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MEDISCH SPECIALISME

In de staathuishoudkunde is Frangois Quesnay (1694-1774) een
naam met klank : hij is de vaandeldrager van de fysiokratie, een ekonomische school die in de achttiende eeuw furore maakte, met de
Encyclopedie in verband stond en een tijdlang grote invloed heeft
uitgeoefend. Volgens deze school ligt in de grond en in de landbouw
de enige bron van de ekonomische produktie ; nijverheid en handel
vormden een « classe sterile » die alleen kunnen omzetten en in omloop brengen. Deze leer stond een enkele belasting voor, te heffen
van de zuivere opbrengst van de grond (1).
Zijn staathuiskundige aktiviteit is Quesnay maar na 1750 beginnen
aan de dag leggen. Het is in dit jaar 1959 tweehonderd jaar geleden
dat hij zijn eerste belangrijke ekonomische studien liet verschijnen.
Voordien had hij zich als arts en chirurg laten gelden. In die hoedanigheid was hij gehecht aan de persoon van Lodewijk X V en de
voornaamste hovelingen o.m. van Madame de Pompadour. Aan het
hof was hij een gezien man, hij hield zich buiten alle kuiperijen en
wist zich daardoor bemind te maken.
Het medisch werk van Quesnay dat thans in de vergetelheid is
geraakt, vertoont de eigenschap buitengewoon kritisch te zijn, het getuigt van een enorme eruditie, het is in hoofdzaak de vrucht van klinische observatie en, in het licht daarvan, opbouwend en beredeneerd.

(1) Oosthoeks Encyclopedie, 4de druk, 1952, 12. biz. 502.
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In een tijd van alles omvademende systeraen set Quesnay geen nieuw
systeem op, maar gaat, wat de geneeskundige teorieen betreft,
louter funktionalistisch te werk. V a n de systemen geeft hij de brui en
laat zich liever leiden door een eklektisch empirisme van de goede
soort. Zonder het te merken is hij toch in een te wijsgerig vaarwater
verzeild geraakt.
I.
Een van Quesnays voornaamste traktaten, waar de hoofdtrekken
van zijn medisch denken het duidelijkst tot uiting komen, is zijn
Traite des Fievres continues (2) van 1753. Het geschrift was toen
zeer aktueel, want het is niet verkeerd de achttiende eeuw in zekere
zin als de eeuw van de leerstellige aanhang der koorts te bestempelen.
Koortsen van alle slag woedden op grote schaal; ook Boerhaave had
een nieuwe teorie bedacht, wat dan natuurlijk de andere medische
hoogleraren en profeten aanzette om de hunne op te bouwen of alleszins die van de anderen af te breken.
Het volstaat voorts, om op het aktuele van het koortsprobleem te
wijzen, te vermelden hoe o.m. in 1743 te Leuven een symposium over
de koorts plaats gehad, waar de jonge licentiaten hun beste voetje
voor zetten. W e vinden onder de deelnemers aan het akademisch
dispuut een zekere Henricus-Franciscus Vander Stadt, die op 25 april
en op 30 raei van dat jaar tot het bekomen van de licentiaatsbul zijn
bedenkingen eu konkluzies voorlegde. Deze zijn gekenmerkt door een
zin voor maat en door een waarschuwing tegen voortvarendheid. Voor
het overige (3) brengt het symposium een overzichtelijke situering
van het koortsprobleem in het tijdsraam. Men verneemt er reeds klanken die tien jaar later gehoord vvorden in Quenays verhandeling.
V a n H. F. Vander Stadt weten wij dat hij te Kaprijke op 2 juni
1717 geboren werd, te Leuven in de geneeskunde studeerde, zich te
Gent vestigde en er als praktizend arts bekendheid verwierf (4). In
1768 laat hij een eerste boek verschijnen : Tractatus de Salubritate

(2) a Paris, chez D'Houry, 2 vol.
(3) Disputatio dc Fcbribus, Univ. Bibl. Gent nr. D 1S60 (370).
(4) Biograph. Nation. 1924, 23, Kol. 535.
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Febris (5) ; het wordt opgedragen aan het collegium medicum van
Gent. Het traktaat is een weergave, in zakformaat, van Quenays
Traite des Fievres.
Vander Stadt verantwoordt zijn latijnse uitgaaf met de bedenking
dat Quesnay in het frans schreef, dat diens werk van zo 'n belang is
dat het in ruimcr kring verdient bekend te worden, dat de artsen en
de zieken van de weldaden van het boek niet mogen verstoken blijven,
weshalve het gewenst is het in « aptiori idiomate » ter beschikking te
stellen. Quesnay wordt er « Galliae lumen, artis phoebum » genoemd,
d. i. het licht van Frankrijk en de zonnegod van de medische kunst.
Dat is natuurlijk grootspraak die in de lija van de tijd ligt. W e menen
evenwel, zonder Vander Stadts retoriek te willen bijvallen, dat Quesnay aangaande de koortsleer inderdaad een nieuwe toon aanslaat en
dat de Zuid-Nederlandse arts er goed aan gedaan heeft de ideeen
van de franse arts kenbaar te maken.
Het wekt onze verwondering dat hij daarvoor in het latijn moest
schrijven. W a s de toestand hier dan van die aard dat de akademisch
gestudeerden zo weinig frans kenden dat zij onbekwaam waren in die
taal direkt van de oorspronkehjke tekst kennis te nemen ? Het is een
pikante vinger-wijzing naar een ontkenning van Pirennes stelling
volgens dewelke de intellektuelen in Zuid-Nederland zo volkomen
met het frans vertrouwd waren, dat men ze als tweetaligen kon beschouwen en dat bij hen ihet frans de taal van de wetenschapsbeoefening bij uitstek was. Dat was niet altijd waar, vermits het latijn
beter begrepen en meer gebruikt werd dan het frans.

**
*
De titel van het boek is al een niet gewone afwijking van de toenmalige opvatting der koorts die algemeen voor een zelfstandige ziekte
gehouden werd en dus, per se, altijd schadelijk was. En nu komt
Vander Stadt, in aansluiting met Quesnay, aandragen met zoiets als :
de heilzame werking van de koorts. Het zal ophef gemaakt hebben.
Het tema werd, ook in aansluiting met Frangois Quesnay, tot het

(5) Gandavi, P. de Goesin, XX in 98 biz., 20,5 cm. x 13 cm.
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einde volgehouden, en van dc eerste tot de laatste bladzijdc wordt
altoos op het nieuwe van etiologie, prognose en terapie onverbloemd
de nadruk gelegd.
-De behandeling van de koorts dient, volgens Vander Stadt, volkomen in het licht van Quesnays opvatting der etiologie te staan.
Z o heeft o.m. de ervaring, die de « rerum magistra » blijft, geleerd
dat meer dan eens de koorts vanzelf geneest zonder dokter of medicijnen ; zij is dan uit zichzelf genezend en er moet niet zo sterk voor
gevreesd worden. Er is een oneindig groot verschil tussen sterven
van de koorts en sterven met de koorts.
De oudere ziekteleer hield voor dat de koorts het gevolg was van
een toename van de ingeboren warmte en dat aan die toename alleen
de koortsverschijnselen toe te schrijven zijn, o.m. de versnelling van
hart en slagaders. Afkoelende middelen voorschrijven, luidde daarop de enige terapeutische regel. Bij die warmteverhoging voegde zich
een andere, heterogene warmte, die uit een uitwendige gisting of
verrotting voortsproot.
Met Harvcys ontdekking van de bloedsomloop kreeg de koortsleer
van de ouden een zware deuk. Aan een hapering in het mechanisme
van de bloedsomloop werd voortaan de oorzaak van alle ziekten toegeschreven, ook van de koorts. Boerhaave formuleerde dat de ingeboren warmte niet het beginsel van de werking der organen was, maar
dat de werking van de desbetreffende organen het beginsel van de
warmte was, dat dc versnelde werking van hart en arterien onder
invloed van een onnatuurlijke prikkel niet een symptoom van de
koorts is, maar de echte, formele en onmiddellijke oorzaak van de
koorts.
Die waarheid, houdt Vander Stadt op zijn beurt voor, had een niet
geringe weerslag in de geneeskunde. Het is de hartwerking die het
bloed doet rondstromen, en daar ligt ook de reden van de volwaardige
of van de onvolwaardige werking der humoren.
Het besluit lag voor de hand : laten we de koorts voor wat zij is,
laten we onze terapeutische aandacht toespitsen op andere organen
en andere klachten, en in hoofdzaak die behandelen, zo zal de koorts
dalcn hetzij vanzelf, hetzij onder invloed van een aangepaste terapie.
D e koorts op zichzelf is niet te duchten, zij kan zclfs de ziektehumoren
onschadelijk maken, bedwingen en uitdrijven. De kwade symptomen
die de koortsziekte vergezellen, zijn niet aan de koorts zelf toe te
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schrijven, maar aan autonome ziekten die, terzelfder tijd als de koorts,
uit een andere, heterogene bron ontstaan zijn. De koorts in se is altijd
goed en heilzaam ; zij is de eksponent van een « morbus compositus »
d. i. van een samengestelde ziekte. zij is ccn verschijnse! dat de ziektestof gaarkookt, verteert en de oplossende krisis helpt inluiden. De
koorts ondersteunt de werking van hart en arterien. die samen met de
ingeboren natuurlijke warmte de ziektehumoren bestrijden en vcrwijderen. Alles wat derhalve de koorts. organjsche ziekte die in de versnelde aktiviteit van hart en arterien haar oorsprong vindt tegenwerkt.
moet vermeden worden ; tegen de ziekten die de heilzame werking van
de koorts zouden bestrijden. moet zich de medische terapie keren.
Dat is, in het kort. Quesnays opvatting over de koorts, van haar
esscntie en van haar symptomen. waardoor hij verdient « optimo jure
medicus febrium per excellentiam nominari i. W a t de franse arts in
de twee banden van elk 650 bladzijden van zijn Traite des Fievres
continues had uiteengezet, heeft Vander Stadt op een keurige en
beknopte manier weergegeven. Quesnay heeft op grond van wat hij
noemde « un jargon fort simple et fort commode » (6) de ouderen
bestreden. maar toch heeft hij niet helemaal op feiten alleen zijn teorieen kunnen grondvesten. Er zitten in zijn bewijsvoering ook wat hij
bij de ouderen ontdekt « des verites qui ne sont que des tissus d'erreurs » (7). Toch is men er met hem een heel eind op vooruit gegaan,
en er komen onder zijn pen uitdrukkingen voor die de moderne arts
voor zijn rekening kan nemen. Bepaaldelijk heeft de terapie van de
koorts met hem van een matiger en meer bezonken opvatting blijk
gegeven, die de patienten ten goede is gekomen. Dat Vander Stadt
de princiepen van Quesnay hielp verspreiden door zijn latijnse verhandeling mag hem ten goede aangerekend worden. Met hem in de
titel van onze studie als een epigoon van de franse ziektekundige
te kenschetsen, vermenen wij zijn echte betekenis ter zake te hebben
weergegeven.
II
Twintig jaar na zijn koortstraktaat gaf Vander Stadt een ander

(6) Traite, vol. I, bli. 47.
(7) Ibid., bh. 30.
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boekje uit. Hij was toen een man van zeventig jaar, genoot te Gent
van een stevige faam. begon op zijn lauweren te rusten, was rijk, had
geen kinderen, betrok in de Korte Steenstraat een aanzienlijk vvoonhuis, droeg zijn opus op aan Gudwal Seiger, abt van St. Pietersabdij,
kreeg van het collegium medicum der stad een vieiende begelciding
mede, met op het eind een onberispelijke latijnse zesvoeter van een
mijnheer die waarschijnlijk graag verzen schreef en altijd iemand
vend om te bedenken of van dienst te zijn.
Eenigen Middel niet alleen bekwaem voor den Medecyn om de
Genees-Kunde met eer en gemak te beoeffenen, ende deze Konst tot
eenen hoogeren Trap van de volmaektheyd te brengen, Ne maer ook
om een ieder, zoo veel mogelyk door de gezegde Konst van zyn leven
en gezondheyd te verzekeren (8).
Het boek is ten dele een heropdissing van de vroeger verdedigde
koortsleer en loopt uit op een pleidooi voor het medisch specialisme.
Het zijn half professionele, half wetenschappelijke beschouwingen van
iemand die zichzelf een rol van moderator op het eind van zijn carriere
toeeigent. Hoewel zulks altijd begint met een zekere tegeningenomendheid op te wekken, willen wij niet verhelen dat in Vander Stadts
gezwoUen stijl hier en daar toch volzinnen voorkomen die verdienen
aangestipt te worden.
Het geheel doet zich voor als een propagandaschrift pro domo en
meldt zich aan in het woord vooraf als « een Werksken kleyn van
volum, maer zeer zwaer van materie... Hier brengt men op het tooneel
uw lichaem met alle zyne zoo soliede als fluide deelen, men doet u
hier dit lichaem aenmerken, als een zeer schoon ende vrugtbaer land,
verdeylt in verschcyde cantons ; maer een land langs alle kanten omgingelt door veele arge en listige vyanden, die een geduerig geweld
doen om dit land te bestormen en te verderven ».
Het is berekend op de patient-klient, al richt het zich tot « den
medicyn-meester ». Zoals in onze huidige steden een lucht van benzine hangt, ligt over het geschrift een bombast waar de moderne lezer
zich moeilijk mee verzoenen zal. De bedoeling is eerlijk, maar de inkleding is ingewikkeld. Het zou niet moeilijk zijn op medische geschriften uit die tijd te wijzen die uitmunten door een minder pom-

(8) Tot Gend, by Louis Le Maire, op den Kouter, 1787, 19,5 cm. x 12 cm., 84 biz.
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peuze stijl en door soberheid moesten indruk maken op een geest die
precieze formulering van oorspronkehjke ideeen op prijs stelt.
Vander Stadt begint met een definitie van de eer die « volgens
(zijne) meyning, bestaet in den glans en luyster van eene groote,
zeldzaeme, goede en schoone daed ». De schande daarentegen « bestaet in den kwaeden geur ofte stank, die van zig geeft eene daed, die
ook wel groot en zeldzaem, maer kwaed, schaedelyk en schandaleus
is ». Hij poneert dat « eenen wyzen en geleerden Medecyn uyt de
oeffening van zyne Konst een aldergrootste eer moet trekken... dat
dezen man zeer verligt moet zyn, en bezitten menigvuldige wetenschappen en kennissen, die hy niet als naer veele laborieuse studien
en kan verkrygen » (9).
De geneesheer « moet eerst wel en ter degen kcnnen geheel het
physique van het lichaem van den mensch ; deze kennis, die men
noemt Physiologic, en die is den Basis van de Konst der Medecync ».
Daarna moet hij kennen de « Chymie voor den dag brengende geheel
het wezen en hoedanigheden van alle de Elementen » voorts de « Ontlitkunde die men noemt Anatomic... de Hygieine, waer door hy weet
te gebieden wat ieder mensch, om zyne gezondheyd in stact te houden
moet doen en laeten » (10).
Maar de jonge afgestudeerde « van de school tot het bedde van
den zieken gekomen zynde, staet verbaest, om dat hy aldaer niet en
vind zoo en gelyk hy in de schoolen heeft geleert. deze verbaestheyt
ontroert zyn verstand, en verre van de ziekten en haere oorzaeken te
kennen, begint hy te ondervinden, dat acn hem noch al veel ontbreekt » (11). Z o gaat het verder door; de koortsen komen even te
pas om tc bewijzen dat elke ziekte een specifiek geneesmiddel vergt,
dat het vinden en beoordelen van dat geneesmiddel zeer veel eisen
stelt, dat Quesnay daarvoor de sleutel ter hand stelt met verwijzing
naar Vander Stadts vroeger traktaat; dat « er nergens eenen Medecyn zoude gevonden worden, die alle de ziekten en quaelen intimelyk
zoude kennen... dat eenen dusdanigen Genees-meester noyt onder de

(9) Eenigen Middel, biz. 11 en vlgde.
(10) Ibid., biz. 15.
(11) Op. dt., biz. 18-19.
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Z o n en is geweest, noyt en zal komen > (12). Dc konkluzie ligt voor
de hand, doch zij wordt met veel omwegen de lezer kond gedaan :
ofschoon « onze provintie van Vlaendcren, ende wel bezonderlyk onze
Stad Gend voorzien is van veel wyze, voorzigtige ende zeer geleerde
Medicyn-meesters. die ons dagelijks klaere blijken geven van hunne
meriten » zijn er zovele « indicatien ende conterindiactien. dat zy
hier over verbaest ende verslaegen. niet en weten wat sy doen ende
ordonneren moeten » (13). Beruchte voorbeeldcn worden aangehaald
maar « hebt gy het ongeluk van u te misgrypen, gy zyt zeer te beklaegen. want is uwen medecyn eenen temerairen en ignoranten, hy
zal u goeden moed geven, hy zal u met veel hoogdraevende woorden
een wydloopig verhael doen van alle die wondere cueren, die hy heeft
uytgevrogt, hy zal u .^preken van zijne specifiken waer door hy zoo
vee! mervcillen heeft gedacn. ende ondertusschen zal hy spelen met
uw leven gelyk de Kat met de Muijzen » (14). Het is een van de
zeldzame keren dat Vander Stadt zelf niet te hoogdravend wordt en
de zieke plek met dc vinger aanwijst.
De slotsom luidt « dat eenen medecyn-mecster op zig niet en neme
eenen last, die hy absolutelyk niet en kan draegen, maer dat hy het
geene hem tot overlast diene. overlaete aen een ander, die ook op
zig niet en neme als eenen last den vvelken hy insgelyks gemakkelyk
draegen kan » en « waert dat den Medecijn in plaets van de zorge
van geheel het Land op hem te nemen maer en hadde t'zijnen laste
genomen de zorge van een Canton, hy zou alsdan nog werk genoeg
gevonden hebben om hem gestaediglyk bezig te houden » (15). In
Egypte was er specializering, waarom zou het op onze dagen niet
kunnen geschieden ?
Vander Stadt eindigt zijn vertoog met persoonlijke herinneringen
waar hij kollegas bij betrekt op een wijze die thans aanstoot geeft :
hij noemt ze bij naam en maakt gewag van hun vergissingen en
minder geslaagde behandelingen. V a n beroepsgeheim en beroepsmildheid is daarbij ook geen spraak.

(12)
(13)
(H)
(15)
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De klap op de vuurpijl wordt gegeven door een zekere }. Praet,
licentiaat in de medicijnen. Hij heeft voor Vander Stadt het alles
bekronende slot geschreven. Men zal niemand wijsmaken dat deze
laatste er niets van afwist en er niet mee gediend is geweest. Hij had
zo overtuigend over dc noodzakelijkheid van het medisch specialisme
geschreven dat hij zichzelf in de praktijk tot het beoefenen van een
onderdeel der geneeskunde dat hij bijzonder goed kende moest beperken. Hetwelkc ? Luister.
« Alzoo men u, beminden Lezer, alhier heeft aengetoont, dat het
beter is veel te konnen en weynig te begeeren, als veel te begeeren en
weynig te konnen ; mackt men diensvolgens aen u bekent dat den
Autheur van dit Werksken zyne attentic hebbende laeten vallen op
de volgende ziekten, de zelve door zeer bekwaeme middelen zal
trachten te geneezen.
Deze ziekten zyn eerst de ziekten der Zenuwen.
2. De ziekten van de Maege ende die uyt dc Wormen zyn ontstaen.
3. Alle afgaende Koortsen, bezonderlyk, die door den Kina-Kinoe
kwaelyk zijn getracteert.
4. Den verouderden hoest ende den Phtisis, ook die zig bevind in
den derden gracd.
Laetende alle de andere ziekten aen de zorge van de geene. die om
die te geneezen. eene racerdere bekwaemheyd zullen hebben verkregen.
Imponit Fini Pratensis Musa Coronam. }. Praet, Med. Lie. >

**
*
Hoewel men toegeven zal dat er hinderlijke graten zitten in het
boekje dat Vander Stadt in zijn levensavond liet verschijnen — hij
overlecd te Gent, tachtig jaar oud, op 31 oktober 1797 — dient erkend dat zijn pleidooi ten gunste van het medisch specialisme op
stevige argumenten opgebouwd wordt. Hij legt de nadruk op de
bevoegdheid die uit de aard van de aangelegenheid zelf beperking
van werkzaamheid meebrengt. Hij beroept zich op de professionele
eer van de arts om geen ziekten te behandelen waarvan hij de kennis
niet volkomen bezit. Hij wil de dokters « door het beoeffenen der
konst groot. edcl en onsterffelyk maeken... gy zoud voor de genezing
der arme van een ieder gecert en bemind zyn, eenen grooten schat in
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den Hemcl vergaederen ende van de machtige rykelyk bcloont worden, eenen guine voor ieder visite zoud een kleyn zyn om u naar verdiensten te bclooncn voor alle die schoone ende zeldzaeme curen, die
gy zoud uytwerken, gy zoud gelyk den H. Geest zcgt in het Boek
Ecclesiast van den Koning geschenken ontfangen ende in het gezag
van de groote dezer Weireld geprezen worden » (16).
Eenigen Middel is in onze gewesten een van de eerste pogingen
geweest om het geneeskundig specialisme een geestelijke en professionele onderbou-w te geven.
L. Elaut (Gent).

Le medecin Francois Qiie.'.nay, connu dans la litterature economique comme le
fondateur de I'ecole physiocratique, est aussi I'auteur d'un Ttaife des Fievres
continues paru en 1753. II y trai;a le premier les lineaments d'une conception plus
physiologique et moins effrayante de la fievre. Celle-ci n e s t pas une maladie
autonome, mais seulcment un des facteurs dans le processus morbide. Cette theorie
eut une repercussion salutaire sur le traitement des affections febriles.
Le medecin gantois H. F . Vander Stadt cpousa les idees de Q u e s n a y et ecrivit
pour les defendre et les propager un traite en format de pochc, en langue latinc. D e
ce fait il miirite d'etre qualifie d'epigone de Francjois Quesnay. A ce sujet il est a
rcmarquer que dans les provinces meridionales des Pays-Bas, vers le milieu du
dix-huitieme siecle, la connaissance du fran^ais n'etait p a s aussi generalisee que le
pretend Henri Pirenne, puisque Ics mcdecins semblaient etre incapables de lire
Q u e s n a y en I'original.
V a n d e r Stadt est egalement I'auteur d'un des premiers memoires en faveur du
specialisme en medccine. qu'il defend sur la hn^e d'arguments de probite professionnelle et scientifique.

(16) Ibid., biz. 83-84.
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