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De medische geschiedenis is een historische discipline met bijzondere betekenis 
voor de genealogie, evenals de genealogie een onmisbare hulpwetenschap is voor 

de medische geschiedenis. Die stelling valt gemakkelijk te verdedigen aan de hand 

van de korte omschrijving van het oogmerk van de genealogie, namelijk 'het zoeken 

naar gegevens van personen die aan elkaar verwant zijn'.' De bedoelde personen 

zijn immers mensen 'van vlees en bloed', wier bestaan in belangrijke mate bepaald 

wordt door hun lichamelijke constitutie en hun onafgebroken zorg voor het behoud 

of herstel van gezondheid, terwijl bloedverwantschap slechts tot stand komt door 

'vleselijke conversatie', waarbij erfelijke factoren zowel verticaal - van generatie op 

generatie - als horizontaal - in de koppeling van twee stamreeksen - worden over

gedragen. Genealogen en medisch-historici delen hun bijzondere interesse voor de 

drie belangrijkste cesuren in een mensenleven: de geboorte, de voortplanting en het 

overlijden. De genealogische onderzoekers richten zich daarbij op de administra

tieve bijzonderheden waarmee deze bestaanswisselingen in de archieven zijn vast

gelegd, terwijl de belangstelling van de medisch-historici uitgaat naar de medische 

aspecten van deze trits, namelijk zwangerschap en baring, voortplanting en erfelijk
heid, en alles wat verband houdt met sterfte en sterfelijkheid. 

Medische geschiedenis 

De belangstelling van de medisch-historicus voor het verleden beperkt zich allang 
niet meer tot de heroïsche prestaties van dokters. In de afgelopen decennia is het 
vakgebied geëvolueerd van een liefhebberij van historisch geïnteresseerde dokters 
tot een professionele geschiedbeoefening die zich tot doel stelt zowel de ontwi
kkeling van het medisch denken en handelen als de betekenisgeving en manifes
tatie van de fenomenen gezondheid en ziekte in hun brede maatschappelijke 
context en met aandacht voor de individuele ervaring en beleving te bestuderen en 
te beschrijven. 2 De planken met boeken over 'bacteriejagers' en zich opofferende 
modeldokters, en over instituties vol toegewijde zorg en succesvolle medische 
behandeling zijn een marginaal onderdeel geworden van vakbibliotheken over de 
sociale, mentale en culturele geschiedenis van ziekten en ziek zijn; over de maat
schappelijke en intellectuele positie en ontwikkeling van medische beroeps
beoefenaren en gezondheidszorgwerkers; over de theologische, filosofische, juri
dische en economische aspecten van de historische stelsels van gezondheidszorg, 
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en over zoveel meer dat raakt aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van 
mensen. De één-op-één relatie tussen arts en patiënt is onderdeel geworden van de 
medische markt, waar enerzijds de 'vraag' naar de bescherming van gezondheid en 
de bestrijding van ziekte en anderzijds het 'aanbod' van een breed scala genees
kunstbeoefenaren bestaande uit generalisten én specialisten, bevoegden én onbe
voegden, een complex interactief geheel vormen. Op het zo verruimde veld van 
onderzoek wordt de historicus van medische origine inmiddels geflankeerd door 
een leger van historici met gespecialiseerde wapenrusting uit het niet-medische 
armamentarium en heeft de medische geschiedenis de grenzen van haar vakter
ritoir zien veranderen in brede zones van interdisciplinaire samenwerking. 

De antropologische schakel tussen geneeskunde en genealogie 

Die verbreding van de taakstelling van de medische geschiedenis heeft de relatie 
met de genealogie ingrijpend gewijzigd en geïntensiveerd. In de relatie oude stijl 
bood de historisch geïnteresseerde medicus de genealogie vooral vakinhoudelijke 
informatie over erfelijkheid en ziekten. Het begin van deze ontmoeting tussen 
geneeskunde en genealogie en de toespitsing van die relatie op de erfelijkheid ligt 
niet toevallig in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Het waren de jaren 
waarin de geneeskunde haar natuurwetenschappelijke status verwierf en de 
vroegere humanistische geneeskunde die in belangrijke mate steunde op de 
literaire erfenis van eeuwen her, onder het museale beheer werd gebracht van 
dokters die nog toegang hadden tot de klassieke talen waarin het grootste deel van 
die erfenis geschreven was. In hetzelfde tijdsbestek kreeg het liefhebberen met 
geslachtslijsten en stambomen een organisatorische basis in genealogische ver
enigingen met eigen periodieken, en begon de vrijblijvende belangstelling voor 
voorouderlijke relaties zich te transformeren tot een gedisciplineerde zelfstandige 
wetenschap en hulpwetenschap van de algemene geschiedenis. Beide ontwikke
lingen vielen samen met de opkomst van de erfelijkheidsleer als biologische en 
medische discipline, met de herontdekking van de bekende wetten van Mendel, 
met de ontdekking van nieuwe mechanismen in de overdracht van erfelijke infor
matie in het veel bredere evolutionistische kader dat Darwin aan de levensweten
schappen had gegeven, en met de toenemende belangstelling van de geneeskunde 
voor erfelijke factoren die de constitutie bepaalden en als 'inborn errors' hun rol 
speelden bij het ontstaan van ziekten. Genealoog en medicus konden beiden met 
deze nieuwe inzichten in de biologische wetmatigheden van overerving hun voor
deel doen. 
Aan het begin van de opbloeiende relatie tussen geneeskunde en genealogie staat 
in Nederland de even imposante als merkwaardige geleerde Jacob Hermann Frie
drich Kohlbrugge (r865-r94r), een koloniale medicus die uiteindelijk aan de 
Utrechtse universiteit hoogleraar werd in de etnologie, de vergelijkende volken
kunde van Nederlandsch-Indië én de sociologie!3 In 1902, nog tijdens zijn verblijf 
in Indië, verscheen Kohlbrugge in de kolommen van De Nederlandsche Leeuw 
met een bijdrage over 'De invloed der steden op hare bewoners, getoetst aan de 
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regerende geslachten van Amsterdam', dat opende met de volgende constatering. 
'De genealogie wordt zelden wetenschappelijk beoefend. Immers het opstellen van 
stamboomen en kwartierstaten kan geen wetenschappelijk werk genoemd worden, 
het is een soort pionierswerk, een bijeenbrengen van materiaal dat eenmaal door 
de wetenschap zal kunnen worden gebruikt. De eenige wetenschap, die sedert 
ouds dit materiaal zich ten nutte maakte, is de historie, later ook de sociologie; 
sedert eenigen tijd komt evenwel eene andere wetenschap, de anthropologie, de 
hulp der genealogie inroepen. De anthropologie heeft zich met de sociologie en 
statistiek vereenigd om vragen op te lossen als deze: Welke zijn de psychisch en 
physisch meest produceerende volkeren? Welken invloed heeft het land- en 
stadsleven op de vermenigvuldiging der menschen? Verandert de levenswijze den 
lichaamsbouw van den mensch?'4 

Op grond van de gegevens over de 'tijd van vestiging' en de 'tijd van uitsterven' van 
198 Amsterdamse 'regeerende geslachten' die hij desgevraagd had ontvangen van 
een niet met name genoemde onderzoeker 'die zeer betrouwbaar is; die een 
autoriteit mag worden genoemd',5 trok Kohlbrugge de conclusie 'dat de steden niet 
zulk een nadeeligen invloed hebben als de Duitsche onderzoeker [Otto] Amman 
(1842-1916) beweerde, die op grond zijner metingen aannam dat de stedelingen na 
twee à drie generaties hun vermogen van voortplanting verliezen'.6 

Met deze staat van dienst als genealogisch auteur publiceerde Kohlbrugge in 1908 

in De Navorscher, de oervraagbaak van alle genealogen in Nederland, een 
bespreking van het boek van Robert Sommer (1864-1937) over Familienfàrschung 
und Vererbungslehre (1907).7 Dit boek, dat als het vervolg op het klassieke Lehr
buch der gesammten Genealogie (1898) van Ottokar Lorenz (1832-1904) moet wor
den beschouwd,8 opende volgens de recensent een nieuw hoofdstuk in de 'weten
schappelijke beoefening der genealogie', waarin de 'wetten der erfelijkheid bij 
menschen' even nauwkeurig als bij planten zouden worden vastgelegd. De familie 
geschiedenissen die volgens de regels van Sommer waren opgesteld, moesten het 
'rundveestamboek' gaan overtreffen. Voor een dergelijke 'natuurwetenschappelijke 
biologische beoefening der genealogie zoals Sommer verlangt', achtte Kohlbrugge 
de maatschappelijke toestanden echter 'vooreerst nog ongeschikt'. Zijn overtuiging 
was dat 'de genealogie wel nimmer ons de wetten der erfelijkheid zal leeren 
kennen, maar wel, wetenschappelijk beoefend, zeer belangrijke bijdragen tot de 
sociologie zal leveren'. 
In de vroege fase van de ontluikende relatie tussen genealogie en geneeskunde 
illustreren de publicaties van Kohlbrugge het diffuse beeld van de betrokken we
tenschappen. Rond de kern van de nieuwe biologische en medische erfelijk
heidsleer zochten de antropologie, etnologie, (proto-)sociologie, genealogie en de 
volop specialiserende geneeskunde naar de afbakening van hun werkterrein en ac
tieradius, en naar de profilering van hun wetenschappelijke status. Tegelijk atten
deert Kohlbrugge ons op de bijzondere rol van de fysische en medische antropo
logie in de driehoeksrelatie tussen geneeskunde, genealogie en erfelijkheid. 9 Af
gezien van de mate waarin Nederlandse antropologen van genealogische data 
hebben geprofiteerd, vormen de studies die zij hebben nagelaten interessante lec
tuur voor genealogische onderzoekers.' 0 De schedelmetingen die de Zaandamse 
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medicus August Sasse (1832-1893) en zijn zoon Johan (1862-1915) door heel 
Nederland hebben verricht," de studies van Marianne van Herwerden (1874-1934) 
over de verdeling van de bloedgroepen,' 2 en de studies van de Amsterdamse hoog
leraar anatomie Louis Bolk (1866-1930) en de 'gestichtsarts' Albertus Marinus 
Benders (1872-1945) over de (toenemende!) lichaamslengte in Nederland zijn 
daarvan goede voorbeelden.'3 Een verantwoorde kwalificatie van de lichaamslengte 
van onze voorouders is eigenlijk pas mogelijk nadat men kennis heeft genomen 
van de gemiddelde lichaamslengten die voor de verschillende leeftijden in Neder
land zijn vastgesteld. 

Pioniers op het grensvlak van geneeskunde en genealogie 

De recensie van het boek van Sommer door Kohlbrugge bood de redactie van De 
Navorscherenkele maanden later een goed aanknopingspunt om haar lezers onder 
het opschrift 'De geslachtkunde op nieuwe banen' te attenderen op een cursus die 
dezelfde Sommer in augustus 1908 in Giessen wilde geven over 'de aangeboren 
aanleg en hare beteekenis voor het gebied der psychologie, der geneeskunst in het 
algemeen en der psychiatrie in het bijzonder, verder der opvoedkunde met 
betrekking tot aangeboren zwakzinnigheid en der strafrechtelijke psychologie'. Dat 
de cursus vooral bedoeld was 'voor artsen, bijzonder voor hen die over krankzin
nigen gesteld zijn; voor onderwijzers, speciaal voor degenen die achterlijke en 
idiote kinderen onderrichten; voor rechtsgeleerden die met strafrecht en strafvor
dering in aanraking komen; voor geestelijken, en ten slotte voor alle beschaafden 
die de beteekenis beseffen van den aangeboren aanleg, van afstamming en 
familie', oordeelde de redactie van groot belang, 'omdat de beoefening der 
geslachtkunde op deze wijs gelegenheid verkrijgt om langs nieuwe banen de 
belangstelling te herwinnen bij een groot deel van het wetenschappelijk publiek, 
dat zich thans om bekende redenen van haar met minachting afwendt'. 14 

Het optimisme van De Navorscher bleek echter prematuur. Anders dan in Duits
land toonden de vroege vertegenwoordigers van de erfelijkheidsleer in de (sub)fa
culteiten biologie en geneeskunde weinig belangstelling voor de genealogie. De 
Groningse hoogleraar Van Bemmelen, over wie straks meer, was onder zijn 
collega's een uitzondering. Ook in omgekeerde richting, van de genealogie naar de 
erfelijkheidsleer, zijn er geen sporen van meer dan passieve belangstelling, laat 
staan van vruchtbare samenwerking. Hoe belangwekkend de publicaties van de 
universitaire pioniers op dit terrein ook waren, de kloof tussen de archivistisch 
georiënteerde genealogie en de medisch-biologisch onderbouwde erfelijkheidsleer 
bleef vooralsnog groot en voor velen zelf té groot. Voor het boek van de eerder 
genoemde Utrechtse lector Marianne van Herwerden over ErfèHjkheid bij" de mens 
en eugenetiek (1926) toonde het vooroorlogse collectief van genealogen nauwelijks 
of geen belangstelling, ondanks het feit dat deze uitgave van de 'Maatschappij voor 
goede en goedkoope lectuur' te Amsterdam bedoeld was voor het grote publiek. 
Pas bij de derde druk (1954), nadat het grondig was 'herzien en vermeerderd' door 
de arts Gerrit Pieter Frets (1879-1958),' 5 een prominent lid van de Nederlandsche 
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Eugenetische Federatie (1930) en inmiddels een overtuigd pleitbezorger van de 
studie der erfelijkheid als onderdeel van de beoefening der genealogie,16 kreeg het 
boek in genealogische kringen een warm onthaal. 
De behoefte aan enige symbiose tussen geneeskunde en genealogie ontstond begin 
jaren twintig op het terrein van de psychiatrie. De zojuist genoemde Frets, die als 
geneesheer-prosector werkzaam was bij de Psychiatrische Inrichting 'Maasoord' te 
Poortugaal, behoorde tot de gangmakers, onder meer met zijn verkennende studie 
uit 1922 over 'Het Mendelisme en zijn beteekenis voor de geneeskunde', waarin 
hij de 'indrukwekkende proefresultaten' besprak die de internationale pioniers op 
dit vakgebied hadden gepubliceerd.'7 Van meet af aan koos Frets voor het spoor 
van de eugenetica,18 een onderdeel van de erfelijkheidsleer dat voor de volksge
zondheid nieuwe vergezichten opende, maar dat hier - ook in de demonische 
variant van de eugenetica die zich in de jaren dertig binnen de ideologie van het 
Derde Rijk ontwikkelde - stilzwijgend kan worden gepasseerd.' 9 

Voor het thema geneeskunde en genealogie zijn de publicaties van de joodse 
medicus Jacques Lobstein (1883-1945) belangwekkender. Lobstein was werkzaam 
in de joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoomsche Bosch te Apeldoorn, 
waar hij onder invloed van de artikelen van Frets en vooral van de Duitse psychia
ter Emst Rüdin (1874-1952) enthousiast studie maakte van de erfelijkheidsleer.20 

Langs die weg hoopte hij meer klaarheid te brengen in de chaotische gedachte
wereld over het ontstaan van krankzinnigheid in het algemeen en van de 
psychosen in het bijzonder. Aangezien de oprichting van een 'rassenbiologisch 
instituut' om financiële redenen niet haalbaar was, stelde Lobstein voor het 
noodzakelijke 'geneeskundig-genealogische werk' stapsgewijze uit te voeren, 
beginnend met regio's 'met een hokvaste bevolking, zooals b.v. sommige gedeelten 
van Friesland, de Veluwe (en) den Gelderschen Achterhoek'. Zelf wilde hij de 
klinische én genealogische gegevens van alle psychiatrische patiënten uit de joodse 
bevolking van Nederland verzamelen." Vier jaar later al, bij de jaarwisseling van 
1927, kon Lobstein melden dat deze doelstelling zo goed als volledig was bereikt! 22 

Uit de archieven van Het Apeldoomsche Bosch, het vroegere Nederlandsch
Israelietisch Krankzinnigengesticht te Amsterdam en alle Nederlandse psy
chiatrische klinieken, sanatoria voor zenuwzieken en krankzinnigengestichten had 
hij de gegevens van alle joodse patiënten geïnventariseerd en bijna (wat nog restte 
was de Psychiatrisch-Neurologische Kliniek van het Wilhelmina Gasthuis te Am
sterdam) volledig bewerkt, zodat Lobstein beschikte over de geneeskundig-genea
logische documentatie 'omtrent al wie in het Nederlandsche Jodendom sinds 1843 
zenuw- of geestesziek geweest is'. Over de verdere lotgevallen van deze collectie, 
die voor de joodse genealogie toch van onschatbare waarde is, tast men in het 
duister: kort voor of vlak na de dramatische ontruiming van Het Apeldoomsche 
Bosch op 23 januari 1943 door de Duitse bezetter zou zij in veiligheid zijn gebracht 
bij het instituut van Marius Jacob Sirks (1889-1966), de hoogleraar in de varia
biliteits- en erfelijkheidsleer aan de Groningse universiteit. 23 Vandaar raakt de 
zoektocht op dood spoor. 
Lobsteins oorspronkelijke plan om naar Duits en Zweeds voorbeeld een Instituut 
voor Rassenbiologie op te richten waar de geneeskundig-genealogische gegevens 
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van de gehele Nederlandse bevolking zouden worden ondergebracht om daar voor 
medische doeleinden te laten bewerken en beschikbaar te houden, had inmiddels 
in de joodse medicus Jacob Sanders (1887-1945) een nieuwe promotor gevonden. 
De bedenkelijke en gevaarlijke kanten van zo'n initiatief kwamen nergens aan de 
orde, ook niet na de afäondiging van de 'Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach
wuchses' in juli 1933, wat het begin werd van de beruchte 'T4-Aktion', zo genoemd 
naar het adres van het Duitse instituut - het beoogde zusterinstituut dus - aan de 
Tiergartenstrage 4 in Berlijn. Nog in 1934 werd in het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Geneeskunde onbekommerd melding gemaakt van de Duitse plannen om het 
'Standesamt' te laten evolueren tot 'Sippenamt', waar 'ieders erfelijke gezondheid 
en erfelijke waarde (Erbwerf) uit de verzamelde gegevens kan worden afgeleid'.24 

Sanders was zijn carrière in 1913 begonnen als huisarts te Rotterdam, maar toonde 
toch meer interesse voor epidemiologisch-demografisch onderzoek, wat in 1918 
resulteerde in zijn proefschrift over Ziekte en sterfte bif joden en niet-joden te 
Amsterdam; vijf jaar later volgde zijn benoeming tot privaatdocent in de gezond
heidsleer aan de Gemeente-universiteit van Amsterdam. In die jaren 'ontdekte' 
Sanders de nieuwe mogelijkheden van de erfelijkheidsleer om de statistische 
bewerkingen van bevolkingscijfers en medische gegevens uit te breiden en aan te 
vullen, waarna hij zich spoedig in medische kringen wist te profileren als autoriteit 
op dit terrein. 25 Afgezien van zijn strikt medische verhandelingen, waarin hij zich 
voorzichtig en soms ook kritisch uitliet over de (vermeende) erfelijkheid van onder 
meer kanker, epilepsie, diabetes, albinisme, hemofilie, kleurenblindheid en homo
seksualiteit(!) ,26 vroeg Sanders ook aandacht voor thema's die gemakkelijk de 
interesse van een breder publiek konden wekken, zoals zijn studie over de erfe
lijkheid van kroeshaar en over de betekenis van de geboortemaand voor de con
stitutie van het kind. 27 Kinderen die in het eerste kwartaal werden geboren, waren 
zwakker dan die later in het jaar ter wereld kwamen, zo bleek in laatstgenoemd 
artikel, en jongens bleken bij hun geboorte zwakker te zijn dan meisjes. 
Sanders plan voor een 'Centraal Bureau' voor medische genealogie bracht hem 
begin jaren dertig in contact met de Nederlandsche Eugenetische Federatie.28 Daar 
was sinds 1930 een commissie onder leiding van de eerder genoemde Sirks, toen 
nog als plantkundige werkzaam in Wageningen, bezig met de voorbereiding van 
de oprichting van een Nederlandsch Instituut voor Erfelijkheidsonderzoek bij den 
Mensch en Rassenbiologie.29 Mede als gevolg van de economische malaise vlotte 
het werk van deze commissie nauwelijks. Wel was er contact met de Groningse 
hoogleraar Johan Frans van Bemmelen (1859-1956), die in de jaren twintig in de 
marge van zijn zoölogische werkzaamheden en op meer private basis een nieuw 
onderzoeksterrein had ontsloten waaraan hij de fraaie naam 'biogenealogie' had 
gegeven.30 Volgens Van Bemmelen zouden, naast het observerende veldwerk van 
de biologen en het kliniek- en laboratoriumonderzoek van de medici, ook de ar
chieven met hun genealogische bronnen en de musea met hun iconografische col
lecties gegevens moeten leveren voor de wetenschappelijke beoefening van de 
erfelijkheidsleer. Wat op dit nieuwe werkterrein van de genealogie en erfelijk
heidsleer zo al mogelijk was, beschreef Van Bemmelen in zijn vroege weten
schappelijke publicaties over 'Erfelijkheidsverschijnselen aan familieportretten' 
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In zijn boekje Afstamming en erfelijkheid en de kwartierstaat beschreef ].F. van Bemmelen de 

overerving van krullend haar aan de hand van twee ajbeeldingen met een treffende gelijkenis: links 

een schilderij van de 'betoveroudoom' van het knaapje rechts, dat een jeugdportret blijkt te zijn van 

de auteur (call. en foto Centraal Bureau voor Genealogie) 

(1921), 'Familieonderzoek als hulpmiddel der erfelijkheidsleer' (1926) en Heredity 
of mental fáculties (1928), en droeg hij via dagbladen en radiolezingen uit voor het 
grote publiek.31 

Het besluit van Sanders om zijn plannen te combineren met die van de Federatie 
en Van Bemmelen leidde tot een doorbraak, zodat in juni 1933 de oprichting van 
het Nederlandsch Instituut voor Erfelijkheidsonderzoek bij den Mensch en 
Rassenbiologie kon worden gerealiseerd. Van Bemmelen kreeg vanzelfsprekend de 
leiding over de biogenealogische afdeling; Sanders werd hoofd van de 'afdeeling 
voor medisch-statistisch erfelijkheidsonderzoek', terwijl er nog een derde afdeling 
aan het geheel werd toegevoegd onder de weidse benaming 'afdeeling voor de 
anthropologische studie der rassenbiologie'. Aan het hoofd van laatstgenoemde 
afdeling kwam Hendrik Johannes Tobias Bijlmer (1890-1959), een medicus die 
zijn sporen had verdiend met antropologisch onderzoek in Nederlands-Indië.32 

Gelijktijdig met zijn verbintenis aan het Instituut werd Bijlmer aan de Amster
damse universiteit benoemd tot privaatdocent in de antropologie en genetica, en 
trad hij daarmee in de voetsporen van zijn illustere Utrechtse voorganger Kohl
brugge en zijn Amsterdamse leermeester Johannes Pieter Kleiweg de Zwaan (1875-
1971) die overigens als penningmeester van het Instituut fungeerde. 
De tijdsomstandigheden hebben de opbloei van het instituut ernstig bemoeilijkt en 
de uitbouw ervan onmogelijk gemaakt. Ook het gebrek aan respons uit de kring 
der genealogen speelde daarbij een rol. Dat valt althans op te maken uit de 
publicatie van Sanders in De Nederlandsche Leeuwvan juni 1940, het eerste num
mer dat uitkwam na de Duitse inval in Nederland, waarin hij zijn 'bevreemding' 
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uitsprak over het feit dat in dit belangrijke genealogische tijdschrift nog nooit 
eerder iemand over erfelijkheidsonderzoek bij de mens had geschreven! En dat, 
aldus Sanders, terwijl de genealogie 'een van de voornaamste steunpilaren van dit 
erfelijkheidsonderzoek' was. 33 Vrijwel tegelijk met deze ontboezeming van Sanders 
verscheen van de hand van Van Bemmelen het boekje A!Stamming en erfèlijkhéd 
en de kwartierstaat, waarin hij de genealogische wereld vertrouwd maakte met de 
elementaire erfelijkheidsleer en ze nieuwsgierig maakte naar de praktische toepas
baarheid van de principes die Van Bemmelen meende te ontwaren in de erfelijk
heidspatronen van gelaatstrekken, zwaarlijvigheid, krulhaar en 'langlevendheid' .34 

Hendrik Johannes Tobias Bijlmer 

(foto; part. collectie) 

Na de Tweede Wereldoorlog is het Instituut niet herrezen: Sanders stierf in 
februari 1945 in Auschwitz en Bijlmer keerde direct na de Bevrijding terug naar 
Nederlands-Indië. Alleen Van Bemmelen zette zijn werkzaamheden voort, nu 
onder de naam 'Het Nederlandsch Bio-Genealogisch instituut te 's-Gravenhage'. 
Bij de inrichting van het Centraal Bureau voor Genealogie (1947, twee jaar na de 
oprichting) 35 werd ook de biogenealogische documentatie van Van Bemmelen on
derdeel van de verzamelingen.3G Vijfentwintig jaren nadat hij voor het Genea
logisch-heraldisch Genootschap 'De Nederlandsche Leeuw' zijn vurige pleidooi 
voor de 'centralisatie van kwartieren' had gehouden,37 zag Van Bemmelen zijn 
idealen zo alsnog verwezenlijkt, zij het dat het erfelijkheidsonderzoek als leidend 
motief volledig van tafel was. 'Afstamming' en 'erfelijkheid' waren belaste termen 
geworden, die pas midden jaren vijftig behoedzaam konden terugkeren in de dis
cussies over de symbiose van genealogie en geneeskunde. 
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Genealogie als medisch specialisme 

Opzettelijk werd tot nu toe het gebruik van het woordje genetica en genetisch zo 
veel mogelijk vermeden. Niet dat deze termen niet bekend of gangbaar waren, 
maar omdat het in de vooroorlogse erfelijkheidsleer toch vooral om erfelijke 
kenmerken ging, niet om de celstructuren waarop die kenmerken genetisch waren 
gecodeerd. De ontdekking van het DNA (1953) en de daaropvolgende ontrafeling 
van de genetische code heeft het denken over erfelijkheid ook buiten de kring van 
biomedische specialisten een nieuwe richting gegeven, en zo ook de relatie tussen 
geneeskunde en genealogie op nieuwe leest geschoeid. De erfelijkheidsadviezen 
van de dokters uit het interbellum hebben plaats gemaakt voor de resultaten van 
'genetic counseling', waarbij de dragers van de erfelijke informatie tot op hun 
moleculaire structuur worden ontleed, en de brandende onzekerheden van de 
vooroorlogse erfelijkheidsdeskundigen veranderden in trefzekere diagnoses en 
prognoses met verwaarloosbare foutenmarges. 38 Die ontwikkeling van de antropo
genetica in de afgelopen halve eeuw zou men in genealogische termen kunnen 
omschrijven als de ontdekking dat de natuur haar eigen administratie en archi
vering verzorgt op de moleculaire dragers van de erfelijke informatie, het DNA. In 
de klinische geneeskunde heeft dit geleid tot het determineren van talloze erfelijke 
factoren bij het ontstaan en het verloop van klinische beelden, waaronder aange
boren afwijkingen, functiestoornissen, acute en chronische ziekten, en woeke
rende of kwijnende aandoeningen. 
De relatie tussen medicus en genealoog is door die ontdekking ingrijpend ge
wijzigd. Voor de administratieve lacunes en onleesbare archivalia van de natuur wil 
de medicus nog wel te rade gaan bij de genealoog,39 liefst bij de klinisch-genealoog 
die zich het bijbehorende biomedische jargon heeft eigen gemaakt, maar zijn 
voorkeur gaat toch uit naar de objectieve rapportages van het klinisch-genetisch 
laboratorium.40 Andersom blijft de genealoog overtuigd van de rijkdom van de 
archivalische en bibliografische bronnen die hem ten dienste staan, en kan hij 
slechts moeizaam wennen aan de handreiking die de klinisch-geneticus hem 
bieden wil voor de gecodeerde ontsluiering van het biografische en familiale 
verleden met behulp van een wattentipje wangslijmvlies.4' De beschrijving van 
deze nieuwe relatievormen tussen medicus en genealoog is niet de taak van de 
medisch-historicus. Diens hoofdrol op genealogisch terrein blijft gids te zijn bij de 
zoektocht naar de medische leefwereld waarin onze voorouders hun bestaan 
hebben geleid, en de genealoog te loodsen langs de klippen van anachronistisch en 
inhoudelijk onbegrip over de medische actoren en factoren die het krachtenveld 
van die leefwereld bepaalden. 

Medisch-historische kanttekeningen bij de levensloop 

De medische leefwereld van onze voorouders laat zich langs verschillende routes 
verkennen. De biografische route van wieg tot graf is voor een eerste verkenning 
ongetwijfeld de minst bezwaarlijke. In deze bijdrage sluit het begin van dit traject 

Genealogie en geneeskunde in Nederland 



bovendien naadloos aan bij het exposé over de lotgevallen van de erfelijkheidsleer 
op het terrein van de genealogie. Het erfelijk materiaal is immers de eerste bagage 
die een mens op zijn levenspad wordt toevertrouwd. Wie het moederlijk aandeel 
daarvan leverde (als er al van een aandeel sprake was),42 is in een verleden zonder 
mogelijkheden tot interventie met voortplantingstechnologie, zelden aan twijfel 
onderhevig. Voor het vaderlijk aandeel ligt dat wel anders! Twijfel over het 
vaderschap en onderzoek naar de identificatie van de ware vader is van alle tijden. 
In de medische geschiedenis was dit thema eeuwenlang gekoppeld aan het 
optreden van vroedvrouwen die bij ongehuwde moeders in barensnood slechts 
bereid waren assistentie te verlenen na het opbiechten van de identiteit van de 
vader en de ondertekening van een 'opzweringsakte'. Was de barende daartoe niet 
goedschiks bereid, dan schroomden sommige vroedvrouwen niet de beoogde 
informatie kwaadschiks te verwerven, zoals het beruchte optreden van de Rot
terdamse vroedvrouw Claertje Picolet illustreert.43 In het kielzog van de medische 
erfelijkheidsleer, die in het wetenschappelijke discours nauw verbonden was met 
de opvattingen over de lichamelijke constitutie, kreeg de speurtocht naar het 
vaderschap - hoewel beperkt tot de uitsluiting van het vaderschap - nieuwe 
instrumenten aangereikt. In 19!0 meldde de redactie van het Nederlandsch 
Tifdschrift voor Geneeskunde dat in de Weense kliniek 'de collaterale afstamming' 
van twee baby's (een fraai eufemisme voor het 'vreemdgaan' van twee moeders!) 
was vastgesteld met behulp van de pas ontwikkelde Wassermann-reactie op 
syfilis!44 In de jaren twintig bleek de bepaling van de bloedgroepen een betrouw
baarder hulpmiddel bij de 'vaderschapsactie' te zijn, dat ook bij juridische proce
dures kon worden toegepast.45 Aangevuld met nieuwe erfelijke factoren in het 
bloed (waaronder de bekende Rhesusfactor) bleef dit onderzoek tot ver in de 
twintigste eeuw in zwang. 46 

Erfelijke bagage is onzichtbaar, maar dat geldt niet voor lichamelijke handicaps. 
Het brede spectrum van afwijkende lichaamsvormen varieert van monstrueuze 
misvormingen die niet of nauwelijks met het leven verenigbaar zijn tot marginale 
verschillen met het gangbare schoonheidsideaal. Voor elk van deze misvormingen 
of functionele beperkingen biedt de medisch-historische literatuur wel een 
monografie, waaruit men zich een beeld kan vormen hoe door medici en leken 
over de onderhavige aandoening werd gedacht, welke correcties of hulpmiddelen 
beschikbaar waren, en vooral hoe de drager van de handicap door zijn omgeving 
werd gepercipieerd en bejegend. Bij de pasgeborene en zuigeling kon er nog lange 
tijd twijfel zijn over de overlevingskansen van het kind. Of dat betekenis heeft 
gehad voor het interval tussen geboorte en doop staat te bezien: kerk- en medisch
historici zouden dit samen met historisch-demografen én genealogen nog eens 
nader moeten onderzoeken en moeten toetsen aan de onderscheiden richtlijnen 
die in katholieke en protestantse handboeken over 'pastorale geneeskunde' voor 
het dopen in bijzondere (medische) situaties zijn vastgelegd.47 
Was de handicap niet aangeboren, dan liep men tijdens de jaren van groei en 
ontwikkeling alle kans die alsnog te verwerven. Ruggengraatsverkrommingen 
behoorden historisch tot de veel voorkomende aandoeningen, getuige ook het 
bestaan van orthopedische centra sinds het midden van de zeventiende eeuw en de 
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vaste contracten van weeshuizen met orthopeden avant-la-lettre. Het recht-van-lijf
en-leden ideaal dat sinds het einde van de achttiende eeuw werd gepropageerd, 
maakte het leven van de licht gebochelden er niet aangenamer op; de angst 
gedeformeerd te raken leidde bijvoorbeeld een eeuw later tot de invoering van 
schoolmeubilair dat door medisch-hygiënische experts was ontworpen. Het optre
den van de schooldokter was voor onze voorouders aan het einde van de negen
tiende, begin twintigste eeuw de eerste bewuste confrontatie op hun levenspad met 
wat men gewoonlijk de medicalisering van de samenleving noemt. Dat proces 
waarbij steeds meer aspecten van het dagelijkse leven onder de oordeelsbevoegd
heid van medici wordt gebracht, veranderde aan het begin van de twintigste eeuw 
ook de zorg voor zuigelingen en vervolgens ook voor peuters en kleuters door de 
opkomst van consultatiebureaus.48 De medische problemen tijdens deze vroege le
vensfasen werden sinds mensenheugenis gedomineerd door de voeding en de bij
behorende stoornissen van de spijsvertering en ziekten van de ingewanden. Min
stens even belangrijk was het bijkomende probleem van de dentitie ( 'tandjes krij
gen') dat men lange tijd als mogelijke doodsoorzaak beschouwde.49 En ten slotte 
was er in deze levensfase de preventie tegen de kinderpokken, eerst door het 
opzettelijk in contact brengen van gezonde kinderen met patiëntjes in een gevor
derd stadium van de ziekte, daarna sinds het midden van de achttiende eeuw door 
middel van de variolatie en vervolgens (in Nederland sinds 1799) door de vacci
natie.50 In 1885 opende de rabiësvaccinatie een nieuwe reeks van vaccinatiemoge
lijkheden, waarvoor overigens pas veel later (Landelijk Vaccinatieprogramma 1952) 
een wettelijke regeling met bijbehorende voorzieningen tot stand werd gebracht. 
De medische geschiedenis van de adolescentie en vroege volwassenheid richt zich 
vooral op de geslachtelijke rijping en seksuele ontwikkeling, en op de eventuele 
partnerkeuze en voortplanting. De eerste twee thema's zijn grotendeels geëxplo-

De operatiekamer van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam omstreeks 1930. De narcose wordt 

toegediend door een verpleegster (foto; part. collectie) 
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reerd door cultuur- en mentaliteitshistori; sinds het einde van de achttiende eeuw 
werden de capita betreffende onanie of masturbatie en seksuele varianten, aber
raties en perversiteiten ook onderdeel van medische en psychiatrische beschou
wingen.5' De geschiedenis van de man-vrouwverschillen volgt eenzelfde spoor: ook 
hier leveren de algemene historici met hun genderstudies de onmisbare onder
bouw voor het medisch-historisch onderzoek naar bijvoorbeeld de verloskundige 
beroepen, de opkomst van de gynaecologie aan het einde van de negentiende eeuw 
en de latere manifestatie van de vrouwengeneeskunde binnen de moderne gezond
heidszorg.52 Uiteraard is deze geschiedenis nauw verweven met de geschiedenis 
van de verloskunde, in de brede betekenis van het woord dat zowel de zwan
gerschap als de baring als de kraamperiode omvat. Elk onderdeel van dit traject 
kende zijn eigen gevaren en bijbehorende angsten: tijdens de zwangerschap het 
vermeende gevaar om door het zogeheten 'verzien' de foetus te beschadigen of te 
verminken;53 tijdens de baring de fysieke bezwaren van de uitdrijving van het kind 
én van de nageboorte (wat pas eind negentiende eeuw een marginaal onderdeel 
werd van het baringsproces) en het medische geweld dat men voor beide placht in 
te zetten, 54 en ten slotte in het kraambed de levensbedreigende kraamvrouwen
koorts en risicovolle kraambedpsychosen. 55 

De 'smart' waarmee men kinderen baarde was in de vroeg-moderne samenleving 
onderdeel van een levenslange omgang met pijnervaringen. Te midden van de hui
dige preventieve en curatieve medische zorg kan men zich moeilijk meer voorstel
len in welke mate en op welke schaal er door onze voorouders pijn werd geleden, 
onder meer door ernstige gebitsproblemen waarvoor geen adequate tandheel
kundige behandeling beschikbaar was; door het - nog altijd onverklaard - grote 
aantal blaasaandoeningen (het 'graveel'), ook bij kinderen; door pijnlijke darmaan
doeningen (wormen!) en darminfecties die bij het gebrek aan voedingshygiëne al
gemeen voorkwamen, nog afgezien van het darmlijden tijdens de epidemieën van 
dysenterie (het 'rode melisoen'), cholera en tyfus; door infecties na verwondingen 
die slechts door 'rijping' konden genezen; door verzweringen en andere even 
hardnekkige als pijnlijke huidaandoeningen, zoals het 'hoofdzeer' en de scabiës, 
en door botontstekingen (tuberculose!), botziekten en oncologische botwoekerin
gen. In een samenleving waarin ook majore heelkundige ingrepen zonder verdo
ving werden uitgevoerd (wat veel ingrepen tot een gewelddadig spektakel maak
ten), moeten pijndrempel en pijnbeleving van een geheel andere orde zijn geweest 
dan nu. De ontdekking van de algemene narcose (1846) bracht hierin geen subiete 
verandering, maar was het begin van een lang traject naar adequate anesthesie, 
met de ontdekking van de locale anesthesie (1884) als belangrijkste cesuur. 
Het scala van ziekten en aandoeningen die het levenspad van onze voorouders 
kruisten, is te groot om zelfs maar op hoofdpunten de revue te laten passeren.56 

Over de situatie vóór 1825 levert de Geschiedkundige beschouwing der ziekten in 
de Nederlanden, in verband met de gesteldheid des lands en de leefw1jze der 
inwoneren van de Amsterdamse medicus Henricus Franciscus Thijssen (r787-
1830) nog altijd de beste informatie.57 Over de ziekten en epidemieën op lokaal en 
regionaal niveau in latere jaren bestaan vele tientallen gedetailleerde beschrijvin
gen van lokale medici, van wie er velen uit de tweede helft van de negentiende 
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eeuw behoorden tot de groep der zogeheten 'hygiënisten'.58 Voor de bijbehorende 
statistische gegevens en noodzakelijke comparatieve gegevens kan men terecht in 
de verslagen van de plaatselijke en provinciale commissies voor geneeskundig (on
derzoek en) toevoorzicht (1818-1865),59 het Staatstoezicht op de Krankzinnigen en 
Krankzinnigengestichten (na 1841), het Geneeskundig Staatstoezicht (na 1865)60 

en de Gezondheidscommissies (1902-1934),61 en in de rapporten van de 'Commis
sie voor geneeskundige plaatsbeschrijving en voor volksziekten in Nederland'.62 

Genealogen die aan de hand van concrete gegevens over de ziekten van hun 
voorouders op zoek gaan naar medische bijzonderheden, doen er goed aan zich te 
realiseren dat deze onmogelijk uit moderne medische woordenboeken en andere 
naslagwerken zijn te halen. Daarbij spelen niet alleen de ingrijpende verande
ringen in het medische denken een rol, zoals de omslag van een symptomatische 
(gericht op ziekteverschijnselen) naar een etiologische (gericht op ziekteoorzaken) 
geneeskunde aan het einde van de negentiende eeuw, waardoor anders over 
ziekten werd gedacht en geschreven en anders naar ziekten werd gekeken, maar 
ook ontwikkelingen zoals de 'Krankheitswandel' of pathomorfose: de verande
ringen in het klinische beeld van sommige ziekten.63 Hier biedt slechts één ijzeren 
wet of gouden regel uitkomst: historische ziektebeelden beschrijft men uitsluitend 
aan de hand van medische literatuur uit die tijd! De encyclopedische overzichten in 
de Schat der ongesontheyt ofte geneeskonste van de sieckten (1642) van Johan van 
Beverwijk (1594-1647),64 het Gazophylacium medico-physicum, of schatkamer der 
genees- en natuurkundige zaaken, die in de geneeskunde gebruikehjk zijn (1741) 
van Johann Jacob Woyt (1671-1709),65 het Encyclopedisch woordenboek der prac
tische genees-, heel- en verloskunde (1835-1838) van Georg Friedrich Most (1794-
1845),66 de Klinische memoranda, praktisch- geneeskundig vademecum (1859) van 
Jacobus Johannes Kerbert jr. (1822-1877) 67 en het Zakwoordenboek der practische 
geneeskunde (1862) van Gustav von Gaal (1818-?) 68 zijn (naast de bronnen in an
dere talen) door de tijd heen bruikbare hulpmiddelen. Wil men deze informatie 
een breder kader geven dan zijn de Geneeskonstige oeflèningen, aantekeningen en 
aanmerkingen (1743) van Frederik Deckers (1648-1720) en het Enchiridion medi
cum. Handleiding tot de geneeskundige praktijk (1838) van Christoph Wilhelm 
Hufeland (1762-1836) voorbeelden van leerzame lectuur.69 Met voorbijgaan aan de 
naslagwerken over de ziekten bij kinderen, koloniegangers, soldaten, zeelieden en 
andere bijzondere patiëntencategorieën, zijn de beroepsziekten in het algemeen 
wel een vermelding waard. Genealogen zouden in veel gevallen veel over de 
beroepsuitoefening van hun voorouders te weten kunnen komen door kennis te 
nemen van de gezondheidsrisico's die worden beschreven in bijvoorbeeld de 
Historisse natuur- en geneeskundige verhandeling van de ziekten der konstenaars, 
ambagtslieden en handwerkers; mitzgaders der geletterde (1731) van Bernardino 
Ramazzini (1633-1714) of voor latere tijd de fraai geïllustreerde Handleiding tot de 
kennis der beroepsziekten (1926) van Louis Heijermans (1873-1938).7° 
De laatste levensfase van onze voorouders brengt de genealoog op het terrein van 
de medische geschiedenis rond de dood, of beter, de geschiedenis van de gemedi
caliseerde dood. De belangrijkste thema's in dit hoofdstuk zijn de vaststelling van 
de doodsoorzaak, al dan niet met het oog op de sterftestatistiek en de daarvoor 
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noodzakelijke registratie en classificatie van doodsoorzaken;7' de problematiek van 
schijndood en de objectivering van het doodscriteria;72 de lijkschouw of obductie 
van overledenen in het kader van anatomisch, pathologisch-anatomisch of foren
sisch onderzoek;73 en de medische discussie over balsemen, begraven en cremeren, 
waarmee de actieradius van de medicus tot over de levensgrens reikt.74 

Een genealogisch repertorium op medisch-historische bronnen 

De beschrijving van het medische spoor van de levensloop beoogde geen volledig
heid, maar bedoelde duidelijk te maken hoeveel boeiends zich in en rond het leven 
van onze voorouders heeft afgespeeld dat door medisch-historici wordt onderzocht 
en beschreven. Maar, waar zou men dergelijke informatie over de medische 
lotgevallen van onze voorouders kunnen vinden?75 

Het antwoord kan op drie niveaus worden gegeven: (a) op het individuele niveau 
van de gezochte persoon i.c. de gezochte patiënt; (b) op het niveau van de zorg- en 
hulpverlening door 'derden', en (c) op het niveau van de hulpverlening door 
instanties en instellingen. Op het eerste niveau zijn er de persoonlijke gegevens, 
vastgelegd in DTB en Burgerlijke Stand, die hun medische betekenis krijgen 
wanneer zij onderdeel worden gemaakt van de medische demografie. Nog altijd is 
het proefschrift van Heederik, verschenen onder de titel Van kasboekregister tot 
burgerlijke stand Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwe
lijken, geboorte en sterfte (1973) hiervoor een prima gids.76 De registraties in de 
archieven van de weeskamers zijn om tweeërlei redenen de moeite van het 
bestuderen waard. Ten eerste vindt men hier de registratie van de 'doodschulden', 
waar gewoonlijk de nog openstaande rekeningen van medicinae doctores, 
chirurgijns en apothekers zijn terug te vinden! Veelal gaat het om rekeningen van 
meerdere medicinae doctores, wat illustreert dat de praktijkvoering van de vroeg
moderne geneeskunde niet berustte op het dwingende recipe-principe, maar 
op basis van het consilium: de raadgeving die men vrijelijk kon afwegen tegen 
de adviezen van andere medici. Ten tweede vindt men hier tal van gedetailleerde 
boedelbeschrijvingen waarin soms melding wordt gemaakt van het bezit 
van boeken met adviezen over het bewaren van de gezondheid en de bestrijding 
en behandeling van kwalen en ziekten. De titels van deze werken vormen 
de omvangrijke bibliografie van de zogeheten GVO-literatuur (over gezond
heidsvoorlichting en -opvoeding) die ontstond in het kielzog van de antieke 
leefregelkunde en het middeleeuwse Regimen sanitatis, waartoe men behalve 
populaire medische werken ook allerlei kookboeken en geschriften over licha
melijke opvoeding mag rekenen.77 Zeldzamer zijn de egodocumenten, zoals dag
boeken, brieven of handschriften met aantekeningen over de bereiding en het 
gebruik huismiddeltjes, die zicht geven op de wereld van de volksgeneeskunde en 
de 'domestic medicine'. 78 Voor het lezen van oude recepten geldt mutatis mutandis 
hetzelfde als voor de interpretatie van oude ziektenamen, namelijk dat men ook 
hier alleen gebruik mag maken van farmacopees en farmaceutische naslagwerken 
uit die tijd zelf.79 
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Dokter Nicolas Comeille Mulder aan het bureau van zijn spreek- en behandelkamer op 

de Mauritskade in Den Haag, 1938 (coli. en foto Haags Gemeentearchief) 

Het tweede niveau van medische zorg voert ons naar de bronnen uit de complexe 
wereld van de medische beroepen. Complex, omdat aan de aanbodszijde op de 
medische markt de scheidslijnen door allerlei hiërarchische relaties, organisa
torische netwerken en corporatieve verbanden werden bepaald, en door verde
lingen van vaardigheden, competenties en geadmitteerde of gepermitteerde be
voegdheden. Wil men de genees-, heel- en verloskundige verzorging van een voor
ouder tot in detail leren kennen, dan moet men aan de hand van corporatieve 
registraties (tot 1806), departementale en provinciale lijsten van erkende genees
kunstoefenaren (1806/1818-1865), de naamlijsten van het Geneeskundig Staats
toezicht (1866-1901), de geneeskundige jaarboekjes (1881-1972) of de latere genees
kundige adresboeken niet alleen vaststellen wie er bij de medische verzorging 
waren betrokken, maar ook op grond van welke bevoegdheid zij handelden, en zo 
mogelijk tot welke medische traditie of school zij zich rekenden. Het maakte wel 
uit of men in de zeventiende eeuw behandeld werd door een medicinae doctor uit 
de school van Craanen of Bontekoe, of door een galenist of spagyricus, evenals het 
voor het midden van de negentiende eeuw uitmaakte of men in handen kwam van 
een plattelandsheel- en vroedmeester of van een medicinae doctor die zich tevens 
als stedelijk heelmeester had gekwalificeerd. Zelfs na de invoering van de eenheid 
van stand en de titel 'arts' (1865) nog het kon uitmaken uit welke leerschool de 
medisch specialist stamde bij wie men onder behandeling kwam of in welke 
kliniek men zijn kind ter wereld bracht. Uiteraard is de wereld van de kwakzalverij 
en irreguliere genezers nog chaotischer, al moet voor dat domein nadrukkelijk 
worden vastgesteld dat er van een scherpe scheidslijn met de reguliere of officiële 
genees- en heelkunde nooit sprake is geweest: vóór 1798 niet omdat de admit
terende gremia niet zelden op permissiebasis van hun diensten gebruik maakte, en 
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nadien niet omdat er altijd erkende genezers en na 1865 reguliere artsen waren die 
zich met wonderlijke spécialités profileerden en zich als alternatieve genezers 
presenteerden. 80 

Natuurlijk zou men wensen dat al deze genezers en hulpverleners archivalia 
hadden nagelaten zoals het beroepsjournaal van de vroedvrouw Catharina 
Schrader (1656-1746), de rekenboeken van de Dungerdamse chirurgijn Anthony 
Egberts (t 1778), de dagboeken van de Franeker medicinae doctor én vroedmeester 
Jelle Banga (1786-1877) en de Oud-Beijerlandse huisarts Johannes Floris Philippus 
Hers (1854-1915). 81 

Maar ook hun collega's zonder zo'n nalatenschap hebben hun sporen in de 
geschiedenis getrokken:82 in de notariële archieven waarin zij opduiken met 
medische attesten en behandelcontracten; in de gerechtelijke archieven met hun 
obductieverslagen 'van verdronkenen en terneder geslagenen', als partij in medi
sche affaires, of als deskundige bij krankzinnigverklaringen en andere expertise
zaken,83 en natuurlijk in de archieven van de verschillende medische beroepsorga
nisaties, geleerde en utilitaristische genootschappen, en specialistische vereni
gingen. Bovendien zijn er tientallen Nederlandse medische tijdschriften en talrijke 
monografieën (waaronder de bundels met medische casuïstiek een aparte plaats 
innemen) die gevuld zijn met verslagen van medische beroepsbeoefenaren over 
hun medische praktijkvoering en bijzondere ervaringen in de kliniek.84 Aangezien 
in medische publicaties tot het begin van de twintigste eeuw patiënten veelal met 
naam en toenaam worden genoemd, bieden deze bronnen een schat aan gegevens 
over de medische lotgevallen van onze voorouders. Met het beschikbaar komen van 
de indices op deze bronnen zal de genealogie haar voordeel met deze medisch
casuïstische beschrijvingen kunnen doen.85 

Ten slotte brengt het niveau van de corporatieve en institutionele zorg ons bij de 
wereld van stedelijke, diaconale en parochiale armenbesturen en binnen de joodse 
denominatie bij de parnassim; bij de particuliere, kerkelijke en stedelijke resp. 
gemeentelijke gast- en ziekenhuizen;86 bij de categoriale en specialistische instel
lingen voor zieke en gewonde soldaten en matrozen, leprozen, pestlijders, syfilitici, 
choleralijders, scheeps- en tropische zieken, zenuwlijders en krankzinnigen, zuige
lingen en kinderen, ooglijders en longlijders, et cetera;87 bij de organisaties ter 
regeling van de financiële toegankelijkheid van de medische zorg, zoals zieken
bussen en ziekenfondsen,88 en bij de organisaties voor extramurale zorg zoals 
pleegzusterverenigingen en kruisorganisaties.89 Zo'n opsomming, die niet uitput
tend kan zijn, is slechts bedoeld om duidelijk te maken hoe talrijk de mogelijk
heden voor genealogen zijn om de contacten te traceren van hun voorouders met 
de vroegere gezondheidszorgvoorzieningen. Veel van deze organisaties en instel
lingen hebben hun archieven gedeponeerd, compleet met de administraties van de 
(bedeelde) patiënten aan wie thuis of in de onderhavige instellingen verzorging, 
verpleging en/of medische behandeling werd geboden of aan wie medische of 
farmaceutische middelen werd verstrekt. 90 Een belangrijk hulpmiddel voor de 
zoektocht naar patiënten en vooral naar het (in de regel inwonende) personeel in 
de medische instellingen tussen circa 1850 en 1930 zijn de 'gestichtsregisters' die 
aparte series vormen in de omvangrijke archieven van de bevolkingsregistratie.9' 

20 

2006 - Jaarboek van het CBG - deel 60 



Tegen de achtergrond van de geschetste historische relatie tussen genealogie en ge
neeskunde en te midden van de gesignaleerde overdaad aan medisch-historische 
bronnen van genealogisch belang waarvan het grootste gedeelte nog op ontsluiting 
en bewerking wacht, mag er voor de toekomst hoop worden gekoesterd op een 
intensievere samenwerking en wisselwerking tussen de beoefenaren van beide dis
ciplines. Nu het grensverkeer tussen de historische disciplines zozeer vergemak
kelijkt is door de exponentiële groei van het aantal gedigitaliseerde bronnen dat de 
onderzoekers van beide disciplines ter beschikking staat, mag de inburgering van 
de genealoog op het domein van de medische geschiedenis, en van de medisch
historicus op het territoir van de genealogie niet langer op zich laten wachten. De 
stamboom als parade van genealogische skeletten tussen wieg en graf zou dan het 
familieverhaal kunnen worden van mensen van lijf en leden, waarin de gevoelens 
van verwantschap het bloed heeft doen kruipen op plaatsen waar het niet gaan kon. 
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