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VARIA 

HET ZIEKENHUIS EN HET VERPLEEGHUIS IN 
NEDERLAND, 19e EN 20e EEUW 

Frank Huisman 

Op 12 december 1997 vond in Amsterdam een 
symposium plaats van de Studiegroep Sociale 
Geschiedenis van de Gezondheidszorg (SSGG). De 
dag was geheel gewijd aan ziekenhuis- en verpleeg
huisgeschiedenis, een onderzoeksterrein dat zich 
in een groeiende belangstelling mag verheugen. 
Prof. Van Lieburg, die vele studies in het genre op 
zijn naam heeft staan, beet de spits af met een his
toriografisch en bronverkennend overzicht. In de 
loop van zijn eigen onderzoek stelde hij een matrix 
samen waarin de belangrijkste onderzoeksobjecten 
en -perspectieven werden ondergebracht. Van 
Lieburg richt zich vooral op het militaire ziekenhuis 
(vanwege de innovatieve functie van de militaire 
chirurgie), het joodse instellingswezen (vanwege het 
totale karakter van confessionele instellingen), de 
Rotterdamse ziekenhuizen (bij wijze van lokale 
case study van intramurale zorg) en de categorale 
ziekenhuizen (in verband met de ontwikkeling van 
de medische specialismen). Een volwaardige zie
kenhuisgeschiedenis dient volgens Van Lieburg een 
samenhangende analyse te bieden van zowel de 
medische, de bedrijfskundige, de architectonische 
en de politieke aspecten van de instelling. In de 
praktijk vindt de onderzoeker echter vele bronpro-
blemen op zijn weg. Deze hebben onder meer 
betrekking op de twijfelachtige betrouwbaarheid 
van jaarverslagen (vanwege hun p.r. karakter), het 
eenzijdig financiële karakter van veel bronmate
riaal of zelfs de totale afwezigheid van bronnen. 
Teneinde desondanks inzicht te krijgen in belangrij
ke nied(sc/i-historische kwesties als de ontwikkeling 
van de indicatiegrens voor opname en die van het 
(super)specialisme attendeerde Van Lieburg op de 
casuïstische mededelingen in medische tijdschriften. 

Henk van der Velden belichtte een belangrijk 
thema uit zijn onderzoek naar het ontstaan van de 
moderne Nederlandse gezondheidszorg: de trans
formatie van het ziekenhuis in de twintigste eeuw. 
Terwijl in het negentiende-eeuwse ziekenhuis het 
accent nog vooral op verzorging had gelegen, won 
vanaf de eerste decennia van de twintigste eeuw de 
medische behandeling aan belang. Deze ontwikke
ling vormde de aanleiding tot een discussie over de 
organisatiewijze van het Nederlandse ziekenhuis
wezen. Globaal gesproken ging de keus tussen een 
getrapt en een centraal stelsel. Het eerste bestond 

uit kleine lokale klinieken, aangevuld door grote 
regionale centra voor specialistische zorg. Het al
ternatief was een stelsel dat per regio voorzag in 
een beperkt aantal volledig ingerichte centra voor 
hoogwaardige medische zorg. Terwijl de voorkeur 
van de meeste artsen aanvankelijk uitging naar een 
netwerk van kleine ziekenhuizen, werd het pleit na 
de Tweede Wereldoorlog beslecht ten gunste van 
het grote regioverzorgende ziekenhuis. Voortaan 
zou de eenvoudige zorg worden waargenomen door 
huisartsen en de wijkverpleging, terwijl technisch 
hoogwaardige behandelingen - mede door verbete
ringen in het ziekenvervoer - konden plaatsvinden 
in de grote ziekenhuizen. 

Op de achtergrond van de vraag naar de beste 
organisatie van het ziekenhuis speelde die naar de 
beste medische zorg: moest deze worden gegeven 
door generalisten (lees: huisartsen) of door specia
listen? De lezing van Alice Juch over de ontwikke
ling van het medisch specialisme in Nederland 
maakte duidelijk dat niet simpelweg kan worden 
gesteld dat huisartsen altijd voorstander zijn ge
weest van het getrapte systeem en dat specialisten 
per definitie het centrale stelsel hebben bepleit. De 
centrale these van haar betoog was dat het 
ziekenhuis en het medisch specialisme tot omst
reeks 1930 een gescheiden ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Voor de specialisten van het eerste 
uur (waartoe vooral oog-, oor- en vrouwenartsen 
behoorden) was het ziekenhuis niet de meest van
zelfsprekende vestigingsplaats; daarvoor was de 
instelling te klein en teveel gericht op verpleging. De 
vroege specialisten probeerden zich een be-
staan(srecht) te verschaffen door het oprichten van 
eigen poliklinieken. Aan de armen boden ze hun 
diensten goedkoop of zelfs gratis aan. Een grote 
toeloop van patiënten betekende immers de moge
lijkheid tot het opdoen van ervaring, en bovendien 
zouden op deze manier betalende patiënten wor
den aangetrokken. Na verloop van tijd werd echter 
duidelijk dat tegenover de hoge exploitatiekosten 
van de poliklinieken (te) weinig inkomsten ston
den, zodat het voor specialisten aantrekkelijk werd 
een contract met een ziekenhuis af te sluiten. Pas 
nadat de medisch specialisten wettelijk werden 
geregistreerd (1931) en een vaste plaats in het zie
kenhuis hadden gekregen kan worden gesproken 
van een synchrone ontwikkeling, waarbij zieken
huis en medisch specialisme eikaars positie aan
vulden en versterkten. 

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben (vooral 
na de Tweede Wereldoorlog) geleid tot een groei 

56 



Varia 

van de omvang en complexiteit van het ziekenhuis. 
In de architectuur van een ziekenhuis komen tal 
van factoren - van medisch-technische, organisa-
torisch-fmanciële, demografische en bouwkundige 
aard - tot uitdrukking, die in Nederland nog nooit 
onderwerp van systematisch onderzoek zijn ge
weest. De architectuurhistorici Annet Tijhuis en 
Noor Mens, die in deze lacune proberen te voor
zien, menen dat de naoorlogse ziekenhuisarchitec
ten ware pioniers zijn geweest. Zonder te kunnen 
terugvallen op een architectonische traditie wer
den ze geconfronteerd met een veelheid aan eisen 
en wettelijke voorschriften. Bovendien was vaak 
sprake van een veelkoppige opdrachtgever en ver
streek vaak veel tijd tussen de eerste plannen en de 
feitelijke realisatie, waardoor het ontwerp niet zel
den door de ontwikkelingen werd ingehaald. Door 
deze omstandigheden was zelden sprake van een
heid in het architectonisch concept, hetgeen -
aldus Tijhuis en Mens - heeft geleid tot een deva
luatie van het architectonisch ontwerp. 

Rolf van der Woude en Willy van der Schuit 
presenteerden een lokale case study naar het Aca
demisch Ziekenhuis te Groningen. In 1903 werd 
een nieuw gebouw van het zogenaamde paviljoen
type ingewijd, dat in een grote behoefte bleek te 
voorzien. De jaren na 1903 laten een sterke groei zien 
in het aantal opnames in het Groninger ziekenhuis, 
dat een groot verzorgingsgebied had. Geheel con
form de ontwikkelingen die eerder werden beschre
ven ging de voorkeur voor de dagelijkse leiding in 
het ziekenhuis aanvankelijk uit naar een administra
tief directeur, terwijl later behoefte ontstond aan een 
geneesheer-directeur. De naoorlogse organisatori
sche en technologische vernieuwingen leidden tot 
een sterke 'productieverhoging', dat wil zeggen tot 
een kortere verpleegduur en meer opnames. 

Het symposium werd besloten door Karin 
Bakker met een overzicht van het door haar verrich
te onderzoek naar het verpleeghuis. De geschiedenis 
van het verpleeghuis kan vanuit een aantal perspec
tieven worden bestudeerd. Genoemd werden: de 
maatschappelijke positie van de 'oudere' en de so
ciale constructie van ouderdom, de geïnstitutiona
liseerde ouderenzorg (intra- en extramurale voor
zieningen), de armenzorg, de gezondheidszorg en 
het kerkelijk leven. Lang werd geen onderscheid 
gemaakt tussen arme en zieke ouderen. Pas vanaf 
de jaren vijftig van deze eeuw begon men te diffe
rentiëren naar hulpbehoevendheid. Gezonde be
jaarden konden zelfstandig blijven wonen, terwijl 
hulpbehoevende ouderen voor opname in een ver
pleeghuis in aanmerking kwamen. Voor de lichame
lijk gehandicapten onder hen was er het .somatische 
verpleeghuis, voor de psychisch gestoorden (veelal 
demente bejaarden) het psycho-geriatrisch ver

pleeghuis. Door het in werking treden van de 
AWBZ (in 1968) werden richtlijnen voor het ver
pleeghuis van kracht, op grond waarvan over wet
telijke erkenning werd besloten. Het moderne ver
pleeghuis, dat ten gevolge van de AWBZ een 
explosieve groei doormaakte, is te vergelijken met 
een ziekenhuis zonder specialistische hulp maar 
met bezigheidstherapie, fysiotherapie en andere op 
activering en mobilisering gerichte voorzieningen. 

THE ROLE OF MATHEMATICS IN THE FOR
MATION OF MECHANICAL ENGINEERING 
AS AN INDEPENDENT DISCIPLINE 

T Koetsier 

In de loop van de vorige eeuw en in het begin van 
deze eeuw ontwikkelde de werktuigbouwkunde 
zich tot een zelfstandige discipline. Die ontwikke
ling ging gepaard met een toenemende toepassing 
van wiskundige methoden. Op 10 oktober 1997 
werd op de Vrije Universiteit een symposium 
gehouden dat gewijd was aan die toenemende rol 
van de wiskunde binnen de werktuigbouwkunde. 
Bruno Belhoste (Parijs) ging in op de rol van de 
wiskunde binnen het onderwijs in de toegepaste 
mechanica aan de Franse ingenieurs in de vroege 
negentiende eeuw. Hij behandelde zowel de vroege 
analytische als de meetkundige tradities, daarbij 
aandacht gevend aan het werk van Navier, Ponce-
let, Belanger, Morin en anderen. Teun Koetsier 
(Amsterdam) vervolgde met een voordracht over 
de mathematizering van de kinematica van me
chanismen in de vorige eeuw. Hij besprak de rol 
die in de tweede helft van de negentiende eeuw 
werd gespeeld door twee Duitsers: de ingenieur 
Reuleaux en de wiskundige Burmester. Het werk 
van Burmester is een hoogtepunt voor wat betreft 
de systematische toepassing van meetkundige me
thoden bij de kinematische analyse en synthese 
van mechanismen. Verzet vanuit de praktijk leidde 
ertoe dat die methoden pas in de twintigste eeuw 
op enige schaal werden onderwezen. 

Gerard Alberts (Nijmegen) concentreerde zich 
op Delftse ontwikkelingen in de eerste helft van de 
twintigste eeuw. Traditioneel werd de theoretische 
mechanica niet primair onderwezen ten behoeve 
van toepassingen in de werktuigbouwkunde en zij 
speelde ook bij het ontwerp van mechanismen een 
zeer geringe rol. In de tweede helft van de negen
tiende eeuw doen er zich in de werktuigbouwkun
de meer en meer problemen voor van dynamische 
aard, die niet opgelost konden worden met vuist
regels of kinematische methoden. Men denke aan 
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het rollen van schepen, het trillen van motoren etc. 
In de twintigste eeuw kwamen daar met de mecha
nica van continua samenhangende problemen bij: 
turbulentie, beweging van vloeistoffen, aërod)'na-
mica. In dit kader hebben in het bijzonder Biezeno 
en Burgers, vertegenwoordigers van de toepassing 
van de mechanica bij het oplossen van zulke pro
blemen, belangrijk werk verricht, waardoor zij ook 
buiten de grens een grote naam kregen. Alberts 
besprak de controverse in Delft tussen Burgers en 
Biezeno, aan de ene kant, en meer vanuit de prak
tijk discussiërende collega's, aan de andere kant. 
Het duurde tientallen jaren voordat in het onder
wijs de 'toegepaste mechanica' de plaats kreeg die 
deze verdiende. 

Fons Alkemade (Amsterdam) ging nader in op 
het werk van Burgers. Burgers werd wereldbe
roemd door zijn werk op het gebied van turbulen
tie. In de theorie van de turbulentie speelt tegen
woordig de 'Burgers-vergelijking' een belangrijke 
rol. Alkemade besprak het werk van Burgers aan 
rotoren van bij de drooglegging van de Zuiderzee 
gebruikte centrifugaalpompen. 

Tijdens het symposium gaf Marco Ceccarelli 
(Cassino) een overzicht van de wijzigingen die 
technische tekeningen in leerboeken en overzichts
werken in de werktuigbouwkunde in de loop der 
eeuwen hebben ondergaan. De tekeningen reflec
teren ontwikkelingen in de theorie van de werk
tuigbouwkunde, maar ook ontwikkelingen in de 
kunst en de intenties van de auteurs. Klaus Maers-
berger (Dresden) ging in zijn voordracht nader in 
op de rol van het visuele denken bij het ontwerp 
van mechanismen. De discussies over de aard van 
de werktuigbouwkunde in de tweede helft van de 
negentiende eeuw bevatten ook het inzicht dat een 
reductie van werktuigbouwkunde tot wiskundige 
en natuurwetenschappelijke methoden correspon
deert met een veel te enge visie op het vak. 
Mauersberger benadrukte dat het proces van wis
kundige modellering in de werktuigbouwkunde 
altijd verbonden is geweest met een visueel en 
niet-verbaal proces van constructieve synthese. 
Intuïtie en ervaring veranderen in de loop der tijd, 
maar het 'geestesoog' blijft een noodzakelijke rol 
spelen in het werk van uitvinder en constructeur. 

HET 29STE CONGRES VAN DE WORLD AS
SOCIATION FOR THE HISTORY OF VETERINA
RY MEDICINE, GEHOUDEN TE CORDOBA 
VAN 10-13 SEPTEMBER 1997 

A.H.H.M. Mathijsen 

In Spanje is er een levendige belangstelling voor de 
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geschiedenis van de diergeneeskunde, die tot uit
drukking komt in het bestaan van vijf regionale 
veterinair-historische verenigingen en één over
koepelende nationale vereniging. De Asociación 
Andaluza de Historia de la Veterinaria had de loka
le organisatie van dit congres op zich genomen die 
vergemakkelijkt werd omdat de veterinaire facul
teit van Córdoba haar 150-jarig bestaan vierde, 
waardoor extra-middelen beschikbaar waren, o.a 
voor simultaanvertaling Sp.-E./E.-Sp.. 

De beide congresthema's waren toegesneden op 
Spaanse interessegebieden. Deze waren resp. 
'Mediaeval animal treatment and influence of 
Arabian culture and knowledge on the develop
ment of veterinary medicine' en 'Veterinary medi
cine and colonialism; control of livestock diseases 
in the colonies'. 

Het eerste thema werd ingeleid door prof. M. 
Cordero del Campillo (Letin) die de situatie behan
delde in de christelijke koninkrijken en door prof F. 
Castejón Calderón (Córdoba) die een overzicht gaf 
van de door de Moren op het Iberisch schiereiland 
gedomineerde gebieden. Deze voordrachten be
schreven de unieke multiculturele samenleving in 
het middeleeuwse Spanje en het ontstaan van de 
gilden der 'albeytares' (paardenartsen) en 'her-
radores' (smeden) met hun toelatingseisen en exa
mens. De belangrijkste personen en hun geschrif
ten passeerden de revue. In de volgende sessies 
kwamen veel afzonderlijke onderwerpen aan de 
orde, o.a. oorsprong en ontwikkeling van het Ara
bische paard; heilige dieren in de .\rabische my
thologie; de aanzetten tot levensmiddelencontrole 
op de Moorse markten; het acht eeuwen oude ver
bond van de schaapherders van Zaragoza; middel
eeuwse voorgangers van vrouwelijke dierenartsen; 
Spaanse valkerijboeken uit de M.E.; de studie van 
veterinaire handschriften in Turkse bibliotheken; 
de werken van Ibn Wafid (elfde eeuw); een ano
niem dertiende-eeuws Valenciaans paardenhand-
schrift geschreven op bevel van koning ,\lfonso 
van Castilië; de therapeutische voorschriften in 
een handschrift van Lo Ubro delle marescalcie del 
cavollo van lordanus Ruffus in oud-Siciliaans dia
lect van 1368; de Arabische handschriften met vete
rinaire inhoud in de bibliotheek van het Escorial. 
Van Nederlandse zijde was er slechts één bijdrage 
(van dr. J.B. Berns) tot dit thema nl. een onderzoek 
naar eventuele Spaans-Arabische invloed op de 
oudste vaderlandse veterinaire literatuur. 

De inleider tot het tweede hoofdthema was dr. 
S.K. Milton (Institute of Commonwealth Studies, 
Londen). Hij besprak de problemen, die de wester
se diergeneeskunde ontmoette in Engels koloniaal 
Afrika in de periode na de beëindiging van de boe
renoorlog (1902) tot de onafhankelijkheid van 
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Kenya (1962). Vee-import door de kolonisatoren 
veroorzaakte nieuwe ziekten onder het inlands vee, 
terwijl de geïmporteerde dieren ten offer vielen 
aan pathogenen waartegen zij niet resistent waren. 
De verhouding tot de inlandse methoden van dier-
ziektebestrijding en de sociaal-economische bete
kenis van de diergeneeskunde voor het kolonisa
tieproces i.h.b. voor de voedselvoorziening van de 
stedelijke agglomeraties rond de mijnen, kregen 
speciale aandacht. Een voordracht die hierbij goed 
aansloot was die van de Engelse tropendierenarts 
dr. R.G. Mares die verhaalde van een dramatisch 
conflict tussen de magische opvattingen van de 
inlanders en de moderne inzichten van de Engelse 
Koloniale Veterinaire Dienst bij het uitbreken van 
de longziekte onder het rundvee in 1856-57 in de 
oosterse provincie van de Kaapkolonie. 

De Spaanse 'conquistadores' hebben behalve 
paarden ook hun 'albcNlares' naar de Nieuwe We
reld gebracht. Dr. M.A. Marquez (Mexico) had 66 
personen geïdentificeerd die zich in het Nieuwe 
Spanje van de zestiende eeuw met paardengenees-
kunde en paardenfokkerij bezighielden. De mees
ten waren van het Iberisch schiereiland afkomstig, 
maar sommigen waren in Nieuw Spanje geboren, 
onder wie de belangrijkste, de 'protoalbéytar' Don 
Juan Suarez de Peralta ('1537) die het eerste in Ame
rika gepubliceerde veterinaire boek heeft geschre
ven. Eveneens gesitueerd in de Nieuwe Wereld 
waren de bijdragen over de betekenis van de run
der- en geitenteelt voor de bevolkingspolitiek van 
de noordelijke regionen van 'Espafia nueva' (het 
huidige Texas) in de zestiende eeuw, over militaire 
dierenartsen in Cuba, over de ontwikkeling van de 
diergeneeskunde op Curasao (door Ingrid Visser). 
Vanuit Argentinië was er een bijdrage van dr. O.A. 
Pérez (Buenos Aires) over de veeverzorging door 
de 'gauchos' in Rio de la Plata in de periode voor
afgaand aan de oprichting van de eerste Argen
tijnse veterinaire school in 1863. Dr. I. Moussatche 
(Rio de Janeiro) behandelde de verdiensten voor 
de diergeneeskunde in Brazilië van een aantal 
Europese veterinairen, hoofdzakelijk sinds het 
midden van de vorige eeuw. 

Over de diergeneeskunde in het voormalig 
Nederlands Oost-lndië spraken achtereenvolgens 
dr. P. Leeflang over de geschiedenis van de in 1853 
opgerichte Burgerlijke Veterinaire Dienst en B. 
Steltenpool over de lotgevallen van de Militaire 
Veterinaire Dienst. 

De laatste congresdag was gereserveerd voor 
vrije voordrachten, waarvan er 18 gehouden wer
den, sommige biografisch van aard of gericht op 
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een bepaald land, andere over bepaalde dieren of 
bepaalde vakgebieden. Tot de laatste categorie be
hoorde de vierde Nederlandse bijdrage van dr. B. 
Baljet over de eerste anatomische beschrijvingen 
van de grote apen. 

Tijdens de algemene ledenvergadering werd 
gerapporteerd over een enquête over de status van 
het vak 'veterinaire geschiedenis' onder de deka-
nen van 231 veterinaire opleidingen buiten de V.S. 
en Canada, waarvan de gegevens al bekend waren. 
Hierop werd door 88 dekanen geantwoord. Slechts 
in 21 opleidingen komt het vak als zodanig in het 
curriculum voor; bij 17 opleidingen wordt in het 
kader van een ander vak (bv. infectieziekten of 
pathologie) aandacht aan de historische aspecten 
gegeven. In 39 gevallen werd geantwoord dat men 
het wel wilde invoeren, maar dat er óf geen ruimte 
voor te vinden was in het overvolle rooster óf geen 
docent óf geen ondersteunende boekencollectie 
aanwezig was. Alles tezamen genomen geen erg 
bevredigende situatie. 

Twee nieuwe werkgroepen werden ingesteld: 
één om een 'website' voor de veterinaire geschiede
nis te ontwikkelen en een andere om een interna
tionaal veterinair biografisch woordenboek voor te 
bereiden (de twee bestaande dateren uit de negen
tiende eeuw!). Tenslotte werden de congresplaat-
sen voor de komende vier jaar vastgesteld. 

DE FIRMA MOUTON UIT 'S-CRAVENHACE; 
FARMACIE IS MEER DAN HANDEL ALLEEN! 

T.J. Rinsema 

In historische kringen gaat het gerucht dat apothe
kers zich in vroeger tijd voornamelijk hebben 
beziggehouden met het verdienen van geld. Deze 
misvatting is gebaseerd op de mening dat deze 
beroepsgroep zich voornamelijk bezighoudt met 
de handel in geneesmiddelen. Aan de hand van 
een voorbeeld, de niet meer bestaande farmaceuti
sche groothandel/fabriek Mouton uit Den Haag, 
zal blijken dat farmacie meer is dan handel alleen. 

In 1872 verscheen in het Pharmaceutisch Week
blad een verslag van de werkzaamheden in de far
maceutische fabriek van de firma Mouton.' Deze 
schets van een Nederlands farmaceutisch bedrijf 
geeft mogelijk enige verduidelijking van de toestand 
der industriële vaderlandse farmacie. De fabriek van 
dr. J.Th. Mouton is op dat moment, 1872, de groot
ste in zijn soort, heeft een oppervlak van 13 aren en 
is gelegen aan de Havenstraat in Den Haag. 
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De fabriek bestaat uit 14 lokalen, waarvan het 
grootste in de loop der jaren is omgebouwd tot 
magazijn. Dit magazijn telt 5 verdiepingen en de 5 
afdelingen hiervan staan met luiken met elkaar in 
verbinding. 

De belangrijkste bron van aandrijving is stoom: 
'er werkt eene stoommachine van 10 paardekracht 
met 2 stoomketels. Vooral bij de galenische prae-
paraten treedt de hooge betekenis van den stoom 
als beweegkracht op den voorgrond. Wat is en 
wordt er vaak gezucht en gezwoegd bij het wrijven 
der kwikzalf'. 

Ook voor tot poeder brengen van 'drogerijen' 
dienen toestellen als stampers, hakmessen en wrijf-
molens die door stoom in beweging worden ge
bracht. In een apart lokaal worden verse planten 
eveneens met behulp van stoom verbrijzeld 'tussen 
staande en loopende steenen' om vervolgens als 
grondstof te dienen voor narcotische extracten. 
Stoom wordt ook gebruikt om hertshoorn te scha
ven zodat dit langdurige karwei snel uitgevoerd kan 
worden. 

Een afzonderlijk lokaal is bestemd voor de 
bereiding van extracten en destillaties. Stoom zorgt 
ook hier weer voor het uitdampen van de extrac
ten, maar wat bijzonder de aandacht trekt is een 
'vacuum-toestel voor groote hoeveelheden extract, 
bijv. Extractum graminus of taraxaci...'. De ketels 
waarin de extracten worden uitgedampt zijn soms 
wel 800-900 liter groot en dienen tevens voor 
destillaties. Daarnaast staan bij de firma Mouton 
tal van 'deplaceertoestellen' gereed voor de berei
ding van alcoholische en etherische extracten. 

Tincturen, zalven, pleisters, oplossingen 'van ga
lenische aard' worden in weer een andere ruimte 
vervaardigd en tenslotte vinden we hier een aantal 
droogkasten om drogerijen en chemicaliën te dro
gen. 

Daarnaast vervaardigt men ook 'pharmaceu-
tisch-chemische' preparaten. Kristallisaties en uit
dampingen geschieden in grote porseleinen scha
len die worden geplaatst op 'een groot zandbad ter 
grootte van 8 centiaren'. De schadelijke dampen 
die bij uitdampingen kunnen vrijkomen worden 
afgezogen in grote zuurkasten, die zo groot zijn 
dat er gehele fornuizen in geplaatst kunnen wor
den. 'Groote steenen praecipiteervaten dienen voor 
de bereiding van phosphas calcicus, carbonas cal-
cicus enz.'. 

In een grote koperen ketel worden zouten in het 
groot omgekristalliseerd, bijv. Chloras kalicus (100 
kg in één bewerking), sulphas kalicus, sulphas na-
tricus en sulphas ammonicus. Grote hoeveelheden: 

ferri subcarbonas, lactas calcicus worden vervaar
digd in grote platte uitdampbakken. 

De apparatuur van de firma Mouton bestaat 
verder nog uit: een mineraalwaterapparaat (voor 
de bereiding van magnesium bicarbonaat), destil-
leertoestellen en rectificeertoestellen voor de berei
ding van aether. 

'In één lokaal wordt voor eigenaardige bewer
kingen niet met stoom maar met vuur verhit. Hier 
worden moutazijn, ammonia liquida, bijtende kali 
en natron, polysulphuretum calcicum, chloretum 
calcium, sal cornu cervi bereid". In een klein lokaal 
werd een destillatie op gas uitgevoerd: oleum ani
male werd hier gerectificeerd. 

Tenslotte houdt de firma zich ook bezig met de 
bereiding van alkohol: 'Eene bijzondere vermel
ding verdienen het lokaal en de toestel voor de rec
tificatie van alcohol'. Dit toestel was de eerste 'co
lonne rectificatoire' in ons land en werd later in 
vele spiritusfabrieken toegepast. Deze destilleerke-
tel heeft omstreeks 400 liter inhoud. 

Er kwam heel wat bij kijken om de Nederlander 
van medicijnen te voorzien! Daarbij was de kwali
teit van de geproduceerde geneesmiddelen veel 
meer dan tegenwoordig nauwkeurig door regels 
wettelijk vastgelegd. In de Pharmacopee stond na
drukkelijk omschreven aan welke eisen een genees
middel diende te voldoen. Zo zal Mouton het niet 
in zijn hoofd gehaald hebben om bij de bereiding 
van bijvoorbeeld kaliumsulfaat af te wijken van de 
eigenschappen zoals ze door de tweede druk van 
de Ncderlandsche Apotheek uit 1871 werden om-
schreven:' 

'Zuilvormige, harde, kleurlooze kristallen of 
kristallijne korsten, die in koud water moeilijk, 
doch in kokend gemakkelijk oplossen. De oplos
sing zij neutraal, en worde niet troebel door kool
zuren natron, zwavelwaterstof of zwavelwaterstof-
zwavelammonium'. 

Ook moet vermeld worden dat veel industriële 
activiteiten seizoensgebonden waren, men was 
vaak aftiankelijk van de natuur. Een advertentie 
van een concurrent van Mouton, Brocades & 
Stheeman laat dat zien:' 

'Rob - Sambuci. / Onze geachte Clientele wordt 
beleefdelijk herinnerd, dat de tijd der ROB-SAM-
BUCI bereiding aanstaande is. Het zal ons zeer 
aangenaam zijn de orders en ledige potten vóór 
half September te mogen ontvangen, ten einde 
geene vertraging in de verzending te hebben. 

H.H. Collega's, die ze nog niet van ons betrok
ken, worden verzocht prijsopgaaf of monsters te 

2. Nederlandsche Apotheek ('s-Gravenhage, 1871-) 304-305. 
3. Pharmnceutisch Weekblad voor Nederland, 6/19 (1869). 
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ontbieden van 30 Augustus 1869. BROCADES & 
STHEEMAN, te Meppel.' 

Maar met de productie en kwaliteitsbewaking was 
men er nog niet. De producten moesten verkocht 
worden en om kenbaar te maken welke producten 
men verkocht dienden prijscouranten. Prijscou
ranten waren, naast de advertenties, de manier om 
de producent/groothandelaar in contact met de 
klant/apotheker te brengen. Uit 1877 dateert bijvoor
beeld een prijscourant van Mouton."* Qua vormge
ving leek deze prijscourant sterk op andere prijscou
ranten uit die tijd: lange vellen papier met daarop 
een aantal kolommen met artikelen en prijzen. De 
prijscourant van Mouton bevat zo'n 2000 artikelen 
en laat ons zien welk een enorm assortiment de 
geneesmiddelenproducent aan het eind van de 
vorige eeuw voerde. Waarbij telkens weer de grote 
sortering aan anorganische verbindingen in die 
tijd opvalt. Aan de hand van een voorbeeld is dat 
te illustreren: 33 verbindingen met jodium worden 
beschreven, van 'iodetum aethylaminicum' via 
'iodetum cupricum' en 'iodetum lithicum' tot 'io
detum zincicum'. 

Maar toch was er ook nog plaats voor nieuwe 
ontwikkelingen, want in 1874 lezen de Nederlandse 
apothekers in het reeds genoemde Pharmaceutisch 
Weekblad over de introductie van de capsule in ons 
land door de 'Heeren Mouton'.'' En weer wordt die 
informatie verspreid via de prijscouranten: 

'Ingevolge de toezending eener Prijscourant 
van capsules door de firma J. Mouton en Zonen te 
's Gravenhage maakten wij gebruik van het daarin 
vervatte aanbod, om monsters te zenden tot over
tuiging van de uitstekende kwaliteit. Er werden ons 
monsters toegezonden van capsules met pix liqui
da, tinctura acetatis ferrici aetherea et balsamum 
copaivae, oleum Eucalypti, extractum Eucalypti, 
apiol, xylol en pulvis cubebae. 

De capsules waren allen gaaf en net van vorm en 
de daarin bevatte geneesmiddelen bleken ons bij 
onderzoek van de beste hoedanigheid te zijn. We 
hebben tevens den inhoud van eenige capsules van 
dezelfde soort op het gewicht bepaald en dit leverde 
weinig verschil op. De capsules met pulvis cubebae 
komen ons minder rationeel voor, omdat dit ge
neesmiddel in groote doses moet worden toege

diend en er dus te veel capsules hiervan met 300 
milligram inhoud tegelijk genomen moeten worden. 

Het levert weinig bezwaar op, de capsules door 
te slikken en eerst na eenigen tijd bemerkt men bij 
oprisping, dat de gelaatina opgelost en de inhoud 
in de maag uitgestort is. 

De heer Mouton berichtte ons nog later, dat er 
binnen weinige dagen van alle soorten, die op de 
prijscourant staan, voorraad zal zijn'. 

Maar altijd was er de controle van het geleverde 
product door klant en concurrent. Kwaliteit stond 
nu eenmaal voorop en de discussie tussen apothe
kers geeft steeds weer blijk van hun betrokkenheid 
daarbij. Dr. J.E. de Vrij moppert over de kwaliteit 
van het 'Extractum cinchonae liquidum (de Vrij)'. 
Een fles waarin dit product verpakt zit, wordt door 
dr. De Vrij afgekeurd. Hij moet '...tot mijn groot 
leedwezen...' erkennen, '...dat het door de heeren 
van Rijsoordt van Meurs en Zoon aan mij gezon
den extract niet aan de eischen voldoet, die door 
mij aan het Extr. Cinch. Liq. gesteld zijn...'.'' De 
kleur van Unguentum simplex deugt niet.' Een 
verkleuring van dit product is ontstaan door een 
verkeerde bereidingstechniek. Want: 'Om fraaie, 
gele en geelblijvende zalf te verkrijgen, is alleen 
noodig gebruik te maken van porseleinen schalen 
en porseleinen spatels'. Zelfs werd, om de kwaliteit 
te bewaken, reeds in 1888 een steekproefsgewijze 
controle gehouden. VerschiUende firma's werden 
door Van Ledden Hulsebosch verzocht een mon
ster te zenden van 'Pulv. Cort. Rad. Ipecacuanhae 
pur'.* Het bleek dat alle monsters de toets der kri
tiek konden doorstaan en de wens die werd uitge
sproken was dan ook: 'Dat de commissiën voor de 
inspectie der apotheken zulk zuiver braakwortel-
poeder voortaan overal mogen aantreffen'. 

Kortom; farmacie was meer dan handel alleen. 
De productie van de diverse geneesmiddelen ver
eiste veel energie en, vanwege de strenge controle 
op de kwaliteit, veel nauwkeurigheid. Planning 
was van groot belang omdat seizoensgebonden 
activiteiten een belangrijk onderdeel van het werk 
van de apotheker waren. Tenslotte was handhaving 
en aanpassing van het enorme assortiment genees
middelen een grote opgave voor de negentiende-
eeuwse apotheker. 

4. Prijscourant 'Destilleerderij, Chemische en Pharmaceutische fabriek, Gemcthyleerd Gedestilleerd' J. Mouton, 
Nieuwehavenstraat 9, 's-Gravenhage (1877). 

5. Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland, 11/24 (1874). 
6. Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland, ig/ig (1882). 
7. Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland, 20/17 (1883). 
8. Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland, 25/8 (1888). 
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IN MEMORIAM MARIELENE PUTSCHER (14 
OKTOBER 1919-16 SEPTEMBER 1997) 

A.M. Luyendijk-Elshout 

Prof.dr.med. Marielene Putscher, emeritus hoogle
raar in de geschiedenis der geneeskunde aan de 
Universiteit van Keulen, was gedurende lange tijd 
nauw verbonden met haar Nederlandse collega's. 

Ofschoon zij de laatste jaren in haar bewegings
vrijheid werd beperkt door de gevolgen van een 
ernstige virusinfectie, opgelopen tijdens een me-
disch-historisch congres in Cairo in 1988, bleef zij 
vanuit haar woning in de Robert Kochstrasse con
tact onderhouden met haar buitenlandse collega's. 
Voorts bleef zij hulp bieden aan studenten, die een 
doctoraalscriptie voorbereidden op een breed histo
risch gebied, betreffende de tandheelkunde, kunst
historie, ethno-geneeskunde en psychologie. Vanaf 
1977 heeft zij zeventig van deze scripties begeleid. 
Deze zijn gepubliceerd in de Kölner medizin-histo-
rische Beitrdge, waarvan enkele in samenwerking 
met buitenlandse instituten. 

Professor Putscher was een zeer veelzijdige ge
leerde vrouw. Zij begon haar studie geneeskunde 
in 1941 in Leipzig, waar zij de ellende van de oorlog 
aan den lijve ondervond. In 1947 keerde zij zich af 
van de geneeskunde. Zij promoveerde in 1952 tot 
Dr.Phil. in de kunstgeschiedenis. Pas tien jaar later 
vatte zij haar medische studie weer op. In 1971 
verscheen haar opmerkelijke Habilitationsschrift, 
Pneuma, Spiritus und Geist, een belangrijke bij
drage aan de geschiedenis van de fysiologie. In het 
werk Geschichtc der medizinischen Abbildimg, waarin 
zij het werk van Robert Herrlinger voortzette, trok 
haar kundigheid op zowel kunst- als medisch-his-
torisch gebied internationaal aandacht. Haar veel
zijdigheid kwam ook tot uiting in het boek Die 
fünf Sinne. Beitrdge zu einer medizinischcti Psycho
logie, dat in 1978 door haar werd uitgegeven met 
drie artikelen van haar eigen hand. 

De Duits/Nederlandse betrekkingen op me-
disch-historisch gebied kregen in de jaren zestig 
gestalte in de 'Internationale Rheinische Kreis' van 
medici historici, waarin ook de hoogleraren Karl 
Rothschuh en G.A. Lindeboom een belangrijke rol 
speelden. Ook hier was Marielene Putscher zeer 
actief, zij onderhield nauwe banden met de Neder
landse collega's. Zij nam deel aan diverse medisch-
historische evenementen in Nederland, zoals aan het 
symposium 'Clinical Teaching Past and Present', dat 
in 1986, naar aanleiding van de herdenking van de 
stichting van het klinisch onderwijs in 1636, in 
Leiden werd gehouden. 
Zij maakte gebruik van de vele contacten die gebo

den werden door de 'Academie Internationale de 
l'Histoire de la Médécine' (thans E.A.A.N.S.). Zij 
liet haar doctorandi schrijven over traditionele en 
moderne westerse geneeskunde in culturen buiten 
Europa, zoals India, Pakistan, Bolivia en Samoa. 
Jarenlang was zij betrokken bij de uitgave van het 
medisch-historische tijdschrift Clio Medica. 

Zelfs toen zij al door haar ziekte in haar bewe
gingsvrijheid belemmerd werd, kwam zij nog 
regelmatig naar bijeenkomsten in Nederland. Dit 
heeft op haar Nederlandse collega's indruk ge
maakt. Haar veelzijdigheid, haar vakkennis, haar 
gave bij jonge mensen belangstelling te wekken 
voor medisch-historisch onderzoek en de trouw 
aan haar Nederlandse vrienden zullen wij niet licht 
vergeten. 

ACTUALITEITEN 

Geleerd in Utrecht 
Wasmodellen en gedroogde preparaten van armen 
en benen, menselijke en dierlijke organen op sterk 
water, papier-maché bloemmodellen, porseleinen 
kristalmodellen, natuur- en sterrenkundige instru
menten, maar ook afgietsels van antieke sculpturen, 
deze en nog veel meer bijzondere voorwerpen zijn te 
zien op de tentoonstelling 'Geleerd in Utrecht' in 
het Utrechtse Universiteitsmuseum. 

Ze zijn in de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw gebruikt door hoogleraren en stu
denten aan de Utrechtse universiteit. De universi
teit schafte de voorwerpen aan om het onderwijs 
minder theoretisch en meer aanschouwelijk te ma
ken. Zo konden studenten in de geneeskunde, bij 
gebrek aan echt menselijk materiaal, met behulp 
van preparaten en modellen het menselijk lichaam 
bestuderen en leerden studenten in de geologie 
mineralen herkennen door het meten van kristal
modellen. 

In 'Geleerd in Utrecht' zijn deze historische 
onderwijsverzamelingen tentoongesteld rondom ne
gentiende-eeuwse collegebanken. Bezoekers kunnen 
er plaatsnemen om oude collegedictaten te bestude
ren of meer te weten te komen over het leven en 
werk van beroemde Utrechtse wetenschappers. 

De tentoonstelling 'Geleerd in Utrecht' is te zien 
in het Universiteitsmuseum, Lange Nieuwstraat 106 
in Utrecht. Het museum is geopend van dinsdag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag, zon- en 
feestdagen van 13.00-17.00 uur. Het museum is vanaf 
Utrecht CS te bereiken met bus 2/22. 
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