
 

 

 

 

 

 

 

  

Alexander Numan (1780-

1852) en de Algemene 

Veterinaire Ziektekunde

Tweehonderd jaar geleden begon Alexander Numan 

(1780-1852), de grondlegger van het veterinaire onderwijs 

in Nederland, aan zijn colleges in de Algemene 

Ziektekunde aan de pas opgerichte 'sRijks 

Veeartsenijschool in Utrecht. Van deze colleges is een 

handgeschreven collegedictaat bewaard gebleven. Hierin 

gaat Numan uitvoerig in op de ziekteclassificatie, de 

oorzaken van ziekte en de ziektesymptomen, in de 

traditie van de klassieke achttiende-eeuwse 

geneeskunde. 

 

Van dit collegedictaat zijn verschillende versies 

overgeleverd. Bert Nederbragt heeft ze grondig 

bestudeerd en presenteert in dit boek de versie die het 

dichtst bij de oorspronkelijke tekst komt. In zijn inleiding 

gaat Nederbragt in op de oprichting van 'sRijks 

Veeartsenijschool, de inhoud en organisatie van het 

onderwijs, de rol van collegedictaten en de kennis van 

(vee)artsen. Daarnaast geeft hij een uitgebreide 

toelichting bij het collegedictaat zelf. Dit boek biedt zo 

een helder beeld van hoe er begin negentiende eeuw 

werd gedacht over ziekte van mens en dier. 
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