ESTLAND: ANATéJMISCtl TT-lEAITR IN TARTU

Guy Gilias
Als je dan toch Tallinn bezoekt, loont het de moeite om door te reizen
naar de universiteitsstad Tartu, 180 km ten zuidoosten van Tallinn. Een
lijnbus brengt je vanuit Tallinn ter plaatse binnen de twee uur.
Op de zuidelijke helling even buiten het centrum van de stad, waar eens
de machtige Dame Cathedra! stond (nu ruïnes), werd de eerste
universiteitssite van Tartu gebouwd.
In 1805 werd er begonnen met de bouw van het faculteitsgebouw voor
geneeskunde. De oorspronkelijke classicistische rotonde werd later
aangevuld met twee boogvormige vleugels in 1825-1827. De laatste
grote uitbreidingen gebeurden in 1856-1860.
In dit slecht onderhouden gebouw is een museum van geneeskunde en
een anatomisch theater te bewonderen: de gids vertrouwt ons toe dat
hier tien jaar geleden (1999!) de laatste dissectielessen gegeven
werden voor de studenten.
De oeroude, krakende, ronde "snijzaal", met krakkemikkige witte
houten banken en de onappetijtelijke ovale snijtafel, herinneren me aan het aantrekkelijke ovaal in
Leiden. De koude, witgekalkte kale muren en zoldering, het vale buitenlicht doorheen de matte
ruiten, ontlokken ongewild een doodsgevoel.
Ik snak naar adem en met een zucht van ongeloof beland ik
in een aanpalend lokaaltje zonder ziel, dat ooit een
collegezaaltje was. Ook deze ruimte, waar de witte
afgesleten banken nog stevig op hun plaats staan, was tot
voor enkele jaren nog in gebruik. Onvoorstelbaar in welke
primitieve omstandigheden studenten geneeskunde
(chemie, farmacie) er recent nog onderwezen werden in
onze, zó gevorderde moderne geneeskunde en
scheikunde.
De witte laboratoriumzaal waar de studenten
practicalessen volgden spreekt al evenzeer tot de verbeelding. Ongelooflijk banaal in zijn eenvoud,
zonder enige aanpassing in de loop der jaren.
Men kan de Russen wel danken voor het behoud van dit patrimonium, maar hen verwijten een
geneeskunde te doceren in een toestand uit vorige eeuwen.
Eind 1999 werd begonnen aan de bouw van een nieuw anatomisch theater en collegezalen.
Het bezoek aan het Historisch Museum van de Universiteit van Tartu kan ik u meer dan aanbevelen.
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