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e Haagse arts dr. Cornelis Stalpart vander Wiel 
(1620-1702) publiceerde in 1682 een bundel met 
‘Hondert seldzame Aanmerkingen, so in de Genees- 

als Heel- en Snijkonst, meest by eygen ondervinding, van 
tijt tot tijt, vergadert, en opgestelt. In 1686 verscheen een 
tweede deel met nog eens vijftig gevalsbeschrijvingen. De 
150 gevallen geven de lezer een levendig beeld van de me-
dische praktijk in ’s-Gravenhage in de zeventiende eeuw.
Zo kunnen we lezen dat de vrouw van de Haagse kleerma-
ker Bont op 7 mei 1678 een kind zonder hersenen baarde 
en hoe het vierjarig zoontje van een zekere Haagse burger 
op straat speelde en een vlaggenmast op zijn hoofd kreeg. 
Het liep goed af, maar het kind hield er een blijvende deuk 
in het voorhoofd aan over.
Slechter verging het de smidsknecht Martin, die woonde 
in De Pooten. Hij had een paard de staart afgesneden 
en bij het met een ‘heet yser toe schroeyen’ van de wond, 
trapte het paard achteruit tegen zijn voorhoofd. ‘Hy viel 
hier over terstont in onmagt en loste veel bloets uyt de neus’. 
Vijf dagen later was hij dood. Bij de schedelopening vond 
Stapart vander Wiel veel etter.

Paddenstoelen
Ook liep het niet goed af met drie jonge mannen die in 
1679 op ’t Spuy logeerden en in het Haagse bos padden-
stoelen hadden verzameld. Zij lieten deze in de herberg 
in boter bakken en nuttigden ze met brandewijn. Het 
feestmaal resulteerde in braken en ‘seer groten benauw-
theyt voor ’t-herte’. Alle drie waren na 36 uur dood.
Wonderlijk is de beschrijving van de 49-jarige ‘Ariaantje, 
binne-moeder in ’t Gasthuys in Scheveningen’. In 1644 was 
zij zodanig van slag, dat zij uit haar tepels menstrueerde in 
plaats van de normale weg. Ook kende Stalpart een man, 

‘kout van aart, yl van baart en tot de drank seer genegen’ 
die elke maand uit de penis ‘menstrueerde’.

Schubben  
Het 35ste verhaal in de tweede bundel gaat over een tien-
jarige jongen, Bernadijn geheten, wiens huid geheel met 
schubben was gedekt. De oorzaak was, volgens Stalpart, 
dat zijn moeder terwijl zij in zee kleding aan het wassen 
was, daar vele vissen zag. Kort daarna raakte zij zwanger 
en moest tijdens de zwangerschap veelvuldig aan de 
vissen denken. En ja hoor, het kind dat zij later baarde was 
met schubben bedekt. Het kind at graag vis en opmerkelijk 
was dat hij ‘een visagtigen reuk van sig gaf’.

De moderne dermatoloog zal onmiddellijk een geval van 
de huidziekte ichtyosis herkennen. Stalpart maakte er een 
fraai verhaal van, een die we van een moderne dermato-
loog niet snel zullen horen. Patiënten met ichtyosis ruiken 
echt niet naar vis.
De verhalen van dokter Stalpart vander Wiel moeten we 
soms geheel of gedeeltelijk met een korreltje zout nemen, 
en net zoals wij wilde hij een verhaal wel eens mooier 
maken dan de werkelijkheid. Maar dat maakt zijn gevals-
beschrijvingen dan wel heerlijk om te lezen.  
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Erasmus MC’er Erwin Kompanje verzamelt 
antieke medische boeken. Daarin stuit hij 

soms op de eerste beschrijving in de historie 
van een specifieke ziekte. In dit nummer: 

Haagse kommer en kwel en een naar  
vis stinkend kind.
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