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SEBALDJUSTINUS BRUGMANS' STRIJD 
TEGEN DE HOSPITAALVERSTERVING 
TEUN VAN HEININGEN* 

Sinds de gele koortsepidemie van Philadelphia (1793) voerde men in Europa verhitte 
discussies over het al dan niet besmettelijk zijn van algemeen heersende ziekten.' Zij die 
geloofden dat ziekten besmettelijk waren noemden ze contagieus, hun tegenstanders 
spraken van miasmatisch of infectueus. Zo werd de gele koorts volgens de contagionisten 
veroorzaakt door een aanwijsbare en ondermeer van mens tot mens overdraagbare 
smetstof (contagium), terwijl de anti-contagionisten spraken van een miasmatische ziekte, 
veroorzaakt door een 'algemeene gesteldheid der dampkringslucht', al of niet bezwangerd 
met een miasma. In die laatste visie was de dampkringslucht altijd het medium. Zo'n 
miasma ontstond bijvoorbeeld uit moeraslucht, of uit een foyer d'infection (rottingshaard). 
De in een potentiële lijder werkzame voorbereidende en aanleidende oorzaken verhoogden 
de gevoeligheid voor de ziekte, terwijl de hevigheid ervan afhing van de afstand tot de 
foyer d'infection en van de duur der blootstelling daaraan. De contagionisten bepleitten 
stringente maatregelen ten aanzien van quarantaine en isolatie, de anti-contagionisten 
achtten deze zinloos. 

In Nederland werden soortgelijke discussies gevoerd naar aanleiding van hier voor
komende ziekten, waarvan wij hier in het bijzonder de hospitaalversterving of gangraena 
nosocomialis (ook wel hospitaalbrand, putrefaction, gangrene des hópitaux, pourriture 
d'hópital, pourriture gangréneuse of gatxgrène humide) willen behandelen. In de Hollandse 
hospitalen en gevangenissen was zij bijna altijd aanwezig. Vooral onder militairen maakte 
zij veel slachtoffers. De ziekte begint met een algemeen gevoel van onwelzijn, gevolgd door 
koorts en verettering van wonden. De dikke witte etter wordt steeds dunner en gaat scherp 
stinken. De wonden en zweren worden steeds pijnlijker. Daarna beginnen in het wond-
gebied versterving en verrotting. Eerst worden de huid en het onderhuids bindweefsel 
aangetast en vervolgens de dieper gelegen weefsels, zoals spieren en pezen. Zenuwen en 
bloedvaten blijven langer bestaan. Het botweefsel sterft in lagen af, die vervolgens worden 
afgestoten. Uiteindelijk treedt de dood in. 

* Diepenbrocklaan u , 7582 CX Losser. De auteur dankt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NVVO), die het onderzoek betreffende Brugmans mede mogelijk maakte. Dezelfde dank gaat uit naar 
mevr. prof.dr. .A.M. Luyendijk-Elshout, emeritus-hoogleraar in de geschiedenis der geneeskunde te Leiden, die 
met prof.dr. H. Beukers mijn belangstelling voor Brugmans wekte. Laatstgenoemde dank ik, net als prof.dr. Paul 
Kluyskens, emeritus-hoogleraar in de geschiedenis der geneeskunde te Gent, ook voor zijn waardevolle adviezen. 
Prof. Kluyskens dank ik tevens voor de foto van zijn betovergrootvader )oseph-Fran(;ois Kluyskens. 

1 Ann F. La Berge, Mission ami method - The early nineteenth century French public health movement 
(Cambridge 1992) 91-92; Erwin H. Ackerknecht, Gcschichte und Geographic der wichtigsten Krankheiten 
(Stuttgart 1962) 49-52; Erwin H. Ackerknecht, Medicine at the Paris hospital 1//4-1848 (Baltimore 1967) 157-
160; Erwin H. Ackerknecht, 'Anticontagionism between 1821 and 1867', in: Bidletin of the History of Medicine 22 
(1948) 562-593. Tussen 1800 en 1830 vonden er stevige discussies plaats over de besmettelijkheid der gele 
koorts. VV. Coleman, 'Yellow Fever in the North/The Methods of Early Epidemiology', in: Wisconsin 
Publications in the History of Science and Medtcine (Madison, University of Wisconsin Press, 1987} NE 6, 26 
e.v.: 'In 1830 was er sprake van een voorlopige triomf voor de anticontagionisten.' 
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Sebald Justinus Brugmans' strijd tegen de hosptitaalversterving 

Sebald Justinus Brugmans (1763-1819), kopie naar het 
schilderij van Charles Howard Hodges, Faculteit 
Geneeskunde, vakgroep Metamedica, RU Leiden. 

De Leidse hoogleraar Sebald Justinus Brugmans (1763-1819) bestreed de hospitaaversterving 
ruim 25 jaar. In het licht van de verhitte discussie rond de mogelijke besmettelijkheid van 
gele koorts is het geen wonder dat ook de mogelijke besmettelijkheid van de hospitaalver
sterving hem hogelijk interesseerde: 

Ter ontwikkeling van de gelegenheidsoorzaken is vooraf noodig te bepalen of deze ziekte moet worden 

gehouden voor eene epidemische hospitaalziekte, dan wel voor eene, die in den eigenlijken zin besmettelijk 

kan genoemd worden. In het eerste geval ontstaat zij uit eene algemeene gesteldheid in den dampkring, in 

het laatste geval uit eene bijzondere smetstoffe, welke van den eenen lijder, door hospitaalbesmetting 

aangedaan, overgebracht wordt op den anderen, welke ten gevolge daarvan door dezelfde ziekte wordt 

overvallen.-

Brugmans schreef zijn verhandeling in antwoord op een prijsvraag in het voorjaar van 
1812 uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, 
over de vraag hoe men de ziekte moest voorkomen en bestrijden. Behalve van Brugmans 
kwamen er nog verschillende andere antwoorden binnen, hetgeen ons in staat stelt zijn 
ideeën met andere gangbare opvattingen te vergelijken. Drie vragen staan centraal in dit 
artikel: welke oplossingen gaven de inzenders op deze prijsvraag aan? Welke positie nam 
Brugmans daarin in? Tenslotte: welke betekenis had de bekroonde bijdrage voor de strijd 
tegen deze ziekte en voor de preventie ervan? In het bijzonder interessant is daarbij dat 
Brugmans het strikte onderscheid tussen contagium en miasma losliet. Zijn verhandeling 
over de ziekte, die in zijn tijd zeer geprezen werd, is daarom niet alleen interessant als bij
drage aan het bedwingen van deze dodelijke ziekte, maar werpt ook nieuw ligt op de 
medische discussies aan het begin van de negentiende eeuw. 

2 S.J. Brugmans, "Verhandeling over de gesteldheid en zamenstelling der dampkring in welke de zoogenaamde 
Hospitaalversterving bij gewonden plaatsheeft', Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschap
pij der Wetenschappen te Haarlem, zevende deel, tweede stuk (Amsterdam 1814), par. 13 p. 18. 
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Carrière in de militaire gezondheidszorg 
Sebald Justinus Brugmans werd in 1763 te Franeker (Friesland) geboren, waar zijn vader 
Antonius Brugmans hoogleraar was in de wijsbegeerte, wiskunde, natuurkunde en astro
nomie. In 1767 aanvaardde deze een aanstelling te Groningen. Sebald Justinus studeerde er 
wijsbegeerte, in welk vak hij promoveerde in 1783. Na in dezelfde plaats nog enige tijd 
geneeskunde te hebben gestudeerd voltooide hij deze studies te Leiden en promoveerde 
vervolgens te Groningen (1785). In oktober 1785 werd hij te Franeker benoemd tot hoogleraar 
in de natuurkunde, wiskunde, astronomie en metafysica. Een jaar later werd hij hoogleraar in 
de botanie, waarna nog hoogleraarschappen in de natuurlijke historie (1787), geneeskunde 
(1791) en chemie (1795) volgden.' 

Daarnaast raakte hij nauw betrokken bij de militaire gezondsheidszorg. Hoewel Brugmans' 
carrière in dit veld eerder is beschreven, verdienen enige aspecten opnieuw aandacht. In 
het najaar van 1794 vroeg Boyer, de secretaris der 'Gecommitteerde Raden van Holland', 
hem het 'Pesthuis' te Leiden in te richten als 'Koninklijk Hannoversch Hospitaal'.'' (Een 
Engels-Hannoverse troepenmacht bevond zich op dat moment in Nederland in verband 
met de oorlog tegen het revolutionnaire Frankrijk.) Eigener beweging begon Brugmans er 
achtergelaten gewonde en zieke soldaten te verzorgen. Zodoende viel de aandacht al snel 
op hem toen na de Bataafse omwenteling de nieuwe overheid besloot de militaire gezond
heidszorg te reorganiseren. Uit het bericht van L.A. van Meerten over de stichting van het 
'Geneeskundig Bestuur'(i795)' blijkt dat het kersverse 'Committé tot d'Algemeene Zaken 
van het Bondgenootschap te Lande'^ in het voorjaar van 1795 enige personen, waaronder 
Brugmans, vroeg hiertoe een plan te ontwerpen. De 'Instructiën voor de onderscheiden 
officieren van gezondheid' werden vastgesteld op 20 mei 1795, waarna het 'Bureau van 
Gezondheid over de Armee en de Hospitalen der Bataafsche Republiek' op 18 juli 1795 met 
haar werkzaamheden begon.'' Op 5 november 1806 benoemde koning Lodewijk Napoleon 
Brugmans tot Directeur van het 'Geneeskundig Bureau der Armee' en tot Staatsraad.** Het 
Leidse hospitaal werd 'Groot Militair Hospitaal van Instructie'.' Het Geneeskundig Bureau 

3 H.C. van der Boon Mesch, 'Lofrede op Sebald Justinus Brugmans' en A. Capadose, idem: in Werken der 
Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen (Leyden 1825). A.J. van der .Aa, Biographisch 
woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op enigerlei 
wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt (Haarlem 1852) s.v. 

4 Het hospitaal functioneerde van 1794 tot 1801, van 1802 tot 1812 en van 1815 tot 1822. 
5 L.A. van Meerten, Bericht wegens de thans plaats hebbende geneeshindige inrichtingen bij de nationale troupes 

der Bataafsche Republiek - door het Bureau van Gezondheid over de Armee en de Hospitalen der Bataafsche 
Republiek (Leyden 1796). Van Meerten was secretaris van dit Bureau. 

6 De naamsverandering van 'Gecommitteerde Raden van Holland' in 'Committé tot de Algemeene Zaken van 
het Bondgenootschap te Lande' is het gevolg van de machtswisseling die begin 1795 in Holland plaatsvond, 
waardoor begin mei 1795 na de Vrede van Den Haag de Bataafsche Republiek een feit was. 

7 Verdere informatie hierover geven de verhandeling van F.S. Alexander, Verhandeling over het hospitaalversterf 
(Rotterdam 1818, 1824) en de door Van Dommelen en Romeyn geschreven geschiedenissen van de militair-
geneeskundige dienst: D. Romeyn, Onze militair-geneeskundige dienst voor honderd jaren en daaromtrent 
(Haarlem 1913); G.F. van Dommelen, Geschiedenis der militair-geneeskundige dienst in Nederland - met inbe
grip van die zijner zeemagt en overzeesche bezittingen, vanaf den vroegsten tijd tot op heden (Nijmegen 1857). 

8 Parijs, Service Historique de VArmee de Terre (verder: SHAT), 3 V ' 128: 5 Novembre 1806. In dit geval is er spra
ke van een synoniem: het 'Geneeskundig Bureau' en het 'Bureau van Gezondheid der Armee zijn twee namen 
voor hetzelfde. Het 'Bureau van Gezondheid der Armee' is identiek aan Bureau de Santé de VArmée. Tussen 
1806 en 1810 werd ook de naam Conseil de Santé gehanteerd, nadat dit in Frankrijk op 24 maart i8oo was 
gesticht (zie: Ceiifre Historique des Archives Nationales, Parijs (verder 'CHAN') AD Vin-63, Bulletin des Lois, 
NE 15, 16). Zie ook Ann F. La Berge (n. 1), Mission and Method, 18, 84,91. 

9 E. Évrard, Asklepios onder de wapens (Brussel 1997) 74, noemt 1808. A.P.M. Langeveld, 'Van Applicatiecursus tot 
Kweekschool - De beginjaren van de Militair-Geneeskundige opleiding in Nederland', in D. de Moulin, 
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Sebald Justinus Brugmans' strijd tegen de hosptitaalversterving 

hield zich in het begin vooral bezig met het zoeken van geschikte onderkomens voor de 
soldaten - zowel kazernes als hospitalen. Brugmans probeerde de nadruk te leggen op de 
verbetering van de omstandigheden in de hospitalen en op de persoonlijke hygiëne van de 
soldaten, de geneesheren en de verzorgers. 

In het begin van de zomer van 1810, toen Holland volledig bij het Franse Keizerrijk werd 
ingelijfd, kwam het bestuur der hospitalen volledig in Franse handen en vanaf dat 
moment werd in de organisatie en het bestuur ervan de Franse benadering gevolgd. De 
organisatie van de 'op de Hollandse leest geschoeide' hospitalen was gekenmerkt geweest 
door een ongedeelde leiding, waarbij de medische top verantwoordelijk was voor het func
tioneren van het hospitaal, zowel medisch als administratief, en de volledige verantwoor
delijkheid berustte bij de chefarts. In de organisatie naar Frans model waren de medische 
zorg en de administratie juist duidelijk van elkaar gescheiden. Vanaf het moment dat deze 
veranderingen werden doorgevoerd sloeg Brugmans tegenover zijn superieuren een andere 
toon aan: hij prees de kwaliteit van de nieuwe organisatie.'" 

Enige maanden na de inlijving van Holland bij het Franse Keizerrijk werd Brugmans 
aangesteld tot chef-arts der militair-geneeskundige dienst voor de in de noordelijke 
Nederlanden gelegerde 17de en 31ste divisie der Keizerlijke Armee. Op 12 januari 1811 
schreef hij hierover aan de Comte De Cessac, Ministre-Directeur de l'Administration de la 
Guerre (te Parijs) een brief waarin hij hem dankte voor deze vererende aanstelling." Al op 
31 januari 1811 liet hij een weekoverzicht van het Amsterdamse Hospitaal insturen.'- Kort 
daarna informeerde hij zijn hoofdofficieren van gezondheid over zijn benoeming en over 
de door hem opgestelde dienstvoorschriften.'' Op advies van De Cessac verhoogde Keizer 
Napoleon op 23 februari 1811 het aantal posten van Inspecteur-Generaal der Militair-
Geneeskundige Dienst tot zeven en benoemde Brugmans naast Percy, Desgenettes, Coste, 
Heurteloup, Parmentier en Larrey. Op 13 maart 1811 deelde De Cessac hem dit verheugende 
nieuws mee en meldde dat hij spoedig naar Parijs moest vertrekken.''* Brugmans - zeer 
vereerd door deze benoeming - was verantwoordelijk geworden voor alle militaire hospitalen 
in Holland. Helaas - zo verklaarde hij - had men hem voorlopig nog nodig in Holland om 
er zojuist gearriveerde Franse officieren van gezondheid te informeren over de door het 
klimaat en de bodem bepaalde ziekten.'' 

Op 22 december 1813, na de aftocht van de Franse troepen en het herstel van de Neder
landse onafhankelijkheid, moest Brugmans al zijn ambten neerleggen. Hem werd het 
rectoraat 'voor het leven' van de Leidse universiteit ontnomen en hij verloor al zijn profes
soraten en andere publieke functies. Het langs een omweg vernomen bericht van zijn 

's Rijkskweekschool voor militaire geneeskundigen te Utrecht (Amsterdam 1987) 19, noemt 1803. Zie ook: A.P.M. 
Langeveld, Het pesthuis te Leiden van 1635 tot 1822 (Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit Geneeskunde, scriptie 
Geschiedenis der Geneeskunde 84.7 (1986)) 37-38. 

10 Parijs, Service Historique de l'Armée de Terre (verder: SHAT), 3 Y'̂  128; S.J. Brugmans (Leyde) aan Comte de 
Cessac (Paris); 28 Mars 1811: 'Tandis que Ie Service de Santé s'organise ici avec beaucoup de succes sur Ie pied 
francais,... etc.'Van der Boon Mesch (n. 2),'Lofrede' en Capado,se (n. 2),'Lofrede' (n. 2) meenden dat de hos
pitalen tussen 1795 en 1813 'op de Hollandse leest geschoeid' waren. Zie echter Langeveld (n. 9), Pesthuis, 101; 
'As a result, in 1808 the regimental hospitals ware established with the French system as their example, . . . etc.'; 
zie ook Langeveld (n. 9) Van itpplicatiecursus tot kweekschool, 9. Enige precisering is dus op zijn plaats. 

11 SHAT, 3 Y''128. 
12 Ministère de la Defense, Service de Santé des Armées, Musée EASSA Val-de-Grace, Paris (France), Car 9 Doss. 

43-
13 SHAT, 3 Y*' 128, Brugmans (Leyde) aan Comte De Cessac (Paris), 4 Février 1811. 
14 SHAT, 3 Y*̂ ' 128, Brugmans (Leyde) aan Comte De Cessac (Paris), 13 Mars 1811. 
15 SHAT, 3Y'*' 128; S.J. Brugmans (Leyde) aan Comte de Cessac (Paris), 28 Mars 1811. 
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afzetting overrompelde hem. Hij behield slechts zijn lidmaatschappen van geleerde 
genootschappen. Dat Brugmans zo plotseling ambteloos burger vs'erd was een gevolg van 
zijn duidelijke betrokkenheid bij het Franse Keizerlijke bestuur over Holland, als provincie 
van het Franse Keizerrijk. 

Brugmans' jongere broer, mr. Pibo Antonius Brugmans, probeerde in een emotionele 
brief aan Koning Willem I een wending ten goede te bewerken. Hij benadrukte dat men 
zijn broer ten onrechte van allerlei kwaad had beticht, terwijl deze juist veel goeds had 
gedaan, een verdienste die hem al jaren daarvoor de bewondering van andere natiën had 
bezorgd. De straf was beslist niet gerechtvaardigd.'* Kennelijk had deze interventie het 
gewenste resultaat. Op 14 oktober 1814 werd Brugmans opnieuw benoemd tot Inspecteur-
Generaal van de Geneeskundige dienst der Landstrijdkrachten, nu ook voor de Zuidelijke 
Nederlanden. In februari 1815 werd daaraan de zorg voor de Zeemacht en de Koloniën toe
gevoegd en kreeg hij de rang van generaal-majoor. 

De prijsvraag over de hospitaalversterving 
In de jaren waarin Brugmans verantwoordelijk was voor de militair-geneeskundige dienst 
der Bataafsche Republiek, het Koninkrijk Holland, Holland als provincie van het Franse 
Keizerrijk en vervolgens het Koninkrijk der Nederlanden, veroorzaakten ziekten als de 
herfstkoortsen, typhus en hospitaalversterving regelmatig grote problemen (zie tabel 1). 

Tabel 1: De hospitaalversterving in de hospitaalvoorzieningen in de Nederlanden (tussen 1794 en 1819). 

Hospitaalversterving Hospitaalvoorziening 

Najaar 1794-1795 Leiden, Alkmaar, Den Helder 

1795 Leiden (*), Feyenoord, St. Gerlach 

1798 Leiden, Woerden 

Zomer en najaar 1799 Leiden 

1801 Bergen op Zoom 

(Na)zomer 1805 Amsterdam, Leiden 

Zomer en najaar 1807 Leiden, grote explosie 

Najaar en begin winter 1809 Leiden, GentC*"*) 

Najaar 1810 Leiden, Utrecht 

Zomer en najaar 1811 Utrecht 

Najaar 1812 Utrecht 

Najaar (eind) 1813 Leiden, Utrecht, Nijmegen, Alkmaar 

Vlak vóór 1814 Den Helder 

Najaar 1814 Utrecht 

Gegevens ontleend aan: T.W. van Heiningen, 'Correspondentie S.J. Brugmans (1763-1819)', nog onuitgegeven 

manuscript; J.F. Kluyskens (n. 53), 'Verhandeling over de hospitaalversterving' (In 1809 herbergden de zes Gentse 

hospitalen vele met gangreen besmette gewonden van de landingen der Engelsen op Walcheren); voor Utrecht, 

Feyenoord en St. Gerlach, zie F.S. Alexander (n. 7), Verhandeling over het Hospitaalversterf In 1794-95 (*). 1799 en 

1809 {**) heerste er een oorlogssituatie. 

16 Romeyn (n. 7), Onze militair-geneeskundige dienst, 50-59. 
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Sebald Justinus Brugmans' strijd tegen de hosptitaalversterving 

In het voorjaar van 1812 schreef de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem 
een prijsvraag uit, waarvan het te bekronen antwoord zou moeten helpen bij de strijd 
tegen de telkens weer opduikende hospitaalversterving. De prijsvraag luidde als volgt:'̂  

Kan de gesteldheid en zamenstelling van den Dampkring, welke onmiddellijk tot de gemelde Gangraena 

Nosocomialis aanleiding geeft, door Natuur- of Scheikundige middelen worden ontdekt? - Zoo ja, 

welke is de gesteldheid en zamenstelling, en waardoor wordt dezelve voortgebragt? En door welke 

middelen kan het ontstaan van die gesteldheid in den Dampkring worden voorgekomen, of, plaats heb

bende, het best en spoedigst worden verbeterd? De Maatschappij verlangt, door de beantwoording dezer 

vrage, den grond gelegd te zien tot eene nadere en opzettelijke Genees- en Heelkundige beschouwing 

der Gangraena Nosocomialis, daar de behandeling van dit gebrek, zoo meniginalen, niet alleen op ver

schillende, maar zelfs op geheel tegenstrijdige wijze wordt ingerigt'. 

Het initiatief tot deze prijsvraag was genomen door de Leidse stadsheelmeester Jacob 
Logger. Hij sprak hierover met Brugmans, en samen stelden zij vervolgens de definitieve 
versie van de prijsvraag voor in de algemene vergadering van de Hollandse Maatschappij.'** 
Brugmans was ongetwijfeld in het onderwerp geïnteresseerd. Zijn belangstelling gold alle 
plaatsen waar veel mensen onder ongunstige omstandigheden verkeerden, zoals hospitalen, 
belegerde plaatsen en gevangenissen. Men kan Brugmans' strijd tegen de hospitaalverster
ving niet los zien van zijn worsteling met de bijna jaarlijks terugkerende herfstkoortsen. In 
zijn rapportages uit 1811 aan De Cessac noemde hij in verband met beide ziekten dezelfde 
negatieve klimaats- en omgevingsfactoren.'' Hij was beslist ontevreden met de bestaande 
situatie. De kwaliteit der hospitalen ging door de verslechterende positie der Staatskas 
voortdurend achteruit.^" Ook prikkelde hem Richerands uitspraak - La gangrene d'hópital 
nest aucunement contagieuseF^ 

Aanvankelijk liet Brugmans zich, als bedenker van de prijsvraag, net als Logger tot jurylid 
benoemen. Maar nadat hij op 22 december 1813 op non-actief was gesteld besloot hij om 
zelf mee te dingen en bedankte hij als jurylid." Hij veronderstelde dat de situatie kon worden 

17 Brugmans (n. 2),'Verhandeling', p. 4, par. 1. 
18 Dit blijkt uit een brief van Logger aan Van Marum van 16 mei 1812, Haarlem, Rijksarchief In Noord-Holland, 

archief Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (verder; HMW) 444.90. Jacob Logger {1759-1841), con
sulterend chirurgijn van Koning Willem I, was enige tijd aan de Leidse medische faculteit ingeschreven. Als 
lid van diverse genootschappen publiceerde hij over breuken, gezwellen, ainputaties en staar 

19 S.J. Brugmans (Leyden) aan Comte De Ces.sac (Paris), 29 Mai 1811. EASSA/Val-de-Grace, Car 9 Doss 43. 
20 De door .A.H.M. Kerkhoff in D. de Moulin ed., 's Rijkskweekschool voor ntititaire Geneeskundigen te Utrecht' 

(1S22-1S6S), Verslag van een symposium gehouden te Nijmegen op 26 september 1987 (Amsterdam 1988) 12 
gemaakte opmerkingen wijzen duidelijk in die richting. Daarbij komt nog Brugmans' uitgebreide klacht 
tegenover de Comte de Cessac (Ministre Directeur de l'Administration de la Guerre, Parijs) over de buitenge
woon slechte kwaliteit van alle militaire hospitalen en garnizoensonderkomens in de onder zijn bestuur 
staande regio (zie EASSA, Car 9 Doss 43, dd. 29 Mei 1811). 

21 Anthelme B. Richerand (1779-1840) herhaalt de nu volgende uitspraak in verschillende edities van zijn 
Nosographie et thérapeutique chirurgicales [Paris. 1S12), Tome I, 47-48: 'Nonobstant les faits rapportés dans Ie 
paragraphe précédant, des observations et des experiences plus récentes m'ont prouvé que la gangrene d'hópital 
n'est aucunement contagieuse; lorsqu'elle règne épidémiquement dans un hospice, elle dépend des causes 
répandues dans 1'athmosphère, qui portant la même influence sur toutes les plaies, les affectent toutes du 
même genre de depravation. Elle résultc toujours de I'altération des propriétés vitales, individuellement res-
sentie par chaque blessé.' De tekst in de editie 1821, p. 310, is nog steeds van precies dezelfde strekking. 

22 E. Évrard (N. 9), Asklepios onder de wapens, 78 geeft een andere verklaring. Volgens hem zou Brugmans eerst de 
verhandeling hebben geschreven en daarna besloten hebben om daarover een prijsvraag voor te stellen. Uit de 
van Brugmans resterende correspondentie met Martinus van Marum - toentertijd secretaris van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen - blijkt niets van die strekking. Als Évrard's stelling juist was geweest, dan had 
Brugmans vanaf het begin geen deel uitgemaakt van de jury. Zie ook: I.G. de Bruijn, Inventaris van prijsvragen 
van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Haarlem en Groningen 1977) p. 124, prijsvraag 159. 
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verbeterd en hij wist wat anderen over de scheikundige en natuurkundige achtergronden 
van het gangreenprobleem hadden geschreven.-' De deelname aan deze prijsvraag was een 
uitgelezen kans om zijn opvattingen via de Maatschappij uit te dragen. Zij maakte immers 
deel uit van een uitgebreid internationaal netwerk van geleerde genootschappen. 

De inzending van Brugmans 
Brugmans' inzending onder het motto Naturalam causam quaerimus et assiduam, non 
raram et fortuitam ('Wij zoeken een uit de natuur voortvloeiende en voortdurend aan
wezige oorzaak, niet een sporadisch voorkomende en toevallige oorzaak') omvatte vier 
hoofdstukken: 
i Over de aard der ziekte en hare verschijnselen. 
2 Over de oorzaken der ziekte in het algemeen. 
3 Over de gesteldheid en zamenstelling der dampkring, welke onmiddellijk tot deze hospitaal-

ziekte aanleiding geeft. 
4 Over de middelen door welke het ontstaan van de gesteldheid in den dampkring, welke tot 

de zogenaamde Gangraena Nosocomialis aanleiding geeft, voorgekomen, of, plaats hebbende, 
het best en spoedigst kan verbeterd worden. 

Deze inzending roept verschillende vragen op: Wat onderzocht hij precies? - Hoe verrichtte 
hij dat onderzoek? - Welke implicaties hadden de uitkomsten voor zijn kijk op 'miasma' en 
'contagium' - of: Hoe beïnvloedden deze uitkomsten zijn standpunt aangaande de 
besmettelijkheid der hospitaalversterving? 

In Brugmans' tijd meende men dat de dampkring behalve verschillende rond 1780 door 
Franse en Britse scheikundigen ontdekte gassen ook nog andere bestanddelen kon bevatten. 
Zo kon de dampkring volgens de Leidse hoogleraar Ypey gemakkelijk 'vluchtig-vloeijbare' 
produkten ('lugtvormige uitvloeijsels') van rottende dierlijke of plantaardige lichamen 
opnemen-"' en vervolgens het leven van dier en mens bedreigen. Ypey wenste zich niet uit 
te spreken over de vraag welke bestanddelen daarvan ziekten veroorzaken. 

Omdat Brugmans nog niet zolang daarvoor tegenover zijn superieur een dringende 
klacht had geuit over de slechte hospitaalvoorzieningen,'' besloot hij zijn onderzoek in 
verschillende hospitalen te doen. In elk daarvan nam hij telkens 's morgens vroeg in 
verschillende ziekenzalen monsters van de bovenste, middelste en onderste luchtlagen: in 
zalen met lijders aan hospitaalversterving, zalen met andere zieken en zojuist gereinigde 
zalen. 

23 Brief van S.L Brugmans (Leiden) aan M. van Marum (Haarlem); 24 februari 1818. HMW 444.251.173 R 
24 A. Ypey, Systematisch handboek der beschouwende en werkdaadige scheikunde (Amsterdam 1804-1805) 75-80; 

G.H. Ritter, 'Verhandeling over de oorzaken der besmettelijke ziekten in belegerde plaatsen', in: Natuurlijke 
Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Haarlem 1819) 9, 99-182; F.J. Wittmann, 
'Verhandeling over de besmettelijke ziekten in belegerde plaatsen', in: Natuurkimdige Verhandelingen van de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Haarlem, 1819) 9,1-98; J. Henle (n. 24), Von den Miasmen und 
Kontagien - und von den kontagiósen Krankheiten (1840, herdruk Leipzig 1910); H. ten Have, Geneeskunde en 
filosofie - De invloed van Jeremy Bentham op het medisch denken en handelen (Lochem 1983). Vgl. ook de hierna 
te bespreken verhandelingen van D.G. Kieser, F.S. Alexander (1818) en J.F. Kluyskens. 

25 S.J. Brugmans (Leyde) aan de Ministre Directeur de l'Administration de la Guerre (Paris), 29 mei 1811. 
EASSA, Car 9 Doss 43. 
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Hij wist dat de plaatselijke ontsteking en de zichtbare verrotting en versterving bijna 
gelijktijdig optreden en dat de etter tijdens het ontstekingsproces steeds wateriger wordt en 
steeds scherper gaat stinken ('ontaardt'). Verder was hem bekend dat de bij gangreenlijders 
waargenomen geur door de ettervorming ontstaat, dus kort vóór de rotting begint.-'' Ook 
wist hij dat de etterbestanddelen, net zoals bloedbestanddelen en slijm in de dampkrings
lucht oplossen. Daarbij geven zij iets van hun 'eigenaardige beginsels' af aan de omringende 
lucht ('lo, '43). Ook de door de hospitaalversterving aangedane wonden doen dat. De in de 
zalen aanwezige mensen geven vooral 's nachts aan de omringende lucht ook nog andere 
'beginselen' af, zoals waterdamp en vluchtige dierlijke stoffen; de geur 'bewijst' dat. Helaas 
worden de laatstgenoemde stoffen niet door de bekende scheikundige middelen 'aan
gedaan'. Ook was hem bekend dat de aansteking binnen enkele uren kan plaatsvinden, dat de 
dood binnen enkele dagen kan volgen en dat de hevigheid van het ziekteproces afhangt van 
de hevigheid der besmetting. Verder veroorzaakt de verschillende levensenergie der lijders 
een grillig verspreidingspatroon der ziekte. '̂' 

Brugmans besloot de dampkringslucht te onderzoeken, waarmee zich mogelijke sporen 
van de hospitaalversterving hadden vermengd. Er stonden twee wegen open: eudiometrisch 
onderzoek en een kwalitatieve scheikundige analyse. De eudiometrie was door Fontana en 
Guyton-Morveau ontwikkeld als een manier om quantitatief het stikstof- en zuurstof
gehalte van de lucht (en daarmee, nam men aan, de 'kwaliteit' ervan) te bepalen. Bij zijn ana
lyse stelde Brugmans vast dat de samenstelling van de bovenste luchtlaag in de ziekenzalen 
niet noemenswaard veranderde. Zij bevatte altijd meer zuurstof en stikstof dan de beide 
andere lagen. Ook in zalen met zieken en in zalen met lijders aan hospitaalversterving ver
anderden het stikstofgehalte en het zuurstofgehalte van de bovenste luchtlaag niet, het 
'koolstofzuurgas'gehalte (CO,) daarentegen wel (§41, §50). De eudiometrie kon geen 
andere gegevens verschaffen (§40). In elk geval kon men er de gezondheid der damp
kringslucht niet mee bepalen. Scheikundig onderzoek bewees dat de samenstelling van de 
middelste luchtlaag aanmerkelijk kon variëren. De lucht van lijders aan hospitaalversterving, 
in aanraking gebracht met helder kalkwater, werd troebel. Zij bevatte dus veel koolstofzuur-
gas. Zo bepaalde hij dat in de dampkring van hoog naar laag het koolstofdioxidegehalte 
duidelijk toenam. Voor de bepaling van 'gezwaveld waterstof' (H S) gebruikte hij 'azijn
zuur-lood' (loodacetaatoplossing) en 'salpeterzure zilver' (zilvernitraatoplossing). De stank 
van de wonden van lijders aan de hospitaalversterving bleek tegen verwachting geen 
ammoniak te bevatten, zoals proeven met zuur lakmoespapier aantoonden.̂ ^^ Ook de lucht 
van watten - doordrenkt met de etter van verse zweren van lijders aan hospitaalversterving 
- bevatte geen ammoniak. De reactie met 'azijnzuurlood' (lood-acetaat) en salpeterzuur-
zilver (zilvernitraat) bewees dat de lucht rond lijders aan hospitaalversterving zwavelwa
terstof bevatte, soms zoveel dat daaruit fijne zwavel neersloeg, wanneer zij aan het gas 
muriatique oxygéné-"^ werd blootgesteld. Hij kon met de bekende scheikundige herken-
ningsmiddelen in de 'lugtvormige uitvloeijsels' verder geen andere bestanddelen aantonen 
dan zwavelwaterstof (§45). 

Brugmans concludeerde onder meer dat de met hospitaalversterving besmette lucht op 
haar beurt weer hospitaalversterving kan veroorzaken en snel nieuwe slachtoffers maakt, 
onder ander door de levenskracht der lijders aan te tasten. Zweren van andere ziekten 

26 Dissertatio medica de puogenia, sive mediis quibus natura utitur in creando pure (Groningen, 1785). 
27 Zie John Brown (1735-1788). 
28 Brugmans veronderstelde dit omdat ammoniak een vast produkt is van de rotting van dierlijke overblijfselen. 
29 Chloorgas (Cl,). Het ontstaat o.a. door de reactie tussen keukenzout, bruinstcen en zwavelzuur. 
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konden volgens hem hetzelfde bewerken. Hij was ervan overtuigd dat de zwavelwaterstof 
niet zelf de smetstof is, net zo min als het koolzuurgas dat is. De zwavelwaterstof - 'de 
vaste metgezel der dierlijke smetstoffe' - wordt gelijktijdig met die smetstof voortgebracht. 
De smetstof vermengt zich gemakkelijk met de dampkringslucht en is er zelfs scheikundig 
mee verbonden.'" De 'smetstof' is een 'fijne dierlijke stof'. Brugmans weet niet of deze 'fijne 
dierlijke stof' de eigenlijke 'smetstof' is, of het 'fijnste vehikel' ervan. Hij weet zeker dat de 
zwavelwaterstof de levenskracht vermindert en de verrotting bevordert, net zoals koolzuur
gas en stikstof dat doen. Tenslotte moet de besmettende kracht ook iets uitstaande hebben 
met de voor de hospitaalversterving zo kenmerkende geur. Hoogstwaarschijnlijk bestaat de 
smetstof uit stikstof, waterstof en koolstof (gezien hetgeen er bij 'gewone' rottingsprocessen 
ontstaat). Wellicht bestaat er enige analogie tussen de verschijnselen die zich in een afgesloten 
glazen pot tussen rottend vlees en de omringende lucht voordoen en de verschijnselen die 
zich onmiddellijk rond een lijder aan de hospitaalversterving afspelen. 

Brugmans geeft duidelijke adviezen voor de bestrijding en preventie: Men kan de 
smets tof het best bestrijden door Guyton'sche Berookingen met overzuurd zeezoutzuur 
(acide muriatique oxygéné) of salpeterzuur,'- zoals deze ook zijn beschreven in de door Van 
Stipriaan Luscius verzorgde vertaling van Guyton-Morveau's Traite des moyens de désinfecter 
Fair (Paris, 1801)." Veel militaire artsen en gangreenlijders klaagden over de zeer onaan
gename uitwerking van de dampen op de luchtwegen. De hospitaalbestuurders moeten 
daarom nauwkeurig toezien op de berokingen. 

Hij onderscheidt naast elkaar verschillende besmettingswijzen, deels tot het domein van 
het miasma-concept' behorend en anderzijds tot het 'smetstof-concept'. Het verschil tussen 
deze beide denkwijzen zal hem beslist zijn opgevallen, maar van een strikte scheiding wil 
hij niet weten. Het staat voor hem vast dat het 'ziekmakend beginsel' dat bij gewonden en 
zieken met verminderde levenskracht de hospitaalversterving kan oproepen, zowel uit de 
etterende wonden als uit de ademlucht van een lijder aan hospitaalversterving kan voort
komen. Ofwel: miasma en smetstof kunnen gezamenlijk optreden en zelfs uit elkaar 
voortkomen. Voor Brugmans was vooral de vraag urgent of de hospitaalversterving 
besmettelijk was of niet. Overtuigd van de besmettelijkheid en dus 'contagionist' - zonder 
deze term zelf te gebruiken - onderkende hij het belang van stringente preventieve en 
bestrijdende maatregelen. Daarop richtte hij zich in het vierde hoofdstuk van zijn verhan
deling en daarom formuleerde hij talrijke voorschriften en maatregelen voor de inrichting 
van een gezonde en schone omgeving en noemde hij de strenge eisen aan artsen, verzor-

30 Brugmans (n. 2) 'Verhandeling', " 14, 44 en 49. Vgl. L.B. Guyton de Morveau, A.L. Lavoisier, C.-L. Berthollet, 
A.F. de Fourcroy e.a.. Methode de nomenclature chimique (Paris, 1787), 45,46,100. 

31 Brugmans (n. 2), 'Verhandeling', 18, par. 14: 'Schoon ik niet geloof, dat er ligtelijk één Geneeskundige zal 
gevonden worden, welke de ziekte in een groot militair hospitaal heeft waargenomen, die haar besmettend 
vermogen zal in twijffel trekken, vinde ik mij echter verpligt, om nu vooraf die besmettelijkheid door eene 
eigenaartige smetstoffe (miasma) te bewijzen, al ware het slechts om ... etc.' Brugmans stelt smetstof en miasma 
meermalen gelijk aan elkaar. 

32 L.B. Guyton de Morveau (1737-1816) introduceerde berokingen met dampen van sterke zuren, zoals zoutzuur. 
Kort na 1800 ging hij over op chlore, dat ontstaat na toevoeging van keukenzout en bruinsteenpoeder aan 
verdund zwavelzuur (vitriool-olie). [Documents conserves au Centre Historique des Archives Nationales, Paris, 
o.a. Cóte F8-156]. 

33 L.B. Guyton de Morveau, 'Verhandeling over de middelen om de lucht te zuiveren, de besmetting te voorkomen 
en derzelver voortgang te stuiten, uit het Fransch vertaald door A. van Stipriaan Luïscius, Medicinae Doctor 
te Delft' (Leyden 1802) 215. A. van Stipriaan Luïscius was Medicinae Doctor en scheikundige te Delft. Guyton 
de Morveaus eerste uiteenzetting over de toepassing van het acide muriatique oxygéné verscheen in 1780 in de 
Mémoires de VAcadémie des Sciences (Paris). Zie ook: Instruction du Conseil de Santé van de 7 " Ventóse, An II 
(25 februari 1794). Brugmans kende deze als voorzitter van het Geneeskundig Bureau beslist. 
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gers en patiënten. Hij onderscheidde bouwkundige voorschriften, algemene sanitaire eisen 
en op de patiënten gerichte maatregelen. Tot de eerste horen: goede lokaties (hoog en 
droog), hoge lichte kamers en goede ventilatiemogelijkheden (grote tuimelramen, hoger 
dan de bedden en tenslotte ventilatie-openingen onderin de muren (waardoor men de 
luchtsamenstelling ongeveer constant kon houden) Tot de tweede horen: losse eenmans-
kribben op ruime afstand van elkaar, schoon beddengoed, regelmatige berokingen volgens 
Guyton-Morveau ('Er is een geheel nieuwe dampkring nodig!'), verbranding van afval, 
voldoende privaten en voldoende zalen. Onder de op de patiënten gerichte maatregelen 
vallen: maximale hygiëne in de zorg en behandeling, voldoende goed voedsel en drank, 
een vriendelijke bejegening en passende lichaamsbeweging in de buitenlucht, alles gericht 
op de versterking der levenskracht. In deze voorschriften zag hij meer dan in de toediening 
van allerlei geneesmiddelen en de uitvoering van allerlei zinloze geneeskundige bewerkingen. 
Daarom verwoordde hij zorgvuldig hoe de leiding der hospitalen aan hem moest rappor
teren. Niet alle aanwijzingen waren nieuw, maar wel waren zij voor het eerst zo duidelijk 
bijeengebracht en onderling afgestemd. 

Dat er een zeker verschil bleef tussen zijn streven enerzijds en de ontnuchterende werke
lijkheid anderzijds, zegt minder over zijn onvermogen dan over zijn gedrevenheid om het 
lijden van zieken en gewonden zoveel mogelijk te verlichten. 

De overige inzendingen 
De Hollandsche Maatschappij ontving begin 1814 naast Brugmans' verhandeling ook nog 
inzendingen van de Nederlandse militaire arts Friedrich Sigismund Alexander en van de 
Franse militaire arts Ambroise Marie Louis Willaume. Willaume, geboren in 1772, reisde 
als 17-jarige naar Rusland. Daar kreeg hij zijn eerste medische scholing en werkte er als 
heelmeester. Omstreeks 1794 kwam hij in militaire dienst. Later werd hij secretaris van de 
Franse militaire arts Percy (die net als Brugmans Inspecteur-Generaal van de Franse 
Keizerlijke Armee werd). In 1798 werd hij Chirurgijn-Majoor en in 1801 Chirurgijn Eerste 
Klasse. In 1805 werd hij te Parijs Medicinae Doctor. Hij maakte de veldtochten naar 
Zwitserland, Oostenrijk en Spanje mee (1808-1811) en werd in 1811 Chirurgien-en-Chef van 
het Succursale van het Hotel Impériale des Militaires Invalides te Leuven. Door de omwente
ling van 1813 moest hij Leuven verlaten en vestigde hij zich tijdelijk in zijn geboortestad 
Metz. In 1815 deed hij weer dienst in de Franse Keizerlijke legers en keerde in 1816 terug 
naar Metz. In 1835 ging hij met pensioen. In 1845 vestigde hij zich te Parijs, waar hij later 
overleed.'* 

Volgens de inzender Willaume - die sinds 1793 (ook in grote burgerhospitalen) veelvuldig 
met de hospitaalversterving was geconfronteerd - is het werk van Moreau en Burdin^' na 
dat van Pare het belangrijkste werk over de hospitaalversterving. Deze ziekte kreeg pas na 
de stichting der eerste permanente hospitalen de aandacht der geneeskundigen. Willaume 
had een duidelijke voorkeur voor het gloeiend ijzer en amputaties. Het eerste moet diep in 
de wond doordringen, tot in het gezonde weefsel. Men kan de wonden ook met vloeibare 

34 Biographisches Lexicon der hervorragenden Aerztc, s.v. Willaume's inzending op de prijsvraag bevindt zich in 
HMW 444.412.159. 

35 Zie ook: J.-L. Moreau de la Sarthe, J. Burdin, 'Essai sur la gangrene humide des Hópitaux; D'Après l'état actuel 
des connoissances chimiques et physiologiques', in: Receuil Périodique de la Société de Santé de Paris, NE IV 
(Paris, 1796). .Moreau was militair arts en hoogleraar gerechtelijke geneeskunde aan de École de Santé de Paris; 
Burdin was chirurgien de première classc bij de Armee du Nord. L ît document circuleerde toentertijd onder 
hogere officieren van de militair-geneeskundige dienst. Brugmans was daarvan als directeur van deze dienst 
in de Bataafse Republiek beslist op de hoogte. 
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berokingszuren bewerken. De voorschriften hangen af van de individuele eigenschappen 
der lijders en van de omstandigheden. 
Naast de in de dampkring opgenomen 'miasmatische animalia' (zoals Willaume het 
verwoordde) beïnvloeden ook de temperatuur en vochtigheid, licht en electriciteit de 
hevigheid der ziekte. Verder zijn personen met veel 'celvs'ijsweefsel' (vetrijk bindweefsel) 
duidelijk gevoeliger voor de ziekte dan magere personen. In zijn aftvijzing van de besmet
telijkheid der hospitaalversterving volgde Willaume de 'exegese' van Richerand.-'* 

De inzender Alexander ontving zijn scholing te Leiden. Daarna werkte hij gedurende 
enige jaren als officier van gezondheid der derde klasse aan het daar gevestigde militaire 
hospitaal. Hij promoveerde er in 1809 ('De tumoribus nervorum'). Vervolgens was hij 
korte tijd verbonden aan de Artillerieschool te Delft. Toen hij zijn verhandeling inzond, 
werkte hij aan het Militair Hospitaal te Brielle. Later verhuisde hij naar Utrecht, waar hij 
werkzaam was aan het 'Groot Militair Hospitaal' Hij ontving er een eredoctoraat in de chi
rurgie en werd in 1829 hoogleraar in dat vak aan de in die stad gevestigde 'Rijkskweek
school voor Militair-Geneeskundigen'. 

Volgens Alexander zijn een plotselinge verzwakking, snelle zwakke pols, aanhoudende 
koorts, zenuwtoevallen, slapeloosheid en hevige diarrhee alarmerende signalen van een 
dreigende hospitaalversterving. De zich vanuit een wond in het lichaam verspreidende 
smetstof kan daarin gemakkelijk nieuwe gangreenwonden veroorzaken. Ainputaties 
mogen niet te lang worden uitgesteld. Verder moet men de inwendige en uitwendige 
geneeskundige behandelingen onderling afstemmen. Het gloeiend ijzer is het allerlaatste 
redmiddel. Ook moet de afzondering van afgestorven weefsel krachtig worden on
dersteund. Kwikbehandelingen zijn schadelijk. Alexander betreurt de onenigheid over 
berokingsrecepten. De versterking van het levensbeginsel, de reiniging der ingewanden, 
zuivering der lucht en goede versterkende voeding en dranken (wijn) staan voorop. 

Net als Richerand en Willaume geloofde ook Alexander dat de samenstelling der damp
kringslucht en de 'elekrike vloeistof' een grote rol speelden.̂ ^ Het door rotting van dierlijke 
zelfstandigheden vrijkomende hydrogenium (waterstof) kan volgens hem hospitaalver
sterving veroorzaken. Hij weet niet of de hospitaalversterving door een specifieke smetstof 
wordt veroorzaakt of dat zij zonder voorafgaande besmetting kan optreden. Mogelijk 
ontstaat zij ook door zich in de darmen vormende gassen, zoals zwavelwaterstof en koolzuur
gas. Als er sprake is van een door rotting ontstaande dierlijke smetstof, dan veroorzaakt deze 
rechtstreeks de ziekte, of ondergaat zij eerst een 'animalisatie-proces'. 

De al genoemde atmosferische veranderingen doen zich vooral voor in het voorjaar en 
najaar, wanneer de dampkringslucht zich nauwelijks van schadelijke bestanddelen kan 
ontdoen. Juist dan kan de hospitaalversterving gemakkelijk optreden.̂ ** Ook volgens 
Alexander is het bijna onmogelijk om de in de lucht aanwezige dierlijke zelfstandigheden 
te ontleden, zeker als men de ziekte-oorzaak als iets levends beschouwt, als iets dat 
behoort tot dat gedeelte der natuur, 'waar de levenskracht de scepter zwaait'. 

36 Zie noot 21. 
37 Inzending Alexander: HMW 444.412.159. Zie p. 7-9: 'Niet zelden ziet men de G.N. bij de wonden komen als er 

onweders in de lucht zijn en dezelve met elektrieke stoffen bezwangerd is. Ik heb dit bijzonder versterf der 
wonden zeer dikwijls in het Hospitaal St. Louis gezien, wanneer de rust der zieken des nachts door een onwe
der was gestoord geworden' (A. Richerand, Nosographie Chirurgicale, Paris, .An 13, voorjaar/zomer 1806, Tome 
1,199). 

38 Inzending Alexander (n. 37), 7. 
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Beoordeling 
Het jurylid Logger aanvaardde dat Brugmans geen geneeswijzen beschreef, maar slechts de 
natuurkundige en scheikundige aspecten van de hygiënische maatregelen besprak. Ook 
had hij de natuurkunde, scheikunde en geneeskunde met elkaar verbonden.'* Van Marum 
prees Brugmans' inzending eveneens. Hij waardeerde het zeer dat deze de uitkomsten van 
nauwkeurige en door hemzelf uitgevoerde proeven opgaf Van Marum was echt geïmpo
neerd door deze uitkomsten, waardoor de auteur had bepaald welke samenstelling der 
dampkringslucht de hospitaalversterving veroorzaakt en waardoor die 'zoo verderfelijke 
gesteldheid der dampkringslucht wordt voortgebracht.''*'' Zo had hij een bijdrage geleverd 
aan de preventie en bestrijding van deze verschrikkelijke ziekte. Ook het jurylid J.C.B. 
Bernard was positief't' Men vond dat deze inzending beslist moest worden bekroond. 

Van Marum verwierp Alexanders verhandeling. Deze auteur had de dampkringslucht 
niet onderzocht en nauwelijks andere auteurs besproken. Zijn onbekendheid met de 
natuur- en scheikunde belette een duidelijk standpunt over de ziekte-oorzaak en een 
betekenisvolle bestrijding en preventie der ziekte. In meer hedendaags woordgebruik zou 
men deze auteur een anti-contagionist noemen. Ook Logger was zeer negatief over 
Alexanders inzending."'̂  Hij vond dat deze auteur zich bijna geheel op de genees- en heel
kundige aspecten had gericht, zijn onkunde aangaande de natuur- en scheikunde te open
lijk had beleden en ten onrechte stelde dat anderen de dampkringslucht maar moesten 
onderzoeken. Bovendien had de auteur de 'onbekende oorzaak' gezocht in de vochtige 
westen- of zuidenwind van bepaalde jaargetijden.'*' 

Willaumes inzending - hoewel gunstiger beoordeeld - werd eveneens afgewezen. Tot 
Loggers ongenoegen had ook deze auteur geen eudiometrische proeven gedaan en slechts 
ongecontroleerde uitkomsten van anderen opgegeven (Fourcroy, Berthollet en Davy). Ook 
had hij zich zeer voorzichtig uitgelaten over de samenstelling der veranderde dampkrings
lucht ('veranderd door de aanwezigheid van mensen') in weinig geventileerde ruimten, al 
had hij in zalen met zieken wel een verhoogde luchtvochtigheid vastgesteld. Net als 
Alexander ontkende ook Willaume de besmettelijkheid der hospitaalversterving.'*'' Volgens 
deze aanhanger der miasmaleer verminderden de irritabiliteit en de levenswarmte door de 
langdurige inwerking van vochtige warme of vochtige koude lucht, waarna de ziekte kon 
toeslaan. 

Brugmans' verhandeling werd met eenstemmigheid bekroond en vervolgens door de 
Maatschappij uitgegeven.'t' 

Contemporaine auteurs over de hospitaalversterving 
De hospitaalversterving stond in 1814 in het centrum van de aandacht. In en na dat jaar 

39 I. Logger (Leiden) aan M. van Marum (Haarlem), 13-2-1814. HMW 444.412.159 R 
40 M. van Marum (Haarlem), uiterlijk begin mei 1814. HMW 444.412.159 R. In zijn beknopte rapport geeft de 

medicus en scheikundige Van Marum geen eigen inzichten ten aanzien van het vraagstuk weer, zoals in andere 
gevallen wel gebeurde. 

41 Het betreffende rapport is anoniem: een jurylid signeerde zijn rapport op de inzending van een medelid 
bijvoorbeeld met een spreuk. De Bruijn (1977) noemde als mogelijke auteurs Bernard en J. Bleuland. Door 
handschriftvergelijking kon met zekerheid worden vastgesteld dat Bernard dit rapport schreef. 

42 J. Logger (Leiden) aan M. van Marum (Haarlem), 13 februari 1814. HMW: 444.412.159. 
43 Inzending Alexander (n. 37), zie o.a. 45, 77: 'De onbekende oorzaak van de hospitaalversterving moet waar

schijnlijk worden gezocht in de vochtige westen- of zuidenwind van bepaalde jaargetijden.' 
44 Inzending Willaume (n. 34) o.a. 14,15,39. 
45 Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen deel 7, Tweede Stuk (1814) 

1-68. 
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verschenen diverse werken over deze ziekte."** Brugmans' verhandeling verscheen in het 
Frans, Engels en Duits. Dit biedt de mogelijkheid om Brugmans' ideeën op enkele hoofd
punten te vergelijken met die van zijn tijdgenoten. In het kader van dit artikel is in het bij
zonder gekeken naar de verhandelingen van A.M.L. Willaume uit 1814, F.S. Alexander uit 
1814 en 1818, LM. Delpech uit 1815, D.G. Kieser uit 1816 en J.F. Kluyskens uit 1820. De bevin
dingen zijn samengevat in tabel 2. 

Tabel 2: Visies ten aanzien van het vraagstuk van de hospitaalversterving* 

Hospitaalversterving 

1. Algemeen of plaatselijk 
begin? 

2. Hygiënische bewerking; 
preventie; genezing? 

3. Miasmatisch (niet-
besmettelijk) of contagieus 
(besmettelijk)? 

4. HK -^ H\'? 
En:HV^>HK? 

5. Oorzaak? 

Brugmans (1814) 

Eerst algemene 
ziekteverschijnselen 

Talrijke preventieve 
en bestrijdende 
maatregelen; 
Preventie en genezing 
bijna onmogelijk. 

Besmettelijk. 

Het eerste kan wel, 
Het tweede niet 

Smetstof uit 
HV-zweren: direct 
(aanraking) of indirect 
via dampkring (op 
wond of via inademing); 
smetstof rotkoortsen en 
uitwasemingen 
opeengepakte personen 
zelfde uitwerking. 

Willaume (1814) 

Geen uitspraak. 

Standaardpakket 
ongeveer zoals 
Brugmans voorstelt; 
Geen duidelijke 
uitspraak over 
genezing. 

Niet besmettelijk. 

Geen uitspraak. 

Niet alleen f\'sische 
gesteldheid 
dampkringslucht, 
maar ook erin 
opgenomen rottende 
uitwasemingen van 
dierlijke oorsprong. 

Alexander (1814) 

Algemene en plaatselijke 
verschijnselen 
nauwelijks te 
onderscheiden. 

Zindelijkheid staat 
voorop (daarop alles 
baseren); ventilatie, 
berokingen, hygiëne; 
zeer ongunstige 
prognose. 

Niet besmettelijk. 

Geen uitspraak. 

Samenstelling 
dampkring: elektrike 
vloeistof in atmosfeer 
(effect onweersbuien); 
dierlijke bestanddelen 
der dampkringslucht 
(uit ontbinding van 
resten). 

6. Aard der stoffelijke 
oorzaak? Levende smetstof, 

slechts gedeeltelijk te 
analyseren; finesses van 
aard niet te bepalen. 

Geen uitspraak. Stoffelijk bestanddeel 
der dierlijke uitwasemingen 
veroorzaakt HV of wordt 
eerst in lichaam geanimaliseerd. 

'Opmerking: In bovenstaande tabel wordt met 'HK' hospitaalkoorts bedoeld en met 'HV' hospitaalversterving. 

46 O.a.: A. Larrey, Dissertation sur la complication des plaies et des idcères, conntie sous Ie nom de pourriture d'hó
pital (Paris 1814); E. Hausson, Essai sur la pourriture d'hópital (Paris, 1814) en F.J. Aubry, Dissertation sur la 
complication des plaies et des tdcères, comme sous Ie nom de pourriture gangréneuse (Paris 1814). 
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Jacques-Mathieu Delpech, professor aan de Chirurgische Kliniek van Montpellier en chef
arts van het Hópital St. Eloi aldaar, diende tijdens twee epidemieën in Toulouse (1799-1801) 
en Montpellier (1813). In zijn Mémoire sur la complication des plaies et des ulcères, connue 
sous Ie nom de pourriture d'hópital (Paris, 1815) beschreef hij vooral de geneeskundige aspec
ten der ziekte en haar behandeling. In het plaatselijke ziekteproces (het eerste stadium der 
ziekte) moest volgens hem vooral de levenskracht worden versterkt. Zodra het algemene 

Delpech (1815) 

Beslist eerst plaatselijk, 
daarna algemeen. 

Groot verschil met 
voorschriften Brugmans; 
minder concrete adviezen, 
slechts enkeling komt 
levend uit hospitaal. 

Besmettelijk. 

Lokaal werkende 
H K ^ H V ; 
omgekeerde kan niet. 

.^an atmosfeer 
toegevoegde ziektestof 
brengt ziekte over; 
overtreding hygiënische 
regels; rechtstreeks 
contact of indirecte 
overbrenging 
(dampkring). 

Zeer karakteristieke 
smetstof met bijzondere 
geur. 

Kieser (1816) 

Eerst plaatselijk, 
daarna algemeen. 

Alles wat contagium 
kan vernietigen 
(overname ideeën 
Brugmans); 
Onbehandeld nooit 
herstel. 

Besmettelijk. 

Beide onmogelijk; 
contagia van HK en 
HV verschillen geheel 

Alexander (1818) 

Eerst plaatselijk, 
daarna algemeen; 
alleen plaatselijk; 
eerst algemeen, 
daarna plaatselijk. 

Kluyskens (1820) 

Eerst plaatselijk, 
daarna algemeen. 

Klacht over gebrekkige Hygiëne in genees-
hygiëne (artsen, en heelkunde en 
verzorgers) en gebrekkige t.a.v. gebouwen en 
bouwkundige en sanitaire sanitair; strenge 
voorzieningen; zeer geringe voorschriften t.a.v. 
overlevingskans. berokingen; kleine 

genezingskans. 

Besmettelijk. 

Geen uitspraak. 

Gevoeligheid hangt af Smetstof uit wond 
van levensenergie der of zweer ondergaat 
lijders; Specifieke bijmenging met 
smetstof is oorzaak levensbeginsel; 
HV; HV ontstaat Rottende dierlijke 
zonder aansteking dode stoffen geven 
(generatio originaria) geen HV; Altijd 
of door levende smetstof smetstof nodig; 
(generatie secundaria). rechtstreeks of via 

daiTipkringslucht. 

Karakter specifieke 
smetstof kan slechts 
deels geanalyseerd 
worden; Levend 
bestanddeel niet te 
bepalen. 

Eigenaardige (= specifieke) 
levende smetstof 
(zie Brugmans). 
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Besmettelijk. 

HK -> HV alleen 
indien smetstof 
identiek is. 

Bedorven 
hospitaallucht is 
bezwangerd met 
dodende deeltjes of 
bedwelmende 
dampen; Smetstof 
wordt snel in 
lichaam van 
verzwakte personen 
opgenomen. 

Smetstof is dierlijk 
uitvloeisel 
(uitwaseming) t.g.v. 
verettering; Geeft 
HKofHV. 
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ziekteproces is begonnen moet men alle zeilen bijzetten. Hij had weinig vertrouwen in de 
meeste geneesmiddelen. De grote variatie was voor hem een bewijs van de onwetendheid 
en onderlinge onenigheid der geneesheren. Hij zag meer in de toepassing van het gloeiend 
ijzer, al vond hij kina wel een onmisbaar middel in de algemene behandeling. 

Kieser was een oudgediende van de slagvelden van Leipzig, Quatrebras en Waterloo en 
werkzaam in het Koninklijk Pruisisch Hópital Militaire St. Laurent te Luik. Naar zijn 
ervaring verwarden veel Duitse artsen de hospitaalversterving met de hospitaalkoorts. 
Aangezien zij zelf vaak nauwelijks Frans kenden, vertaalde hij de werken van Brugmans en 
Delpech in het Duits."*" Daardoor kwam Brugmans' verhandeling opnieuw onder de aan
dacht van vakgenoten. Volgens Kieser moet men het contagium wegnemen of vernietigen. 
Het gloeiend ijzer is minder geschikt, aangezien de verkoolde korst nog contagium kan 
bevatten. 

Kieser neemt de door Brugmans genoemde ontstaansoorzaken der hospitaalversterving 
over evenals diens sugesties voor de aanpak ervan. Hij beaamt dat een fysische en schei
kundige analyse slechts het stoffelijke karakter der smetstof kan onthullen en niet het 
geestelijke, 'onstoffelijke' ervan, hoewel het contagium zich niet scheikundig met de 
atmosferische lucht behoeft te verbinden om te kunnen werken. Het contagium - voor 
hem 'het levende voortbrengsel der ziekte' - kan zichzelf voortbrengen. De contagium-
vorming stopt zodra de zieke sterft. Verder werkt het contagium - anders dan Brugmans 
stelde - alleen op open wonden en niet na inademing ervan. Ook was hij het oneens met 
Brugmans' idee dat het koolzuurgas de levenskracht verzwakt. 

Uit een persoonlijke ontboezeming van Alexander uit 1818 blijkt dat hij in 1813 bijzonder 
graag naar de ereprijs had willen meedingen. Zelfs in 1818, toen hij - intussen met een rijper 
oordeel - een nieuwe poging waagde, voelde hij nog schroom bij de gedachte een plaatsje 
naast zijn grote leermeester te hebben willen veroveren.••" Dit keer analyseerde hij 
Brugmans' belangrijkste verhandeling, in de wetenschap dat zijn grote voorbeeld het 
geneeskundige aspect onbesproken had gelaten. Hij verwoordde de verdiensten van 
Brugmans - 'die intussen van het gehele geletterde Europa terecht erkenning had ontvangen' 
- als volgt:-*' 

Meer dan vier jaar zijn verlopen sedert de gekroonde uitmuntende natuur- en scheikundige verhandeling 

van de hoogleeraar Brugmans over dit onderwerp het licht zag; en tot op dezen dag is er in dit land 

niemand opgetreden, die beproefd heeft door eene genees- en heelkundige beschouwing het geheel te vol

tooien! 

Volgens Alexander mogen amputaties slechts worden uitgevoerd 'indien de lijder door de 
ettering de resterende krachten zou verliezen' en pas nadat het versterf is geweken. Tot dan 
toe werd hij door een dilemma geplaagd: Gaat het om een 'aanstekende ziekte' (epidemische 
ziekte) of om een 'besmettende ziekte' (contagieuse ziekte)? Nu besluit hij eindelijk zijn 
leermeester Brugmans te volgen - 'net zoals de 'nieuwste' auteurs - Gerson en Kieser, en vele 

47 D.G. Kieser, Ueber den Hospitalbrand, aus dem Hollandischen und Französischen übersetzt, und mit Anmer-
kungen itnd einem Anhatige, diese Krankheit und die Errichtung von Zelten und Baracken bei iiberfïdlten und 
angesteckten Lazarethen betreffend (Jena 1816). Dietrich Georg Kieser (1779-1862), psychiater en hoogleraar 
geneeskunde te Jena, was ook Ober-Stabsarzt van het Koninkrijk Pruisen en Medicinalrath van de Groot
hertog van Sachsen-Weimar. 

48 Alexander, Verhandeling over het hospitaalversterf (Rotterdam 1818,1824) 5-7. 
49 Ibid., 119, 217-219. 
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Franse artsen - hebben gedaan'.'" Alexander maakte tussen 1814 en 1818 dus een duidelijke 
ommezwaai in zijn kijk op de hospitaalversterving! Dit keer wist hij zeker dat 'de eigenlijke 
aard van het hospitaalversterf eene plaatselijke bijzondere ongesteldheid van een gewond deel 
van het menschelijk ligchaam is' - die, aan zichzelf overgelaten uiterst zelden geneest.'' De 
besmettelijkheid der hospitaalversterving stond voor hem vast en hij benadrukte dat 
auteurs, die een 'verwijderde oorzaak' voor de meest waarschijnlijke aanleiding houden, 
zich er toch wel erg gemakkelijk van afmaken.'' 

Joseph-Fran9ois Kluyskens werkte vanaf begin juni 1815 als hoofdchirurg aan het 
Militair Hospitaal te Brussel. Hij was tevens Eerste Officier van de Geneeskundige Dienst 
der Zuidelijke Nederlanden en daarmee Brugmans' naaste medewerker. In 1817 werd hij 
buitengewoon hoogleraar heel- en verloskunde te Gent. Hij schreef een verhandeling over 
hospitaalversterving die hij toezond aan het Koninklijk Nederlandsch Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten' kort nadat hij tot lid van deze organisatie 
(in de 'Eerste Klasse') was benoemd.'-

Volgens Kluyskens bestonden er veel onwerkzame middelen, maar hij vond ook dat 
Brugmans en Delpech veel goede adviezen hadden gegeven. In zijn visie gaf de verhoogde 
gevoeligheid van een zweer aan dat het lichaam smetstof had opgenomen. Dit laatste kon 
vooral bij verzwakte personen snel gebeuren en hierdoor kregen allerlei complicaties een 
kans. Bij jonge sterke mensen sloeg de hospitaalversterving vaak pas na 6 tot 8 weken toe, 
maar ook dan was de genezingskans gering.'•• Kluyskens stelde dat een goede ventilatie en 
regelmatige beroking met het acidum muriaticum oxygéné goed werken.'' Een in zijn eigen 
woorden 'toevallige ontdekking' was dat door plaatselijke applicaties van vloeibaar zee
zoutzuur, gemengd met honing, het gangreneuze weefsel, met de smetstof, snel wordt 
vernietigd. Natuurlijk kon men de wonden ook met het gloeiend ijzer uitbranden. Na de 
aansluitende algemene behandeling moet men een schoon plukselverband aanleggen, 
gedrenkt in zeezoutzuur en honing. Daarna moeten de door Brugmans en hemzelf 
voorgeschreven hygiënische maatregelen worden toegepast. De juryleden spraken van een 
zeer nuttige aanvulling op eerdere stukken, waaronder natuurlijk Brugmans' verhande
ling.'*^ Kluyskens' onbetwistbaar effectieve proeven met vloeibaar zeezoutzuur hadden 
diepe indruk gemaakt. Zijn verhandeling verscheen in 1820 in de Verhandelingen van het 
Koninklijk Instituut. 

Van de genoemde werken was dat van Kieser uit 1816 het belangrijkste. Niet alleen was 
daarin voor het eerst sprake van een kritische analyse, maar bovendien verscheen het op 
een achteraf gezien gunstig moment - ongeveer een jaar na de slag bij Waterloo (juni 

50 lbid.,76,77. 
51 Ibid., 20-22. 
52 Ibid., 99,100,115. 
53 Haarlem, Rijksarchief in \oord-Hol land, Archief Koninklijk Nederlandsch Instituut (verder: Archief KNI), 

Eerste Klasse, inv, nr. 175, stuk 28 (67).19. Op 28 juli 1816 had hij al beloofd dit stuk in te sturen, ibid. 175, 28 
(66).156. Het werd gepubliceerd als: I.-F. Kluyskens, 'Verhandeling over de Hospitaalversterving van wonden 
en zweren, alsmede over de werkzaamheid van het vloeibaar zeezoutzuur in deze ziekte'. Verhandelingen der 
Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, dl. 
V (Amsterdam 1820) 1-42. Een korte samenvatting was al verschenen in zijn Aunales de Littérature Médicale 
Étrangère. 

54 Kluyskens (n. 53),'Verhandeling', 19-22, 26-30. 
55 Het vers bereide danipvormige 'overzuurd zeezoutzuur' of chlore ('zoutstof') zou effectiever zijn dan gewone 

zoutzuur-, salpeterzuur- of azijnzuurdampen; zie: L.A. van Meerten, Over het doelmatige aanwenden der zoo 
nodige luehtzuiverende en besmettingwerende Berookingen (Delft, 1832). 

56 S.J. Brugmans, C.H. a Roy en G. Vrolik, 20 oktober 1818. Archief KNI, Eerste Kla,sse, 175.58(133).2. 
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Joseph-Fran<;ois Kluyskens (1771-1843), foto van het 
borstbeeld in het Museum voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde te Gent (België), door Prof.dr.P. Kluyskens 
(St. Martens Latem, België). 

1815). Kieser vergeleek de werken van Brugmans en Delpech zorgvuldig en verklaarde te 
hopen dat Brugmans' verhandeling anderen zou aanzetten tot de ontraadseling van de 
laatste geheimen dezer ziekte. 

Het bredere perspectief 
Voor de latere schrijvers over de hospitaalversterving was Brugmans een belangrijke auto
riteit. Zijn verhandeling kreeg opnieuw aandacht dankzij de uitgaven van Alexander uit 
1818 en 1824 en van Kluyskens uit 1820. Ook daarna werd zijn naam nog regelmatig 
genoemd in verband met de hospitaalversterving. Rond 1840 memoreerden verschillende 
jonge Duitse artsen hem opnieuw in hun dissertaties, vaak samen met Kieser, zoals 
Husham (1838), Meisner (1840), Mayer (1840) en Pfeffer (1841) deden. Mayer vermeldt 
Brugmans meermalen waarderend, o.a. vanwege de toepassing van het acidtmt muriaticum. 

Terwijl Alexander en Willaume in 1814 aanhangers der miasmaleer waren, koos Brugmans 
duidelijk voor het besmettelijke karakter van de ziekte. Brugmans stelde 'miasma' en 'conta
gium' gelijk aan elkaar en baseerde daarop de door hem gegeven en al genoemde mogelijke 
besmettingswijzen. Hij gebruikte beide termen en plaatste voortdurend de tweede tussen 
haakjes achter de eerste.''' Waarom hij aldus 'smetstof' en 'miasma' aan elkaar gelijkstelde 
is niet helemaal duidelijk. Het valt moeilijk aan te nemen dat hij zich niet bewust was van 
het verschil, of dat het hem onverschillig liet. Er moet sprake zijn geweest van een bewuste 
keus. 

Later zouden Jakob Henle (1840)'** - en de Franse arts Simonot (1859)'' - de laatste in 
praktisch dezelfde bewoordingen als Brugmans - dezelfde gedachte opnieuw uitspreken. 

57 Brugmans (n. 2), 'Verhandeling', §§ 14,44 en 49. 
58 Henle (n. 24), Vou den A-Iiasmen und Kontagien. Henle was in Berlijn de leermeester van Robert Koch. 
59 Simonot, Qiielques notes sur la transmission et la spécificité des maladies, et sur la fièvre jaune en particulier, par 

Ie Docteur SiHioiiot (Paris, 4 Juin 1859). 
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Ook voor Henle waren 'miasma' en 'contagium' identiek. Daarom kon men volgens hem 
beter spreken van een voor elke ziekte 'specifieke infecterende substantie', terwijl voor het 
ontstaan van een miasmatische ziekte meer nodig is dan de verandering der atmosfeer. 
Deze moet een ziekmakende stof hebben opgenomen, waardoor zijzelf ziekmakend is 
geworden. Daarmee is het contagium een zintuiglijk waarneembare 'ziektevoortbrengende 
potentie' geworden, die zich aan tastbare stoffen hecht. Henle onderscheidt drie ziektenca-
tegorieën: de miasmatische ziekten (met de intermitterende koortsen waarschijnlijk als 
enig zuiver voorbeeld'), de miasmatisch-contagieuze ziekten ('miasmatisch beginnend en 
zich door een contagium uitbreidend': vele ziekten, waaronder de hospitaalversterving) en de 
zuiver contagieuze ziekten (weinig voorbeelden, altijd met vaste contagia, zoals syfilis en 
huidziekten). De miasmatisch-contagieuze ziekten kennen een vluchtig-vloeibaar contagium. 
Alleen het contagium van de hospitaalversterving kan zowel in vaste als in vloeibare vorm 
bestaan. Vluchtige contagia worden niet alleen door oppervlakkige wonden uitgescheiden, 
maar kunnen ook door de huid en de longen in de atmosfeer terechtkomen. 

Kennelijk meende ook Brugmans dat het onderscheid tussen miasma en contagium in 
dit geval weinig opleverde. Zijn tussenpositie lijkt tot resultaat te hebben gehad dat het 
besmettelijke karakter van de hospitaalversterving weldra algemeen werd aanvaard -
Brugmans werd hierin gevolgd door Delpech, Kieser, Alexander (in 1818) en Kluyskens. Door 
zijn keuze werd Brugmans sterk gedreven om de hygiëne te verbeteren en de zuivering der 
dampkringslucht na te streven. De 'dierlijke uitvloeijsels' waarmee de dampkringslucht ver
ontreinigd was, konden immers met succes worden bestreden. De zorg om de publieke 
hygiëne kreeg zodoende niet alleen meer de aandacht van de 'miasmatisten', maar ook van 
'contagionisten' zoals Brugmans. 

SUMMARY 
Sebald Justinus Brugmans, Professor at Leyden University and from 1795 on Director of 
the 'Geneeskundig Bureau der Bataafsche Republiek', organized all necessary facilities in 
the Leyden Military Hospital. His appointment, 1811, as inspector-general of the French 
Imperial Military Health-Service, seemed to be the next step in a brilliant career of more 
than 25 years. He became a leading expert in the fight against hospital-gangrene and its 
prevention, not in the least because of the enthusiastic reception of his treatise on gan
grene (1814) in which he meticulously analyzed and explained the causes of this dreadful 
disease. He completed his entry with a thorough evaluation of all possible and well experi
enced sanitary regulations. He was convinced of the contagious character of the disease. 
Quite unusual at the time, he used the terms 'miasma' and 'contagium' interchangeably. 
Maybe partly for that reason, his work was instrumental in convincing most later authors 
that gangreen was a contagious disease. Brugmans' fame vs'as established forever after the 
Battle of Waterloo (June 1815). 
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