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In tegenstelling tot het vak medische 
geschiedenis binnen medische faculteiten heeft 
de veterinaire geschiedenis tot dusver nauwelijks 
een plaats in de opleidingen tot dierenarts. Met 
uitzondering van Turkije zijn er weinig instellingen 
waar onderzoek naar de geschiedenis van het 
vak bedreven wordt. 

Al ontbeert het vak dus de eigenlijk noodzakelijke, institutionele steunpun-
ten, toch is er een continue stroom van publicaties en activiteiten. In 25 
landen bestaan veterinair-historische verenigingen, hetzij zelfstandig, hetzij 
binnen de nationale dierenartsenverenigingen. Internationaal bestaat sinds 
1969 de World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM). 
Hierbij zijn veertien nationale verenigingen aangesloten met daarnaast per-
soonlijke en geassocieerde leden, zoals bibliotheken, musea en faculteiten. 
Deze internationale vereniging vindt haar oorsprong in Duitsland; daar werd 
in 1969 het eerste internationale veterinair-historische congres gehouden. 

De WAHVM organiseerde eerst jaarlijks congressen. Thans worden deze 
om de twee jaar georganiseerd. Het voorzitterschap van de WAHVM werd 
in de periode 1993-2000 vervuld door ons Erelid drs. A.H.H.M.(Guus) 
Mathijsen. Dr. P. (Paul) Leeflang was secretaris van deze organisatie in de 
periode 1995-2004. In 2000 nam Prof. dr. P.A. (Peter) Koolmees de voor-
zittershamer van Guus Mathijsen over; vanaf 2008 fungeert hij samen met 
Prof. S.D. (Susan) Jones (Minnesota, USA) als covoorzitter van de WAHVM. 

De WAHVM heeft in 1993 op uitnodiging van het VHG haar 26ste Internati-
onale Congres over de geschiedenis van de diergeneeskunde te Amersfoort 
en Utrecht gehouden. Dit congres trok deelnemers uit twintig landen. Mijn 
persoonlijke ervaringen met de WAHVM-congressen dateren vanaf 2006. Als 
voorzitter van het Veterinair Historisch Genootschap bezocht ik tot nu toe 
met heel veel genoegen de congressen te Léon (Spanje) Engelberg (Zwitser-
land) en twee jaar geleden in Antalya, Turkije. Tweejaarlijks organiseert de 
DVG-Fachgruppe ‘Geschichte der Veterinärmedizin’ een ”Tagung”, eerst in 
Hannover en de laatste twee keer te Berlijn. Prof. dr. Johann Schäffer is hier-
van de organisator. Ook het bijwonen van dit korte congres geeft mij altijd 
weer veel voldoening!

Zoals u natuurlijk allen weet zal het VHG het 40ste WAHVM-congres te 
Utrecht organiseren. Ik schreef hier al meerdere keren over. De congres-
commissie onder leiding van Prof. dr. G.C. (Bert) van der Weijden heeft 
een zeer aantrekkelijk programma opgesteld. En wat heel belangrijk is: de 
kosten van deelname zijn laag gehouden. Alle informatie over het congres 
kunt u vinden op www.veterinaryhistory.nl. Onze eigen bijeenkomsten 
worden de laatste jaren zeer goed bezocht. Veelal mogen wij zeventig à 
tachtig deelnemers begroeten. Ik reken erop dat het 40ste WAHVM congres 
in Utrecht een groot succes zal worden mede door uw aanwezigheid!

Tot 22 augustus aanstaande.

rob back

Ga naar: 
www.veterinaryhistory.nl
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voorjaarsbijeeNkoMsT 18 april 2012

Programma Voorjaarsbijeenkomst  
Veterinair Historisch Genootschap

10.00-10.30 uur Ontvangst met koffie

10.30-11.45 uur Huishoudelijke vergadering

11.45-12.30 uur Prof. dr. Joost Ruitenberg, oud-directeur Rijksinstituut  

 voor Volksgezondheid; emeritus hoogleraar immunologie, 

 Faculteit Diergeneeskunde, UU en emeritus hoogleraar 

 internationale Volksgezondheid, VU, Amsterdam: 

 ‘De geschiedenis van de (veterinaire) volksgezondheid, de rol van   

 dierenartsen bij het RIVM’.

12.30-14.00 uur Lunch

14.00-14.45 uur Prof. dr. eddy Houwaart, hoogleraar medische 

 geschiedenis, Afdeling Metamedica, VU Medisch Centrum, 

 Amsterdam: ‘Een beweging van hygiënisten in Nederland’.

14.45-15.30 uur Prof. dr. F. van Knapen, hoogleraar veterinaire 

 volksgezondheid, faculteit Diergeneeskunde, 

 Universiteit Utrecht: ‘“Schrikbarende geessel der menschheid” 

 de bestrijding van rundertuberuclose in Nederland’.

15.30-15.40 uur Fragmenten uit de voorlichtingsfilm over tuberculose uit 1945: 

 ‘De bonte moet er uit!’

15.40-17.00 uur Einde van het programma, gevolgd door een borrel.

daTuM WOENSDAG 18 APRIL 2012

plaaTs Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
  (RIVM), zaal T007 
  Antonie van Leeuwenhoeklaan  9  
  3721 MA Bilthoven

TheMa Geschiedenis van de (veterinaire) volksgezondheid
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Samenvattingen van de lezingen
Thema: Geschiedenis van de (veterinaire) volksgezondheid

Joost Ruitenberg
De geschiedenis van de (veterinaire) volksgezondheid. 
De rol van dierenartsen bij het RiVM

De voorloper van het huidige RIVM, het Centraal Laboratorium van de 
Volksgezondheid (1910), werd ingesteld ten behoeve van het  Staats-
toezicht op de Volksgezondheid. In 1921 werd de uitvoering van de 
Vleeskeuringswet opgedragen aan het Centraal Laboratorium. Er  
kwam een aparte Veterinaire afdeling voor onderzoek en er werden 
cursussen aan dierenartsen gegeven. Het was in de woorden van die 
tijd: een “gelukkige combinatie … tusschen de humane en veterinaire 
geneeskunde”. Serumpaarden ten behoeve van de bereiding van 
difterie- en tetanusserum en proefdieren vergden eveneens dierge-
neeskundige expertise. Van meet af aan heeft het instituut geijverd 
voor een goede balans tussen uitvoering van controletaken en het ver-
richten van relevant onderzoek. In 1939 werd het Nationaal Salmonella 
Centrum binnen het RIVM geïnstalleerd. Voor het vaststellen van de 
epidemiologie van door de bacterie veroorzaakte voedselvergiftigingen 
en met name voor het opsporen van de besmettingsbronnen, was een 
nauwe samenwerking tussen Geneeskundige en Veterinaire Inspecties 
en het RIV(M) noodzakelijk. Vleeskeuringsdiensten en bacteriologi-
sche laboratoria waren als informant onmisbaar. Maar ook onderzoek 
naar mogelijke besmettingsbronnen in het buitenland, zoals vismeel 
uit Peru. Parasitaire infecties (haringwormziekte, trichinen infecties bij 
varkens, Toxocara infecties) leidden tot onderzoek en maatregelen ter 
voorkoming, c.q. beheersing ervan. In het kader van het dagthema, de 
(veterinaire) volksgezondheid, wordt in de presentatie met name aan-
dacht besteed aan de activiteiten van dierenartsen op het gebied van 
zoönosen en levensmiddelenhygiëne. Daarnaast spelen dierenartsen bij 
het RIVM nu en in het verleden een belangrijke rol in de vaccinologie, 
de toxicologie en de teratologie.

eddy Houwaart
een beweging van hygiënisten in Nederland

De openbare gezondheidszorg en de veterinaire hygiëne en genees-
kunde hebben altijd nauw met elkaar in verband gestaan. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw leiden hervormingen in de openbare 
gezondheidszorg dan ook tot nieuwe vormen van veterinaire zorg. 
De hervormingen zijn ingezet dank zij het werk van de zogenaamde 
hygiënisten die zich als leden van de Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst (NMG) hebben toegelegd op statistisch-
epidemiologisch onderzoek en de systematisering van het topografisch 
onderzoek. Zij traden toe tot plaatselijke gezondheidscommissies en 
liberale kiesverenigingen. Enkelen zoals Penn, Ali Cohen en Zeeman 
speelden ook een rol in de landelijke politiek. Hun ‘finest hour’ was 
in 1865 toe minister Thorbecke vier nieuwe geneeskundige wetten, 
waaronder de Wet op het geneeskundig staatstoezicht invoerde. Deze 
wetten, die tevens de toetreding tot de medische beroepsgroep en de 
uitoefening van de geneeskunde regelden, bleven tot 1901 de basis 
vormen voor het gezondheidsbeleid van de overheid. Vrijwel alle hygi-
enisten werden na 1865 medewerker van het Geneeskundig Staats-
toezicht. Sommigen vervulden het ambt van inspecteur en werden 
volledig ambtenaar. Anderen traden als onbezoldigd ambtenaar toe tot 
de geneeskundige raden van het Staatstoezicht. De medische statistiek 
en de geneeskundige plaatsbeschrijving zijn daarmee het terrein van de 
overheid geworden. Evenals vòòr 1865 ontplooiden de hygiënisten een 
indrukwekkende hoeveelheid politieke en sociale activiteiten op plaat-
selijk niveau. Elke hygiënist was wel lid van een gezondheidscommissie 

of een vereniging ter bevordering van de volksgezondheid, die 
veelal door hemzelf was opgericht. Zij vervulden bestuursfunc-
ties in de verenigingen ter bevordering van de koepokinenting, 
in instellingen voor verbetering van de melkvoorziening, in 
woningbouwcorporaties en vele andere organisaties, die de 
bevordering van de hygiena publica en privata in hun vaandel 
voerden. In de strijd voor verbetering van de openbare hygiëne 
bekommerde een groot aantal hygiënisten zich bovendien om 
de hervorming van de veterinaire gezondheidszorg. Deze be-
moeienis vormde een belangrijke stap in het tbc vrijmaken van 
de veestapel na 1900.

Frans van Knapen
“schrikbarende geessel der menschheid”. De 
bestrijding van rundertuberculose in Nederland

Het ziektebeeld werd al beschreven door Hippocrates en werd 
phthisis (= wegkwijnen) genoemd en ondermeer gekenmerkt 
door ‘zweren in de longen’. Tuberculose is een aandoening met 
veel gezichten, afhankelijk van de aangetaste orgaansystemen, 
want extra pulmonale tuberculose kan heel verschillende kliniek 
veroorzaken. Juist de tuberculose veroorzaakt door Mycobac-
terium bovis is meestal extrapulmonaal en daardoor moeilijker 
in een vroeg stadium te diagnosticeren. Voor de invoering van 
melkpasteurisatie (1940) maakte het percentrage door M. bovis 
veroorzaakte tuberculose 9-11% uit van alle tuberculosegeval-
len. Er is lang gespeculeerd over de oorzaak. Tot ver in de 19e 
eeuw werden erfelijkheid, constitutie en (pre) dispositie als 
belangrijkste oorzaken gezien. Een slechte en ongezonde woon-
omgeving (miasmata, vervuilde grond, vervuilde woningen) 
zouden mede verantwoordelijk zijn. Toen Robert Koch in 1882 
ontdekte dat tuberkelbacillen de veroorzaker waren brak een 
nieuwe periode uit van heftige discussies tussen microbiologen / 
‘contagionisten’ en die van de oude leer gebaseerd op patho-
logische beelden en erfelijkheid. In de medische wereld duurde 
de discussie nog zeker tot 1910 terwijl de veterinaire wereld al 
vóór de ontdekking van de tuberkelbacillen de mogelijkheden 
van overdracht en daarmee potentie voor bestrijding bediscus-
sieerden (bijv. Hekmeijer, 1851). Vlees en melk van besmette 
runderen (parelziekte, gortigheid) stonden heftig ter discussie. 
Afkeuren, koken, steriliseren of vrijgeven als (minderwaardig) 
vlees voor de armen. De discussie werd er niet duidelijker op 
toen Koch in 1902 zijn aanvankelijke mening herzag dat bovine 
en humane tuberculose één en dezelfde ziekte waren. Vanaf 
1904 werd de bestrijding van rundertuberculose voorzichtig op 
gang gebracht. Pas na het van kracht worden van de Vleeskeu-
ringswet in 1922 werd vlees van tuberculose dieren afgekeurd. 
Aangeraden werd melk vóór consumptie te koken. In de 
jaren dertig waren de gemeenschappelijke aanpak van artsen 
en dierenartsen met name in Friesland een succes. Door de 
regionale aanpak (per provincie, per gemeente, per tuberculose- 
bestrijdingscommissie etc.) verliep dit niet overal in Nederland 
in gelijke snelheid. Pas ná de Tweede Wereldoorlog kwam er 
een nationaal beleid dat actief van 1950-1956 werd doorge-
voerd. Een samenspel van vergoedingen voor geruimd vee en 
opslag op de melkprijs van tuberculosevrije bestanden bracht 
de eindstreep in zicht. De Nederlandse veestapel is sinds 1956 
formeel tuberculosevrij op een aantal geïmporteerde M. bovis 
infecties na.
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Beste redactie,
Bij deze wil ik reageren op het artikel in Argos nr. 45 
‘Dierenartsen en veeverloskundigen, collegae of concur-
renten’. In dit artikel wordt Kees Mul, dierenarts in Alphen 
a/d Rijn, alleen genoemd als dierenarts die gefaald heeft. 
Hiermee wordt Kees duidelijk tekort gedaan. Kees is al tien 
jaar overleden en ook zijn vrouw is enkele jaren geleden 
gestorven. Daarom wil ik graag wat meer tekst en uitleg 
geven over die tijd.

In 1979 begon ik als net afgestudeerd dierenarts in Alphen 
a/d Rijn in de praktijk van Kees Mul. De veeverloskundige 
Rijn van Varik had daar toen een bloeiende praktijk. Hij 
woonde tussen de veehouders in het buurdorp Koudekerk 
a/d Rijn en was een kundig veeverlosser die ook zelfstan-
dig keizersneden uitvoerde. Kees Mul had met hem de 
afspraak, dat wanneer Van Varik bij een verlossing besloot 
dat een keizersnee nodig was, dat dan de dierenarts 
gebeld werd en Van Varik de voorbereidingen voor die 
keizersnee trof. Dus scheren, wassen en verdoven. Daarna 
bleef Van Varik assisteren en kreeg daar een vergoeding 
voor. Van Varik hield zich niet altijd aan die afspraak en 
voerde ook zelfstandig keizersnedes uit. Daar heeft Kees 
Mul toen een aantal keren een rechtszaak van gemaakt. 
Dat zette kwaad bloed; vandaar dat er casussen gezocht 
werden waarin Kees gefaald zou hebben.   

Tot 1982 bleef het een gewapende vrede tussen de dieren-
artsen en Van Varik. Toen kreeg Van Varik rugproblemen. 
Veeverlossen was zwaar werk, met name in het voorjaar 
wanneer er heel veel schapen en runderverlossingen in 
korte tijd plaats vonden. De zoon van Van Varik heeft hem 
opgevolgd maar was minder kundig, waardoor die praktijk 
snel verliep en alle veehouders voortaan de dierenarts bel-
den voor een verlossing. Kees Mul was een kundige en in-
tegere dierenarts. De concurrentie tussen veeverloskundige 
en dierenarts verklaart de wederzijds ingediende klachten.

FraNk de WIt
Someren

Naschrift 
Dierenarts Mul gaf in de door mij aangehaalde brief aan 
de voorzitter van de Groep Practici Grote Huisdieren toe 
dat hij in één geval gefaald had - en dat hij dit keurig had 
afgedaan - maar voor zover bekend gingen hij noch andere 
met name genoemde dierenartsen in verweer tegen de 
andere publiekelijke aantijgingen. Bovenstaande brief geeft 
een plausibele verklaring waarom de naam van collega 
Mul zo vaak genoemd werd in de publicatie, die naar alle 
volksvertegenwoordigers werd gezonden door de vereni-
ging van veeverloskundigen. Ik stel het op prijs dat Frank de 
Wit de handschoen heeft opgenomen, nu ik de betrokken 
dierenarts helaas niet zelf kon vragen naar zijn zienswijze. 

carl köNIg
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KNMvD 150 jaar & 
Wereldcongres Veterinaire 
Geschiedenis in Utrecht 
(22-25 augustus 2012)
Dit jaar staat in het teken van het 150-jarig bestaan van de KNMvD en er 
wordt daarom veelvuldig teruggekeken naar de historie van de evolutie van 
ons beroep. Dit onder het motto ‘kent men zijn geschiedenis, dan begrijpt 
men beter het heden’. Maar wat weten wij dierenartsen eigenlijk van onze 
geschiedenis? Wanneer is het beroep van dierenarts precies geprofessio-
naliseerd? Hoe ging men in het verleden met veeziektes om en hoe doen 
wij dat nu? Hoe zijn dierenartsen hier en in het buitenland georganiseerd? 
Welke rol speelden de veterinaire verenigingen in de wetenschap en het  
diergeneeskundig beroep? Welke rol speelt de dierenarts in de maatschap-
pij  en hoe is de relatie met medici en andere wetenschappers?
Het Veterinair Historisch Genootschap stimuleert de belangstelling voor 
en het onderzoek naar de diergeneeskundige geschiedenis in de meest 
ruime zin. Deze rijke geschiedenis wordt niet alleen bestudeerd door (oud)
dierenartsen, maar ook door andere wetenschappers, zoals bijvoorbeeld 
historici, sociologen, taalkundigen en museologen. De bibliotheek en de 
collectie Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht vormen 
daarbij een rijke bron van ons erfgoed. Ter ere van twee eerbiedwaardige 
verjaardagen, namelijk het 150-jarig bestaan van zowel de KNMvD (in 
2012) als van de World Veterinary Association (2013) heeft het Veterinair 
Historisch Genootschap het initiatief genomen om het congres van de 
World Association for the History of Veterinary Medicine dit jaar in Utrecht 
te organiseren. De thema’s van het Congres zijn daarom bewust gekozen 
op dit terrein:

De geschiedenis van diergeneeskundige 
beroepsverenigingen - 
De geschiedenis van de World 
Veterinary Association
Het Congres vindt plaats in Hotel Mitland 
te Utrecht van 22 tot en met 25 augustus 
2012 en biedt voor een zeer aantrekkelijke 
prijs een uniek congresprogramma. Tijdens 
dit Congres worden inleidingen gehouden 
door vooraanstaande sprekers uit binnen- 
en buitenland, die de historie van nationale 
veterinaire verenigingen en die van de 
WVA in verschillende contexten zullen 
belichten. Eén van de invited speakers is 
onze landgenoot en voormalig President 
van de WVA, collega dr. Tjeerd Jorna.

Naast het wetenschappelijke programma is er ook voldoende tijd ingeruimd 
voor de informele kant van het Congres. Onder andere een congresdiner 
in de Senaatszaal van het Utrechtse Academiegebouw, een feestelijk diner 
met live muziek in het Spoorwegmuseum en een post-congress tour naar 
het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Voor partners is er een 
rondvaart met lunch door de Amsterdamse grachten, een stadswandeling 
in Utrecht met bezoek aan het Museum Speelklok en een bezoek aan het 
Openluchtmuseum te Arnhem. Tot 1 mei geldt voor de VHG leden een 
zeer aantrekkelijk inschrijfgeld! Voor inschrijven en verdere informatie zie: 
www.veterinaryhistory.nl. Voor verdere informatie kan ook contact worden 
opgenomen met de secretaris van het Veterinair Historisch Genootschap, 
tevens de secretaris van de Congrescommissie: Drs. Erik Jan Tjalsma, 
telefoon 06-20422989.

ERIK JAN TJALSMA
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1  A.H.H.M. Mathijsen, ‘Alexander Numan (1780-1852) in zijn 
Groningse periode’ Argos 24 (2001) 159-173, aldaar 162.
2  W.C. Schimmel, De hoef en het hoefbeslag. Tweede ge-
deelte. Het hoefbeslag. Hoofdstuk III (Utrecht 1901); Idem, ‘Het 
beslag van gezonde hoeven’, De Hoefsmid 2 (1897) 107-113.

Bul van 
Alexander Numan

In 1801 startte Alexander 
Numan met de studie 
geneeskunde te Groningen. 

Hij doorliep het traject snel; op 18 augustus 1804 pro-
moveerde hij op een farmaceutisch onderwerp. Vertaald 
luidt de titel: ‘Over prepareerwijze, eigenschappen en 
gebruik van carbonaten die als geneesmiddel de belang-
rijkste zijn’.1 Met financiële steun van de Numan Stichting 
heeft het Museum Diergeneeskunde de bul die Numan 
ontving bij zijn promotie tot Medicinae Doctor kunnen 
verwerven. Dit is een fantastische aanvulling op de collec-
tie. Het document van meer dan tweehonderd jaar oud 
verkeerde in matige conditie en is inmiddels gerestau-
reerd door Elizabet Nijhoff Asser (www.mooieboeken.nl). 
De bul van Alexander Numan is een zogenaamd charter: 
een akte op perkament, voorzien van één of meer zegels. 
Een zegel aan een charter diende in het verleden als 
waarmerk, zoals wij nu een handtekening zouden zetten. 
Zegels zijn meestal vervaardigd van bijenwas vermengd 
met hars. De rode kleur werd verkregen door de was te 
mengen met vermiljoen, menie of rode aarde.

Perkament is een stevig materiaal, maar erg gevoelig voor 
schommelingen in temperatuur en de relatieve vochtig-
heid in de omgeving. Het krimpen en uitzetten dat daar 
een gevolg van is, kan flinke vervormingen met zich 
meebrengen. Oud perkament verliest zijn hygroscopi-
sche eigenschap deels, waardoor het uitdroogt. Charters 
werden vaak opgerold; dit was ook bij de bul van Numan 
het geval. Opgerolde charters drogen uit en verhoornen, 
waardoor ze niet meer uit te rollen zijn zonder ze te be-
schadigen. De bul van Numan is daarom gevlakt, opgezet 
op zuurvrij karton en gefixeerd met melinex bandjes. Nu 
de bul weer zonder risico op beschadiging te raadplegen 
is, wordt interessante informatie toegankelijk. Numan’s 
bul is onder andere ondertekend door J. Baart de la Faille 
en E.J. Thomassen à Thuessink, Numan’s promotor. Op 
de Pliek (de dubbelgevouwen onderkant van het charter 
waar de zegelstaart doorgestoken is) is te zien hoe de 
bul van Numan in Utrecht erkend werd. Op 20 november 
1822 is het document ‘Gezien bij de Provinciale Com-
missie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt re-
siderende te Utrecht’. N.C. de Fremerij tekende hiervoor. 
Vervolgens is de bul op 3 december 1822 ‘geviseerd bij 
de plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt 
der stad Utrecht’. 
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Foto bul als geheel: HetFotoAtelier, Utrecht University  

Detailfoto zegel: Babke Aarts
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Raadselachtig 
instrument

Op de ledenvergadering j.l. te Wolvega werd ik in de gelegenheid 
gesteld om dit voorwerp onder de aandacht van de aanwezigen te 
brengen en te laten rondgaan. 

Het voorwerp is door mij op een vei-
ling te IJlst in 2010 aangekocht. De 
begeleidende tekst vermeldde dat het 
hierom een bodemvondst zou gaan van 
het eiland Tholen. Tot dan was de enige 
aanwijzing een versiering in de vorm 
van een paardenhoef. Dit bevindt zich 
in het verlengde van het met messing 
afgezette benen handvat voorbij de 
koppelstang. Aan de andere zijde van 
de koppelstang is een sikkelvormig ar-
matuur gesmeed. Dit armatuur heeft op 
de ene uiteinde een breed beitelvormig 
uitgesmeerd mes, breed ongeveer 50 
mm. Op het andere uiteinde, hetgeen 
iets korter is, bevindt zich een uitge-
smeed rozet ) diameter 30 mm, versierd 
met radiale kernen. Tot zover de tech-
nische materiaal omschrijving.Op deze 
ledenvergadering was ook assistent 
conservator diergeneeskunde en regis-
trator Babke Aarts aanwezig. Zij wist 
zich te herinneren dat ze soortgelijke 
voorwerpen was tegengekomen. Haar 
oplettendheid heeft ertoe bijgedragen 
dat we dit voorwerp als veegmes moe-
ten betitelen. Dit zogenaamde veegmes 

werd gebruikt om met één hand het 
hoornachtige hoefdeel te bewerken. 
Wellicht een heel vroege ‘multitool’. Het 
gebruik van dit werktuig vereiste een 
uitstekende vaardigheid. Het advies was 
dan ook dat men zich moest bekwamen 
door te oefenen op dode paarden. Te-
genwoordig hanteert men het hoefmes 
in combinatie met een speciaal klauw-
hamertje. Voor wie geïnteresseerd is in 
vooral ook de eeuwenlange traditie van 
het veegmes raadplege het internet.

auke a. de joNg, 

COLLECTIONEUR

Naschrift - Naspeuring in de col-
lectie Diergeneeskunde van het Univer-
siteitsmuseum Utrecht leerde dat zich 
daar een lade vol soortgelijke instrumen-
ten bevindt. In de catalogus van H.M. 
Kroon uit 1920 staat dit instrument ver-
meld onder de naam ‘veegmes’. Overi-
gens wordt deze term ook gebruikt voor 
instrumenten die eenvoudiger en functi-

oneler van vorm en uiterlijk zijn. Volgens 
Schimmel was het veegmes al bij de 
Romeinen in gebruik voor het verwijde-
ren van overtollige hoorn.2 ‘De laatste 
25 jaar’ (dus in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw) raakte het volgens 
deze publicatie in onbruik, omdat het te 
ver besnijden in de hand zou werken en 
daarmee het risico op uitschieten dus 
verwonden. Overigens stelde Von den 
Driesch dat veegmessen in gebruik wa-
ren tot de jaren dertig van de twintigste 
eeuw. Zij geeft dezelfde reden voor het 
in onbruik raken van dit instrument.

babke aartS 

In de collectie van de Afdeling Dierge-
neeskunde van het Universiteitsmuseum 
bevinden zich veel bijzondere objec-
ten. In deze rubriek worden objecten 
uitgelicht door Babke Aarts en Peter 
Koolmees. Voor meer informatie zie het 
Universiteitsmuseum Utrecht: 
www.uu.nl/NL/universiteitsmuseum/
collectie/diergeneeskunde en de Numan 
Stichting: www.numanstichting.nl
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Jaap Werners
De rol van de dierenarts in de draf- en rensport in 
historisch perspectief

Snelheidswedstrijden met dravende paarden zijn al heel oud. Daarin 
heeft het Friese paard een belangrijke rol gespeeld. In 1560 maakte 
de Franse schrijver Blondeville melding van het feit dat Friese paarden 
zeer snel konden gaan en in 1617 schreef de Engelsman G. Markham 
over de zeer snelle draf van Friese paarden. Volgens Hugo Suringa 
schreven de Staten van Friesland in 1610 ‘dat een groot deel van de 
neeringh op het land bestaat uit handel in paarden’. Draverijen op de 
korte baan (300 meter) werden al in de zestiende eeuw gemeld. G.J.A. 
Bouma schreef in Het Friese Paard (1979) dat de eerste geregistreerde 
korte baan wedstrijd in 1554 in Valkenburg (Z.H.) werd verreden. Dat 
werd bevestigd door D. Minkema in zijn boek Draf en Renbanen in 
Nederland. Volgens hem werden de eerste lange baan draverijen in 
1844 werden gehouden in Apeldoorn en Zandvoort. Minkema somde 
meer dan 65 plaatsen op in Nederland waar ooit officiële draverijen 
werden georganiseerd. Ondanks het feit dat het Friese paard grote 
bekendheid genoot als snelle draver, kwam het in Nederland nooit 
tot de ontwikkeling van een draverras. Onafhankelijk van elkaar 
ontwikkelden zich draverpopulaties in Amerika, Frankrijk en Rusland. Bij 
de totstandkoming daarvan speelden Friese paarden wel een rol.

Amerika
Wellicht onder invloed van Nederlandse ‘settlers’ ontwikkelde zich 
rondom het huidige New York drafsport met paarden van diverse 
origine. John Hervey schreef dat de inbreng van Friese paarden bij 
het ontstaan van de Amerikaanse draver (standardbred) gering was. 
Philip Pines daarentegen trok in zijn boek Harness Racing (1970) de 
conclusie dat Friese paarden in dat opzicht wel belangrijk zijn geweest. 
De belangrijkste hengst uit die beginperiode was Messenger. Een 
Engels volbloedhengst die na een redelijk succesvolle koerscarrière 
als achtjarige (1788) naar Amerika kwam en gepaard met het toen 
aanwezige merrie materiaal (Arabisch, Fries, Norfolktrotter enz.) 
heel veel snel dravende paarden bracht. Uit zijn lijn kwam de hengst 
Hambletonian voort die zich ontwikkelde tot de stamvader van 
de Amerikaanse draver en wiens naam jaarlijks terugkomt in de 
belangrijkste koers voor driejarige dravers in Amerika.

Frankrijk
In Frankrijk ontwikkelde de draver zich door selectie uit het 
paardenbestand in Normandië. Voor legerdoeleinden had men snel 
dravende paarden nodig en door paarden te onderwerpen aan een 
test en met de snelste te gaan fokken kwam de trotteur français 
tot stand. Speurt men terug in de mannelijke lijn, dan komt men bij 
twee Engelse Volbloed hengsten en een Norfolk Trotter die de franse 
draverfokkerij hebben opgebouwd. Het betreft The Heir of Linne 

met als belangrijke hengst Phaeton (1845), Rattler die via 
Young Rattler de hengsten Conquerant en Normand gaf, en 
Phoenemenon (1845) die als Norfolk Trotter waarschijnlijk Fries 
bloed voerde. Doordat  de Franse staat via de staatsstoeterijen 
veel invloed heeft gehad op de fokkerij en men voor het 
leger goed ontwikkelde paarden nodig had die ook bereden 
konden worden, was de Franse draver doorgaans forser dan de 
Amerikaan en stond deze bekend om zijn uithoudingsvermogen. 
De wedstrijden over langere afstanden speelden daarbij een 
belangrijke rol.

Rusland
De Russische draver is ontwikkeld in de tweede helft van de 
achttiende eeuw. In opdracht van de Russische machthebbers 
ontwikkelde Graaf Orloff op zijn landgoed met Arabische, 
Deense en Friese paarden een ras dat uitblonk in snelheid en 
uithoudingsvermogen. Door kruising van een Arabische hengst 
met een Deense merrie (met Andalusisch bloed) werd de hengst 
Polkan geboren. Deze Polkan werd gekruist met een Friese 
merrie en dat leverde de hengst Bars op die uitgroeide tot de 
stamvader van de naar de graaf genoemde Orloff-draver. Door 
zeer strenge selectie op snelheid en uithoudingsvermogen 
slaagde Graaf Orloff erin een ras te ontwikkelen dat destijds 
grote invloed op de draverfokkerij in Europa heeft gehad. Ook 
in Nederland werden, onder andere door J.E. Scholten en de 
Hollandse Mij voor Landbouw, diverse Orloff-dravers ingevoerd. 
Uiteindelijk taande hun invloed door gebrek aan pure snelheid 
vergeleken met die van de Amerikaanse draver.

1 Met dank aan Erik Jan Tjalsma voor de samenvatting van de lezing van Westerman.

Samenvatting van de lezingen gehouden tijdens de najaars-
bijeenkomst van het VHG te Wolvega op 9 november 2011

De redactie van Argos heeft helaas geen publicabele artikelen ontvangen van de sprekers 
die een voordracht hebben gehouden tijdens de Najaarsbijeenkomst van het Veterinair 
Historisch Genootschap op 9 november jongstleden. In het vorige nummer van Argos 
(45, p. 149) zijn samenvattingen van de voordrachten opgenomen. De redactie heeft 
besloten om in deze aflevering een korte aanvulling op de samenvattingen van de 
lezingen van Jaap Werners en Frank Westerman te publiceren.1

De op de draverijen af te sluiten weddenschappen zijn de 
kurk waarop de drafsport en dus de draverfokkerij drijft. In 
Nederland stegen de inkomsten voor de sport na de Tweede 
Wereldoorlog gestaag en daarmee de kwaliteit van de sport. 
Zowel door particulieren als door de leidinggevende instantie 
(N.D.R.) ontstond zo de mogelijkheid om kwaliteitsverbeterende 
initiatieven te ontwikkelen. Voorbeelden daarvan zijn
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•	 Dopingonderzoek; aanvankelijk uitgevoerd door de faculteit 
Diergeneeskunde en later te Gent, Newmarket en Parijs.

•	 Voortplantingsonderzoek (begeleiding dekstations) 
aanvankelijk door de faculteit Diergeneeskunde.

•	 Spermaonderzoek door de faculteit Diergeneeskunde,
•	 Afstammingscontrole (bloedgroepenonderzoek) Universiteit 

van Wageningen
•	 Tweedelijns diergeneeskunde (kliniek Emmeloord)
•	 Fokwaarde-indexen (Ir. D. Minkema)
Deze initiatieven hebben zich inmiddels verder ontwikkeld 
en zijn niet meer weg te denken in de gehele Nederlandse 
Paardenhouderij.

Frank Westerman
Dier Bovendier. 
De veredeling van het 
lippizanerpaard in de 
twintigste eeuw

Het boek Dier, bovendier is 
een moderne fabel waarin het 
reinbloedige paard de mens 
onontkoombaar op zijn eigen 
tekort wijst. Het is opgezet als 
een familiekroniek, maar dan 
van een paard – de lippizaner. 
Vertrekpunt is een lippizaner 

die in 1970 in Nederland is beland: Conversano Primula, een 
hengst die ooit optrad in de film Iris met Monique van de Ven 
in de rol van dierenarts (1983). In dit boek wordt  ons het 
begrip erfelijkheid bij mens en dier in het verleden belicht. Ik 
heb van mijn elfde tot zeventiende veel paardgereden en wel in 
manege de Tarpan  van Piet Bakker in Drenthe. Daar was tussen 
de manegepaarden één Lippizaner. Deze Conversano Primula 
had als enige geen krijtgeschreven naam op de stal maar een 
naambordje  en had een brandmerk met een kroontje op de 
dij. Bakker deed er langeteugel werk mee net als in de Spaanse 
Rijschool in Wenen gedaan wordt. Lippizaners zouden hier 
meer geschikt voor zijn ten gevolge van ‘soepeler  kraakbeen’ 
in de rugwervels en een ‘andere hoek (40º i.p.v. 45º ) waarin 
het bovenarmbeen ligt’. Primula was de 4e Lippizaner die 
in Nederland door een particulier was geïmporteerd; bij de 
Koninklijke stallen stonden er ook een paar. Wat is er anders 
aan een Lippizaner? Piet Bakker toen: ‘Als je een Lippizaner 
aanraakt, raak je  geschiedenis aan’ en ‘Lippizaners hebben 
blauw bloed’.

Ik heb toen geprobeerd de doopceel van Primula te lichten. Het 
Stamboek van de Lippizaners is een soort kunstschat en moet 
met de hand bijgehouden worden volgens de Oostenrijkse 
Wet op het Lippizanerpaard. De oorsprong ligt in Lipica, in het 
huidige Slovenië, waar in 1580 met twaalf paarden gestart 
werd om een paard te fokken dat de keizer moest dragen en 
bovendien betrouwbaar, gracieus en sterk moest zijn. Binnen 
de Lippizaners waren zes hengstenlijnen, waarvan een van 
oorsprong zwart was. Oorspronkelijk werden veel bonte 
kleuren geboren, maar na verloop van tijd gingen de schimmels 
overheersen. Schimmels waren gewenst aan het Habsburgse 
hof  (‘Kaiserschimmel’). De hofstalmeester daar  bemoeide zich 
met en was verantwoordelijk voor de kruising en selectie. In 
Brno paste de abt Gregor Mendel (1822-1884) die overigens 
nog les had gehad van Doppler) voor het eerst statistiek toe 
in de biologie. In 1865 maakte hij in twee voordrachten zijn 
inzichten bekend die later bekend werden als de wetten van 
Mendel. Deze wetten werden pas na 1900 in de westerse 
wereld geaccepteerd. Darwin publiceerde ongeveer tegelijkertijd 
zijn The origin of species (1859), maar hij had geen idee van 

overerving. Tot dan toe was overerving een kwestie van (bloed)mengen. 
Mendel brak met dat idee: ‘Nature’ (aangeboren ) stond tegenover 
‘nurture’ (aangeleerd).

Conversano Savona , de grootvader van Primula, was drie toen 
de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Lippizaners uit Lipica zijn toen 
teruggetrokken achter de Balkan: ‘De leverancier der kroonjuwelen  
van het hof moesten uit handen blijven van de vijand’. Na de Eerste 
Wereldoorlog, bij de herverdeling van Europa, kreeg Italië 107 
Lippizaners en Oostenrijk 97 toebedeeld, onder wie C. Savona. De 
Spaanse Rijschool in Wenen miste nu de bescherming van het Hof en er 
was zelfs armoede. Zo werd er geld ingezameld om bezems te kopen, 
het ‘bezemfonds’ en de deuren gingen voor het publiek open. In deze 
jaren twintig kwam het fascisme op in Wenen, terwijl het stadsbestuur 
Moskou aanhing (‘rood’ was). Er waren toen twintig hengsten in 
Wenen. De redding van de Spaanse Rijschool is in mijn optiek toe te 
schrijven aan Mussolini (paardenman) en Hitler (geen paardenman). In 
die tijd ging de politiek met de ideeën van Mendel en Darwin aan de 
haal: er ontstond een nazi-ideologie die uitging van het verbeteren van 
het menselijke ras. Deze eugenetica vertoonde overeenkomsten met 
de paardenteelt. Zo was er een boek over eugenetica met achterin een 
in te vullen stamboom, waarvan  de lay-out geheel overeenkomt met 
de stamboom van C. Primula. Het fenomeen raszuiverheid tijdens vijf 
generaties gold voor zowel SS-kandidaten als het Lippizanerpaard...

Een zijweggetje van paard naar ‘gewoon vee’. Konrad Lorenz, de 
beroemde etholoog, die later samen met Niko Tinbergen een Nobelprijs 
zou krijgen, was werkzaam bij het rassenbureau van de NSDAP. Het 
ging mis met het Germaanse Ras. Lorentz toonde aan dat gedrag 
genetisch was ‘voorgeprogrammeerd’. Daartegenover stonden de 
gebroeders Heck. Zij waren zonen van de dierentuindirecteur te 
Berlijn. Lutz Heck, als opvolger van zijn vader, gooide alle exoten uit 
de tuin en behield alleen de inheemse dieren. Dit als metafoor  voor 
de mensengeschiedenis (WO II). Deze broers fokten het oeros en het 
oerpaard (de uitgestorven Tarpan) terug. De conclusie was dat je uit een 
‘vervuilde genenpool’ puurheid kon scheppen.

Conversano Savona, de overgrootvader, trad nog op voor de laatste 
keizer van Oostenrijk. In juni 1939, op 28-jarige leeftijd, is hij vastgelegd 
in een nazifilm – dansend tussen de hakenkruisen: Die Spanische 
Hofreitschule zu Wien, Wilhelm Prager (1939). Conversano Bonavista, de 
grootvader, is ingezet als dekhengst op een nazi-modelstoeterij. Tijdens 
de tweede Wereldoorlog heeft Hitler getracht alle Lippizaners bijeen te 
drijven op één stoeterij (Hostau). Van dit feit wist bijna niemand af, maar 
de Amerikanen kregen er lucht van. Teneinde de kudde uit Hostau te 
redden gaf generaal Patton uiteindelijk toestemming om met de kudde 
de grens (die in Jalta was afgesproken) met Tsjechië te overschrijden met 
de woorden: ‘Go, get them, make it fast’. Walt Disney heeft hiervan in 
1963 een film gemaakt (the Miracle of the White Stallions), waarin de 
vader van Primula een rol speelde. Stalin schoof een bioloog, Lysenko, 
naar voren die niet ‘nature’(genen) maar ‘nurture’ propageerde: het 
ging om de omgeving en niet om genen. Het ging om de lamarckiaanse 
overerving. Een voorbeeld: koeien moesten wennen aan min 20 
graden om zo te overleven. In 1953 verscheen er nog een boek over 
paardenfokkerij waarin harde omgevingsfactoren gepropageerd werden. 
Lysenko kwam ten val tegelijk met het aftreden van Chroetsjov. Het 
Nature (‘Hitler’) tegen Nurture (‘Stalin’) werd uiteindelijk een mengvorm. 
De discussie in de samenleving over ‘wat is aangeboren’ ligt heden nog 
erg gevoelig. Er is een neiging terug te vallen op aangeborenheid (zie 
recente boek van prof. Swaab).  

Een Lippizanerpaard is vorig jaar voor het eerst gekloond en wel een 
kleinzoon van Pluto , het paard dat aan generaal Patton cadeau was 
gegeven. In 1955 werd de Spaanse Rijschool in Wenen heropend 
met Conversano Soya voorop, de vader van C. Primula...”. Vijf 
nakomelingen figureerden in Prospero’s Books, een filmbewerking 
van Shakepeares The Tempest door regisseur Peter Greenaway (1991). 
Tot slot figureert de zoon, Conversano Nobila (1986-2009), in een 
instructievideo over de rijkunstdiscipline van de ‘Lange Teugel’.



Argos nr 46 / 2012190

De laatste maanden is het antibioticage-
bruik in de varkens- en pluimveehouderij 
zeer veel in het nieuws. In de veehou-
derijsector wordt volgens deskundigen 
onnodig veel antibiotica als veevoe-
deradditief gebruikt voor preventieve1 en 
therapeutische doeleinden, zodat in een 
groot deel van de veestapel resistente 
bacteriën worden aangetroffen. Zeker in 
vergelijking met mensen is het gebruik 
en de dosering van antibiotica bij land-
bouwhuisdieren vele malen groter. Dit 
kan een gevaar voor de volks- en dierge-
zondheid en het milieu opleveren, om-
dat bepaalde curatieve geneesmiddelen 
hun effect verliezen en infectieziektes bij 
mens en dier niet meer of moeilijker te 
behandelen zijn. 

Nu is in 2011 de Nederlandse regering in actie gekomen om 
het antibioticagebruik in Nederland tot een aanvaardbaar 
niveau terug te brengen. Staatssecretaris Bleker heeft de 
Stichting Diergeneeskundige Autoriteit (sDA) opgericht, die 
toezicht moet houden op een verantwoord en veilig antibioti-
cagebruik2,  en heeft de veehouderijsector en dierenartsen een 
reductie van het gebruik van antibiotica opgelegd van 20% 
in 2011 oplopend tot 50% in 2013. Een moeilijk taakstelling, 
omdat met het antibioticagebruik veel belangen gemoeid zijn. 
Terwijl iedereen zich nu op de toekomst richt, blijft bij mij de 
vraag bestaan hoe het ooit begonnen is. Hoe komt het dat 
Nederland nu koploper is in Europa met het onder veterinair 
toezicht toedienen van antibiotica, terwijl we allang weten dat 
we daarmee enorme gezondheidsrisico’s nemen, en waarom is 
niet al veel eerder iets gedaan met de waarschuwing van veel 
onderzoekers dat het antibioticagebruik toch echt terug moet 
worden gebracht? Ondanks dat ook humane artsen preventief 
of onnodig antibiotica toebrengen, komt juist door de enorme 

Aanzet tot een geschiedenis van antibiotica 
als veevoederadditief in de varkenshouderij in 
Nederland 1950-1970

MaThijs WiTTea

Abstract
History of the use of antibiotics as 
feed additives in pig farming in the 
Netherlands 1950-1970 
In The Netherlands, broad-spectrum antibiotics have been 
widely used in pigs and other farm animals in therapy 
and as feed additives, thereby supporting the growth of 
intensive agricultural production systems. The increasing 
prevalence of bacterial infections resistant to antibiotics 
in humans and animals has recently been the impetus for 
an in-depth discussion of potential risks, especially of the 
use of antibiotics in animal feed. However, this type of 
debate is not new. Already in 1950, with the introduction 
of antibiotics in veterinary medicine, scientists indicated 
that long-term use of antibiotics could promote growth 
and prevent disease but might bring risks for human health, 
animal health, and the environment. This posed a dilemma 
to the Minister of Agriculture: to choose between economic 
growth and (veterinary) public health. He leaned toward 
the former, arguing that farmers would only use low doses 
for short periods, but with increasing numbers of pigs and 
wider use of antibiotics in disease prevention, things got 
out of hand. Scientists and politicians now fear that in the 
near future there may be insufficient antibiotics still effec-
tive in curing disease. 

schaal van het gebruik in de veehouderijsector de dierenarts 
in een kwaad daglicht te staan, als aanstichter van het gehele 
probleem. Dat beeld is onterecht, zoals ik wil laten zien. 

Een overzicht van de historische ontwikkeling van het gebruik 
van antibiotica als veevoederadditief in de  varkenshouderij in 
Nederland wordt nodig gemist. Hier wordt getracht het ge-
bruik in relatie te brengen met het Europese en Nederlandse 
overheidsbeleid ten aanzien van het gebruik,  de ontwikkeling 
van het coördinatieproces van het toelaten van additieven en 
diergeneesmiddelen, en het onderzoek naar de gevolgen van 
het gebruik op de mens, de dieren en de fysieke omgeving. 
Ook de rol van de dierenarts nog niet naar voren gekomen. Ik 
hoop door het onderzoeken van de geschiedenis van het anti-
bioticagebruik in de varkenshouderij in Nederland een aanzet 
te geven, zodat anderen deze geschiedenis verder kunnen 
completeren. Ik zal vooral ingaan op de discussie die ontstond 
ten aanzien van het gebruik van antibiotica als veevoederad-
ditief en in gemedicineerd voer.

Veevoederadditieven en diergeneesmiddelen 

In de varkensvoeding zijn in mengvoer naast een juiste sa-
menstelling en hoeveelheid van voedingsstoffen ook vee-

a   Drs. Mathijs Witte, Leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis, Wageningen Uni-
versiteit (mathijs.witte@wur.nl). Dit artikel is onderdeel van een onderzoek naar 
de factoren die de opkomst en ontwikkeling van de intensieve en grootschalige 
varkenshouderij op de zandgronden kunnen verklaren.
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voederadditieven en diergeneesmiddelen van groot belang. 
Sterker nog, zonder deze middelen zou een hoogproductieve 
intensieve varkenshouderij niet mogelijk zijn. De veevoederad-
ditieven zijn in twee categorieën in te delen3: 
I. Voedende stoffen, die

a. Een positieve invloed hebben op het varkensvoer, 
zoals emulgatoren, stabilisatoren en bindmiddelen;
b. Noodzakelijk zijn voor het fysiologisch goed functio-
neren van een gezond dier, zoals vitaminen, mineralen, 
vetzuren, aminozuren;

II. Niet-voedende stoffen, die een gunstige invloed hebben 
op de productie en de gezondheid van varkens, zoals 
antibiotica, hormonen, en chemotherapeutica4. 

Uit economische, voedertechnische en dierfysiologische 
gronden zou een gezond en goed groeiend varken niet zon-
der de eerste groep veevoederadditieven kunnen, terwijl de 
tweede categorie niet-voedende stoffen strikt genomen niet 
noodzakelijk zijn. Wel hebben de niet voedende stoffen in het 
huidige productiesysteem met het produceren op prijs in de 
rantsoenen van met name jonge dieren wel een groot effect. 
Zonder deze veevoederadditieven  zou vrijwel zeker de kost-
prijs van veehouderijproducten verhoogd worden als gevolg 
van een toename van de infectiedruk en daarmee uitval van 
dieren, een toename van de voederconversie, en een afname 
van de groei. Gelukkig wordt steeds meer onderzoek gedaan 
binnen het huidige productiesysteem om goedkope en of 
natuurlijke alternatieven te vinden, zoals door het gebruik 
van knoflook in plaats van antibiotica. Ook worden andere 
productiesystemen waarin het gebruik van antibiotica minder 
vanzelfsprekend is, overwogen om zo tegemoet te komen aan 
de wensen van politiek en samenleving. Hormonen hebben 
vooral een economische of groeivermogend effect, terwijl 
antibiotica en chemotherapeutica (met een antibiotische 
werking) én economisch én voor de diergezondheid en de 
dierziektebestrijding van belang zijn5. 

De niet-voedende stoffen worden als voederadditief voor de 
bevordering van de groei en ter voorkoming of ter behan-
deling van dierziekten in voormengsels of in mengvoeder 
toegepast6.  Veevoederadditieven kunnen tegelijk veterinaire 
geneesmiddelen zijn. Deze gemedicineerde voeders kunnen 
volgens de wet ten behoeve van preventieve en therapeuti-
sche doeleinden volgens voorschrift of attest van een dieren-
arts oraal, aan de varkens toegediend worden. Ook kunnen 
niet-voedende stoffen zonder toestemming vooraf van een 

dierenarts groepsgewijs in voormengsels en in mengvoeders 
voorkomen. Een aantal mengvoederfabrikanten (n = 123 in 
2010) hebben een vergunning om gemedicineerde voeders 
te fabriceren. Antibiotica en in mindere mate hormonen en 
chemotherapeutica zijn de belangrijkste niet-voedende stoffen 
die als voeradditief, in gemedicineerd voer gebruikt worden. 
Antibiotica worden omschreven als antibacteriële geneesmid-
delen. Ze doden of remmen de groei van grampositieve of 
gramnegatieve bacteriën in een organisme. Antibiotica kunnen 
zowel biologisch (als stofwisselingsproducten van schimmels 
of met behulp uit bacteriekweek of dierlijk weefsel), als (semi-) 
synthetisch worden geproduceerd.7 Vanwege hun effectiviteit, 
de gunstige prijs en het gemak van de toediening worden 
antibiotica bij de behandeling van gezondheidsproblemen bij 
mens en dier veelvuldig toegepast om infectieziekten in en op 
het lichaam te bestrijden.8 Hierdoor kunnen vroeger door het 
immuunsysteem niet afweerbare infectieziekten zeer succesvol 
bestreden worden. Mens en dier ondervinden bij de juiste dose-
ringen over het algemeen weinig bijwerkingen van het gebruik 
van antibiotica. Antibiotica worden in de veehouderijsector 
niet alleen als een therapeutisch of curatief middel maar ook 
als profylaxe (preventief tegen bacteriële infecties), metafylaxe 
(preventie van recidieven van bacteriële infecties) en als groeibe-
vorderaar of nutritioneel in rantsoenen verwerkt. Het mengen 
van antibiotica in het voer is de meest makkelijke en goedkope 
optie. Als de boer het zelf zou moeten toedienen of mengen 
dan zou dat onrust geven in de stal of de dieren zouden bij 
het gestoord worden. Er vindt daardoor  geen productiedaling 
plaats. Ook kan de precieze dosering van antibiotica beter en 
veiliger door mengvoerbedrijven gemengd worden.9 

Genese van het gebruik van antibiotica
bij dieren 

Het eerste antibioticum, penicilline, werd ontdekt door de Brit 
Alexander Fleming in 1928.10 In 1932 werd de groep van de 
sulfonamiden ontdekt, terwijl in 1943 de Rus Selman Waks-
man het antibioticum streptomycine uit een schimmel van een 
grondmonster ontdekte.11  Penicilline werd na grondig onder-
zoek door de Australiër Howard Florey, de Duitser Boris Chain 
en de Engelsman Norman Neatly in 1941 als geneesmiddel 
tegen een groot aantal infectieziekten ingezet. Dankzij samen-
werking tussen Britse en Amerikaanse universiteiten en farma-
ceutische bedrijven kon aan het einde van de Tweede Wereld-
oorlog penicilline op een grotere schaal en op commerciële 
basis ontwikkeld en toegepast worden op het slagveld.12  In 
1951 werd in Amerika al voor 324 ton aan penicilline verbruikt.

Antibiotica werden in de eerste plaats in dienst van de ziek-
tebestrijding en gezondheid van de mens ingezet. Maar ook 
dieren kregen door de groeibevorderende werking al snel 
met antibiotica te maken. Dit had met twee ontwikkelingen 
te maken. Ten eerste speelde de schaarste aan grondstoffen 
van dierlijke herkomst voor de veevoeding in de naoorlogse 
jaren een rol. Amerikaans onderzoek suggereerde in de jaren 
dertig al dat in diermeel een groeibevorderaar moest zitten, 
die in plantaardige rantsoenen afwezig was. Deze werd in 
1942 de Animal Protein Factor genoemd.13 Voor een goede en 
gezonde groei van dieren was het van belang om de werking 

Afb. 1. MRSA bacteriën. Bron: Wikipedia.
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van dit APF te onderzoeken en de rantsoenen met het APF 
aan te vullen, totdat ze (weer) volwaardig werden.14 Ontdekt 
werd dat APF in melk, vlees, lever, vismeel en koeienmest 
voorkwam, terwijl een belangrijk bestanddeel van de groeibe-
vorderaar APF Vitamine B12 bleek te zijn.15 Vervolgens lieten 
enkele vergelijkende voederproeven zien dat de toevoeging 
van uit de antibioticaproductie verkregen bijproducten waar-
onder vitamine B12 aan rantsoenen van plantaardige her-
komst een goede vervanger voor dierlijke grondstoffen was. 
Er werden goede resultaten geboekt ten aanzien van de groei 
van dieren en voederverbruik.16  In een belangrijk artikel lieten 
de Amerikaanse voedingsfysioloog Bob Stokstad en bioloog 
Thomas Jukes in 1950, beiden werkzaam bij Lederle Labora-
tories, onderdeel van American Cyanamid Co, in Pearl River, 
New York17, zien, dat “de groeistimulerende werking van de 
residu’s der antibioticabereiding niet alleen toe te schrijven 
was aan APF (B12 vooral), doch dat ook de antibiotica zelf 
de groei deden vermeerderen. De antibiotica residu’s gaven 
namelijk meer groei dan de aanwezige hoeveelheid B12 kon 
verklaren. Bij gebruik van de zuivere antibiotica bleek het ver-
moeden inderdaad juist te zijn.”18 Stokstad en Jukes maakten 
bij hun proeven gebruik van een stofwisselingsproduct van de 
schimmel streptomyces aureofaciens, ook wel chloortetracy-
cline genaamd, dat even daarvoor door Lederle Laboratories 
onder de merknaam Aureomycine geïsoleerd, geproduceerd 
en gepatenteerd op de markt was gebracht.19 Aureomycine 
als voedingssupplement speelde vervolgens een belangrijke 
rol in de productieverhoging van de varkenshouderij en bracht 
voor Lederle groot commercieel succes. De winsten werden 
overigens weer in onderzoek naar bijvoorbeeld de werking 
van foliumzuur gestoken.20 De Amerikanen waren dus de 
eersten die door middel van vergelijkende voederproeven de 
positieve werking van antibiotica op dieren demonstreerden. 

Vanaf 1950 volgden op 
agrarische proefstations 
vele duizenden proeven 
met antibiotica, ook op 
varkens. Amerikaanse en 
Engelse onderzoekers zoals 
Braude, Cunha en Catron 
waren belangrijke weg-
bereiders voor onderzoek 
naar de effecten van het 
gebruik van antibiotica 
in de varkensvoeding. De 
belangrijkste onderzoe-
ken naar de effecten op 
varkens werden in Ame-
rika door het Agricultural 
Research Council (ARC) in 
1953 opgezet en gecon-
troleerd.21 In de publicaties 
wezen de onderzoekers op 
de voordelen van antibio-
tica als toevoeging in var-
kensvoeding. Toch waren 

zij niet de eersten die op het mogelijke effect van antibiotica 
als supplement in voeding hadden gewezen. In 1946 had de 
Amerikaanse onderzoeker P.A. Moore in het Amerikaanse 

tijdschrift Journal of Biological Chemistry verhoogde groeire-
sultaten geconstateerd bij kuikens die met sulfasuxide, strep-
tothricine en streptomycine gevoerd werden. Moore sugge-
reerde dat door deze middelen de groei van bacteriën in het 
lichaam belemmerd werden.22 Vanaf het begin van de jaren 
vijftig werd de chemische structuur van een aantal antibiotica 
opgehelderd en konden semi-synthetische derivaten en zelfs 
geheel synthetische antibiotica op de markt gebracht worden. 
Zo ontstonden eenvoudigere stoffen met een hogere activi-
teit, betere stabiliteit, minder bijwerkingen, andere werkings-
duur enz. De groep antibiotica van de tetracyclines is door de 
tijd heen het meest in de veterinaire praktijk toegepast. 

Een tweede reden waarom het antibioticagebruik bij dieren 
snel toe nam, lag in de economische-bedrijfskundige hoek. 
De Duitse medisch historica Thoms laat mooi zien dat naast 
de aanwezigheid van een wetenschappelijke interesse in de 
werking van antimicrobiële stoffen op gezondheid en ziektebe-
strijding bij dieren, over een langere periode door de groei van 
de veestapel en de groeiende concurrentie tussen farmaceuti-
sche bedrijven na 1950, ook in de veterinaire diergeneeskunde 
en de mengvoederindustrie antibiotica als geneesmiddel en als 
veevoederadditief zijn intrede deed. De groei van de veestapel 
schiep een interessante markt, terwijl de onderlinge concurren-
tiestrijd, mede ingegeven door een agressief reclame- en mar-
ketingbeleid, structureel een lagere prijs voor en overproductie 
van antibiotica tot gevolg had. Deze bedrijven zaten in een in-
ternationale wedloop om tot een therapeutisch breedspectrum 
antibiotica met een lage toxiciteit te komen. Anders gezegd: ze 
waren bezig om nieuwe antibiotica te ontdekken en commer-
ciële toepassingen te ontwikkelen om de gezondheidsproble-
men bij mensen en dieren op te lossen. Een antibiotica moest 
zijn nut in de praktijk zien te bewijzen, waarbij de stoffen bij 
een juiste aanwending en dosering een grote werkzaamheid 
dienden te hebben op bacteriën. De beste resultaten worden 
verkregen met betrekkelijk kortdurende toedieningen van vrij 
hoge doseringen. De grens wordt bepaald door wat econo-
misch verantwoord is enerzijds en de toxische dosis anderzijds. 
Dit was een heel langdurig proces waarbij vaker niet dan wel 
de eindstreep van de praktische realisatie werd gehaald. Om tot 
een succesvol handelspreparaat te komen middels de natuur-
lijke weg, semi-synthese of een totale synthetisering was en is 
een uitgebreid onderzoeksprogramma noodzakelijk. Achter-
eenvolgens moeten de volgende stappen doorlopen worden: 
het isoleren van antibiotica uit schimmels uit bodemmonsters, 
het ophelderen van de chemische structuur, het verbinden van 
de chemische elementen, en het zuiveren van de stof. Dit moet 
telkens herhaald worden om meer van de stof te verkrijgen. 
Het screeningsonderzoek is van belang om de antibiotica te 
onderzoeken op de activiteit en de toxiciteit.23  

Bedrijven gingen zich met hun onderzoek en productie richten 
op wat de mogelijkheden in de verschillende markten waren. 
Het ene bedrijf richtte zich speciaal op de productie op grote 
schaal, terwijl andere bedrijven naar de toepassing van nieuwe 
en exclusieve antibiotica zochten. Belangrijk was de branding 
van antibiotica. Onder een bepaalde merknaam werd de 
antibiotica op de markt gebracht, en hiervoor werd vervolgens 
veel reclame gemaakt. Zo zagen de farmaceutische bedrijven en 
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mengvoederbedrijven het enorme groeipotentieel in en hebben 
ze een markt gecreëerd voor de afzet van verschillende soorten 
antibiotica aan boeren en dierenartsen. De boerderij werd naast 
een plaats om te experimenteren, ook een plaats waar weten-
schappelijk gefundeerd onderzoek werd ingezet om geld te ver-
dienen ten einde een nieuw kapitalistisch of industrieel produc-
tiesysteem in de agrarische sector mogelijk te maken. Vooral het 
feit dat de toevoeging van antibiotica in het voer in economisch 
opzicht een goede en efficiënte investering vormde, zorgde voor 
een enorme ontwikkeling van het gebruik van antibiotica onder 
de boeren. Antibiotica gaf zichtbaar een versnelde groei door 
minder voederverbruik.24 Meer en meer dieren konden gemid-
deld sneller en uniformer groeien, ze werden sneller opgelegd 
om naar de slacht te gaan terwijl het voederverbruik per kg 
gewichtstoename verminderde. Het aantal achterblijvers onder 
biggen verminderde sterk, terwijl geen moedermelk gebruikt 
hoefde te worden bij de opfok van biggen.25  

Zo heeft het veelvuldig gebruik van antibiotica in de varkens-
voeding mede een verdere intensivering en schaalvergroting 
van de varkensteelt bewerkstelligd. Met een groeiend aantal 
dieren in de varkensstallen nam het risico op de uitbraak van 
besmettelijke ziekten met toevoeging van antibiotica in het voer 
sterk af. Echter, de dieren werden wel vatbaarder voor allerlei 
ziekten doordat met het veelvuldig gebruik van antibiotica het 
natuurlijk afweersysteem in de darmen minder goed ontwik-
keld werd. Ook resistentie van bacteriën tegen verschillende 
antibiotica en ontstaan van residuen in melk, vlees en organen 
bleken groot probleem voor de gezondheid van de dieren.26 
De resistentie der microben zou een effectieve preventieve 
en therapeutische behandeling van infectieziekten in de weg 
kunnen staan. Een aantal geneesmiddelen oefenen geen effect 
meer uit, terwijl tevens het gevaar bestaat dat infectieziekten 
dan een enzoötisch karakter kunnen aannemen. Ook voor de 
gezondheid van de mens vormden resistente micro-organismen 
uit het dierlijke milieu een gevaar. Via levensmiddelen van dier-
lijke oorsprong of in contact met dieren vond overdracht van 
resistente bacteriën naar de mens plaats. Ook bij de mensen 
werkten door de resistentie bepaalde antibiotica als geneesmid-
del snel niet meer om infectieziektes te bestrijden.27 Daarnaast 
kon de mens overgevoelig zijn voor de antibiotica.

De situatie in de Nederlandse varkenshouderij 
1950-1970
Nadat de groeibevorderende of nutritionele werking bekend 
werd, werden antibiotica ook in Nederland door handelaren 
aan de boeren verkocht. De boeren mengden ze zelf door het 
rantsoen van de varkens heen. Een eerste overheidsregulering 
van het gebruik van antibiotica vond in 1953 plaats. In de Ver-
ordening Veevoeder van het Bedrijfschap/ Productschap voor 
Veevoeder werd een verbod op de bereiding van mengsels 
met antibioticum opgenomen, maar in bepaalde gevallen, als 
kon worden aangetoond dat het toevoegingsmiddel geen na-
delige gevolgen had voor mens en dier, werd een ontheffing 
verleend. In 1954 vaardigde het Bedrijfschap voor Veevoeder 
al twee regelingen uit, die het mengen van antibiotica in 
opfokvoer voor slachtkuikens onder bepaalde voorwaarden 
toestond. Voorwaarden waren wel dat:28   

1.  Geen andere dan de volgende antibiotica mogen verwerkt: 
penicilline, aureomycine, terramycine, bacitracine;

2. Alleen voor slachtkuikens bedoeld;
3.  Duidelijk moet op de verpakking vermeld worden dat de 

inhoud bestaat uit mengvoeder met antibioticum voor 
slachtkuikens, dat niet bestemd is voor andere diersoorten;

4. De toegelaten antibiotica mogen slechts in zeer geringe 
hoeveelheden in voer voor slachtkuikens voorkomen 
(maximum 20 gram per 1.000 kg opfokvoer) en moeten 
daarin gelijkmatig zijn verdeeld. Daartoe dienen mengvoer-
bedrijven bepaalde door anderen bereide voormengsels in 
de vorm van vitamine B-preparaten, gedroogde onuitge-
trokken gist (gistextracten) of voederkernen als dragers van 
antibiotica voorgeschreven te worden.29 

 
Daarmee was het hek van de dam, want mest- of vleesvar-
kenshouders gingen over op het voederen van slachtkuikens 
opfokvoer aan hun eigen biggen en mestvarkens om van de 
positieve effecten van het toedienen van antibiotica op de 
groeiprestaties van de dieren en de vermindering van de uitval 
door ziekte of sterkte te profiteren. Vanuit de boerenstand, 
de chemische industrie en de mengvoederfabrikanten en 
-handelaren werd dan ook druk uitgeoefend op het bedrijf-
schap en het Ministerie van Landbouw om ook het gebruik 
van antibiotica in mengvoer voor varkens toe te staan. Omdat 
het toedienen al wijdverspreid was bij varkenshouders, in 
de pluimveehouderij al ervaring was opgedaan en Minister 
Mansholt van landbouw de economische voordelen voor de 
mestvarkenshouderij zwaar mee vond wegen, werd in 1955 
in kunstmatige zeugenmelk het nutritioneel toepassen van 
antibiotica toegestaan. Het ministerie dacht hiermee vooral 
de grote biggensterfte te helpen voorkomen. De regeling had 
een tijdelijk karakter en was toegestaan tot het moment dat 
een studiecommissie de effecten van antibiotica had bestu-
deerd. Voor het mengen van antibiotica moest een vergun-
ning aangevraagd worden. In 1955 werden aan mengvoer-
bedrijven 13 vergunningen afgegeven. Aan het gebruik van 
antibiotica in kunstmatige zeugenmelk zaten regels vast: 30 

1.  Kunstmatige zeugenmelk (droog product) met antibioticum 
mag ten hoogste 1% ruwe celstof en moet ten minste 25% 
ruw eiwit bevatten;

2. In de kunstmatige zeugenmelk met antibioticum of mengsel 
van antibiotica mag een maximum hoeveelheid van 5 gram 
per 100 kg zitten;

3.  Geen andere dan de volgende antibiotica mogen verwerkt: 
procaïne-penicilline, aureomycine, terramycine en bacitra-
cine of mengsels hiervan;

4. De verpakkingseenheid mag ten hoogste 10 kg bedragen 
en moet voorzien van label of opschrift waarop naam, adres 
van  bereider, nummer en datum van vergunning, de berei-
dingsdatum en uitsluitend te gebruiken voor biggen jonger 
dan 8 weken;

5.  Op, aan of in de verpakking moet een gebruiksaanwijzing 
worden aangebracht.

Nederland volgde met de toelating van antibiotica aan biggen-
voer de Verenigde Staten waar toen al enkele jaren zowel voor 
groeibevorderende, preventieve als therapeutische doeleinden 
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de antibiotica in voer voor alle dieren was toegestaan. In Ne-
derland was het toelaten van antibiotica als veevoederadditief 
slechts bedoeld om te profiteren van de groeibevorderende 
werking en de vermindering van de sterfte van biggen. Het 
preventief toepassen van antibiotica, waaronder in de fokkerij 
en mesterij was officieel verboden, maar in de praktijk wel ruim-
schoots toegepast. Tot eind 1956 werden aan 274 mengvoerbe-
drijven een vergunning voor bepaalde antibiotica in biggenvoer 
uitgereikt. In 1958 deed de Vereniging van Nederlandse Meng-
voederfabrikanten het verzoek om het gebruik van antibiotica 
te verruimen door het in meer soorten mengvoeder te mengen 
en hogere doseringen toe te laten. De regering stemde met 
het verzoek in. In het voer van fokvarkens werd vooralsnog 
geen antibiotica gemengd. De Koninklijke Nederlandse Gist- en 
Spiritusfabriek verzocht toestemming om procaïne-penicilline 
in mengvoer voor mestvarkens  en -biggen toe te voegen. In 
1959 werd dit verzoek gehonoreerd evenals de toelating van 
breedspectrum antibiotica als Aureomycine en Terramycine 
aan voer voor vleesvarkens en biggen mits in dezelfde dosering 
als de penicillinepreparaten. In 1960 volgde de goedkeuring 
van bacitracine en in 1962 een mengsel van streptomycine en 
penicilline in de verhouding van 3:7 in voer voor vleesvarkens 
en biggen. Daarna werden tot 1969 nog tylosine, spiramycine 
en oleandomycine in de Nederlandse veehouderij toegelaten. In 
mengvoeder gold een maximale dosering van 10 ppm (1 gram 
per 100 kg), terwijl in het kunstzeugenvoer voor biggen de 
maximale dosering 50 ppm (5 gram per 100 kg) bedroeg.31 

Nederlands onderzoek naar de toepassingen 
van antibiotica in de varkenshouderij tot 1970
In Nederland werden de ervaringen van onderzoekers naar 
de nutritionele, preventieve en therapeutische toepassing van 
antibiotica in het buitenland op de voet gevolgd door weten-
schappers op proefstations, universiteiten en bij bedrijven. Al 
in de Tweede Wereldoorlog lukten het Nederlandse weten-
schappers de in Engeland en Amerika verkregen resultaten met 
antibiotica te reproduceren. Het lukte zelfs om in Nederland 
een sterk gelijkend penicilline te maken.32 Rond 1950 ging de 
wetenschap zich ook interesseren in het gebruik van verschil-
lende antibiotica in veevoeder. De onderzoekers deden zelf 
vergelijkende voederproeven met behulp van proefdieren en 
controlegroepen om te kijken of ook in de Nederlandse situatie 
een gunstige invloed van antibiotica in de varkenshouderij te 
verwachten viel. Uit de resultaten kwam duidelijk naar voren 
dat ook in Nederland de gemiddelde groei van de varkens 
verbeterde, doordat minder varkens in de groei achterbleven, 
ziekige dieren werden genezen of minder biggen op jonge 
leeftijd stierven. Ook het voederverbruik werd voordeliger. Im-
mers, een snellere gewichtstoename per kg voer leidde tot een 
geringere voederopname van de dieren en minder voerkosten 
per dier. Dieren waren met antibiotica eerder verzadigd. Ook 
werden de dieren eerder opgelegd, zodat minder voer nodig 
was om een varken tot slachtgewicht vet te mesten. Daarnaast 
was door een betere algehele conditie van de varkens minder 
‘herstelvoer’ nodig om de dieren weer gezond te krijgen.

Toch waren de resultaten niet geheel vergelijkbaar met Ame-
rika en andere landen. In Nederland was de conditie van de 

dieren en de omstandigheden waaronder de dieren gehouden 
werden totaal anders dan in de Verenigde Staten. Zo werd hier 
een ander type varken gehouden, kregen dieren een andere 
en meer voedzame voeding en werden ze anders verzorgd en 
gehuisvest. Belangrijk waren bijvoorbeeld de mate van hygiëne 
in de stallen en de hoogte van de staltemperatuur.33 

Grashuis en van Vliet34 benadrukken dat de verschillende 
uitkomsten van de grootte van het effect van het toevoegen 
van antibiotica aan voer niet alleen afhangen van ruimtelijke 
verschillen, maar ook van een aantal andere factoren. Niet alle 
antibiotica bleek even goed te werken. Zo had het preparaat 
Bacitracine35 op zichzelf geen enkel effect op varkens, maar in 
combinatie met penicilline bleek het wel effectief. Chlooram-
fenicol werd niet in de varkensvoeding gebruikt. Het hing vaak 
van het ontwikkelingsstadium af of sprake was van een groei-
effect en voerefficiëntie. Met Aureomycine of Chlortetracycli-
ne, Terramycine of Oxytetracycline van het merk Chas Pfizer & 
Co en houdbare vormen van penicilline werden betere groei-
resultaten verkregen bij met name jonge dieren en zwakke 
dieren.36 Sommige varkens bleken allergische reacties op de 
antibiotica te krijgen. De werking was ook afhankelijk van het 
soort rantsoen waarbij antibiotica werden gegeven. Er ging 
een sterke werking van antibiotica uit als het bij grotendeels 
plantaardige rantsoenen met veel soja en maïs of aardappel-
meel werd gevoederd. Bij goede rantsoenen met voldoende 
dierlijk eiwit van goede kwaliteit had de toevoeging van een 
preparaat nauwelijks effect en was dus economisch gezien 
niet zinvol. Hokvarkens hadden meer baat bij antibiotica dan 
dieren die een gedeelte van de tijd in de wei los liepen. Als in 
de stal de verzorging en de hygiëne goed waren dan was ook 
minder antibioticatoediening noodzakelijk. 
Nederlandse bedrijven onderhielden zowel tijdens als na 
afloop van het ontwikkelingsproces nauwe contacten met 
de Nederlandse onderzoeksinstellingen op het gebied van de 
veehouderij. Zo werkte GistBrocades (nu: DSM) samen met 
de proefboerderij van het ILOB om de toevoeging van kleine 
hoeveelheden antibiotica van eigen makelij op hun werking 
te onderzoeken. Economisch gezien was een toepassing van 
een middel in de veehouderij van groot belang voor deze 
bedrijven. Ook werd samengewerkt met de afdeling dier-
geneeskunde van landbouw TNO. Zij deed vanaf 1951 met 
verschillende antibioticapreparaten mestproeven bij varkens, 
waarbij het economisch effect van antibiotica onderzocht 
werd. Zij stonden onder auspiciën van de diergeneeskundige 
sectie van de antibioticacommissie uit de Voedingsraad. De 
proeven werden gehouden in de stallen van het Instituut voor 
Landbouwkundig Onderzoek van Biochemische Producten 
(ILOB) van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuur-
wetenschappelijk onderzoek (TNO) te Wageningen.

Publieke debat 

Begin jaren vijftig is het gebruik van antibiotica in de varkens-
houderij en in andere veehouderijsectoren in Nederland (nog) 
omstreden. Dat geldt niet zozeer voor antibiotica als (hu-
maan en veterinair) geneesmiddel, maar wel worden ernstige 
zorgen geuit rond antibiotica als veevoederadditief. Het stuit 
velen tegen de borst dat door de vrije handel op grote schaal 
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antibiotica non-therapeutisch als groeibevorderaar bij  jonge 
varkens tot 25 kg toegediend werden. Ook over het promoten 
en vermarkten van het gebruik van antibiotica door sommige 
dierenartsen en wetenschappers, vaak in dienst van mengvoe-
derfabrikanten en farmaceutische bedrijven was niet ieder-
een gelukkig. De angst was dat daardoor een nog groter en 
verkeerd gebruik van antibiotica aangemoedigd werd. 

De voorstanders

Hun argumenten voor gebruik als non-therapeutisch veevoe-
deradditief waren, dat de wetenschap nog geen onomstotelijk 
bewijs had geleverd dat dieren nadelen van de inname onder-
vonden. Zo lang onderzoek gedaan werd naar - toxicologisch 
gezien - de juiste dosering en of afbraakresten achterbleven na 
inname kon je er zeker van zijn dat de antibiotica veilig waren. 
Er werd niet verteld dat het onderzoek nog niet zover was, dat 
het de schadelijke gevolgen goed kon aantonen. Ook werd nau-
welijks onderzoek gedaan naar wat de schade voor de dieren 
behelsde. Wel werd uitgebreid gekeken wat voor uitwerking 
antibiotica op de mensen had. De voorstanders gebruikten ook 
het economische motief, dat het loonde om antibiotica te voe-
deren. De hogere productiekosten vooraf, door de extra kosten 
voor antibiotica, worden geheel gecompenseerd met een snel-
lere en betere groei van de dieren en dus een toename van de 
vleesproductie en een verlaging van de voerkosten. De dieren-
arts, de mengvoederfabrikanten en de farmaceutische industrie 
hadden ook alle belang bij om de economische voordelen van 
antibiotica uit te venten. Anders was een boer een dief van zijn 
eigen portemonnee en voor de groei van de omzet waren ze 
afhankelijk van de boer als consument.
Tot in de jaren zestig konden de voorstanders deze argumen-
ten hanteren, totdat in verschillende landen onderzoekers de 
schadelijke gevolgen blootlegden voor mens, dier en milieu. Een 
rapport van de World Health Organisation uit 1963 is in dit be-
wustwordingsproces belangrijk. Voor het eerst werd door een 
gerenommeerde groep wetenschappers zulke ernstige waar-
schuwingen afgegeven.37 In Duitsland bleek uit onderzoek tus-
sen 1963 en 1967, dat bepaalde bacteriën resistentie ontwikkel-
den voor antibiotica.38 Van de Stafylokokkenbacteriestam was 
48% resistent tegen penicilline en 28% tegen tetracycline. Van 
de streptokokkenbacterie bleek 70% bestand tegen penicilline 
en tetracycline. In Engeland kwamen in 1962 het Netherthorpe 
Comité en in 1969 het Swann-Comité met hun rapporten 
waarin vraagtekens gezet werden bij het non-therapeutische 
gebruik van antibiotica. Vooral het Swann-rapport39 was zeer 
kritisch ten opzichte van de gangbare praktijken. Het beval de 
Britse regering aan om sommige groeibevorderende antibiotica 
alleen nog op prescriptie te verstrekken, terwijl voor andere 
opnieuw moest worden bekeken of ze wel vrij verhandelbaar 
mochten zijn. Voor varkens en pluimvee werden een aantal 
gemedicineerde voeders toegestaan, terwijl enkel dierenartsen 
nog therapeutische antibiotica mochten voorschrijven.40 

Nadien hebben de voorstanders nieuwe strategieën bedacht 
en voeren ze andere argumenten aan om de verkoop van 
antibiotica op peil te houden. Thoms laat in de Duitse context 
mooi zien dat de marketingafdeling van farmaceutische 
bedrijven met hun reclameboodschappen inspeelden op de 

natuurlijkheid van antibiotica. De antibiotica werden gewoon 
in de natuur aangetroffen en konden daardoor toch niet 
schadelijk zijn. Ook werd volgehouden dat geen resten van 
antibiotica in het dierlijk organisme achterbleven. Aan de her-
innering van de voedseltekorten tijdens en vlak na de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog werd ook vaak naar gerefereerd. 
Antibiotica was een van de meest efficiënte methoden om de 
voedselproductie sterk te laten stijgen. Als laatste werd ook 
naar de noodzaak van antibiotica voor de boeren gewezen. 
Om te kunnen overleven moesten de boeren de schaal van 
de productie vergroten en de kostprijs verlagen. Antibiotica 
ondersteunde dit, Bij de opschaling van de productie vormde 
het arbeidsloon een steeds lager aandeel in de totale kostprijs, 
terwijl de boer winst kon maken doordat zijn voederkosten 
sterk daalden.41 Nog steeds gelden deze argumenten. 

De tegenstanders 

Hun argumenten tegen het gebruik van antibiotica als non-
therapeutisch veevoederadditief zijn ten eerste resistentie-
ontwikkeling, ten tweede goedkopere mogelijkheden met voer 
met betere voedingswaarden en ten derde was een afname van 
het effect van antibiotica te zien. De tegenstanders richten zich 
in de beginjaren vooral op het verbieden van de toevoeging 
van antibiotica in het voer. Later werd ook veel kritiek geleverd 
op de gebrekkige controle. Uitgesproken tegenstanders waren 
het Instituut voor Moderne Veevoeding De Schothorst (IMV) 
en de Stichting CLO-controle, beiden gevestigd te Hoogland, 
waren instellingen van de coöperatieve mengvoederindustrie 
en hun leden. Het IMV deed onderzoek voor de Stichting CLO-
controle ter ondersteuning van de controle op de mengvoeders 
en voor het vaststellen van voedernormen. Voornamelijk via de 
voorlichtingsdienst werden de resultaten van binnenlands en 
buitenlands onderzoek naar het gebruik van antibiotica kritisch 
gereflecteerd. Zij stonden op het standpunt dat antibiotica 
niet aan het voer mocht worden toegevoegd vanwege in de 
eerste plaats de bevordering van het ontstaan van resistente 
bacteriën. Profylactisch, metafylactisch of groeibevorderend 
(nutritioneel) gebruik was te allen tijden te veroordelen. Ten 
tweede, wezen zij op het feit dat veel mengvoerbereiders vóór 
gebruik van antibiotica waren omdat dan de samenstelling van 
het rantsoen minder hoogwaardig hoefde te zijn. In rantsoenen 
konden dus minder en goedkopere grondstoffen van lagere 
kwaliteit verwerkt worden. Dit betekende meer winst voor de 
bedrijven. Het IMV vond dat zo de wetenschappelijke vooruit-
gang op het gebied van veevoeding werd teruggedraaid en dat 
boeren de dupe werden van het winstbejag en gemakzucht 
van de mengvoerbereiders. 
Ook vonden zij in de literatuur aanwijzingen dat het groei-
effect van antibiotica bij varkens in de loop van de tijd sterk 
afnam. De groei van antibioticadieren lag na een jaar of drie 
nog maar een fractie hoger dan de controledieren. Dit zou een 
gevolg kunnen zijn van een betere fokkerij en voedermetho-
den in de varkenshouderij. Als antibiotica als vervanger voor 
eiwitten zou fungeren, vermindert daardoor de slachtkwaliteit 
sterk. Antibiotica had voor de mens ook schadelijke effecten. 
Vooral voor diegenen die nauw bij de veehouderij betrokken 
waren: de boeren zelf en de dierenartsen. Er traden overgevoe-
ligheidsverschijnselen op, het gevaar voor besmetting met de 
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salmonella bacterie nam toe en ze werden drager van resistente 
stafylokokken (MRSA). Het IVM adviseerde haar leden dan ook 
om kopersulfaat (0,075%) aan rantsoenen van mestvarkens 
toe te voegen.42 Dan hoefde geen antibiotica meer te worden 
toegevoegd. Het effect van antibiotica naast kopersulfaat op de 
groei was nagenoeg nihil. Enkele wetenschappelijke onderzoe-
ken in België en Amerika lieten zien dat de groeiresultaten met 
kopersulfaat die van antibiotica kon evenaren.43

Ook het Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IVVO) Hoorn 
van het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn stond kritisch ten 
opzichte van het gebruik van antibiotica in varkensvoer. Op het 
instituut werd systematisch onderzoek en proefnemingen ge-
daan met het gebruik van antibiotica bij dieren. Er werd vooral 
gekeken hoe in de Nederlandse situatie de groeiresultaten met 
voedingssupplementen in het veevoer waren. Belangrijke onder-
zoekers waren Frens, Dammers, Dijkstra en Boeve. Onderzoeken 
werden in opdracht gegeven door het Centraal Veevoederbu-
reau in Nederland te Rotterdam. Bij de proeven werd samen-
gewerkt met Nederlandse bedrijven voor het verkrijgen van de 
antibioticapreparaten, met bedrijven die de antibiotica in het 
mengvoeder mengden, bedrijven die de varkens leverden, de 
selectiemesterij in Nieuwland (Giessenlanden), die ruimte bood 
om de dieren gedurende de proef te houden, en de laboratoria 
van het Rijkslandbouwproefstation die de voedingsmonsters on-
derzochten en de resultaten van de proef verzamelden en analy-
seerden. De Vitamine commissie44 heeft in 1953 een exploratief 
literatuuronderzoek ingesteld naar de voor- en nadelen van het 
gebruik van antibiotica in de veevoeding. Hun conclusie is dat 
uit veiligheidsoverwegingen het praktisch gebruik van antibi-
otica nog niet mogelijk zou mogen zijn in Nederland. Volgens 
de commissie is nog te weinig bekend over de oorzaak van de 
werking van de antibiotica bij de voeding. De commissie heeft 
ook weinig kunnen vinden in de praktijk over de schadelijke 
gevolgen van het gebruik op de lange termijn. Dit moet eerst 
grondig uitgezocht worden.45 
Met lede ogen ziet de commissie aan dat het non-therapeutisch 
(preventieve of nutritionele) gebruik van antibiotica in veevoer 
in de Verenigde Staten ook in Nederland een grote vlucht heeft 
genomen vanaf de introductie begin jaren vijftig en dat de 
overheid deze ontwikkeling nog moeilijk kan afremmen. Ook 
ziet ze dat het directe voordeel van het verbruik van antibiotica 
gezien de economische omstandigheden zwaarder wegen, dan 
de eventuele schadelijke gevolgen die op lange duur misschien 
naar voren zullen kunnen komen. Zij adviseert dan ook om het 
gebruik te beperken. Vrije handel in deze stoffen is ongewenst. 
Het verwerken van antibiotica in mengvoeder zou beperkt 
moeten blijven tot voer dat bestemd is voor slachtkuikens en 
niet uitgebreid moeten worden naar andere veehouderijsecto-
ren. Via het landbouwonderwijs en de voorlichting zou vee- en 
pluimveehouders op de gevaren van het verstrekken van antibi-
oticavoer gewezen moeten worden.46  

Ontwikkeling van de wetgeving omtrent 
het gebruik van antibiotica vanaf 1950 

Een belangrijke voorwaarde waarom het gebruik van antibio-
tica als veevoederadditief na 1950 zo ingeburgerd kon raken in 
de agrarische en veterinaire praktijk lag bij het optreden van de 

Nederlandse politiek en het bestuur. Het optreden van de po-
litici was duidelijk pragmatisch, maar in de keuzes voerde het 
economische belang telkens de boventoon, terwijl de risico’s 
voor gezondheid van mens, dier en milieu als te verwaarlozen 
of hoogstens een geringe betekenis werden verleend. Een 
goed voorbeeld van deze pragmatiek vormde het toestaan 
van de toevoeging van verschillende soorten antibiotica aan 
industrieel gemengd biggenvoer om de clandestiene handel 
in antibiotica te omzeilen en ondeskundig en willekeurig ge-
bruik door varkensboeren te ontmoedigen. Tot 1955 was het 
toevoegen aan varkensvoer officieel verboden, maar boeren 
konden wel overal via de handel aan antibioticapreparaten 
komen en ze zelf in het voer mengen. Door de antibiotica 
in veevoeder toe te staan, konden de boeren op een veilige 
manier gebruik maken van de gunstige werking van lage doses 
antibiotica ten aanzien van de groei en de voederconversie. De 
economie van het veehouderijbedrijf moest de grootst moge-
lijke voorrang hebben boven de mogelijke bezwaren tegen het 
gebruik van antibiotica als veevoederadditief.47 
Op 14 april 1955 nam de PVDA Minister van Landbouw Sicco 
Mansholt wegens de enorme potentie van antibiotica voor 
de Nederlandse veehouderij zelfstandig de beslissing om het 
toevoegen van antibiotica aan het voeder van moederloze 
biggen, dus het gebruik in kunstmatige zeugenmelk, mogelijk 
te maken. Hij passeerde de mening van het Bedrijfschap van 
Veevoeder, de Voedingsraad, de Gezondheidsraad alsook de 
Veevoeder-Adviescommissie van het Ministerie van LNV, die 
aanvankelijk allen tegen het gebruik in mengvoeders voor var-
kens waren. Zij draaiden naderhand hun standpunt bij omdat 
het slechts een tijdelijke ontheffing betrof. De wetenschap zou 
dan de gelegenheid krijgen om de gevolgen van het gebruik 
van antibiotica op de langere duur te onderzoeken. Ook vond 
men het economisch voordeel zwaarder wegen dan de theore-
tisch-wetenschappelijke gefundeerde nadelen. Anders zou de 
Nederlandse veehouderij de concurrentie met het buitenland 
verliezen. Daar was antibioticagebruik in voer wel toegestaan. 
Voorstanders waren vooral de mengvoederbedrijven, de 
farmaceutische industrie en de graanimporteurs. De coöpera-
tieve mengvoederbedrijven, de molenaars en de veehouderij 
waren tegen. Volgens de minister bood de toelating econo-
mische voordelen voor de veehouderij en zou het beperkte en 
kortstondige gebruik de volksgezondheid van mens en dier niet 
in gevaar brengen. Dr. J. Grashuis, een fervent tegenstander 
van het gebruik in mengvoeders, bekritiseerde het besluit van 
de minister. Hij vond dat een doelmatige bestrijding van ziekten 
in gevaar kwam. Hoe kon de minister nu voorkomen dat het 
antibioticapreparaat in de kunstmelk niet ook in ander voer 
terecht kwam? Hij wees verder op de precedentwerking van dit 
voorstel, want het zou onlogisch zijn om na zes tot acht weken 
zomaar te stoppen met de antibiotica. Dan zou een te grote 
terugslag in de groei van biggen kunnen ontstaan. De enige 
oplossing was dan ook het toevoegen van antibiotica aan big-
genmeel. Dr. Grashuis beëindigde zijn pleidooi door de hoop 
uit te spreken dat geen veehouder mengvoeder met antibiotica 
zou gaan gebruiken. Tevens wees hij erop dat de voorlichtings-
dienst van “De Schothorst” op de bezwaren van gebruik zou 
blijven wijzen. Hij merkte ten slotte op dat hij aan “de waarde 
van antibiotica als geneesmiddel geen afbreuk wil doen. Om 
antibiotica als geneesmiddel te bewaren, dient men ze naar 
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mijn mening niet als voedermiddel te gebruiken”.48 
Aan de kritiek van Dr. Grashuis en anderen werd gehoor 
gegeven door Minister Mansholt. Hij zei toe om een langja-
rig onderzoek te starten naar de gevolgen van antibiotica in 
voeder van kuikens, biggen en kalveren. Later werd ook nog 
een onderzoek naar gebruik bij mestvarkens tussen 20 en 95 
kilogram opgezet.49

De onderschatting van het gezondheidsprobleem bij de toen-
malige politiek werd ook gevoed doordat in het begin geen 
goede mechanismen waren om een juist gebruik van antibio-
tica als veevoederadditief te controleren. De wetenschap liep 
achter de feiten aan. Er waren lange tijd geen goede detectie-
methoden om de juiste grenswaarden voor afbraakresten van 
antibiotica in veehouderijproducten aan te tonen. Ook bleek 
het aantonen van de juiste antibiotica in het organisme niet 
makkelijk. Al doende en lerende kwamen wetenschappers en 
de overheid tot het inzicht dat het belangrijk was om eisen aan 
de fabrikanten, importeurs en handelaren te stellen voor het 
preventief, therapeutisch of nutritioneel toepassen van antibio-
tica in de veehouderij en bij het slachten van dieren. Er ontstond 
een ingewikkeld toelatingsproces van additieven en diergenees-
middelen in de veehouderij, terwijl bij de slacht een periode van 
besterven in acht moet worden genomen. Alleen na uitgebreide 
tests op proefdieren met een gestelde bovengrens aan de dose-
ringen en als op het label vermeld wordt dat daarin antibiotica 
zitten, en alleen als geen veterinaire of humaangeneeskundige 
tegenargumenten van neveneffecten zijn te vinden, dan wordt 
een antibioticum toegelaten. In Nederland en andere landen van 
Europa ontstonden nationale lijsten met toegelaten antibiotica. 
Met de economische integratie in Europa moesten van nationale 
lijsten naar Europese lijsten worden overgegaan. De EEG stelt 
dan uniform voor alle lidstaten vast welke antibiotica moeten 
worden toegelaten en in welke hoeveelheden zij aan het voer 
mogen worden toegevoegd. 

Mede naar aanleiding van nieuwe inzichten en onder druk van 
de publieke opinie, werden de regels omtrent de handel in en 
toepassing van antibiotica verscherpt en trad op 1 januari 1965 
de Antibioticawet in werking. Zij gold ook voor de varkens-
houderij. Met de wet probeerde de Nederlandse regering het 
gebruik van en de handel in antibiotica, hormoonpreparaten, 
thyreostatica 50 en chemotherapeutica - bestemd of mede be-
stemd voor de aanwending bij dieren – te reguleren.51  De wet 
wil het ongecontroleerde en ondeskundige gebruik van en han-
del in  deze middelen tegen gaan. De aanleiding voor de wet 
vormde de aanwezigheid van grote hoeveelheden residuen van 
antibiotica in melk en vlees voor menselijke consumptie, welke 
een gevaar opleverde voor de volksgezondheid van mens en 
dier. Onderzoeken wezen uit dat door het ongecontroleerd en 
veelvuldig gebruik bepaalde bacteriën, zoals enterebacteriaceae 
waren geworden voor antibiotica. De bacteriën zijn of patho-
geen, zoals salmonellae of ze kunnen drager zijn van resistentie-
factoren (salmonella, E. Coli, Proteus, enterococcus).52 

De onder andere door stafylokokken, salmonella- of E. coli 
bacteriën veroorzaakte infectieziekten bij mens en dier waren 
zodoende niet goed te behandelen. De antibioticaresten 
zorgden ook voor problemen bij de export van Nederlandse 

agrarische producten, omdat de importerende landen allerlei 
kwaliteitsgaranties ten aanzien van de producten eisten. Ten 
slotte leverden antibioticaresten bij de kaas- en yoghurtpro-
ductie problemen op. Oorzaak van de grote hoeveelheid an-
tibiotica was het, door het ontbreken van een goede indicatie 
en door onnodig hoog en langdurig doseren, ondeskundig en 
willekeurig gebruik door veehouders. Verschillende antibiotica 
waren vrijelijk verkrijgbaar bij winkels, marktkooplui, voeder-
adviseurs en pluimveeselecteurs. Het was goedkoop en de 
gebruikers vertrouwden op de werking. De antibioticawet 
regelde dat de farmaceutische industrie en (groot)handelaren 
alleen nog antibiotica aan dierenartsen, apothekers, en hou-
ders van een legitimatiebewijs (vaak de groothandel) mochten 
verkopen. Veehouders53 konden alleen nog op voorschrift 
of attest van de dierenarts de antibiotica krijgen of in bezit 
hebben. Het gebruik of in bezit hebben door onbevoegden 
werd strafbaar gesteld. Mengvoerbedrijven mochten goedge-
keurde antibiotica aankopen en in hun veevoer mengen. Het 
Ministerie van Landbouw had de bevoegdheid om bepaalde 
antibioticapreparaten en de aanwending en precieze dosering 
van deze stoffen in het mengvoer goed te keuren. Over het 
algemeen hielden de mengvoederbedrijven, de handel en 
de verbruikers zich vrij goed aan de regels en ook de con-
troles werden beter. Controleurs constateerden in 1965 en 
1966 slechts in enkele gevallen overtredingen, waarbij Proces 
Verbaal werd opgetekend. Ook werden waarschuwingen 
afgegeven. Later bleek dat met deze wet het illegale gebruik 
van antibiotica niet genoeg was teruggedrongen, omdat 
slechts een aantal van de diergeneesmiddelen daarmee werd 
gedekt. Biologische geneesmiddelen als sera, entstoffen en di-
agnostica, en andere diergeneesmiddelen, zoals bij voorbeeld 
vitaminepreparaten, ijzerinjecties en allerlei andere zogeheten 
verzorgingsmiddelen vielen niet onder deze wet.

In 1970 volgt mede door het Engelse Swann rapport vanuit 
de Europese Gemeenschap een eerste poging om het gebruik 
van antibiotica in veevoer onder striktere voorwaarden te 
gaan regelen. In 1970 heeft de Europese Gemeenschap voor 
het eerst een richtlijn uitgevaardigd betreffende de toelating 
van toevoegingsmiddelen in diervoeding. De richtlijn bevat 
twee bijlagen. Bijlage I bevat verbindingen die wel zijn toege-
laten met de gebruikscondities (dosering, minimale onthou-
dingstermijn vóór het slachten. Bijlage 2 bevat verbindingen 
die voorlopig zijn toegelaten. Hieruit volgt, dat het gebruik 
van additieven of gemedicineerde voeders in de praktijk mo-
gen worden toegepast, afhangt van een aantal eisen waaraan 
deze voeders moeten voldoen. Zo moeten de effectiviteit, 
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de veiligheid en de controleerbaarheid in combinatie met de 
analyseerbaarheid gegarandeerd worden. In Nederland is de 
EG richtlijn overgenomen in de eerste Verordening Diervoeder 
uit 1975. Deze verordening is sindsdien naar aanleiding van 
nieuwe Europese richtlijnen een aantal keren gewijzigd (laat-
ste dateert uit 2010). Nationaal is het Veevoederoverlegorgaan 
belast met het toelatingsbeleid, terwijl de praktische uitvoe-
ring in handen ligt van het Productschap voor Veevoeder. 
Ieder land heeft de richtlijnen naar de eigen situatie vertaald, 
waardoor tot op heden geen gemeenschappelijk Europees 
beleid ten aanzien van antibioticagebruik bestaat.54  

Per 1 december 1978 is het Landbouwkwaliteitsbesluit Gemedi-
cineerd voeder in werking getreden. Hierin zijn de voorwaarden 
voor het gebruik van gemedicineerde voeders in Nederland 
geregeld. Voor varkens zijn ongeveer 12 voeders goedgekeurd. 
Hierin zitten lyncomycine, neomycine, tetracycline, sulfamides, 
furazolidon, ronidazol, dimetridazol, spectinomycine en am-
prolium.55 Of andere gemedicineerde voeders ook toegelaten 
worden en wat de toelatingseisen zijn liggen ter beoordeling bij 
een receptuurcommissie.56  In 1986 komt in Nederland de dier-
geneesmiddelenwet tot stand. Er is een registratiesysteem voor 
diergeneesmiddelen die verhandeld mogen worden. Telkens 
wordt deze lijst geüpdatet. 
Een kentering in het denken over het non-therapeutisch gebruik 
van antibiotica in het voer volgt in de jaren negentig. In 1999 
werd in Nederland al het mengen van een aantal antibiotica 
in het varkensvoer verboden die ook in de humane gezond-
heidszorg gebruikt worden. Een compleet Europees verbod op 
antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB) of antibiotica met 
groeibevorderende of nutritionele werking in het voer volgt 
in 2006 . Daarna wordt alleen nog op prescriptie antibiotica 
verstrekt, maar anno 2011 gaan stemmen op om het therapeu-
tisch gebruik ook sterk in te perken aangezien de varkenshou-
derij en pluimveehouderij naar aanleiding van het verbod op 
AMGB’s in het veevoer het non-therapeutisch antibioticagebruik 
niet hebben verminderd. De boeren zijn doorgegaan met het 
gebruik, maar ze bekomen hun middelen nu via andere kanalen. 
De universiteit Wageningen is met een white paper gekomen, 
die onderzoekt hoe de reductie bewerkstelligd kan worden.57  
In 2011 wordt een herziening van de Diergeneesmiddelenwet 
voorbereid, waarbij varkensboeren en dierenartsen verplicht 
worden een registratie bij te houden van wat voor antibiotica ze 
gebruiken en in welke hoeveelheden. Zo hoopt de overheid een 
beeld te krijgen van het therapeutisch gebruik en maatregelen 
te nemen ten einde misbruik tegen te gaan en de verslaving aan 
antibiotica terug te dringen.

Rol van dierenarts

De dierenarts stelt naar aanleiding van de symptomen van 
een ziekte waar mogelijk de infectieziekte en een behande-
ling vast. De vraag daarbij is welke bacteriën een rol spelen bij 
de betreffende ziekte en welke antibiotica in welke doses en 
op welke manier moeten worden toegediend. Naar aanleiding 
van een goede indicatie zal dus de juiste medicatie gevonden 
moeten worden. Bij de behandeling van antibiotica bij varkens 
komt de therapeutische behandeling van individuele dieren van 
oudsher het meest voor. Maar door het steeds vaker bieden 
van bedrijfsbegeleiding in de veehouderij is in de jaren vijftig in 
de dierenartsenij ook de preventieve gezondheidszorg opgeko-
men. Met ziektepreventie werd zoveel mogelijk voorkomen dat 
de dieren ziek werden. Dit had te maken met een verhoogde 

infectiedruk door een groei van het aantal varkens per bedrijf en 
de herkomst van de biggen van veel verschillende afnemers en 
de hoge kosten, die met een behandeling van individuele zieke 
dieren gepaard gingen. Er was minder tijd en geld om elk dier 
apart te verzorgen. Om de behandelkosten te verminderen of 
zelfs behandelingen overbodig te maken, werd het begeleiden 
van het bedrijf op het gebied van voeding, behuizing en interi-
eur steeds belangrijker. De wensen van de klant werden gevolgd 
door een uit kostenoogpunt meest economisch verantwoorde 
behandelingsmethode te volgen. Antibiotica werd steeds meer 
als non-therapeutisch veevoederadditief door dierenartsen pre-
ventief aan de varkensstapel voorgeschreven. De Nederlandse 
overheid heeft naar aanleiding van de Antibioticawet in 1965 
de dierenartsen een grote rol gegeven in de officiële verstrek-
king van antibiotica als veevoederadditief aan de varkenshou-
derijsector. Naast een wettelijk kader van regels en wetten is 
het aan het deskundig oordeel van de dierenarts geweest om 
de juiste behandelmethode ter voorkoming of genezing van in-
fectieziekten met antibiotica te kiezen. Evenwel is gebleken dat 
handelaren en varkenshouders zich hebben kunnen behelpen 
met niet toegelaten antibiotica, en dat de boeren op basis van 
eigen indicatie antibiotica, veel te langdurig en met veel te hoge 
doseringen aan hun varkens hebben gevoederd. Dierenartsen 
en hun vertegenwoordigers strijden al decennia tegen deze 
wanpraktijken, maar niet onvermeld mag blijven dat sommige 
dierenartsen daar ook een dubieuze rol in hebben gespeeld. 

Conclusie

Dankzij de ontdekking van breedspectrum antibiotica heeft het 
non-therapeutisch gebruik van antibiotica in voer in de jaren 
vijftig een enorme vlucht genomen. Hier is in eerste instantie 
veel verzet tegen geweest, waarbij de Nederlandse overheid is 
opgeroepen er iets aan te doen. De overheid heeft geprobeerd 
dit preventieve gebruik onder controle te krijgen door de sector 
zelf de verantwoordelijkheid te geven. Dat is deels gelukt. 

Dit heeft enerzijds te maken met de graagte van de boeren 
om antibiotica te gebruiken wegens de claims van produc-
tieverhoging en vermindering van de biggensterfte. Na het 
verbod op het preventief gebruik van antibiotica in voer in 
2006 zijn veel boeren overgestapt op koppelmedicatie en op 
therapeutische behandeling met antibiotica. Anderzijds heeft 
dit te maken met de rol van de handelaren, dierenartsen, 
veevoederbedrijven en farmaceutische industrie die koste 
wat het kost hun marktpositie willen handhaven. Zij heb-
ben geen behoefte aan veranderingen in het huidige beleid. 
Anders verliezen zij een groot deel van hun inkomsten. Het 
feit dat de overheid nu wel zijn verantwoordelijkheid neemt 
is daarom sterk aan te moedigen. Ik zet hier in dit artikel een 
aantal grote lijnen uit. Ik probeer bewust de zaken op scherp 
te zetten in de hoop dat anderen de nodige kennislacunes (uit 
eigen ervaringen en door studie) zullen opvullen, zodat de rol 
van de dierenarts verduidelijkt en genuanceerd kan worden.

Noten 
1 Preventief gebruik is nu niet meer toegestaan, maar vindt wel plaats bij 

koppelmedicatie zoals premixen, topdressings en drinkwatermedicatie. 
Als blijkt dat in een koppel een ziek dier is, dan worden ook deze dieren 
behandeld om te voorkomen dat ze ziek worden. Directie Voedselkwaliteit 
en Diergezondheid, Kamervragen over het preventief gebruik van antibiotica 
in de veehouderij. Kenmerk: VD. 2007/1389 (Den Haag 2007).
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‘A most enormous pestilence of oxen 
occurred in many places in Francia and 
brought irrecoverable damage.’1

This reference to an epizootic in the Annales Fuldenses in 870 
is one of roughly thirty-five encountered in the extant written 
sources of Carolingian Europe.2 In total, mid eighth- through 
mid tenth-century continental texts illuminate between ten 
and fourteen livestock plagues, the majority of which affec-
ted cattle.3 In no earlier period of European history does the 
written record reveal so many epizootics.4 Cattle pestilences 
are reported in 801, 809-10, 820, 860, 868-70, 878, 939-42 
and, possibly, 842-43 and 849;5 equine epizootics are recorded 
in 791 and 896; and in 887 a plague is said to have afflicted 
both cattle and sheep.6 Some of these plagues appear to have 
been panzootic in scope: the pestilences of 809-10 and 939-42 
affected large areas of continental Europe, so too, it seems, the 
plagues of 820 and 868-70. The first of these, and possibly the 
fourth, spread into the British Isles.7 The manner in which these 
outbreaks of disease were documented significantly limits what 
can be known about them. The brevity and ambiguity charac-
teristic of Carolingian accounts of epizootics prevent us from 
establishing with much certainty which plagues were the most 
significant in terms of extent or impact. The scale and mortality 
of several pestilences may have been far greater than the extant 
evidence indicates. When and where mid eighth- through 
mid tenth-century epizootics initially irrupted and fizzled out 
is often unclear, as are the temporal and spatial extent, and 
paths of dissemination of all of the aforementioned plagues. 
Additionally, evidence for epizootics in sources contemporary 
to the Carolingian period, but composed outside of Carolingian 
Europe (in England or Ireland for example), does not align well 
with Carolingian evidence and rarely, consequently, enhances 
our understanding of mid eighth- through mid tenth-century 
continental livestock plagues.8 

Despite these limits, it is essential to make what we can of the 
available evidence. To this end, the present paper assesses the 
most thoroughly documented and, as far as can be discerned, 
spatially significant livestock pestilence of the Carolingian 
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Abstract
This paper considers the cattle panzootic of 809-810, 
the most thoroughly documented and, as far as can be 
discerned, spatially significant livestock pestilence of the 
Carolingian period (750-950 CE). It surveys the written 
evidence for the plague, and examines the pestilence’s 
spatial and temporal parameters, dissemination, diagnosis 
and impact. It is argued that the plague originated east of 
Europe, was truly pan-European in scope, and represented 
a significant if primarily short-term shock to the Carolingian 
agrarian economy. Cattle in southern and northern Europe, 
including the British Isles, were affected. In all probability, 
several hundreds of thousands of domestic bovines died, 
adversely impacting food production and distribution, and 
human health. A diagnosis of the rinderpest virus (RPV) is 
tentatively advanced.

period, the cattle panzootic of 809-10. While this plague has 
not been altogether ignored in the historical or veterinary sci-
ences, a detailed assessment of the evidence for the pestilence 
is wanting, and the plague’s temporal and spatial contours, 
dissemination, diagnosis and impact have yet to receive much 
attention.9 The paper surveys the sources for the panzootic 
before it explores the plague’s extent, diagnosis and impact on 
human economy and health. The paper argues that the plague 
originated east of Europe and was truly pan-European in scope: 
cattle in southern and northern Europe, including the British Is-
les, were affected. Of the pathogens known to modern science 
it is suggested that the rinderpest virus (RPV) and contagious 
bovine pleuropneumonia (CBPP) are the best fit. Of the two, 
RPV is thought the most likely cause.10 This RPV identification, 
however, remains highly speculative without corresponding 
palaeomicrobiological evidence and in light of recent molecular 
clock analyses of the virus’ evolution which suggest that it did 
not exist as we know it in or before the early ninth century. Still, 
a rinderpest diagnosis is employed cautiously as a tool in the 
interpretation of the panzootic’s spread and mortality. Once 
mapped in time and space, the outbreak is briefly set into its 
socio-economic, veterinary and political contexts, and the rami-
fications of other medieval European cattle pestilences, notably 
the panzootic of the early fourteenth century, are considered, in 
order to deduce the probable impact of the 809-10 plague. The 
paper suggests that this early ninth-century panzootic represen-
ted a significant if primarily short-term shock to the Carolin-
gian agrarian economy. In all probability, several hundreds of 
thousands of domestic bovines died across Europe, adversely 
affecting food production and distribution, and human health.

sources
Cattle deaths are reported in 809 in the Chronicon Mois-
siacense (CM) and the Saxon Poet’s Annales de gestis Caroli 
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magni imperatoris. Though found at Moissac in southwestern 
France, the former is thought to have been compiled from ear-
lier sources in the tenth century at Ripoll in Catalonia. The text 
contains a considerable amount of material found in ‘minor’ 
and ‘major’ Carolingian annals, but it also provides unique 
references to events in Carolingian Spain. The short reference 
to the panzootic in the text, that ‘a great mortality of animals 
came from the east and crossed over all the way to the west,’ 
is almost certainly a contemporary witness to bovine mortali-
ties in the Carolingian southwest.11 The Saxon Poet’s account 
of the cattle pestilence is far more verbose and colorful, and 
though non-contemporary his Annales provides details of the 
plague not found elsewhere. The poet composed his account 
of Charlemagne’s life around 890 and is known to have relied 
heavily on earlier texts, namely the revised Annales regni Fran-
corum and Einhard’s Vita Karoli magni. Neither of these texts, 
however, document the cattle mortality.12 It is possible that 
the poet’s account of cattle deaths in 809 was taken in part 
or in whole from no longer extant sources for the pestilence 
available to him at Corvey where he appears to have penned 
his text. His dating of the pestilence to 809 and account of 
the plague’s mortality and human response to the outbreak, 
as well as his notice of poor grape yields on the heels of 
bovine deaths, are unique and suggest that he did not rely on 
the sources collected here. Yet the poet may have also drawn 
upon his own experiences with stock mortalities in the 860s, 
‘70s and ‘80s or reports of other cattle pestilences. 

‘Everywhere the peace of the present year made all the 
limits of the empire happy, but certain sad things happe-
ned in many lands: for an unspeakable pestilence of cat-
tle, more fierce than every enemy, killed the entire species. 
When shepherds left their happy herd and led flocks out 
in the morning to green meadows, in the evening scarcely 
the smallest portion returned home [and they were] sick, 
bearing the signs of the dreadful pestilence and imminent 
death through their emaciation. But a larger number were 
lying dead over the expanses of the field, where they [had] 
exhaled [their] soft spirits into green grasses. And now pas-
tures were stinking with cattle strewn, and when [they were] 
taken away, stalls [were] cleaned with much labor, then 
those who seeing that an animal was about to die chose 
to lay it low with a knife, immediately it [the knife] dripping 
with putrid matter from the wound brought forth the poison 
that had collected in the body. Noricus [Noricum] bay is said 
to have suffered these things in particular, together with the 
neighboring regions to it.’13

Several other texts document cattle mortalities in 810. The 
most notable of these is the Annales regni Francorum (ARF), 
which reports a cattle pestilence in the context of Danish in-
cursions into Frisia and Charlemagne’s northeastern campaign 
of 810. These annals were written at, or in close relation to, 
the Carolingian court, and in the early ninth century they were 
likely composed on an annual basis. This passage was pro-
bably written at Aachen in 810 or shortly thereafter. The an-
nalists of the ARF were well informed on matters from across 
Carolingian Europe, their proximity to the royal court ensures 
us of this. The report of the mortality in the text is indepen-

dent and contemporary, and the annalist’s emphasis on the 
plague’s great spatial extent should not be hastily disregarded.

‘On this campaign [Charlemagne’s of 810] such a severe pes-
tilence of oxen irrupted that almost none remained for such 
a large army, since all perished to the last head. The mortality 
of the animals of this kind was most enormous not only there 
but in all provinces subject to the emperor.’14

Three other Carolingian annals document animal mortalities 
in 810. The Annales Laurissenses minores (ALM), composed at 
Lorsch in the early ninth century, reports ‘the greatest mortali-
ty of oxen as well as of many people in almost all of Europe’,15 
the Annales Sancti Emmerammi Ratisponensis (ASER), pro-
bably written at Regensburg, records that ‘there was a great 
mortality of animals’,16 and the Annales Xantenses (AX) do-
cuments that ‘there was a great mortality of oxen and other 
animals in the same year and the winter was very hard.’17 The 
reference to human mortalities in the ALM and to deaths of 
‘other animals’ and a difficult 810 winter in the AX are unique 
and suggest that these entries may be independent. Though 
the latter only provides a continuous contemporary account 
of events from the early 830s and incorporates an abridged 
version of the ARF from 797 to 811, it does in some instan-
ces prior to the 830s supply information not found in other 
texts. The AX may have been compiled at Lorsch prior to the 
830s and may here provide an additional reference to bovine 
deaths in west-central Germany.18 Though the entry from the 
ASER is possibly dependent on the ALM or the ARF, its use of 
animalia rather than boves implies that it may too be indepen-
dent of these texts and furnish an independent reference of 
cattle deaths in southeastern Germany.

A lengthier contemporary and independent report is encoun-
tered in Agobard of Lyons’ De grandine et tonitruis. In the 
diocese of Lyons, in the mid 810s, Agobard composed this po-
lemic against the common conviction held there that humans 
could bring about hail and thunder. At the end of his treatise 
the bishop reports,

‘A few years ago, a certain foolish story spread. Since at that 
time there was a mortality of oxen, people said that Duke 
Grimoald of Benevento had sent people with a dust, which 
they were to spread on the fields and mountains, meadows and 
rivers, and that it was because of the dust that they spread that 
oxen died. He did this [they said] because he was an enemy of 
our most Christian Emperor Charles. For this reason we heard 
and saw that many people were captured and some killed. 
Most of them, with plaques attached, were cast into the river 
and drowned. And, what is truly remarkable, those [that were] 
captured gave testimony against themselves and admitted that 
they had such dust and had spread it. For the Devil, by the 
secret and just judgment of God, having received power over 
them, was so able to succeed over them so that they gave false 
witnesses against themselves and died. Neither learning, nor 
torture, nor death itself deterred them from daring to give false 
witnesses against themselves. This story was so widely believed 
that there were very few to whom it seemed absurd. They did 
not rationally consider how such dust could be made, how it 
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could kill only oxen and not other animals, [or] how it could be 
carried and spread over such a vast territory by humans. Nor 
did they consider whether there were enough Beneventan men 
and women, old and young, to go out from their region in 
wheeled carts loaded down with dust.’19 An account of a cattle 
pestilence c.810 is also found in Notker Balbulus’ Gesta Karoli 
magni imperatoris. A monk at St. Gall, the Stammerer wrote his 
biography of Charlemagne for Charles the Fat in the mid 880s. 

‘The unconquered Charles came back and tried to invade 
their territory by the land route, although it was very tight 
and without roads. But either the providence of God stopped 
him, as according to the Scriptures, “these served to put Israel 
to the test,” or our sins got in the way, but every one of his 
attempts failed. For example, one night, to the disadvantage 
of the whole army, fifty pairs of oxen belonging to one abbot 
were struck dead by a sudden disease. Therefore Charles, the 
wisest of men, gave up what he had begun, lest he disobey 
Scripture: “Do not try to rush against a flowing stream.”’20 

Though undated, this passage succeeds notice of Danes 
causing ‘a great disturbance for the Franks and Gauls’ and 
precedes a report of the murder of the Danish leader Godfrid, 
which confirms that Notker is here referring to the animal 
mortalities reported in other texts in 809 and 810.21 His refer-
ence to the Danes and his use of boves suggests that Notker 
relied on the ARF, which documents the cattle pestilence in 
conjunction with the Danes’ incursion into Frisia and Godfrid’s 
death and speaks specifically of deaths of oxen. Considering 
the differences between Notker’s account and that found 
in the ARF, however, it is not improbable that Notker also 
employed non-extant evidence at St. Gall for cattle deaths 
c.810. Though the Gesta Karoli is generally considered to be 
of little historical value for Charlemagne’s reign,22 Notker, like 
the Saxon Poet, may have drawn on experiences and reports 
of stock plagues that occurred closer in time to the period 
in which he wrote. Notker does also note, however, that his 
Gesta was informed by three individuals, all likely monks at St. 
Gall, and it is possible that his description of the pestilence, 
notably his unique reference to an abbot losing a hundred 
oxen to a virulent disease, owes something to them.23 
The only other known Carolingian text possibly of interest here 
is a sermon attributed to Arno of Salzburg and dated to 806-
811. Prepared for a Bavarian synod, the sermon refers vaguely 
to an ‘animal mortality’ and ‘pestilence’, presumably in Austria 
and southeastern Germany.24 The Carolingian capitularies do 
not mention a bovine mortality and, as noted, Charlemagne’s 
courtier and biographer, Einhard, overlooks the pestilence in his 
Vita Karoli magni. Two sources from outside of Carolingian Eu-
rope do, however, refer specifically to cattle deaths in 810. The 
Annales Cambriae (AC), thought to have been composed on a 
year-by-year basis at St. David’s (Wales) in the late eighth and 
early ninth centuries, reports ‘a mortality of cattle across Britain’ 
in its short entry for 810.25 Though particularly succinct and 
vague, this account of cattle deaths is contemporary and inde-
pendent of Carolingian sources. The three principal versions of 
the Brut y Tywysogion, all being Welsh translations of the non-
extant Cronica/Historia Principium Britanniae/Wallie, also docu-
ment ‘a mortality upon the animals in all the island of Britain’ in 
the same year.26 This passage, however, is possibly dependent 

on the Annales Cambriae: the Cronica/Historia, compiled no 
earlier than 1286 at Strata Florida (roughly 120 km north of St. 
David’s), is a conflation of multiple sets of local Welsh annals, 
notably the lost Annals of Strata Florida, which until c.1100 
seems to have relied primarily on a text from St. David’s.

Evidence for cattle mortalities c.810 in other regions of Europe 
has not been found. The Irish annals and the Anglo-Saxon 
Chronicle (ASC) do not document the plague. It is not unrea-
sonable to suspect, however, that the mortality documented in 
the AC was not limited to Wales and that England and Ireland 
were affected.27 Though they report multiple epizootics in the 
early Middle Ages, the Irish annals do not observe a livestock 
plague in the ninth century and the ASC only documents two 
livestock pestilences before 1000, one in the mid 890s and 
another in the mid 980s. The absence of a cattle plague in 
these texts c.810 may be a product of the purview of contem-
porary annalists. The AC and the Brut do after all stress that 
the cattle mortality was widespread in Britain (England and 
Wales).28 It is also possible that the passage of the Bóshlechtae, 
a law prohibiting the stealing and killing of cattle, in Munster 
in 810, Connacht in 812 and the Uí Néill lands in 813, indicates 
a heightened concern for cattle on account of a sizable cattle 
mortality in Ireland c.810.29 Moreover, the account of a cattle 
pestilence in England in 800 found only in the Historia regum, 
often attributed to twelfth-century Simeon of Durham, may 
be misdated and, in fact, refer to cattle mortalities in northern 
England c.810.30 While hardly certain, it is also not beyond 
reason that fourteenth-century Ranulph Higden made use of 
non-extant sources when writing in his Polychronicon that ‘the 
greatest mortality of oxen devastated all Europe, but especially 
Britain’ in 810.31 Additionally, other early medieval insular cattle 
pestilences were not limited to Wales: the cattle mortalities of 
699-701 and 986-87 affected England, Wales and Ireland.32 
No evidence for the plague is yet known in Byzantine sources.33

Temporal and spatial extent
The temporal and spatial extent of a cattle panzootic c.809-10 
can be reconstructed from the texts surveyed here. Before ad-
dressing the pestilence’s contours, however, it must be stressed 
that the sources collected do indeed address a single outbreak 
of disease. The existence of such a relatively large collection 
of references to cattle mortalities c.810 itself indicates that 
we are dealing with one great outbreak of disease, especially 
considering how infrequently epizootics were recorded in the 
early Middle Ages, particularly before 850, and the interest 
early medieval authors took in the spectacular. Most of the 
texts also emphasize the vast spatial extent of the mortalities 
they document: the CM, ARF, ASER and AX all emphasize the 
great scale of the bovine losses,34 and the ARF reports that ‘all 
provinces subject to Charlemagne’ were afflicted, the ALM that 
the disease spread across ‘almost all of Europe’, and Agobard 
observes that the mortality spread through a ‘vast territory’ and 
that cattle were dying across ‘fields and mountains, meadows 
and rivers’. The Saxon Poet also asserts that the plague affect-
ed ‘many lands’ and ‘the entire species’ of cattle. The observa-
tion in the CM that the great mortality it documents spread 
westward across Europe further signals that we are not here 
dealing with concurrent cattle mortalities. The cattle mortali-
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ties reported in Britain, in Welsh and possibly English sources, 
too must be related to continental deaths. Not only is it unlikely 
that notable outbreaks of disease would irrupt simultaneously 
in cattle on the continent and in Britain, but it is improbable 
that a large outbreak of a disease virulent in British bovines 
would have originated in Britain. If the disease was particularly 
acute and communicable, as the sources suggest, it was quite 
possibly new or unknown to both continental and insular cattle 
populations. The mortality would have neither been great nor 
expansive had the disease been familiar to ninth-century cattle. 
The pestilence may have, like the early fourteenth-century pan-
zootic, and later eighteenth-century panzootics, come from re-
gions east of Europe.35 It is also certain, as has been stressed all 
along, that the cattle mortalities documented above stemmed 
from disease, not weather or hunger. Some texts refer specifi-
cally to an outbreak of disease (lues, pestilentia and pestis) 
and it is no stretch to translate mortalitas, employed by several 
authors, as pestilence. Furthermore, weather-related livestock 
deaths are often reported as such in Carolingian sources,36 and 
there is no written or palaeoscientific evidence to indicate that 
weather, non-pestilential disease or a food shortage would 
have caused large losses of bovines in 809 or 810.37 The vast 
majority of the cattle that died in 809-10 succumbed in a single 
outbreak of disease.

Geographically speaking, the cattle pestilence of 809-10 was 
massive. The assertion in the ARF that cattle died in all the 
provinces subject to Charlemagne, implies that the pestilence 
spread across much of the continent, from the Mediterranean 
to the North Sea and English Channel, and from the Spanish 
March and the Atlantic Ocean to the Elbe and Saale rivers, 
affecting what is now Austria, Belgium, France, Germany, 
northern and central Italy, Luxembourg, the Netherlands, 
northeastern Spain and Switzerland. In addition to speaking 
generally of widespread mortalities, the CM, ALM, ASER and 
AX also presumably refer to cattle mortalities in the regions in 
which they were composed: Ripoll, Lorsch and Regensburg. It 
may as well be presumed that cattle were dying in the vicinity 
of Aachen on account of the reference to the plague in the ARF. 
Agobard also undoubtedly refers to cattle mortalities in his own 
diocese of Lyons and the sermon attributed to Arno to deaths in 
the region of Salzburg. Further, the report of the pestilence in 
the ARF in the midst of Charlemagne’s campaign of 810 allows 
us to place the pestilence in the northeastern reaches of Caro-
lingian Europe. The annalist notes that Charlemagne left Aachen 
in late spring or early summer with the intention of pushing 
Godfrid and the Danes from Frisia. He crossed the Rhine at 
Lippeham (near Wesel) and pressed forward to the meeting 
of the Aller and Weser rivers (near Verden). There he heard of 
Godfrid’s death, the retreat of the Danes and the loss of an 
envoy with a Saxon stronghold at Hohbuoki (Höhbeck) on the 
Elbe. He then redirected his army into Saxony, presumably to 
repair the losses on the Elbe. After he ‘settled affairs’ there he 
returned to Aachen. It is probable that Charlemagne sustained 
losses of cattle after crossing the Rhine at Lippeham and before 
reaching the Aller and Weser rivers, given that he continued 
from Lippeham to the Aller and Weser meeting and made no 
attempt once there to pursue the Danes.38 That said, with the 
Danish retreat the situation at Höhbeck may have been more 

pressing and Charlemagne’s short and seemingly ineffective 
stay in Saxony may signify that losses of cattle were sustained 
after reaching the Aller and Weser rivers.39 In any case, it is clear 
that cattle were dying in northern Germany.40 

The Saxon Poet’s emphasis on Noricum, a region covering most 
of modern Austria and parts of southern Germany and northern 
Slovenia, may have been borrowed from Virgil’s description in 
his Georgics of an animal plague there. In fact, several aspects 
of the poet’s account of the 809-10 pestilence may have been 
taken from Virgil. Like Virgil, the poet writes of shepherds loo-
king after cattle, the slaughtering of sick stock with knives, rank 
pastures covered with dead bovines, and death claiming ‘the 
entire species’ of cattle.41 Of course, it should not be presumed 
that cattle did not die in Austria, southern Germany or northern 
Slovenia on account of the Poet’s use of Virgil, as both Arno’s 
sermon and the ARF indicate. The plague should not, however, 
be located in the region of St. Gall on the basis of Notker. More 
sound is the placement of the cattle pestilence in the vicinity of 
St. David’s in Wales on the basis of the reference to mortalities 
in the AC. Northern and central Italy, as far south as the Duchy 
of Benevento, may have been affected as well, as the ARF as-
serts and Agobard may imply.42

settlements and regions mentioned in the text and the 
extent of the Carolingian empire c.810

1. Ripoll
2. Lyons
3. St. Gall
4. Salzburg
5. Regensburg
6. Lorsch
7. Aachen

8. Wesel
9. Corvey
10. Verden
11. Höhbeck
12. Roman Province of 

Noricum 
13. Duchy of Benevento 

14. St. David’s 
15. Strata Florida
16. Durham 
17. Munster
18. Connacht 
19. Uí Néill lands
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The temporal extent of the plague is less clear. The pestilence 
may have irrupted in the eastern regions of Charlemagne’s 
empire in 809 and then spread westward, as the CM stresses. 
While it disseminated across much of continental Europe and 
into the British Isles in 809 and 810, it is not impossible that 
cattle were affected in some areas of Europe before 809 
and after 810. The majority of mortalities may have occurred 
in these two years, but it should not be presumed that the 
pestilence altogether fizzled out in 810 on the basis of the 
evidence available, as Carolingian authors very infrequently re-
port outbreaks of disease, in livestock or human populations, 
in successive years, and other pre-modern cattle pestilences, 
such as the panzootic of 1314-21, appear to have lingered for 
one or more years in most regions and upwards of five years 
in those densely populated with bovines.43

That the disease was still affecting cattle in northern Germany 
in 810, as the ARF reports, despite having already reached 
Ripoll, possibly St. David’s, and, as the ARF itself emphasizes, 
many other regions of continental Europe, indicates that the 
pestilence did linger. Though it is probable that the 809-
10 plague would have been less persistent than the early 
fourteenth-century panzootic, as cattle populations were not 
in all probability equally dense in the ninth and early four-
teenth centuries,44 the disease likely remained for upwards of 
a year in most affected areas. Agobard, for instance, wrote his 
text as late as 817, and observes that the mortality occurred 
in his diocese ‘a few years ago’, indicating, if vaguely, that the 
pestilence irrupted there after 810. If the disease did irrupt in 
Ireland we may suggest that it did so in 810, on the basis of 
the passage of the Bóshlechtae. Of course, not all herds in an 
affected area would have been devastated. manorial accounts 
demonstrate that several English herds were spared in the 
early fourteenth-century panzootic and the great eighteenth-
century panzootics hardly affected all European cattle.

Diagnosis
In order to comment on the 809-10 panzootic’s diagnosis it is 
necessary to consider both the plague’s symptoms and epizoo-
tiology. While the scant and ambiguous nature of the extant 
evidence necessitates such an approach, diagnoses of pre-
modern pestilences advanced following consideration of both 
symptoms and epizootiology are firmer than those advanced 
following consideration of symptoms alone.45 The diagnosis 
given here, however, remains quite tentative, as disease-
causing microorganisms are not static, the pathogen behind 
the panzootic may be unknown to modern science, and our 
poor understanding of the symptoms and epizootiology of the 
809-10 panzootic significantly limits our ability to compare this 
early medieval disease/outbreak to diseases/outbreaks known 
to modern science. For these reasons, the identity of the plague 
is considered here for heuristic purposes alone.46 

Of symptoms, we know very little. The Saxon Poet reports 
that cattle were emaciated and implies that at least some ani-
mals underwent a period of sickness and exhibited symptoms 
when writing that cattle were ‘bearing the signs of the dread-
ful pestilence’, though these details may have been borrowed 

from Virgil. Other sources confirm none of this, but it should 
not be supposed that the disease was asymptomatic on ac-
count of the fact that other texts do not record symptoms, 
as the vast majority of Carolingian epizootics and epidemics 
were documented without mention of symptoms.47 More can 
be said of the plague’s epizootiology, specifically the species 
susceptible to the disease, and the pathogen’s communicabi-
lity, morbidity, mortality and virulence. 

The majority of the sources indicate that the disease primarily 
affected the domestic bovine.48 While the CM and the ASER 
speak vaguely of deaths of ‘animals’, all other continental and 
insular texts specifically refer only to ‘oxen’ or ‘cattle’, and 
Agobard stresses that the disease affected cattle alone.49 The 
generalness of the mortality stressed in several texts and the 
large toll of the plague on animals involved in Charlemagne’s 
campaign also indicate that the plague was non-opportunistic 
and affected all cattle, young and old, healthy and sick.50 That 
the plague did not occur in the midst of a food shortage, which 
could have caused severe malnutrition and inhibited immune 
response in livestock, supports this observation. On account 
of our vague understanding of the panzootic’s dissemination 
and spatial and temporal extent, little can be said about the 
disease’s communicability other than that the disease was 
clearly quite communicable. Agobard and the CM’s emphasis 
on the spread of the disease across regions indicates that the 
disease did not simultaneously irrupt throughout Europe, as 
if enzootic to much of the continent. The vast expanse of the 
pestilence itself signifies that the disease was highly communi-
cable and neither soil- nor arthropod-borne.51 The rapidity with 
which the pathogen spread, afflicting bovines in distant regions 
of Europe within a period of two years, further underscores that 
it was highly communicable. While the disease may have been 
primarily transmitted between cattle, the movement of other 
domesticated or undomesticated animal populations (possibly 
not susceptible to the disease), not to mention people, grain 
and other traded goods, may have facilitated its spread. 

The pathogen’s high communicability also indicates, of 
course, that it achieved high rates of morbidity, as does the 
emphasis, in most texts, on the pestilence’s high mortality. 
From dead animals we can infer sick animals. The stress in 
several texts, such as the ARF, on the ‘great’ nature of the 
mortality may be taken as an indication both of the plague’s 
vast spatial extent and high mortality. Certainly, medieval 
textual accounts of ‘great’ mortalities of animals should not 
be hastily dismissed as exaggerated. Early fourteenth-century 
annalists and chroniclers speak of a great mortality of cattle 
and manorial accounts confirm that bovine deaths were then 
indeed great. Some herds were totally wiped out and the 
average herd mortality was roughly 63 per cent.52 The 809-10 
pathogen was very likely quite virulent. Though it is unknown 
how often, or if, sick animals recovered, the emphasis on 
the greatness of the mortality indicates that the disease was 
acute. The Saxon Poet’s remark that all cattle died may have 
been borrowed from Virgil, but the contemporary ARF too 
stresses that all animals ‘perished to the last head’ and that 
the mortality was ‘enormous’ and the disease ‘severe’. Though 
non-contemporary, Notker provides another indication that 
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the pathogen was especially virulent when he specifies that 
animals died rapidly. The dearth of symptoms in the sources 
may itself indicate that death came quickly.53

It appears, then, that the disease solely, or primarily, affected 
cattle, was non-Darwinian and cut through the bovine popu-
lation, achieved high rates of morbidity and mortality, and was 
likely very virulent, highly communicable and principally spread 
between cattle but possibly by other means as well. The patho-
gen was quite plausibly foreign to Europe, and possibly, based 
on the CM’s brief account of the plague and the paths of later 
pre-industrial cattle panzootics, introduced to European cattle 
from regions east of Europe.54 Only two pathogens known to 
modern science fit this description, the rinderpest virus and 
contagious bovine pleuropneumonia. For a number of reasons, 
‘modern’ anthrax, foot-and-mouth disease and bluetongue are 
a poor match.55 RPV and CBPP are the two diseases of cattle 
often held responsible for the great African, Asian and Euro-
pean panzootics of the eighteenth, nineteenth and twentieth 
centuries.56 They are also thought to have afflicted animals in 
antiquity,57 and it has been suggested that the early fourteenth-
century panzootic may have been RPV.58 Rinderpest is a highly 
communicable disease of cattle capable of high morbidity and 
mortality rates (upwards of 100 per cent). Spread primarily via 
direct contact between susceptible species via virus-rich aerosol 
droplets and secretions, it is thought to have been foreign to 
Europe in the pre-modern and modern periods, and is known 
to be especially virulent in European cattle. Modern outbreaks 
have followed in the wake of the introduction of live, sick cattle 
into healthy populations. The virus may also be spread indirectly 
through contact with infected bedding, blood, fodder, semen, 
tears, waste and water, though it generally survives poorly 
outside a host. After an incubation period of about five days, in 
acute strains, like those seen among virgin populations, infec-
ted animals experience fever, restlessness, depression, anorexia, 
shallow and rapid breathing, and plentiful nasal secretions and 
salivation. Some may present with profuse diarrhea, a reluct-
ancy to move, dehydration and emaciation. The pregnant often 
abort. Peracute variants of the virus may cause death within 
two days of the appearance of fever.59

Like RPV, CBPP primarily affects cattle and is spread principally 
via the inhalation of droplets from sick animals. The transmis-
sion of this bacterial disease generally requires, like RPV, close 
contact between healthy and sick cattle. Infected cattle present 
with a moderate fever, coughing and heavy respiration. As with 
acute variants of RPV, death may occur suddenly prior to the on-
set of symptoms. While in acute strains, or in virgin populations, 
CBPP may achieve a high incidence and cause many deaths, it 
is less contagious and virulent than RPV and results in lower 
morbidity and mortality rates (in the range of 50 per cent). It is 
primarily for these reasons that RPV, of ‘modern’ diseases, is the 
best fit with the 809-10 panzootic.60 We should not assume, 
however, that RPV and CBPP existed in the ninth century as they 
are known to modern science. Recent molecular clock analyses 
of the measles virus (a member of the same genus of RPV, in 
the family Paramyxoviridae) may complicate a speculative RPV 
diagnosis of the early ninth-century panzootic. Though these 
analyses have yet to be independently verified and one takes 
issue with the other’s methods, they suggest that measles and 

rinderpest only diverged in the ninth, eleventh and twelfth 
century CE, and, consequently, that RPV may not have existed in 
the early ninth century as it has in the modern era.61

If the early ninth-century panzootic was rinderpest, it may be 
suspected that the disease was spread primarily via contact 
between healthy and sick cattle, that a wide prevalence of the 
infection was established and that the majority of infected 
cattle died. Certainly, if RPV was the cause, mortalities would 
not have been limited to the vicinity of Aachen, Lorsch, Lyons, 
Regensberg, Ripoll and St. David’s where our sources were com-
posed. Large regions would have been affected, as the sources 
stress. By several means, the disease could have spread, via 
movements of cattle, across Europe. Though outbreaks of RPV 
have long been associated to warfare, and though it has been 
suggested that Charlemagne’s ‘pacification’ wars facilitated the 
dissemination of livestock disease,62 there is little evidence in the 
primary sources to support the notion that conflict played a ma-
jor role in the 809-10 panzootic’s dissemination. Charlemagne’s 
campaign of 810 may have aided the pathogen’s dissemination, 
but the movement of cattle between pastures, and to and from 
markets would have also been capable of spreading the disease. 
The raiding of cattle on the Carolingian frontiers, by Vikings and 
Slavs, may have fostered the pathogen’s propagation, as would 
have trade in livestock, which is known to have been carried 
out across some stretches of the eastern Carolingian frontier.63 
Trade in cattle was also likely taking place at many of the 
emporia spread along the North and Baltic Sea coastlines,64 and 
though horses were increasingly relied upon as pack animals 
in Frankish Europe, much overland trade in bulk goods within 
Carolingian Europe would have entailed two- and four-wheeled 
oxen drawn carts.65 A context existed for the wide disseminati-
on of cattle diseases, such as RPV, in Carolingian Europe. Where 
contacts between animals were more frequent and regular, and 
in regions densely populated with bovines, mortalities would 
have been greatest.

In addition to a wide prevalence, we may suspect, if the 
panzootic was RPV, that the disease would have persisted in 
regions until it burnt itself out. The panzootic’s high mortality, 
and the likelihood that it was a virgin-soil pestilence, indicates 
strongly that cattle would not have possessed immunity to the 
disease, whether or not RPV, and that cattle would have been 
unable themselves to sustain an outbreak for an extended 
period of time. If the rinderpest virus was the cause, European 
bison and deer populations, which are susceptible to RPV, may 
have facilitated the spread of the disease and allowed it to 
persist longer than it would have otherwise.66 Neither RPV nor 
CBPP, however, can account for the death of Charlemagne’s 
elephant on campaign in 810.67 That culls and quarantines are 
very unlikely to have been carried out on a wide scale, and 
that charms and contemporary veterinary medicine would have 
been of little effect, supports the idea that the disease would 
have persisted until the chain of infection ran out.68

impact
The primary sources reveal very little about the impact of the 
panzootic. A considerable excess mortality of cattle is stressed 
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or implied by all sources. The speculative RPV diagnosis also 
suggests that the mortality was significant. Notker asserts that 
the pestilence caused the premature conclusion of Charlemag-
ne’s 810 campaign and the ARF implies the same in observing 
the plague in the context of the campaign. The near silence 
in the sources on the pestilence’s ramifications for human 
populations should not be thought indicative of its triviality. 
Evidence for epizootics, as well as epidemics, extreme weather 
and food shortages, in the Carolingian period is characteris-
tically succinct and very rarely includes any comment on the 
impact of these phenomena.69 The probable impact of the 
809-10 panzootic becomes clear once the outbreak is conside-
red in the socio-economic, veterinary and political contexts in 
which it occurred, and alongside better-documented pre-
modern cattle pestilences.

A sudden, vast and dramatic mortality would have undoubtedly 
had a number of negative consequences for human economy 
and health. In Carolingian Europe, oxen were the principal sup-
pliers of traction (for ploughing and carting) and manure neces-
sary for the production of grain on which the vast majority of 
the population was dependent.70 Without a large supply of 
equines on hand to fill the void in draught power or alternative 
sources of fertilizer,71 a mass mortality of domestic bovines 
would have undoubtedly caused a decline in arable agricul-
ture.72 The emphasis in several texts on bos (oxen) as opposed 
to pecora/pecuda (cattle) may signify that the mortality was 
most felt in arable agriculture and traction. Poorer yields, on ac-
count of a decline in available manure, and a reduction of land 
brought into cultivation, on account of a decline in available 
traction power, may be suspected. Though the pestilence may 
not have produced a famine,73 the aggregate quantity of grain 
drawn from the land would have fallen and possibly produced, 
in at least some regions, a lesser food shortage. It is plausible 
that subsistence crises documented in capitularies in 809 and 
813 had something to do with the panzootic.74 

As restocking is likely to have been a long and arduous task 
largely dependent on biological reproduction, but also mar-
kets and transfers between affected and unaffected farms, 
the decline in the aggregate production of grain would have 
quite possibly persisted for a number of years. The slow repair 
of herds, which may have taken upwards of twenty years, 
as it did following the early fourteenth-century panzootic, 
would have compounded the effects of the initial losses.75 Of 
course, the non-Darwinian nature of the 809-10 pestilence 
would have only slowed the replenishing of stock. While the 
gestation period of a cow today is roughly nine and a half 
months, it may be suspected that it was longer, and that pre-
mature and still births were more common, in the early Middle 
Ages when many cattle possibly suffered from chronic hunger 
and a baseline of non-pestilential disease. Moreover, while a 
cow can be bred fifty days after calving, it rarely delivers more 
than a single calf and a calf does not reach sexual maturity for 
more than a year, meaning that it would be of little value as 
an effective source of traction before twelve months of age. If 
cattle were generally malnourished and suffering from a base-
line of disease, it may also be suspected that they required a 
longer period of rest between calving and breeding. Wealthier 

Carolingian landlords may have managed to restock in two to 
five years, but most farmers were likely without their herds, 
full teams of draught animals or regular supplies of manure 
for a longer period of time.76 

       

Cattle from the Utrecht Psalter, pen and ink, 816-835 or 
c.850 CE, Reims. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MS Bibl. 

Rhenotraiectinae I Nr 32.

All of this would have reduced the calories available for the 
human diet. The panzootic would have also resulted in a 
decline in protein consumption, as the mortality would have 
seen to a loss of dairy and meat. Though peasants appear to 
have consumed animals that died in the early fourteenth-cen-
tury panzootic and there is some indication in the Carolingian 
Capitulare de Villis that some segments of the population 
regularly ate diseased animals,77 the Saxon Poet’s reference 
to the slaughtering of sick animals, while possibly borrowed 
from Virgil, suggests that animals that succumbed to disease 
may not have been widely consumed.78 More generally a 
loss of cattle meant a loss of available capital and moveable 
wealth, and, consequently, a loss of purchasing power and 
entitlement to food. As livestock reproduce themselves, the 
panzootic would have seen not only a loss of existing capital 
but the means by which one could generate capital. The price 
of oxen, cows, bulls and calves would have presumably clim-
bed, if not immediately for fear of purchasing sick animals, as 
would have the price of meat and dairy.79 The price of grain 
too may have inflated where arable production contracted 
and imports of grain, on oxen-drawn carts, were delayed. 
Cattle also supplied a range of by-products – bones, hides 
and sinew for instance – that may not have been harvested 
from animals that died of disease. The price of these may 
have inflated as well. Considering the role of cattle on cam-
paign as baggage animals and supplies of fresh meat,80 we 
may also suspect that the panzootic limited Charlemagne’s 
military might in the final years of his life. Carolingian armies 
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pressed beyond the Elbe, and into Pannonia and Brittany in 
811, and beyond the Elbe again in 812, but none of these 
were major campaigns.81 As Einhard stressed, Charlemagne’s 
last major campaign was that of 810.82

It should not, however, be thought that contemporaries were 
altogether helpless in the face of this disaster. Many may have 
attempted to absorb bovine losses by expanding the stocking 
densities of other domesticates (cheaper animals such as pigs 
and sheep) and some sick cattle may have been slaughtered, 
or healthy animals culled, on a local scale in order to preserve 
their value, as appears to have occurred in the early fourteenth 
century.83 Some animals may have also been ‘pre-emptively’ 
sold before they had a chance to fall sick.84 Those with healthy 
bovines post plague would have profited from the disas-
ter, renting out oxen and selling cattle at high prices. Many 
peasants and elites, however, may have stood by and watched 
their animals die, believing that the disease emanated from 
decomposing animals or a ‘certain dust’, as Agobard tells us, 
or that the outbreak was the result of human sin.85 In general, 
contemporary medicine and administration would have been 
unable to combat the pestilence and production losses would 
have been the norm. Like the epizootic of 868-70, the 809-10 
panzootic would have undoubtedly brought ‘irrecoverable 
damage’ if primarily in the short-term. 

Conclusion
This paper has surveyed a range of sources that document wi-
despread cattle mortalities in early ninth-century Europe. It has 
purposed that these texts reveal a single outbreak of disease, 
a cattle panzootic of vast extent. The symptoms of the disease 
and the epizootiology of the pestilence have been considered 
and a speculative RPV diagnosis has been advanced. An attempt 
has also been made to illuminate the probable impact of the 
mortality on human economy and health. In sum, a devastating 
disease of domestic bovines, almost certainly foreign to Europe, 
appears to have spread across much of the European continent 
and into Britain in 809 and 810. The mortality, in all probability, 
was extensive, as several sources indicate, and would have car-
ried severe, if chiefly short-term, repercussions for contempora-
ries, who were unable to curb the pestilence or cure the sick. 

This livestock plague appears to have been one of the more 
spectacular of the early Middle Ages, but others warrant at-
tention. Early medieval Europeans were highly dependent on 
the well-being of their livestock, and dramatic fluctuations in 
domestic bovine populations could have had considerable ra-
mifications for human populations. For these reasons, plagues, 
like the one considered here, require study and should be incor-
porated into our assessments of the early medieval past.
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Karen Brown and Daniel Gilfoyle (eds.)

Healing the herds. Disease, livestock 
economies and the globalization of 
veterinary medicine.

Ohio University Press, Athens Ohio, 2010. 299 blz., ill. Prijs $ 
24,95. ISBN-13 978-0-8214-1885-7.

In 2005 vond in het Britse Oxford een international congres 
plaats over de verbanden tussen veterinaire wetenschap, 
ziekten en veehouderij in de afgelopen eeuwen. Dit was vrij 
uniek, want tot dan toe was er weinig aandacht geweest 
voor de historische relaties tussen diergeneeskunde, maat-
schappij en economie. Op het congres werden studies naar 
deze verbanden gepresenteerd vanuit verrassende invalshoe-
ken. Een aantal van deze studies is gebundeld. De bundel 
Healing the herds bevat veertien bijdragen over gebieden 
over de hele aarde. Na een uitgebreide inleiding door beide 
redacteuren opent Peter Koolmees de bundel met een 
overzicht van de belangrijkste epizoötieën in Nederland van 
het begin van de achttiende eeuw tot en met 2002. Deze 
worden geplaatst in de bredere context van de maatschap-
pelijke ontwikkeling van drie eeuwen. Voor een klein deel 
past de bijdrage van Koolmees bij die van Dominik Hünniger 
over de bestrijding van runderpest in het achttiende-eeuwse 
Sleeswijk-Holstein. 

Runderpest staat ook centraal in de bijdrage van Daniel 
Doeppers over de Filippijnen in de periode 1886-1941. Bron 
van de besmetting was daar steeds het Aziatische vasteland, 
waarvandaan runderen werden geïmporteerd om vooral 
de Europese koloniale bovenlaag in Manilla van rundvlees 
te kunnen voorzien. Omdat de bij de rijstbouw gebruikte 
inheemse waterbuffels ook besmet werden, mislukte ook 
de rijstoogst en kon een maatschappelijke crisis van grote 
omvang ontstaan. 
Complicerende 
factor tijdens een 
van de uitbraken 
was de revolutio-
naire strijd tegen de 
Spaanse kolonisa-
tor waardoor het 
bestuur ernstig 
ontregeld raakte.

De band tussen 
kolonie en kolonisa-
tor speelt een rol in 
diverse artikelen. Zo 
schrijft David An-
derson over de vee-
houderij in Kenia en 
haar relatie tot het 
British Empire voor 
de Tweede Wereld-
oorlog, en is er van 
Robert John Perris 
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Louise Hill Curth

The care of brute beasts. A social and 
cultural study of veterinary medicine in early 
modern england
Uitgave 14 in de serie ‘History of Science and Medicine 
Library. Koninklijke Brill NV, Leiden / Boston 2010. 177 blz., 
hardcover, ill. Prijs 79 €. ISBN 978 90 04 17995 0.

Hoewel in Engeland steeds meer geschreven wordt over 
veterinaire geschiedenis, behandelt het leeuwendeel van deze 
publicaties de periode na 1791. In dat jaar werd het Veterinary 
College in Londen opgericht en voor veel auteurs markeert 
dit het begin van de ‘moderne’ diergeneeskunde. De periode 
daarvoor wordt simpelweg genegeerd, dan wel afgedaan als 
het tijdperk van onwetende, gevaarlijke kwakzalvers.
Louise Hill Curth ondergraaft dit beeld gestructureerd en 
overtuigend, en schetst een levendige, intrigerende hiërarchie 
van verschillende soorten diergenezers in het vroegmoderne 
Engeland. Curth is gespecialiseerd in vroegmoderne medi-
sche geschiedenis en heeft veel gepubliceerd over veterinaire 
historie. Ze is hoofddocent aan de University of Winchester. 
Ook doceert ze aan de University van Southampton en is ze 
deel van onderzoeksgroepen van de Peninsula Medical School 
en de universiteiten van Exeter en Warwick. The Care of 
Brute Beasts is het eerste boek over diergeneeskunde in het 
vroegmoderne Engeland. Curth heeft er bewust voor gekozen 
de gehele periode van 1500 tot 1800 met minder diepgang te 
beschouwen, omdat ze haar publicatie ziet als een katalysator 
voor verder onderzoek op dit gebied.

In het eerste deel van haar boek schetst Louise Hill Curth de 
beschouwing en waardering van verschillende diersoorten 
in de vroegmoderne periode als gevolg van het nut dat zij 
voor de mens hebben. De geneeskunde verzekert dat deze 
nutsdieren hun rol kunnen (blijven) vervullen. De ideeën 
over ziekte en gezondheid in deze tijd vormen –net als in 
de humane geneeskunde- een mix van astrologie met de 
Galenische principes van de humoraalpathologie. Curth geeft 
prachtige voorbeelden van hoe de humorale constitutie van 
een dier onder meer bepaald zou worden door zijn kleur, hoe  
bepaalde seizoenen voor bepaalde dieren negatief of positief 
werkten en hoe bijvoorbeeld de bewegingen van kometen en 
meteorieten invloed uitoefenden op het welzijn.
In deel twee wordt de uitgebreide en hiërarchische medische 
‘marktplaats’ voor dieren uitgewerkt, waarbij de hoefsme-
den van het Londense gilde helemaal bovenaan de ladder 
staan. De dominante diergenezers op het platteland waren 
leeches (letterlijk: ‘bloedzuigers’). Zoals ook voor de Ne-
derlandse empiristen gold, was expertise veel belangrijker 
dan officiële kwalificaties. Veruit de meeste behandelingen 
werden uitgevoerd door ‘leken’: de eigenaren. Door hun da-
gelijkse interactie met de dieren kenden zij gedrag, gewoon-
ten en geschiedenis en daarbij hadden zij de beschikking 
over mondeling overgedragen kennis, receptenboekjes en 
dezelfde geschreven bronnen als bijvoorbeeld de leeches. De 
klassieke kennis (Hippiatrica, Medicine Equorum) en ervaring 
kwamen na de uitvinding van de boekdrukkunst, gerecycled 

een (vanwege allerlei politiek-geografische onduidelijkheden 
weinig toegankelijk) artikel over de door Japan bezette en 
gekolonialiseerde regio Manchoerije omstreeks 1900. Japan 
deed daar, net als in Korea en Taiwan, zijn best de plaatselij-
ke bevolking ontwikkeling bij te brengen, onder andere door 
de ziektebestrijding bij mens en dier. Zo werden proefboer-
derijen en onderzoeksinstituten opgericht. Interessanter voor 
Nederland is de bijdrage van Martine Barwegen over Indo-
nesië, en dan vooral over de rol van de in 1853 opgerichte 
Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst. Deze was, vooral door 
een gebrek aan kennis en aan personeel, machteloos toen in 
december 1878 runderpest uitbrak en zich snel verspreidde 
met – opnieuw – catastrofale gevolgen. Parallellen met de 
situatie in de toenmalige Filippijnen zijn er volop.

Wat er kan gebeuren wanneer uitheemse rassen over de 
halve wereld worden getransporteerd, beschrijft Robert Pe-
den. Hij geeft aan dat het traditionele verhaal dat de kruising 
van schapenrassen in Nieuw-Zeeland na 1880 niet plaats-
vond vanwege de stijgende vleesexport, na de uitvinding 
van koelschepen, maar omdat het Europese Merino-schaap 
zeer gevoelig bleek voor het rotkreupel. Doel was het fokken 
van een meer resistent ras. En zo zijn er nog diverse andere 
interessante bijdragen die tezamen een beeld geven van de 
wijze waarop de veehouderij, de veehandel, de veterinaire 
wetenschap en haar organisatie in de afgelopen drie eeuwen 
in verschillende delen van de wereld en uiteenlopende 
bestuurlijke en ecologische contexten voor uitdagingen zijn 
gesteld. De aldus samengebrachte kennis, hoe gefragmen-
teerd ook, kan allicht bijdragen aan het formuleren van 
antwoorden op nieuwe uitdagingen op dit vlak.
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in almanakken, vlugschriften en nieuwsblaadjes, beschikbaar 
voor een breed publiek. 
Aan preventieve geneeskunde werd een groot belang ge-
hecht. Curth betoogt in het derde deel van haar boek aan 
de hand van vele voorbeelden dat de gezondheid van dieren 
beschermd werd om morele, maar vooral ook economische 
redenen. Slechte huisvesting en voeding of overbelasting 
konden dieren ziek maken. Genezing vond plaats door ofwel 
iets in het lichaam te brengen (bijvoorbeeld door middel van 
medicatie, voeding of een combinatie daarvan), ofwel het 
lichaam te ontdoen van schadelijke of overtollige stoffen om 
zo de humoren weer in balans te brengen. Het illustere drie-
tal aderlaten, braken, klisteren is hiervan het bekendste voor-
beeld. In drie delen betoogt Curth, dat voor de achttiende 
eeuw een uitgebreid diergeneeskundig systeem bestond in 
Engeland. De ‘grote sprong voorwaarts’ liet na de oprichting 
van het Veterinary College in Londen nog op zich wachten: 
er ontstonden nieuwe, wetenschappelijke inzichten, maar de 
gebezigde behandelmethoden waren eeuwenoud. Wèl werd 
de kiem gelegd voor institutionalisering en professionalisering. 
Curth’s betoog is verfrissend en overtuigend, en mede door 
de enorme hoeveelheid intrigerende voorbeelden aansprekend 
voor een breed publiek. 

babke aartS

Kees van der Wiel

Veehouderij. De agrarische geschiedenis 
van Oosteldijk, West-Friesland 1880-1930.
West-Friese Historische reeks, deel 2. WBooks, Zwolle 2011. 
192 blz., ill. Prijs € 19,50. ISBN 9789040077791

Het Westfries Genootschap heeft enkele jaren geleden (in sa-
menwerking met uitgeverij Waanders) het loffelijke besluit ge-
nomen in drie boekdelen de agrarische geschiedenis van het 
oostelijke deel van West-Friesland in de periode 1880-1930 te 
laten beschrijven. Midden 2011 verscheen het tweede deel, 
over de veehouderij, geschreven door de Haarlemse historicus 
drs. Kees van der Wiel. Hij had zich al danig in de materie 
verdiept tijdens het (samen met ir. Jan Zijlstra) schrijven van 
het boek Paradijs der runderen in 2001, de geschiedenis van 
de rundveefokkerij in de provincie Noord-Holland.
De verdienste van Kees van der Wiel – toen en nu – betreft 
twee onderdelen van zijn werk. In de eerste plaats is hij een 
zeer bedreven onderzoeker in de Noord-Hollandse archieven, 
in de tweede plaats heeft hij een aansprekende schrijfstijl. 
Daardoor worden de op het eerste gezicht kille cijfertjes uit 
vergeelde kaas- en loonschriftjes vertaald tot geschiedkun-
dige documenten. Het gekozen tijdstraject is bijzonder: het 
markeert de periode tussen twee internationale landbouwcri-
ses, die ook het dagelijkse leven van elk boerengezin in het 
kleinste Noord-Hollandse dorp beïnvloedde. Van der Wiel 
weet juist dit element duidelijk te illustreren aan de hand van 
de prijs van het land, van de koeien en (vooral) van de kaas. 
Soms is het huiveren bij zijn vermelding van (weer) dalende 

prijzen op de markt, hoe de boerin haar best ook had gedaan 
om de beste kaas te maken.
In het boek zijn korte hoofdstukken gewijd aan de varkens- en 
de schapenhouderij in de genoemde periode, vooral de rund-
veehouderij krijgt veel aandacht. Terecht natuurlijk, want een 
belangrijk deel van de geschiedenis van de Nederlandse zwart-
bont fokkerij heeft zich afgespeeld in Noord-Holland. Ondanks 
soms grote verschillen van inzicht rond de ideale melkkoe werd 
op geregelde tijden geput uit het materiaal van de Friese col-
lega’s. Van der Wiel beschrijft de successen uit de periode dat 
de stamboeken werden opgericht en Amerika uit het Noord-
Hollandse materiaal putte als basis van de eigen zwartbonte 
Holstein koeien. Ook schetst hij de verwarring rond het 
ideaalbeeld van de koe, toen elders het ‘dubbeldoel’ de beste 
kansen kreeg. Maar gelukkig waren er invloedrijke bestuurders 
en stamboekinspecteurs, die de oude provinciale koeien- en 
stierenlijnen voor ondergang wisten te behoeden. Zo bleef het 
oude Fransbloed bij een select groepje fokkers in ere.

Kees van der Wiel geeft zijn verhaal trekjes mee, die helemaal 
aansluiten bij het tijdsbeeld. In het nawoord meldt hij terecht 
dat de jaren dertig nog juist in dat beeld pasten. Daarna ging 
het snel met de verandering. De zuivelfabrieken werden steeds 
groter,  de KI-verenigingen verdrongen de particuliere fokstier  
en aan de glorie van de Noord-Hollandse zwartbonte koe 
kwam een eind: de achternichten uit Amerika (de Holsteins) 
namen als ware specialistes hun plaats in. En wat de mensen 
betreft: ‘Wie zijn maatschappelijke belangen wil behartigen 
hoeft niet meer de lakens uit te delen in het dorpsbestuur’.
Een haast vermakelijke historische verwarring veroorzaakt Kees 
van der Wiel in zijn boek rond (wat hij noemt) de stier van 
Jongejan Posch uit Westwoud. Hij meldt dat de foto in 1884 
of 1885 is gemaakt op het Doelenplein in Hoorn, waar de aan-
koop van diverse koeien en de stier werd beklonken door o.a. 
de Amerikaanse importeur B.B. Lord, Posch en Klaas Tensen, die 
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hij in een kaderstuk ten tonele voert als de voorzitter van het 
(in 1883 opgerichte) Noord-Hollands rundveestamboek. Van 
der Wiel had zich in dit geval beter kunnen conformeren aan de 
informatie in zijn ‘eigen’ Paradijs der runderen. Daarin wordt bij 
de betreffende foto geschreven dat die is gemaakt na de ken-
nelijk geslaagde ronde om Noord-Hollandse dieren te selecte-
ren voor de internationale tentoonstelling in oktober 1880 te 
Londen. Het ‘bewijs’ wordt geleverd door een (ook in ‘Paradijs’ 
gepubliceerde) foto van de uitgekozen koe van Cees Beerepoot 
uit Binnenwijzend, die exact dezelfde achtergrond kent. En 
van deze koe is bekend dat ze tijdens de zeereis in 1880 naar 
Londen is doodgegaan. Deze informatie was afkomstig van Elias 
Koster (1881-1945), inspecteur van het NRS en secretaris van de 
Bond van fokverenigingen – een zeer betrouwbare bron. 
De stier kan overigens ook niet van Posch zijn geweest, want 
die liet pas in 1881 zijn eerste dieren opnemen in het NRS. En 
de stier op de foto heeft op zijn bil duidelijk het ‘merk van het 
stamboek’ ingebrand.      

reImer StrIkWerda

J.T. Lumeij en P.A. Koolmees (red.)

een eeuw geneeskunde van
gezelschapsdieren in Nederland: de periode 
1986-2011 in een maatschappelijke context.
Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, 
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Utrecht 
2011.Hard cover, 373 blz., ill. Prijs € 25,-. ISBN 978-90-
815829-1-9. 

Het in het vorige nummer van Argos (45, p.176) aangekondigde 
boek Een eeuw geneeskunde van gezelschapsdieren in Neder-
land beschrijft de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaren. De 
eerste 75 jaren zijn eerder beschreven.1 De redacteuren hebben 
29 van nabij betrokken auteurs bereid gevonden een bijdrage 
te leveren aan dit gedenkboek dat is uitgegeven ter gelegen-
heid van het eeuwfeest van het departement Geneeskunde van 
Gezelschapsdieren van de Utrechtse Faculteit Diergeneeskunde. 
Met alleen al het feit dat auteurs en redacteuren naast hun da-
gelijkse werkzaamheden dit boek in ongeveer een jaar tot stand 
hebben gebracht verdienen ze een compliment. Bovendien is het  
een prachtig boek is geworden. Het is mooi vormgegeven en 
voorzien van fraaie kleurenfoto’s. De hoofdstukken zijn aan de 

hand van verspringende kleurblokjes snel op te slaan, waardoor 
de noten aan het eind van elk hoofdstuk gemakkelijk geraad-
pleegd kunnen worden. Het  ontbreken van een index wordt ge-
compenseerd doordat de tekst digitaal  doorzocht kan worden 
op trefwoorden. Het boek is onderverdeeld in zes rubrieken.

De maatschappij
De titel van het boek en van deze subkop zijn uitingen van de 
groeiende maatschappelijke betrokkenheid van het departe-
ment. Het is dan ook te betreuren dat deze rubriek de zwakste 
is van de zes. Allereerst ontbreekt, buiten de intentie van de sa-
menstellers om, een hoofdstuk met demografische en economi-
sche gegevens van de Nederlandse gezelschapsdierenpopulatie.
Het hoofdstuk van dr. Tj. Jorna geeft een persoonlijke en voor 
buitenstaanders wat moeilijk te volgen visie op de emancipatie 
van de geneeskunde van gezelschapsdieren binnen de dierge-
neeskunde. Het volgende: ‘De positie van gezelschapsdieren in 
het gezin en in de samenleving’ is, hoewel in de noten goed 
gedocumenteerd voor wie verdieping ambieert, wat oppervlak-
kig en onsamenhangend. De vraag naar de oorzaken van de 
‘belangrijkere rol’ van het gezelschapsdier in de maatschappij 
blijft grotendeels onbeantwoord. Dieper wordt ingegaan op 
het gunstig effect dat het houden van gezelschapsdieren op de 
geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de eigenaar heeft. 
Dat dit een belangrijke reden zou zijn voor de aanschaf van een 
gezelschapsdier, lijkt me echter niet erg aannemelijk. Het laatste 
hoofdstuk van dit deel, van mr. Ing. I.A. Boissevain over de mon-
digheid van het publiek en over het veterinair tuchtrecht, is daar-
entegen helder, gefundeerd, oorspronkelijk en bijzonder prettig 
leesbaar. Opmerkelijk is de conclusie dat het meestal niet de 
technische uitoefening van de diergeneeskunde is die aanleiding 
geeft tot klachten, maar de communicatie tussen dierenarts en 
cliënt. Een onderwerp waar tegenwoordig zowel in de opleiding 
als in de praktijkvoering aandacht aan wordt geschonken.

Het dier 
De gezondheidsproblemen van rashonden zijn bij een steeds 
groter wordend deel van het publiek bekend. De dierenarts kan 
tegenwoordig een sleutelrol spelen bij het opsporen en bestrijden 
van erfelijke aandoeningen van rashonden door de beschikbaar-
heid van diagnostisch betrouwbare methoden en door systema-
tisch populatieonderzoek. De kat is het gezelschapsdier van de 
toekomst. De aandacht voor kattengeneeskunde neemt toe. Bij 
de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren is niet gekozen 
voor een toespitsing op deze diersoort.  De voorkeur van het 
departement gaat uit naar een orgaan- of disciplinegerichte 
specialisatie. Bij de verbouwing van de kliniek zijn wel gescheiden 
wacht- en opnameruimtes gerealiseerd. Een opleiding tot ‘katten-
specialist’ wordt in de toekomst niet uitgesloten. Bij de afdeling 
‘Bijzondere dieren’ worden sinds 1986 alle kleine zoogdieren, vo-
gels en bijzondere dieren behandeld. Deze sectie biedt een groot 
aantal gevarieerde keuzevakken voor de studenten. De afdeling 
streeft ernaar om, naast het specialisme vogelgeneeskunde, alle 
inmiddels erkende specialismen (reptielen/amfibieën, kleine en 
grote zoogdieren en in het wild levende dieren) in huis te halen.

De dierenarts
De feminisatie van het beroep is een feit waar niemand om-
heen kan en komt dan ook diverse malen aan bod in het boek.2 
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De oorzaken, noch de gevolgen van dit fenomeen worden 
echter bevredigend verklaard. Een vergelijking met de stand 
van zaken in de medische sector was hier interessant geweest. 
De stelling dat feminisatie ertoe zal leiden dat de toekom-
stige dierenarts “…eerder meer dan minder gericht zal zijn op 
kwaliteit en zorg en eerder minder dan meer op concurrentie” 
is even vleiend als gratuit. De omvang van het vakgebied heeft 
een differentiatie en specialisatie binnen de diergeneeskunde 
afgedwongen die in de jaren 70 van de vorige eeuw krachtda-
dig in gang zijn gezet. Nederland heeft een vooraanstaande 
rol gespeeld bij de totstandkoming van een Europese organi-
satiestructuur die zorg moet dragen voor een uniform hoge 
kwaliteit van de specialistenopleidingen.

Het onderwijs
De toenmalige vakgroep startte in de cursus 1974/1975 een 
keuzecoassistentschap, en met het tweefasen curriculum van 
1982 kreeg differentiatie van de studie verder gestalte met 
diersoortgerichte keuzecoassistentschappen. In de jaren daarop 
werd het onderwijs steeds verder aangepast met langere dif-
ferentiatieperiodes en veel aandacht voor de didactiek: meer 
zelfstudie, academisering met nadruk op de verantwoordelijk-
heid van de student, structurele introductie van ICT, integratie 
van klinische vakken in een vroeg stadium van de studie. Nieuw 
was ook –mede onder invloed van de toenemende mondigheid 
van het publiek- de aandacht voor sociale en communicatieve 
vaardigheden. In 2001 werd een zestal gescheiden studiepaden 
ingevoerd. Deze werden met het bachelor-masterstelsel in 2007 
verder aangepast. Het masterprogramma leidt op tot dierenart-
sen met een algemene bevoegdheid, gedifferentieerd in de drie 
afstudeerrichtingen Gezelschapsdierdieren, Paard en Landbouw-
huisdieren, waarbinnen drie varianten: Klinisch, Onderzoek en 
Bestuur en Beleid. Ook de nascholing onderging een ontwikke-
ling. Vanuit de samenwerking tussen het Departement  Genees-
kunde van Gezelschapsdieren en de Groep Geneeskunde van 
Gezelschapsdieren ontstond de Stichting Permanente Educatie 
Gezelschapsdieren, die zorg draagt voor de actualisering van de 
kennis binnen de gezelschapsdierensector. Daarnaast blijven de 
bekende Voorjaarsdagen en de Najaarsdag overeind. 

Het onderzoek
Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen werd, mede 
door invoering van de Voorwaardelijke Financiering (VF,1979), 
besloten om het onderzoek te thematiseren, onder de  pro-
grammatitel ‘Pathofysiologie’. In 1984 volgde een verdere 
concentratie rond het thema ‘Regelmechanismen met speciale 
aandacht voor Regulatoire Peptiden’ dat beantwoordde aan 
de eisen van de VF: ‘(tijdelijke) concentratie op een thema; 
fundamenteel strategisch onderzoek in samenwerking met 
andere groepen van hoog niveau en behoud van flexibiliteit’. De 
onderzoekthema’s evolueerden verder in de lijn van deze stra-
tegie, van ‘Intercellulaire Communicatie’, naar ‘Tissue Repair’. 
De nieuwe technische mogelijkheden zoals ondermeer op het 
gebied van de moleculaire biologie speelden bij deze ontwik-
kelingen een cruciale rol. Hiernaast werden de uit de kliniek 
voortkomende problemen gebundeld onder de titel ‘Klinisch 

Belangrijke Vraagstellingen’, later ‘Advances in Veterinary Me-
dicine’. Het onderzoek van het departement is intern en extern 
beoordeeld. Het oordeel is over het algemeen goed tot excel-
lent. De publicaties en de door het departement georganiseerde 
internationale symposia getuigen hier ook van.

Het departement Geneeskunde van 
Gezelschapsdieren
In dit laatste deel komt allereerst de huisvesting aan de orde met 
de logistieke nachtmerrie (of het wapenfeit) van de ‘Vernieuw-
bouw’. Hierbij zijn de onderwijsruimten, en de faciliteiten voor 
diagnostiek en patiëntenbehandeling bijeen gebracht. Er is een 
centrale wachtruimte gekomen waarmee de voor de patiënten 
en hun begeleiders relevante afdelingen eenvoudig bereikbaar 
zijn geworden. Ook de afdelingen voor stationaire patiënten en 
onderwijs- en onderzoekdieren zijn aangepast. De eigen labora-
toria verhuisden naar een gezamenlijk laboratorium in het aan-
grenzende Jeanette Donker-Voetgebouw. Daarmee kwam het 
Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium voor de gehele 
klinische sector tot stand met serviceverlening aan dierenartsen 
in de periferie. De automatisering van de bepalingen heeft het 
laboratoriumwerk totaal getransformeerd. De vakgroep Radiolo-
gie daarentegen is bij wat toen nog de Hoofdafdeling Genees-
kunde van Gezelschapsdieren heette, ondergebracht als afdeling 
Diagnostische Beeldvorming. Naast  conventionele Röntgendiag-
nostiek kwamen echografie, computertomografie, en  kernspin-
resonantie (MRI) tot ontwikkeling. De scintigrafie werd deel van 
de afdeling Diagnostische Beeldvorming. In het hoofdstuk over 
het ‘wel en het wee van de medewerkers’ worden niet alleen fei-
ten en cijfers over personeelsformatie en –beleid gepresenteerd. 
Het hoofdstuk is verlevendigd met persoonlijke ontboezemingen 
van de mensen achter de cijfers. Een bijzondere toegift levert 
de DVD met reportages en vraaggesprekken met (oud)mede-
werkers. Hier komen  naast feiten ook emoties en persoonlijke 
betrokkenheid aan het licht waardoor dit gedenkboek zich ook 
een document humain mag noemen. In de inleiding geven de 
redacteuren aan dat: ‘Objectieve geschiedschrijving over een 
zeer recente periode…door de betrokkenheid van de auteurs 
moeilijk te realiseren [is]. De benodigde distantie is er veelal nog 
niet’. Licht storend is ook de neiging van sommige auteurs om 
de begindatum van deze periode te beschouwen als het begin 
der tijden. In dit verband getuigen opmerkingen als “(ademha-
lingsproblemen bij een buldog waren) begin jaren negentig van 
de vorige eeuw dus al aan de orde” (p. 34), “eind vorige eeuw 
signaleerden dierenartsen dat bepaalde ziekten vaker bij het ene 
dan bij het andere ras voorkwamen” (p.5 1), “Was het huisdier 
50 jaar geleden nog vooral een nuttige en een gezellige huis-
genoot die waakzaam was en/of ongedierte bestreed” (p. 25) 
van een zeker gebrek aan historisch perspectief. Dit zijn echter 
details. Belangrijker is dat de ontwikkelingen van de laatste 25 
jaar vastliggen in een meer dan gedegen boek, op een moment 
dat steeds vaker blijkt dat digitale informatie verloren gaat of 
slecht toegankelijk is. Het is een boek van inkt en papier dat de 
basis kan vormen voor latere geschiedschrijving, al of niet in een 
breder (facultair of  internationaal) verband, want gebrek aan 
belangstelling voor de eigen geschiedenis kan het departement 
niet verweten worden.

IrèNe boor - vaN der PutteN 
1 I.M.E. Boor-van der Putten, 75 jaar geneeskunde van gezelschapsdieren in 
Nederland, 1911-1986  (Utrecht 1986).

2 Pag. 14, 85-92, 286-287, 343-344.
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Richtlijnen voor auteurs

Argos publiceert wetenschappelijke 
artikelen, korte mededelingen, 
archiefvondsten, congresaankondigingen, 
recensies van boeken en van artikelen, 
beschrijvingen van museale objecten en 
dergelijke, die betrekking hebben op de 
geschiedenis van de diergeneeskunde in 
de breedste zin van het woord. 

de legenda van de afbeeldingen dient de originele bron te 
worden vermeld, inclusief pagina aanduiding. Bij de artikelen 
wordt ook een samenvatting in het Engels, voorzien van een 
Engelse titel (ca. 150 woorden) opgenomen. Bij artikelen in 
een andere moderne taal, dient een Nederlandstalige samen-
vatting te worden opgenomen. U wordt verzocht om deze 
samen met de definitieve tekst mee te sturen.

In de wetenschappelijke artikelen wordt verwezen met eind-
noten met doorlopende nummering. Nootnummers worden 
in de tekst geplaatst na de leestekens. Bij het verwijzen naar 
een eerder gebruikte referentie wordt binnen de eindnoot het 
eerste nootnummer vermeld waarin de referentie voorkomt. 
Adresgegevens van de auteur en eventuele dankbetuigingen 
komen in een ongenummerde voetnoot (a) bij de naam van 
de auteur. Bij verwijzingen wordt gebruik gemaakt van richt-
lijnen die grotendeels zijn gebaseerd op die van het Koninklijk 
Nederlands Historisch Genootschap (zie Bijdragen en Medede-
lingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 
op: http://www.knhg.nl/default.aspx. Het verwijzen naar 
boeken en artikelen dient te geschieden als in de volgende 
voorbeelden:

1. Susan D. Jones, Valuing animals. Veterinarians and their 
patients in modern America (Baltimore 2003) 35-62.

2. Clemens Graafsma en Henk Wessels (eds.), De dierenarts. 
Beeld van een practicus (Cuijk 2004).

3. A.H.H.M. Mathijsen, ‘Beoefening van de geschiedenis der 
diergeneeskunde’, Geschiedenis der Geneeskunde 8 (2002) 
196-207, aldaar 202.

4. Idem, Publikaties en dissertaties voortgekomen uit de Vee-
artsenijkundige Hoogeschool, later Faculteit der Diergenees-
kunde in de periode 1921-1971 (Utrecht 1981) 177-178.

5. J.P.W.M. Akkermans, ‘De productie van antisera door de 
Rijksseruminrichting’, in: P. Verhoef e.a. (eds.), ‘Strenge we-
tenschappelijkheid en practische zin’. Een eeuw Nederlands 
Centraal Veterinair Instituut 1904-2004 (Rotterdam 2005) 
218-224.

6. Jones, Valuing animals (n. 1) 144.
7. Ibidem, 145-146.
8. Akkermans, ‘Productie van antisera’ (n. 5) 220.
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De redactie beoordeelt binnengekomen artikelen 
en legt deze indien nodig ook voor aan externe 
deskundigen. De maximale lengte van artikelen 
is in principe 6.000 woorden inclusief noten. 
Door het inzenden van kopij verklaart de auteur 
dat het manuscript niet tegelijkertijd aan een 
ander tijdschrift is aangeboden en dat met name 
genoemde personen die op welke wijze dan ook 
aan het artikel hebben bijgedragen akkoord gaan 
met de vermelding van hun naam.

Artikelen dienen origineel te zijn en gebaseerd op 
oorspronkelijk onderzoek. De inleiding moet een 
overzicht van uitgangspunten van het onderzoek 
bevatten, alsmede één of meer duidelijk geformu-
leerde, concrete vraagstelling(en). Na de be-
schrijving van de bevindingen van het onderzoek 
moet in het artikel een discussie of beschouwing 
volgen, uitlopend in een conclusie. Het is aan te 
bevelen vakjargon zoveel mogelijk te vermijden en 
te vervangen door voor een ontwikkeld lekenpu-
bliek begrijpelijke termen of omschrijvingen. Voor 
meer informatie over de structuur van het artikel 
wordt verwezen naar P. de Buck e.a., Zoeken en 
schrijven. Handleiding bij het maken van een his-
torisch werkstuk (Laatst beschikbare druk).

Auteurs wordt verzocht om de tekst digitaal als 
Microsoft Word document aan te leveren. U 
wordt verzocht de tekst niet zelf op te maken en 
de tekst en illustraties afzonderlijk aan te leveren. 
Het artikel mag afhankelijk van de lengte en het 
onderwerp 4-8 illustraties bevatten. In verband 
met de gewenste kwaliteit bij het drukken wor-
den kleuren of zwart-wit illustraties bij voorkeur 
digitaal aangeleverd als TIF- of JPG-files met een 
resolutie van ten minste 300 dpi bij afbeelding 
op 100%. Duidelijke afdrukken kunnen ook 
worden verwerkt. Vermeld de genummerde 
teksten van de onderschriften bij de illustraties 
op een afzonderlijke bladzijde van de kopij. In 
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The book of dogs. An intimate 
study of mankinds best friend  
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