een gewijzigde instructie van den Commissaris-
Generaal van Oorlog „betrekkelijk de verzorging en verantwoording 
der geneesmiddelen voor zieke paarden bij de onderscheidene 
korpsen cavalerie, rijdende artillerie en trein". De oorspronkelijke 
instructie, die was van 1815, heb ik niet kunnen ontdekken. 

In art. 1 van deze gewijzigde instructie van 1824 staat, dat over
eenkomstig een Koninklijk Besluit van 1817 de dienst der paarden
artsen een gedeelte uitmaakt van den Geneeskundigen Dienst van 
de armee. Zij waren volgens het reglement op den Geneeskundigen 
Dienst, dateerende van 1821,' voor hun dienst en gedrag mede onder
worpen aan het toezicht van de officieren van gezondheid, respec
tievelijk naar hun rang. 

„Nogtans zal dit toezigt, aangaande de behandeling van de zieke 
paarden, zich slechts tot raadgeving bepalen, en de paardenartsen 
zullen in dezen, de vrijheid behouden, welke aan iedere beoefenaar 
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van eene kunst, overeenkomstig zijn verkregen diploma van be
kwaamheid, toekomt". 

Er waren ook adjunct-paardenartsen, die ondergeschikt waren 
aan de paardenartsen ie klasse. 

Art. 13 van deze instructie luidt: „De beenen en voeten der paar
den moeten één der voornaamste onderwerpen van opmerkzaamheid 
zijn, zoowel voor de manschappen als voor de paardenartsen; zij 
moeten derhalve eene bijzondere oplettendheid vestigen op het beslaan 
van de paarden en aan de hoefsmeden de noodige onderwijzing 
geven." 

In art. 15 staat: „De worm, de droes en rots zijn ziekten op welken 
de paardenartsen bijzonder moeten letten. Bij den tegenwoordigen 
staat van de veeartsenijkunde moeten deze ziekten beschouwd wor
den vroeg of laat besmettelijk te worden en de paardenartsen zullen 
tegen derzelve als zoodanig te werk gaan. De daarvan aangedane 
paarden moeten dus in tijds van de gezonde worden verwijderd en 
te zijner tijd moet alles, wat tot deze paarden behoort of voor deze 
gediend heeft, worden gereinigd en gedesinfecteerd. Van afmaken 
nog geen sprake. 

Tijdens de Belgische revolutie in 1830 werd een oproeping gedaan 
onder de Nederlandsche veeartsen (die sedert 1825 te Utrecht waren 
afgeleverd) om dienst te nemen als adjunct-paardenarts of paarden
arts der 2e klasse. Vele wenschten echter niet te dienen in den rang 
van adjudant-onderofficier, overeenkomstig het besluit van 
6 Juni 1818, wat tot gevolg had dat in 1832 en 1833 verschillende 
Duitschers werden aangenomen. Enkele Duitsche namen, die hier 
burgerrecht hebben verkregen, zooals Wüppermann en Westholz, 
dateeren uit dien tijd. Ze vestigden zich na hun diensttijd meestal 
als practiseerend veearts hier te lande. Wüppermann, die in Han-
nover veearts was geworden, was de vader van een bekend Neder -
landsch cavalerie-generaal. Westholz was de vader van den districts
veearts van dien naam en de grootvader van den lateren directeur 
van het abattoir te Rotterdam. 

Bij Koninklijk Besluit van 28 April 1831, No. 11, werd het 
bezwaar der Nederlandsche veeartsen opgeheven, doordat de rang 
van paardenarts werd gelijkgesteld met die van eerste luitenant der 
infanterie, en de rang van adjunct-paardenarts met die van 
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2e luitenant bij dit wapen. De paardenartsen verdienden toen 500 gld. 
per jaar en mochten praktijk uitoefenen. 

Bij Koninklijk Besluit van 5 Maart 1841, No. 91, werd het aantal 
paardenartsen teruggebracht tot 18. Er waren toen ook surnumerair 
adjunct-paardenartsen, pas afgestudeerde veeartsen, die voor reke
ning van het Departement van Oorlog in Utrecht waren opgeleid, 
en pas later invielen. 

Bij genoemd Koninklijk Besluit werden de traktementen der 
officieren van gezondheid en der militaire apothekers belangrijk 
verhoogd, die der paardenartsen echter niet, en bovendien werd hun 
het recht om praktijk uit te oefenen ontnomen, zonder hoogere 
bezoldiging of rang, zooals dat wel het geval was met de officieren 
van gezondheid. Voortaan mochten ze alleen consultatieve praktijk 
uitoefenen. 7 evens werd ingesteld een uitgebreid vergelijkend 
examen voor hen die 4 jaren den rang van adjunct-paardenarts 
hadden bekleed en in het bezit waren van het diploma van veearts 
ie klasse. Van het verkregen rangnummer werd hun eventueele 
bevordering afhankelijk gesteld. 

In 1846 werd na afgelegd examen de titulaire rang van kapitein 
verleend aan de twee oudste paardenartsen in het leger, n.I. 
H. J. Ludwig en F. H. S. Dehne, beiden Duitschers, en werden 
na afgelegd examen vijf adjunct-paardenartsen tot paardenarts 
(ie luitenant) benoemd. Dehne werd in 1849 gepensionneerd, 
Ludwig overleed in 1850. 

In 1851 werd de vétérinaire dienst anders georganiseerd. 
De paardenartsen werden nu in 3 klassen verdeeld, resp. met den 

rang van kapitein, ie luitenant en 2e luitenant. De eerste paarden
arts ie klasse was A. J. de Bruyn, een zeer begaafd man, ook groot 
botanicus. Zijn salaris was 1600 gld. Ook nu weer werden de 
paardenartsen achtergesteld bij de militaire apothekers, die drie kapi
teinsrangen hadden. 

Bij besluit van 20 April 1853 werd een gemengde commissie 
benoemd tot het afnemen der examens der paardenartsen voor een 
hoogere rang. De examens werden afgenomen aan de Veeartsenij
school, door den chef en twee leeraren van het Rijkshospitaal te 
Utrecht, een paardenarts en de leeraren der school. 

In 1855 verschenen twee anonieme brochures over den vétéri-

32 
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nairen dienst, waarin werd geklaagd dat de paardenartsen als 
officieren, als menschen en als wetenschappelijke mannen werden 
miskend en hoe langer hoe meer op een geïsoleerd standpunt ge
raakten. „De paardenartsen zijn altijd de paria's van het leger 
geweest", zegt een der schrijvers. Als eisch werd door dien schrijver 
gesteld dat aan het hoofd der paardenartsen een man moest staan, 
die, zelf paardenarts zijnde, hun handelingen met kennis van zaken 
kon beoordeelen. Een der schrijvers vergelijkt de positie der paarden
artsen met die in België. Daar waren toen één inspecteur-vétérinaire 
(majoor); n veterinairen ie klasse (kapiteins); 9 vétérinairen 
2e klasse (ie luitenants); 7 vétérinairen 3e klasse (2e luitenants), 
terwijl in Nederland geen majoorsrang voorkwam, slechts één 
paardenarts ie klasse, 7 paardenartsen 2e klasse en 8 paardenartsen 
3e klasse. De kapiteinsrang werd eerst verkregen na zeer lang-
durigen dienst. 

In verband met de groote sterfte onder paarden in het leger in 
1854 en de ernstige kritiek op de organisatie van den dienst werd 
bij Koninklijk Besluit van 25 Dec. 1856 (No. 54) de militair-
vétérinaire dienst een zelfstandig lichaam, onafhankelijk van den 
militair-geneeskundigen dienst, met een directeur aan het hoofd. 
De gepensionneerde paardenarts Dehne, die als lid van een commissie 
mede had geadviseerd over de oorzaak der paardensterfte in 18541 
werd met den rang van majoor op een traktement van 2000 gld., 
tot directeur benoemd. Tevens werden 4 kapiteins aangesteld op 
salarissen van 1800 en 1600 gld. De paardenartsen 2e klasse ont
vingen 1100 en die der 3e klasse 1000 gld. 

Waarschijnlijk was Dehne zelf de anonieme schrijver van de eerst 
verschenen brochure. 

Nu werd natuurlijk het vergelijkend examen ook anders geregeld. 
De medici verdwenen uit de commissie. De directeur van den 
militair-vétérinairen diënst werd voorzitter der commissie, de 
leeraren der school en een paardenarts examinatoren. 

Dit duurde echter helaas maar kort. Bij Koninklijk Besluit van 
13 Dec. 1862, No. 59, kwam de vétérinaire dienst weer onder den 
inspecteur van den geneeskundigen dienst. Blijkbaar was ontactisch 
optreden van Dehne in dienstaangelegenheden bij de regimenten 
daaraan niet vreemd. 
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Tegelijk werd bepaald dat er zouden zijn 7 paardenartsen ie klasse, 
waarvan drie 2000 gld., twee 1800 gld., en twee 1600 gld. salaris 
zouden genieten; 7 paardenartsen der 2e klasse met een salaris van 
1100 gld., en 7 paardenartsen der 3e klasse met 1000 gld. salaris. 

De rang van majoor was dus feitelijk afgeschaft, werd echter 
in 1867 weer ingevoerd door de benoeming van den oudsten 
paardenarts A. J. de Bruyn tot majoor. 

De Bruyn werd in 1879 met den rang van luitenant-kolonel 
gepensionneerd. Hij was gedurende eenigen tijd waarnemend leeraar 
aan de school en maakte zich mede verdienstelijk door op te tornen 
tegen den directeur Wellenbergh in zake het gesloten blijven van de 
bibliotheek, waarover ik elders iets heb gezegd. 

De aanvulling van paardenartsen had in die dagen plaats uit 
leerlingen die voor rekeping van het Departement van Oorlog 
studeerden. In 1824 werd een aanvang gemaakt met deze opleiding 
vanwege het Departement van Oorlog. Van dat jaar tot 1838 zijn 
er 20 leerlingen op die wijze tot paardenarts opgeleid. Daarna 
werd deze opleiding gestaakt tot 1851; toen zijn ze weer hervat. 
Deze leerlingen moesten zich verbinden het Rijk 10 achtereen
volgende jaren te dienen. Zij die na het volbrengen van den leertijd 
bij een af te leggen examen blijken hadden gegeven van voldoende 
bekwaamheid voor de betrekking van paardenarts werden in aan-
werking gebracht voor paardenarts 3e klasse, onverschillig of er 
op dit oogenblik al dan niet vacatures in dien rang waren. 

De militaire leerlingen moesten een toelatingsexamen doen waarbij 
o.a., sedert 1855, werd geëischt de gronden van de Fransche en 
Hoogduitsche taal, later ook van de Engelsche taal. Het examen 
werd afgenomen door de leeraren der school. Bij gelijke cijfers 
werden de cijfers voor de talen, rekenkunde, geschiedenis en 
aardrijkskunde het hoogst aangeslagen. Voor dit examen waren 
steeds veel meer sollicitanten dan plaatsen, zoodat het examen 
vergelijkend was. In 1875 werd dit examen verzwaard door de toe-
\oeging van meer wiskunde. De leeftijdsgrenzen voor de leerlingen 
werden in 1865 gesteld op 17—21 jaar. 

De directeur der School gaf om het halfjaar aan den inspecteur 
van den geneeskundigen dienst een verslag omtrent gedrag, ijver 
en vorderingen dier leerlingen. De militaire kweekelingen moesten 
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aan het eind van den studietijd, behalve het veeartsexamen ook 
examen doen als paardenarts 3e klasse. 

Dit examen werd afgenomen onder voorzitterschap van een 
officier van gezondheid door de leeraren der school en twee paarden
artsen ie klasse. 

Er werden rangcijfers gegeven die als maatstaf werden gebruikt 
voor de volgorde der indienststelling als paardenarts. Uit die rijen 
zijn de paardenartsen Wirtz, Schimmel en van Esveld voortgekomen, 
die later tot leeraren aan de School werden benoemd. Ze vormden 
een keurkorps door hun betere vooropleiding en meerdere 
intelligentie. 

Meer en meer trachtte men echter in de behoefte aan paarden
artsen te voorzien door ze te recruteeren uit pas geslaagde veeartsen, 
die niet voor Oorlog waren opgeleid, hoewel de voorschriften 
„nopens de admissie der leerlingen bij 's Rijks Veeartsenijschool ten 
einde te worden opgeleid voor de militair-vétérinaire dienst" nog 
jaren daarna van kracht bleven. 

Toen het toelatingsexamen werd verzwaard (na 1874) en min
stens gelijk stond aan de eischen die men stelde aan de a.s. militair-
vétérinaire leerlingen was dit examen feitelijk overbodig geworden. 
Het bleef evenwel in stand. Na 1894 werden geen leerlingen meer 
voor het Departement van Oorlog opgeleid. 

De burgerveeartsen, die paardenarts wenschten te worden, ook 
de pas geslaagde militaire leerlingen, moesten zich onderwerpen aan 
een nader examen, welke werd afgenomen door een commissie van 
paardenartsen ie en 2e klasse, onder praesidium van den inspecteur 
van den geneeskundigen dienst der landmacht. Ook de bevordering 
tot hoogeren rang was van een dergelijk examen afhankelijk. Sedert 
1874 werd dit afgenomen door den Chef van den vétérinairen dienst 
bij het leger en een kapitein-paardenarts. 

Als aanvulling van de wet van 1870 omtrent het Veeartsenij kun
dig Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie verscheen op 
2 Juni 1875, Stbl. 94, een wet, „houdende bepalingen betreffende 
de veeartsenijkundige politie ten opzichte van paarden van het leger . 
Hierin komt o.a. voor dat bij besmettelijke ziekten bij paarden in het 
leger, de plaatselijke of garnizoenscommandant komt in de plaats 
van den burgemeester en de hoogst in rang zijnde paardenarts in 
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plaats van den districtsveearts. De paardenartsen moesten een eed 
afleggen, luidende: Ik zweer (beloof) dat ik de verplichting, mij 
als militair-paardenarts bij de wet, betreffende de veeartsenijkundige 
politie ten opzichte van de paarden van het leger, opgedragen ge
trouw vervullen zal. Ze waren bevoegd op dien eed proces-verbaal 
op te maken. De commandeerende officier moest binnen 24 uur 
aangifte doen van het voorkomen van besmettelijke ziekten. Bij ver
schil in gevoelen tusschen den commandeerenden officier en den 
paardenarts, moest eerstgenoemde terstond daarvan kennis geven 
aan den Minister, die een onderzoek bevelen moest en de bij de wet 
bedoelde maatregelen, welke hij noodig achtte, voorschreef. Bij 
verkoop van rijkspaarden moest door den hoogst in rang aanwezige 
paardenarts een schriftelijke verklaring worden afgegeven van de 
plaats waar de verkoop zou geschieden, en dat het paard niet aan 
een besmettelijke ziekte leed en niet verdacht was er aan te lijden. 
De inspecteur van den geneeskundigen dienst moest jaarlijks aan 
den Minister een verslag uitbrengen omtrent hetgeen voor de 
uitoefening dezer wet was geschied. 

Ingevolge deze voorschriften komen er van 1886 tot 1904 in het 
jaarverslag van het Veeartsenij kundig Staatstoezicht statistische 
overzichten en opmerkingen voor omtrent de militaire paarden, 
overgenomen uit het verslag van den inspecteur van den genees
kundigen dienst der Landmacht aan den Minister. 

Bij de wet van 2 Aug. 1880, Stbl. 145, werd bepaald dat er 
voortaan zouden zijn een dirigeerend paardenarts met den rang van 
majoor of luitenant-kolonel, 6 paardenartsen met den rang van 
kapitein (ie klasse) en 16 paardenartsen der 2e of 3e klasse met 
den rang van ie en 2e luitenant. De dirigeerend paardenarts genoot 
een salaris van 3200 gld. als majoor en van 3600 gld. als luitenant
kolonel. De paardenartsen der ie klasse hadden na 30 jaren dienst 
een salaris van 2800 gld. De paardenartsen der 2e klasse kregen bij 
hun aanstelling 1600 gld., die der 3e klasse 1400 gld. De vétérinair-
militaire dienst bleef onder het bestuur van den inspecteur van den 
geneeskundigen dienst der landmacht. 

In 1886 werd het aantal kapiteins gebracht op 9. In 1893 op 12. 

I ot zoover heb ik de door mij hier verzamelde gegevens voor 
een deel geput uit het artikel: „Korte geschiedenis van den militair-
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vétérinairen dienst in Nederland , van de hand van W. C. Schimmel, 
leeraar aan 's Rijksveeartsenijschool, in het Tijdschrift van 1887 
(14e deel) gepubliceerd. Schimmel had naar zijn mededeeling zijn 
gegevens in hoofdzaak verkregen uit aanteekeningen van de 
paardenartsen F. C. Hekmeijer, die van 1830—1853 paardenarts 
en sedert 1853 leeraar aan 's Rijks Veeartsenijschool was, en van 
F. H. S. Dehne. De nu volgende gegevens zijn geput uit het Tijd
schrift voor Veeartsenijkunde en uit de Vétérinaire Almanak. 
Ik plaats ze hier in chronologische volgorde. 

In 1902 verscheen er een wet tot regeling van de bevordering, het 
ontslag, het op non activiteit en het op pensioen stellen der militaire 
officieren bij de landmacht. Hierbij werd de positie der paarden
artsen belangrijk verbeterd. Ook de salarissen werden verhoogd. 
De rang der 3e klasse verviel. De paardenartsen der 2e klasse 
werden nu na 10 jaar bevorderd tot ie klasse. Ze kregen na 
30-jarigen dienst en 55-jarigen leeftijd recht op pensioen. 

In 1904 werd bepaald, dat de paardenartsen na 30 jaren dienst 
tot majoor konden worden bevorderd. 

In 1904 waren er één dirigeerend paardenarts met den rang van 
majoor, werkzaam op het bureau van den inspecteur van den 
geneeskundigen dienst, één majoor, 17 kapiteins en 8 eerste 
luitenants. 

In 1908 verscheen in het 'I ijdschrift voor Veeartsenijkunde een 
niet onderteekend artikeltje getiteld „een chef van den vétéiinairen 
dienst bij groote manoeuvres", waarin wordt gezegd dat bij de groote 
manoeuvres steeds een dirigeerend officier van gezondheid werd 
aangewezen als chef van den geneeskundigen dienst, aan wie voor 
den vétérinairen dienst een paardenarts was „toegevoegd". De 
schrijver protesteert tegen deze voogdij en betoogt dat de vétérinaire 
dienst een eigen chef noodig heeft. 

Als proef was in 1904 bij de groote manoeuvres der 4e divisie, 
met dezen regel gebroken en trad de majoor-dirigeerend paarden
arts J. L. G. Cayaux als zelfstandig chef op. 

In het Tijdschrift van 1908 (deel 35) vindt men een artikel van 
W. van den Burg, paardenarts der ie klasse bij het Nederlandsch-
Indische leger, een kampioen voor de belangen der paardenartsen, 
over het Koninklijk Besluit van 21 Sept. 1841, Stbl. 85, waarbij het 
den paardenartsen werd verboden praktiijk uit te oefenen. 
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Dit geschiedde toen om de burgerveeartsen, die het niet best 
hadden, niet te doen benadeelen door de paardenartsen, die naai
de meening der Regeering een voldoend salaris genoten (700— 
1000 gld) om overeenkomstig hun stand te kunnen leven, en boven
dien omdat de paardenartsen zich dan meer aan hun betrekking 
zouden wijden. Ook den officieren van gezondheid werd verboden 
praktijk uit te oefenen. 

Van den Burg merkt op dat dit verbod voor de officieren van 
gezondheid werd ingetrokken bij Koninklijk Besluit van 23 Juli 
1881, No. 18, maar niet voor de paardenartsen, naar zijn meening 
mede doordat de belanghebbenden nooit luid genoeg hadden ge
protesteerd. De schrijver betoogt verder dat de geschiktheid der 
paardenartsen voor hun taak er door zou winnen, en daarnaast de 
recruteering van paardenartsen uit de besten der jonge veeartsen er 
door verzekerd zou zijn, wat blijkbaar niet steeds het geval was, 
ook al mede door een tekort aan veeartsen wat toen bestond. 

Hierop kwam in het Tijdschrift van 1909, (deel 36) een artikel 
van den practiseerenden veearts, secretaris der commissie voor 
beroepsbelangen, H. J. C. van Lent, die er zich over verbaasde dat 
niemand nog tegen de opvattingen van v. d. Burg te velde was 
getrokken. Namens de commissie voor beroepsbelangen zegt deze 
schrijver dat door het uitoefenen der praktijk in zijn geheelen 
omvang, zooals v. d. Burg dat wenschte voor de paardenartsen, wel 
degelijk de dienst schade zou lijden, en dat bovendien ongelijke 
concurrentie zou worden bevorderd, doordat de paardenartsen een 
vrij hoog traktement hadden en een dienstpaard ter beschikking, 
en de uniform en een titel, die voor hen een reclame zou zijn. 
In 1911 verklaarden de Ministers van Oorlog en Landbouw dat er 
hunnerzijds geen bezwaar bestond het verbod op te heffen. In 1912 
werd bij Koninklijk Besluit van 28 Febr., No. 41, het verbod 
inerdaad ingetrokken. 

Bij Koninklijk Besluit van 11 Maart 1909, No. 12, werd het 
instituut der reserve-paardenartsen ingesteld, waarbij tot reserve
paardenarts 2e klasse kunnen worden benoemd veeartsen, die als 
militieplichtig leerling aan 's Rijks Veeartsenijschool een vrijwillige 
verbintenis daartoe hebben aangegaan om na hun benoeming tot 
reserve-paardenarts ter beschikking te blijven gedurende den tijd 
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van 8 jaar, en in het eerste jaar na hun benoeming gedurende ten 
hoogste 6 weken en daarna om de 2 jaar voor hoogstens 14 dagen 
op te komen. Bij dit besluit werd o.a. tevens vastgesteld dat de 
termijn van 8 jaar op verzoek voor ten minste 5 jaar kon worden 
verlengd, en hij alsdan een jaarlijksche toelage zou genieten van 
400 gld of 300 gld., al naar gelang van zijn rang ie of 2e klasse. 

De andere bepalingen, dit instituut betreffende, kan de belang
stellende vinden in bovengenoemd tijdschrift. Ik zal daarop hier 
niet verder ingaan. 

In de Militaire Spectator van April 1909 breekt de paardenarts 
Dr. M. H. J. C. Thomassen, later medicus geworden, een lans voor 
de inrichting van paardenziekendepöts, en voor de ontvoogding van 
den militair-vtérinairen dienst uit het regiem van den geneeskun
digen dienst. 

In hetzelfde jaar hebben, mede op initiatief van C. Thomassen, 
de paardenartsen van verschillende landen, tijdens het \ eeartsenij-
kundig Congres te den Haag, besloten tot de oprichting van een 
internationaal militair-vétérinaire vereeniging. 

Deze vereeniging had ten doel militair-vétérinaire vraagstukken in 
studie te nemen en die op het volgend congres te bespreken. 
Thomassen werd tot algemeen secretaris benoemd. Uit de paarden
artsen der verschillende landen werd een tiental adjunct-commis
sarissen benoemd. Verder kwam het niet. 

In dit tijdschrift vindt men ook een lijst van paardenartsen in 
Nederland, waarbij blijkt dat er in 1909 waren: een dirigeerend 
paardenarts (luitenant-kolonel), 2 majoors, 14kapiteins en 13 eerste 
luitenants. 

In 1911 kwam een voorschrift van den Minister van Oorlog 
betreffende den vétérinairen dienst op voet van oorlog. Naar dit 
voorschrift treedt dan de vétérinaire dienst geheel zelfstandig op met 
een eigen chef, behoorende tot het algemeen hoofdkwartier. Ook 
werd in dit voorschrift opgenomen het instituut voor veldzieken-
stallen. 

In het tijdschrift van 1912 (deel 39) vindt men de mededeeling 
dat de Minister van Oorlog het voornemen had de positie der 
paardenartsen te verbeteren door aan den vétérinairen dienst een 
zelfstandige inspecteur te geven met den rang van kolonel en aan 
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hem een paardenarts ie en 2e klasse toe te voegen, waardoor dus 

de chef van den dienst een veearts zou zijn en niet een geneeskundige. 

Dit werd eerst in 1920 werkelijkheid. 

In 1914 trad gedurende de mobilisatie de vétérinaire dienst 

inderdaad zelfstandig op. De chef kreeg den titel van dirigeerend 

paardenarts bij het algemeen hoofdkwartier. De reserve-paarden

artsen moesten opkomen. Ook de aspirant-reserve-paardenartsen 

werden ingedeeld bij den dienst. In 1915 werden ze overgeplaatst 

bij het algemeen paardendepöt, en vervolgens met onbepaald verlof 

gezonden, ten einde hun studie aan 's Rijks Veeartsenijschool te 

kunnen hervatten. 

Bij Koninklijk Besluit van 15 Maart 1916 werd een nieuwe 

traktementsregeling vastgesteld, waarbij bij hun aanstelling de 

paardenartsen 2e klasse 1800 gld. kregen en na 5 jaren dienst 

2400 gld. Na 10 jaren dienst, bij de aanstelling tot paardenarts 

ie klasse was het salaris 2800 gld.; na 15 jaren dienst 3500 gld. 

De dirigeerend paardenarts met den rang van majoor kreeg 

4000 gld., als luitenant-kolonel 4500 gld. 

Op 19 Mei 1916 werd te 's-Gravenhage opgericht de Neder-

landsche vereeniging „Roode Ster", ten doel hebbende in tijd van 

oorlog, op aanwijzing van den militair-vétérinairen dienst de bij 

rampen dringend noodige hulp te verleenen aan zieke en gekwetste 

dieren. De Vereeniging was aangesloten bij „1'Etoile Rouge, Alliance 

internationale des Sociétés pour 1'assistance des animaux sur le 

champ de bataille", gevestigd te Genève. 

Er zijn drie jaarverslagen van deze Vereeniging gepubliceerd; 

de laatste is van 1918. Daarna is de Vereeniging als een nachtkaars 

uitgegaan, zonder ooit officieel te zijn opgeheven. 

In 1916 werden paardenverplegers aangesteld teneinde als vété

rinair hulppersoneel werkzaam te zijn. Ze waren voorzien van rijwie

len en verbandmateriaal. 

In 1916 werd door den Minister van Oorlog een commissie 

benoemd, met de bedoeling om zich te doen voorlichten omtrent de 

werking van den geneeskundigen dienst der landmacht. 

Deze commissie, waarin uit den aard der zaak geen vétérinairen 

zitting hadden, en die vrijwel uitsluitend bestond uit medici, sprak 

als haar meening uit, dat samenkoppeling van den militair-vétéri-



506 GESCHIEDENIS DER VEEARTSENIJKUNDE 

nairen dienst met den geneeskundigen dienst, zooals dat feitelijk 
bestond, geen recht van bestaan meer had en dit de belangen van 
den vétérinairen dienst bij het leger, door het opdragen van de 
leiding aan een niet deskundige, slechts kon schaden. Het begon 
te dagen. 

Met i Jan. 1918 werden de salarissen der paardenartsen weer 
verhoogd, met dien verstande dat slechts 75 procent der verhooging 
werd uitgekeerd. De salarieering liep nu tot 4700 gld. voor de 
paardenartsen ie klasse. De dirigeerend paardenarts kreeg 5100 gld. 
als majoor en 5600 gld. als luitenant-kolonel. 

In de vergadering der Tweede Kamer van 30 Jan. 1918, werd 
bij de behandeling der begrooting van oorlog door het Kamerlid 
Knobel iets gezegd omtrent de positie der paardenartsen, waarbij 
hij als zijn meening te kennen gaf, dat de paardenartsen steeds onder 
tegenwerking waren gebukt gegaan, terwijl in den geneeskundigen 
dienst met een andere maat wordt gemeten. Hij brak een lans voor 
de verheffing van den vétérinairen dienst tot een zelfstandig 
dienstvak. 

De Minister van Oorlog antwoordde hierop dat de door hem 
voorgestelde hervorming bestond uit een snellere promotie en de 
mogelijkheid van een hoogere rang dan volgens de bestaande orga
nisatie. De Minister sprak tegen dat er een tekort aan paarden
artsen zou zijn, wat de heer Knobel blijkbaar ten onrechte 
had beweerd. 

Uit de memorie van antwoord op de oorlogsbegrooting van 1917 
bleek, dat naar het oordeel van Minister Bosboom het voor de 
ontwikkeling van den militair-vétérinairen dienst geen bepaald ver-
eischte was dat deze in vredestijd een zelfstandig dienstvak vormt. 
Derhalve zou hij in verband met de kosten voorshands niet tot een 
zoodanige reorganisatie overgaan. 

In het Tijdschrift van 1918 (deel 45) vindt men hierover een 
stuk, overgenomen uit de Militaire Spectator, van den kapitein
paardenarts Dr. E. Bemelmans, waarin hij zegt: „Alle missieven, 
circulairen, mutatiën, enz. betreffende den militair-vétérinairen 
dienst, worden door den inspecteur van den militairen gezondheids
dienst onderteekend en in strijd met alle militaire begrippen, ziet 
zich de dirigeerend paardenarts, toegevoegd aan den inspecteur van 
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den militairen gezondheidsdienst, verplicht het fiat bij een jonger 
in rang zijnde officier van gezondheid te gaan halen. Hieruit blijkt 
dat de militair-vétérinaire dienst onmondig is, en als een minder
waardig appendix van den militairen gezondheidsdienst wordt 
beschouwd." De oude klacht. 

Wel was, zooals reeds gezegd, sedert i Aug. 1914, het begin der 
mobilisatie, het militair-vétérinaire dienstvak geheel los van eiken 
band en was de dirigeerend paardenarts chef van den militair-
vétérinairen dienst geweest. Hij had toen 100 paardenartsen onder 
zijn bevelen; in vredestijd waren er 28. 

Verblijdend was dat de Minister van Oorlog bij de oorlogs-
begrooting van 1918 mededeelde, dat deze zelfstandigheid van den 
militair-vétérinairen dienst tijdens de mobilisatie goed had voldaan 
en er zou worden overwogen deze regeling ook voor den vredestijd 
in het leven te roepen. 

Bij Koninklijk Besluit van 5 December 1917, No. 7, werd een 
staatscommissie benoemd welke werd opgedragen een onderzoek in 
te stellen in hoeverre de bestaande traktementen van het militair 
personeel van land- en zeemacht bij een behoorlijke werkverdeeling 
herziening behoefden. 

In het Tijdschrift van 1918 komt een uitvoerig artikel voor van 
den paardenarts Knipscheer, over de bezoldiging van de paarden
artsen. 

Den 4en Mei 1918 werd bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal een ontwerp van wet ingediend tot nadere verhooging van 
het VUIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting van het dienstjaar 1918 
(verhooging van de bezoldiging van de officieren en mindere 
militairen van de landmacht), waarbij de paardenartsen weer op 
gevoelige wijze werden achtergesteld bij de officieren van gezond
heid, wat werd gemotiveerd met te wijzen op den langeren studie
tijd der officieren van gezondheid en waarbij (in 1918!) nog 
gerekend werd met een vierjarigen studietijd voor de paardenartsen. 

Bij de behandeling dezer wet werden door enkele leden der 
Kamer bezwaren geopperd tegen deze achterstelling der paarden
artsen bij de salariëering, echter zonder succes. 

In 1919 bleef ook na de demobilisatie de zelfstandigheid van den 
vétérinairen dienst onder een dirigeerend paardenarts bij het alge 
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meen hoofdkwartier als fungeerend chef van den vétérinairen dienst, 
gehandhaafd. Op i Augustus 1920 had de benoeming en aanstelling 
plaats van een eigen chef van den vétérinairen dienst. Het groote 
doel der paardenartsen was dus eindelijk bereikt. De eerste chef was 
de Luitenant-Kolonel, dirigeerend paardenarts J. M. Knipscheer. 
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DE „MILITAIR DIERGENEESKUNDIGE DIENST IN 
NEDERLANDSCH-INDIË" TOT 1921 1). 

In het Koninklijk Besluit van 14 September 1814 No. 60 is voor 
het eerst sprake van een paardenarts voor den dienst in Oost-Indië. 

Bij genoemd besluit worden n.1. de troepen, bestemd voor den 
dienst in de koloniën (tot weder in bezit nemen der koloniën), aan
gewezen en onder deze troepen behoorde een regiment Cavalerie, 
genoemd Regiment Oost-Indische Hussaren No. 5. Tot den staf 
van dit regiment behoorde een paardenarts. 

Een ander regiment, dat bij besluit van 5 Mei 1815 No. 10 den 
naam van Regiment Hussaren No. 7 kreeg, werd eerst in de maand 
October 1814 in Nederland volkomen georganiseerd en bleef aldaar 
tot het volgend jaar. Onder de successievelijk ingedeelde officieren 
komt echter geen paardenarts voor. In October 1815 vertrok de helft 
van het regiment naar Indië, in December 1816 volgde het overige 
gedeelte. 

Het regiment vertrok zonder paarden naar Indië en dit zal ook 
wel de reden zijn, dat geen paardenarts werd ingedeeld. 

Waarschijnlijk in verband met de komst in Indië van dit regiment 
had de oprichting van een Remontedepöt te Salatiga plaats in 1816 
en we zien in datzelfde jaar een contract tot stand komen met een 
paardenleverancier te Soerakarta tot levering van 440 paarden, 
te examineeren door deskundigen en neutrale personen. 

Dat de diergeneeskundige behandeling der paarden in die jaren 
nog zeer weinig aandacht genoot, blijkt uit het besluit van den 
Gouverneur-Generaal van 13 Januari 1817 No. 17, waarbij de 
inlander Menos als paardenarts en zadelmaker werd toegevoegd aan 
den opzichter van het bovengenoemde Remontedepót (de gewezen 
eerste luitenant der Cavalerie W. Hellwich) op een maandgeld 
van 8 ropijen. 

Verder wordt melding gemaakt van paardenartsen na de reorga-

1) Dit Hoofdstuk werd opgesteld in samenwerking met Dr. J. C. Witjens, 
Inspecteur van den „Militair Diergeneeskundigen Dienst" in Ned.-Indië. 
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nisatie van het leger bij Koninklijk Besluit van 4 December 1830, 
No. 1. Daarbij werden 1 paardenarts en 2 adjunct-paardenartsen 
ingedeeld bij den Staf van het Regiment Hussaren No. 7. We zien 
dan ook werkelijk tusschen de jaren 1830 en 1834 een paardenarts 
met name genoemd en wel den 2en luitenant-paardenarts C. F. 
Braillard. De adjunct-paardenartsen waren toen onderofficieren, 
waarvan de namen niet vermeld zijn. 

Na Braillard worden voorloopig geen paardenartsen meer ge
noemd, maar we zien dat bij Besluit van den Gouverneur-Generaal 
van 13 Januari 1838, No. 19, den Gouvernements-veearts werd 
opgedragen, ten minste eenmaal 's maands 's Gouvernements
paardenstallen te Rijswijk en Weltevreden te inspecteeren. 

Zoo werd ook de Gouvernementsveearts, die te Tjiandjoer moest 
wonen, met het toezicht over de aldaar gevestigde gouvernements-
proefstoeterij belast. 

Bij het besluit van den Gouverneur-Generaal van 26 October 1844, 
No. 15, werd de particuliere veearts Rijkens belast met het toezicht 
over de behandeling der Artillerie- en Cavaleriepaarden te Batavia 
op een toelage van 50 gld. 's maands. In 1845 werd deze toelage 
gebracht op 100 gld. 's maands. 

In 1847 wordt als paardenarts vermeld P. Cops en scheen die aan
gesteld op 1 December 1845. Hij had echter geen rang en was dus 
geen officier. Organiek was hij ingedeeld bij den Militair Genees
kundigen Dienst. 

Bij gouvernementsbesluit van 25 Februari 1845, No. 1, was 
namelijk bepaald, dat de paardenartsen organiek zouden behooren 
tot den geneeskundigen dienst, doch dat de adjunct-paardenartsen 
(onderofficieren) bij hun korpsen zouden blijven behooren, met 
dien verstande dat hun werkzaamheden en oefeningen aan het 
wetenschappelijk toezicht van den geneeskundigen dienst zouden zijn 
onderworpen. 

Vergelijkt men hierbij het voor Nederland geldende koninklijke 
besluit van 29 April 1831, No. 11, waarbij reeds de rang van 
paardenarts gelijk gesteld was aan dien van ie luitenant en die van 
adjunct-paardenarts aan dien van 2e luitenant, dan was men in 
Indië zeker verre ten achteren, wat in nauw verband stond met het 
feit, dat de paardenartsen aldaar nog geen veeartsen waren. Ook van 
bedoelden P. Cops is dat niet gebleken. 
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Hoezeer, zooals wij zagen, de paardenartsen reeds sedert 1845 
organiek tot den geneeskundigen dienst behoorden, was in het 
reglement op dien tak van dienst van het jaar 1849 n°g geen sprake 
van een vétérinairen dienst. Wel wordt hiermede rekening gehouden 
en dat vastgesteld bij het gouvernementsbesluit van 5 Maart 1887, 
No. i/c, Stbl. No. 51. 1) Hiervan luidt toch art. 21: „De dienst voor 
de militaire paardenartsen wordt in overeenstemming met de reeds 
bestaande bepalingen geregeld door den chef van het departement 
van oorlog in Nederlandsch-Indië". 

De voorschriften omtrent de uitoefening van den dienst vond men 
hier en daar verspreid en grootendeels neergelegd in reglementen 
op den inwendigen dienst bij de bereden korpsen, de algemeene orders 
voor het Indisch leger, het algemeen reglement van administratie 
en in orders voor den Militair Geneeskundigen Dienst, een toestand 
welke tot het jaar 1890 bestendigd bleef. 

Wel was in het jaar 1881 (zooals A. M. V. mededeelt in de 
„Vétérinaire Almanak" van 1890) door den chef over den genees
kundigen dienst aan een der paardenartsen opgedragen een reglement 
voor den Militairen Vétérinairen Dienst te ontwerpen, maar door 
plaatsing van dezen paardenarts bij de veepestbestrijding bleef dit 
in de pen. 

Bij Koninklijk Besluit van 14 Augustus 1849, No. 46 (Staats
blad No. 56) werd de officiersrang voor de paardenartsen inge
voerd en van toen af dateert dus het tegenwoordig korps militaire 
paardenartsen. In 1850 vinden we de paardenartsen voor het eerst 
in de officiersboekjes vermeld als: 

Paardenartsen: 

A. de Vos 13 September 1849 
J. C. Ie Roy 25 October 1849. 
Adjunct-paardenartsen : 
P. Cops, 1 December 1845 
H. Stratingh 27 September 1849 
J. P. J. Reyntjes 10 November 1849. 

Tot paardenartsen waren benoembaar veeartsen met het diploma 
van veearts ie klasse, voor adjunct-paardenarts kon worden vol-

1) Staatsblad voor Nederlandsch-Indië. 
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staan met het diploma 2e klasse. Na 4 jaar actieven dienst konden 
de adjuncts tot paardenarts worden bevorderd. 

Ze genoten alle voorrechten verbonden aan de rangen van offi
cieren van gezondheid der 2e en 3e klasse. 

Terwijl in Nederland bij Koninklijk Besluit van 1841 de paarden
artsen werd verboden particuliere praktijk uit te oefenen, mochten 
ze dat in Indië blijven doen. 

Invoering van den kapiteinsrang volgde vrij spoedig daarna. 
Bij Koninklijk Besluit van 24 November 1859, No. 69 (Staatsblad 
No. 26) werd bepaald, dat voor de bevordering van adjunct tot 
paardenarts het diploma van veearts ie klasse noodig was en min
stens 4 jaar actieven dienst, terwijl de paardenartsen tot paarden
artsen ie klasse (kapitein) zouden worden bevorderd, gelijktijdig 
met den oudsten ien luitenant der Oost-Indische Cavalerie, zonder 
dezen voorbij te gaan. Tevens werd in 1859 de formatie uitgebreid 
met één adjunct-paardenarts. Een der paardenartsen, A. de Vos, 
was reeds op 4 Februari 1858 tot kapitein bevorderd. 

In Juni 1861 werd bij beschikking van den Minister van Binnen-
landsche Zaken de benaming veearts ie en 2e klasse afgeschaft 
waarna bij Koninklijk Besluit van 20 December 1864, No. 115 
(Staatsblad No. 46) werd voorgeschreven, dat alleen tot paarden
arts benoembaar waren zij, die het in Utrecht verkrijgbare diploma 
van veearts hadden verworven. In plaats van 4 jaar moest men nu 
in den vervolge 3 jaar als adjunct-paardenarts gediend hebben om 
bevordering te kunnen maken. 

Het aantal paardenartsen, dat sedert 1859 vijf bedroeg, werd bij 
Koninklijk Besluit van 23 Mei 1870, No. 22 (Staatsblad No. 97), 
nader vastgesteld op twee paardenartsen der ie klasse (kapitein), 
twee paardenartsen der 2e klasse (ie luitenant) en één paardenarts 
der 3e klasse (2e luitenant). 

De bevordering zou gelijktijdig met de officieren der cavalerie 
geschieden, zonder die voorbij te gaan. 

Daar men niet voldoende in de behoeften aan paardenartsen kon 
voorzien door de aanstelling van reeds gediplomeerde veeartsen, 
onder wie weinig animo bestond voor den indischen dienst, werd bij 
Koninklijk Besluit van 8 September 1870, No. 28 (Stbl. 1871 No. 9) 
een regeling gemaakt omtrent de „Opname van kweekelingen op 
's Rijks veeartsenij school te Utrecht, om te worden opgeleid voor den 
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militairen of civielen vétérinairen dienst in Nederlandsch-Indië". 
Onder het genot van een toelage van 200 gld. per jaar konden enkele 
kweekelingen worden geplaatst. 

Ouders en voogden moesten een borgtocht stellen om de kosten 
terug te betalen indien de benoemde paardenarts binnen vijf jaar, 
zonder ziek te zijn, den dienst verliet. Na tot veearts te zijn bevor
derd, moesten nadere bewijzen voor de geschiktheid tot paardenarts 
worden afgelegd. 

Intusschen was de formatie bij Gouvernementsbesluitvan 24 Maart 
1876 No. 4 gebracht op 6 paardenartsen, 2 van eiken rang, wat nader 
bevestigd werd bij Koninklijk Besluit van 28 Januari 1882 No. 13, 
zoodat zij op 6 officieren werd gebracht, waarvan ten hoogste 2 der 
eerste klasse. Was hierdoor de bevordering tot de 2e klasse (ie luite
nant) tegelijk met de cavalerie-officieren verzekerd, de promotie tot 
kapiteinsrang liet nog alles te wenschen over. Zich beroepende op 
dit „ten hoogste vulde men ook niét steeds elke opengevallen plaats 
aan. 

Bij Koninklijk Besluit van 27 Maart 1890 No. 20 (Stbl. No. 104) 
werd de formatie van 6 op 8 paardenartsen gebracht; waarbij geen 
bepaald aantal voor eiken rang werd voorgesteld; zij zouden de 
promotie der cavalerie-officieren volden o 

In 1879 de oprichting' van den eersten garnizoensziekenstal 
te Salatiga plaats. 1 e voren stonden overal de korpsziekenstallen de 
ontwikkeling van den Militair-Vétérinairen Dienst in den weg. Im
mers de korpscommandant was daar de verantwoordelijke man en 
zoodoende speelde de paardenarts een zeer ondergeschikte rol. 

In den garnizoensziekenstal droeg de eerstaanwezend paardenarts 
de verantwoordelijkheid. 

In 1890 verscheen het eerste „Reglement voor den Militair 
Vétérinairen Dienst (A.O. 1890 No. 3) en verkreeg de paarden
arts de positie die hem als wetenschappelijk man toekwam. De 
plaatselijk eerstaanwezend officier van gezondheid (dikwijls zelfs 
jonger dan de betrokken paardenarts) werd als plaatselijk dienst-
chef uitgeschakeld, zoodat sedert 1890 de oudstaanwezend paarden
arts ter plaatse meer zelfstandig werd en rechtstreeks ondergeschikt 
was aan den gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid. 

In 1895 kwam ook een garnizoensziekenstal te Batavia gereed, 
terwijl ondertusschen op Atjeh, Soerabaja en Banjoe Biroe eveneens 

33 
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garnizoensziekenstallen werden ingericht. Alleen in Makassar, waar 
maar één peloton cavalerie en één sectie artillerie gelegerd was, 
bleef men den korpsziekenstal behouden. 

De Indische paardenartsen hadden natuurlijk evenals hun collega's 
in Nederland veel te lijden van de onwelwillende voogdij van de 
chefs van de geneeskundige diensten, die boven hen waren gesteld, 
terwijl de bereden officieren waren behept met de zucht om in 
aangelegenheden van zuiver vétérinairen aard alle gezag aan zich te 
houden. De paardenartsen speelden daardoor een zeer onderge
schikte rol. 

Gedurende vele jaren leed de behandeling der zieke paarden en de 
vétérinaire hygiëne sterk onder dezen toestand. De kwade droes 
heerschte vrijwel steeds. Intusschen hadden, volgens W. van den Burg 
(Tijdschrift voor Veeartsenijkunde van 1909), de paardenartsen in 
hoofdzaak zelf de schuld hunner achteruitzetting, ook waar het 
betrof aankoop van paarden, omdat ze de kracht misten zich zelf op 
te heffen en hun eigen baan niet wisten te effenen. Later kwam 
verbetering, vooral door de actie van enkele krachtige figuren, zooals 
L. J. Hoogkamer, J. de Jongh en van der Burg zelf. 

De paardenarts 2e klasse Hoogkamer van het Indische leger 
klaagde in een ingezonden stuk opgenomen in het Tijdschrift voor 
Veeartsenijkunde van 1883, dat de paardenarts het weeskind was 
van het Indische leger en in alle opzichten achterstond bij de andere 
officieren, wat hij, voor zoover het de salarieering betrof, met cijfers 
aantoonde. 

Hierdoor ondervond men dikwijls groote moeilijkheden bij de 
aanvulling van den dienst met geschikte personen. Dit werd nog 
gezegd bij de behandeling der Staatsbegrooting in 1909 en van der 
Burg stelde toen in ons Tijdschrift de vraag: „Zijn wij vergeten?". 
Maar hij zegt in een volgend artikel hieromtrent: „Met gevoelens 
van dankbaarheid jegens den Minister constateer ik, dat Zijne Excel
lentie den paardenarsten der 2e klasse de vernedering, de slechtst 
bezoldigde ie luitenants te moeten worden, heeft bespaard". Hij zegt 
dan verder: „Thans nog het verkrijgbaar stellen van den luitenant-
kolonelsrang en de verkorting van den dienstijd van 20 op 17 jaar . 
Over zelfstandigheid van den Militair-Vétérinairen Dienst spreekt 
hij nog niet. 
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In 1898 verschenen ook nieuwe voorschriften omtrent aanschaf
fing, afkeuring en afmaking van paarden, waarbij de paardenarts 
de verantwoordelijkheid droeg, welke hem toekwam, wat tevoren niet 
het geval was. 

De oude toestanden werden door deze nieuwe maatregelen vol
ledig opgeruimd. De idee van een zelfstandige chef van den Vétéri-
nairen Dienst begon te rijpen. De paardenartsen bij het veldleger 
kwamen in geval van oorlog onder de rechtstreeksche bevelen van 
den dirigeerend paardenarts. Hoewel er (eerst in 1908) een paarden
arts werd geplaatst aan het Remontedepöt, bleef het directeurschap 
van het Remontedepöt nog voor een paardenarts gesloten, in weerwil 
van het streven van den toenmaligen dirigeerend paardenarts. De 
chef van den Geneeskundigen Dienst was van meening dat dit geen 
werkkring voor een paardenarts was, „en de zienswijze van den 
dirigeerend paardenarts kon niet tot de legerbesturen doordringen, 
aangezien zijn adviezen niet in originali werden overgelegd". 
De paardenarts kon slechts als plaatsvervanger van den directeur 
optreden, hoewel deze in vele zaken, de fokkerij rakende, te rade 
moest gaan met de zienswijze van den paardenarts. 

Van der Burg merkt in verband hiermede op, dat de paarden-
ai tsen zich op de hoogte moeten stellen van alles wat met remonte-
en stoeterij-aangelegenheden verband houdt, aangezien ze de betrek
kingen, waarvoor ze krachtens hun opleiding in de eerste plaats in 
aanmerking behooren te komen, voor zich zelf moeten verwerven, 
daar ze hen niet zoo maar thuis zullen worden gebracht. Een waar
schuwing, die geldt ook voor de jongeren van dezen tijd en feitelijk 
voor alle tijden. 

De hoofdofficiersrang voor de paardenartsen werd in 1904 inge
voerd. 

Bij Koninklijk Besluit van 22 Februari 1904 No. 59, Staats
blad No. 232, werd bepaald, dat het korps paardenartsen zou bestaan 
uit 1 dirigeerende paardenarts (majoor) en 9 paardenartsen der 
ie of 2e klasse, waarvan minstens 2 der ie klasse, terwijl de 
bevoi dering tot paardenarts der ie klasse zou geschieden na 10 jaren 
werkelijken dienst in de tropen. 

Bij Koninklijk Besluit dd. 16 Januari 1908, No. 28 (Staatsblad 
No. 287) werd nader bepaald, dat deze bevordering zou geschieden 
na 10-jarigen ouderdom in rang. 
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In navolging van hetgeen in Nederland was geschied, was nu de 
rang van paardenarts der 3e klasse (2e luitenant) vervallen en was 
het korps een hoofdofficier rijk geworden. Op den 27en April 1904 
werd de paardenarts der ie klasse L. J. Hoogkamer tot dirigeerend 
paardenarts bevorderd. 

In 1904 kwam ook een reorganisatie en uitbreiding van den 
garnizoensziekenstal te Batavia tot stand. Een goed ingerichte 
operatiekamer werd aan dén ziekenstal verbonden. 

In 1913 werd bij Gouvernementsbesluit bepaald, dat de dagelij k-
sche leiding van den Militair Vétérinairen Dienst in Nederlandsch-
Indië zou worden opgedragen aan den hoogst of oudst in rang zijnden 
paardenarts, die den titel voert van „Inspecteur-Paardenarts". 

Dit klinkt heel schoon, maar art. 1 van het nieuwe Reglement voor 
den Militair Vétérinairen Dienst van 1912 luidde nog: ,,de Militair 
Vétérinaire Dienst is een onderdeel van den Geneeskundigen Dienst. 
De chef van den Militair Geneeskundigen Dienst is de algemeene 
dienstchef der militaire paardenartsen." 

Bij Koninklijk Besluit van 26 Mei 1913 werd bepaald, dat de 
militaire paardenartsen recht op pensioen hebben na 34 (17 Indische) 
dienstjaren. 

In 1914 werd bij Koninklijk Besluit bepaald, dat de dirigeerend 
paardenarts bij het Nederlandsch-Indische leger den rang zou 
hebben van majoor of luitenant-kolonel, en optreedt als onmiddellijke 
technische chef der zelfstandig dienende paardenartsen. De gewes
telijke eerstaanwezende officieren van gezondheid als gewestelijke 
dienstchefs werden hierdoor uitgeschakeld. 

In 1914 waren bij het Indische leger als paardenarts werkzaam 
1 luitenant-kolonel, vijf kapiteins en vier ie luitenants. 

Bij ontstentenis of afwezigheid van militaire paardenartsen moes
ten sedert 1913 de gouvernementsveeartsen zonder vergoeding in 
den dienst voorzien. 

In December 1914 werd, evenals in Nederland het geval, was 
in beginsel besloten den Militairen Vétérinairen Dienst in Neder-
landsch-Indië bij mobilisatie, zoowel bij het leger te velde als bij het 
Departement van Oorlog te Bandoeng, geheel zelfstandig onder een 
eigen vétérinairen chef te doen optreden, zelfs zonder de restrictie 
ebt hij wettelijk onder den inspecteur van den Militairen Genees-
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kundigen Dienst bleef gesteld, zooals dat toen in Nederland het 
geval was. 

In 1917 werd bepaald dat de bezoldiging der Indische paarden
artsen zou zijn: ie luitenant 250—400 gld., kapitein 450—500 gld., 
majoor 750 gld., luitenant-kolonel 850 gld. per maand. 

Bij Koninklijk Besluit van 7 April 1919 No. 33 (Indisch Stbl. 
No. 256) werd het korps militaire paardenartsen met 2 uitgebreid 
en telde toen 1 dirigeerend paardenarts der 2e of ie klasse, en 
11 subalterne officieren, waarvan tenminste 3 den rang bekleeden 
van paardenarts der ie klasse, de overigen dien van paardenarts 
2e klasse. 

Voorts werd in 1919 bij Koninklijk Besluit bepaald, dat indien 
de Minister van Koloniën het noodig of wenschelijk oordeelde, dat 
de voor den Indischen dienst bestemde of daaraan verbonden vee
artsen of militaire paardenartsen voor hun vertrek, dan wel terug
keer naar Nederlandsch-Indië, een nadere opleiding ontvingen in 
sommige vakken, welke met het oog op hun werkkring in Indië van 
belang moesten worden geacht, hij hen kon opdragen daartoe een 
leergang te volgen, onder het genot van een toelage, die door den 
Minister werd vastgesteld. Met de leiding van dezen leergang 
werden bij voorkeur belast één of meer hoogleeraren der Veeartsenij-
kundige Hoogeschool te Utrecht, die evenals de overige aan den 
leergang verbonden docenten, door den Minister van Koloniën 
werden aangewezen. Dit gold dus zoowel voor den Burgerlijken als 
voor den Militair Vétérinairen Dienst. 

In 1919 werd bepaald dat de sterkte van het Indische leger werd 
uitgebreid met een korps militaire paardenverplegers, bestaande uit 
een Europeesch sergeant-majoor, 4 Europeesche sergeanten, 4 Euro-
peesche korporaals, 5 Inlandsche korporaals en 25 Inlandsche oppas
sers der ie en 30 der 2e klasse. 

De instelling van het korps paardenverplegers was een zeer groote 
vooruitgang, die den diergeneeskundigen dienst zeer ten goede 
kwam. Immers hoe was de toestand vroeger? In den tijd van de 
korpsziekenstallen werd hierbij personeel ingedeeld, gewoonlijk het 
slechtste dat er bij de eskadrons of batterijen te vinden was. 

Dit personeel moest verder om de maand worden afgelost. In 1870 
was zelfs nog voorgeschreven, dat de met het toezicht belaste 
gegradueerde om de week moest worden vervangen. Jaren heeft het 
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geduurd, eer men de troepencommandanten van de nadeelen aan die 
aflossing verbonden heeft kunnen overtuigen. Met het toezicht op 
de gebouwen, de verpleging en de voeding der paarden en de hand
having van de tucht onder het personeel waren belast, een kapitein 
(ritmeester) van politie, of officier van de week. 

Dit kwam omdat de verantwoordelijkheid bij den korpscomman
dant moest blijven berusten. Meerdere malen kwam het voor, dat 
de paardenarts des morgens van een of ander gegradueerde moest 
vernemen, dat er van zijn personeel één of meerderen in arrest waren. 

Ook gebeurde het, dat men gedurende de afwezigheid van den 
paardenarts orders op den ziekenstal kwam geven, afwijkende van 
die van den paardenarts. Te begrijpen is dat de verpleging der 
paarden daaronder ten zeerste moest lijden en aan het gezag van 
den paardenarts veel afbreuk werd gedaan. Bij de oprichting der 
garnizoensziekenstallen werd de toestand al veel beter, ofschoon 
men toch nog steeds over geleend personeel de beschikking kreeg. 

Door de instelling echter van het korps paardenverplegers had 
men nu personeel dat geheel opgeleid kon worden, waardoor de ver
pleging zeer veel beter werd. 

Met ingang van i Januari 1920 werden de traktementen dei-
Indische paardenartsen herzien en geregeld als volgt: ie luitenant 
400—600 gld,. kapitein 625—975 gld., majoor 875—1175 gld., 
luitenant-kolonel 975—1275 gld., waarbij nog een duurtetoeslag 
kwam van 140—160 gld. per maand. 

Bij Gouvernementsbesluit van 27 April 1920, No. 80, werd 
krachtens Koninklijke machtiging tot einde December 1920 of 
zooveel korter als mogelijk zou blijken, ten behoeve van den Militair 
Diergeneeskundigen Dienst de vastgestelde legersterkte (§ 128) met 
één dirigeerend paardenarts der 2e of ie klasse (majoor of luitenant-
kolonel), met den titel van inspecteur van den Militair Diergenees
kundigen Dienst, uitgebreid, tegen gelijktijdige inkrimping van die 
sterkte met 1 dirigeerend paardenarts der 2e of ie klasse (majoor of 
luitenant-kolonel). 

Bij Kabinetsbeschikking van 14 October 1921 werd bepaald: 
i°. dat bij de definitieve instelling van de reeds tijdelijk opge

richte Xlde afdeeling van het Departement van Oorlog, de Militair 
Diergeneeskundige Dienst en de hoefsmidschool (te Salatiga) onder 
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rechtstreeksche bevelen van den inspecteur van dien dienst werden 
gesteld; 

2°. dat tot dat tijdstip de hoefsmidschool een aanhangsel zou 
blijven van het wapen der cavalerie, doch onder de bevelen zou staan 
van den militairen diergeneeskundigen dienst. 

De opleiding tot hoefsmid had steeds plaats gehad bij de wapens. 
In de leger formatie werd bij Koninklijk Besluit van 21 Januari 

1904 No. 53 (Staatsblad No. 240) opgenomen een hoefsmidschool 
met een der paardenartsen als directeur, terwijl als inspecteur der 
hoefsmidschool zou optreden de inspecteur der cavalerie. De school 
werd gevestigd te Salatiga, maar ging 2 October 1922 over naar 
Tjimahi. 

In 1921 werd de Inspecteur van den Militair Diergeneeskundigen 
Dienst ook aangewezen als inspecteur van de hoefsmidschool. 

Als personeel werd bij de hoefsmidschool ingedeeld een paarden
arts (kapitein of luitenant) en verder twee onderwijzers (een 
adjudant-onderofficier en een opperwachtmeester van de cavalerie 
of artillerie afkomstig). 
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DE VEEARTSEN EN DE VLEESCH- EN MELKKEURING. 

De vleeschkeuring heeft zijn intrede gedaan in de hygiëne van 
den mensch ongeveer in het midden van de 19e eeuw, voorloopig 
nog vooral in theorie. Ze stond toen nog in de kinderschoenen en 
was nog slechts sporadisch ingevoerd. In het buitenland, vooral in 
Duitschland, was ze veel verder gevorderd dan bij ons. 

Vooral.de keuring van tuberculeus vee deed veel van zich spreken 
na de ontdekking van Villemin (1865), dat de ziekte door tuber
culeus materiaal van den mensch en het rund op konijnen en cavia's 
kon worden overgebracht. 

De theoretische vleeschkeuring wenschte toen al spoedig de afkeu
ring van dieren die tuberculeus waren, vooral als ze vermagerd waren. 

Nederland heeft laat een goede, wettelijk geregelde vleeschkeuring 
gekregen en dientengevolge is ook het onderwijs langen tijd niet op 
peil geweest. 

Op enkele plaatsen waren er wel reeds vleeschkeuringsreglementen 
in werking. Reeds sedert 1837 bestond er b.v. een ordinnantie voor 
de gemeente Utrecht op den verkoop en de keuring van vleesch, met 
een instructie voor den keurmeester. In 1867 werd in Utrecht een 
veearts tot ie keurmeester benoemd op een salaris van 800 gld., 
terwijl 3 leeraren van de Veeartsenijschool een commissie van 
toezicht vormden. In Groningen werd in dien tijd een veearts be
noemd tot stadsveearts en keurmeester van vee en vleesch op een 
salaris van 500 gld. 

Reeds sedert 1858 verschenen jaarlijks verslagen van de werk
zaamheden verricht door het college van wetenschappelijke keurders 
en door de keurmeesters van Amsterdam. 

Pogingen tot het verkrijgen van een wettelijk geregelde vleesch
keuring werden het eerst gedaan in 1868 toen een ontwerp-reglement 
voor de keuring van vee en vleesch werd ingediend, tegelijk met het 
wetsontwerp op het Veeartsenij kundig Staatstoezicht en de Veeart-
senijkundige Politie. De keuring moest volgens dit ontwerp plaats 
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hebben vóór en na de slachting en in iedere gemeente moest een 
geëxamineerd vleeschkeurder worden aangesteld. Het oppertoezicht 
zou berusten bij een inspecteur, waaronder 15 districtsveeartsen met 
de leiding zouden worden belast. Dit ontwerp werd geen wet. 

In 1877 kwam op de algemeene vergadering der Maatschappij ter 
bevordering der Veeartsenijkunde in bespreking de oprichting van 
abattoirs en werd met algemeene stemmen een conclusie aangenomen, 
dat de vergadering de oprichting van abattoirs wenschelijk achtte! 
ten behoeve van de keuring van vleesch en de concentratie van den 
vleeschhandel. Tevens werd het wenschelijk geacht, dat er aan de 
abattoirs gelegenheid was voor den verkoop van vleesch. In 1879 
wendde men zich in dien geest tot de Regeering. 

Eerst in 1881 werd de vleeschkeuring als practisch leervak op het 
onderwijsprogramma der school geplaatst. 

Als leerboek werd in het programma der lessen van 's Rijks Vee
artsenijschool in 1884 genoemd, Baranski, Anleitung zur Vieh- und 
Fleischbeschau 2te Auflage, Wien 1882. Van dezen 2en druk ver
scheen in 1883 een vertaling in het Nederlandsch van F. C. Hek-
meijer, oud-leeraar aan de School. 

In de voorrede zegt Hekmeijer dat er in het Nederlandsch toen 
mets over vleeschkeuring was verschenen, behalve een verslag over 
het gebruik van vleesch van rundvee aan besmettelijke ziekten ge
storven in 1861 en een artikl van Van Reeken over vleeschvoedsel 
in 1863. Terwijl toen reeds in Duitschland en Oostenrijk deze materie 
wettelijk was geregeld, bestonden in Nederland alleen hier en daar 
verordeningen op het keuren van slachtvee en vleesch. Wij waren 
dus wel zeer ten achter. 

Sedert 1894 werd als leerboek genoemd het veel betere handboek 
van Robert Ostertag, waarvan de eerste druk verscheen in 1892. 

De veeartsen begrepen eerder dan de leeraren der School, dat de 
vleeschkeuring uit den poel moest worden getrokken. In 1893 nam 
de Algemeene Vergadering der Maatschappij een motie aan van 
dezen inhoud: „de toelating tot de openbare verkoop of op andere 
wijze in consumptie brengen van vleesch van parelzieke (zegge 
tuberculeuse) runderen als voedsel voor den mensch moet gevaarlijk 
geacht worden en dient van Rijkswege verboden te worden". Dit was 
het standpunt van het Tuberculosecongres gehouden te Parijs in 1888. 
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Deze in die dagen zoo sterk op den voorgrond staande vrees voor 
het vleesch van (meer of minder) tuberculeuse koeien heeft de tot
standkoming van vleeschkeuringsdiensten van gemeentewege sterk 
gestimuleerd, en is ook aanleiding geweest, dat de tuberculosebestrij
ding in Nederland zoo overhaast is ter hand genomen. 

In 1888 werd door de Algemeene Vergadering der Maatschappij, 
op voorstel van D. A. de Jong aangenomen om te bevorderen dat 
bij Rijkswet verplichte keuring zou worden ingevoerd. Een adres in 
dien geest werd aan de Regeering gezonden. Men wenschte ook meer 
en beter onderwijs in de vleeschkeuring „omdat de vleeschkeuring 
(toen reeds) voor menig veearts zijn geheele beroep uitmaakte . 
Vooral werd de wensch geuit, dat ook goed praktisch onderwijs 
zou worden gegeven. 

In 1892 besloot de Maatschappij een enquête te houden over 
hetgeen op het gebied der vleeschkeuring geschiedde in ons land. 
Het Hoofdbestuur, zegge de voorzitter van Esveld en de secretaris 
van der Harst, belastte zich met deze enquête. In 1894 verscheen 
het omvangrijke „Rapport omtrent den toestand der keuring van 
vee en vleesch in Nederland", waaruit bleek, dat het daarmee al 
zeer slecht was gesteld. 

,,Het rapport heeft een rilling door het land doen gaan, schreef 
men. 

Een vleeschvergiftiging te Rotterdam, die door den directeur van 
het abattoir en Poels werd onderzocht, kwam terechtertijd de gemoe
deren wakker schudden. 

Er kwam nu leven in de brouwerij. In het Reglement van 1894 
van de School werd de vleeschkeuring als leervak opgenomen. 

Reeds in 1893 werd de Vereeniging tot bevordering der kennis 
omtrent de keuring van voedingsmiddelen van dierlijken oorsprong 
opgericht, die zich spoedig in een groot ledental en groote werk
zaamheid der leden mocht verheugen. 

Voordrachten werden gehouden. Vergaderingen van het Hoofd
bestuur (van Esveld) met een commissie uit de Maatschappij voor 
Geneeskunde hadden plaats (1895). 

Het Nederlandsche Congres voor openbare gezondheidsregeling 
kwam in 1897 met een motie van den volgenden inhoud: „Het 
Congres spreekt den wensch uit, dat een wet tot stand komt, die de 
gemeenten verplicht tot het instellen eener vleeschkeuring, en die 
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het oprichten van abattoirs in de gemeenten boven de ioooo zielen 
verplicht stelt". 

De propaganda welke werd gemaakt voor de invoering van Rijks
keuring, liefstin slachthuizen, viel ingoede aarde. Abattoirs kwamen 
tot stand of kwamen in bespreking. In dienzelfden tijd waren er 
echter in Duitschland reeds 400 abattoirs en verplichte keuring. 

Na 1900 kwamen meer abattoirs in uitzicht, keurmeesters van vee 
en vleesch werden op verschillende plaatsen aangesteld, cursussen 
voor vee- en vleeschkeuring werden gehouden. 

In 1911 bestonden er in ons land of werden gebouwd, naar 
chronologische volgorde genoemd, de volgende 17 slachthuizen: 
Rotterdam 1883; Amsterdam 1887; Roermond 1899; Elburg 1900; 
Groningen 1900; Nijmegen 1900; Maastricht 1901; Utrecht 1901; 
Leiden 1903; Dordrecht 1906; Haarlem 1907; Alkmaar 1908; 
Sittard 1909; Arnhem 1910; den Bosch 1910; Zevenaar 1910; 
den Haag 1911. Daarna kwamen binnen het bestek van deze ge
schiedenis nog slechts 2 abattoirs tot stand, n.1. Venlo 1913 en 
Harderwijk 1918. I11 1937 was het aantal aangegroeid tot 82. 

In 1901 werd het door de wijziging van de Hinderwet voor de 
gemeenten mogelijk het slachten buiten het abattoir te verbieden, 
indien zulk een inrichting aanwezig was. 

In 1902 verscheen een uitvoerig verslag van Dr. D. A. de Jong 
te Leiden, omtrent vergelijkende onderzoekingen naar de beteekenis 
\an tuberkelbacillen afkomstig van het rund voor den mensch, 
welke hij had verricht in opdracht van de Regeering. Zijn conclusie 
was dat tuberkelbacillen van den mensch en het rund slechts ver
schillen in graad van virulentie, en dat de runderbacillen in het 
algemeen meer virulent zijn en daarom nog meer de aandacht ver
dienen voor de hygiëne van den mensch. Dit was olie op het reeds 
lustig brandende vuur. 

In 1901 werd er reeds op gezinspeeld, dat er een wet op de 
vleeschkeuring aanstaande zou zijn. Inderdaad werd er in 1906 een 
wetsontwerp omtrent de vleeschkeuring ingediend, echter slechts 
bepalingen bevattende omtrent keuring van voor uitvoer bestemd 
vleesch, welke aangelegenheid, na talrijke afkeuringen in Engeland, 
sedert 1902 bij Koninklijk Besluit was geregeld moeten worden. 
De uitvoer van vleesch was in die dagen enorm; het aantal kalveren, 
schapen en varkens liep in de honderdduizenden. 
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Dit ontwerp werd in 1907 wet. De keuring werd onder toezicht 
van een inspecteur opgedragen aan rijkskeurmeesters (veeartsen) 
en rijkshulpkeurmeesters. De inspecteur zetelde in den Haag. Hij 
viel spoedig (1910) omhoog tot inspecteur van het geheele Vee-
artsenijkundig Staatstoezicht. 

Met de bedoeling doelmatige plannen te krijgen voor slachthuizen 
werd bij Koninklijk Besluit van 2 Maart 1908, No. 42, een com
missie benoemd, aan welke werd opgedragen het opmaken van een 
prijsvraag voor een plan van een goedkoop, eenvoudig en doelmatig 
slachthuis, met raming van kosten voor den bouw, alsmede het 
beoordeelen van de antwoorden op die prijsvraag. De commissie 
bestond uit een rijksbouwmeester, een slachthuisdirecteur en den 
inspecteur van de vleeschkeuring in algemeenen dienst. Er kwamen 
19 antwoorden in. Het rapport der commissie kan men vinden in 
deel 36 (1909) van het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde. 

In 1909 werd een ontwerp voor de keuring van voor binnen-
landsch gebruik bestemd vleesch ingediend. Hierbij werd de urgentie 
van een Rijkskeuringsdienst door den Minister bepleit. Dit ontwerp 
werd echter geen wet. 

In 1910 bracht de Directeur-Generaal van den Landbouw ter alge-
meene kennis, dat op verschillende plaatsen cursussen voor vee- en 
vleeschkeuring zouden worden gehouden, met de bedoeling aan 
niet-veeartsen de noodige kennis bij te brengen om als hulpkeur
meester bij een rijkskeurmeester werkzaam te zijn. De hulpkeur
meesters wisten op die wijze ten slotte meer van vleeschkeuring dan 
vele veeartsen. Het was dan ook niet te verwonderen, dat ze hier en 
daar geroepen werden ook noodslachtingen te keuren en zelfs als 
leiders van keuringsdiensten werden aangesteld, temeer daar vele 
veeartsen zich niet veel voor de vleeschkeuring interesseerden. 

Het Hoofdbestuur der Maatschappij wenschte daarom in 1913 
dat de opleiding der hulpkeurmeesters zou worden stopgezet, omdat 
veeartsen de keuring dienden te verrichten, en er langzamerhand 
genoeg veeartsen waren om daarin te voorzien. 

Aan deze ongewenschte verhoudingen en aan het feit, dat het 
gemeentelijk initiatief om een vleeschkeuringsdienst in te stellen 
op vele plaatsen ontbrak, kon natuurlijk slechts verandering worden 
gebracht door beter onderwijs aan de Veeartsenijschool en door een 
algemeen Rijkstoezicht op de vleeschkeuring. 
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In 1912 bepleitte de Voorzitter der Maatschappij Dr. Markus de 
oprichting van een aparte leerstoel voor vleesch- en melkhygiëne. 
Het betere onderwijs kwam eerst in 1918 toen Dr. Schornagel be
noemd werd tot hoogleeraar (in 1919 opgevolgd door Prof. van 
Oyen), en de Directeur van het Utrechtsche abattoir, H. Hoefnagel, 
lector werd voor de practische vleeschkeuring. 

De vleeschkeuringswet, waarbij verplichte keuring vóór en na 
het slachten werd voorgeschreven, kwam in 1919, na 25 jaar vechtens 
tot stand. Ze trad in werking 4 Juni 1922. 

Ook de melkhygiëne trok omstreeks 1900 de aandacht, in verband 
met de vrees voor melk van tuberculeuse dieren. 

In 1899 kwam de vétérinair-hygiënische vereeniging tot de 
conclusie, dat een rationeele wetenschappelijke controle van het melk
vee in het belang van den melkconsument was. Het hygiënisch con
gres sprak zich in 1901 uit over de wenschelijkheid van melkcon-
tróle en het witte kruis interesseerde zich er ook voor. De Maat
schappij ter bevordering der Geneeskunde wendde zich in 1902 tot 
de Regeering met het verzoek een wettelijke regeling voor den 
melkhandel te bevorderen. De gezondheidscommissiën, die in verband 
met de nieuwe gezondheidswet (1903) waren ingesteld, en waarin 
hier en daar reeds dadelijk ook veeartsen zitting hadden, interes
seerden zich ook voor de melk en stelden maatregelen voor aan de 
gemeentebesturen. Veeartsen werden meer en meer geroepen als 
controleurs van het melkvee voor melkfabrieken. Voordrachten voor 
veeartsen werden geënsceneerd. Een Genootschap voor Melkkunde 
werd in 1908, mede op initiatief van veeartsen, opgericht. Poels werd 
onder-voorzitter, Kroon secretaris van het Bestuur. Poels hield een 
voordracht over bacillus pyogenes als oorzaak van uierontsteking 
bij het rund. Kroon hield daar in 1909 een voordracht over de nood
zakelijkheid van een rijkswet, regelende den handel in en het toezicht 
op consumptiemelk. 

Bij al deze belangstelling ook van de zijde van de veeartsen, 
hoorden de leerlingen aan de Veeartsenijschool vrijwel niets over de 
melkhygiëne. Ook nu weer kwam de prikkel daartoe van de vee
artsen. In 1899 reeds wenschte de reorganisatiecommissie der Maat
schappij de melkhygiëne gedoceerd te hebben, ook practisch in een 
daarvoor ingericht laboratorium. 



526 GESCHIEDENIS DER VEEARTSENIJKUNDE 

In 1905 bepleitte de toenmalige voorzitter der Maatschappij 
H. M. Kroon, met aller instemming, nogmaals de instelling van melk
hygiëne als leervak. 

Meer en meer werden de veeartsen er zich van bewust, dat ze een 
belangrijke taak hadden te vervullen bij het hygiënisch meikon der-
zoek. 

Op de 56e Algemeene Vergadering der Maatschappij in September 
1915 werd besloten een enquête in te stellen omtrent de melkproductie 
en de melkcontróle in Nederland. In zijn rede ter toelichting van 
de te houden enquête zegt de geestelijke vader van dit initiatief 
Dr. Mogendorff: „Laten wij veeartsen, in wier werkkring het kind, 
de melkhygiëne is geboren, er toch voor zorgen dat het niet door 
vreemden wordt opgevoed, want het zou dan later volwassen ge
worden, haar eigen ouders niet meer willen kennen". 

Een commissie werd benoemd, waarvan uit ieder der afdeelingen 
één lid zitting had. Een zeer uitvoerige vragenlijst werd her- en 
derwaarts verzonden. Zeer vele dezer lijsten kwamen echter niet of 
niet behoorlijk ingevuld terug, zoodat de enquête op niets uitliep 
en werd stopgezet. 

Beter ware het geweest wanneer reeds in die dagen een goed 
omlijnd plan was opgemaakt, omtrent de taak die de veearts in 
de melkhygiëne zou kunnen en moeten vervullen. 

Dan was de concurrentie op lactologisch gebied over de geheele 
lijn tegen andere gegadigden, apothekers, chemici en landbouw
kundigen met meer kans op succes te voeren geweest en de nood
zakelijke samenwerking van scheikundigen en veeartsen een betere 
geworden: meer in de richting van de veeartsenijkunde. 

Het doel der Maatschappij was vooreerst een leerstoel waarin 
ook de melkhygiëne tot haar recht kwam. Dit doel werd bereikt door 
de aanstelling van een hoogleeraar aan de Veeartsenijkundige 
Hoogeschool voor de kennis der voedingsmiddelen van dierlijken 
oorsprong, waarbij ook de melkhygiëne werd ondergebracht (1918). 

Poels, die van meening was, dat de veeartsenijkundige weten
schappen de basis behoorden te vormen voor de melk- en zuivel-
hygiëne, stelde reeds dadelijk aan de Rijksseruminrichting een 
bacteriologisch-biologische afdeeling in voor melkonderzoek. Het 
doet wel eenigszins zonderling aan, dat de leider dezer afdeelingen 
een landbouwkundige was. 
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In het verslag der Seruminrichting van 1906 zegt Poels: „Het 
bacteriologisch-biologisch onderzoek van de melk is niet te scheiden 
van een grondige studie der ziekten van het dier, inzonderheid van 
den uier". 

Op voorstel van Dr. Mogendorff werden op de Algemeene Ver
gadering der Maatschappij in 1916, in de dagen van strijd tegen de 
overheersching van de chemici in lactologische aangelegenheden, met 
algemeene stemmen aangenomen de hier volgende conclusies: 

i°. dat het in het belang van den provincialen keuringsdienst ge-
wenscht is, om bij de organisatie daarvan naast het advies van een 
scheikundige, ook dat van den dierenarts in te winnen; 

2°. dat aan eiken provincialen keuringsdienst een bekwame dieren
arts behoort te worden verbonden, aan wien het hygiënisch gedeelte 
en het toezicht op den melkhandel moet worden opgedragen. 

Het moet erkend worden, dat de laksheid der practiseerende vee
artsen op dit gebied er toe heeft meegewerkt, dat de veearts deze hem 
toekomende plaats bij de melkkeuring niet heeft verkregen. 
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DE NEDERLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN VOOR 
VEEARTSENIJKUNDE. 

Na de oprichting der Veeartsenijscholen in vele landen, waardoor 
de veeartsenijkunde een meer georganiseerde wetenschap werd, kwam 
natuurlijk spoedig de behoefte aan maatschappelijke- en geestelijke 
organisatie. 

De geestelijke organisatie weerspiegelt zich in de periodieken en 
boeken. De eerste tijdschriften verschenen in Frankrijk, daarna 
kwam Duitschland en toen Engeland en Denemarken en reeds 
spoedig na de oprichting der School te Utrecht, verscheen ook reeds 
het eerste Nederlandsche tijdschrift onder leiding van Numan. 

De meeste dezer eerste tijdschriften hadden slechts een kort be
staan en verdienen hier geen vermelding. Het eerste Fransche tijd
schrift dat vasten voet kreeg was het „Receuil de Médecine Vété
rinaire, hetwelk in 1824 vf>or het eerst verscheen en tot nu, maar 
vooral in den eersten tijd, een glorieus bestaan heeft geleid. Het is 
gedurende al die jaren het orgaan geweest van de school te Alfort. 

Daarnaast hebben nog legio andere Fransche tijdschriften een 
korter of langer bestaan gehad, en hebben de twee andere Veeartsenij
scholen te Lyon en Toulouse ook ieder een orgaan gesticht. 

Typisch was overigens voor Frankrijk, dat daar zooveel ency-
clopaediën werden geschreven, ook over veeartsenijkunde. De eerste 
dier encyclopaediën was van Lafosse; later kwam die van Hurtrel 
d'Arboral, in 1874 herzien door Zündel; en nog later (±1850) 
de „Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et 
d'hygiene vétérinaire" van Henry Bouley, en tenslotte de „Diction
naire de médecine, de chirurgie et d'hygiene vétérinaire" van Sanson. 

In Engeland werd bij de oprichting van het Veterinary College 
te Londen in 1893 in de statuten dezer inrichting gezet, dat men 
jaarlijks een verzameling van artikelen zou publiceeren. Het eerste 
nummer dezer publicatie verscheen echter eerst in 1801. In 1828 
werd „The Veterinarian" opgericht. 

In het schreibselige Duitschland zijn sedert de oprichting der 
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Veeartsenijscholen legio periodieken verschenen, die alle slechts een 
kort bestaan voerden, totdat het „Magazin für die gesammte Tier-
heilkunde", uitgegeven door twee zeer bekwame mannen, E. F. Gurlt 
en C. H. Hertwig, professoren aan de Veeartsenijschool te Berlijn, 
in 1835 voor het eerst vasten voet kreeg. 

Daarnaast verdienen vermelding het „Zeitschrift für Tier-
medizin" van Bollinger en Franck (1835), het „Repertorium van 
Hering" (1839) en het „Tierartzliche Wochenblatt" van Adam. 

In België verscheen in 1849 het „Repertoire de médecine 
vétérinaire" onder redactie van de professoren Brogniez, Delwart 
en Thiernesse der School te Brussel (Cureghem), wat in 1852 werd 
veranderd in „Annales de médecine vétérinaire", onder redactie van 
twee professoren en twee repetitoren der school. 

Deze Belgische tijdschriften maakten van het begin af een zeer 
gunstigen indruk en zijn zonder eenige hapering telkens verschenen. 
Welk een verschil met het gesukkel bij ons. Ze zijn een bewijs hoe 
de school en de veeartsenijkunde in België zich in het verloop van 
twintig jaren tot veel grooter hoogte hadden ontwikkeld dan bij ons. 

Wat betreft de Nederlandsche tijdschriften: ons tegenwoordig 
tijdschrift is voorafgegaan door enkele andere. 

In 1827 en 1828 verscheen het eerste deel van het „Veeartsenij-
kundig Magazijn van Dr. A. Numan. Dit ie deel werd opge
dragen aan Mr. J. F. Netscher, een vriend van Numan, de Referen-
daris-Inspecteur-Generaal, die jarenlang belast was geweest met de 
waarneming der Administratie van de Nationale Nijverheid en als 
zoodanig ook de Veeartsenijschool administreerde. 

Numan bedoelde „het tijdschrift zoodanige zaken te laten be
vatten, welke tot de praktische vakken behooren", die door hem
zelf werden gegeven en dat waren de leefregelkunde (diaetetica), 
ziektekunde (pathologia), de genezingsleer (therapia generalis et 
specialis), de heelkunde en verloskunde (chirurgia et ars obstretica), 
de gerechtelijke veeartsenijkunde en de vétérinaire policie (medicina 
veterinaria forensis et politia veterinaria), en het hoefbeslag, waar
voor Numan blijkbaar geen Latijnschen naam wist. 

In de voorrede staat ook, en dit is typeerend voor de geestes
gesteldheid van Numan in aangelegenheden de veeartsenijkunde 
betreffende: 

34 
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„Men denke evenwel niet, dat ik dit geschrift alleen zoude 
wenschen te doen dienen voor die veeartsen, welke aan onze school 
hun vorming hebben verkregen. In geenen deele; gelijk mijn oog
merk is om hetzelve nuttig te doen zijn in het algemeen, in het bij
zonder voor allen, welke in de veeartsenijkunde en hare bevordering 
eenig belang stellen of zich met dezelve slechts eenigermate be
m o e i e n " .  D e z e  g e e s t e s g e s t e l d h e i d  w a s  p a r a a t  b i j  h e m  t o t  z i j n  a f 
treden toe, en was onder meer ook aanleiding dat zijn Handboek 
een zoo enorme verspreiding verkreeg, zoodat het de ontplooiing van 
het vak in handen van ontwikkelde, gediplomeerde veeartsen tegen
hield inplaats van bevorderde, doordat het boek het empirisme zeer 
in de hand werkte. 

Het eerste Tijdschrift bevat de redevoering die Numan bij de 
opening der school had willen uitspreken, maar dit niet heeft ge
daan, „om reden die hij niet kon onthullen". Daarop volgde een 
verhandeling van F. Driessen, Hoogleeraar aan de Hoogeschool te 
Groningen over „bloedpissen bij het rundvee; de weide blaar of 
zwarte blaar genaamd" een ziekte die toen blijkbaar zeer sterk ver
breid was op de lichte gronden van Groningen en Drenthe. Verder 
vindt men in dit tijdschrift korte mededeelingen van enkele pas 
afgestudeerde veeartsen en een verslag van het eerste eindexamen 
aan de Veeartsenijschool. Tenslotte vindt men er in verschillende 
„uittreksels" uit buitenlandsche tijdschriften, ook van ouden datum, 
en boekaankondigingen. De volgende 5 deelen werden op dezelfde 
wijze uitgegeven tot 1847. Voor 1844 (deel iv) is vermeldenswaard, 
dat het uitsluitend bevat een zeer uitvoerig opstel, 462 bladzijden 
beslaande, over longziekte, door Numan. Hierin vindt men echter 
geen eigen waarnemingen van Numan zelf. Het is een verzameling 
van waarnemingen van veeartsen, gecommentarieerd door Numan. 
Over het geheel liet in den aanvang de medewerking van jonge 
veeartsen niet te wenschen over. 

Het deel V (1847) bevat een uitvoerig artikel over schurft bij 
dieren van zekere Dr. van Leeuwen en een uitvoerig overzicht over 
de uitbreiding der veeartsenijkunde in de jaren 1841, '42 en '43 
medegedeeld door Dr. F. H. J. Wellenbergh, pas benoemd buiten
gewoon hoogleeraar aan 's Rijks Veeartsenijschool, uit verschil
lende buitenlandsche tijdschriften gerefereerd. 
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Het Veeartsenij kundig Magazijn verscheen tot 1848 in ongelijk 
verdeelde tijdruimten. Toen werd het opgevolgd door het „Magazijn 
voor Veeartsenijkunde, vergelijkende Geneeskunde en Veeteelt" wat 
werd mede uitgegeven door Dr. P. H. J. Wellenbergh. Er werd in 
de voorrede gezegd, dat de veeartsenijkunde als wetenschap be
schouwd, met de geneeskunde in een onafscheidelijk verband staat, 
hoezeer ze dan ook in de uitoefening mogen verschillen. 

Ook aan de leefregelkunde en de veeteelt werd nu en dan een 
plaats ingeruimd, „omdat deze vakken uit een geneeskundig en 
therapeutisch oogpunt voor de veeartsen zeer belangrijk zijn". Een 
standpunt wat in 1862 werd gestabiliseerd in den titel van ons 
tegenwoordig Tijdschrift n.1. „Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en 
Veeteelt", maar in 1901 werd verlaten, daar van dat jaar af het 
Tijdschrift werd genoemd „Tijdschrift voor Veeartsenijkunde" en 
in 1916 „Tijdschrift voor Diergeneeskunde", wat nog meer de vee
teelt negeert. 

Het Veeartsenij kundig Magazijn bevat enkele hoofdstukken van 
veeartsen, maar is in hoofdzaak gevuld met „een berigt over de 
werkzaamheden in het gebied der veeartsenijkunde gedurende de 
jaren 1844, 1845, 1846 en 1847" door Wellenbergh. • 

Geen enkel oorspronkelijk artikel de Veeartsenijkunde betreffende 
van de twee redacteuren, hoogleeraren voor de practische veeartsenij
kunde aan 's Rijks Veeartsenijschool, Numan en Wellenbergh, vindt 
men er in. 

Inmiddels was in 1847 verschenen de eerste jaargang van „Het 
Repertorium, tijdschrift voor de geneeskunde in al haren omvang" 
onder redactie van F. Rienderhoff, officier van gezondheid en F. C. 
Hekmeijer, paardenarts. 

In de voorrede van dit nieuwe tijdschrift zoekt men tevergeefs 
een motiveering van de samenvoeging van de geneeskunde en de 
veeartsenijkunde. Blijkbaar was men van meening, dat de titel 
„geneeskunde in al haren omvang" voor zichzelf sprak. Uit den 
aard der zaak nam de veeartsenijkunde in dit nieuwe tijdschrift 
geen groote plaats in en nog minder groot was het aantal vétérinaire 
onderwerpen die de medici zouden hebben kunnen interesseeren. 
Zuivere vergelijkende ziektekundige onderwerpen werden er weinig 
in behandeld. Ook later kwamen vergelijkende onderwerpen slechts 
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sporadisch ter sprake, hoewel het aantal vétérinaire medewerkers, 
die op het titelblad werden vermeld, bijna even groot was als dat 
der medici. De wetenschap der vergelijkende geneeskunde was inge
slapen. Eerst het nieuwe licht wat de bacteriologie en de parasitologie 
verspreidden in de laatste helft der 19e eeuw, deed haar weer 
herleven. 

Na eenige redactiewisselingen gaf ook dit lijdschrift in 1854 den 
geest. De waarde voor ons veeartsen van dit tijdschrift is hierin 
gelegen, dat in de toen heerschende Sturm- und Drangperiode der 
veeartsenijkunde in Nederland, de geschiedenis van de School en 
haar reorganisatie en de organisaties der veeartsenij kundigen er heel 
goed in behandeld zijn geworden, doordat het Repertorium het or
gaan was van de toen bestaande organisaties op vétérinair gebied. 

In 1855 kwam het Repertorium in een nieuwe reeks uit onder 
redactie van Dr. Ali Cohen, inspecteur van den geneeskundigen 
dienst in Groningen. 

Men vindt nu in de voorrede dit: „wat de mededeelingen van 
veeartsenij kundigen aard betreft, ook deze zullen in het Repertorium 
een plaats blijven vinden en dat te eerder, wegens het gemis van een 
eigen daarvoor bestemd tijdschrift hier te lande. Het meest zal 
daarbij het oog gericht zijn op de algemeene vergelijkende genees
kunde". 

Een aparte redacteur voor de veeartsenij kundige aangelegenheden 
was er niet meer. Van de veeartsenijkunde vindt men in deze nieuwe 
reeks heel weinig. 

In 1857 werd dit tijdschrift ingelijfd bij het Tijdschrift voor 
Geneeskunde, waarmee elk litterair contact van de vergelijkende 
pathologie met de geneeskunde van den mensch verdween. Het 
contact bleef verbroken tot het jaar 1915 toen het „Tijdschrift voor 
vergelijkende geneeskunde en gezondheidsleer ' voor het eerst ver
scheen. 

HET TIJDSCHRIFT VOOR VEEARTSENIJKUNDE. 

In Hoofdstuk VII van de eerste „Wet" der Maatschappij ter 
bevordering der Veeartsenijkunde, vastgesteld den 27en Augustus 
1862, luidde art. 36: Door een door de Algemeene Vergadering-
te benoemen redactie, zal er, onder medewerking van het Hoofd
bestuur, een Tijdschrift worden uitgegeven. Art. 37: De Redactie, 
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die met de samenstelling en verzameling belast is, zal bestaan uit 
drie leden. 

De eerste jaargang van het Tijdschrift werd uitgegeven onder 
redactie van F. C. Hekmeijer, J. Jennes en G. J. Hengeveld, alle 
drie leeraren aan 's Rijks Veeartsenijschool. Het Tijdschrift heette: 
Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt, uitgegeven door de 
Maatschappij ter Bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland. 

In het voorwoord der eerste uitgave staat dat de inhoud van het 
Tijdschrift zou verdeeld worden in vier hoofdrubrieken, n.1. in 
I. Veeartsenijkunde, II. Vergelijkende ziektekunde, III. Veeteelt en 
IV. Mengelwerk. De bedoeling was dus wel de veeteelt een belang
rijke plaats te doen innemen in het Tijdschrift. Dit wordt niet nader 
gemotiveerd en werd toen blijkbaar vanzelfsprekend geacht. 

De vergelijkende ziektekunde werd als rubriek opgenomen, omdat, 
volgens de redactie, „een enkele blik op de geschiedenis van de 
geneeskunde van den mensch, genoeg is om aan te toonen, welke 
belangrijke ophelderingen en ontdekkingen in de physiologie, zoowel 
als in de ziektekunde, deze aan de vergelijkende ontleedkunde heeft 
te danken, om te doen inzien hoeveel nog daarvan is te verwachten". 

De eerste jaargang van het Tijdschrift kwam uit in 1863 en 
maakte een goeden indruk. Het was goed geredigeerd en heeft een 
belangrijke inhoud. Men krijgt hierdoor een gunstige indruk omtrent 
de algemeene ontwikkeling der veeartsen van dien tijd. 

Interessante hoofdstukken over inwendige ziekten en chirurgie, 
verloskunde, gerechtelijke veeartsenijkunde, veeteelt en geschiedenis 
der veeartsenijkunde, door vele medewerkers ingezonden, waren op
genomen. 

De tweede jaargang die in 1865, dus een jaar te laat verscheen, 
maakte ook geen slechten indruk. 

Voor Jennes, die in 1864 was overleden, was Wirtz, zijn opvolger 
als leeraar, in de Redactie gekomen. Hij bleek al dadelijk een ijverig 
en zeer bekwaam lid der redactie. 

De 3e jaargang verscheen eerst in 1869. Geld en inzendingen 
ontbraken voor een tijdige uitgave. Deel iv van het Tijdschrift ver
scheen eerst in 1873 om dezelfde redenen en mede door oneenigheid 
onder de redactieleden. Het Tijdschrift stond toen onder redactie 
van G. J. Hengeveld, leeraar, A. J. Jannée, districtsveearts te Roer
mond en J. J. Hinze, paardenarts ie klasse. 
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Bij gebrek aan oorspronkelijke stukken was een groot gedeelte 
van dit deel gevuld met compilaties, referaten en vertalingen door 
de redacteuren, vooral door Hinze met talent bij elkaar gebracht. 
Dit 4e deel telde 119 bladzijden, het eerste deel 150, het derde 
deel 289. 

Het 5e deel verscheen een jaar na het 4e in 1874 en het 6e deel 
in 1875; maar het Tijdschrift was blijkbaar toch nog niet goed 
gevestigd. Laatstbedoeld deel stond onder redactie van J. J. Hinze 
die alleen de redactie voerde en een groot gedeelte van den inhoud, 
in den vorm van overzichten uit de buitenlandsche litteratuur en 
referaten, verzorgde. Opmerkenswaardig is, dat hierin niets te vinden 
is over de vergaderingen der Maatschappij, noch programma s, noch 
verslagen. Rumor in casa! 

Het 7e deel is weer bewerkt door een volledige redactie van drie 
leden, n.1. J. J. Hinze, paardenarts ie klasse, W. J. E. Hekmeijer, 
veearts te Utrecht en C. D. Mazure, veearts op Schouwen. Nu dus 
geen enkele leeraar in de redactie. 

De redactie zag de toekomst van het Tijdschrift niet gunstig in. 
Eén der redacteuren (Mazure) stelde in ernst voor de uitgave voor-
loopig te staken, tot er meer belangstelling zou zijn ontstaan en zich 
meer krachten zouden hebben gevormd. 

De inzenders-practici klaagden er van hun kant over, dat ze 011-
heusch bejegend werden door de redactie. Een verwijt dat ook veel 
later nog wel aan de orde kwam. 

De genoemde redactie bleef aan tot 1878. Ze moest wegens gebrek 
aan medewerking vrijwel den geheelen inhoud verzorgen; vooral 
Hinze kweet zich daarvan met grooten ijver. In 1879 maakte Mazure 
in de redactie plaats voor J. H. B. Moubis, paardenarts 2e klasse. 
Nog steeds geen belangstelling van den kant der leeraren van de 
School; niemand hunner zat in de redactie. De meeste en met name 
de klinische leeraren werkten ook niet mee aan het I ijdschrift, alleen 
van der Harst zorgde wel eens voor een bijdrage. 

De uitgave van het Tijdschrift werd na het 11e deel in 1880 
inderdaad gestaakt. Het 12e deel verscheen eerst in 1883 en nu onder 
een andere redactie n.1. L. J. van der Harst, J. Mazure, veearts en 
J. B. H. Moubius. Hinze en W. J. E. Hekmeijer waren uit de 
redactie getreden. 
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Op de 20e algemeene vergadering der Maatschappij in Septem
ber 1881, was men algemeen van gevoelen, dat het Tijdschrift wegens 
den slechten staat van de kas der Maatschappij niet op den voet 
zooals tevoren kon worden uitgegeven. Besloten werd, dat de 
redactie zich naar den toestand van de fondsen der Maatschappij zou 
gedragen, en allereerst daarmee rekening zou moeten houden, 
wanneer ze stond voor de vraag een aflevering uit te geven, als 
er (eventueel) voldoende copie was. In verband daarmee kon in 
1881/82 slechts één aflevering van het Tijdschrift verschijnen. Op 
15 Mei 1883 verscheen een 3e aflevering, en de 4e eerst tegen het 
eind van dat jaar. 

Als leden der redactie werden op die vergadering benoemd 
Moubis, en de leeraren der Veeartsenijschool Thomassen en Wirtz. 
Thomassen en Wirtz weigerden echter zitting te nemen. In hun 
plaats werden benoemd Mazure en van der Harst. Ook van Esveld 
had geweigerd. Dus nog steeds weigerden de leeraren, behalve 
van der Harst, in de redactie te zitten. Wat hiervan de reden was is 
nergens te lezen. 

Het dertiende deel van het Tijdschrift verscheen eerst in 1886, nu 
onder redactie van van Esveld, van der Harst en Moubis. In 1884 
kon bij gebrek aan medewerking eerst tegen den herfst worden be
gonnen aan het gereedmaken der eerste aflevering. In 1885 was er 
eenige meerdere lust onder de jongere veeartsen te bespeuren om 
belangrijk gevallen uit de praktijk te publiceeren. Dit is inderdaad 
ook duidelijk aan het 13e deel (1886) te bespeuren. Verschillende 
jonge veeartsen schreven korte oorspronkelijke artikelen uit de 
praktijk. ' 

In het verslag van den toestand der Maatschappij van 1885/1886 
leest men: „De commissie van redactie mag zich in een toenemende 
deelneming der leden, ook wat het inzenden der stukken betreft, 
verheugen". 

Eerst nu kon het Tijdschrift voor goed gevestigd heeten. Van nu 
af is het Tijdschrift ononderbroken ieder jaar verschenen, dank zij 
voldoende medewerking der practici, en nu ook van de leeraren der 
Veeartsenijschool. In 1889 achtte de commissie van redactie het 
aangewezen de medewerkers dank te zeggen, wat zich in 1890 her
haalde. 
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In 1892 kwam in plaats van Moubis, de leeraar aan 's Rijks Vee
artsenijschool W. C. Schimmel in de redactie. Hij was lange jaren 
een zeer werkzaam lid der redactie. Vooral de rubriek korte mede-
deelingen en referaten werd door hem met ijver verzorgd, een 
uitbreiding waartoe meerdere malen het verlangen was kenbaar ge
maakt. 

De medewerking der practici begon spoedig te tanen. 
In 1889 waren 14 van de oorspronkelijke artikelen van de hand 

van practiseerende veeartsen en 7 vanuit de School. In 1899 was deze 
verhouding 14 uit de School en 9 van veeartsen buiten de School. 

Het 2e deel (1894) kwam voor het eerst in 6 afleveringen uit; 
tevoren waren er slechts 4. De prijs voor de inteekenaren werd nu op 
4 gld. gebracht. Het 25e deel (1898) kwam door het overlijden van 
L. J. van der Harst uit onder redactie van 2 leden n.1. D. F. van 
Esveld en W. C. Schimmel. De plaats van van der Harst werd in 
1899 ingenomen door M. G. de Bruin, zoodat nu weer de geheele 
redactie uit drie leeraren van de Veeartsenijschool bestond. Onder 
deze uitnemende redactie is het Tijdschrift gebleven tot het over
lijden van de Bruin in 1908. 

Het Tijdschrift verscheen in de laatste jaren der vorige eeuw in 
jaarlijksche boekdeelen van bijna 500 blz., de jaargang 1889 had nog 
slechts 218 bladzijden. 

Wanneer men echter ons Tijdschrift van 1900 vergelijkt met de 
leidende buitenlandsche tijdschriften (Receuil de méd. vétérinaire; 
Archiv. f. wiss. und prakt. Tielheilkunde) dan slaat het nog niet 
zoo'n erg goed figuur, wat wel in hoofdzaak moet worden toege
schreven aan de betere inrichting der vétérinaire scholen in het 
buitenland. 

Men voelde behoefte aan sneller en meer direct contact met hetgeen 
er op vétérinair gebied gebeurde en daarmede in verband verscheen 
in 1900 op het Algemeen Programma der Maatschappij de vraag 
of het wellicht aanbeveling zou verdienen het Tijdschrift in een 
courant te veranderen, hetzij in een weekblad of in een veertien-
daagsch blad. Het Hoofdbestuur adviseerde in plaats daarvan het 
Tijdschrift maandelijks te doen verschijnen. Hiertoe werd besloten. 
Daardoor besloeg het Tijdschrift in 1901 dadelijk een honderdtal 
bladzijden meer, wat vooral kwam door meer referaten. 
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In 1901 werd de titel van het Tijdschrift (Tijdschrift voor Vee
artsenijkunde en Veeteelt) veranderd. Nadien heet het alleen Tijd
schrift voor Veeartsenijkunde. Ik heb niet kunnen nagaan wat hier
van eigenlijk de reden is geweest. In de verslagen der Maatschappij 
heb ik er niets over gevonden. Alleen werd dit, voor zoover mij 
bekend, in 1895 door A. W. Heidema, redacteur van ,,Het Paard" 
voorgesteld en in 1901, blijkbaar zonder meer, aangenomen. Naar 
mijn meening is dat toen ter kwader uur geschied. Niet alleen had 
de veeteelt op het titelblad moeten blijven prijken, maar ook bracht 
het welbegrepen eigenbelang der veeartsen mee zich meer met vee
teeltaangelegenheden te bemoeien dan ze deden, waartoe de titel 
misschien toch altijd nog eenige inspiratie kon geven. Het eind van 
het lied is geweest, dat de veeartsen in den loop der volgende 10 jaren 
vrijwel geheel uit de veeteeltaangelegenheden werden gedrongen. 
Nu, na bijna 40 jaar, poogt men het verloren terrein terug te winnen. 
De kans is nu echter verkeken, dat ooit de veeartsen weer de groote 
invloed zullen krijgen op veeteeltaangelegenheden, die hen uit den 
aard van hun opleiding toekomt. In 1901 was er nog wel wat te 
redden geweest. Bij de nieuwe wet op de paardenfokkerij (1901) 
werden er nog 3 veeartsen in de verschillende provinciale regelings
commissies benoemd (H. van der Staa in Friesland, F. W. van Duim 
in Gelderland, P. den Ouden in Noord-Brabant). 

Overigens was het Tijdschrift goed en gaf een goed beeld van 
hetgeen in de veeartsenij kundige wereld op wetenschappelijk en 
maatschappelijk gebied gebeurde. Op de begrooting der Maat
schappij paradeerde het met een meer toonbaar cijfer; in 1904 
noogld; in 1918, 1600 gld.; in 1909, 2000 gld. Vroeger was het 
jarenlang 300 gld. Het besloeg in 1910 bijna 1000 bladzijden. 

V an de redactie werd heel wat gevergd, vooral omdat de mede
werking der leden wel eens wat te wenschen overliet. In 1905 
klaagde van Esveld daarover. De redactie zette zich dan maar met 
nog meer ijver aan haar taak. De rubriek referaten is een goede 
graadmeter voor de medewerking der veeartsen. 

De toenmalige redactieleden Schimmel en van Esveld hebben zich 
in den loop der vele jaren van hun redacteurschap buitengewoon 
verdienstelijk gemaakt voor de Maatschappij; vooral van Esveld, 
die naast het redacteurschap jarenlang lid van het hoofdbestuur en 
bibliothecaris was van de bibliotheek der in de Hollandsche taal 
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verschenen werken over veeartsenijkunde. Noch het eene noch het 
andere was een sinecure, alles geschiedde zonder honorarium. 
Schimmel was 24 jaar lid der redactie, van Esveld 18 jaar. Van de 
hand van Schimmel verschenen in den loop van zijn redacteurschap 
niet minder dan 872 langere of kortere artikelen die uit den aard der 
zaak vrijwel alle referaten waren. Ik geloof dat de veeartsen eigen
lijk nooit voldoende hebben begrepen wat hun Maatschappij, in 
engeren zin gedacht, aan deze twee mannen is verschuldigd. 

Het denkbeeld van een weekblad kwam op initiatief van de 
af deeling Noord-Brabant en Limburg in 1907 weer aan de orde. 
Dit denkbeeld vond nu meer instemming, ook in het Hoofdbestuur. 
Het Hoofdbestuur aarzelde echter en wilde ten slotte de zaak eerst 
nog onderzoeken. In dat jaar werd besloten, dat er een klapper op 
het Tijdschrift zou verschijnen. Van Esveld nam ook dat maar weer 
op zich. 

In 1908 stierf het redactielid de Bruin. De redactie werd toen 
gedurende nog twee jaren gevoerd door Schimmel en van Esveld 
alleen. 

Aan de orde kwam toen, mede als reactie op den aandrang een 
vétérinaire courant op te richten, de reorganisatie van het Tijdschrift 
aan de orde en werd besloten het Tijdschrift met ingang van 1910 
om de veertien dagen te laten verschijnen en het aantal redactieleden 
tot 5 te verhoogen. In 1910 verscheen in verband hiermee het Tijd
schrift in een nieuw gewaad, met een andere indeeling en met een 
nieuwe redactie. Redacteuren waren nu: W. C. Schimmel, D. A. de 
Jong, H. M. Kroon, H. Markus en J. Wester. 

Schimmel bedankte reeds na een paar maanden voor het lid
maatschap. 

Een nieuw beginsel was ook dat nu correspondenten werden aan
gesteld. Veel hebben deze correspondenten niet gepresteerd. 

De eerste nieuwe jaargang omvatte 944 bladzijden (de jaargang 
1900, 473 bladzijden). Op de begrooting was nu 3000 gld. uitge
trokken (in 1900, 600 gld). Dit geeft een goed beeld van de vooruit
gang der Nederlandsche veeartsenijkunde in de jaren van 1900 
tot 1910. 

Nadat in het laatst van 1910 Schimmel had bedankt als lid der 
redactie, bleven er dus vier redactieleden over. Een vijfde lid werd 
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niet benoemd. Echter de redactie kreeg de bevoegdheid zich voor haar 
werkzaamheden te laten bijstaan door een persoon ter harer keuze 
(„administrateur ') aan wie zij een gedeelte van het honorarium 
als redacteur (200 gld) kon toekennen. Het Tijdschrift groeide: 
in 1912 omvatte het reeds 1056 bladzijden. Het lidmaatschap dei-
redactie was geen sinecure, de salarieering was feitelijk te laag. In 
1912 werd de redactie aangevuld met A. Vrij burg. Ze bestond toen uit: 
D. A. de Jong, H. M. Kroon, H. Markus, A. Vrijburg en J. Wester. 
Vrijburg bleef tot Juli 1938 lid en heeft lange jaren het omvangrijke 
secretariaat vervuld. In 1912 nam ik ontslag als lid der redactie, 
wegens oneenigheid met den secretaris Markus, wat aanleiding werd 
dat ook Markus in 1913 ontslag nam, en sedert dien de redactie uit 
drie leden bestond. Deze „voorloopige" regeling is bestendigd ge
worden. De Jong had reeds eerder ontslag genomen en was vervan
gen door van Oyen. Kroon, van Oyen en Vrijburg hebben jarenlang 
samen de redactie gevoerd. 

Bij de revolutie in de redactie van 1913, kwam weer, maar nu 
zeer ernstig, ter sprake de vraag of een éénhoofdige redactie niet 
beter zou zijn. De redactie en de meerderheid der leden der Maat
schappij verzetten zich er tegen. 

1 en einde meer contact te krijgen met de af deelingen werden meer 
correspondenten benoemd. 

Dat het I ijdschrift bloeide blijkt mede uit de begrooting. In 1915 
luidde zij : drukkosten 3750 gld.; medewerkers 650 gld.; redactie en 
administratie 800 gld.; onvoorzien 150 gld.; opbrengst advertentiën 
850 gld.; kosten 4500 gld. 

Dit bedrag gaf aanleiding dat de contributie der Maatschappij 
werd opgevoerd tot 14 gld., wat velen te hoog vonden. Men wilde 
het liever vinden in het niet meer geven van honorarium aan de 
inzenders, die naar de meening der zoo denkenden ook wel zonder 
honorarium zouden schrijven. De insiders waarschuwden echter voor 
dit plan en het werd niet doorgevoerd. 

De referaten, die steeds een belangrijk onderdeel van het Tijd
schrift hebben uitgemaakt, temeer omdat het Tijdschrift voor velen 
toen de eenige vaklitteratuur was die ze lazen, werd in 1915 gemaakt 
door een negental referenten, die ieder een onderdeel van het vak 
kregen te bewerken. De referaten waren in de oorlogsjaren van des 
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te meer beteekenis, omdat oorspronkelijke stukken van gemobiliseer
de veeartsen natuurlijk niet inkwamen. Dit systeem heeft niet lang 
stand gehouden. 

In 1916 kreeg het Tijdschrift den titel: „Tijdschrift voor Dier
geneeskunde" en is sedert onder dien naam verschenen. 

Gedurende den oorlogstijd heeft ook ons Tijdschrift uit den aard 
der zaak niet veel kunnen beteekenen, hoewel natuurlijk veel meer 
dan de tijdschriften der belligerenten. 

Uit een historisch oogpunt en uit een oogpunt van deferentie voor 
den grooten werker die de Jong was, verdient het nog vermelding, 
dat naast ons Tijdschrift, van 1900 tot 1908 een ander periodiek ver
scheen n.1. „Vétérinaire pathologie en hygiëne, mededeelingen en 
onderzoekingen uit praktijk en laboratorium" van Dr. D. A. de Jong, 
veearts te Leiden. Deze mededeelingen handelen meest over eigen 
onderzoekingen omtrent tuberculose. 

In 1915 verscheen het eerste deel van het „Tijdschrift voor ver
gelijkende Geneeskunde en Gezondheidsleer, parasitaire en infectie
ziekten", onder redactie van Dr. D. A. de Jong, toen Hoogleeraar 
voor de vergelijkende pathologie te Leiden, die onder groote gelde
lijke opofferingen dit tijdschrift in stand hield tot 1921. Dit tijd
schrift verscheen daarna als nieuwe reeks met den ondertitel: „Tijd
schrift voor microbiologie en gezondheidsleer, vergelijkende en 
tropische geneeskunde, parasitaire en infectieziekten." Ook dit tijd
schrift hield zich met moeite staande en kreeg meer en meer een 
medisch stempel. 

Het aantal vétérinairen hetwelk medewerkte aan dit tijdschrift 
nam gaandeweg af. Aan deel X, het laatste deel, hetwelk in 1924 
verscheen, werkte slechts één veearts mee. 

Na den dood van de Jong, in 1926, verdween met den leerstoel 
voor Vergelijkende Pathologie aan de Universiteit te Leiden ook dit 
tijdschrift en werd het voortgezet onder den titel: „Nederlandsch 
Tijdschrift voor hygiëne, microbiologie en serologie". 
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DE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER 
VEEARTSENIJKUNDE IN NEDERLAND. 

De veeartsen gevoelden reeds vroeg behoefte zich te organiseeren 
en vereenigden zich allereerst in provinciale vereenigingen; de nood 
der tijden drong hen er toe. In October 1844 werd als eerste in 
deze rij opgericht het Groninger Veeartsenijkundig Gezelschap, in 
September 1846 gevolgd door de Zuid-Hollandsche Maatschappij 
voor Veeartsenijkunde en het Overijsselsch Veeartsenijkundig Ge
zelschap. Op 15 Mei 1847 werd een vereeniging der Utrechtsche 
rijksveeartsen gesticht en op 18 October van dat jaar een Noord-
Hollandsche Veeartsenij kundige Vereeniging, en op 24 Dec. 1847 
een Friesche Vereeniging. In 1848 kwam een Zeeuwsche Vereeni
ging van de provinciale veeartsen, die sedert 1839 door de provincie 
werden gesubsidieerd, tot stand. Op 20 Juli 1850 werd de Vee-
artsenijkundige Vereeniging voor Noord-Brabant gesticht, in 1852 
die voor Gelderland. 

Verschillende dezer provinciale vereenigingen (Overijsel, Fries
land, Noord-Brabant) werden na een kort bestaan ontbonden of 
stierven een langzamen dood. De Groninger Vereeniging behield 
het langst, n.1. tot 1879, haar provinciaal karakter. 

De Zuid-Hollandsche Maatschappij voor Veeartsenijkunde deed 
in 1847 een poging tot oprichting van een Maatschappij voor geheel 
Nederland. Ze was de voorloopster onzer Maatschappij. 

In het Reglement dezer „Maatschappij ter Bevordering der Vee
artsenijkunde in Nederland , goedgekeurd op haar 2e vergadering, 
gehouden te Rotterdam op 30 Maart 1847, leest men in art. 1 : 
„De hoofdbedoeling der Maatschappij is om het wetenschappelijke 
der Veeartsenij kunde uit te breiden en toe te passen op het behoud van 
den veestapel en de vooruitgang van den landbouw". Art. 2 luidde: 
„De Maatschappij zal dit doel trachten te bereiken door het lezen 
van de uitlandsche boekwerken over veeartsenijkunde en derzei ver 
hulpwetenschappen landbouw en veeteelt; door het nemen van 
proeven en door opzameling en verspreiding van alle der haar toe-
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gezonden wordende mededeelingen, de opgenoemde vakken betref
fende". Ook zouden, ingevolge art. 3, prijzen worden uitgeloofd 
voor onderzoekingen op dit gebied. 

De doelstelling was dus ruimer dan die der overige provinciale 
vereenigingen. Het doel der Groninger Vereeniging b.v. was: 
„Werkzaam te zijn aan de bevordering en de uitbreiding der Vee
artsenijkunde in haar geheelen omvang, vooral door wederkeerige 
mededeelingen van practische waarnemingen en door het lezen van 
zoodanige geschriften, welke voor het bedoelde oogmerk nuttig 
kunnen zijn". Deze provinciale vereenigingen waren in hoofdzaak 
„leesgezelschappen". 

Voor het lidmaatschap der Zuid-Hollandsche Maatschappij kwa
men in aanmerking: „Rijks-erkende" veeartsen en beoefenaren van 
den landbouw en veeteelt. Zoogenaamde empirici werden niet toe
gelaten. De leden werden onderscheiden in effectieve- en honoraire 
leden. De effectieve leden werden lid der Vereeniging na schriftelijk 
voorgesteld te zijn aan den secretaris en na ballotage op de eerst
volgende vergadering der Maatschappij. Ook over de aanneming 
van honoraire leden moest worden gestemd. Er zouden jaarlijks 
twee vergaderingen worden gehouden en eventueel ook nog buiten
gewone vergaderingen. De Maatschappij stelde zich voor een boekerij 
op te richten bevattende tijdschriften, boek- en plaatwerken de „vee
artsenijkunde enderzelver hulpwetenschappen" betreffende. Een deel 
hiervan zou ter lezing circuleeren. 

In art. 47 staat: „Ieder effectief lid verbindt zich om jaarlijks, 
zooveel in zijn vermogen is, een bijdrage nopens genomen proeven 
of eigen uitvindingen, ontdekkingen, waarnemingen of beschou
wingen, de veeartsenijkunde of landbouw en veeteelt betreffende, 
te leveren". 

In art. 55 leest men: „Wanneer in andere provinciën zich Vee-
artsenijkundige vereenigingen vormen of gevormd hebben, zal men 
zich met deze trachten te verstaan, teneinde een algemeene Maat
schappij voor te stellen met verschillende afdeelingen en besturen 
onder één Hoofdbestuur of Algemeen Bestuur". 

De Zuid-Hollandsche Maatschappij streefde er al reeds dadelijk 
naar haar invloed over het geheele land uit te breiden. Ze zond cir
culaires aan de besturen der reeds bestaande provinciale vereenigin
gen en aan de veeartsen en noodigde hen uit tot een te houden alge-
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meene vergadering. Deze vergadering werd op 28 Juni 1848 te Arn
hem gehouden. Aanwezig waren afgevaardigden der Vereenigingen 
van Utrecht, Overijsel, Noord- en Zuid-Holland en verschillende 
veeartsen tot een gezamenlijk aantal van 53. 

Het resultaat der vergadering was na langdurige discussiën het 
volgende: 

1. Er zal worden opgericht een Maatschappelijke Vereeniging 
van Rijksvee-artsen onder den naam van „Centraal Veeartsenij kun
dig Genootschap". 

2. Dit Genootschap zal bestaan uit 12 leden, voor hun leven be
noemd, waartoe zullen worden gekozen zoodanige veeartsen, als zich 
door hunne daden of geschriften deze onderscheiding hebben waardig 
gemaakt. 

3- Dit Genootschap zal steeds in een levendig verband blijven 
met de bestaande en nog samen te stellen provinciale Vereenigingen 
van Rijksveeartsen, alsmede met die Rijksveeartsen welke buiten 
de gelegenheid zijn lid eener zoodanige Veereniging te worden, 
omdat er in hun provincie geen Vereeniging bestaat, waaronder ook 
begrepen zijn de H.H. Rijksveeartsen paardenartsen bij het leger 
zijnde. 

4- Daartoe zal door dit Genootschap, behalve haar eigene ver
gaderingen, een jaarlijksche Algemeene Vergadering worden belegd, 
met de afgevaardigden der Vereenigingen, welke gezamenlijk voor
komende zaken zullen behandelen, en met hen bij het nemen van 
besluiten stem zullen hebben. 

5. Op deze Algemeene Vergadering zullen de afgevaardigden 
der provinciale Vereenigingen voor elke 5 leden die zij vertegen
woordigen, ééne stem uitbrengen, terwijl de gebroken getallen voor 
geheele 5-tallen zullen geteld worden. Rijksveeartsen, geen leden der 
Vereenigingen zijnde, zullen worden toegelaten tot de deliberatiën 
en daarbij ééne stem kunnen uitbrengen. 

6- Het Centraal Genootschap kiest haar eigen Bestuur en zal 
nimmer inbreuk maken op de individueele vrijheid van de provinciale 
Vereenigingen, die geheel vrij blijven in hun huishoudelijke be
langen, werkzaamheden, enz. 

7- Bij ontstane vacature in het Centraal Genootschap zal hierin 
worden voorzien op de Algemeene Vergadering van het Centraal 
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Genootschap, met de afgevaardigden der Vereenigingen en de aan
wezige Rijksveeartsen, bedoeld bij art. 5. 

8. Op de Algemeene Vergadering zal bij stemming, de plaats en 
de tijd der volgende Algemeene Vergadering worden bepaald. 

9. De afgevaardigden mogen een uittreksel nemen uit de notulen 
der Algemeene Vergadering. Zoodra er een Orgaan of Tijdschrift 
door het Centraal Genootschap zal zijn opgericht, zal het verhan
delde daarin worden medegedeeld. 

10. Het Centraal Veeartsenij kundig Genootschap benoemt tot 
honoraire- en correspondeerende leden, zoodanige geleerden, be
oefenaars van aanverwante wetenschappen, die zich door hunnen 
ijver voor de veeartsenijkunde, den landbouw en de veeteelt hebben 
verdienstelijk gemaakt. 

11. Het Centraal Veeartsenij kundig Genootschap stelt zich in 
wetenschappelijk verband met buitenlandsche geleerde Genoot
schappen. 

12. Drie maanden vóór de Algemeene Vergadering worden door 
het Centraal Genootschap aan de Prov. Vereenigingen, met opgave 
van den tijd en de plaats der zamenkomst, zoodanige punten op
gegeven, als zij belangrijk acht, om op de Algemeene Vergadering 
te worden behandeld, ten einde de afgevaardigden daartoe behoorlijk 
te machtigen. 

13. De Provinciale Vereenigingen zullen, naar evenredigheid 
van het getal harer Leden, een nader te bepalen contributie storten 
in de kas van het Centraal Veeartsenij kundig Genootschap, zullende 
de op de Algemeene Vergadering aanwezige Rijks veeartsen, geen 
leden zijnde eener Provinciale Vereeniging, in art. 3 vermeld, naar 
evenredigheid bijdragen. 

15. Het Centraal Genootschap, boven hare gewone inkomsten 
uitgaven doende, niet door de Algemeene Vergadering goedgekeurd, 
blijft daarvoor alléén aansprakelijk. 

16. Het Centraal Genootschap zal zoodra mogelijk een reglement 
van Bestuur ontwerpen en hetzelve ten spoedigste ter goedkeuring 
aan Z.M. den Koning aanbieden. 

Nadat met algemeene stemmen elk artikel op deze Vergadering 
was aangenomen, werd overgegaan tot de benoeming, met gesloten 
briefjes, van de twaalf leden van het hiervoor bedoelde Centraal 
Veeartsenij kundig Genootschap, en zijn daartoe verkozen de Rijks-
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veeartsen: J. Jennes, G. J. Hengeveld, F. C. Hekmeijer, J. van 
Hertum, W. J. E. Hekmeijer, F. H. van Dommelen, A. J. Janné, 
D. P. Manvis, B. J. C. Rijnders, J. van Dam, J. C. Billroth en 
D. van Setten. 

Verder werd besloten om de „bijzondere rijksveeartsen", die zich 
nog niet tot Prov. Vereenigingen hadden gevormd, uit aanmerking 
van het belang der zaak, van de genomen besluiten kennis te geven 
en tevens uit te noodigen zoo spoedig mogelijk zoodanige ver
eenigingen te vormen. 

De voorzitter en de secretaris van het Genootschap, de paardenarts 
F. C. Hekmeijer en de veearts G. J. Hengeveld te Oegstgeest, beiden 
later leeraar aan 's Rij ksveeartsenij school, vroegen bij de Regeering 
erkenning aan van het Centraal Veeartsenij kundig Genootschap als 
„een vereeniging van wetenschappelijken aard". Men drukte bij de 
toelichting van de aanvraag vooral op de bedoeling van het Genoot
schap, om de veeartsenij kundige wetenschap te bevorderen. Dit viel 
in slechte aarde. 

Numan, die om advies werd gevraagd, adviseerde tot afwijzing, 
omdat hij een „verhoogd uiterlijk aanzien" der veeartsen niet goed 
vond, aangezien de „verheffing tot den geleerden stand" niet 
strookte met het doel, waarvoor de Veeartsenijschool was opgericht. 
De erkenning, die het Genootschap 'vroeg, werd om die reden niet 
verleend. Ook op een later gedaan verzoek in 1850, kreeg men nul 
op het request, wat overigens niet belette dat het bleef bestaan. 

De afwijzende beschikking luidde als volgt: 
„De Ministers van Justitie en Binnenlandsche Zaken, geven naar 

aanleiding van een Koninklijke Beschikking van 16 Juni 1849 te 

kennen, dat vermits de daarstelling van een Centraal Veeartsenij-
kundig Genootschap, zooals dat in het Reglement is omschreven, 
niet zeer doelmatig, noch in het belang der veeartsen en van de 
veeartsenij kundige praktijk is, er van Regeeringswege geen termen 
bestaan om, door een erkenning een bepaalde goedkeuring daarvan 
uit te drukken", 

Naast de Provinciale vereenigingen en het Genootschap zouden 
dus Algemeene Vergaderingen van rijksveeartsen worden ge
houden, waar wetenschappelijke en practische mededeelingen zouden 
worden gedaan en verschillende ziekten worden besproken. Hier 

35 
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kwamen afgevaardigden van de provinciale vereenigingen. Het 
Centraal Genootschap trad op als bestuur dier vergaderingen. 

Het Centraal Veeartsenij kundig Genootschap hield zijn eerste 
vergadering op 18 September 1848 te Amsterdam, waar dit insti
tuut werd geconstitueerd. Besloten werd dat op de eerstvolgende 
Algemeene Vergadering van Rijks veeartsen zou worden voorgesteld 
een eigen tijdschrift te stichten en dat in afwachting daarvan het 
„Repertorium, Tijdschrift voor Geneeskunde in al haren omvang", 
staande onder redactie van een medicus en den paardenarts Hek
meijer, het orgaan van het Genootschap zou zijn. 

Op de tweede Algemeene Vergadering van Rijksveeartsen, uit
geschreven door het Centraal Genootschap, gehouden 10 Juni 1850, 
kwam de oprichting van een eigen tijdschrift inderdaad ter sprake. 
Besloten werd een tijdschrift tot stand te doen komen, waaromtrent 
het volgende werd bepaald: 

1. De titel van het tijdschrift zal zijn: Tijdschrift der Neder-
landsche Vee-artsen, behelzende mededeelingen, berigten enz., aan
gaande de Vee-artsenij kunde, de vergelijkende Geneeskunde en de 
Veeteelt, uitgegeven door het Centraal Vee-artsenijkundig Genoot
schap. 

2. Als van practisch nut zal de inhoud in 4 hoofdrubrieken 
worden verdeeld, namelijk in: I. Vee-artsenij kunde, II. Vergelij
kende pathologie en therapie, III. Veeteelt en IV. Mengelwerk. 

De verschillende stukken der ie afdeeling zullen, naar gelang van 
hunnen inhoud gebragt worden onder de volgende af deelingen: 
1. Vee-artsenijkundige physica, chemie en botanie, alsmede natuur
lijke historie, voor zoo verre die voor den Vee-arts van meer bij
zonder belang is te achten. 2. Anatomie, physiologie en pathologische 
anatomie. 3. Hygiëne, pharmacologie en toxcicologie. 4. Pathologie, 
therapie en kliniek. 5. Chirurgie in haren geheele omvang. 6. Verlos
kunde en ziekten van het moederdier en het jong. 7. Geregtelijke 
Vee-artsenij kunde en Vee-artsenijkundige policie. 8. Hoefbeslag, 
ziekten van den hoef en alles wat daarop betrekking heeft. Terwijl 
in de rubriek Mengelwerk zouden worden opgenomen aangelegen
heden van het Genootschap en der gewestelijke Vereenigingen, boek
aankondigingen, recensies, zoowel van binnen- als buitenlandsche 
werken, bibliographieën, korrespondentie-artikelen, kleine mededee
lingen of uittreksels van voor Vee-artsen belangrijke zaken of 
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berigten en personalia; ook zou hierin melding worden gemaakt 
van aan het Genootschap gezonden geschenken, althans indien de 
inzenders niet het tegendeel verlangden. 

De Redactie van het Tijdschrift zou worden toevertrouwd aan 
drie Rijks-veeartsen, leden van het Centraal Vee-artsenijkundig 
Genootschap. Eén van hen zou de redactie voeren, de twee anderen 
zouden een „commissie van censuur" uitmaken. 

Er werd bepaald, „dat gene stukken dan na eene duchtige kritiek, 
en na den toets der waarheid en wetenschappelijkheid te hebben 
doorstaan", door het Genootschap in het Tijdschrift zouden worden 
bekend gemaakt. „De bijdragen zouden niet geteld, maar gewogen 
worden". Het Genootschap zou omtrent ingezonden stukken handelen 
zonder aanzien des persoons, en alleen afgaan op den inhoud van 
het ingezondene. Geen stuk (uitgenomen het Mengelwerk, waarvan 
de beoordeeling aan den redacteur bleef overgelaten) zou in het 
Tijdschrift worden geplaatst, dan na door den redacteur en de com
missie van censuur behoorlijk te zijn onderzocht. 

Het Tijdschrift zou bij maandelijksche afleveringen van drie of 
vier vellen druks in gr. 8° worden uitgegeven. 

Geen salaris of honorarium zou aan eenig lid der commissie van 
censuur en aan den redacteur worden toegekend; alleen zouden 
onvermijdbare kosten, loopende over correspondentie, briefporto's 
enz. aan hen worden vergoed. Alleen dan, wanneer het Tijdschrift 
winsten afwierp, zou aan den redacteur, wanneer die zich bijzonder 
door ijver en werkzaamheid aan het Tijdschrift had onderscheiden, 
eenige tegemoetkoming of gratificatie kunnen worden uitgereikt. 

De ter recensie ingezondene of andere geschenken, bestaande in 
boekwerken, platen, instrumenten, enz. zouden nimmer worden ver
kocht, maar het eigendom blijven van het Centraal Veeartsenij-
kundig Genootschap, „dat daaruit met den tijd eene verzameling 
zou daar stellen". 

Het tijdschrift kwam niet tot stand. Het Repertorium bleef het 
orgaan der veeartsen tot 1856, toen het werd opgeheven. 

In 1854 na zijn uittreden uit de redactie van het Repertorium, 
trachtte Hekmeijer weer een vétérinair tijdschrift op te richten; ook 
deze poging mislukte. 

Na het verdwijnen van het Repertorium verscheen als voorlooper 
van een eigen tijdschrift in 1860 „Verzameling van veeartsenij-
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kundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot Bevorde
ring der Veeartsenijkunde in Nederland", onder medewerking van 
G. J. Hengeveld en J. Jennes, leeraren aan 's Rijksveeartsenijschool, 
en L. Swart, veearts te Barendrecht. 

Deze publicatie bevat artikelen, behalve van de leeraren Hengeveld 
en Jennes, van een 12-tal practiseerende veeartsen, omtrent waar
nemingen in de praktijk, terwijl aan het slot korte mededeelingen 
uit de kliniek der R.V.S. worden gegeven gedurende de jaren 
1855—1859 door Jennes en Hengeveld. 

Hierdoor wordt de indruk gewekt alsof onze tegenwoordige 
Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland 
reeds in 1860 bestond. Het was echter de Zuid-Hollandsche maat
schappij, die deze publicatie ondernam. 

Het Centraal Veeartsenij kundig Genootschap en de Algemeene 
Vergaderingen van Rijks veeartsen beantwoorden niet aan de ver
wachting. De vergaderingen, zoowel die van het Genootschap als 
die van de Rijks veeartsen werden na enkele jaren zeer slecht bezocht. 
De sprekers, die uitgenoodigd waren verschenen dikwijls niet; de 
belangstelling taande meer en meer, hoewel de programma's be
langrijk en interessant genoeg waren. In 1860 waren op de twaalfde 
Algemeene Vergadering, te Utrecht gehouden, slechts 7 veeartsen 
aanwezig, waarvan 3 bestuursleden. Op de laatst gehouden ver
gadering van het Centraal Veeartsenij kundig Genootschap, op 
18 Juli 1861, was alleen het bestuur aanwezig. 

Ook de provinciale vereenigingen bloeiden niet. De slechte ver
keersmiddelen van dien tijd waren natuurlijk aan het een en het 
ander niet vreemd. 

Nadat reeds in 1857 daartoe een poging was gedaan, werd op 
de Algemeene Vergadering der Rijksveeartsen in 1861 besloten tot 
een samenvoeging van het „Nederlandsch Veeartsenij kundig Ge
nootschap", zooals het toen heette, met de nog steeds bestaande 
Zuid-Hollandsche Maatschappij ter bevordering der Veeartsenij
kunde. 

Er werd een commissie benoemd, die zou trachten om uit de beide 
genoemde vereenigingen en andere bestaande vereenigingen en nog 
niet aangesloten veeartsen, een Maatschappij te smeden. De commis
sie zou tevens een ontwerp van wet opmaken voor de nieuwe • 
Maatschappij. 
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Deze commissie bestond uit Dr. C. J. van Reeken, geneesheer te 
Haarlem, vroeger veearts te Monnikendam en Purmerend, J. B. 
Snellen, veearts en landeigenaar te Goudswaard, C. A. W. van Dom
melen, veearts en G. J. Hengeveld, leeraar aan 's Rijksveeartsenij-
school. 

Op een vergadering gehouden op 27 Augustus 1862 kwam een 
verbroedering en aaneensluiting tot stand van alle vereenigingen, 
corporaties en genootschappen op veeartsenijkundig gebied en kreeg 
de oprichting van „de Maatschappij' ter bevordering der Veeartsenij
kunde en Veeteelt in Nederland" haar beslag. 

Het programma dezer vergadering was als volgt aangekondigd: 
„Programma voor de te houden algemeene vergadering van ver
schillende veeartsenij kundige genootschappen en vereenigingen en 
van al de rijks veeartsen, uitgeschreven door een commissie daartoe 
benoemd op de Algemeene Vergadering van 1861, en tevens belast 
met de samenstelling van een nieuw ontwerp van wet voor de 
Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland". 

Het ontwerp der commissie werd „Wet". 
In deze „wet" stond als art. 1: „Het doel der Maatschappij is 

het bevorderen der Veeartsenijkunde", zonder meer. Daar stond dus 
niets omtrent de veeteelt in. Dit doel zou men ook trachten te be
reiken door het uitgeven van een tijdschrift, en het oprichten van 
een boekerij en een modelverzameling van bekende en nieuw 
uitgevonden instrumenten. 

In art. 3 stond: „De Maatschappij ontleent haar bestaan aan de 
vereeniging van provinciale afdeelingen en de algemeene afdeeling". 

De zetel der Maatschappij werd gevestigd te Utrecht. Het 
Hoofdbestuur zou bestaan uit 5 leden, waarvan minstens één te 
Utrecht moest wonen. 

Volgens de wet zou er jaarlijks in Augustus of September een 
Algemeene Vergadering te Utrecht worden gehouden. De afge
vaardigden ter algemeene vergadering uit de afdeelingen moesten 
voorzien zijn van een volmacht van het bestuur hunner afdeeling. 

Art. 36 luidde: „Door een door de algemeene vergadering te 
benoemen redactie zal er onder medewerking van het Hoofdbestuur 
een Tijdschrift worden uitggeven". De redactie zou bestaan uit 
3 leden. 
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Er werden op de eerste vergadering drie afdeelingen gecon
stitueerd, ïi.l. de afdeelingen Zuid-Holland en Utrecht en een 
Algemeene afdeeling, die voorloopig slechts één lid telde. 

Het eerste Hoofdbestuur der Maatschappij ter bevordering der 
Veeartsenijkunde en Veeteelt in Nederland bestond uit J. B. Snellen, 
veearts en landbouwer te Goudswaard, Dr. C. J. van Reeken, 
geneesheer te Haarlem, vroeger veearts ie klasse te Monnikendam 
en Purmerend, G. J. Hengeveld, F. C. Hekmeijer, beiden leeraar 
aan 's Rijksveeartsenijschool, en F. Th. Weitzel, veearts te Amers
foort, later evenals Hengeveld en Hekmeijer, leeraar aan 's Rijks
veeartsen ij school. 

De Maatschappij werd reeds dadelijk na haar oprichting erkend 
door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, die haar vroeg 
van advies te willen dienen omtrent de bestrijding van het mond
en klauwzeer, welke ziekte toen heerschte. Ook het landbouwkundig 
Congres erkende de Maatschappij reeds dadelijk, door te vragen 
welke punten de Maatschappij op het Congres zou willen behan
delen. 

Het provincialisme overheerschte bij de veeartsen echter nog sterk, 
een mentaliteit die eerst na jaren definitief werd overwonnen. 
Op de eerste Algemeene Vergadering der Maatschappij op 5 Sep
tember 1863 waren nog slechts 10 leden aanwezig, terwijl de 
Maatschappij toen bestond uit 14 leden der afd. Zuid-Holland, 
11 leden der afd. Utrecht en 3 leden der algemeene afdeeling. 

Het ledental nam langzaam toe. In 1865 telde de afdeeling Zuid-
Holland 15 leden, die van Utrecht 11 en de algemeene afdeeling 
40 leden, waaronder 3 uit Groningen. 

In 1869 op de 5e Algemeene Vergadering, die stond onder leiding 
van den leeraar der Veeartsenijschool A. W. H. Wirtz, werden 
de aanhangige wetsontwerpen omtrent het Veeartsenij kundig Staats
toezicht en de uitoefening der Veeartsenijkunde besproken. Nog 
steeds bestond toen de Maatschappij uit de 3 afdeelingen, die reeds 
dadelijk waren geconstitueerd. De afdeeling Zuid-Holland had toen 
18 leden, de afdeeling Utrecht 13 en de algemeene afdeeling 38; 
bovendien waren nog 10 paardenartsen lid. 

Het Hoofdbestuur klaagde over de weinige belangstelling en 
ook over de slechte betaling van de contributie, vooral van de 
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leden van de algemeene afdeeling, waaronder er meerderen waren 
die i tot 4 jaren achterstallig waren. Het bestuur achtte zich genood
zaakt om die reden niet minder dan 20 leden te schrappen. Mede 
hierdoor, maar ook door de slechte verkeersmogelij'kheid excuseerden 
zich in 1869 verschillende leden van het Hoofdbestuur. 

In 1870 had het verblijdende verschijnsel plaats, dat er een 
4e afdeeling, n.1. die van Gelderland, werd opgericht, met aanvan
kelijk 16 leden. 

Vlotten deed het echter vooralsnog toch niet. Steeds weer be
letten provinciale en persoonlijke ambities, drijverijen en ruzietjes 
de krachtige ontwikkeling der Maatschappij. In 1870 waren er op 
de Algemeene Vergadering slechts 12 leden aanwezig. Ook nu weer 
een paleisrevolutie in het Hoofdbestuur, door het bedanken van den 
voorzitter Wirtz, die tegelijk bedankte voor het lidmaatschap der 
afdeeling Utrecht, wat niet belette, dat hij in 1871 als primus inter 
paris, toch weer tot voorzitter werd benoemd, en een lange rede
voering hield vol schoone woorden. 

Echter in 1871 weer het verblijvende verschijnsel, dat een afdee
ling Noord-Brabant en Limburg werd opgericht. De Maatschappij 
telde toen 79 leden. 

In dat jaar werd een commissie benoemd, 'die voorbereidingen 
zou treffen voor een feestviering in 1872 ter herdenking van de 
oprichting van de Veeartsenijschool, maar kort daarop bedankte de 
feestcommissie. Toch werd op 11 September 1872 een bescheiden 
feest gevierd. Maar twee leeraren der school, Hekmeijer en Henge-
veld, meenden dat er geen aanleiding was feest te vieren. De leeraar 
F. C. Hekmeijer schreef daaromtrent: ,,Ik gevoel mij niet opgewekt 
om dit feest te vieren, omdat ik niet inzie, dat de beoefenaren van 
ons vak in die 50 jaren zooveel, ten minste in vele opzichten, zijn 
vooruitgegaan, als zij verdienen; omdat zij nog altijd beheerscht en 
geregeerd worden door geneesheeren, waarin wij alzoo bij alle andere 
landen ten achter staan en men over het geheel over ons spreekt en 
met ons handelt als niet-wetenschappelijke personen. Om genoemde 
en andere reden kan ik, en ook andere collega's zijn van dit gevoelen, 
niet mijn groote vreugde en genoegen betuigen, dat ik 42 jaren 
geleden veearts ben geworden." Dit leed had deze verdienstelijke 
veearts gedurende bijna een halve eeuw gedragen. 
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Feest werd er echter toch gevierd en de aanwezigen lieten zich 
het uitgelezen menu goed smaken. Aan de feestvierenden werd een 
brochure van 50 bladz. getiteld: „Aanteekeningen uit de geschiede
nis van 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht", uitgereikt. Dit 
geschrift bevat een kort overzicht van de geschiedenis der school 
tot 1872. 

In 1874 kwam een niet-veeartsenijkundig lid, L. J. van der Harst, 
apotheker en leeraar aan de Veeartsenijschool, in het Hoofdbestuur. 
Van der Harst is gedurende meer dan 20 jaren secretaris der Maat
schappij geweest, en is in al die jaren gebleken een outsider te zijn, 
die zeer veel voor de veeartsenijkunde en de veeartsen gevoelde, en 
als het ware daarmee was vergroeid. . 

De Maatschappij bloeide echter nog steeds niet. Op de 13e, 14e 
en 15e Algemeene Vergadering werd niets belangrijks besproken. 
Er ging vrijwel niets van de Maatschappij uit. De vergaderingen 
waren slecht bezocht. Onderlinge ruzies waren daar nog altijd niet 
vreemd aan. 

In 1877 kwam er wat meer leven in. Op de 16e algemeene ver
gadering, die in September 1877 werd gehouden, werd gesproken 
over vleeschkeuring en abattoirs. 

Op de 17e algemeene vergadering in September 1878 werd over 
varkensziekten gesproken. Er waren nu 5 afdeelingen: Zuid-
Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en de 
algemeene afdeeling. Het aantal leden bedroeg 103. De algemeene 
afdeeling telde 41 leden. Het Noorden was nog steeds niet vertegen
woordigd. 

In de bestaande afdeelingen was de belangstelling ook zeer gering. 
De afdeeling Zuid-Holland hield daarom in 1878 maar geen 
vergadering. 

Op 1 Januari 1879 besloot de provinciale vereeniging „Het 
Groninger Veeartsenij kundig Genootschap", dat steeds een der 
actiefste provinciale vereenigingen was geweest, een afdeeling der 
Maatschappij te vormen. De districtsveearts van Friesland, Gronin
gen en Drenthe, Stempel, die langen tijd als veearts te Breukelen 
lid der afdeeling Utrecht was geweest, was de stimuleerende kracht. 

Ook het ledental van enkele afdeelingen nam iets toe, en er kwam 
ook in de afdeelingen wat meer leven. Ze bleven echter dikwijls in 
gebreke afdeelingverslagen in te zenden. 
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De begrooting sloot met een bedrag van ƒ 715.68. 
Ook in 1880 vlotte het nog steeds niet met de Maatschappij. Toch 

was de 19e algemeene vergadering in 1880 wel iets belangrijker. 
Er werd gesproken over veeteelt, over rotkreupel, over salicylzuur 
bij rheumatiek van herkauwers en over de „anthraxvorm van 
bilvuur". 

Het hoofdbestuur bestond toen uit de veeartsen Aalbers en 
Vlamings, terwijl als secretaris fungeerde de leeraar van der Harst. 
Deze bestuursleden (behalve van der Harst) en ook de sprekers die 
een voordracht hadden aangekondigd, waren er niet altijd. 

In 1882 bleek de kas der Maatschappij, mede door wanbetaling 
der contributie, zoo berooid, dat men ernstig vreesde het Tijdschrift, 
wat uit den aard der zaak het meeste geld kostte, niet langer te 
kunnen uitgeven. 

Op de algemeene vergadering van dat jaar werd door den 
nieuwen leeraar M. H. J. P. Thomassen, veearts te Maastricht, 
ingeleid: ,,de Vivisectie aan 's Rijks Veeartsenijschool", waarmede 
werd bedoeld het leeren opereeren op het levende paard, zonder 
anaesthesie, met het doel bij dit onderwijs zooveel mogelijk de 
omstandigheden in de praktijk na te bootsen. 

Thomassen verdedigde het standpunt, dat zooveel mogelijk 
anaesthesie moest worden toegepast, een nieuwlichterij die niet door 
iedereen werd gewaardeerd, wat later zou blijken. 

Het verslag van het jaar 1882/83 was n°g steeds in mineur 
gesteld. De secretaris noemde den toestand rondweg ellendig. De 
afdeelingsvergaderingen waren slecht bezocht, de verslagen der 
afdeelingsvergaderingen bleven uit. Nooit had een voltallige hoofd
bestuursvergadering plaats. De Maatschappij deed niets ter ver
heffing van den stand, klaagde men. Het Tijdschrift kwijnde; 
ook wetenschappelijk geen vertier dus. 

In 1883 nam een tweede leeraar der school, n.1. D. F. van Esveld, 
zitting in het hoofdbestuur. In 1884 bestond het hoofdbestuur uit: 
H. J. H. Stempel, districtsveearts, voorzitter; D. F. van Esveld, 
leeraar, ondervoorzitter; L. J. van der Harst, leeraar, ie secretaris; 
D. van der Sluys, hoofdinspecteur van het abattoir te Amsterdam, 
2e secretaris. 

Er begon vanaf dien tijd eenig meerder leven te komen, doordat 
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mede door den invloed der twee leeraren hoofdbestuurders, ver
schillende jonge veeartsen lid werden der Maatschappij. Ook voor 
het Tijdschrift bestond eenige meerdere lust mededeelingen uit de 
praktijk te geven. 

De Maatschappij telde in 1886 143 leden. Tot 1886 bleef het 
aantal afdeelingen echter nog steeds op hetzelfde peil, n.1. volgens 
anciënniteit genoemd, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Gronin
gen, Noord-Brabant en Limburg en de Algemeene afdeeling. In 1886 
besloten ook de Friesche veeartsen een afdeeling te vormen, waarvan 
17 leden lid werden. Ook werd er een vereeniging van veeartsen in 
Indië opgericht. 

Langzamerhand kwam er toch meer leven in de Maatschappij. 
In 1887 waren er op de 26e algemeene vergadering zelfs 70 bezoe
kers, een ongekend groot aantal. Ook in de afdeelingen kwam meer 
leven, de afdeelingsverslagen kwamen nu meer geregeld in. Op de 
vergaderingen der Maatschappij kwamen langzamerhand meer 
belangrijke onderwerpen ter sprake, zoo in 1887 de entingen tegen 
boutvuur, waaromtrent een commissie daartoe benoemd in dat jaar 
verslag uitbracht, en omtrent kalfziekte, waarvoor eveneens een 
studie-commissie was benoemd. 

Dat de Maatschappij begon te bloeien blijkt ook wel uit het feit, 
dat er in dat jaar twee nieuwe afdeelingen werden opgericht, n.1. 
Zeeland en Noord-Holland. 

In 1888 trok de vleeschkeuring de aandacht en werd een adres 
gericht aan de Regeering met verzoek het tot standkomen van een 
Rijkswet hiervoor te bevorderen. De gedachte een enquête te houden 
over den toestand der vleeschkeuring in Nederland werd uit
gesproken. 

In het volgende jaar (1889) werd de bestrijding der varkens
ziekten besproken, in verband met de opname van deze ziekten in het 
Koninklijk Besluit van 1888. Men uitte veel bezwaren tegen de 
gevoerde bestrijding dezer ziekten. Velen achtten de gevolgde 
bestrijdingsmethoden lastig, duur en nutteloos en de bestrijding 
bovendien in verschillende provincies zeer verschillend. Men sprak 
reeds toen, dus reeds na een jaar, den wensch uit dat wijziging in 
de bestrijding werd ingevoerd. Het hoofdbestuur werd opgedragen 
een commissie te benoemen om deze aangelegenheid, en vooral ook 
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de voorbehoedende entingen te bestudeeren. Voor de studie omtrent 
de entingen werd een subsidie van het Rijk gevraagd. De Regeering 
antwoordde echter, dat het volgend jaar van Regeeringswege de 
enting volgens de Pasteursche methode met vaccin zou worden 
beproefd, en er dus geen aanleiding bestond hiervoor de Maat
schappij te subsidieeren. 

In 1889 werd een buitengewone Algemeene Vergadering gehouden 
in verband met den tegenstand, die de beperking van het aantal 
operaties, te verrichten door de leerlingen der school op het levende 
dier, welke op wensch van de Regeering door den directeur waren 
voorgeschreven, ondervond bij de leeraren, de leerlingen en vele 
veeartsen. Men wendde zich tot de Regeering om deze beperking 
ongedaan te krijgen en betoogde dat het onderwijs in de praktische 
chirurgie daardoor veel minder aangepast zou zijn aan de eischen 
der praktijk. Men kreeg echter terecht nul op het request. 

In 1890 werd een lijst opgemaakt van het aantal veeartsen en 
empiristen in ons land en Indië, mede om na te gaan wie lid was 
der Maatschappij en wie niet. Het bleek dat er toen 284 gediplo
meerde veeartsen waren, waarvan 201 lid der Maatschappij, en 220 
tot de praktijk toegelaten empiristen. 

Het aantal empiristen was vrij ongelijk verdeeld. In Groningen 
waren er nog 24 tegen 17 veeartsen; in Overijsel 30 tegen 13 vee
artsen; in Noord-Brabant 31 tegen 12 veeartsen; in Utrecht 
daarentegen 9 (waarvan 3 met den naam Hoogland) tegen 20 vee
artsen (ook de leeraren); in Zuid-Holland 30 tegen 43 veeartsen. 
Er waren toen in ons land 6 veeartsen gevestigd die in Hannover 
of in Brussel hun diploma hadden verkregen. 

Het aantal paardenartsen was in Nederland 26, in Indië 10; twee 
hiervan waren in Indië gedetacheerd. 

Het contact van de Maatschappij met de School was in die dagen 
zeer vriendschappelijk. Het hoofdbestuur bestond meestal vrijwel 
uitsluitend uit leeraren der school. 

Het nauwe contact van de Maatschappij met de School was 
natuurlijk mede aanleiding, dat de jaarlijksche algemeene ver
gaderingen in Utrecht werden gehouden (behalve in 1894 toen de 
jaarlijksche algemeene vergadering in Amsterdam werd gehouden). 

Dat de Maatschappij bloeide in dien tijd, blijkt ook uit het feit, 
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dat de afdeeling Zuid-Holland werd gesplitst en een afzonderlijke 
afdeeling werd opgericht in Zuid-Holland boven Maas en Lek, met 
al dadelijk 20 leden, een afdeeling die door verschillende zijner 
vooraanstaande leden spoedig een belangrijke rol ging spelen in 
de Maatschappij. 

Terecht kon de voorzitter in 1891 in zijn openingsrede verklaren 
dat de Maatschappij bloeide en ook dat het Tijdschrift nu wel voor 
goed gevestigd was. 

In 1892 werd de afdeeling Gelderland tot afdeeling Gelderland-
Overijsel. Het ledenaantal der Maatschappij was gestegen tot 263. 
Daartegenover staat echter het merkwaardige feit, dat in die dagen 
verschillende jonge veeartsen het vak verlieten en voor arts studeer
den; in 1891 niet minder dan drie tegelijk (S. A. Cramer, L. A. J. 
Deijer, J. Knöps). De meening van den leeraar Thomassen, dat er 
te veel veeartsen waren, was daaraan niet vreemd. 

Belangrijk was in 1892 het feit, dat de Nieuwe afdeeling Zuid-
Holland met het voorstel aan de algemeene vergadering kwam om 
de wenschelijkheid uit te spreken, dat er in Nederland een labora
torium werd opgericht voor het doen van onderzoekingen omtrent 
de oorzaken van verschillende veeziekten. Dit voorstel kwam 
natuurlijk uit den koker van Poels, zelf bacterioloog. Men wees 
terecht op het verwaarloozen der bacteriologie aan de School, en op 
de oprichting van groote laboratoria aan verschillende Veeartsenij
scholen in het buitenland, met name te Alfort (Nocard) en te Berlijn 
(Schütz). De bedoeling was echter niet, dit laboratorium inhaerent 
te doen zijn aan de School. Het zou volgens de voorstellende afdee
ling moeten zijn een zelfstandige inrichting, op het terrein van 
de School, waar echter ook gelegenheid moest zijn voor studenten 
en veeartsen zich in de bacteriologie te bekwamen. De voorstellers 
wenschten niet dat een leeraar de leiding kreeg. Dit voorstel vond 
op de Algemeene Vergadering algemeen bijval. Aangenomen werd 
den Minister hiervan bericht te zenden. 

I11 1894 was het rapport omtrent de Enquête der Maatschappij 
inzake de vleeschkeuring gereed. Het bleek, dat het met de vleesch-
keuring in Nederland over het geheel zeer treurig gesteld was. Er 
werden 2000 exemplaren van het rapport gedrukt, en aan de Regee
ring en de leden der Staten-Generaal werd een exemplaar gezonden. 
Het rapport trok sterk de aandacht van de autoriteiten. 
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Zeer belangrijk was het jaar 1894 ook nog door een andere 
gebeurtenis. De afdeeling Noord-Holland stelde op de 34eAlgemeene 
Vergadering het volgende voor: „De vergadering benoeme een 
commissie, welke een onderzoek zal instellen naar de wijze waarop 
een reorganisatie van het veeartsenij kundig onderwijs in Nederland 
aangewezen zou kunnen worden geacht, en die tevens middelen 
aangeeft waarop de Maatschappij de hervorming zou kunnen 
bevorderen". 

Dit voorstel was indirect een uitvloeisel van het debat, dat in 1893 
op de Algemeene Vergadering was gehouden over het internaat, naar 
aanleiding van een artikel in de Vétérinaire Almanak van dat jaar 
van mijn hand afkomstig. 

Het voorstel der afd. Noord-Holland werd aangenomen en in de 
commissie werden benoemd Wirtz, de directeur der school, D. A. 
de Jong, veearts te Alphen, Thomassen en van der Harst, leeraren, 
Hinze, chef-paardenarts, J. F. Laméris, districtsveearts en D. van 
der Sluijs, hoofdkeurmeester van het abattoir te Amsterdam. 

Wirtz wilde natuurlijk met de heele zaak niet te maken hebben. 
Thomassen werd voorzitter en de Jong secretaris der commissie. 
Het rapport der commissie kwam in 1896 uit. De algemeene con
clusie der commissie was, dat het onderwijs moest worden geschoeid 
op den leest van het Hooger onderwijs, zooals het ook werd gegeven 
aan de medische faculteit der Universiteiten. 

In verband met eenige oppositie, vooral van den leeraar J. D. van 
der Plaats, die Hooger onderwijs ongewenscht vond en wilde vol
staan met het afschaffen van het toelatingsxamen en het verplicht 
stellen van het einddiploma Burgerschool met 5-jarigen cursus, de 
studie wilde verlengen tot een vijfjarige, en bovendien wenschte 
dat de bacteriologie als onderwijsvak in het programma werd opge
nomen, welke meening steun vond, o.a. bij den voorzitter van Esveld 
en het lid der commissie Hinze, werd het rapport in handen gegeven 
van het Hoofdbestuur. 

In 1897 kwam het Hoofdbestuur met een eenigszins gewijzigd 
rapport, waarin het beginsel van Hooger onderwijs niet als zoo
danig werd gehandhaafd. 

De conclusies van het Hoofdbestuur waren: De Maatschappij 
acht reorganisatie van het veeartsenijkundig onderwijs wenschelijk 
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en noodzakelijk. De reorganisatie zal moeten omvatten: afschaffing 
van het toelatingsexamen; verlenging van den duur van den studie
tijd met één jaar ; opname van de bacteriologie in het programma 
als onder wij svak; doelmatige verdeeling der leervakken over de 
leeraren; uitbreiding van het aantal leeraren; afschaffing van het 
internaat. Op voorstel van Poels werd hieraan nog toegevoegd: 
verbetering van het onderwijs in klinische onderzoekingsmethoden. 
Bedoeld werd hiermee chemisch, microscopisch, bacteriologisch en 
diagnostisch onderzoek in allerlei richting. 

De conclusies van het Hoofdbestuur werden aangenomen. Het 
Hoofdbestuur richtte zich tot de Regeering en tot de leden van de 
Staten-Generaal met het verzoek het tot stand komen van de reorga
nisatie van het onderwijs in de aangegeven richting te willen 
bevorderen. De commissie van voorbereiding in deze aangelegenheid 
bleef diligent. 

In 1896 werd nog een ander besluit genomen van verstrekkende 
beteekenis en gevolgen. 

Op voorstel van de Nieuwe afdeeling Zuid-Holland werd het 
volgende voorstel aangenomen: ,,De Maatschappij spreekt als haar 
meening uit, dat de bestrijding der tuberculose onder onze huis
dieren met kracht en spoedig ter hand behoort te worden genomen 
tot verbetering van onzen veestapel en tot beschutting van de 
gezondheid van den mensch". De afdeeling kwam zelf met een zeer 
gedetailleerd plan van wet en een zeer uitgebreide toelichting. 

De afdeeling bleek zeer optimistisch waar het betrof de prac-
tische mogelijkheid der bestrijding, op grond van de stelling, dat 
het gebleken was in Frankrijk (Nocard) en in Denemarken (Bang), 
dat men in de tuberculinatie een onfeilbaar middel ter ontdekking 
der tuberculose bij dieren had. 

Een korte samenvatting werd aan de Regeering kenbaar gemaakt. 
Dit initiatief der Maatschappij heeft ten slotte geleid tot de tuber
culosebestrijding, die in 1904 onder leiding van Poels een aanvang 
nam. 

In het laatste tiental jaren der 19e eeuw ging er dus groote kracht 
uit van de Maatschappij. Menigmaal kwam van haar een krachtige 
prikkel tot verbetering van het onderwijs, van het onderzoek en de 
bestrijding der veeziekten. Ze had aan het eind der vorige eeuw 
ongeveer 300 leden. 
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De Maatschappij vertoonde ook na 1900 een opgewekt leven. De 
vergaderingen werden zeer goed bezocht. De jonge veeartsen werden 
bijna allen dadelijk lid der Maatschappij. In 1906 waren er 380 leden. 
Veel voorstellen werden behandeld. Steeds werden goede voor
drachten gehouden, ook door veeartsen buiten de School. Dit gaf 
aanleiding dat sedert 1900 de vergaderingen twee dagen duurden. 
De laatste dag (de Zaterdag) werd in hoofdzaak gereserveerd 
voor de voordrachten. 

De veeartsenijkunde ging sterk vooruit. De veeartsen voelden 
behoefte om op de hoogte van den tijd te blijven. In 1903 stelde de 
afdeeling Friesland daarom voor vervolgcursussen in vleesch- en 
melkhygiëne, bacteriologie en besmettelijke veeziekten te doen 
geven, omdat velen den sterken vooruitgang niet hadden kunnen 
bijhouden. Men hoopte deze cursussen te kunnen geven met steun 
der Regeering. In 1905 werd door den Directeur-Generaal van den 
Landbouw die steun toegezegd. In 1907 werden de eerste cursussen 
gehouden in Friesland. 

Vele jonge veeartsen trachten door promotie in Bern het prestige 
van zichzelf en van het vak te verhoogen. 

In Bern werd in 1900 de gelegenheid om te promoveeren ook 
opengesteld voor buitenlanders, die niet in het bezit waren van het 
Zwitsersch veeartsen-diploma, nadat de Veeartsenijschool in 1899 
was vereenigd met de Universiteit aldaar, en als zoodanig het 
promotierecht had verkregen. De eerste promotie in Bern had plaats 
in 1901. Daarvóór hadden drie Nederlandsche veeartsen den doctors
titel verkregen aan de Vétérinaire faculteit der Universiteit te 
Giessen, t.w. D. P. F. Driessen in 1895, D. A. de Jong Dz. in 1899 
en D. G. Ubbels in 1901. Tot en met 1918 toen de Veeartsenij-
kundige Hoogeschool het Jus promovendi verkreeg zijn 103 Neder
landsche veeartsen te Bern gepromoveerd. 

De arbeidssfeer der Maatschappij werd grooter. In 1905 werd 
een poging gedaan de coöperatie in te voeren bij den aankoop van 
geneesmiddelen en instrumenten. De afdeeling Groningen, die het 
voorstel daartoe deed, koppelde dit vast aan de vorming van een 
ondersteuningsfonds, dat uit de baten daarvan verkregen zou kunnen 
worden gefinancierd. Dit voorstel kon echter de goedkeuring der 
Maatschappij niet verwerven. 
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In 1905 kwamen ook maatregelen van tucht aan de orde, doordat 
het bleek dat door sommige veeartsen veeverloskundigen werden 
ingewijd in de behandeling van kalfziekte, etc. Voorloopig liep 
ook dit. op niets uit. 

In 1906 werd op voorstel van eenige practiseerende veeartsen 
besloten een commissie te benoemen, bestaande uit vijf leden, die 
in het bijzonder zou onderzoeken of een andere wettelijke regeling 
omtrent koop en verkoop van dieren wenschelijk was, in verband 
met de door het Landbouwcomité in dien tijd uitgesproken wensch, 
hier de Duitsche wetgeving ingevoerd te zien. 

De commissie ontwierp een ontwerp van wet, die niet veel bijval 
vond, waarna ze diligent bleef. Deze zaak is nog eenige jaren op 
het programma geweest. Resultaat heeft het niet opgeleverd. Men 
rekende buiten de waard, n.1. buiten de juristen. 

Klachten over baasspelerij, etc. van de zijde van veeverzekeringen, 
gaven aanleiding tot de benoeming van een commissie die deze aan
gelegenheden zou onderzoeken, in overleg met de directeuren der 
groote Veeverzekerings-Maatschappijen, om te trachten uniforme 
regelingen te treffen, die de goedkeuring der veeartsen konden 
wegdragen. Het resultaat was een slecht geredigeerd attestmodel, 
wat nu nog gebruikt wordt. 

In 1906 werd op voorstel van een zestal practiseerende veeartsen 
besloten een commissie voor beroepsbelangen te benoemen, bestaande 
uit vijf leden, die zich in het bijzonder zou bezighouden met de 
beroepsbelangen der veeartsen en het hoofdbestuur van advies zou 
dienen. De commissie zou hebben te oordeelen o.a. over de ver
houdingen der veeartsen tot de veefokkerij, omtrent entingen door 
leeken, omtrent de positie van de plaatsvervangende districts
veeartsen, over coöperatie en levensverzekering, over pensioenen, 
over onderlinge oneenigheden onder de veeartsen in verband met 
concurrentie, enz. 

De eerstbenoemde commissie bestond uit drie leden, later werd ze 
vergroot tot vijf leden, uit verschillende categoriën der veeartsen 
te kiezen, waarvan zoo mogelijk twee practiseerend veearts moesten 
zijn. In 1909 werden in de commissie benoemd 2 practiseerende 
veeartsen, 1 districtsveearts, 1 keuringsveearts en 1 paardenarts. 

In 1907 werd het noodig geacht de statuten en het reglement te 
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herzien. In het nieuwe reglement werden ook tuchtmaatregelen 
opgenomen (art. 15). Ik laat hier enkele der belangrijkste artikelen 
uit de statuten en het reglement volgen. 

Art. 1. De Maatschappij ter bevordering der veeartsenijkunde 
in Nederland, gevestigd te Utrecht, stelt zich ten doel de veeartsenij
kunde te bevorderen. 

Art. 2. De Maatschappij tracht dit doel te bereiken: a. door 
bevordering van veeartsenij kundige wetenschap en kennis; b. door 
bevordering van de maatschappelijke belangen der veeartsen in 
Nederland, voor zooverre deze belangen niet in strijd zijn met het 
algemeen belang; c. door toezicht op en medewerking aan de 
ontwikkeling en uitvoering van wetten, welke de belangen van de 
veeartsenijkunde, de veeartsen en van den gezondheidstoestand van 
den veestapel raken, alsmede van de volksgezondheid, voor zooverre 
deze belangen gediend worden door de veeartsenijkundige weten
schap. 

In het nieuwe huishoudelijk reglement leest men: 
Art. 15. Elke bijzondere afdeeling is bevoegd bij het Hoofd

bestuur een aanklacht tegen een lid der Maatschappij in te dienen; 
deze aanklacht behoort grondig gemotiveerd en uitvoerig toegelicht 
te zijn en de handteekeningen te dragen van minstens 2/3 van het 
aantal leden der betreffende afdeeline 

Het Hoofdbestuur is verplicht een voorloopig onderzoek in te 
stellen en heeft de bevoegdheid pogingen aan te wenden tot 
bemiddeling. 

Na afloop van bedoeld onderzoek en eventueel na het falen van 
de pogingen tot bemiddeling, roept het Hoofdbestuur een bijzondere 
vergadering volgens art. 19 der statuten bijeen, voor welke ver
gadering het partijen uitnoodigt te verschijnen, met dien verstande, 
dat de onderteekenaren van de aanklacht uit hun midden een lid 
aanwijzen, aan wien zij hun vertegenwoordiging ter bijzondere 
vergadering opdragen. Dit lid mag niet tevens zijn aangewezen 
ingevolge art. 34, iste alinea van dit reglement. 

De voorzitter brengt nu de aanklacht ter kennis der vergadering 
en deelt de feiten mede welke door het voorloopig onderzoek aan 
het licht zijn gekomen; vervolgens hoort hij de partijen en stelt de 
afgevaardigden der afdeelingen en de leden van het Hoofdbestuur 

36 
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in de gelegenheid het woord te voeren en aan partijen inlichtingen 
te vragen. Daarna doet de bijzondere vergadering uitspraak; de 
schuldigverklaring behoort met minstens ^3 van het aantal uitge
brachte stemmen te geschieden. Nadat de schuldigverklaring is 
geschied, bepaalt de bijzondere vergadering de op te leggen straf; 
zij doet tot dit doel, eveneens met minstens % der uitgebrachte 
stemmen, een keuze uit de navolgende straffen: a. een schriftelijke 
berisping; b. het ontzeggen van den toegang tot de algemeene, de 
bijzondere en de afdeelingsvergaderingen gedurende een te bepalen 
termijn; c. het ontnemen van alle rechten van het lidmaatschap 
gedurende een te bepalen termijn; d. de schrapping. Al deze straffen 
kunnen eventueel verzwaard worden door publicatie in het 
Tijdschrift. 

In 1908 werd bij de Regeering aangedrongen op benoembaarheid 
van veeartsen voor het ambt van veeteeltconsulent. Echter men kreeg 
nul op het request. Als eisch hiervoor werd door de Regeering gesteld 
de acte Middelbaar onderwijs Landbouw. De Maatschappij voor 
Veeartsenijkunde achtte een apart examen daarvoor gewenscht. 

Hiermede was feitelijk de strijd tusschen Wageningen en Utrecht 
om den voorrang in veeteeltkundige aangelegenheden definitief ten 
gunste van Wageningen beslecht. Es war bestimmt in Gottes Rat, 
d.w.z. in den Haag. 

In 1908 werd een commissie benoemd in zake de regeling van 
den verkoop van sera, orgaan- en bacteriënproducten. Een advies 
werd aan den Minister verzonden, waarin werd betoogd dat het 
wenschelijk was dat wettelijke maatregelen werden genomen ten 
opzichte van de bereiding, den invoer, de bewaring, den verkoop, de 
aflevering en de aanwending van sera en entstoffen (vaccins), 
culturen en bacterieele producten, bestemd tot het onvatbaar maken 
tegen en tot het genezen van bepaalde ziekten van huisdieren en 
tot het verdelgen van schadelijke dieren en tot het onderkennen van 
ziekte bij dieren. Bepalingen daaromtrent zouden moeten voorkomen 
dat entstoffen en culturen in handen van onbevoegden geraken, 
waardoor nadeelige gevolgen voor de gezondheid van mensch en dier 
kunnen voorkomen of bedriegelijke handelingen kunnen worden in de 
hand gewerkt. Het Hoofdbestuur wees in dit verband op het 
frauduleus gebruik van tuberculine bij vervoer van runderen naar 
het buitenland. Resultaat heeft dit niet gehad. 
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In 1909 bedankten de militaire paardenartsen en bloc voor het 
lidmaatschap, wegens uitlatingen van den voorzitter der Maat
schappij Dr. Markus, die ze als grievend voelden. Het ledenaantal 
der Maatschappij was in dat jaar 443. 

De groote hoeveelheid arbeid die het Hoofdbestuur, vooral de 
secretaris, had te verrichten, was aanleiding dat in 1910 aan de orde 
kwam een voorstel tot de benoeming van een gesalarieerd secretaris
penningmeester. Het Hoofdbestuur achtte het echter nog niet noodig 
en er kwam voorloopig niets van. 

Een onderwerp van voortdurende zorg voor de Maatschappij was 
het onderwijs. 

De commissie die in het laatst van de 19e eeuw zoo belangrijk 
werk had verricht in zake voorstellen voor reorganisatie van het 
onderwijs, was diligent gebleven en had tot taak voortdurend een 
oog in het zeil te houden en het Hoofdbestuur te adviseeren in zake 
het onderwijs aan de Veeartsenijschool. De commissie bestond uit 
veeartsen buiten de school staande. In 1903 waren er lid van 
M. J. Hengeveld, districtsveearts te Haarlem; D. A. de Jong, 
directeur van het abattoir te Leiden; J. M. Knipscheer, paardenarts; 
H. M. Kroon, veearts te Deventer en A. W. Heidema, veearts te 
Groningen. Op voorstel dezer reorganisatiecommisie werd in 1902 
door het Hoofdbestuur bij de Regeering aangedrongen op een 
spoedige en grondige reorganisatie van het onderwijs, met name 
werd er van een onhoudbaren toestand gesproken waar het betrof de 
leerstoel van Hamburger voor physiologie en pathologische 
anatomie. In 1903 werd door het Hoofdbestuur, waarin toen zooals 
gewoonlijk twee leeraren zitting hadden, n.1. Thomassen, als voor
zitter en van Esveld als ondervoorzitter, op advies der onderwijs
commissie een adres gericht aan de Regeering, van de hier-
volgende inhoud: 

„Geven met verschuldigden eerbied te kennen ondergeteekenden, 
vormende het Hoofdbestuur van de Maatschappij ter bevordering 
der Veeartsenijkunde in Nederland en de uit de uit de leden der 
Maatschappij benoemde commissie, welke speciaal de opdracht heeft 
de belangen van het veeartsenijkundig onderwijs te behartigen; 

1. dat de Rijks Veeartsenijschool te Utrecht niet kan worden 
geacht te voldoen aan de eischen, welke tegenwoordig aan een goede 
veeartsenijkundige onderwijsinrichting moeten worden gesteld; 
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2. dat niettegenstaande de verbeteringen, welke in de laatste 
jaren aan 's Rijks Veeartsenijschool zijn tot stand gekomen, een 
afdoende reorganisatie, welke algemeen gewenscht en dringend noo-
dig wordt geacht, nog steeds op zich laat wachten; 

3. dat de Maatschappij bovenbedoeld zich reeds sedert tal van 
jaren met deze aangelegenheid bemoeit en op verbetering aandringt, 
ten bewijze waarvan zij hierbij voegen een exemplaar van een adres 
in 1897 door het Hoofdbestuur van meergenoemde Maatschappij 
aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken 
gericht, alsmede van het rapport met bijlagen, dat in 1896 is uitge
bracht aan het Hoofdbestuur door een commissie, benoemd om te 
onderzoeken in hoeverre een reorganisatie van het veeartsenij kundig 
onderwijs wenschelijk is; 

4. dat bij de aankondiging van het ontwerp tot wijziging en 
aanvulling der Wet tot regeling van het Hooger onderwijs, de 
gegronde hoop werd gekoesterd, dat daarin duidelijk de toekomstige, 
grondige reorganisatie van 's Rijks Veeartsenijschool zou zijn 
opgenomen; 

5. dat ondergeteekenden met groote belangstelling van het 
bedoelde wetsontwerp hebben kennis genomen, doch zeer teleur
gesteld waren daarin omtrent de toekomst der Veeartsenijschool niets 
toegezegd en zelfs haar naam niet genoemd te vinden; 

6. dat zij van meening zijn dat, wordt het veeartsenijkundig 
onderwijs in het aangekondigde wetsontwerp thans niet opgenomen, 
een grondige en goede reorganisatie hiervan gedurende tal van jaren 
niet te verwachten is; 

7. dat de Veeartsenijschool behoort te worden öf een zesde 
faculteit aan de Utrechtsche Universiteit öf wel een afzonderlijke 
Veeartsenij kundige Hoogeschool met het jus promovendi, op de 
wijze als thans voor de Polytechnische School is voorgesteld en de 
weg daartoe ook voor een Landbouwschool en een Handelsschool 
is geopend; 

8. dat de ontwikkeling der veeartsenij kundige wetenschap thans 
in een stadium verkeert, dat volkomen toelaat het veeartsenijkundig 
onderwijs, zooals in Duitschland, Zwitserland en Italië bereids is 
geschied, tot hooger onderwijs te verheffen; 

9. dat met elke andere wijze waarop men zich een reorganisatie 
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der Veeartsenijschool zou kunnen denken het gewenschte doel niet 
te bereiken is; 

10. dat meer speciaal een vereeniging van de Veeartsenijschool 
met een eventueel op te richten Landbouw-hoogeschool ongewenscht 
is en niet doeltreffend zou zijn, daar het veeartsenijkundig onder
wijs meer verwant is aan het geneeskundig- dan aan het landbouw
onderwijs ; 

11. dat ook een inlijving bij een geneeskundige faculteit niet 
. gewenscht is, omdat de objecten, welke beide takken van genees

kunde tot onderwerpen van studie maken, te veel uiteenloopen; 
12. dat afdoende verbetering alleen te verkrijgen is langs een der 

boven aangegeven wegen. 
Redenen waarom zij Uwe Excellentie eerbiedig en met aandrang 

verzoeken het daarheen te leiden, dat art. 14 der Wet tot regeling 
van het Hooger onderwijs worde aangevuld met de bepaling, dat 
aan een der Universiteiten, met name de Utrechtsche, een veeartsenij-
kundige faculteit zal zijn toegevoegd, of in art. 32 van het ingediende 
wetsontwerp alsnog op te nemen: „eene veeartsenijkundige 
hoogeschool". 

Dit request vond wel eenigen weerklank in de Kamers, maar 
niet genoeg. 

In 1904 had het Hoofdbestuur een audiëntie bij den Minister over 
het onderwijs en betoogde de voorzitter Thomassen, aan den voor
avond van de behandeling van de wet op het Hooger onderwijs in 
de Tweede Kamer, in zijn openingsrede van de Algemeene Ver
gadering, dat de School een 6e faculteit moest worden van de 
L. trechtsche L niversiteit. Sommige leden der Tweede Kamer meen
den, dat de veeartsen voor alles practicus moesten zijn, waartegen
over Thomassen in zijn rede stelde dat de beste practici doorgaans 
ook wetenschappelijk het hoogst staan. 

I11 1907 bleek de af deeling Groningen-Drenthe van meening, dat 
het wenschelijk was de Rijksseruminrichting naar Utrecht te ver
plaatsen, omdat daar de dierziekten beter bestudeerd zouden 
kunnen worden. 

In 1907 nam de Maatschappij het initiatief tot het houden van 
vervolgcursussen om het onderwijs aan te vullen. De eerste dezer 
voordrachten werd gehouden in Friesland, door de leeraren de Bruin 
(mastitis, infectieuse abortus, scheedecatarrh, puerperale ziekten, 
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onderzoek van se- en excreta) en Markus (chronische darmontste
king bij het rund) en den apotheker Koning (melkhygiëne). 

In 1907 drong men in de Maatschappij aan op verbetering in het 
veeteeltonderwijs aan de school. In dat jaar werd door de reorgani-
satie-commissie onderzocht wat er nog in het belang van het onder
wijs kon geschieden. In 1908 drong het Hoofdbestuur in een 
audiëntie bij den Minister nogmaals aan op reorganisatie. De 
Minister beloofde dit spoedig in studie te zullen nemen. 

De Maatschappij groeide sterk. In 1910 telde ze 443 leden. 
In dat jaar kwam weer aan de orde de vraag of het niet wenschelijk 
zou zijn een gesalarieerd'secretaris-penningmeester te benoemen, die 
dan tevens secretaris van het Tijdschrift, hetwelk in dat jaar werd 
gereorganiseerd, zou kunnen zijn. De tijden waren echter nog niet 
rijp voor dit denkbeeld en het is eerst vele jaren daarna ver
wezenlijkt. 

I11 1911 kwam er rumor in casa op verschillend terrein. De prac-
tiseerende veeartsen, die uit den aard der zaak wat hun aantal betrof 
verre in de meerderheid waren, klaagden er over dat hun be
langen in de Maatschappij niet voldoende tot hun recht kwamen. 
Ze dreigden, zooal zich niet af te scheiden, dan toch een eigen ver-
eeniging te vormen, hetzij een algemeene Nederlandsche vereeniging 
voor practiseerende veeartsen, dan wel vereenigingen op provin
cialen leest geschoeid. 

Daarmee werd niet bedoeld zich af te scheiden van de Maat
schappij, maar het Hoofdbestuur beweerde dat dit het einde van het 
lied zou zijn en waarschuwde zeer ernstig voor deze splijtzwam. 

Inderdaad werd er een Provinciale vereeniging van practiseerende 
veeartsen gesticht in Zuid-Holland, dus zonder afscheiding, die 
echter enkele jaren daarna weer werd opgeheven. 

Behalve de naar hun meening onvoldoende medezeggenschap in 
de aangelegenheden der Maatschappij, door onvoldoende vertegen
woordiging in het Hoofdbestuur, waren de practici ook ontevreden 
over de verhouding tot de districtsveeartsen en tot de Rijksserum-
inrichting, over de redactie, over de hulpkeurmeesters, over de 
reorganisatiecommissie, waar geen practiseerend veearts in zat, en 
over de commissie voor beroepsbelangen, die niet genoeg zou 
opkomen voor de belangen der practici, waarvan trouwens in 1912 
slechts één der leden practiseerend veearts was. 
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Anderen, niet-practici, beweerden, dat indien de practiseerende 
veeartsen hun invloed wenschten te vergrooten, dit langs den 
gewonen weg moest geschieden, door meer zich te laten hooren en 
meer op de vergaderingen te komen. 

Het voorloopig slot dezer misère was, dat in 1912 een enquête
commissie werd ingesteld uit 3 practici bestaande, die zou onder
zoeken welke misstanden in de praktijk de ontevredenheid der 
practici opwekten en voorstellen zou doen om tot verbetering te 
komen. Deze commissie wilde een (al te) uitvoerig onderzoek in
stellen, o.a. ook over het onderwijs, wat aanvankelijk nog al eenige 
oppositie uitlokte. 

De vragenlijst betrof ten slotte toch de Opleiding, het Veeartsenij-
kundig Staatstoezicht, het Tijdschrift, de Rijksseruminrichting en de 
Maatschappij. Een betrekkelijk gering aantal antwoorden kwam in. 
Hieruit stelde de commissie een rapport samen, hetwelk niet ter 
kennis van de Regeering werd gebracht, maar in brochurevorm als 
vertrouwelijk werd verspreid onder de leden der Maatschappij. 

Veel nieuws bracht uiteraard dit rapport niet. 
In het rapport werden gegronde klachten geuit waar het betrof 

de opleiding, o.a. over het praktisch onderwijs in operatieleer en 
verloskunde, over het gemis aan goed onderwijs in vleeschkeuring 
en melkhygiëne en over den te korten duur van de opleiding. Van 
het Veeartsenij kundig Staatstoezicht werd gezegd dat er te veel 
ambtenarij heerschte, vooral ook waar het betrof de overheer-
schende positie der districtsveeartsen, en de niet ambtelijk geregelde 
functie van de plaatsvervangers. De plaatsvervangende districts
veeartsen waren afhankelijk van de gunsten der districtsveeartsen, 
die ongestraft den eenen veearts in de praktijk van een ander konden 
zenden, en dit wegens persoonlijke aangelegenheden dan ook wel 
deden. 

De redactie van het Tijdschrift moest volgens de Commissie zijn 
een éénhoofdige. De Rijksseruminrichting moest worden verplaatst 
naar Utrecht; het Hoofdbestuur moest zijn een groepsvertegen-
.woordiging. 

Intusschen was deze rumor feitelijk een bewijs van leven. In 1912 
waren er een vijftal subvereenigingen der Mij. n.1.: de Militair-
Vétérinaire Vereeniging; de Vereeniging van Districtsveeartsen; 
de Vereeniging van Directeuren van gemeenteslachthuizen; de Ver-
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eeniging van Rijkskeurmeesters in algemeenen dienst, en de Ver
eeniging van Practiseerende veeartsen in Zuid-Holland. 

Veel en velerlei werd er op de vergaderingen der Maatschappij 
besproken. Het program der Algemeene Vergadering van 1913 be
vatte niet minder dan 24 voorstellen, waaronder zeer belangrijke. 

De Algemeene Vergadering der Maatschappij van 1913 benoemde, 
mede als uiting van het streven der practici, een practiseerend 
veearts (H. Houba te Maastricht) tot voorzitter. 

Een betreurenswaardig incident in de Redactie van het Tijd
schrift is aanleiding geworden, dat in dit jaar na een zeer rumoerige 
Algemeene Vergadering de voorzitter Dr. H. Markus, leeraar aan 
's Rijks veeartsenij school en secretaris der redactie van het Tijd
schrift, bedankte als voorzitter, als lid der redactie en als lid der 
Maatschappij. 

Deze retraite sleepte mede het bedanken van Dr. Poels, schoon
vader van Dr. Markus, directeur van de Rijksseruminrichting, als 
lid en eerelid der Maatschappij. Het bedanken van den directeur der 
Rijksseruminrichting was echter, naar ik vermoed, mede het gevolg 
van klachten der practici over de ondeugdelijkheid van sommige 
entstoffen, speciaal tegen boutvuur en vlekziekte, dienaar de practici 
beweerden, bij ongunstig resultaat dikwijls ten onrechte door de 
Rijksseruminrichting op hun rug werden geschoven, wat een slechte 
verhouding schiep; klachten die in het bijzijn van den Directeur-
Generaal van den Landbouw openlijk op de Algemeene Vergadering 
werden geuit. 

Het jaar 1913 onderscheidde zich behalve door dezen rumor, ook 
door het feit, dat de Maatschappij een bedrag van 2708.81 gld. aan
vaardde, dat tot blijvende nagedachtenis aan den overleden leeraar 
aan 's Rijks Veeartsenijschool, D. F. van Esveld, die belangeloos 
enorm veel arbeid had verricht ten dienste van de Maatschappij, was 
bijeengebracht: „het van Esveld-fonds". Van dit fonds zouden de 
baten onder beheer staan van het Hoofdbestuur der Maatschappij 
en dienen o.a. voor het uitschrijven van prijsvragen op het gebied der 
Veeartsenijkunde voor Nederlandsche veeartsen. Bij bekroning werd 
de gouden van Esveld-medaille uitgereikt en een bedrag in geld. 

Eenige tragiek ligt er in het feit, dat in het volgend jaar de 
bibliotheek der Maatschappij, die vrijwel alles omvatte wat in de 
Nederlandsche taal over de veeartsenijkunde was verschenen (ook 
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courantenartikelen) en die met zooveel liefde, zorg en arbeid door 
van Esveld was bijeengebracht, als zoodanig werd opgeheven en 
werd geschonken aan de bibliotheek der School, die haar slechts 
gedeeltelijk aanvaardde. De secretaris der Maatschappij had bezwaar 
zich met het beheer te belasten, omdat dit ontzaglijk veel tijd en ook 
geld vereischte en het nut, naar hij meende, niet bijster groot was. 

De oorlog, die in Augustus 1914 uitbrak, wierp reeds spoedig zijn 
schaduw over de Maatschappij, door de mobilisatie en doordat de 
Rijkssubsidie voor de in den herfst te houden vervolgcursussen werd 
ingetrokken en de Algemeene Vergadering moest worden uitgesteld 
tot November. 

Voor 1914 is waard nog te worden vermeld, dat Overijsel een 
eigen afdeeling werd, en de beide afdeelingen van Zuid-Holland 
weer tot één afdeeling werden vereenigd. 

De veearts Houba bedankte voor het voorzitterschap. In zijn 
plaats werd benoemd J. Dhont, directeur van het abattoir te Rotter
dam, die gedurende tal van jaren het voorzitterschap bekleedde, en 
telkens wegens zijn uitzonderlijke kwaliteiten voor het voorzitter
schap, werd herkozen. 

De jaren 1914 en 1915 onderscheidden zich ook, doordat gedu
rende dit tijdvak, mede door de klachten der practici, de Statuten 
en het Reglement weer op de helling werden gezet. Men wenschte een 
grooter aantal leden in het Hoofdbestuur. Volgens sommigen 
moesten daarin vertegenwoordigd zijn alle groepen, die zich in het 
kader der Maatschappij hadden gevormd (practici, paardenartsen, 
districtsveeartsen, slachthuisdirecteuren, rijkskeurmeesters voor de 
exportkeuring, hoofden van keuringsdiensten), waardoor de groeps
belangen beter behartigd zouden kunnen worden dan door de com
missie voor beroepsbelangen geschiedde. Hiertegen werd van zekere 
zijde geopponeerd met het argument, dat dan de Maatschappij, die 
in wezen een wetenschappelijke vereeniging was, zou afzakken tot 
het peil van een vakvereeniging. Volgens anderen zou het aan
beveling verdienen, het Hoofdbestuur te laten bestaan uit een da-
gelijksch bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) bijgestaan 
door gedelegeerden der verschillende afdeelingen. De secretaris
penningmeester van het Hoofdbestuur zou dan een betaald ambte
naar der Maatschappij kunnen worden, die tevens het Hoofdredac
teurschap van het Tijdschrift zou kunnen vervullen. Het eind van 
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het lied was dat in 1915 de Maatschappij de naam kreeg van 
„Maatschappij voor Diergeneeskunde", waarmede men meende de 
woorden „veeartsenijkunde" en „veearts", die volgens velen, den 
aard en het wezen van ons vak niet juist omschreven, voor goed in 
den ban te kunnen doen. Hiermede werd echter tevens elke theore
tische, resp. symbolische band met de veeteelt doorgesneden. Dit 
overwoog men niet, wat tot schade heeft gestrekt van de vee
artsenijkunde, meer nog dan de verandering van titel van het „Tijd
schrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt" in „Tijdschrift voor 
Veeartsenijkunde", wat reeds in 1901 plaats had. Nu konden zich 
met recht de voorstanders van de leer „de veeteelt voor de Wagenin-
gers", beroepen op het feit, dat de Veeartsenijkunde alleen omvat 
de geneeskunde der dieren, wat onjuist was en nog onjuist is: 
immers ook de veeteelt, in den ruimsten zin van het woord, behoort 
er toe, evenals de vleeschkeuring. 

Wat betreft het woord „veearts", het leeft nog tierig voort: het laat 
zich niet verdrijven. Er is alleen bij het zonderling allegaartje van 
namen, waarmee de veearts zichzelf reeds tooide, n.1. veearts, rijks
veearts, erkend veearts, gediplomeerd veearts, geëxamineerd veearts, 
nog één bijgekomen, n.1. dierenarts. 

Secundo werd besloten het Hoofdbestuur te laten bestaan uit een 
d a g e l i j k s c h  b e s t u u r  v a n  d r i e  l e d e n ,  b e n e v e n s  a f g e v a a r d i g d e n  d e r  a f -
deelingen; voor iedere afdeeling één hoofdbestuurslid. 

In de derde plaats besloot men, dat in September een weten
schappelijke vergadering zou worden gehouden en in November 
een huishoudelijke vergadering. 

Besloten werd ook, dat indien mogelijk, jaarlijks onder leiding 
van den Directeur-Generaal met den directeur der Rijksserum-
inrichting een vergadering zou worden gehouden met provinciale 
afgevaardigden om tot een goede samenwerking te komen van de 
Rijksseruminrichting met de practici. 

Hiervan is natuurlijk niets gekomen. De practici bliezen in die 
dagen wel hoog van den toren. 

Een commisie, die was benoemd geworden, in verband met de 
klacht, dat de hulpkeurmeesters en veeopzichters wel eens arbeid te 
doen kregen die des veearts moest worden geacht te zijn, kwam in 
1916 met een rapport, waarin ze den wensch uitsprak, dat deze 
functionarissen wettelijk vastgestelde instructies moesten hebben, 
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waarin hun werkkring goed moest zijn omschreven, en dat de 
ambtelijke verhoudingen goed moesten worden vastgesteld. 

Zeer belangrijke wetten, die meer of minder lang op de helling-
stonden, n.1. de Onderwijswet, de Vleeschkeuringswet en de Veewet, 
regelende het Veeartsenij kundig Staatstoezicht, namen in de periode 
van 1910—1921 natuurlijk een zeer belangrijke plaats in bij de 
discussies, die in de vergaderingen der Maatschappij werden gevoerd. 

Het onderwijs, dat de Maatschappij steeds zoo zeer ter harte 
ging, werd in 1917 bevredigend geregeld door de Wet op het 
Hooger landbouw- en veeartsenij kundig onderwijs, al moest volgens 
velen het einddoel zijn aansluiting als zesde faculteit bij de 
Utrechtsche Universiteit. 

Daarnaast werd natuurlijk ook over de twee andere wetten waar
van men wist dat ze binnen niet al te langen tijd in het Staatsblad 
zouden verschijnen gediscussieerd. De wet op de Vleeschkeuring 
verscheen in 1919; de Veewet in 1920. 

Door een en ander trad na vele rumoerige jaren voor de Maat
schappij een periode van windstilte in. De principieel meest belang
rijke aangelegenheden waren in kannen en kruiken gebracht. 

EINDE. 

TOEGEWIJD AAN DE NEDERLANDSCHE VEEARTSENIJKUNDE. 

DAT ZIJ BLOEIE EN GROEIE. 
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