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Bijlage 1. Chronologisch overzicht van de activiteiten van A.W.M. van Hasselt

Een respectabel aantal toxicologische en algemene onderwerpen en feiten met betrekking tot Van Hasselt

is in de vorige hoofdstukken niet aan de orde gekomen. In deze bijlage zijn deze onderwerpen chronologisch

vermeld. Dit overzicht illustreert de veelzijdige belangstelling en werklust van Van Hasselt.

1838 Dissertatie (zie Hoofdstuk IV)
1842 Archief voor Geneeskunde, 2e deel

“Rimpeling en Wormswijze beweging van het scrotum” 33-49
1845 Nederlandsch Lancet 2e serie, 1e jaargang

“Over tabaksrookklisteren”
“Over de exsectio der nagelkootjes”

129-142
526-535

1846 Archief voor Geneeskunde, 5e deel
“Bijdrage tot de Kennis der Maagpomp”

25-46 en
223-224

Nederlandsch Lancet, 2e jaargang
Boekbespreking “Beknopte Tafel der vergiftigingen” uit Frans vertaald door J.A.
Goedbloed
“Over Tegengiften”
“Over het IJzeroxyde-hydraat als tegengift van acidum arsenicosum”
Boekbespreking “Handleiding tot het leren kennen en behandelen der Vergiftigingen”
naar het Engels van Dr. A. Todd Thomson

150-162
293-312

569-603

683-692
1847 “De Kunstmatige Ademhaling tot herstelling van schijndoden”

J.G. van Terveen en Zn. 72
Nederlandsch Lancet, 2e serie, 3e jaargang
Boekbespreking “Heelkundige Herkenningsleer”, vertaald door J.E.C. van Campen

367-381
Lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen

1848 “De Noodzakelijkheid van Algemeen toezicht op het gebruik van vergiften, betoogd
uit de menigvuldigheid der oorzaken van Vergiftiging” J.G. van Terveen en Zn.
Nederlandsch Lancet, 2e serie, 4e jaargang
“Een nader woord omtrent de maaguitpomping”
“Over Vergiftiging door Kwikdampen en het gevaar van hun oeconomisch-technisch
gebruik”

9-19

469-482
“Geschied- en oordeelkundige beschouwing van de pees- en spierdoorsnijding,
benevens een beredeneerde uiteenzetting van derzelven aanwijzingen en
tegenaanwijzingen” door H.M. Duparc, M.D. en Obst. D. te Amsterdam

223-248
Sectievergadering van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen. Beschrijving van de meest gebruikelijke maagpompen en
aanwijzingen voor het gebruik bij acute vergiftigingen

1849 Nederlandsch Lancet, 2e serie, 5e jaargang
“Over het Vergiftig Vermogen van Metallisch Kwik, vooral in de vloeibare toestand”
Boekbespreking “Handboek van de heelkundige verbandleer, ten gebruike van de
beginnende en praktisch heelmeesters” uit het Duits vertaald door Dr. H.H.
Hageman jr.
“Waarneming eener toevallige vergiftiging door Datura stramonium bij 9 personen”
medegedeeld door Dr. Matthijsen

81-99

629-639

743-747
1850 Lid van het Genootschap ter Bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam

“Handleiding der Algemene Vergiftleer”
“Handleiding der Bijzondere Vergiftleer 1e stuk”
Rijk der Delfstoffen
Redacteur Repertorium, 3e jaargang
Referaten uit 68 buitenlandse tijdschriften
Nederlandsch Lancet, 2e serie, 6e jaargang
Boekbespreking “Bijdragen tot de praktische heelkunde” uit het Duits vertaald door
J.E.C. van Campen 296-307
Afdeling Utrecht van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst
Inleiding over een genezing van een aneurysma in de knieholte
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Sectievergadering Natuur- en Geneeskunde van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen
Lezing over de invloed van levende kalk op dierlijke weefsels
Consultant in een geval van loodvergiftiging. Herkenning van de loodzoom van
Burton
Recensent “De Veeartsenijschool” Prof. Dr. G.J. Mulder

1851 Redacteur Repertorium, 4e jaargang
Referaten uit 69 buitenlandse tijdschriften
Betoog “De Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen”
Strekkende ter beantwoording der voorstellen tot hare opheffing, etc. Ondertekend
door de 9 leraren
“Rapport aan de Stedelijke Regering van Utrecht, advies over de gymnastie en de
gymnastieleraar C. Euler”
Spreekbeurt voor het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht “Over de slangen in het
algemeen en de giftslangen in het bijzonder”

1852 Lid van de Commissie Oud-leerlingen ter gelegenheid van de 25-jarige
ambtsbekleding van Prof. Dr. J.L.C. Schroeder van der Kolk
Lid van de Commissie Geneeskundige Politie en Openbare gezondheidsregeling
van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Lid van de Afdeling Utrecht van de Ned. Mij. tot Bevord. der Geneeskunst.
Verantwoordelijk voor de kritische overzichten van de vorderingen in de
wetenschappen Hygiëne, Toxicologie, Medicina politica en forensis
Lid van het Genootschap “Vis unita fortior” te Hoorn
Voordracht in de Sectie-vergadering Natuur- en Geneeskunde van het Provinciaal
Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, “Vergiftiging door
Phosphor”
Redacteur Repertorium, 5e jaargang
Referaten uit 83 buitenlandse tijdschriften
Nederlandsch Lancet, 3e serie, 2e jaargang
“Herinneringen. De wormswijze beweging van het scrotum”
“Mededelingen uit de Nederlandse literatuur, gewijd aan het Repertorium”
“Waarneming ener hardnekkige voorwending van doofstomheid”

107-111
276-288+
387-393
609-639

Album der Natuur, 1e jaargang
“Natuurhistorische schets der Slangen, in het bijzonder der Giftslangen” 65-86 +

89-115
Handleiding der Vergiftleer
Bijzondere Vergiftleer, 2e stuk, Plantenrijk

1853 Redacteur Repertorium, 6e jaargang
Referaten uit 78 buitenlandse tijdschriften
Voordrachten in de Sectievergaderingen Natuur- en Geneeskunde van het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
2-4  “Arum venenatum Surinamense”
27-6 “Opsporing van Kwikzilver in Decoctum Zittmanni”
“Het oeconomisch gebruik van groengekleurde behangsels en gordijnen”
Afdeling Utrecht van de Nederlandsche Mij. tot Bevord. der Geneesk. Inleiding over
de “Aanwending van het galvanisme in het bijzonder bij fistels”
Rapport van een Commissie van Onderzoek
“Het gipsverband van de Off. v. Gez. Antonius Mathijsen”
Ned. Weekblad voor Geneeskundigen, 3e jaargang
“Vergiftiging met phosphorus” 71-72

1854 Redactie Repertorium overgedaan aan C. Gobee.
Van Hasselt levert nog wel 13 referaten
Nederlandsch Lancet, 3e serie, 4e jaargang
Boekbespreking “Heelkundige Gevallen” waargenomen in de heelkundige kliniek
van het Stedelijk Ziekenhuis in Rotterdam, van M. Polano.
“Over vergiftiging door lucifers” 109-118

325-346
Pantheon, 2e jaargang, 1e deel
“De Brulaap”
“De Trekmier”

316-317
351-352

Pantheon, 2e jaargang, 2e deel
“Iets over het gevaar van het huishoudelijk gebruik van aardewerk met slecht
glazuur”
Afdeling Utrecht van de Ned. Mij. tot Bevord. der Geneesk.
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Inleiding “Beheksing door toverrozen”
Natuurkundig Gezelschap te Utrecht
Inleiding “Natuurhistorische schets der vissen”
Deel IV van de Handleiding der Vergiftleer
“Vergiften uit het Dierenrijk”
Lid van het Utrechts Geneeskundig Gezelschap “Matthias van Geuns”

1855 Tweede druk van de Handleiding der Vergiftleer betreft deel I Algemeen Gedeelte
2e druk deel II Vergiften uit het rijk der Delfstoffen is van 1855
2e druk deel III Vergiften uit het Plantenrijk is van 1856
2e druk deel IV Vergiften uit het Dierenrijk is van 1854
Er zijn uitgaven van de Handleiding der Vergiftleer met de 1e druk van deel II en III.
In Van Hasselts Handleiding der Vergiftleer is aan de etiologie der vergiftiging meer
zorg gewijd dan in de toxicologische handboeken gewoonlijk wordt gevonden; in vele
gevallen betreft de etiologie het gebied der hygiëne. Met name arsenik en lood zijn
belangrijk in de vergiftleer; bij arsenik is meer opzet in het spel, bij lood meer toeval
of ongelukken.
Van Hasselt heeft aan de 1e uitgave van de Handleiding der Vergiftleer gewerkt van
1850-54 en aan de 2e uitgave van 1854-56; de 4 delen zijn vermoedelijk ook los
verkocht.
Album der Natuur
“Natuurhistorische schets der vissen en hun betekenis voor de mens” 97-122 en

161-188
Afdeling Utrecht van de Ned. Mij. tot Bevord. der Geneesk.
Inleiding “Vergiftiging door Lucifers”. Mededeling over een arsenicumvergiftiging van
een 15-maands kind door de dienstbode

1856 Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek (het visiteren). In
verband met de ziekten en gebreken die voorgewend, nagebootst, willekeurig
voortgebracht en voorbedachtelijk verborgen kunnen worden
Lid van de uitgebreide redactie van het Nederlandsch Weekblad voor
Geneeskundigen
Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen 6e jaargang
“Een merkwaardig elektrisch verschijnsel”
“Een zogenaamde vergiftiging door met zwavelzuur vervalste azijn, etc.”
“Hoe moet de geneesheer handelen, wanneer hij in de uitoefening zijner praktijk bij
een zijner patiënten vermoeden heeft op het bestaan van misdadige vergiftiging”
“Ligatuur van de oesophagus bij toxicologische proeven” wetenschappelijke
mededeling
“Vergift van spinnen”, wetenschappelijke mededeling
Boek-aankondiging “Handboek der Heelkundige Ontleedkunde en
Kunstbewerkingen” naar het Frans bewerkt door C. Rademaker te Arnhem

66

115

293

358-458
377

254
Boekaankondiging “Handleiding ter opsporing der vergiften” uit het Duits vertaald
door J.P.C. van Tricht, apotheker te Rotterdam.
Verslag Afdeling Utrecht van de Ned. Mij. tot Bevord. der Geneesk. met
voordrachten en demonstraties van Van Hasselt:
Voordracht
De opzettelijke aanwending van abortiva
Demonstraties
Spiegelkastje van Fles en de proef van Von Graefe dienende ter ontdekking van
voorgewende amblyopie of amaurosis op één der ogen
Prismatische brillen van Krecke
Nieuw model van tabaksrookklisteer, vervaardigd onder leiding van Dr. Hanegraaff te
Rotterdam

428

206
Lid van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, waarvan Van Hasselt meer
dan 40 jaar lid blijft en ruim 20 jaar fungeert als redacteur van het Tijdschrift voor
Entomologie
Lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeling Wis- en
Natuurkunde. Actief tot 1882 met deelneming in een 4-tal commissies en door het
opstellen van een 24-tal mededelingen op het gebied van toxicologie en hygiëne
Lid van de Commissie van de KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde voor de opstelling
van een Advies inzake de vervalsing van eetwaren en dranken en de onvoldoende
wetgeving ten deze. Medeleden de hoogleraren Van der Boon Mesch, G.J. Mulder,
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Donders en Van Geuns
KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde
Proces-Verbaal van de december-vergadering. Voordracht over “Strychnine
vergiftiging”
Pantheon, nieuwe serie, 1e jaargang, 1e deel
“Iets over de geophagie of het aardeten” 173-185

1857 Lid van de redactie van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde35 voor de
onderwerpen Toxicologie en Militaire Geneeskunde (mil. geneesk. samen met C.
Gobée) 1e jaargang. Bijdragen:
“Hedendaagse epidemie van loodkoliek”
“Het toxisch vermogen van het spiesglans”
“Zeldzame waarneming van blauwzuurvergiftiging door cassavasap en door bittere
amandelolie”
“Curiosum, de physiologische werking van het arsenik betreffende”
“Doodelijke hyoscyamus vergiftiging”
“Nieuwe mededeling omtrent de geophagie”
“Opmerkingen omtrent het misbruik van abortief-middelen
tot vruchtmoord”
“Over de zoogenoemde choleravliegen”
“Over epidemische stomatitis bij militairen”
“Methode van Marshall Hall bij asphyctici”
“Vergiftiging met zinkingssnuif”
“Zelfverminking door een poeder in de oogen”
“Over strychnine vergiftiging”
“Behooren de pad en de salamander tot de giftdieren?”
“Nieuwe physiologische proeven over schijndood”
“Gerechtelijk geneeskundige opsporing van bloedvlekken”
“Ondervinding van een civielen geneesheer in de militaire hospitalen”
“De voorslag van Merchie enz. bestreden door Vleminckx”
“Chloroforme”
“Over Chinese vergiften”
“Curarine”
“Verscheuring van den binnensten en middelsten rok der halsslagaderen bij
verhangenen”
“Medicinale gymnastiek te Parijs”
“Glairine”
“Giftig vermogen van het ureum”
“Over garnalen vergiftiging”
Recensie “Die Vergiftungen in forensischer und klinischer Beziehung”, F.W. Böcker
1857
Een andere schrijver over vergiftigingen is C. de Bordes

25
33

40
61
125
156

177
186
186
261
275
282
337
396
407
471

475
477
669
721
722

736
737
738
738
747

723
KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Verslagen en Mededelingen deel VI, jaargang 1857
“Over de herkenning van de vergiftmoord door strychnine in verband met de
beoordeling der waarde van het Gerechtelijk-Scheikundig bewijs”

249-270
Pantheon, nieuwe serie IIe jaargang, 1e deel
“Het gebruik van de tabak tot roken, snuiven, enz.”

49-64 +
145-157

Pantheon, nieuwe serie IIe jaargang 2e deel
“Het eten van rattenkruid” 322-330
Album der Natuur
“Natuurhistorische schets der Spinnen”

1-23 en 65-
82

Sectievergadering van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen van 9-6-1857

                                                                   
35In het NTvG zijn opgegaan:
Tijdschrift der Ned. Mij. tot Bevord. der Geneeskunde, Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen, Het
Repertorium, Praktisch Tijdschrift voor Geneeskunde, Nederlandsch Tijdschrift voor Gerechtelijke Geneeskunde en
Psychiatrie. Het Nederlandsch Lancet heft zichzelf op.
In het NTvG is de geneeskunde gesplitst in 34 rubrieken, waarvoor 28 redacteuren verantwoordelijk zijn. De
redacteuren hebben de eerste jaren hun werk niet allen even serieus genomen.
Met name de hoogleraren van de klinieken zijn tekort geschoten of hebben bijdragen laten verzorgen door
medewerkers. Van Hasselt is in deze beginjaren een gunstige uitzondering en ondanks zijn beperkt gebied is hij één
van de 4 redacteuren die jaarlijks 20 - 40 bijdragen hebben geleverd. Het aantal intekenaren bedraagt ruim 700.
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Demonstratie van twee Afrikaanse specimina van plantendelen in gebruik voor de
zgn. Godsgerichten.
“bast van Erythroxylum Guineense”
“ordeal bean, boon van een Leguminosa”
Afdeling Utrecht van de Ned. Mij. tot Bevord. der Geneeskunst
Voordracht over een drietal toxicologische onderwerpen “phosphorus, strychnine,
loodkoliek” en een drietal chirurgische onderwerpen “tracheotomie, een
exerceerbeentje, hoofdverwondingen”
Lid van een Commissie ter herziening en vernieuwing der bestaande Reglementen
op het visiteren van manschappen, vooral in verband met een ontwerpwet op de
Nationale Militie
Vergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging
Demonstratie van een vijftal spinnensoorten

1858 Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 2e jaargang
“Over het gebruik van insecten enz. als voedsel door de Indianen van de Amazonen-
rivier”
“Ontdekking van nagebootst bloedspuwen”
“Verbandrandsel van Desmalines”
“Uniform der troepen voor Britsch-Indië bestemd”
“Liebigs onderzoek van arsenikhoudend brood”
“Waarnemingen van Cloëz over de zoogenaamde ozonometrie”
“Hospitaal-soldaten en militaire oppassers”
“Loodvergiftiging door snuif”
“Visiteren van bijzienden”
“Mededelingen omtrent gebruik en werking van de vliegenzwam”
“Over eenige minder algemeen bekende giftige of verdachte planten”
“Vergiftiging door bittere amandelen”
“Gevaarvolle nabijheid van kalkovens”
“Moordaanslagen door zwaveldampen”
“Kwikvergiftiging”
“Vergiftiging met glas”
“Sterfte in het Engelsche Krim-leger”
“Vervalsing van een paspoort”
“Over luchtschampschoten”
“Waarneming eener asphyxia a suspensione”
“De verscheuring der binnen-rokken van de carotis enz.”
“Hondsdolheid”
“Merkwaardig geval van dronkenschap”
“Belangrijke vergiftiging door haschisch of cannabis indica”
“Geval van loodvergiftiging door drinkwater enz.”
“Curiosa overgenomen uit een zoogenaamd ‘neger-dressies-boek’ van Suriname”
“Over vergiftigde boogpijlen” Zoals de levende kikvors ter herkenning van strychnine
en het katten- en konijnenoog ter herkenning van Solanaceae, kan het blootgelegde
kikvorsenhart dienen als physiologisch of dynamisch reagens op antsjar en antiarine

9
10
10
11
44
44
45
65
81
108

109
109
132
714
177
189
201
202
262
306
338
395
517
593
689

717
724

Recensie Cl. Bernard, Leçons sur les effets des substances toxiques et
médicamenteuses, Paris 1857
Recensie Dr. Barmeister, Handbuch für Sanitäts-soldaten Braunschweig, 1857
Recensie Dr. Goffres, Handboek van de leer der verbanden en
verbandinstrumenten, vertaald door C. Rademaker en A.W.J. Zubli, Amsterdam
1858

76

397

718
KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Voorstel met betrekking tot de openbare gezondheidstoestand van Nederland,
vergadering maart 1858 56-62
Definitieve behandeling van het ontwerp Geneeskundige Staatsregeling
Opstellen van wettelijke bepalingen om vervalsingen van eetwaren en dranken tegen
te gaan. Deze regels zullen de slagkracht van de stedelijke gezondheidscommissiën
verbeteren
Toezicht op de prostitutie
Landelijke verplichting van de koepokinenting en hervaccinatie
Besloten wordt dat Voorhelm Schneevoogt, Van der Boon Mesch en Van Hasselt de
Minister van Binnenlandse Zaken zullen bezoeken
Verslagen en Mededelingen KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde, 7e deel
Inleiding “Aantekening over en nadere beschrijving van een individu der grootste tot
nu bekende giftslangen uit het geslacht der Naja’s”

80-84
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Verslagen en Mededelingen, KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde, 8e deel
Inleiding “Over het gebruik van vergiftigde boogpijlen in Oost-Indië (Poggi-eilanden)”

200-208

316-330
Schat der Gezondheid, 1e jaargang
“Loodvergiftiging door snuif” Overgenomen uit NTvG 1858 314-316
Geneeskundige Courant 3-1-1858, no. 1
Ingezonden stuk “Recht op burgerpraxis van militaire geneeskundigen.” “N.B.
Wellicht volgend tegengeschrijf zal door mij, uit hoofde van tijdgebrek en anti-
polemische zin, stilzwijgend voor notificatie worden aangenomen.”
Tijdschrift voor Entomologie, 1,
“Over huid- en kleurverwisseling van Dolomedes fimbriatus Hahn” 163-167
Van Hasselts chef, luitenant-kolonel J.F. Kerst, gaat met pensioen en Van Hasselt
neemt de leiding over van de chirurgische kliniek van het Groot Rijks Hospitaal en
aan de Kweekschool de lessen in de heelkunde. Hij draagt zijn eigen 4 vakken over
aan zijn 8 jaar jongere collega F. Rienderhoff. Hij blijft zich buiten de school wel met
zijn 4 vakken bezighouden.
Van Hasselt wijst een verzoek van het Stedelijk Bestuur van Utrecht af om zitting te
nemen in de Gezondheidscommissie.
Hij geeft geen redenen. Het kan zijn dat hij een burgerlijke functie niet verenigbaar
acht met een militaire. Het is ook mogelijk dat hij geen interesse heeft in politieke
discussies.
Jaarboekje van Kwekelingen aan ‘s Rijks Kweekschool voor Militaire
Geneeskundigen 1858. Foto van Van Hasselt + handtekening. Op de hiërarchische
ladder is hij hoog gestegen; zijn studiegenoten is hij gepasseerd; boven hem staan 9
personen, allen met een langere diensttijd

1859 Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 3e jaargang
“Bijdrage tot de toxicodynamische kennis der santonine”
“Over het vergiftig vermogen der kokkelkorrels”
“Zonderlinge arsenik-vergiftiging”
“Toxicologische aanteekeningen over eenige minder bekende giftplanten uit de
klasse der Euphorbiaceae”
“Gevaarlijke melk”
“Over het niet bestaan van hersenbloedsophooping bij zgn. suffocatorische
toestanden”
“Het in brand geraken van vrouwenkleederen”
“Bestanddeelen der Gratiola officinalis”
“Over het groote gevaar der ontwikkeling van vliegenlarven in de neusholten voor
den mensch”
“Nog een woord over het gevaar van groene arsenicale behangsels”
“Wordt de opslorping van vergiften door hongerlijden bespoedigd of vertraagd?”
“Nieuwe waarneming van de zgn. luisziekte”
“Iets over de opiophagie”
“Boeltjeskruid” (Eupatorium cannabinum)
“Dood door bijensteek”

618
638
638

639
639

655
655
656

661
672

684
686
686
700
716

KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Technische bereiding van de anilinekleurstoffen fuchsin, purpurin en harmalin in
Frankrijk, Engeland en Duitsland. Aniline wordt verkregen
a. door afzondering uit zware teerolie;
b. door kunstmatige vorming uit nitrobenzol;
c. door ontleding van indigo;
d. door kunstmatige vorming uit carbolzuur
Schat der Gezondheid, 2e jaargang
“Over loodvergiftiging door snuif”
Onaandoenlijkheid voor lood wordt bij vele werklieden waargenomen, doch belet niet
dat tal van anderen door loodziekten wordt aangedaan 43-59
Tijdschrift voor Entomologie, 2
“Levenswijze enz. van Argyroneta aquatica, een bekende Nederlandsche
Waterspinnensoort” 26-29
In Nigtevecht overleed een vrouw vrij plotseling; de man werd verdacht. Als
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gerechtelijke deskundigen werden aangewezen G.J. Mulder, L. Lamie en Van
Hasselt.
Het jaar 1859 was ook een jaar van veel mazelen, roodvonk en kinkhoest. De
bekende jaren van cholera zijn 1832-33, 1848-49, 1853-55, 1859, 1866-67, 1874 en
1892-94. Vanaf 1867 niet meer in Nederland. Circa vijftig percent van de patiënten
overleed. Van Hasselt hechtte als arts veel waarde aan miasmen en diëtetiek; hoe
het verlies van eigen jonge kinderen op hem is overgekomen, valt niet uit een van
zijn geschriften af te leiden

1860 Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 4e jaargang
“Beschouwing over de strangulatie”
“De Curaçaosche oranjespin”
“Iets over de zandvloo”
“Over de spitskogelwonden”
“Over het herlevingsvermogen van sommige lagere diervormen”

21
217
727
733
745

Spiegelkastje door Dr. J.A. Fles besproken in de wetenschappelijke bijeenkomsten
der Off. v. Gez. verbonden aan ‘s Rijks Kweekschool

309
KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Aanvulling op voordracht “Giftige boogpijlen der Poggi-eilanden”
Demonstratie van een donderbeitel en de eindspits van de hoorn van een edelhert,
gevonden in het veen in het Westland
Lid van een Commissie van de KAW voor opstelling van een concept-Warenwet
Voordracht over “Vergiftigde boogpijlen in Oost-Indië naar aanleiding van
dramatische gebeurtenissen langs de Zuidwestkust van Sumatra.”
Bij de behandeling van de gewonden werden de algemeen bekende regelen der
toxicologie met vrucht toegepast. De Off. v. Gez. G. van Overbeek de Meijer, de
latere hoogleraar hygiëne te Utrecht, onderzocht het gif in dierproeven; vermoedelijk
vergif is antiarine gelet op de verlammingsverschijnselen. Van Hasselt merkt op dat
men niet dan hoogst voorzichtig uit proeven op dieren mag besluiten over risico’s
voor de mens. Hij oppert hier niet de mogelijkheid dat de oepas radja (strychnine)
met de oepas antsjar (antiarine) wordt gemengd.

221-248

Een concept-Warenwet wordt na veel discussie en veel aarzeling door de Afdeling
Natuurkunde aan de Minister van Binnenlandse Zaken verzonden.
Album der Natuur
“Studiën over Borneo en de Dajak’s of zoogenaamde koppensnellers van dit eiland”

65-82,
97-118,
128-146

Schat der Gezondheid, 3e jaargang
“Hem knap makend” 136-142
Archiv für die Holländische Beiträge zur Natur- und Heilkunde, band II, redactie F.C.
Donders en W. Berlin
“Beitrag zur Toxico-dynamischen Kenntniss der Santonins”
De term ‘toxicodynamisch’ wordt nog steeds in de zin van symptomatisch gebruikt.
De toepassing van santonine als wormmiddel leidt tot oogafwijkingen. In het NtvG
verschijnt dit artikel onder de titel ‘toxische krachten der santonine’

231-244

Tijdschrift voor Entomologie, 3
“Domesticeren van wilde bijen door de Dajakkers”
“Curaçaosche Oranjespin, een weinig bekende Latrodectussoort”

16
46-66

1861 “Handleiding tot de leer van de dood en van de schijndood ten gebruike bij het
onderwijs aan ‘s Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen”, Utrecht, J.G.
van Terveen en Zn. Reeds in 1862 in het Duits vertaald 201
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 5e jaargang
“Over den gemiddelden borstomvang met betrekking tot de al of niet geschiktheid
voor de dienst bij de verschillende wapens”
“Over de uitrukking van vingerpezen”
“Vergiftiging met de versche zaden van Jatropha curcas”
“De sterfte in het vondelingshuis te Moskou”
“Onschadelijke plant giftig geworden ten gevolge van haren groeibodem”
“Toxische krachten der santonine”
“Schimmelvergiftiging”
“Nadere aanteekeningen omtrent de toxicologie van den phosphor in het algemeen
en van de lucifers in het bijzonder”
“Antwoord aan den Heer ter Haar”
“Kenmerken van den dood door bevriezing”
“Doodelijke zwamvergiftiging”
“Bijdrage tot de leer der lithiasis”

27
41
74
94

94
117
117

170
284
375
407
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“Nieuwe waarneming van het vergift der bosch- of vogelspin”
“Over giftige boogpijlen”
“Militair-geneeskundige school in Engeland”
“Ziekeninrichtingen op Java”
“Werking van den bliksem op het menschelijk lichaam”
“Militair-geneeskundige dienst in N-Amerika”
“Nieuw stelsel van ziekenwagens”
“De rol van een Off. v. Gez. in een veldslag”

498
604
628
653
653
674
685
685
686

KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Van Hasselt beschrijft zijn proeven met honden. Hij verwondde de dieren, bracht
curare of strychnine in de wond en hechtte plaatjes rhinoceroshoorn op de wond. De
honden gingen dood. Van Hasselt rekent de rhinoceroshoorn tot de obsolete,
sympathetische (ingebeelde) middelen.
Het tweede voorwerp is een beker, gemaakt van zogenaamd slangenbeethout. Het
water dat in de beker wordt geschonken, krijgt een groenachtige kleur; dit water als
drank ingenomen, werkt als tegengif bij slangenbeten.
Met Donders en Van Geuns door de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om
een advies op te stellen over het gebruik van vlees van runderen met ziekten. Het
blijkt deze Commissie van drie dat een andere commissie in 1844 reeds een rapport
over deze aangelegenheid heeft opgesteld.
Buitengewoon lid van de eindexamencommissie van ‘s Rijksveeartsenijschool

1862 Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 6e jaargang
“Het gebruik van het Persisch insektenpoeder” (pyrethrum)
“Nieuwe studiën over phosphorvergiftiging”
“Nieuwste mededeelingen over het vergiftig vermogen van padden, schorpioenen en
salamanders”
“Buitengewone herstelling van eene belangrijke hoofdwond”
“Spitskogelwonden”
“Groote sterfte in de Engelse armée”
“Doordringende borstwonden”
“Over de hoofdoorzaken van den onvoldoenden lengte-groei der lotelingen”
“De slangen-beker van Ceylon”
“Nieuwe voorslag tot de behandeling der hospitaal-versterving”
“Schimmelvergiftiging”
“Syphilis in het Belgische leger”
“De dood in en door het water”
“Het balsemen van militairen in Amerika”
“Wenken omtrent het aannemen of goedkeuren van lotelingen”
“Uittreksel uit een rapport van Prof. Porta omtrent den aard der verwonding van
Garibaldi”
“De zoogenaamde stomatitis ulcerosa militaris”

11
41

42
56
73
74
92

122
139
203
287
375
465
621
637

664
695

Recensie “Jahresbericht über die Leistungen in der Kriegsheilkunde”, 1860
61

KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Februari-vergadering, Van Hasselt vraagt opnieuw aandacht voor een Wet op de
vervalsing van levensmiddelen.
Oktober-vergadering, presentatie concept-antwoord van F.C. Donders, J. van Geuns
en Van Hasselt inzake het gebruik van vlees, afkomstig van ziek rundvee. Onderdeel
van het antwoord is dat aanstelling van Staatsgeneeskundigen een vereiste is voor
de voorbereiding en toepassing van een Wet van medische politie.
Aprilvergadering voordracht over het al of niet vergiftig karakter van het koper,
toegelicht met meegebrachte magen van dieren, welke door koper vergiftigd zijn.
Verslagen en Mededelingen XIII
“De Slangenbeker van Ceylon”

116-128
Album der Natuur, jaargang 1862
“Studiën over de olifant”
De studie van het wezen der dieren, gepaard met het bewustzijn van onze
voortreffelijkheid, ook zij voere ons meer en meer op tot verheerlijking van Hem, die
in zich de diepste wijsheid verenigt met de hoogste macht. Hem is de
opperheerschappij

257-277,
321-347,
353-381

Tijdschrift voor Entomologie, 5 15-18 en
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2 publicaties 18-19
Lid van een Commissie die een nieuw Reglement op het Geneeskundig Onderzoek
voor de Krijgsmacht heeft opgesteld
Erelid van de Amsterdamse Natuur-Historische Vereniging “Naturae et Amicitiae”

1863 Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 7e jaargang
“Nieuwe bijdrage tot de kennis der toxicodynamie van de versche vruchten der
Jatropha curcas en Jatropha multifida”
“De randsel-Brancard”
“Doodelijke werking van rupsenhaar”
“De ziekte der mineurs”
“Een woord over de kogelsonde van Nélaton”
“Over de teekenen van den dood”
“Het dragen van de patroontasch”
“Organisatie der militaire geneeskundige dienst in Rusland”
Recensie “Thomas”

450-454
89
108
152
216
342
365
718
301

Geneeskundig Tijdschrift voor de Zeemacht, 1e jaargang
“Nieuwe mededeelingen omtrent het gif van padden, schorpioenen en salamanders”

56-57
Voorzitter van de Commissie tot het afnemen van de examina van de militaire
paardenartsen

1864 Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 8e jaargang
“Toelichting der veroordeeling van het reglement op het geneeskundig onderzoek,
enz.”
“Het opsporen van kogels”
“Nieuwe proeven over stikking en verdrinking”
“Over de zoogenaamde geneeskundige cijferleer”
“Toxicologische aanteekeningen”
Baryt, kwik, phosphor, opiaceae, tabak, pruissisch zuur, oidium tuckeri
(druivenschimmel), sulphas chinini, coca ï ne, cat, absinth, aniline, room- of vanilleijs.
Tijdschrift voor Entomologie 7
3 mededelingen
Van Hasselt lid der redactie

12-14 + 17

Archiv für Natur & Heilkunde
Duitse vertaling van “De Slangenbeker van Ceylon”

1865 Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 2e reeks, 1e jaargang
“Hydrotherapie”
“Militaire hospitalen te Washington”
“Vergiftiging door muskaatnoten in Oost-Indië”
“Statistieke nasporingen van Boudin omtrent de werking van den bliksem op het
levend dierlijk organisme”

25
44
419

600
KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Januari-vergadering, verslag van proeven van Van Hasselt en Rienderhoff.
Onderzoek van aniline; op grond van de resultaten drong Van Hasselt aan op
openbaar geneeskundig toezicht, zowel op de aniline-fabrieken als op het technisch-
oeconomisch gebruik der aniline verfstoffen, inzonderheid tot het kleuren van
eetwaren of dranken, uit hoofde van de soms niet geringe verontreiniging met
arsenik. Uniek voor die tijd om zowel aan de arbeider als aan de consument te
denken.
H. Fabius deelt in de 17e Algemene Vergadering der Nederlandsche Maatschappij
tot Bevordering der Geneeskunst mede dat hij als gecommitteerde voor de
geneeskundige behandeling van de Drinkzucht de Afdelingen en de leden van de
Maatschappij gevraagd had om beschrijvingen van gevallen. Slechts vier mensen
hadden gereageerd waaronder Van Hasselt
Tijdschrift voor Entomologie 8
2 mededelingen van Van Hasselt
Hij voert van 1865-1873 de redactie van het Tijdschrift voor Entomologie

14-19 en
122-128

1866 Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 2e reeds, 2e jaargang
“Geschoten en andere wonden van zenuwen”
“Vergiftiging door bier”

68
152

Voordracht “Over het oeconomisch misbruik van opium”
1867 Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek, het visiteren,

tweede verbeterde en vermeerderde uitgave. Het nieuwe Reglement op het
Geneeskundig Onderzoek voor de Krijgsdienst van 1862 had deze heruitgave
noodzakelijk gemaakt
Budget van Oorlog (Gelden voor de Kweekschool van Militair Geneeskundigen). Aan
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de H.H.-Leden van de Staten-Generaal worden - bij al de vorige - nog de volgende
inlichtingen eerbiedig aangeboden ondertekend door Dr. Quarin Willemier en Van
Hasselt. Ondanks de brochure schrapte de Kamer op 26-3-1867 de begrotingspost
van f 42.000 (de opzet was uitbreiding van de laboratoria)
Van Hasselt op 1 februari 1867 vijfentwintig jaar leraar aan ‘s Rijks Kweekschool
voor Militaire Geneeskundigen36.

1868 KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Verhandelingen en Mededelingen, 2e reeks, 2e deel
“Over de afwezigheid van opium-alcalo ï den in de opiumrook” Van Hasselt en C.
Burgersdijk. Chemisch geen alkalo ï den aangetoond, fysiologisch en pathologisch
wel

267-270

Proces Verbaal vergadering 26-9-1868. Bijdrage “Over het werkelijk bestaande
giftige vermogen der Lycosa Tarantula”, beruchte spin.
Mededeling over de vergifpijlen der Bosjesmans
Rapport aan den Koning van de Drinkwatercommissie
Tijdschrift voor Entomologie 11
2 publicaties

16-19 +
192-193

In de zomer van 1868, nog vóór de aanvang van de cursus werd de Kweekschool
op zeer korte termijn naar Amsterdam overgebracht. Van Hasselt werd aangewezen
als directeur en met hem verhuisden mee de leraren Van den Broek, Timmerman,
Van Braam Houckgeest, Kooyker en Sluys. De toezegging aan de leraren van
hoogleraarsfuncties aan het Athenaeum werd niet gestand gedaan, gezien de
overvloed aan reeds aanwezige hoogleraren

1869 Tijdschrift voor Entomologie 12
2 publicaties

25-27 +
189-191

1870 Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 2e reeks, 6e jaargang
“Een andere beschouwing van het Natuurkundig Examen”
Voor de studenten van de Athenaea was dit examen een Staatsexamen en bij het
zakken voor één vak moest het gehele examen worden overgedaan. In 1874 werd
het Natuurkundig Examen gesplitst en in 1876 kreeg het Amsterdamse Athenaeum
de status van Gemeente Universiteit, waardoor de studenten de examens konden
afleggen bij hun eigen hoogleraren

77-90 +
157-171

KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Maart-vergadering, Van Hasselt vertoont de kikkerproef, waarbij het blootgelegde
hart wordt gebruikt voor het toxicologisch onderzoek van stoffen. Deen gebruikte
reeds in 1841 de kikvors voor zijn fysiologische proeven
Tijdschrift voor Entomologie 13
viertal mededelingen over inlandse
 en tropische spinnensoorten

21-22,30,
176-177,
159-174

Archives Néerlandaises des Sciences, 5
“Etudes sur le Pholcus opiliono ï des Schrank” 340-356
Van Hasselt wordt aangezocht als lid van de Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen, opgericht in 1752
Het Nederlandse leger wordt gemobiliseerd vanwege de Frans-Duitse oorlog. Van
Hasselt wordt hoofd van de Militaire Geneeskundige Dienst te velde. Hij stelt vast dat
de bestaande reglementen voor de velddienst onvoldoende zijn. Op een aantal
plaatsen laat de voorziening van goed drinkwater te wensen over.37

1871 KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Inleiding over de “Afrikaanse pijlvergiften”, opgenomen in de Verslagen en
Mededelingen, 2e reeks, 6e deel 1872.
Mededelingen in de literatuur over Afrikaanse pijlvergiften betroffen vier gebieden,
Centraal Afrika, de Oostkust van Afrika, de binnenlanden van Guinea en de
omstreken van de Kaap. Van Hasselt onderzoekt het Kaapse pijlvergif op het
blootgelegde kikkerhart, eerst nog in Utrecht in 1868, in het voorjaar van 1869 te
Amsterdam in het physiologisch laboratorium van Prof. Kühne. De werking van het
pijlvergif lijkt op antiarine, maar de Antiaris toxicaria groeit niet in Afrika

74-88

Tijdschrift voor Entomologie, 14
viertal mededelingen over Nederlandse
 en Javaanse spinnensoorten

35-38, 46-
47, 154-156,
172-178

1872 KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,

                                                                   
36F.C. Donders arrangeert een fusie tussen de RKMG en de medische faculteit van de Utrechtse Hogeschool,
waarmee het eindexamen van de kwekelingen tevens het artsexamen zou zijn
37Zijn echtgenote Cornelia Georgette ‘s-Gravesande Guicherit bezoekt Duitsland, vermoedelijk één van de kampen
door het Nederlandse Rode Kruis opgezet voor gewonde Duitse en Franse soldaten.



189

Inleiding over het onderscheid in lichaamsomvang bij de beide sexen der gelede
dieren
Tijdschrift voor Entomologie, 15
viertal mededelingen

12-19,
29-31, 33,
62-66,

Arch. Néerl. Sci, T7
“Observation de la copulation chez l’une des plus petites espèces d’Araignées”

113-117
Arch. Néerl. Sci. T8
“Sur les poisons à flèche africains” Guinees pijlvergif 161
Door bemiddeling van Van Hasselt wordt Christiaan Jacob Ermerins, derde zoon van
de Groningse hoogleraar F.Z. Ermerins, benoemd tot opvolger van Dr. A.F. Bauduin
aan de Geneeskundige School te Osaka (Japan). Chr.J. Ermerins keert in 1878
terug, maar overlijdt tijdens de terugreis in Frankrijk

1873 KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Januari-vergadering tweede mededeling over de “Afrikaanse Pijlvergiften”

154-160
Verslagen en Mededelingen, 2e reeks, 7e deel
Van Hasselt deelt mede dat zijn Guinees pijlvergif identiek is aan het Kombé
pijlvergif van Prof. Fraser uit Edinburgh. De moederplant van het Kombé pijlvergif is
de Strophantus kombé.
Proces Verbaal vergadering 25-1-1873 “Over de muziektoestellen der
zanginsecten”. Cicaden door Dr. Gratama op een niet nader aangegeven wijze uit
Japan overgemaakt
Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles, deel 9
“Seconde Communication sur les poisons à flèche africains” Afrikaans pijlvergif

1-7
Tijdschrift voor Entomologie, 16
vijftal mededelingen

16-18,
61-66, 136-
145, 236-
243

Arch. Néerl. Sci, 8
“Sur la différence sexuelle de la taille chez les Articulés et en particulier chez les
Arachnides du genre Nephila” 464-473
Van Hasselt wordt op 23 maart 1873 benoemd tot Inspecteur van de Geneeskundige
Dienst der Landmacht, de hoogste functie in de Militaire Geneeskundige Dienst38

1874 “De Strijd der Geneeskundigen tegen het Riolen-, Latrinen- en Moerasvergift binnen
en buiten de Residentie” (‘s-Gravenhage, 1874)
(Brochure van 53 pagina’s met hulde aan de nagedachtenis van Dr. J.W. Schick,
opgedragen aan de Vereniging tot Verbetering van de Gezondheidstoestand te
‘s-Gravenhage, opgericht in 1866-67.)
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 10e jaargang
“Numerieke verhouding der approximatieve behoefte aan geneeskundig personeel in
oorlogstijd”
“Over wondtherapie in het algemeen”
“Algemeene staat der verrichte vaccinatiën en revaccinatiën bij het leger, gedurende
het jaar 1873”
“Statistisch overzicht der bij het leger in 1873 behandelde zieken”

109
257

137
353

1875 Van Hasselt, 60 jaar oud, wordt benoemd tot Generaal-Majoor op 4 februari
KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Februari-vergadering, Van Hasselt stelt het onderwerp staatsgeneeskunde aan de
orde. Hij constateert dat de KAW niet bijzonder gelukkig is geweest op het gebied
der openbare gezondheidsleer en der geneeskundige politie. Desalniettemin vraagt
hij aandacht voor twee brandende kwesties uit de gerechtelijke geneeskunde: de op
handen zijnde wijziging van de Hoger Onderwijswet en de lijkverbranding
KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Verslagen en Mededelingen
“Organisatie der mannelijke spinpalpen”

3
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, 11e jaargang
“Algemene staat der verrichte vaccinatiën en revaccinatiën bij het leger gedurende

                                                                   
38De benoeming houdt een verhuizing in naar Den Haag; de familie betrekt het pand Amsterdamse Veerkade 15. Van
Hasselt wordt lijfelijk betrokken bij het probleem van de stinkende grachten
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het jaar 1874”. Overwegend wordt geënt van arm op arm.
“Statistisch Overzicht der bij het leger in 1874 behandelde zieken”.
Het garnizoen van ‘s-Gravenhage is verreweg het grootste, de ziekencijfers
verhoudingsgewijs het laagste. Het latrinengif vertoont zich niet in de cijfers van deze
jonge mannen

160

449

Van Hasselt schrijft een brief aan de directeur van de Kweekschool, kolonel Van den
Broek, waarin hij aanmerking maakt op uitdrukkingen in de Almanak Mavors
Medicator. De kolonel onderhoudt de redactie, maar deze stelt dat zij een eigen
verantwoordelijkheid heeft en op de oude voet zal doorgaan
Tijdschrift voor Entomologie, 18
1 publicatie 82

187639 KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde, 2e reeks, 10e deel
“Bijdrage tot de Natuurlijke Geschiedenis der Watersalamanders”
Proces Verbaal vergadering 26-2-1876
Van Hasselt mengt zich in de discussie over het Plan tot droogmaking der Zuiderzee

209-219

Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, 2e reeks, 12e jaargang
“Staat der verrichte vaccinatiën”
“Statistisch overzicht behandelde zieken in het leger in 1875”
“Salicylzuur-therapie”
“Rode Kruis bij de Turken”

137
421
375
697

Tijdschrift voor Entomologie, 19
6 mededelingen

10, 11-12,
22-24, 101,
101-104, 28-
42

1877 KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde, 2e reeks, deel 11
“Derde mededeling omtrent de Afrikaanse pijlvergiften”
De vergiftigde boogpijlen zijn afkomstig van een Kafferstam.
Het door J.P. van Braam Houckgeest in het physiologisch laboratorium van het
Athenaeum Illustre onderzochte vergif blijkt op het blootgelegde kikkerhart en in
konijnen identiek te zijn aan het Bosjesmannenvergif

358-370

Ned. Militair Geneeskundig Archief, 1e jaargang
“Necrologie Godfried August Baum”
“Onderzoek naar de werking van Afrikaans pijlvergif” Dr. Van Braam Houckgeest

556-564

347-359
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, 2e reeks, 13e jaargang
“Staat der verrichte vaccinatiën”
“Statistisch overzicht behandelde zieken in het leger in 1876”

137
393

Rapport der Commissie, benoemd bij K.B. van 12-1-1877, in het belang der
opleiding van militaire geneeskundigen
Van Hasselt voorzitter, W.P. Ruysch secretaris, leden H. Slot, Inspecteur van de
Geneeskundige Dienst der Zeemacht, J.C.G. Evers, oud-hoogleraar Leiden, en 3
hoge ambtenaren van Departementen van Oorlog, Marine en Koloniën
De sinds 1868 te Amsterdam gevolgde opleidingsmethode blijkt niet in staat te zijn te
voorzien in de behoefte aan officieren van gezondheid van de 3 departementen. Ook
voor de civiele geneeskunde waren de problemen groot. Van 275 jongelieden die in
de periode van 1866-1876 het natuurkundig examen aflegden, verwierven slechts 66
later het artsdiploma (24%, van de militaire studenten slechts 12,2%). De Marine
was in 1872 al overgestapt op het verstrekken van studiebeurzen aan studenten van
de verschillende Hogescholen. De Commissie adviseert het systeem van de Marine
over te nemen voor de Landmacht en de Koloniën, de Amsterdamse
opleidingscursus voor militaire geneeskundigen geleidelijk op te heffen en de positie
van de jongere Off. Gez. te verbeteren. Van Hasselt is later niet meer zo gelukkig

                                                                   
39De Hoger Onderwijswet wordt aangenomen, het corps hoogleraren wordt uitgebreid, er komt een leerstoel hygiëne
of gezondheidsleer in Leiden, Groningen, Utrecht en Amsterdam, het vak toxicologie gaat naar de farmacie en de
farmacie naar de Faculteit van de Wis- en Natuurkunde, de gerechtelijke geneeskunde wordt niet geregeld, het
Athenaeum in Amsterdam wordt Universiteit
Hoogleraren hygiëne, gezondheidsleer, medische politie in 1877:
te Groningen Abraham Pieter Fokker (1840-1906)
te Amsterdam Abraham Hartog Israëls (1822-1883)
te Utrecht Gilles van Overbeek de Meyer (1831-1918)
te Leiden Theodorus Hendrik Mac Gillavry (1835-1921)
De twee laatsten zijn leerlingen van Van Hasselt
In Amsterdam gezondheidsleer reeds examenvak in 1865; dec. 1867 Abraham Hartog Israëls (1822-83) lector
gezondheidsleer



191

met deze adviezen
Tijdschrift voor Entomologie, 20
4 mededelingen

16-17,
26-27,
51-56

1878 Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, 2e reeks, 14e jaargang
“Staat der in 1877 bij het leger verrichte vaccinatiën en
 revaccinatiën” 137
“Statistisch overzicht van de in 1877 bij het leger behandelde zieken”
(eveneens in Ned. Militair Geneeskundig Archief, 2e jaargang) 549

(501)
Tijdschrift voor Entomologie, 21
2 bijdragen.
“Over spinnenvergift”

72-73
73-74

1879 Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, 2e reeks, 15e jaargang
“Ingezonden stuk. Een verzoek aan de heren Chirurgen”
“Vergiftiging door carbolzuur”
“Staat der in het leger verrichte vaccinatiën en revaccinatiën” (1878)
“Statistisch overzicht der in het leger behandelde zieken” (1878)

57
165

161
561

Ned. Militair Geneeskundig Archief, 3e jaargang
“De carbolkwestie”
“Staat der in het leger behandelde zieken” (1878)

157-158
631-633

Tijdschrift voor Entomologie, 22
3 bijdragen

13-17,
78-81, 217-
226

“Aan mijn veelbeminden Zoon en Vriend Theodoor bij zijn vertrek naar Oost-Indië
van zijn hem zeer liefhebbenden Vader A.W.M. van Hasselt” Memoranda uit het
Boek der boeken; Uit het Boek der Psalmen; Uit de Evangelische Gezangen, Sept.
1879

1880 KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
Verslagen en Mededelingen, 2e reeks, deel 15
“Kennis der afkomst van het curare”. Van Hasselt vraagt zich nog steeds af of de
hoofdkracht van het curare kan gelegen zijn in de aanwezigheid van slangenvergif.
Curare blijkt evenals het addergif in gedroogde toestand jarenlang zijn dodelijke
kracht te behouden en bij verwarming ontwikkelt curare de eigenaardige reuk der
ratelslangen. Beide zijn ook niet giftig bij toediening per os.

1-11

“Bijdrage tot de kennis van de Lipistius desultor Schiödte” (Liphistius betekent
‘zonder weefgetouw’. Van dit hoogst merkwaardige spinnengeslacht zijn nog slechts
3 exemplaren bekend).
“Naschrift over den Anetes coeletron Menge”

186-198

196-198
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, 2e reeks, jaargang 16
“Staat der bij het leger verrichte vaccinatiën en revaccinatiën (1879)”
“De oorsprong van het curare aangewezen”. De Off. v. Gez. bij de Franse Marine,
Jules Crévaux, heeft de ware afkomst van het curare ontsluierd. Het zijn een aantal
strychnossoorten, waarvan waterachtige extracten van de tak- en wortelbasten de
karakteristieke fysiologische curarewerking vertonen.

165
241

Het Militair Geneeskundig Archief
“Overzicht van de zieken bij het leger (1879)”
“Dr. A.W.M. van Hasselt” door J.A. Fles

403-450
535-539

Tijdschrift voor Entomologie, 23
2 mededelingen
de tweede mededeling betreft de Liphistius desultor

11-12, 12-13

Bij wet van 2 augustus 1880 wordt ‘s Rijks Kweekschool voor Militaire
Geneeskundigen opgeheven. Er zullen een 5-tal applicatiecursussen komen voor de
speciale militaire vakken. De officieren van gezondheid krijgen een algemene
vergunning om de burgerpraktijk uit te oefenen. Van Hasselt die daarvan altijd een
tegenstander was en niet geraadpleegd is, neemt ontslag. Het pensioen wordt hem,
66 jaar oud, verleend op 26 augustus 1880 onder dankbetuiging voor de vele en
gewichtige diensten.
In de zomer-vergadering van de Ned. Entomologische Vereeniging te Zutphen wordt
Van Hasselt benoemd tot bestuurslid en het bestuur kiest hem als voorzitter.
Verslag omtrent eenige buitenlandsche Militair-Geneeskundige Applicatie-Scholen
en Hospitalen, bezocht door W.P. Ruysch, arts, officier van gezondheid 1e klasse

1881 Tijdschrift voor Entomologie, 24
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Album der Natuur jaargang 1881
“IJs in sterk verhitte ruimten” Bespreking van een natuurkundig onderzoek van Van
Hasselt en C.J.E. Brutel de la Rivière 190-195

1882 “De Waterverversching van ‘s-Gravenhage”. Een laatste waarschuwing, 16 jaar na
1866. Brochure van 16 pag., ‘s-Gravenhage 1882. Van Hasselt, aanhanger van de
miasmen-leer, waarschuwt voor het cyclisch optreden van cholera, perioden van 17
jaar.
Het artikel “Het Spinnenvergift” is de laatste bijdrage van Van Hasselt in het Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde. Zijn naam blijft nog voorkomen op de lijst van
redacteuren tot 1886, wanneer deze lijst uit het NTvG verdwijnt

57-70
Tijdschrift voor Entomologie, 25
“Studiën over de klankorganen, de zang en de schreeuw der Cicaden”
“Bewerking eener systematische lijst der Araneiden van Midden-Sumatra” Sumatra
expeditie van Prof. P.J. Veth 1877-1879
“Araneidea van Maastricht”

179-212

122-125
26-27

1883 “Spuien met Zeewater”, brochure van 17 pag., ‘s-Gravenhage
Van Hasselt wijst op het gevaar van vermengen van zout en zoet water, waardoor
water- en luchtbederf en bevordering van moeraskoortsen.40

Tijdschrift voor Entomologie, 26
3 mededelingen

13, 32-33
29-233

1884 “Mixed Pickles voor aanstaande en jonge officieren van gezondheid”, ‘s-Gravenhage
1884. Het werk omvat 24 hoofdstukken en ruim 225 pp. Van Hasselt is dan 70 jaar
en geeft zijn ervaringen van 43 jaar, waarvan hij 25 jaar onderwijs heeft gegeven.41

1884 Tijdschrift voor Entomologie 27
6 mededelingen

19, 22-23,
78-79,
79-80, 197-
206, 251-

                                                                   
40Van Hasselt wordt eigenbelang toegedacht, hij bewoont zelf een huis op één van de grachten, hij is een groot
liefhebber van vissen, hij is erg bang voor de cholera. Zijn verweer is dat hij in een huurhuis woont, dat hij zijn langste
tijd heeft gehad en dat hij reden heeft om de cholera te vrezen; in zijn eigen gezin zijn van de vijf door cholera
aangetaste kinderen er drie overleden
41Het idee van het werk is te danken aan Kolonel Kempees die in 1848 voor de jonge officieren zijn “Holloway-pillen”
schreef; de “Mixed Pickles” worden in het bijzonder aangeboden aan de studenten van de universiteiten, die de
functie van gezondheidsofficier begeren. “Dat de Holloway-pillen en mijn Mixed Pickles hen goed mogen smaken en
wel mogen bekomen!”
Holloway-pillen, purgeermiddel, bevat aloë. Met Mixed Pickles worden waarschijnlijk zure bommen bedoeld, maar het
is ook een middel tegen intermitterende koortsen, longtering en huidaandoeningen, het bevat ijzer, zwavel en
arsenicum.
“Hygiëne! Het wachtwoord van onze eeuw in stad en land; ook steeds het uwe in uw betrekking van
gezondheidsofficier. De mislukking van de eerste twee expedities in Atjeh is te wijten aan onvoldoende hygiënische
voorzieningen.”
“Voor de dodelijk gekwetsten heeft men een ruim veld om de weldadige voorschriften der medische euthanasie in
praktijk te brengen; hulpmiddelen der kunst zijn de onderhuidse morfine-injectie en de bedachtzame aanwending der
chloroform.”
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252
1885 Tijdschrift voor Entomologie 28

3 mededelingen
28-29,
89-100,
189-195

1886 Tijdschrift voor Entomologie 29
3 mededelingen

1-14, 21-24,
97-100

1887 Tijdschrift voor Entomologie 30
4 mededelingen

31, 94-98,
67-86, 227-
244

1888 Tijdschrift voor Entomologie 31
4 mededelingen

20-21,
27-29,
86-88, 165-
200

1888 In Eigen Haard, geïllustreerd Volkstijdschrift, wijdt J.A. Fles, 1819-1905, collega van
Van Hasselt, een artikel aan hem ter gelegenheid van het gouden feest van zijn
promotie op 23 juni 1838 tot Medicinae Doctor.

1889 Tijdschrift voor Entomologie 32
3 mededelingen

161-203, 13-
16, 138, 28

Van Hasselt verwisselt zijn functie van voorzitter voor vice-voorzitter
1890 Tijdschrift voor Entomologie 33

4 mededelingen
181-214,
354-360, 14-
18, 126-128

Weber, Zoologische Ergebnisse einer Reise in Niederländisch Ost-Indien, Araneae
193-210

1891 Tijdschrift voor Entomologie 34 4 mededelingen 31-34,
109-113, 34-
36, 40-41

1892 Tijdschrift voor Entomologie 35
4 mededelingen

87-132, 22-
24, 27-29,
38-41

1893 Tijdschrift voor Entomologie 36
4 mededelingen

129-158, 12-
17, 32, 45-
50

1894 Tijdschrift voor Entomologie 37
3 mededelingen

180-190, 17-
18, 41

1896 Tijdschrift voor Entomologie 39
2 mededelingen 1-38, 57
Van Hasselt bedankt als lid van het bestuur

1898 Tijdschrift voor Entomologie 41
2 mededelingen

46-76, 159-
168

1899 Tijdschrift voor Entomologie 42
1 mededeling 173-179

1900 Tijdschrift voor Entomologie 43
1 mededeling 200-222
In deze artikelen behandelt Van Hasselt de kenmerken en gewoonten van
Nederlandse en Oost- en West-Indische spinnensoorten. In de afleveringen van
1886, 1890 en 1898 is opgenomen de “Catalogus Aranearum hucusque in Hollandia
inventarum” met zijn Supplementen I, II en III. Terwijl G.A. Six in 1863 in Nederland
kwam tot een totaal van 140 soorten, komt Van Hasselt 35 jaar later tot een totaal
van 403 spinnensoorten. In de loop van de 20e eeuw is het totale aantal Nederlandse
spinnensoorten gestegen tot 507.

1902 KAW, Afd. Wis- en Natuurkunde,
In de vergadering op 27 september meldt de voorzitter, H.G. van de Sande
Bakhuyzen, het overlijden van Dr. A.W.M. van Hasselt. De voorzitter zegt o.a. “Ik
moet het aan anderen overlaten het lange wetenschappelijke leven van Van Hasselt
uitvoerig en naar waarde te schetsen.”


