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[Afb. 9]. Kaart van Nederland, verschenen als illustratie bij het Rapport van de Commissie voor de Statistiek (rapporteur J.
Zeeman) in het NTvG van 1869 (II, 300-311). Dergelijke historische kaarten attenderen ons alert te zijn op de geografische veran-
deringen waarmee men rekening moet houden bij het (medisch-)historisch onderzoek. Zo ontbreken op deze kaart onder meer
de Wieringermeerpolder (1930), de Afsluitdijk (1932, waarna de Zuiderzee IJsselmeer werd), de Noordoostpolder (1942) en de
Flevopolders (1957-1968), en ziet men de situatie in Zuidwest-Nederland die inmiddels door de uitvoering van de Deltawerken
(1950-1997) is gewijzigd. Dergelijke veranderingen hadden grote invloed op de sociaal-geografische en demografische situatie en
op de bereikbaarheid van (medische) voorzieningen, waarbij ook de ontwikkeling van de vervoersmiddelen en het wegennet
belangrijke factoren waren. De afbeelding attendeert bovendien op de aanvankelijk zeer beperkte grafische mogelijkheden;
halftoon afbeeldingen waren in 1869 nog niet mogelijk. Ook het nieuwe, kleinere formaat waarin het Tijdschrift sinds 1865 ver-
scheen, maakte het opnemen van grotere afbeeldingen zoals landkaarten, lastig. De kaart die hier is afgebeeld was over twee
pagina's verdeeld en was, op enige afstand van het onderhavige rapport, geplaatst in het midden van een katern.
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De geneeskunde
rond 1860



Rond 1860 waren de jaren waarin de oude alfagenees-
kunde plaats maakte voor het nieuwe natuurweten-
schappelijke denken; het nieuwe celbegrip bepalend
werd voor het morfologische denken; de oude, op
antieke leest ge schoeide opvattingen over fysiologie en
pathologie moesten wijken voor fysisch-chemische
wetmatig heden aan de basis van alle levensweten-
schappen, en de vigerende symptomatologische be -
handeling ruim baan moest maken voor de moderne
kliniek waar de etiologie de toon van het therapeu -
tische denken zette.

Het uitgebreide artikel van de Amsterdamse hoogle-
raar Jan van Geuns over de status quo van de medische
wetenschap anno 1857 mocht in deze selectie niet ont-
breken, ook al moest het drastisch worden ingekort en
ook al is het bepaald geen luchtige lectuur. De inspan-
ning die deze tekst van de lezer, en zeker van de lezer
nu, vergt om zich de inhoud eigen te maken, wordt
echter ruimschoots vergoed door het uitzicht dat de
auteur ons geeft op het medische denken in de over-
gangsjaren van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ geneeskunde. 

Die overgang vereiste een kritische beschouwing en
evaluatie van gangbare begrippen en een zorgvuldige
introductie van nieuwe denkwijzen. Als representant
van de oude geneeskunde, i.c. van de humoraal-patho-
logische richting, kiest Van Geuns voor Gustav A.
Spiess, een vooraanstaand medicus in Frankfurt am
Main en auteur van een invloedrijk boek onder de titel
Pathologische Physiologie. Grundzüge der gesammten
Krankheitslehre (1857). Voor de opkomende natuurwe-
tenschappelijke geneeskunde is er eigenlijk geen keuze.
Hier gold Rudolf Virchow als het internationale boeg-
beeld van de moderne geneeskunde. Toen, anno 1857,
was Virchow vooral bekend door zijn artikelen in het
Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und
für klinische Medizin (later: Virchows Archiv), waaron-
der de klassieke en nog altijd lezenswaardige bijdragen
‘Ueber die Standpunkte in der wissenschaftlichen Me -
dizin’ (1847), ‘Die Naturwissenschaftliche Methode
und die Standpunkte in der Therapie’ (1849), ‘Autori -
tä ten und Schulen’ (1852), ‘Specifiker und Specifisches’
(1853) en ‘Empirie und Transcendenz’ (1854), en ook
zijn vroege bijdrage over ‘Cellular-Pathologie’ (1855).
Zijn klassieke werk Die Cellular Pathologie in ihrer
Begründung auf physiologische und pathologische Gewe -
be  lehre (1858) verscheen pas ná de publicatie van Van
Geuns! In hetzelfde tijdschrift verscheen de polemiek
tussen Spiess (‘Die Cellular-pathologie im Gegensatz
zur Humoral- und Solidar-Pathologie’, 1855) en Virchow
(‘Alter und neuer Vitalismus’, 1856) die zoveel indruk
maakte op Van Geuns. Het artikel sluit af met een
bespreking van het werk van August Förster (1822-
1865), Virchows geestverwant en opvolger op de leer-
stoel voor pathologische anatomie aan de universiteit
van Würzburg, dat verscheen onder de titel Grundriss

der Encyclopaedie und Methodologie der Medizin (1857).
De beschouwing over de celpathologie die bij Van

Geuns is weggelaten, vindt men minstens zo uitvoerig
terug in het artikel van de Utrechtse hoogleraar Willem
Koster. Als anatoom legt Koster uiteraard meer accent
op de morfologie van de cel, maar ook andere thema’s
gaat hij niet uit de weg. In het bijzonder wordt aandacht
besteed aan de betekenis van de celpathologie voor de
therapie (de achilleshiel van Virchows theorie), waarbij
Koster nadrukkelijk vaststelt dat de geneeskunde verlan-
gend uitkeek naar een opheldering van de etiologie van
ziekten.

Die laatste constatering wordt uitstekend geïllu -
streerd door de medicus Karel A. Rombach in zijn
verhan deling over de koortsen. Medisch-historisch is
deze bijdrage zo interessant, omdat ze geschreven
werd als historische studie over de koortsopvattingen
vroeger en ten tijde van Rombach, waarbij de auteur
nog volledig onkundig was van de ingrijpende veran-
deringen die weldra zouden volgen op het terrein van
de bacteriologie en immunologie. Het raadsel van de
‘typosen’ (wisselkoortsen of tussenpozende koortsen)
zou overigens pas veel later, voorbij de eeuwgrens
worde n opgelost. Het valt niet mee om zich een beeld
te vormen van de verwarrende denkwereld over de
verschijningsvormen van de koortsen en de ingewik-
kelde behandeling met kina-preparaten. Gaande de
lectuur van Rombachs bijdrage krijgt men toch wel
bewondering voor de inspanningen die de medicus uit
het tijdvak van de alfageneeskunde zich moest getroos-
ten om dit belangrijke onderdeel van de dagelijkse
praktijkvoering te beheersen.

Ten slotte verschaft de Amsterdamse medicus
Gerard A.N. Allebé, de Nederlandse ‘dokter Spock’ uit
de negentiende eeuw en auteur van een bestseller over
De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest
(1845), ons een leerzame illustratie van het klassieke
hippocratische denken over de sex res non-naturales:
de zes factoren die hun invloed doen gelden op het
lichaam en daarmee bepalend zijn voor het behoud
van gezondheid en de bescherming tegen ziekte. Deze
determinerende oorzaken van gezondheid en ziekten
worden – overeenkomstig de klassieke indeling, maar
met andere termen – in zes klassen verdeeld: (1) de
circum fusa (lucht, water, bodem, enz.); (2) de applicata
(kleding, baden, enz.); (3) de ingesta (voeding en andere
stoffen); (4) de excreta (sperma, bloedingen, purgatie);
(5) de gesta (activiteiten, zittend leven, enz.) en (6) de
percepta (passies of aandoeningen van de geest). De
bedoeling van Allebé was om de actuele opvattingen
over deze zes factoren voor de kinderleeftijd te bespre-
ken, maar na het eerste artikel – twintig foliopagina’s vol
– over de circumfusa, heeft Allebé of de redactie om
onbekende redenen van het vervolg afgezien.



Over het stelselmatige in de pathologie. Waar voort -
durend leven en ontwikkeling op het gebied der natuur-
kundige wetenschap is, waar steeds door onderzoek in
verschillende rigtingen nieuwe resultaten gewonnen
worden, kan het wel niet anders of de stelselmatige
vorm, waaronder men zich de verschillende takken der
wetenschap voorstelt, wordt daardoor telkens in be -
langrijke mate gewijzigd, omdat, bij verandering van
den inhoud, ook het beeld, de vorm waarin zich de
wetenschap vertoont, anders zal en moet zijn, zoo lang
de wetenschap nog die volkomenheid niet bereikt heeft,
die de waarborg harer standvastigheid is. In de genees-
kunde zijn de vooruitzigten op zoodanige afsluiting
van het systeem nog verre verwijderd; de oudere stel-
sels zijn vervallen en ter naauwernood gelooft men
aan de mogelijkheid om tot eenig vast stelsel te komen;
men laat het redeneeren over beginselen ter zijde om
zich, zoo als men meent, slechts aan de waarneming,
aan datgene wat de ondervinding ons levert, te houden.
Is dit evenwel juist? Kan men, al verklaren wij ons tegen
het stelselmatige, in de uitoefening der geneeskunde die
onzijdige verhouding tegenover het stelselmatige bewa-
ren, zoo men niet slechts natuurstudie, maar ook hare
toepassing bij de uitoefening op het oog heeft? Het is
dunkt mij niet onbelangrijk, hierop meer bepaald de
aandacht te vestigen: want al is het ook dat men zich
verklaart tegen het ijdele van bespiegelingen en slechts
feiten en niets dan feiten als nuttig voor de wetenschap
beschouwt, toch wordt men zijns ondanks in de
waardeering van dat feitelijke en van de beteekenis die
men daarin legt, door de theoretische beginselen
beheerscht. Evenmin als men de verschijnselen kan
leeren kennen, zonder ontleding der bijzonderheden,
waardoor zij voor onze waarneming en ons onderzoek
bereikbaar zijn, evenmin kan men zich bevredigd
gevoelen bij eene steeds voortgaande analyse, zonder
daarbij te denken aan het voordeel, hetgeen die ont -
leding aanbiedt voor de meer algemeene kennis, die
daardoor voorbereid wordt, die als de vrucht van het
steeds voortgaande onderzoek in bijzonderheden te
wachten is. Naarmate de kennis, door de ontleding
verkregen, vollediger is, naar die mate is de weg, dien
wij bij de zamenstelling te volgen hebben, zekerder.
Hierbij bedenke men, dat bij de ontleding ook de
midde len die wij aanwenden in aanmerking komen,
en dat juist die middelen meerendeels de vrucht zijn
van wetenschappelijken arbeid. Een voorbeeld zal dit
het beste verduidelijken en tevens bevestigen. De
scheikunde zoude, wanneer zij zich uitsluitend tot de
ontleding, tot het herleiden bepaalde, naauwlijks den
naam van wetenschap verdienen. Een algemeen be -
ginsel, hetgeen haar geheel beheerscht, werd door
Lavoisier vastgesteld, en van dat oogenblik af werden
eerst de ontledingen vruchtbaar ter vermeerdering van

kennis: hare ontwikkeling nagaande, zien wij, hoe zij
in verschillende takken van wetenschap en op het uit-
gestrekte gebied der natuurstudie van bewerktuigde
voorwerpen een nieuw leven gebragt heeft. Doch
waartoe zoude het noodig zijn dit breedvoeriger te
betoogen. Ik meen dus veilig te mogen stellen, dat zij
die aan de waarneming, aan de proefneming en het
physisch onderzoek der verschijnselen met regt een
hooge waarde hechten, dwalen, wanneer zij voorbijzien
hoe al deze geïsoleerde resultaten eerst dan waarde voor
de wetenschap verkrijgen, wanneer men daardoor
langs een zekeren en veiligen weg tot de toepassing
van algemeene beginselen opklimt. Velen zullen dit
bedenkelijk achten en op het gevaar van verdooling in
systemen, op de eenzijdige rigtingen enz. verwijzen. Ik
ben er verre van af dat gevaar te miskennen; maar is
men zich eenmaal van de mogelijkheid der dwaling
bewust, dan heeft men toe te zien, dat men zich zoo
veel mogelijk daarvoor wachte; wie evenwel meent, dat
hij zonder zoodanig verband zich eene voorstelling
van het geheel kan maken, voor hem is het gevaar van
dwaling veel grooter. Zonder dat hij het weet, dringen
bij hem de theoretische opvattingen binnen, hetzij dat
ze de vrucht zijn van een slechts oppervlakkig naden-
ken, hetzij hij de speculative opvattingen van anderen
als de uitkomst van ervaring zonder oordeel aanneemt.
Wij zullen later in de gelegenheid zijn, in menige bij-
zonderheid bij het overzigt van de geschiedenis der
geneeskunde aan te toonen, hoe zich in haar het beeld
der wetenschappelijke ontwikkeling der verschillende
tijden ten duidelijkste afspiegelt en zelfs hoe de geest,
waarin zij opgevat wordt, op de geheele wetenschap-
pelijke rigting een belangrijken invloed oefent.

Bepalen wij ons vooralsnog bij een enkel punt. Met
de algemeene opvatting van het leven waren steeds de
rigtingen en stelsels in de geneeskunde ten naauwste
verbonden; naarmate nu het begrip van leven meer
abstract werd opgevat, naar die mate ook ging men in
de geneeskunde meer van algemeen bespiegelende
beginselen uit. Waar de verklaring van het leven uit de
levenskracht de wetenschap beheerschte, gold vooral
de dynamistische beschouwingswijze: maar ook hier
kon men zich niet enkel tot de bespiegelingen bepalen,
zonder toch aan de physische en chemische interpretatie
der verschijnselen eene plaats te gunnen. Het groote
verschil dat de pathologen steeds verdeeld heeft, is
gegrond op de waarde welke men aan de afwijkingen in
vorm en menging toekende, en naar mate men het een
boven het ander stelde, was het de solidair- of hu -
moraal pathologie, die haren invloed deed gelden. Men
bedriegt zich wanneer men meent, dat wij thans dien
strijd van meeningen te boven zijn, en onafhankelijk
van zoodanige algemeene opvattingen eene rationeele,
eene physiologische of eenige andere pathologie zou -

[A3]  J. van Geuns, Over de nieuwere rigtingen in de geneeskunde (1857)



de n kunnen aannemen. Wel is de aard van den strijd
geheel anders geworden; wel is de inhoud en de be -
teekenis van de twee genoemde tegenstellingen geheel
verschillend van hetgeen zij vroeger was, maar nog
herhaalt zich telkens weder de strijd of men in zenuw-
verrigtingen, weefselveranderingen, of in bloedsont-
mengingen, het eigenlijk wezen der ziekte zal zoeken.

De levendige ontwikkeling der pathologische anato-
mie heeft haar een magtigen invloed op de geneeskunde
verzekerd. Het nut, hetgeen de speciale ziektekundige
ontleedkunde als de getrouwe gezellin der klinische
geneeskunde en der physische methode van onderzoek
gesticht heeft en nog voortdurend aanbrengt, is alge-
meen erkend. Er is hier eene regelmatige ontwikkeling,
die aan de eischen der wetenschap beantwoordt, iets het-
geen men vooral zal toestemmen, wanneer men de vor-
deringen nagaat in de pathologische anatomie, zooals zij
meer en meer in het eigenaardige der weefsel ontaar -
dingen is ingedrongen en naast de normale weefselleer
eene wetenschappelijke studie van de ziekelijke verande-
ringen door fijne microscopische nasporingen heeft
doen geboren worden. Van hier uit begon eigenlijk de
bevrediging der wetenschappelijke eischen, die men aan
de pathologische anatomie mag stellen, om door steeds
voortgaande toepassing van de analytische me tho de tot
algemeene beginselen op te klimmen, waardoor het ver-
band der bijzonderheden ons duidelijk wordt, en de
groote verscheidenheid der verschijnselen ten laatste in
algemeene beginselen kan opgelost worden. Het is dan
ook geen wonder, dat met eene buitengewone voorin -
genomenheid, met een enthousiastischen ijver die leer
bearbeid werd, en de verkregen resultaten, met een schit-
terend gevolg op de ziekteleer werden toegepast.

De kennis van de wording, de voeding en de ver   -
andering der weefsels, dieper en dieper tot in de
bij zon  derheden indringende, leidde de onderzoekers
tot algemeene beginselen die aan exacte waarneming
ontleend, bij de vermeerdering der bouwstoffen de
beoordeeling vollediger, den blik in het wezen dier
veranderingen steeds ruimer maakten. Zoo was de stu-
die der ziekteleer op een ruim veld overgebragt, waar
zij zich naast de studie der plantenphysiologie en der
dierlijke physiologie kon ontwikkelen, waar de ver-
wantschap van hetgeen willekeurig gescheiden was,
meer en meer aan het licht kwam, en dus in de leer
van het leven zoowel als in de leer der ziekelijke afwij-
kingen der levensverrigtingen het gemeenschappelijk
beginsel erkend werd, en bij die toenadering een
nieuw licht over het begrip van ziekte en de wijze van
bearbeiding der ziekteleer moest opgaan.

Was vroeger de tegenstelling tusschen humoraal- en
solidairpathologie door bloed en zenuw aangeduid,
thans is aan de solidairpathologie eene geheel andere
rigting gegeven, doordat men de cel als het eigenlijk
punt stelt, van waar het algemeene begrip van ziekte
moet uitgaan. Virchow heeft het met eene zekere
stoutmoedigheid uitgesproken, waar hij zegt: ‘de zieke
cel is het eigenlijke pathologische wezen, en de ziekte
heeft geen andere eenheid dan het leven, waarvan zij

slechts eene bijzondere soort daarstelt, te weten: de in
haar wezen zelfstandig levende (einheitlich-lebende)
cel.’ Het leven van de zieke en gezonde cel onder-
scheidt zich niet daardoor, dat slechts de uitwendige
voorwaarden anders zijn, of dat de cel eene stoornis
ondergaan heeft, want stoornissen hebben voort -
durend plaats, maar door het karakter van gevaar, het-
geen aan het leven van de zieke cel verbonden is. Waar
men uit de beginselen van gevaar eene stoornis als
ziekte opvat, houde men het leven niet slechts voor de
slotsom van het geheele sociaal zamengestelde cellen-
organismus, maar erkenne men daarin ook het orga-
nismus der enkele cellen en der cellengroepen.

Wie voor het eerst deze uitdrukking leest, waarin de
laatste gevolgtrekking der cellenleer en hare toepassing
op de pathologie vervat is, zal er eene overdrevene rig-
ting, een paradox in meenen te zien; hij zal het voor
een bewijs laten gelden, hoe verre men door bespiege-
lingen verdoolen kan, al is het ook dat men van een
naauwkeurig en positief natuuronderzoek uitgaat.
Intusschen wachte men zich te oordeelen voor dat
men de gronden kent, waarop de stelling berust. Al
ware het dat men door de bewijzen van Virchow niet
overtuigd werd, dan is toch de kennisneming van het
standpunt, waarop hij zich in de wetenschap geplaatst
heeft, van groot belang. De beginselen door hem uit-
eengezet en opgebouwd zullen ongetwijfeld op de
rigtin g in de ziekteleer een belangrijken invloed heb-
ben; wat in den aanvang tegen bestaande meeningen
en opvattingen aandruischt, zal van lieverlede met
minder tegenstand aangenomen worden; waar een
man als Virchow zich aan het hoofd eener rigting
plaatst, zal het zeker niet aan volgelingen ontbreken;
maar ook buiten den aanhang aan zijn stelsel, zal de
geest, waarin de beoefening der ziektekunde opgevat
wordt, daardoor als noodzakelijk geleid worden, zoo -
dat, – al ware het ook dat de algemeene pathologische
anatomie in zichzelve niet zoo groote mate van kracht
bezat, waardoor zij in de ziekteleer, met hare hervor-
mingen ingrijpt, – zeker die algemeene theoretische
stellingen bij uitstek geschikt zijn, om het steun- en
brandpunt der ziekteleer te worden. Of evenwel de
heerschappij haar onverdeeld zal mogen toegekend
worden, of het niet goed is om tegen de eenzijdigheid,
welke in dit stelsel opgesloten ligt te waken? Deze
vrage n mogen wij evenmin onbeantwoord laten. Ik wil
beproeven in eenige bijzonderheden de ontwikkeling
en de toepassing van deze rigting in de pathologie te
doen kennen, en de bedenkingen, welke daartegen
aangevoerd zijn te overwegen [...].

[Hierna geeft Van Geuns een uitvoerige samen -
vatting van de cellulaire pathologie van Virchow, op
hoofdlijnen overeenkomend met het vertoog van Koster
over de cel (�A4); dan volgt de polemiek van Virchow
met Spiess (Zur Lehre der Entzündung) over de humo-
raal- en solidairpathologie en de pathologische physio-
logie, en worden de publicaties van William Addison
(Cell-therapeutics, 1856) en August Förster (Grundriss
..., 1857) gerefereerd.]
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De wetenschappelijke geneeskunde. Bij de overweging
van de pogingen om als grondslag der geneeskundige
wetenschap een algemeen beginsel te vinden, dringt
zich als van zelf de overtuiging aan ons op, dat wij hier
van het bijzonder gebied der geneeskunde tot de al -
gemeene physiologische beginselen, en van daar tot de
algemeene opvatting der natuurwetenschappen nood-
zakelijk geleid worden. In eene bekrompene opvatting,
waardoor de geneeskundige wetenschap te zeer syste-
matisch gescheiden wordt, ligt het voornaamste gevaar
van dwaling en eenzijdige waardeering van het wezen
der zaak. Zeg mij wat de geneeskunde is en gij zult
daarmede tevens aangegeven hebben waarop zij moet
steunen en waar heen zij moet streven. Wie de genees-
kunde slechts als eene voor de toepassing aan het
ziekbe d bestemde wetenschap opvat, en steeds het
genezen als haar doel uitsluitend op het oog heeft, zal
zich naau welijks bekommeren om hetgeen volgens
eene strenge methode als wetenschap van haar gevor-
derd moet worden; hij zal voor haar geen breeder
grondslag erkennen, en zich bij voorkeur bepalen tot
zoodanige beginselen die hem dienen kunnen om van
hetgeen zich aan zijne waarneming aanbiedt een beeld
te ontwerpen, hetgeen hem tevens tot denkbeeld kan
dienen dat zijne handelingen beheerscht en bestiert. In
meerdere of mindere mate is het steeds dat streven
hetgeen bij de systemen in de geneeskunde ten grond
ligt. Zij kunnen als de voorbarige, de overhaaste toe pas -
sing van algemeene beginselen aangemerkt worden, die
een of ander punt als het ware uit zijn organisch ver-
band met de wetenschap losgemaakt heeft, om van daar
uitgaande het geheel te construeeren.

Wie daarentegen het algemeene in de natuurweten-
schappen levendig opvat, het onderzoeken, het vorschen
naar kennis en naar waarheid op den voorgrond stelt,
zal de geneeskunde als een gebied der natuurstudie
beschouwen, hij zal uit en met de ontwikkeling der
natuurkundige wetenschappen hare zekere maar lang-
zame opbouw verwachten, en zich de bekentenis niet
schamen, dat een goed deel van haren arbeid niet regt-
streeksch op het praktische doel gerigt is.

Welke keus tusschen deze beiden te doen? Zal men de
eerste om de mindere strenge methode veroordeelen of
de laatste om hare onbruikbaarheid ter zijde stellen?
Het komt mij voor dat hoezeer hier schijnbaar zulk
eene moeijelijke keus bestaat, inderdaad de beslissing
niet twijfelachtig kan zijn; dat men de eischen eener
wetenschappelijke beoefening der geneeskunde voor
alles eerbiedigen moet, en door die beginselen alleen
eene ontwikkeling der wetenschap, waarin haar eene
krachtige toekomst verzekerd wordt, kan verwachten.
Op eene uitmuntende wijze is dit door August Förster
in zijne Grundriss der Encyclopaedie und Methodologie
der Medizin uiteengezet, een werkje waarin de schrijver
zich weliswaar bepaaldelijk rigt tot degenen, die de
studie der geneeskunde opvatten, maar waarin de
tegenstelling tusschen de geneeskunde der groote
menigte en de wetenschappelijke geneeskunde met
zóó veel helderheid en talent is gekenmerkt en uiteen-

gezet, waarin de beginselen die tot grondslag der
wetenschap moeten dienen met zooveel juistheid
gesteld en zóó krachtig aanbevolen zijn, dat wij de
aandacht onzer lezers ten sterkste er op wenschen te
vestigen. Ik wil zijne denkbeelden in de hoofdtrekken
doen kennen, daar zij juist datgene bevatten wat tot
oplossing der gestelde vragen kan leiden.

De schrijver begint met eene schets der geneeskunde
van de groote menigte, waarna hij in een historisch
overzigt treedt van de bestemming en de beteekenis
der geneeskunde zoo als die van de vroegste tijden af
tot aan het tegenwoordige werden opgevat, waarmede
hij als het ware de denkbeelden voorbereid heeft, die
als nu over de wetenschappelijke geneeskunde ont-
vouwd worden. Wij bepalen ons tot dit gedeelte, daar
in het overige van het werkje meer de toepassing dier
algemeene beginselen gevonden wordt, waar hij over
de verschillende studievakken handelt, welke voor de
erkenning en de genezing der ziekten dienen, als mede
over de waarde der staatsgeneeskunde, der vergelijkende
geneeskunde en der geschiedenis van de geneeskunde.
Wat hij door het onderzoek naar het wezen en de
beteekenis der geneeskunde in het voorledene en in
het tegenwoordige als resultaten gewonnen heeft, leidt
hem tot de gevolgtrekking dat het hoogste doel der
geneeskunde de genezing is. Men denke daarbij evenwel
niet aan de bekrompene taak om in een of ander geval
van ziekte een recept voor te schrijven. In ruimen zin
rigte de geneeskunde zich tot het leven, zoo wel van
het individu, als van den mensch in zijne maatschap-
pelijke verhouding. Steunende op de kennis der voor-
waarden en verhoudingen van het normale leven, van
de middelen (Mediën) waardoor het onderhouden en
gestoord kan worden, streve de geneeskundige voor
alles door levensregeling dergenen die aan zijne zorgen,
hetzij in naauweren hetzij in wijderen kring, toever-
trouwd zijn, den normalen toestand des levens te
handhaven. Ongelukkiger wijze erkent de menigte
niet, dat juist in hetgeen de geneeskundige ten dienste
van het individu en van de maatschappij in de hier
aangeduiden zin verrigten kan, verreweg het belangrijk-
ste veld zijner werkzaamheid gelegen is; en een goed
deel der geneeskundigen zelven is te weinig physiolo-
gisch gevormd om die taak met wijsheid te vervullen.
Van daar dat de werkkring die zich beperkt tot het
redden van het leven uit den zieken toestand, en ten
doel heeft de normale voorwaarden der werkzaamheid
voor de physiologischen wetten weder te herstellen,
zoo zeer op den voorgrond geplaatst wordt. Deze taak,
hoe belangrijk zij op zich zelve moge zijn, kan evenwel
slechts in zeer kleinen omvang vervuld worden; de
voorwaarden voor hare vervulling zijn ook hier eene
grondige physiologische en pathologische vorming,
eene streng logische en methodische ontwikkeling van
den geest.

Wij hebben de slotsom waartoe Förster komt, hier
opzettelijk op den voorgrond geplaatst, omdat zij,
gelijk men gemakkelijk inziet, zulk een eigenaardig
karakter aan zijnen arbeid geeft. De wetenschappelijke
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geschat voorganger, al bleek hij voor een later
geslacht minder geschikt als schoolmeester
te kunnen dienen. Hij nam, die miskenning
voelende, zijn ontslag wat wel aan niemand
met meer regt eervol kon verleend worden
dan aan hem, die met onverflaauwden ijver
voor zijne wetenschap leefde, zich belastte
met de ondankbare taak voor het onderwijs
der Medizina forensis, niet schroomde uit pri-
vate middelen de beste instrumenten voor het
onderwijs in de Pathologie aan te schaffen,
totdat hij er in slaagde een Pathologisch Che -
misch Laboratorium, het eerste in ons land,
tot stand te brengen. Niet minder gelukkig
was zijia streven toen hij een man als Prof. A.
Heynsius daaraan wist te verbinden.

Toch was Van Geuns ver af van eenzijdig
ijveren, al was zijn eerste merkwaardige
arbeid op ziektekundig gebied de studie onzer
droogmakerijen met het oog op malariaziek-
ten, een polemisch werk met dooddoende
polemiek, dit laatste vooral aan de hulp van

[C5] In memoriam J. van Geuns (1880)
Den 5den december overleed alhier de oud-
hoogleeraar J. van Geuns, ruim 72 jaren oud.
Een halve eeuw wetenschappelijk en maat-
schappelijk leven is voor een werkzamen
geest als den zijnen zoo rijk aan arbeid
geweest dat de omvang en waardeering daar-
van zich niet in de ruimte van enkele regels
laat beschrijven. Toch verdient een man als
Van Geuns, van nobel geslachte en edele
gevoelens op geneeskundig gebied onzerzijds
hoog gewaardeerd te worden. Niet het minst
heeft de Amster dam sche faculteit verpligting
aan hem, die in ’t begin van 1847 tot hoog-
leeraar aan het Athe naeum voor de pathologie
benoemd, gedurende 25 jaren steeds zijne
krachten en middelen aan het onderwijs heeft
gewijd. Hij was bij zijn optreden als hoogleer-
aar overtuigd dat uitbreiding van dat onder-
wijs in de destijds nieuwere rigting van
physisch onderzoek hoog noodig was. Voor
zijne toenmalige studenten was hij een hoog-

geneeskunde wordt daardoor immers niet enkel in haar
wezen als natuurkundige wetenschap gekarakteriseerd,
maar ook evenzeer in hare bestemming daarheen
geleid; uit de boeijen losgemaakt wordt zij dus tot
vrijer e ontwikkeling voorbereid. Want toch, eene
opvatting die den werkkring der geneeskundigen rui-
mer maakt, moet ook den geest, waarin de wetenschap
begrepen wordt, tot de waardeering van haar wezen in
minder beperkten zin leiden.

Men zal reeds dadelijk inzien waarom Förster, vóór-
dat hij tot de historische ontwikkeling overging, eerst
het begrip der geneeskunde, zoo als het bij de groote
menigte gevonden wordt, in zijne bekrompenheid
moest doen kennen. Hij wijst in de inleiding er op hoe
de geschiedenis der geneeskunde de geschiedenis der
menschelijke dwaling is, hoe alle zwakheden, alle
afdwalingen, waarvoor de menschelijke geest bloot
staat, in onze wetenschap afgespiegeld zijn. Het zelf-
standige denken, de zuivere en vaste opvatting en
beoordeeling der dingen, in hunne objective realiteit,
wordt slechts schaarsch gevonden; er behoort eene
gelukkige aanleg, eene bijzondere oefening en ontwik-
keling van den geest toe om zich los te maken van
voorstelling en denkbeelden, die wij als het ware reeds
met de moedermelk hebben ingezogen en vooruit
opgevat hebben, die bij de zinnelijke en objective
waarneming ongemerkt mede insluipen. Er behoort
kracht van geest toe zich los te maken van het gezag
eener blinde overlevering of van een in de wetenschap
ingeworteld dogma, dat bijna als het erfgoed onzer
vaderen met een zekere eerbied tot ons is overgebragt.
Wie bij zijne beschouwingen en voorstellingen niet
met het volle bewustzijn zijnen geest inspant, wie op
rijpen leeftijd verzuimt zelfstandig te denken, bij hem
zal en moet dat, op zich zelve natuurlijke en edele ver-
trouwen op het overgeleverde, in zwakheid ontaarden,

eene zwakheid die met regt in het gewone taalgebruik
als blindheid bestempeld wordt. Slechts weinigen
komen tot het bewustzijn van de duisternis waarin zij
rondtasten. Maar dit is niet alles; evenzeer dreigt hier
ook het gevaar eener valsche rigting in de werkzaamheid
van het verstand, die, bij het nadenken over het object,
in de waarneming onwillekeurig insluipt. Zoo vindt
men de diep in den menschelijken geest ingewortelde
neiging, ja zelfs de behoefte om te individualiseeren, te
personificeeren, welke zich ook op het gebied der
geneeskunde in de personificatie der ziekte deed ken-
nen. Wanneer men ziet hoe moeijelijk zich zelfs de
hoogbegaafden hiervan losmaken, verkrijgt men een
diepen indruk van ‘s menschen afhankelijkheid van
begrippen en voorstellingen, die ons door opvoeding
en overleveringen eigen geworden zijn. Wijders is bij
het streven naar de kennis van den inwendigen zamen-
hang, van het wezen en de wetten van het bestaan en de
werkzaamheid der dingen, het gevaar dreigende, dat
men hier op het dwaalspoor van systemen geraakt,
daar men in eenen voorbarigen ijver toch liever een
systeem aangrijpt, dan af te zien van hetgeen men zoo
dringend vordert, eene verklaring der zaak. En juist dit
is de rijkste bron van dwaling. Men wachte zich dus
om gedreven door dien wensch naar eene verklaring
van het wezen van een voorwerp of voorval, den weg
van het strenge methodische en logische denken te
verlaten, daar men anders zoo ligt gevaar loopt zich
aan eene voorstelling te hechten welke de zaak op zich
zelve volkomen schijnt te verklaren, maar die, wanneer
men het grondig nagaat, slechts daardoor gevormd
werd, dat men uit den zamenhang der gedachten die
in ons over dit voorwerp opgekomen zijn, eene enkele
eenzijdig losscheurt en eenzijdig verder toepast. De
meeste dezer denkbeelden zijn in dezelfde mate van de
waarheid verwijderd, als men zich op een zuiver

[Afb. 10]. Portret van Jan van Geuns.
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zijnen vriend G.J. Mulder, den chemicus, ver-
schuldigd. Met dezen en andere strijdbare
mannen werd in de zoogenaamde blaauwe
Bijdragen de Geneeskundige Staatsregeling
aangepakt en zoowel afbrekend als opbou-
wend een ander regime in plaats van het
oude voorbereid.

Zoo aan de natuurkundige wetenschap
destijds en misschien ook nu nog soms van
den kant der letterkundigen een zeker gemis
van gevoel voor humaniora verweten mag
worden, zeker is dat intellectueel defect niet
aan hem gebleken. Hij was van origine veel-
eer philosophisch gevormd en zoo al niet met
voorliefde voor historia per se bezield toch
voor het dweepen met waarheden van den
dag te kritisch historisch. Het zoeken meer
nog dan het vinden der waarheid was zijn
streven. Zijn onderwijs viel daardoor niet in
den smaak van de jongelieden, die het te
doen was om klaar te komen. Prof. Van Geuns
was niet ligt met iets gereed en niet gemak-

Op ander gebied was hij een hooggeacht
medewerker, gelijk dat o.a. blijkt uit het door
Schrant met hem uitgegeven Microscopisch-
anatomisch onderzoek van de vrucht eener
graviditas extrauterina in de werken van het
Genootschap voor Genees- en Heelkunde.
Zijne ijverige belangstelling in het Instituut
voor Blinden spreekt ook uit het vijftigjarig
feestschrift, nog kort, geleden van zijne hand
in ’t licht verschenen. De gezellige en ge -
leerde vriend was tevens een hulpvaardige
raadsman voor velen. Zeker zullen van zijne
vroegere leerlingen vele met innig leedwezen
het verlies van den ouden vriend en professor
betreuren, tenzij dat zij zijnentwege gelukkig
willen noemen dat hij zonder veel ziek zijn en
de mogelijke droevige nasleep eener menin-
geaal-apoplexie is weggegaan, nadat wij hem
nog korte dagen te voren op onze algemene
vergadering van het Algemeen Ziekenfonds
flink het woord hadden hooren voeren.

kelijk was een onderzoek voor hem afgeloo-
pen en afgesloten. Zijne beschouwing van de
zaken, die hij onderhanden nam, was bij voor-
keur breed en veelzijdig. Soms waren het
onderwerpen, die ter nauwernood eene posi-
tieve en practische conclusie toelieten. Zijn
laatste arbeid was (thans wel gedrukt doch
niet in druk verschenen) eene kritische
beschouwing van Naegeli’s theorie, voorgedra-
gen op het laatste hier gehouden Inter na tionaal
Medisch Congres. Op de insgelijks internatio-
nale maar van de regeringen uitgaande sanitai-
re cholera conferentie te Constantinopel was
Van Geuns, nu al eenige jaren geleden, de
waardige representant voor ons land om de
resultaten van vroegere studie voor het publiek
belang dienstbaar te maken. De studie van
volksziekten was ook elders de grond van zijn
werk, zoo bijvoorbeeld in de Koninklijke Aka de -
mie van Weten schappen, in wier Natuur kun -
dige Afdeeling hij sinds 1851 werkend en in
1878 rustend lid is geweest.

abstract gebied plaatste, en de geneeskunde als eene
tak der dialectische wijsbegeerte opvatte: zij komen
der waarheid in dezelfde evenredigheid naderbij, naar-
mate de grondleggers dier denkbeelden zich aan de
concrete verschijnselen hielden en de geneeskunde als
ervaringswetenschap beschouwden, en dus ook in haar
theoretisch gedeelte tot de natuurwetenschappen
rekenden. [...]

Het is blijkbaar dat wij gevaar loopen in dwaling te
vervallen zoo wij ons niet zorgvuldig afvragen: wat de
pathologische physiologie zonder in hare waarde te
dalen, zonder in haren aard te verbasteren, geven kan
in verhouding tot datgene wat men in de algemeene
pathologie tot hiertoe gezocht heeft, toen men de
wetenschap der geneeskunde nog minder zuiver als
natuurwetenschap opvatte? of men, bij het heldere
bewustzijn van eene rigting als deze, nu veilig zoo -
danige leerstellige bearbeiding kan missen, en terwijl
het karakter der algemeene pathologie eene zekere
afronding aan het geheel gaf, voor haar de natuurkun-
de van den zieken mensch in de plaats kan stellen? Wie
zich bepaalde tot de vraag of de natuurkunde van den
zieken mensch, zoo wel de speciëele als de algemeene,
eenigermate in degelijkheid en in volledigheid met die
van het normale leven konde vergeleken worden,
zoude hierop terstond een ontkennend antwoord ont-
vangen, en dus te regt mogen betwijfelen of wij met
dezen ruil wel veel gewonnen hadden. Maar het is
dunkt mij alles behalve bewezen dat wij naast de
pathologische physiologie aan de algemeene ziekteleer,
mits zij naar de behoeften van onzen tijd gelouterd
worde, geene plaats zouden mogen toekennen. In -
tegendeel moet men de pogingen, om de geheele ziek-
teleer uit een beginsel te reconstrueeren, hetzij dan dat
men van het leven der cellen, hetzij dat men van de
heerschappij van het zenuwstelsel, hetzij dat men van

de veranderingen in menging of wat dies meer zij, als
algemeen beginsel meent te moeten uitgaan, naar de
algemeene pathologie verwijzen, opdat zij daar ge -
waar deerd, en ten aanzien harer bruikbaarheid be -
proefd worde. Uit de pathologische physiologie weere
men die uitsluitende, die eenzijdige, die bij uitstek
hypothetische opvatting als grond der wetenschappe-
lijke bearbeiding, daar het haar bestendig streven moet
zijn, om, naarmate de zinnelijke waarneming, het
objective kennen en navorschen der eene of andere
verschijning ons daartoe leidt, aan ieder dier ver -
klaringsbeginselen hare waarde toe te kennen, en zich
dus vast te houden aan eene getrouwe natuurkennis.
De pathologische physiologie moet volgens Förster het
wezen van het lijden (die Erkrankung) en van de ziek-
te, zoo wel in verhouding tot het menschelijk leven in
het algemeen, als in de algemeene verschijning doen
kennen. Niet anders dan de physiologie van het
norma le leven moet zij aan het empirisch onderzoek
en de op dit onderzoek gegrondveste redeneringen
(Denkoperationen) zich vasthouden. Het is waar dat
men niet te zeer kan waarschuwen tegen de vroegere
rigting in de bearbeiding der algemeene ziekteleer,
waar eene schoolsche stijfheid in de stellingen en
gevolgtrekkingen, een systematische geest zoo zeer de
overhand had; evenzeer erkennen wij, dat de algemee-
ne ziekteleer eenen verderfelijken invloed geoefend
heeft, toen men in lateren tijd aan de idealistische of
andere philosophische stelsels, langs dezen weg, in de
geneeskundige wetenschap ingang trachtte te verschaf-
fen. Met het levendige bewustzijn van de opgave der
inductieve wetenschappen, moet de algemeene patho-
logie doordrongen zijn: in dien geest opgebouwd is
het hare taak te waken tegen de genoemde dwalingen,
en de zuiverheid der leer te handhaven. Wordt de taak
eener vestiging der redeneeringen op het empirische
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onderzoek al dus begrepen, dan geven wij daaraan
onze onvoorwaardelijke toestemming. Zoo eenvoudig
de toepassing in de algemeene physiologie moge zijn,
even moeijelijk is zulks in de algemeene ziekteleer, en
wel omdat wij hier te doen hebben met begrippen, die
men in de geneeskunde als natuurstudie gereedelijk
buiten kan sluiten, maar die uit de toegepaste genees-
kunde niet verbannen kunnen worden; begrippen die
moeten dienen om algemeene voorstellingen van het
object der waarneming te vormen, die bij de wisseling
van den inhoud der waarneming daaraan tijdelijk zoo
veel standvastigheid verzekeren als noodig is om
beginselloosheid in de toepassing onzer wetenschap te
verhoeden. Daarom mag men ook de waarde der al -
gemeene ziekteleer aan hare bruikbaarheid voor de
klinische geneeskunde toetsen.

In korte woorden kunnen wij het onderscheid
tussche n eene algemeene pathologie in dien geest
bearbeid en eene algemeene pathologische physiologie
dus bepalen: dat beiden van de empirische nasporing,
van de objectieve waarneming, van de kennis van het
gegevene uitgaan; maar dat de pathologische physio -
logie die rigting volgt, waardoor het pathologische
materiaal dienstbaar gemaakt wordt aan de bevorde-
ring der wetenschap als natuurstudie; dat daarentegen
de algemeene pathologie, door de bearbeiding derzelf-
de grondstoffen, op het oog heeft haar bruikbaar te
maken voor de toepassing in het praktische leven; dat de
eerste dus meer en meer het physiologische beginsel in
de wetenschap ontwikkelt; dat de laatste zich aan de
specieele pathologie steeds naauwer aansluit; dat de
eerste hare bestemming het volledigst vervult, wanneer
zij tot in de laatste gevolgtrekkingen bewezen heeft,
dat de pathologie eene tak van de natuurleer van het
leven is; dat de laatste verder en verder in de specieele
pathologie indringt, en met hare herscheppende kracht
de specieele ziektekennis in die mate beheerscht, dat
de grenzen tusschen de algemeene beginselen en de
toepassing in specieele gevallen hoe langer hoe meer
uitgewischt wordt; dat de eerste in haren kring van
kennis de natuurgenezing opneemt, om daarin het
voorval als object van waarneming zoo veelzijdig
mogelijk te leeren kennen; dat de laatste den weg
baant, om aan de therapie eene zekere toepassing te
verzekeren, terwijl zij ook haar een eigen gebied toe-
kent, en wel verre van door theoretische stellingen de
therapie aan haren leiband te willen brengen, veeleer
ook hier het karakter der empirische wetenschap
handhaaft. Want even zeer als de ziektekennis van de
ervaring moet uitgaan, even zeer zal men dit voor de
therapie mogen vorderen. Ware het, dat wij haar van
voren af aan moesten aanvangen, er zouden ons twee
wegen, zoo als Förster dit te regt beweert, openstaan,
de toevallige waarneming en de verstandelijke bere -
kening. Bij deze laatste wordt vooral eene strenge
methode gevorderd; maar ook bij de eerste is het
gevaar van dwaling niet minder te duchten; daarom is
de eerste en voorname eisch, dat door eene grondige
en naauwkeurige waarneming aan het ziekbed de erva-

ring voor de therapie worde gevestigd. Met dezelfde
klaarheid, die wij in zijn geheele werkje bewonderen,
wordt dit onderwerp door Förster uiteengezet; hetzij
ons vergund hierop nog ten slotte de aandacht te ves -
tigen. ‘Indien al ieder mensch, van welken stand of
hoe ook gevormd, tot eene therapeutische waarne-
ming bekwaam is, zoo is hij toch niet in staat zijne
ervaring tot dien graad van zekerheid te brengen, dat hij
daarop, zonder gevaar van telkens te struikelen en te
dwalen, eene algemeene regeling zijner handeling kan
vestigen. Slechts in enkele gevallen zal eene geheel
bijzon dere gaaf van objectieve aanschouwing of eene
buiten gewone intellectueele vorming aan de eenvou -
dige waarneming eene meerdere ontwikkeling geven;
de eenige waarborg tegen de dwaling zal men steeds te
zoeken hebben in eene door de wetenschappelijke
pathologie ontwikkelde vorming, die den grondslag
moet leveren voor de degelijke toepassing van de
beginselen der therapie. De geschiedenis is daar, om
het ons te bewijzen, dat het standpunt der therapie in
die mate lager gezonken was, als de wetenschappelijke
pathologie zich achterlijk toonde in hare ontwikkeling;
dat zoo ook de therapie zich door hare degelijkheid
onderscheidde, naarmate de pathologie meer in we ten -
schappelijken zin als empirische wetenschap bearbeid
werd. Wie zich gewend heeft alle middelen van weten-
schappelijk onderzoek bij de erkenning van ziekten
met eene strenge methode toe te passen, zal ook in de
therapie slechts aan hetgeen de toets van het zuiver
empirisch onderzoek heeft doorgestaan en objectief
gewaarborgd is, vasthouden. Ook regtstreeksch zal de
wetenschappelijke bearbeiding der ziekteleer aan de
therapie dienstbaar zijn, daar zij de methode van aan-
wending der middelen regelt, en bij de handeling duide-
lijker maakt wat het is, waartegen zij gerigt wordt,
terwijl de grondige natuurkundige kennis der middelen,
die zij aanwendt, haar van de andere zijde in staat stelt,
den aard harer werking juister te schatten.’

Meer nog dan bij den beperkten kring der therapie
spreekt het nut eener streng wetenschappelijke ontwik-
keling der geneeskunde, wanneer wij het oog vestigen
op hare bestemming in ruimeren zin, zoo als wij bij
den aanvang gezien hebben, dat Förster de geneeskunde
wenscht gewaardeerd te zien, dat zij zich namelijk niet
enkel geroepen achte, wat verstoord is te herstellen,
maar ook door eene verstandige zorg, het geheele leven
van den mensch en den mensch in zijne maatschappe -
lijke verhouding onder hare hoede te brengen. Hier is
het, dat wij de scheiding, die door de nood zakelijkheid
in het leven geroepen was, weder zien uitgewischt, om
de studie van het leven in zijne alge meene verhouding
op te vatten, waarbij het regt duidelijk wordt, dat het-
geen voor bepaalde oogmerken als verscheiden werd
voorgesteld, door voortgezetten wetenschappelijken
arbeid weder zamensmelt, en als vereenigd voorwerp
van ons onderzoek beter gekend en vruchtbaarder
toege past wordt.
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[Motto:] ‘Wir leugnen nicht dass es wünschenswerth
ist Uebersichten zu gewinnen, und nicht zu sehr von
dem Einzelnen, und noch dazu von dem Einzelnen nur
einzelner Richtungen gedrückt zu werden’ (Virchow’s
Archiv).

Onder alle ontdekkingen op het gebied der genees-
kunde of harer hulpwetenschappen in de laatste jaren,
is er zeker geene, welke zulke belangrijke veranderin-
gen in de beschouwing omtrent vele zaken, zulk een
merkbaren vooruitgang van onze kennis der zamen-
stelling en der verrigtingen van het menschelijk
ligchaa m in gezonden en zieken toestand mogelijk
gemaakt heeft, als die der ontwikkeling van alle
bewerktuigde ligchamen uit cellen. De physiologie
ontving door de kennis van de vormelementaire
zamenstelling der weefsels een nieuw leven. Men kon de
verrigtingen van ieder orgaan met zijne zamenstelling in
verband brengen. Men vond weldra overeenkomst in
verrigting bij gelijken bouw, terwijl bij gewijzigde ver-
rigtingen ook steeds verschil in de zamenstelling der
organen aangetroffen werd. Men kon voorstellingen
vormen van den gang der zaken bij de voeding en af -
scheiding, waarvan men bij de vroegere beschouwing
der organen en weefsels geen denkbeeld had. De kennis
der cellen, der osmotische processen tusschen haren
inhoud en het bloed, van den omzettenden invloed der
kern: dit alles beloofde veel te zullen ophelderen
omtrent het zoogenoemde chemisme der voeding.

Maar er was meer. Terwijl men steeds de wensche-
lijkheid inzag, om de levensprocessen in het dierlijk
ligchaam, zooveel het mogelijk was, uit bekende, ook
buiten het ligchaam geldige en aantoonbare physische
en chemische wetten, te verklaren, of – bij de onmoge-
lijkheid daarvan – zich eene zoo juist mogelijke voor-
stelling van den aard en het ontstaan des levens te
verschaffen, moest noodzakelijk elke verklaring hoogst
gebrekkig blijven, zoo lang men ieder orgaan als een
gelijkmatig geheel beschouwde, of hoogstens gebruik
kon maken van de kennis welke men verkregen had
van de scheikundige zamenstelling der organen, en
welke, wegens den nog zoo onvolkomen toestand der
physiologische chemie, noodzakelijk zeer onvolledig
zijn moest. Het is daarom niet te verwonderen dat men,
bij de pogingen tot verklaring der levensprocessen, aan
de ééne zijde in een ruw en oppervlakkig chemisme ver-
viel, terwijl daarnaast plaats was voor teugellooze meta-
physische beschouwingen, dat ‘asylum ignorantiae’, dat,
onvoldaan met de toepassing van chemie en physica in
de physiologie, en gedrongen door den aard der levens-
processen, welke oogenschijnlijk zoo geheel verschillen
van hetgeen wij in de onbewerktuigde wereld waar -
nemen, voor die levensprocessen bijzondere krachten
aannam, welke alleen in de bewerktuigde ligchamen ze -
telen, en daar de overigens algemeen heerschende wet-
ten wijzigen, dikwijls geheel veranderen zouden.

Wij willen geen volledig historisch overzigt geven
van die vitalistische theoriën. Zij hebben bestaan,
sedert er menschen leefden, die over den aard der
levensprocessen en het verband tusschen de bewerk-
tuigde ligchamen en de onbewerktuigde wereld
nadachten. Het aantal namen dat men voor die veron-
derstelde krachten in de geschiedenis ontmoet, is
groot, en een bewijs dat ook de vitalistische theoriën
in bijzonderheden zeer uiteenloopen; misschien tevens
een bewijs van de weinige zekerheid en duidelijkheid
der voorstelling welke men ook daardoor van de
levensprocessen verkreeg. Wie denkt hierbij niet aan
den enormon van Plato, aan het pneuma van Athe -
naeus, aan den archeus of anima bruta van Van Hel -
mont, aan de vis vitalis, aan de monadenleer, aan de
specifieke energiën, en wat niet al! Maar ten zelfden
tijde dat zulke metaphysische en mystieke bespiegelin-
gen mogelijk waren, kon men ook een mechanisme en
chemisme der dierlijke bewerk tuiging aannemen, dat,
wegens de hoogst gebrekkige feite lijke kennis van dien
tijd, ons thans ongerijmd moet voorkomen. Wij
ontmoe ten werkelijk, zoowel in de geschiedenis der
wijsbegeerte als der geneeskunde, de overdrevenste
metaphysische theoriën naast materialistische be -
schouwingen, welke men, met meer regt dan het mate-
rialisme in onze dagen, grof zou kunnen noemen: het
platonisme naast het epicurisme, het pythagorisme
naast het atomisme, het stelsel van Van Helmont naast
het iatro-chemische en mathematische van Sylvius en
Borelli, het stelsel van Brown naast het vitalisme van
Condillac en De Bordeu, het ‘similia similibus’ naast
het ‘contraria contrariis’.

Onder dat alles ging de ontleed- en natuurkunde, en
daarmede de gansche geneeskunde vooruit: niet plotse-
ling en onvoorbereid verscheen de groote ontdekking
van Schwann en Schleiden. Reeds in het laatst der
achttiende en het begin dezer eeuw had zich eene
anato misch-physiologische school gevormd, mogelijk
geworden door de langzamerhand, te midden van de
heerschappij der tegenstrijdige stelsels, vergaderde
positieve kennis van de zamenstelling en de verrigtingen
der bewerktuigde ligchamen. Als overgang tot de
tegenwoordige histiologisch-physiologische opvatting
der levensprocessen kunnen wij Bichat noemen, wiens
‘algemeene ontleedkunde’ en wiens waardering der
ziektekundige ontleedkunde voor de kennis van de
ontwikkeling der ziekten, werkelijk de eerste meer
degelijke beschouwing der levensprocessen, in den
tegenwoordig daaraan toegekenden zin, bevatten.

Dat de gang van zaken, welke wij kortelijk leerden
kennen, niet alleen de physiologie betreft, maar dat
ook de pathologie hand aan hand met haar, den
invloed der stelsels moest ondervinden, behoeft geen
betoog; en een enkele blik in de geschiedenis der
geneeskunde toont ons, hoe verschillend het ontstaan
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en het verloop der ziekten door chemisten en vitalisten
werd opgevat, en welken invloed dit op de therapie
moest uitoefenen. Geen wonder, dat men zich van de
anatomisch-physiologische rigting meer goeds voor-
spelde, en dat de cellenleer van Schwann en Schleiden,
en de later slag op slag volgende nieuwe ontdekkingen
ook der pathologie een geheel ander aanzien gaven.
Terwijl men, om één voorbeeld te noemen, vóór de
kennis van de zamenstelling der tuberkels en kankers,
zelfs al mogt men overigens geneigd zijn de levens -
processen organisch-chemisch op te vatten, bijna
genoodzaakt was deze ziekelijke producten als een
soort van parasieten, als geheel heterogene vormsels te
beschouwen, die het ligchaam overvallen, bederven en
uitputten, leerde het histiologisch onderzoek de over-
eenkomst van die vormsels, in bouw, met de bestand-
deelen van het gezonde ligchaam kennen. De grove
iatrochemische voorstellingen der bedorvene en
kwaadaardig werkende stoffen in het ligchaam, de
mystieke voorstellingen van een beleedigden of ver-
zwakten archeus moesten vervallen. Met de kennis van
den oorsprong en den bouw dier vormsels verkreeg
men de overtuiging, dat de verklaring van hun ont-
staan, en van hunnen verderfelijken invloed op het
organisme, afhankelijk van veranderingen der cellen of
der andere bestanddeelen, welke niet plaats grijpen in
het gezonde ligchaam, zou moeten gezocht worden in
wijzigingen van de verrigtingen der vormbestanddeelen
van het ligchaam zelf. Meer voorbeelden zouden wij
kunnen aanhalen; maar in het algemeen schijnt het
thans aan geenen twijfel onderhevig dat de kennis van
de ontwikkeling en zamenstelling der dierlijke weefsels
uit cellen, en van de veranderingen, welke deze bij zieke-

lijke aandoeningen, der weefsels ondergaan, ons eene
groote schrede voorwaarts hebben gebragt, ja dat de
geneeskunde daardoor eerst verkregen heeft, wat men
gedurende eeuwen te vergeefs voor haar zocht: een
vasten grondslag, waarop eene rationele ziekteleer kan
gebouwd worden, waardoor ons misschien eindelijk
een inzigt zal gegeven worden in de oorzakelijke aan-
leidingen en in de ontwikkeling der ziekteprocessen.
Zoo als bekend is staat Virchow aan de spits dergenen,
die het heil der pathologie alleen verwachten van de
behoorlijke waardering der cellenleer, van het onder-
zoek der veranderingen, welke de weefselelementen in
zieken toestand ondergaan, en het is niet te ontkennen
dat hij zijne meeningen met een buitengewoon talent
en met groote scherpzinnigheid verdedigd heeft.

Wel is waar, heeft hij in onzen tijd niet meer die
overdrevene metaphysische, of ongemotiveerde humo-
raal-pathologische beschouwingen te bekampen; maar
de strijd omtrent den grondslag der ziekteleer heeft
een geheel ander karakter verkregen. Het geldt minder
de waarde van de kennis der cellen en harer ziekelijke
veranderingen – zij zal door niemand ontkend worden
– maar de beteekenis van de verschillende zamenstellende
deelen des ligchaams bij het ontstaan van een ziekte-
proces. Daarin meenen wij het hoofdpunt van den strijd
te vinden, welke gedurende eenige jaren tusschen Vir -
chow, Spiess, Lotze, en anderen gevoerd wordt, en tot
welks goed begrip eene juiste kennis van hetgeen men
cel en celwerking noemt, ons een eerste vereischte
schijnt. Daarom hopen wij den lezers van dit Tijd schrift
geene ondienst te doen, wanneer wij het wagen om de
tegenwoordige beschouwingen omtrent de cel, als oor-
sprong van elk zamenstellend deel des ligchaams, en, in

[C3] C.A. Pekelharing, 
In memoriam W. Koster (1907)
Den 7den juli is te Utrecht de oud-hoog -
leeraar Koster op bijna 73-jarigen leeftijd,
onverwachts nog, overleden. Onverwachts,

talenten. Vlug van begrip en scherpzinnig als
weinigen, maakte hij zich meester van uitge-
breide kennis op elk gebied waarmede hij in
aanraking kwam. Zijn veelzijdigheid was ver-
bazingwekkend. Hij kon zich niet beperken tot
de beoefening van wetenschap alleen. Ook
voor de kunst, muziek, schilderkunst, litera-
tuur, waren zijn zintuigen scherp en stond zijn
warm, ontvankelijk gemoed open. Hij be -
hoorde onder de eersten in ons vaderland, die
inzagen dat de studie der geneeskunde
nieuwe wegen moest inslaan, dat alleen de
strenge, met scherpe kritiek beoefende
natuurwetenschap de kliniek kon helpen uit
het moeras waarin zij was verzonken. Geen
wonder dat hij, naast Donders werkend, wel-
dra een hooge plaats innam onder de hervor-
mers der geneeskunde in Nederland. Het is
dikwijls gezegd dat, bij zijn schitterende talen-
ten, zijn invloed grooter had kunnen zijn en
zich over een ruimeren kring had kunnen uit-
strekken, indien het hem gelukt was zich
meer tot de studie van enkele onderwerpen te
bepalen. Koster was voor alle indrukken die
hem troffen vatbaar en kon niet laten op de

ofschoon reeds vele jaren geleden, door
anderen zoowel als door hem zelven,
gevreesd werd, dat het hem niet gegeven zou
zijn een hoogen leeftijd te bereiken. Het leven
van Koster is een leven geweest van bijna
aanhoudenden, veelal zwaren strijd tegen
moeilijkheden, hem, door een zwakke
gezondheid en door ongunstige omstandighe-
den, in den weg gelegd. Maar met ongemee-
ne veerkracht richtte hij zich telkens weer op
en wist hij de eereplaats te behouden, die hij
zich, als jong man reeds, onder de beoefe-
naars der wetenschap verworven had. Willem
Koster werd den 24sten october 1834 te
Boskoop geboren. Hij studeerde te Leiden in
de geneeskunde, werd lector aan de klinische
school te Rotterdam, kwam in 1859 te
Leiden, als prosector bij den hoogleeraar
Halbertsma, terug en werd drie jaren later, na
den dood van Schroeder van der Kolk,
benoemd tot hoogleeraar te Utrecht, waar
hem het onderwijs in anatomie, algemeene
pathologie, pathologische anatomie en
gerechtelijke geneeskunde werd opgedragen.

Koster was een man van buitengewone

[Afb. 11]. Portret van Willem Koster.
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verband daarmede, onze meening omtrent de betee -
kenis der cellulair-pathologie, uiteen te zetten.

De physiologie der cel. Wanneer men bedenkt dat er
naauwelijks 25 jaren verloopen zijn sedert Schwann
zijne ontdekking van het ontstaan der ligchaamsdeelen
uit cellen, en zijne beschrijving van hare vorming en
veranderingen bekend maakte, moet men zich ver-
wonderen over de belangrijke veranderingen, welke
zijne oorspronkelijke beschouwingen nu reeds onder-
gaan hebben, en over de vele toepassingen, waartoe de
kennis van de vorming en zamenstelling van het lig-
chaam uit cellen reeds geleid heeft. De veranderingen
in de theorie der celvorming zijn werkelijk zeer groot.
Terwijl Schwann de cellen liet ontstaan uit een blastema,
dat de tot organisatie geschikte stoffen bevat: eerst de
kernligchaampjes, daarna de kern, dan de celwand, als
een nieuwen neêrslag uit het blastema rondom de
kern, en eindelijk den celinhoud, door osmotische
opname van vocht binnen den celwand, leerden de
onderzoekingen al spoedig dat men zulk eene vrije
celvorming, welke geheel met de kristallisatie zou te
vergelijken zijn, nimmer te zien krijgt. Het bleek dat de
vorming van cellen, waar men haar zag plaats hebben,
steeds van reeds bestaande cellen, op verschillende
wijzen, uitging; terwijl men daar, waar de vorming der
cellen niet kan waargenomen worden, met groote
waarschijnlijkheid de bron kon aanwijzen waaruit zij
ontstaan, zoodat langzamerhand de theorie der vrije
celvorming verlaten werd, gelijk het duidelijkst blijkt
uit de bekende stelling van Virchow: omnis cellula a
cellula.

Maar ook de omschrijving, welke Schwann van de cel
gegeven had van ‘een blaasje, bestaande uit een vloeiba-

ren of korreligen inhoud, en een kern’, bleek al spoedig
te beperkt te zijn, en slechts voor de vorm elementen van
sommige organen, of voor de cellen op bepaalde trap-
pen der ontwikkeling te gelden, tenzij men vele bestand-
deelen van het ligchaam, welke in beteekenis geheel met
cellen overeenkomen, niet met dien naam bestempelen
wilde. Dat de kern ontbreken kan is overbekend; men
denke slechts aan de ronde bloedligchaampjes, de
oudere epidermiscellen, de pyoïde ligchaampjes, enz.
Dat er vormsels gevonden worden, welke geheel en al
het karakter van cellen hebben, maar waaraan men te
vergeefs een zelfstandig blaasje als wand zoekt, kan het
mikroskopisch onderzoek elk oogenblik aantoonen.
Het meest sprekende voorbeeld van dergelijke ‘cellen’
vinden wij in de dojerkogels van het bevruchte ei, welke
slechts uit een laagje taaije, ligt korrelige stof en een
kern bestaan. En die dojerkogels zijn toch in beteekenis
zeker wel de type van cellen, daar alle vormbestanddee-
len van het ligchaam zich daaruit ontwikkelen.

Daarenboven werd het hoe langer hoe moeijelijker
de beteekenis te begrijpen van vele vormsels, welke
men leerde kennen als bestanddeelen der organen,
wanneer men den naam van cel slechts wilde geven
aan een vormelement, dat aan de bepaling van Schwann
voldoet. Wij herinneren slechts aan de bestanddeelen
van het spier- en bindweefsel, welke onder den naam
van kernen van het sarcolemma, spierligchaampjes,
bindweefselligchaampjes bekend zijn. Die bestanddeelen
enkel als kernen, als overblijfsels van vroegere cellen te
beschouwen, is, om vele redenen, welke wij nog nader
zullen leeren kennen, hoogst onwaarschijnlijk. Het
zijn levende, werkzame bestanddeelen, bij de physio -
logische voeding en bij de ontwikkeling van ziekelijke

bezwaren te letten die tegen een meening,
zooëven door hem verdedigd, konden worden
ingebracht. Zonder twijfel ligt in zulk een ont-
vankelijkheid voor den onderzoeker, en niet
minder voor den docent, een gevaar. Maar
zijn neiging tot twijfelen belette niet dat Koster
bij zijn leerlingen, bij de beste vooral, in hoog
aanzien stond en dat zijn onderzoekingen, in
het bijzonder die over de ontwikkeling van het
ei in het ovarium bij den mensch, hem een
eervolle plaats verschaften in de wetenschap-
pelijke wereld. En wie zal zeggen hoeveel
meer Koster nog tot de vermeerdering der
kennis op het gebied van anatomie en patho-
logie zou hebben bijgedragen, indien hij niet,
in 1876, bij zijn werk, door een kwaadaardige
infectie was getroffen, die hem aan den rand
van het graf bracht en waarvan hij de gevol-
gen nooit geheel te boven is gekomen! Die
infectie is voor hem de bron geweest van bit-
ter lijden, ofschoon het hem aan steun in den
strijd niet ontbrak en hij zelf alle krachten
inspande om zich er bovenop te houden. Hij
werd ontheven van het onderwijs in pathologi-
sche anatomie en algemeene anatomie en in

talrijke vrienden, zijn merkwaardige veer-
kracht bleek hem niet verlaten te hebben. Na
een paar jaren in den kleinen, rustigen en
toch zoo opwekkenden kring van zijn gezin te
Hilversum te hebben doorgebracht, keerde hij
te Utrecht terug, vol van zijn oude belangstel-
ling in al wat menschelijk is, vol werklust en
zucht om zich nuttig te maken, nu niet als
anatoom, maar als encyclopedist, als redac-
teur der Wetenschappelijke Bladen.

Wie Koster, bij zijn emeritaat, voor een
gebroken man hield, heeft gezien hoezeer hij
zich vergist had. De fijne, scherpe geest van
den natuuronderzoeker, in al het menschelijke
belangstellend, bleek nog in volle kracht te
zijn. Den 26sten october 1902, bijna 15 jaren
nadat hem emeritaat verleend was, werd door
een grooten kring van vereerders, aangevoerd
door zijn vriend en leerling Talma, maar uit
alle afdeelingen van wetenschap samengeko-
men, zijn 40-jarig professoraat gevierd.
Koster noemde zich ‘oud-hoogleeraar’ maar
in werkelijkheid was hij hoogleeraar gebleven,
voor elken Nederlander die in zaken van
wetenschap eenig belang stelt. […]

gerechtelijke geneeskunde; meer dan een-
maal werd hem een verlof verleend en eenige
jaren later werd hem een lector in de anato-
mie toegevoegd. Van zijn kant worstelde
Koster tegen zijn lot met bewonderenswaardi-
ge geestkracht. Zijn belangstelling in weten-
schappelijke vraagstukken verliet hem niet.
Hij was het die in ons Tijdschrift de onderzoe-
kingen van Billroth over bacteriën en het werk
van Koch over miltvuur bekend maakte. Zijn
onderzoekingen over de bewegingen van den
voorarm en de hand zijn in dien kwaden tijd
verricht. Maar ten slotte moest hij den strijd
opgeven. Toen hij den 26sten october 1887
onder groote belangstelling zijn 25-jarig pro-
fessoraat vierde, werd hem door curatoren
medegedeeld dat hem opnieuw voor eenige
maanden verlof verleend was, om in het zui-
den herstel van gezondheid te zoeken. Daar
gekomen, zag hij weldra in, dat het hem niet
mogelijk zou zijn het werk in de anatomie te
hervatten. Hij vroeg eervol ontslag, dat hem
bij Kon[inklijk] Besluit van 21 juni 1888 werd
verleend. Als een gebroken man kwam hij
hier terug. Maar, tot groote vreugde van zijn
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produkten van groot belang; maar ook daaraan is van
een celwand niets te bespeuren.

Door deze reeds sedert lang bekende feiten, en naar
aanleiding zijner onderzoekingen en beschouwingen
omtrent de spierligchaampjes, werd Max Schultze er toe
gebragt om de vraag ‘wat men een cel moet noemen’,
ernstig te bespreken [Ueber die Muskelkörperchen,
und das, was man eine Zelle zu nennen hat, Archiv von
Reichert und Du Bois-Reymond, 1861]. Kort daarop
hield zich ook Hensen te Kiel met dezelfde vraag bezig
[Zur Physiologie der Blutkörperchen, und die Zellen -
natur derselben, Siebold und Kölliker’s Zeitschrift (für
wissenschaftliche Zoologie), 1859], waartoe hem on -
derzoekingen omtrent de bloedligchaampjes van den
kikvor sch aanleiding gaven. De naam van celinhoud is
in de dierlijke weefselleer genoeg bekend, maar die van
protoplasma, waaraan de botanici, sedert Mohl, een
bepaald begrip verbinden, minder. Toch hebben wij
even goed behoefte aan dien naam als de planten-ana-
tomen. Zoo als bekend is kan de inhoud eener cel zeer
verschillen, en wisselt ook af naar de verhoudingen
waaronder zij verkeert, en de stoffen waarmede zij in
aanraking komt (vetcellen, levercellen). In het al -
gemeen berust op het voortdurend veranderen van
haren vloeibaren inhoud, op de osmotische wisseling
tusschen dezen en het omspoelende vocht, de werk-
zaamheid van vele cellen bij de stofwisseling en de
afscheiding.

Maar behalve dien vloeibaren en veranderbaren in -
houd bemerken wij aan vele cellen, hetzij binnen den
celwand, hetzij, als deze ontbreekt, rondom een kern,
een laagje taaije korrelige stof, welke veel zelfstandiger
is, en, evenals de kern, een overblijfsel vormt van de
oorspronkelijke massa, waaruit de cel ontstond. Bij de
plantencellen, waar die stof nog veel duidelijker in het
oog valt, draagt zij den naam van protoplasma; en
Schultze ijvert er onzes inziens teregt voor, om dien
naam ook in de dierlijke weefselleer in te voeren. Dan
heeft men ook een bepaalden naam voor de taaije,
korrelige stof, welke de kern der dojerkogels (de splij-
tingsbollen) van het bevruchte ei omgeeft. De laatste
bestaan uit niets anders dan uit den voortdurend
vermeer derenden inhoud van de oorspronkelijke eicel,
in welke door den invloed van het sperma virile, die
toename en regelmatige verdeeling door kernsplijting
binnen den wand der cel (endogene vorming) opgewekt
wordt. [Een vele pagina’s lang vertoog over allerlei cel-
vormen, en of die voldoen aan de definiëring volgens
Schulze: ‘een cel is een kern omgeven door een laagje
protoplasma’, is hier weggelaten.]

Werpen wij nu nog een blik op de tegenwoordige
opvatting van het woord cel, en de kennis van de veran-
deringen, welke zij in zoo vele rigtingen kan ondergaan,
als grondslag voor onze beschouwing omtrent de lig-
chaamsverrigtingen: de voeding, de afscheiding, de
désassimilatie, enz. Niets is gewoner dan door physiolo-
gen te hooren beweren, dat de spijsvertering, de voeding
en de afscheiding eene reeks van scheikundige proces-
sen zijn. In een ruimen zin opgevat, is er ook tegen die

bewering niets in het midden te brengen, want, hoe
spiritualistisch gezind men ook wezen moge de over-
eenkomst van de stoffen, welke in, en uit het ligchaam
worden gevoerd met die, welke wij ook buiten het
ligchaa m aantreffen, en van vele veranderingen dier
stoffen binnen het ligchaam, met zoodanige welke wij
ook kunstmatig kunnen bewerken, is niet te misken-
nen. Maar hetgeen in het binnenste der weefseldeelen
geschiedt onttrekt zich aan onze waarneming, en daar
hebben veranderingen der stoffen plaats, waarvan wij
zelfs nog geen denkbeeld hebben. De scheikundige
ontleding der weefsels geeft niet het minste licht. De
wijzigingen, welke de stoffen bij hare veranderingen in
levende weefselelementen ondergaan, zijn te subtiel en
te snel voorbijgaande, om door onze onderzoekings-
middelen erkend te worden, en men vindt het reeds
een belangrijk resultaat, wanneer men van een be -
standdeel der cellen en vezels ontdekt, dat het zich van
eene in het bloed opgeloste eiwitverbinding onder-
scheidt, doordien het in hetzelfde vocht al of niet
opgelost wordt; en de factoren, welke de opgeloste
bloedbestanddeelen tot weefselelementen maken,
welke deze na zekeren tijd weder doen versmelten,
vloeibaar worden en onder den vorm van ureum,
acid[um] uricum, koolzuur water enz. uit het ligchaam
verwijderen, zijn ons geheel onbekend. Blijkbaar moe-
ten wij echter den invloed , waardoor die processen
geschieden, in de cellen of hare derivaten zoeken;
maar wij moeten het erkennen, dat zij voor onze
oppervlakkige waarneming meer de rol vervullen van
den intelligenten chemicus, die planmatig eenige stoffen
mengt om een zeker resultaat te verkrijgen, dan van de
ééne of andere stof in het mengsel zelf, die steeds,
krachtens zijne eigenschappen, een bepaalden invloed
uitoefent. Toch zou het hoogste doel der physiologische
scheikunde bereikt zijn, indien wij de lotgevallen
eener in het ligchaam gevoerde stof tot aan hare uit-
scheiding stap voor stap konden volgen, en daaruit
met zekerheid de verschillende verbindingen, die in de
onderscheidene deelen des ligchaams gevormd wor-
den, konden afleiden. De autonomie der cel zou dan in
eene reeks van scheikundige processen opgelost worden
en de geheele stofwisseling ons helder en duidelijk
voor oogen staan. Of dit ideaal eenmaal zal bereikt
worden, of het zelfs uit den aard der zaak ooit kan
bereikt worden, willen wij niet beslissen, maar bij onze
tegenwoordige kennis moeten wij vitalisten zijn, de
levenseigenschappen der ligchaamselementen als een
bepaalden invloed beschouwen, welken wij niet nader
kunnen verklaren.

Zulk een invloed moest ook Schwann aannemen,
toen hij aan de kern zijner cel eene metabolische
kracht toeschreef, maar de uitbreiding onzer kennis
omtrent de beteekenis der cellen en van hare verschil-
lende deelen in het ligchaam hebben wij aan de latere
onderzoekingen te danken. Uit hetgeen wij vroeger
zeiden zal reeds van zelf volgen, dat het protoplasma
met zijne kernen voor de eigenlijke vorming, voor de
vermenigvuldiging der cellen de meeste waarde heeft.
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Men denke slechts aan de splijtingsbollen van den
dojer en aan de spier- en bindweefselligchaampjes. In
het algemeen kunnen wij zeggen, dat de eigenlijke
vormin g van ligchaams-bestanddeelen door het proto-
plasma bewerkt wordt, waarvoor zijne vermeerdering
en verdeeling noodig is. Ook vele zoogenaamde inter-
cellulaire stoffen moeten als veranderd protoplasma
beschouwd worden. Daarentegen kunnen ook uit de
omgevende vloeibare organische stoffen, nadat deze
eerst het protoplasma doorstroomd hebben, secundaire
lagen worden gevormd, welke de cel omgeven. Als
voorbeeld hiervan kunnen wij de cellulosewanden der
plantencellen, de dikke wanden der kraakbeenligchaam-
pjes, het sarcolemma der spiervezels, enz. noemen. Ook
schijnt in sommige gevallen de oppervlakkigste laag
van het protoplasma een zelfstandig vliesje en zoo tot
celwand te kunnen worden. Daarbij kan een gedeelte
van het protoplasma aanwezig blijven, of het gaat bin-
nen den celwand geheel teloor, en wordt vervangen
door een vloeibaren inhoud, waarbij de kern aanwezig
kan blijven of verdwijnen. Maar in het laatste geval is
de cel niet meer tot vermenigvuldiging, niet meer tot
de eigenlijk plastische verrigtingen geschikt. Hensen
voert als eenig voorbeeld van verdeeling van zulke cellen
(geheel met de bepaling van Schwann overeenkomen-
de) de embryonale bloedligchaampjes aan. Maar is de
afwezigheid van het protoplasma daarbij bewezen? Is
dit gedeeltelijk aanwezig dan kan binnen den celwand
door kernverdeeling en vermeerdering van het proto-
plasma nieuwe celvorming ontstaan, waarvan ook de
kraakbeencellen, de vorming van vele zaaddraden bin-
nen één celwand (bij sommige dieren) als voorbeelden
kunnen dienen (endogene vorming). Wel is waar ont-
staan naar Kölliker’s opgave de zaaddraden uit de kern
der cellen, maar op de aanwezigheid van protoplasma
in de dierlijke cellen is tot nog toe weinig gelet, en van
nu aan zal daaromtrent zeker meer onderzocht worden.
De protoplasma-laagjes met hunne kernen zijn dus de
ware plastische cellen, waarvan de groei en de onder-
houding des ligchaams uitgaat.

Ook de vorming van cellen in ziekelijken toestand is
eene wijziging in de plastische verrigtingen van het
protoplasma met de kern. Wij komen daarop later terug,
maar wijzen als voorbeeld slechts op de mikroskopische
waarnemingen van den laatsten tijd, welke het ontstaan
van etterligchaampjes, tuberkels, kankercellen, enz. uit
de hoornvliesligchaampjes en bindweefselligchaam-
pjes zoo overtuigend hebben aangetoond [W. Koster,
NTvG 1861]. Dat ook voor de herstelling van gescheiden
ligchaamsdeelen en van verlies van substantie het
proto plasma van het hoogste gewigt is, zal wel geen
betoog behoeven. Cellen die eenmaal een eigen wand
bekomen hebben, en waarin het protoplasma verdwe-
nen is komen in het ligchaam in groote hoeveelheid
voor (roode bloedligchaampjes, epithelia, vele vet cel -
len enz.). Hebben deze, welke bij Schwann's beschou-
wing, als de volmaakste type der cel beschouwd
moesten worden; dan geene beteekenis voor het dier-
lijk ligchaam? Zeker, eene zeer groote, maar het eigen-

lijke zelfstandige leven der cel is gedaan. Zij komt, als
wij het zoo eens mogen uitdrukken, meer onder den
invloed der gewone chemische en physische processen
in het ligchaam waarop zij door haren eigenaardigen
bouw een grooten invloed kunnen uitoefenen, maar
waarin eindelijk ook haar verdwijnen, en hare oplos-
sing in het menstruum dat haar bevat, gegrond is.
Bijzonderheden hieromtrent zouden ons te ver aflei-
den. Men denke echter slechts aan den belangrijken
invloed welke de roode bloedligchaampjes waarschijn-
lijk op de zamenstelling van het vloeibare gedeelte des
bloeds uitoefenen, en welke gedurende de osmotische
strooming tusschen den inhoud der ligchaampjes en
het vocht buiten hen ontstaat, aan den invloed der
osmotische processen bij de afscheiding (uriensecre-
tie) enz. [noot: Omtrent den invloed dier cellen bij de
afscheiding heerscht echter nog veel duisters, en wij
moeten zoowel de metabolische kracht der kernhou-
dende protoplasmalaag (bij de gal-vorming bijv.) als
een physisch-chemischen invloed der cellen met eigen
wand en vloeibaren inhoud aannemen, maar omtrent
de verhoudingen in dit opzigt bij verschillende af -
scheidende organen ontbreekt ons de feitelijke kennis].
De vetcellen voldoen ook volkomen aan de bepaling
welke wij zoo even gaven. Onder den invloed van een
vermeerderden toevoer van vet door het bloed, of van
scheikundige processen welke de omzetting van andere
stoffen binnen het ligchaam in vet bewerken, vormt zich
uit een gedeelte van het protoplasma des bindweefsels
een cel, welker inhoud geheel uit vet bestaat en welke
door een eigen vliesje omgeven wordt; maar een zelf-
standig leven kan men die cellen naauwelijks toekennen;
zoo spoedig de toevoer van vet ophoudt, zoo spoedig er
scheikundige processen plaats hebben, welke de ver-
branding binnen het ligchaam bevorderen, vervallen de
cellen weder en wordt het vet omgezet.[...]

De cellulair-pathologie. Het is hier ons doel niet een
volledig overzigt te geven van de verschillende stelsels,
welke in de geneeskunde geheerscht hebben, zoo als
noodig zou zijn om eene juiste voorstelling te ver krijgen
van de historische ontwikkeling der ziekteleer tot in
den jongsten tijd, en van de wijze waarop daardoor, in
verband met de ontdekkingen op anatomisch (his tio -
logisch) gebied, de beschouwingen van Virchow moge-
lijk werden, welke thans algemeen onder den naam van
cellulair-pathologie bekend zijn. Het be stude ren van
de geschiedenis der geneeskunde moge aantrekkelijk,
en bij het behandelen van een onderwerp als het onze,
zeer dienstig zijn tot goed begrip der zaak: hetgeen voor
ons tegenwoordig doel nood zakelijk is, mogen wij als
bekend veronderstellen, terwijl reeds een proeve van
eene vergelijkende, hier en daar kritische beschouwing
van Virchow’s meeningen, tegenover de neuropatholo-
gie van Spiess en in verband met de vroegere stelsels, in
dit tijdschrift geleverd werd door den hoogleeraar Van
Geuns (�A3). Wij zullen dus minder vergelijken der -
wijze te werk gaan, maar trachten ons eene zoo duidelijk
mogelijke voorstelling te vormen van de eischen, welke
men aan een wetenschappelijke pathologie mag stellen,

[A4] W. Koster, De beteekenis van het woord cel (1862) 37



en een antwoord op de vraag zoeken, in hoeverre de cel-
lulair-pathologie van Virchow daaraan voldoet, waarbij
onze vroegere beschouwingen omtrent de cellen en hare
levenswerkzaamheid hier en daar van dienst zullen zijn.

Wat verlangt de geneeskundige van de pathologie?
Eene bepaling der pathologie, waarmede wel iedereen
zal instemmen, is niet moeijelijk te geven. Zij moet
ziekteleer zijn in den uitgebreidsten zin des woords,
het ontstaan, de ontwikkeling, de wetten van verloop en
de gevolgen voor het ligchaam van de ziekteprocessen in
de organen en weefsels leeren kennen; zij moet de
ziekteverschijnselen gedurende het leven met die orga-
nische veranderingen in verband brengen, of, waar
voor groepen van ziekteverschijnselen geene bepaalde
organische veranderingen bekend zijn, de beteekenis
dier ziekteverschijnselen, op zich zelve beschouwd,
doen kennen, en door hunne vereeniging juiste ziekte-
beelden leveren. De nosologie is een onderdeel der
pathologie; zij beschouwt de ziekten, welke het ligchaam
kunnen treffen (al of niet met bekende organische ver-
anderingen gepaard gaande) als gegeven, en groepeert
ze naar zekere overeenkomst, in de oorzakelijke aanlei-
dingen, in het verloop, in den zetel enz. gelegen, zoodat
er een stelsel van ziekten ontstaat en een geleidelijk
overzigt mogelijk is. [noot: Zoo spreekt men van het
plaatsen eener ziekte in het nosologische niet in het
pathologische kader.]

De taak der eigenlijke ziekteleer, pathologie, is dus
zeer omvangrijk. Zij houdt zich bezig met het nasporen
der ziekteoorzaken, welke in de kosmische en telluri-
sche invloeden, of in het ligchaam zelf gelegen kunnen
zijn (aetiologie), zij beschouwt de verschijnselen,
welke door de inwerking dier ziekteoorzaken ontstaan
(symptomatologie en semiologie), zij spoort de orga-
nische veranderingen in het ligchaam, waarvan die
verschijnselen afhangen, op, en tracht hare wijze van
ontstaan en de zamenstelling der organisch veranderde
ligchaamsdeelen of nieuw gevormde ziekteprodukten
te leeren kennen – het jongste en in den laatsten tijd
het meest gewaardeerde hulpmiddel der pathologie –
(pathologische anatomie en histiologie), waardoor wij
een inzigt verkrijgen in de organische ontwikkeling en
de opeenvolgende veranderingen van een ziekteproces
(pathogenie). Men vergeve ons deze schoolsche bepa-
lingen, welke wij niet mogten nalaten, om de begrippen,
welke wij aan zekere woorden verbinden, duidelijk te
omschrijven en later verwarring voor te komen.

Neemt men het genoemde doel der pathologie in
aanmerking dan verwondert het ons niet, dat zij zoo
ligt in supranaturalistische of ten minste in speculatieve
beschouwingen verviel. Immers om een goed begrip
van het ontstaan en het verloop van het zieke leven te
hebben, moet men het gezonde leven volkomen ken-
nen; en evenzeer als men op physiologisch gebied
onvermijdelijk met de speculatief-wijsgeerige stelsels in
aanraking kwam, indien men het leven als een organisch
geheel wilde opvatten en voorstellen, moest ook de
pathologie, zoo spoedig zij zich als geheel, als ‘doctrina’
wilde constitueren, van de eene of andere theoretische

beschouwing uitgaan. Zoo ontstonden de pneuma -
tische, de spiritualistische, de oudere vitalistische, de
materialistische opvatting, allen even gebrekkig, om dat
de grondoorzaak, het ontstaan van organisatie en leven,
en daarmede het inzigt in de wetten van het begin, het
verloop en het einde van het leven, onbekend waren.

Maar, gelijk wij in onze inleiding reeds opmerkten,
langzamerhand ontwikkelde zich de experimentele,
empirische en pathologisch-anatomische rigting: een
veel bescheidener standpunt, waarop men niet begon
met het leven als geheel te willen begrijpen, maar door
deugdelijke waarneming en proefneming, en door het
onderzoek der ziekelijk veranderde deelen (in verband
met de ziekteverschijnselen gedurende het leven) een
groot aantal feiten trachtte te verzamelen, tusschen
welke empirisch zamenhang en verband werden op  -
gemerkt. Op die wijze werd een positieve kennis
verkre gen, die, wel is waar, niet dat groote ideaal kon
verwezenlijken, dat ieder denkend mensch gevoelt,
maar dat als een onverbiddelijke sphynx ons slechts
een aantal onoplosbare raadsels voorhoudt, als men
het wil bereiken, doch welke voor het praktisch doel
der physiologie en pathologie veel beloofde, en daar-
enboven later misschien als hulpmiddel voor eene
meer wijsgeerige verklaring van het gezonde en zieke
leven zou kunnen dienen. De toenemende ontleed-
kundige kennis, de ontdekking van den bloedsomloop,
der reflexbewegingen, de proefondervindelijke bepaling
van den zenuwinvloed, de vergelijking der in en uit het
ligchaam gevoerde stoffen, de kennis van den oorsprong
der dierlijke warmte door scheikundige processen over-
eenkomstig met de verbranding, de weefselleer van
gezonde en zieke organen, de ontwikkeling van alle
planten en dieren uit overeenkomstige vormelementen
(cellen) zijn eenige voorbeelden, welke wij kunnen
opnoemen, om aan te toonen, wat de anatomisch-
physiologische rigting opleverde.

Dat in de verschillende pathologische stelsels de
voorstellingen omtrent den oorsprong van een ziekte-
proces in het een of ander orgaan of weefsel zeer moes-
ten uiteenloopen, is te begrijpen. Die voorstellingen
kunnen onder de twee bekende rubrieken: humoraal-
en solidairpathologie gebragt worden, waarvan de eerste
de vloeistoffen, de andere de vaste bestanddeelen van
het ligchaam als uitgangspunt der ontwikkeling van
een ziekteproces aannam. Tot goed begrip is het niet
overbodig op te merken, dat de twee genoemde theo-
riën beter door de namen van humoraal- en solidair-
pathogenie zouden uitgedrukt worden. Immers wat
men humoraalpathologie noemt is slechts een on -
derdeel van een geheel pathologisch stelsel. Om het
ontstaan van een bedorven vocht, eener materia pec-
cans, van een schadelijk loogzout of zuur (Sylvius) of
de wijze waarop het in het ligchaam komt te verklaren,
moest men de aetiologie te hulp roepen, waarbij ook
onvermijdelijk de kennis van de normale zamenstel-
ling en verrigtingen, en der chemische processen in het
ligchaam noodzakelijk was. Daarbij had de humoraalpa-
thologie nog de verschijnselen en het verloop der ziek-
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ten gedurende het leven te beschrijven. Het een met het
ander, was eerst de pathologie, in den zin, welken wij
omschreven hebben. Eene dergelijke be schouwing geldt
ook voor de zoogenoemde solidairpathologie. Deze
opmerking geschiedt niet uit zucht tot spitsvondigheid,
maar wij hopen later aan te toonen, dat ook de zooge -
noemde cellulair-pathologie pathogenie is, waarmede
wij juist hare beteekenis zullen trachten op te geven.

Dat de solidairpathogenie vooral gemakkelijk in
supranaturalistische beschouwingen verviel, is niet te
verwonderen; en al naar het pathologische stelsel in
het geheel, verschillen de oorzakelijke aanleidingen,
welke men voor het ziekworden van een ligchaamsdeel
aannam: veranderingen van het ingeschapen vuur, van
het pneuma zootikon, de spiritus offensus, de verzwakte
archeus, de vermeerderde of verminderde prikkelbaar-
heid (sthenie en asthenie) in het stelsel van Brown,
enz. Zulke eenzijdige pathogenetische beschouwingen
waren alleen mogelijk door de hoogstgebrekkige kennis
van de zamenstelling der bewerktuigde ligchamen.
Nadat de ontleedkunde meer ontwikkeld, de weefsel-
leer door Bichat als een zelfstandig geheel gevormd,
en, door de ontdekkingen van Schleiden en Schwann,
de oorspronkelijke zamenstelling en vorming der
ligchaams deelen aangetoond waren, begon men in te
zien, dat de willekeurige scheiding tusschen vochten
en vaste deelen in het ligchaam ongerijmd was, en
nadat de geneeskunde in de laatste jaren een over-

gangstijdperk van beginselloosheid en vruchteloos
zoeken naar een vasten grondslag voor pathogene -
tische beschouwingen doorloopen had, trad Virchow
op met zijn denkbeeld om het primaire vormelement
der weefsels, de cel, ook als uitgangspunt voor het ont-
staan van ziekteprocessen te beschouwen, waardoor de
eenzijdige meeningen van vroeger voorkomen werden,
en waarvoor de inmiddels, en vooral onder zijne
hande n, ontwikkelde pathologische histiologie reeds
de schoonste bewijzen leveren kon [Virchow, Ueber
die Standpunkte in der wissenschaftlichen Medizin,
1847 en Die Cellularpathologie, 1858]. Men moge over
de ‘cellulair-pathologie’ denken zoo als men wil, de
groote verdienste van Virchow kan niet ontkend wor-
den, met een genialen greep weder orde gebragt te
hebben in een toenmaals niet geringe verwarring van
denkbeelden, en een beginsel voor de ontwikkeling
der geneeskundige wetenschap aan de hand te hebben
gedaan, dat, op zijne regte waarde geschat, rijke vruch-
ten kan dragen. Het zou echter, gelijk gewoonlijk bij
het ontstaan van een nieuw phaenomeen op eenig
wetenschappelijk gebied, niet moeijelijk vallen, aan te
toonen, dat de denkbeelden van Virchow niet vol -
komen nieuw waren, maar dat hunne uiteenzetting
slechts mogelijk werd door de tijdsomstandigheden,
waaronder hij leefde, na de belangrijke vermeerdering
onzer physiologisch-histiologische kennis. In het
stelse l van Brown liggen de kiemen van Virchow’s leer

[B1-1] G.O.E. Lignac,
Quo vadis? (1952) 
Zoals de auteur aan het slot van zijn artikel
terecht constateert, past deze bijdrage eigen-
lijk niet goed in de rubriek ‘Clinische lessen’.
Van klinische casuïstiek is geen sprake. Toch
geeft het artikel een goed overzicht van de
histo rische hoofdlijnen in het denken over de
pa thologie als grondslag voor het denken in
de geneeskunde.

Dames en Heren. In deze bewogen tijden, nu
het kostbare, geestelijke goed, waarvan ons
een overgroot deel door de voorzaten is over-
gedragen, aan een herwaardering blijkt te
moeten worden onderworpen, nu de begrip-
pen ruimte èn snelheid èn tijd een andere
betekenis voor de mens verkrijgen, bekruipen
de volgende vragen de wetenschapsbeoefe-
naar: Waar staat men thans in zijn speciale
gebied met betrekking tot de doelstelling? Is
de weg, welke men bewandelt ter bereiking
van dit (deze) doel(einden), de juiste; waar-
heen moet deze leiden, en wat heeft men in
de naaste toekomst doelbewust na te stre-
ven? Het doel, waarnaar de geneeskunde
streeft, is het herstel van het lichamelijke en
geestelijke welzijn van de zieke mens, de
waarborging ervan en de voorkóming van
ziekte en invaliditeit. Iedere specialist op zijn,
onvermijdbaar beperkt, gebied en op zijn

leedkunde betroffen. De hoogleraar Eduard
Sandifort (1742-1814) gaf zijn Observationes
anatomico-pathologicae (1777-1781) uit,
begon zijn standaardwerk Museum anato -
micum academiae Lugduno-Batavae des -
criptum, I en II (1793), hetwelk door zijn zoon
Gerard Sandifort (1779-1848) werd voortge-
zet (III en IV, 1827). Deze vier boeken, welke
geïllustreerd waren, hetgeen niet het geval
was met die van Morgagni, lieten niet na, bij,
maar ook geruime tijd na het verschijnen
diepe indruk te maken. Cruveilhier noemde E.
Sandifort zelfs de vader en schepper der
pathologische iconographie. In Engeland was
het onder anderen John Hunter (1728-1793)
die op dit gebied zeer verdienstelijk werk
verricht te en experimentele pathologie be -
oefende. Hij is ook de grondvester van het
wereldberoemde museum voor anatomie,
zoölogie en pathologie te Londen. Alom werd
de betekenis van het methodische onderzoek
na de dood ingezien, het werd vlijtig verricht
en vond in F. Xavier Bichat (1771-1802) een
hartstochtelijk beoefenaar. Het was hem niet
voldoende het zieke orgaan aan te wijzen,
men moest hierin ook het zieke weefsel
opsporen. De organen bestaan uit weefsels,
‘membranen’ noemde Bichat ze; zij zouden
de dragers zowel van de normale als de zie-
kelijke levensfuncties zijn. De toendertijd
onvoldoende microscopische techniek, en het

eigen wijze, poogt als schakel in het geheel
de radicale genezing van de patiënt te
bewerkstelligen. Hoe staat het nu met de
ziektekundige ontleedkunde? Wil men de
weg, die dit ‘spe cialisme’ in de naaste toe-
komst zal gaan, markeren, dan dient, zij het
ook in vogelvlucht, te worden nagegaan, hoe
onze voorouders deze hebben gebaand.

Van een stelselmatig, anatomisch onder-
zoek van het zieke organisme kan men pas
sinds 1761 spreken, toen Giovanni Battista
Morgagni (1682-1771) hiertoe een methode
aan de hand deed. Deze was en is nog het
weldoordachte, ontleedkundige onderzoek na
de dood. Mor gagni deed op 79-jarige leeftijd
zijn levenswerk De sedibus et causis morbo-
rum per anatomen indagatis libri quinque het
licht zien. Hij be schreef de verschillen naar
de vorm tussen normale en abnormale orga-
nen, noemde deze abnormale organen de
zetel der ziekte en trachtte tevens de tijdens
het leven waargenomen functie-afwijkingen
door genoemde morphologische veranderin-
gen te verklaren. Aan ziekten werd een ana-
tomische basis geschonken. Nog heden ten
dage is het anatomische denken een integre-
rend bestanddeel van de clini sche diagnos-
tiek en therapie.

Niet onvermeld mag blijven, dat korte tijd
na Morgagni’s arbeid, in Leiden werken het
licht zagen, welke ook de ziektekundige ont-
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omtrent de zelfstandige prikkelbaarheid der cel; en dat
het zoo weinig vasten grondslag verkreeg, en op zulke
zonderlinge wijzen door Brown’s navolgers veranderd
werd, ligt aan het gemis van histiologische en patholo-
gisch-anatomische kennis in dien tijd. Brown kon van
cellen, celderivaten, celterritorien en cel-aequivalenten
nog niet weten. Eveneens vinden wij in het vitalisme
van Theophile de Bordeu de beginselen van Virchow’s
leer. ‘Bordeu theilte zwar die Ansicht von dem Nerven -
reichthum der Drüsen, aber er schrieb ausserdem der
Substanz der letzteren als solcher die Fähigheit zu, die
Absonderungsstoffe aus dem Blute zu bereiten. Noch
deutlicher traten seine vitalistische Ansichten bei seinen
Untersuchungen über das Zellgewebe hervor. Da das-
selbe weder Gefässe noch Nerven enthalt, so erklärt
Bordeu die Functionen desselben aus dem ‘Tonus’
Stahl’s. Sofort wandte Bordeu diese Grundsatze auch
auf die Pathologie an, namentlich auf die Lehre von
den Kachexiën’ etc. [Haeser, Geschichte der Medizin,
1853. Wij zouden nog een klassieker voorbeeld van
‘cellu listische Tendenzen’ kunnen aanhalen. Bij Gale -
nus vindt men reeds den raad om ‘mikroskopisch te
denken’]. Wie erkent in den ‘tonus’ van Stahl voor de
verrigtingen van het bindweefsel niet de zelfstandige
‘Reizbarkeit’ van Virchow! Dit alles belet echter niet
dat de oorsprong der eigenlijke cellulair-pathologie
van Virchow dagteekent, daar door hem eerst het
organisch vormelement van het ligchaam met zijne

onmiskenbare (vitale) krachten, ook als uitgangspunt
voor alle ziekten, werd gewaardeerd. Dit is het nieuwe
beginsel, waarvan wij straks spraken, en wij moeten
thans de vraag trachten te beantwoorden of daarin
werkelijk een betere grondslag voor eene pathologie
gelegen is, al is het dan ook voor eene ‘Pathologie der
Zukunft’, zoo als men Virchow’s beschouwingen wel
eens genoemd heeft. Daarbij zullen wij de gebreken
opmerken, welke naar onze meening aan dat beginsel
verbonden zijn, aan welke afdwalingen degenen bloot-
staan, die het voor het uitsluitend ware houden.

‘De cel is het uitgangspunt, van alle pathologische
veranderingen. Dat zij ziekelijke producten kan voort-
brengen hangt af van hare prikkelbaarheid, welke ook
zonder zenuwinvloed bestaat. De cel kan zoodanig
geprikkeld zijn, dat hare verrigtingen toenemen, zon de r
dat er verder zigtbare stoffelijke veranderingen (zenuw-
werking, spierzamentrekking, beweging van het flikker[?
v.L.]-epithelium, vermeerdering van de afscheiding
eener klier) achter blijven. Dit is de functio nele prikke-
ling. Of de prikkels hebben ten gevolge dat in de cel
meer voedingsmateriaal wordt opgenomen en omgezet,
ten gevolge waarvan zij zwelt, en later nieuwe cellen
kan voortbrengen, of onder andere verhoudingen te
gronde gaan: nutritieve prikkeling (ontstekingen, pa -
ren chymateuse orgaanveranderingen, zooals Morbus
Brightii enz.). Of de cellen worden formatief geprik-
keld, dat is, er wordt door den prikkel eene neiging tot

[Afb. 12]. De grondleggers
van de pathologische
anatomie: (1) Giovanni
Battista Morgagni, 
(2) Eduard Sandifort, 
(3) Gerard Sandifort, 
(4) John Hunter, (5) Xavier
Bichat, (6) Matthias Jakob
Schleiden, en (7) Theodor
Schwann. Illustratie bij het
artikel van G.O.E. Lignac; 
de portretjes van R. Virchow
en C. von Rokitansky zijn
hier weggelaten.
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vermeerderde celvorming opgewekt, welke zich door
vergrooting der elementairdeelen (hypertrophie) of
door vermeerdering van hun aantal (hyperplasie) doet
kennen, en waarin tevens de naaste oorzaak voor het
ontstaan van de zoogenaamde homologe en heterologe
nieuwvormingen gelegen is.’ Dit zijn de bekende stellin-
gen, welke als het grondthema der beschouwingen van
Virchow kunnen gelden. [noot: Wij zouden vele bena-
mingen, welke Virchow ingevoerd heeft, in verband
met ons onderwerp kunnen beschouwen. Zoo wordt
de heterogenie tot de heterologie en de heterotopie
teruggebragt. Zoo behandelt Virchow eene reeks van
‘passieve processen’ waartoe de vettige metamorphose
‘de nekrobiose’ behoort. Maar daar de eerste slechts
namen zijn voor sommige uitingen der ‘formative
Reizung’ en de passieve processen wel uitmuntend
mikroskopisch onderzocht en beschreven, maar, zoo
ver mij gebleken is, niet met de aangenomen celprik-
kelingen in verband gebragt zijn, komen zij voor ons, bij
eene beschouwing waarin over het beginsel gehandeld
wordt, minder in aanmerking.] Het zijn de grondslagen
der cellulairpathologie, want wat overigens in zijne
volumineuse geschriften, welke op ons onderwerp
betrekking hebben, wordt gevonden, zijn, of weêrleg-
gingen van bedenkingen, welke door voorstanders der
neuropathologie werden geopperd, of vergelijkingen
met de andere voorstelling, dat de ziekteprocessen
onmiddellijk van een uit het bloed afkomstig blastema

of exsudaat uitgingen (humoraal pathologie) of – en
gelukkig voor het grootste gedeelte – meesterlijke
beschrijvingen van vele pathologisch-histiologische
onderzoekingen.

Al aanstonds moeten wij doen opmerken, dat de prik-
kels, welke, volgens Virchow’s meeningen de cellen tref-
fen en tot ziekelijke werkzaamheid opwekken, volgen s
hetgeen wij in het eerste gedeelte zagen, noodzakelijk op
het protoplasma met de kern moeten inwerken, waaraan
de eigenlijke voedings en vormingsinvloed der cel
gebonden is. Immers een cel zonder protoplasma zal
door physisch-chemische invloeden, volgens bekende
physisch-chemische wetten worden aangedaan, hoog-
stens gewijzigd door den bijzonderen vorm der cel, den
moleculairen bouw van den wand enz. Dit geldt bij-
voorbeeld voor de ronde bloedligchaampjes. Maar zij
zal geene gevolgen der prikkeling kunnen vertoonen,
welke wij niet met bekende physisch-chemische wetten
kunnen in verband brengen (prolificatie, vor min g van
heterome trische of heterotopische produkten). Het laat-
ste is gebonden aan de eigenlijke ‘celstof ’, waaraan wij
dan ook vroeger, in den toen omschreven zin, vitale
krachten hebben toegekend. Vele waarnemingen komen
hiermede ook overeen: de ontwikkeling van ettercellen
in het hoornvlies, van bind- en spierweefsel enz., de vor-
ming van kankercellen uit de bindweefselligchaampjes;
terwijl men nimmer uit de cellen met secundaire wan-
den, en zonder kernen, of uit intercellulaire stoffen de

korte leven dat Bichat beschoren was, maak-
ten het hem onmogelijk zijn con ceptie verder
uit te werken. Toch blijft zij een onmisbare
keten in het geheel der wetenschappelijke
ontwikkeling.

Verbeterde microscopische techniek stel-
de latere onderzoekers in staat de weefsels
verder te ontleden. In de 17e eeuw had
Robert Hooke de kurkcellen reeds waar -
genomen; in 1833 ontdekte Robert Brown in
or chideeën en andere planten scherp be -
grensde, kleine vormelementen met een
kern. Hoe samengesteld en in gewikkeld van
vorm, steeds blijken deze cellen met kern, zij
het ook van verschillende vorm en grootte, de
samenstellende delen te zijn. Uit cellen
ontwik kelt zich ook het jonge, plantaardige
organisme (Matthias Jakob Schleiden, 1804-
1881). In het dierenrijk ontdekte Theodor
Schwann (1810-1882) de cel als elementair
bestanddeel van het organisme. De ‘mem -
branen’ van Bichat blijken ten slotte uit mor-
phologisch ondeelbare, een kern bevattende
territoria, cellen, te zijn samengesteld. Men
had nog omtrent het ontstaan van de cel
geen goede voorstelling en meende, dat haar
ontwikkeling zich uit een vloeibaar blasteem
door een soort kristallisatie voltrok (Schwann).
Reeds in 1844 had Koelliker een aanval
gedaan op de leer der vrije celvorming door
aan te tonen, dat bij embryo’s alle cellen in

leer der kwade bloedmenging, berustte in
wezen op hypo theses omtrent veranderingen
der toenmaals bekende eiwitstoffen van het
bloed. De chemische kennis was in zijn tijd
ontoereikend om een scheikundige verklaring
van ziekten te geven. Het leek, alsof de
‘humorale’ pathologie door de serologie en
hormonologie nieuw leven werd ingeblazen.
Evenwel leerde voortgezet onderzoek, dat de
immuniteitsprocessen zich niet in het bloed
en de weefselsappen, doch in cellen (cellen
van het reticulo-endotheliale systeem) afspe-
len, dat allergische reacties aan organen,
aan bepaalde cellen gebonden zijn (Schultz en
Dale, 1913) en dat hormonen in het bloed en
de lichaamssappen, van de cellen der klieren
met interne secretie afkomstig zijn. De weef-
sel- en celkweken hebben bewezen, dat on -
der gunstige omstandigheden zowel normale
als zieke weefsels en cellen autonomie bezit-
ten en een vita propria kunnen leiden. Er zijn
er, die nog verder zijn gegaan. Elementaire
organismes zouden korrels in de cel zijn (bio-
blasten, biophoren, biogenen), men is echter
nog steeds het bewijs schuldig, dat zij het
vermogen tot zelfstandig leven bezitten.

94 jaren cellulaire pathologie, nog dage-
lijks werpt zij vruchten af voor de practische
en wetenschappelijke beoefening der ge -
nees  kunde. De geneeskunde in haar gehele
omvang heeft zich van de vorige eeuw af tot

ononderbroken volgorde uit de bevruchte
eicel ontstaan. De cel ontstaat uit een cel,
hetgeen in de loop der tijde n duizendvoudig
ook voor pathologische nieuwvorming van
cellen is aangetoond.

De cellen zijn de laatste vormelementen
van elk levend organisme. In de cellen ‘huist’
het leven, zij zijn behept met vitale functies,
zoals: prikkelbaarheid, voortplanting, verme-
nigvuldiging door kern- met of zonder celde-
ling, groei door assimilatie, stofwisseling
(metabolisme), actieve beweging, secretie.
Voortbrenging van licht, warmte en electrici-
teit kan het resultaat ener vitale functie zijn
of zij kunnen bij de energie -omzetting in de
actieve, levende cel als bijkomstige energie
vrijkomen. De cel is zowel levens- als ziekte-
haard. Cellula est ens morbi. Ziehier in enke-
le zinnen het wezen der cellulaire pathologie
(1858) van Rudolf Virchow (1821-1902). De
cel in haar verschijningsvorm is niet het
leven, doch de zetel en de bron der normale
en abnormale levensverschijnselen. De cel
met haar kern diene men als kleinste, on -
deelbare mor phologisch-functionele eenheid
op te vatten.

De zeer bekwame Carl Rokitansky (1804-
1878) te Wenen, de Linnaeus der patho  -
logische anatomie, zoals Virchow hem
noemde, was de ijverige voorvechter der
‘humorale’ pathologie. Zijn crasenleer, de
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ontwikkeling van ziekteprodukten ziet plaats hebben.
De opgeloste, nog niet georganiseerde stoffen van bloed,
lymphe en voedingsvocht en de cellen, waaruit het pro-
toplasma en de kern verdwenen zijn, vormen, als wij het
zoo eens mogen uitdrukken, een gedeelte van het lig-
chaam dat onder de gewone physisch-chemische wetten
staat. De vloeibare stikstof houdende stoffen mogen het
materiaal voor nieuw protoplasma zijn, zij deelen nog
niet in de vitale voorregten van het laatste, terwijl de
verouderde cellen (de decrepiden) hare vitale autono-
mie reeds weder verloren hebben, om weldra magteloos
verbrokkeld te worden, en onder den eenen of anderen
vloeibaren of vasten vorm (ureum, acid[um] uricum,
koolzuur, water, de afgestooten epithelia) het ligchaam,
den zetel harer tijde lijke heerschappij, weder te verlaten.
Wij zullen deze stellingen tegenover Virchow wel niet
behoeven te verdedigen, daar zij dan alleen betwijfeld
zouden kunnen worden, wanneer men voor het lig-
chaam als geheel ééne (‘eine einheitliche’ zouden de
Duitschers zeggen), overal werkzame vis vitalis aannam,
waardoor ook alle ligchaamsbestanddeelen onder den
in vloed van dien despoot zouden verkeeren. Maar meer
dan iemand anders heeft Virchow zich tegen zulk eene
theorie verklaard; de cellen zijn zijne levenshaarden;
iedere cel is eene autonoom op de in het ligchaam
gevoerde stoffen werkende heerscheres.

De prikkels nu, welke de cellen tot ziekelijke werk-
zaamheid kunnen opwekken, zijn voor haar altijd uit-

wendige, hetzij werkelijk buiten het ligchaam gelegen
oorzaken direkt op de cellen inwerken, hetzij bepaalde
veranderingen in het ligchaam, waaronder ook die van
het bloed, tot prikkels worden. Zoo kan een gloeijende
naald op het hoornvlies keratitis opwekken; zoo kan een
slag of stoot de levenswerkzaamheid der cellen, van
eenig deel met vaten en zenuwen, zoodanig wijzigen, dat
er vermeerderde stofopname en vermeerderde cel (etter-
vorming) plaats heeft, waarmede ook opwekking der
zenuwen van het deel en daarvan afhankelijke (mis-
schien ook gedeeltelijk uit de gewijzigde aantrekking
tusschen de zieke cellen en het bloed verklaarbare) ver-
anderde bloedsomloop (congestie, hyperaemie, stasis)
gepaard gaan: traumatische ontsteking; zoo kan eene in
het bloed opgenomen vergiftige stof, of eene andere
(uit al of niet bekende) oorzaken ontwikkelde dyscra-
sie, een gedeelte of alle cellen van een orgaan ziekelijk
prikkelen. Dit alles vindt Virchow aannemelijk, maar
indien men hem voor de zenuwwerking, welke van
oudsher zulk eene belangrijke rol bij het ontstaan van
ziekelijke processen (ontstekingen, atrophiën, gangra-
ena) gespeeld heeft, eene plaats als celprikkel vraagt, is
hij onverbiddelijk.

Hiermede komen wij aan den strijd tusschen de cellu -
lairpathologie en de door Spiess verdedigde neuro -
pathologie. Virchow loochent allen invloed der zenuwen
bij het ontstaan van ontsteking of andere ziekteproces-
sen. Reeds a priori zou men hieruit eenige eenzijdigheid

nu gestadig steeds sneller en in de laatste
decennia met een welhaast duizelingwek -
kende vaart ont wikkeld. Alle onderdelen der
geneeskundige wetenschap hebben hiertoe
medegewerkt. Tracht men nu voor zijn speci-
ale onderdeel de vraag, in de aanvang
gesteld, of men wel op de juiste weg is, te
beantwoorden, dan kan men zeggen, dat de
feiten er klaarblijkelijk niet mede in strijd zijn.
Blikken wij de weg terug, dan is die over de
orgaan-, weefsel- naar de cel pathologie ge -
gaan. Deze ontwikkelingsgang is logisch, de
cellulaire pathologie is de consequentie van
de inductieve analyse, welke echter de syn-
these geenszins in de weg staat. Analyse
moet aan synthese wel voorafgaan. De leer
der constitutie, zo innig verbonden met die
der endocrine organen, kan het localisa -
tieprincipe niet ontberen, de benamingen
hyperpituita rismus (acromegalie) en hypopi-
tuitarismus (dystrophia adiposo-genitalis;
nanosomia pituitaria), hyperthyreodismus
(morbus Basedowi) en hypothyreodismus
(myxoedeem), hypoparathyreosis (spasmo-
philie) en zo voort geven hiervan blijk. De cel-
lulaire pathologie belemmert de ontwikkeling
der psycho-somatische geneeskunde niet.

De cellulaire pathologie kwam tot voor kort
het wezen der ziekte het meest nabij. De tijd
blijkt rijp te zijn, hierbij niet stil te staan. De
vorderingen op het gebied der chemie, phy -

beter inzicht in de normale en pathologische
celfuncties te komen.De histo- onderschei-
denlijk cytochemie poogt vooral in de laatste
tijden de belangrijkste celcomponenten zoals
nucleïne zuren, eiwitten, lipiden en koolhydra-
ten te dif feren tiëren en te localiseren. Men is
er met bijzondere kleurmethodes in geslaagd
de plaats van een aantal enzymen in de
weefsels en cellen te leren kennen.

Slechts een zeer bescheiden greep wordt
gedaan ter toelichting van het bovenstaande.
De Franse chemicus L. Malaprade (1928 en
1934) toonde aan, dat een structuur in het
molecuul zoals: R-CHOH-CHOH-R1, waarin dus
2 vrije OH-groepen naast elkaar in het mole-
cuul voorkomen, door perjoodzuur (HIO4) wordt
geoxydeerd; het molecuul wordt in tweeën
gesplitst, waarvan ieder deel een aldehyde-
groep bezit: R-CHO en R1-CHO. Nicolet en
Shinn (1939) vonden, dat che mische ver -
bindingen met structuren zoals in: R-CHOH-
CHNH2-R1 en R-CHNH2-CHNH2-R1, door
perjoodzuur op gelijke wijze als boven
beschreven onder vorming van aldehydes wor-
den aangetast. Aldehydegroepen kunnen door
tal van reagentia worden aangetoond, waaron-
der dat van Schiff (1866), leucofuchsine, dat
met aldehydes een rood-paarse kleur geeft,
wel het bekendste is geworden. MacManus
(1946) en Hotchkiss (1948) hebben vooral
deze werkwijze in de his to logie toegepast.

sica en physische chemie, en der technische
wetenschappen maken het thans mogelijk in
de cellen, van microscopische in submicro -
scopische zelfs in nog onzichtbare, maar toch
gekende structuren, de wereld der structuur-
chemie, binne n te dringen. Deze conceptie
van de wetenschappelijke ontwikkeling is niet
achter de schrijftafel ontstaan, de ontwik -
keling der feitelijke kennis is er om te tonen,
dat deze thans reeds zó consequent en dus
on vermijdelijk gaat. Men geraakt van de
structuurchemie der door polymerisatie
ontsta ne molecuulketens ten slotte in de
inwendige moleculaire structuur zelf. Alle
metabolische processen in de cel gaan
gepaard met veranderingen in de struc tuu r
der moleculen en van hun ketens. De colloïd -
chemie, welke zich met de macromo leculaire
structuurproblemen van de stof bezighoudt,
heeft niet nagelaten bevruchtend op de bio -
logie te werken. Herinnerd zij onder andere
aan de micellaire systemen (vergelijk A. Frey-
Wyssling, Submicroscopic morphology of
protoplasm and its derivates (New York
1948), welke als resultaat van studies der
fijne gelstructuren naar voren zijn gekomen.
Studies van macroscopische, microsco -
pische, submicroscopische en moleculaire
structuren worden niet om der wille van de
morphologie alleen gedaan, men hoopt hier-
mede ook tot een nadere verklaring van, en
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vermoeden, ter liefde van de zelfstandige celprikkelbaar-
heid, welke juist de neuropathologie van den troon
dreef. Wij moeten hierbij eenige zaken goed van elkan-
der onderscheiden. Allerminst zal Virchow loochenen,
dat de zenuwen als cellen of producten van cellen (over
het protoplasma, zie de eerste afdeeling) de zetel van een
ziekteproces kunnen worden, waarvan een aantal ziekte-
verschijnselen het, gevolg kunnen zijn (krampen, ver-
lammingen, storingen van zintuigelijke of hoogere
zielsverrigtingen). Maar dat de gestoorde zenuwverrig-
ting een ziekteproces in een ander weefsel (een ontste-
kings- of veretteringsproces, eene veranderde voeding in
het algemeen) zou kunnen opwekken, wordt door Vir -
chow op grond van redenering en ervaring bestreden.

Wanneer wij ons niet vergissen, ligt eene minder
juiste opvatting aan dezen hardnekkigen strijd van
Virchow voor een gedeelte ten gronde. Hij stelt namelijk
de veranderde voeding door gewijzigde zenuwwerking
te veel tegenover die, welke door direkte prikkeling der
cellen van eenig weefsel ontstaat. Hij zegt het wel niet
duidelijk, maar bij het lezen van zijnen strijd tegen
Spiess, en van zijne veelvuldige uitvallen tegen de neu-
ropathologie in zijne voorlezingen over cellulairpatho-
logie, kan men den indruk niet van zich weren, dat in
Virchow’s eigen meening het werkelijk aantoonen van
een door zenuwinvloed opgewekte ontsteking, atro-
phie, hypertrophie, enz. zijne cellulair-pathologische
beschouwingen als minder gegrond zou doen erken-

nen. En niettegenstaande wij gelooven, en door rede-
nering en door het vermelden van proeven hopen te
bewijzen, dat veranderde zenuwwerking veranderde
voeding van een deel (waaronder ontsteking) kan
opwekken, zouden wij nog sterker cellulair-pathologen
zijn dan Virchow zelf, daar wij hierin niet de minste
bedenking tegen de zelfstandige prikkelbaarheid der cel
zien. Uitwendige invloeden en bloedveranderingen
neemt Virchow als celprikkels aan; maar waarom den
zenuwinvloed dan buitengesloten? Vooreerst ver on der -
stelt de veranderde zenuwwerking ook een veran derden
organischen toestand der zenuw, en deze organische
verandering kan slechts door den eenen of anderen
‘Reiz’ van de zenuwelementen ontstaan. Ten tweede kan
de zenuwinvloed, even als een van buiten aangevoerde,
of in het bloed gelegen prikkel slechts een ziekteproces
opwekken, door in de vormelementen van het getroffen
orgaan een veranderden toestand (prikkeling) teweeg te
brengen, welke de onmiddelijke oorzaak der veranderde
voeding is. Blijkbaar kan men de ontsteking, enz. door
zenuwinvloed slechts dan in strijd met de leer der zelf-
standige prikkelbaarheid der cellen van eenig orgaan
beschouwen, wanneer men de vroegere theorie aan-
neemt, dat de veranderde zenuw invloed contractie of
paralyse der vaten bewerkt, waarvan exsudatie het
gevolg is, terwijl uit het exsudaat als zoodanig de ontste-
kings of andere ziekelijke produkten ontstaan. Maar die
leer was alleen mogelijk toen men de ontwikkeling der

Deze methodiek geeft inlich tingen over een
chemisch structuurdetail en maakt het moge-
lijk dit, hetgeen op geen andere wijze gelukt is,
zichtbaar te maken in en buiten de cel.

De practijk heeft geleerd, dat het vooral de
in weefselcoupes gefixeerde koolhydraten en
polymere koolhydraten (glycogeen, zetmeel,
cellulose) zijn, welke, een dergelijke reactieve
configuratie bezittend, op deze wijze kunnen
worden aangetoond, evenals hun verbindin-
gen met lapides (glycolipides, zoals het cere-
broside in de ziekte van Gaucher) of met
eiwitten (mu copolysaccharides zoals mucine,
mucoproteïnes en glycoproteïnes). Proteïnes
met de reactieve groepen -CHOH-CHNH2- en
zo voort kunnen dus ook de kleurreactie
geven, doch blijken in de practijk buiten
beschouwing te kunnen blijven.

De toepassing, welke deze kleurmethode
in de histologie en pathologische histologie
op grote schaal heeft gevonden, heeft niet
nagelaten verhelderend te werken op het
inzicht in tal van microscopische structuren
(vgl. G. Gomori voor uitvoeriger mededeling).
En toch kunnen er koolhydraten in celstructu-
ren voorkomen, welke op bovengenoemde
wijze niet aantoonbaar zijn, doordat de reac-
tieve groepen geblockeerd zijn; dit is het
geval met ribose (een pentose, C5H10O5) en
desoxyribose (CH2OH-CHOH-CHOH-CH2-CHO).
Ribose en desoxyribose hebbe n grote bete-

komen zij in onderling verschillende en wis-
selende verhoudingen en hoeveelheden voor,
mede afhankelijk van de rust- en actieve
phases waarin de cellen verkeren, hetgeen in
het bijzon der voor ribonucleoproteïdes geldt
(R. Vendrely).

De ribonucleoproteïdes in het cytoplasma
zijn verenigd tot organieten: ten eerste sub -
microscopische celstructuren, welke door A.
Claude en medewerkers en J. Brachet zijn
geïsoleerd en door deze onderzoekers onder-
scheidenlijk microsomen of ‘granules ultra -
centrifugeables’ zijn genoemd. Men vindt de
ribonucleoproteïdes ook verenigd tot mito -
chon dria, welke reeds binnen het bereik van
de lichtmicroscoop kunnen vallen. Mito -
chondria en microsomen zijn rijk aan oxy -
datieve en hydro lytische enzymen. Voor
histologen en histo pathologen is het van
belang te weten, dat onder andere met de
kleuring volgens Pappen heim-Unna het pyro-
nine (rode kleurstof) de ribonu cleoproteïdes,
en het methylgroen de desoxyribonucleo -
proteïdes kleurt [J. Brachet, Embryologie chi-
mique, Parijs 1945]. Basophilie van het
cytoplasma der jonge, levenskrachtige cellen
(erythroblasten, myeloblasten), cellen met
een zeer actieve, eiwit-producerende functie
(pancreas, lever) vindt haar verklaring in de
wetenschap, dat deze cellen rijk zijn aan
ribonucleoproteïdes.

kenis gekregen, doordat zij gekoppeld zijn
aan ingewikkelde, vitale che  mische structu-
ren in de celkern en het cyto plasma. Zij zijn
tot één molecuul gebonden aan phosphor-
zuur en derivaten van purine of pyrimi dine,
kortweg nucleïnezuur genoemd, de ribonu-
cleotides en desoxyribonucleotides, welke tot
lange molecuulketens gepolymeriseerd zijn,
waarvan Astbury met röntgenstralen de
perio diciteit van acht moleculen meent te
hebben bepaald. Deze zouden tot poly-octo -
nucleotides verenigd zijn. Dit geheel is weer
gekoppeld aan eiwitten en wordt bestempeld
met de naam ribo- onderscheidenlijk des oxy -
ribonucleoproteïdes (heteroproteïnes). De be -
tekenis der ribo- en desoxyribonucleotides
voor de proteïnesynthese is door verschillen-
de on derzoekers, onder anderen T.O. Cas -
persson aangetoond [Cell growth and cell
function, a cytochemical study (New York
1950)]. Bij hoger ontwikkelde organismes
komen de desoxyri bonucleoproteïdes uitslui-
tend in chromatine en chromosomen van de
kern voor, terwijl de ribonu cleoproteïdes zich
voornamelijk in het cytoplasma en in de
nucleolus (kernlichaampje) bevinden. In alle
levende cellen heeft men ze aangetoond,
zowel dierlijke als plantaardige cellen, bacte-
riën en virus (in het laatste in zeer grote hoe-
veelheden, doch dan slechts het ene of
andere type). In de verschillende cellen
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ontstekingsprodukten en nieuwvormingen niet kende,
toen de vrije celvorming uit een blaste ma de aangeno-
men meening was. Wij gelooven dus, dat het ontstaan
van ontstekings- en andere veranderde voedingsproces-
sen door zenuwinvloed, met de cellulairpathologie
geheel in overeenstemming kan zijn [...].

Eene zeer dikwijls voorkomende uitspraak van Vir -
chow is, dat hij geen stelsel heeft willen maken. De
tijd is daartoe nog niet gekomen. Zijne denkbeelden
zijn eerder leidende beginselen, welke thans bij onder-
zoekingen en redeneringen, en later eerst voor eene wer-
kelijke ziekteleer in aanmerking komen. Wij willen nu
nagaan of men zich redelijkerwijze van de ‘cellulair-
pathologie’ zulke grootsche verwachtingen mag vor-
men. De waarde der pathologische anatomie is niet
hoofdzakelijk gelegen in de kennis van de grovere en
fijnere struktuur der ziekteprodukten op zich zelven
beschouwd, maar veeleer in het inzigt, dat zij ons heeft
gegeven in hunne ontwikkeling en opeenvolgende ver-
anderingen. De pathologische histiologie stelde ons op
die wijze in staat tot het begrijpen van den gang van
zaken bij het ontstaan van veretteringen, verzwerin-
gen, gezwellen, tuberkels, kankers, enz. Zij leerde ons de
vormelementen kennen, waaruit de bestanddeelen dier
ziekteprodukten hunnen oorsprong nemen, en gaf op -
heldering omtrent hetgeen er gebeurde bij de ontwik-
keling van oogenschijnlijk zoo verschillende vormsels
uit dezelfde vormelementen. Daardoor werd de patho-

genie bekend dier produkten, waarover men vroeger
of niet dacht, of welke men voor parasieten, of voor
nieuwvormingen uit eene ziekelijk veranderde vloei-
stof hield.

Maar de pathogenie is slechts een onderdeel der
pathologie. Met de kennis, dat de ziekteprocessen in de
vormbestanddeelen der weefsels zelve zetelen, is nog
niet de minste opheldering gegeven omtrent de oorza-
ken van hun ontstaan; en wij kunnen ons, wanneer wij
geheel op het standpunt der ‘cellulair-pathologie’ blij-
ven, volstrekt niet voorstellen, waarom in het ééne
geval eene celprikkeling een ontstekingsproces, in het
andere een kankergezwel doet ontstaan. De woorden
‘nutritive und formative Reizung’ zal men toch wel
niet als eene mogelijke verklaring beschouwen. Zij zijn
alleen omschrijvingen van het feit, dat in het eene
geval de voedingsprocessen gestoord zijn, in het andere
daarenboven eene neiging tot ziekelijke vorming
bestaat. Dat was een schijnbaar voorregt der vroegere
ontstekingsleer (vaten en bloedsomloop primair ver-
anderd door zenuwinvloed, en de verdere gevolgen te
verklaren uit de veranderde doorzweeting), dat zij een
duidelijk onderscheid opgaf tusschen een ontstekings-
proces en de vorming van een zoogenoemd heteroloog
produkt. Bij het laatste was, óf eene ziekelijke bloed-
menging, óf eene veranderde trophische innervatie, of
wat niet al, in het spel. De verklaringen, wij erkennen
het volgaarne, zijn ongegrond of onvoldoende; en het

[Afb. 13a en b]. Illustratie bij het artikel
van G.O.E. Lignac. Links: ‘Zowel afzon-
derlijk als samengeklonterd zijn de
melaninekorrels en staafjes in de basale
cellagen van het mondslijmvlies van een
Indonesiër te zien. Opname met de
electronenmicroscoop (Laboratorium
voor bollenonderzoek te Lisse. Dir:
Prof. dr. E. van Slogteren, met assisten-
tie van de heer Bakker).’ Rechts: ‘De na
bleking van het melanine met H2

O
2
,

door de phasencontrast-microscoop
zichtbaar gemaakte “pigmentdragers” in
de epitheelcellen van het mondslijmvlies
van een Indonesiër.’
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is beter eene juiste beschrijving van een ontstekings-
proces te bezitten, zoo als Virchow ze het eerst leverde
(vooral van de zoogenaamde parenchymateuse ont -
stekingen) dan een valsche uitlegging daarvan. De
geneeskundigen zullen er echter wel altijd naar blijven
streven, om niet alleen te kunnen zeggen wat er bij
ontsteking, tuberkelvorming, kankerontwikkeling, enz.
in een weefsel gebeurt, maar ook te weten waardoor
die verschillende processen ontstaan, waarom het eene
zoo zeer van het andere verschilt. Eerst daardoor ont-
staat eene pathologie, daar dan zoowel het begrijpen
van het verband tusschen de uit- of inwendige ziekte-
oorzaken en de verschijnselen gedurende het leven, en
het zoo verschillend verloop der ziekteprocessen, als
ook een rationele behandeling, of ten minste beoor-
deeling der ziekten kunnen verkregen worden.

Van zulk eene pathologie, en hare toepassing, de
therapie, zijn wij nog zeer ver verwijderd. Maar bevat-
ten Virchow’s cellulair-pathologische beschouwingen
principieel zulk een pathologie in zich? Wij gelooven
neen te mogen zeggen. Met de leer der zelfstandige
celprikkelbaarheid, met de kennis van de continuële
ontwikkeling van het eene weefsel uit het andere, met de
meest naauwkeurige pathogenie der ziekteprodukten,
komen wij voor het begrip der ziekte, waaraan wij
behoefte hebben, niets verder. Kiezen wij eens den
zoogenoemden morbus Brightii tot voorbeeld. De
nierveranderingen daarbij zijn zeker zeer naauwkeurig

onderzocht (het ontstaan van vergrooting, later van
verkleining en het korrelig worden der nier); maar
waar moeten wij de oplossing der volgende vragen
zoeken, welke zich onvermijdelijk aan iedereen op -
dringen: onder welke levenswijze, onder welke schade-
lijke invloeden, onder welke verschijnselen ontwikkelt
zich het ziekteproces? Waardoor ontstaat de hydrops
als gevolg er van? Waarom worden lijders aan die ziekte
in het laatste tijdperk zoo dikwijls amblyopisch, of
ontstaan er dan soms allerlei bloedontmengings
(ammoniaemische) verschijnselen en convulsiën? Is er
overeenkomst in de ligchaamsveranderingen, onder
zoo verschillende oorzakelijke omstandigheden: mis-
bruik van spirituosa, hartgebreken, enz.? Welk verschil
bestaat er in de oorzakelijke aanleidingen, en ligchaams-
verhoudingen enz. tusschen de genoemde ziekte en bij-
voorbeeld carcinoma, of tuberculosis renis, enz.? Het
zou niet moeijelijk vallen het aantal dier vragen nog te
vermeerderen en voor andere ziekelijke processen op
dezelfde wijze te werk te gaan. Wij weten wel, dat noch
de cellulair-pathologie, noch eenige andere weten-
schappelijke beschouwing op vele van die vragen een
voldoend antwoord kan geven, maar in de eerste liggen
zelfs de grondslagen voor hare beantwoording niet.
Blijkbaar worden wij, om onze pathogenie, mogelijker-
wijze tot pathologie te verheffen, naar de physiologie, in
den uitgebreidsten zin des woords verwezen, zelfs de
psychologie niet uitgesloten.

En nu wat het belangrijkste is te weten,
welke functies vervullen zij in de huishouding
van de cel? De onderzoekingen tot nu toe,
doen vermoeden, dat de ketens der ribo -
nucleotides matrijzen zijn voor de te vormen
eiwitten en zo medewerken tot de auto -
synthese van eiwitten (assimilatie!), en haar
induceren, en dat die der desoxyribonu -
cleotides als dragers van de er felijke eigen-
schappen een grote betekenis hebbe n. De
ma trijzen zijn niet alle gelijk en gelijkvormig, en
dit verklaart dat ook de daarmede correspon-
derende eiwitten in bouw en samenstelling van
de cellen onderling kunnen verschillen.

Het is nu in de laatste tijd gebleken, dat de
melaninevorming in de cellen ook aan de
structuur gebonden is. Reeds van oudsher
hebben de gele, geel-bruine deeltjes in de
ogen, haren, het huid- en mondslijmvliesepi-
theel juist door hun kleur de aandacht van
artsen en biologen getrokken. Men weet door
het postmortale pigmenteringsproces, het-
geen door warmte [E. Meirowsky, Ueber den
Ursprung des melano tischen Pigments der
Haut und des Auges, Leipzig 1908] en door
ultraviolet licht [G.O.E. Lignac, Over vorming
en afbraak van huidpigment, Leiden 1922]
kan worden bewerkstelligd, dat de vorming
van melanine afhankelijk is van het voorko-
men van zuurstof; het is een oxy datieproces.
Het chemische onderzoek van melanine heeft

der chemici in engere zin getrokken. De
histo- onderscheidenlijk cytochemie is er een
onderdeel van en bepaalt zich tot de studie
van fundamentele problemen, zoals die hier-
boven uiteraard fragmentarisch en schets-
matig zijn aangeroerd. Zij belooft voor de
wetenschappelijke en dus ook practische
ontwikkeling van de pathologie van grote
waarde te zijn.

Van de cellulaire tot de moleculaire patho-
logie, zal men zeggen. Inderdaad, deze weg
moet onvermijdelijk worden gegaan. ‘Der
Mensch denkt zu schieben, aber er wird ge -
schoben’. Bestaan er pathologische molecu-
len? De recente onderzoekingen van Pauling
en medewerkers wijzen er op, dat het hae-
moglobinemolecuul bij de sikkelcelanaemie
in bouw afwijkt van het normale. De tijd zal
moeten leren, in hoeverre men langs deze
weg het wezen der ziekte nog meer kan
benaderen. Deze keer heb ik gemeend Uw
aandacht te vragen voor een algemener
onderwerp en gepoogd het antwoord te
geven op de vraag: Waarheen?

althans geleerd, dat het ontstaat door oxyda-
tieve polymerisatie en grote mole culen vormt,
welke een grote massa bezitten en dus het
electronenbombardement in de electronen-
microscoop weerstaan en een zwarte
schadu w op de photographische plaat wer-
pen. Wanneer men door bleking met H2O2
het melanine wegoxydeert, waarbij de kleur-
stof de cel verlaat, blijven in de cellen de oor-
spronkelijke, ongekleurde ‘pigmentdragers’
achter, welke men op velerlei wijzen kan aan-
tonen door belichting in het donkere veld,
door de phasencontrastmicroscoop, door de
zilverkleuring van Bielschowsky en door de
electronenmicroscoop. Het komt er nu op
aan, de natuur van deze ‘pigmentdragers’
vast te stellen. Reeds in 1906 meende E.
Meirowsky met de kleuring van Pappenheim-
Unna te hebben aangetoond, dat de nucleo-
lus-substantie, welke uit de kern in het
cyto plasma zou treden, bij de melanine -
vorming rechtstreeks betrokken is. Het is de
pyrenoïde kernsubstantie, zo genoemd,
omdat zij zich met pyronine rood kleurt en
waarvan men thans weet, dat zij uit ribonu-
cleoproteïdes bestaat.

De waarde van de chemie voor de ge -
nees kundige wetenschappen kan moeilijk
worden overschat. De biochemie is in volle
ontwikkeling en heeft vooral in de laatste
tientallen jaren ook de grote belangstelling



Virchow maakt ergens tegen de bedenkingen van
anderen de opmerking, dat het aannemen van de zelf-
standige prikkelbaarheid der cel hem volstrekt niet
belet om physisch-chemisch onderzoek tot in de fijnste
bijzonderheden toe te passen. Wij gelooven ook gaarne,
dat hij zelf wel zal bewaard blijven voor de eenzijdig-
heid, waartoe zijne theoretische beschouwingen zouden
kunnen leiden. [noot: Een merkwaardig voorbeeld
daarvan vinden wij reeds in de toepassing der cellulair-
pathologie door Addison. Zie de vroeger aangehaalde
verhandeling van den hoogleeraar Van Geuns (�
A2)]. Maar geeft hij door het wenschelijk achten van
physisch-chemisch onderzoek niet te kennen, dat zijne
opvatting van de pathologie te bekrompen is, dat zijne
leer van de zelfstandige prikkelbaarheid der cel, van de
ontwikkeling van het eene weefsel uit het andere, zich
nooit hooger dan tot pathogenie kan ontwikkelen?
Zijne cellulistische beschouwingen staan, hoeveel voor-
treffelijks zij ook bevatten mogen, tot de eigenlijke
pathologie in dezelfde betrekking als de vroegere
humoraal- en solidairpathogenie. Een kankergezwel
ontwikkelt zich, zoo als bekend is, doorgaans op meer
gevorderden leeftijd. Blijkbaar moeten er in de normale
voeding en stofwisseling redenen gelegen zijn, waarom
eene celprikkeling in jeugdigen leeftijd steeds tot
ontstekin g, of (formatief) tot het ontwikkelen van zoo -
genoem de goedaardige gezwellen (fibroïden, vetgezwel-
len enz.) aanleiding geeft; of, waardoor onder andere
omstandigheden de gevormde cellen weder vervallen,
ophoopingen van kaasachtige stof vormen, door welker
verweeking verwoesting van het weefsel volgt (scro -
fulosis, tuberculosis); terwijl daarentegen op meer
gevorderden leeftijd door eene formatieve celprikke-
ling kankergezwellen met al de bekende gevolgen ont-
staan. Van waar zulk een in het oog loopend verschil?
Blijkbaar moet het in de verschillende stoffelijke
zamenstelling der ligchaamsdeelen in de veranderde
zenuwwerking, bloedsomloop, osmotische processen:
in één woord, in de geheele voeding gezocht worden.
Is nu de vitale prikkelbaarheid waardoor bij Virchow’s
beschouwingen al de genoemde ziekten ontstaan, tel-
kens eene andere, dan is zij blijkbaar slechts een naam
voor verschillende nog niet nader bekende stoffelijke
processen. Of moet men aannemen dat de cel met
hare vitale krachten (bijv. de bindweefselligchaampjes,
waaruit zich de kankercellen vormen) onveranderd is
gebleven, te midden van al de stoffelijke veranderingen
in de verschillende leeftijden, zoodat slechts de aard
van den prikkel, afhankelijk van die stoffelijke veran-
deringen verschilt, en daardoor de cel telkens in een
anderen irritatietoestand geraakt, waardoor in het ééne
geval een scrofuleuse kliervergrooting, in het andere een
kanker ontstaat? Dat zou zeker zeer willekeurig, zoo
niet ongerijmd zijn. Maar als wij dan blijkbaar in het
verloop der voedingsprocessen gedurende het leven
(afhankelijk van oorzaken welke ons nog bijna geheel
onbekend zijn) de oorzaken van het ontstaan van ver-
schillende ziekten in verschillende leeftijden moeten
zoeken, geven wij aan de uitdrukking, dat een ziekte-

proces telkens een gevolg is van de veranderde (zoo
men wil scheikundige) zamenstelling der vochten en
weefsels, afhankelijk van de veranderde voedingsfacto-
ren, de voorkeur boven het aannemen eener primaire
cel (protoplasma) prikkeling, welke onwillekeurig tot
eenzijdige beschouwingen moet leiden.

Een groot bezwaar tegen de toepassing van Virchow’s
denkbeelden, in ruimeren dan pathogenetischen zin,
schijnt ons ook gelegen in de overeenkomst welke
daarbij gezocht wordt, tusschen de atomen, welke de
physici theoretisch als elementen der stof aannemen,
en de cellen, waaruit een georganiseerd ligchaamsdeel
bestaat. Die vergelijking gaat, naar onze meening,
mank en kan tot de oppervlakkigste theoriën, en tot
holle redeneringen aanleiding geven. Volgens Vir chow’s
beschouwingen bezit de levende cel, naast de moleku-
laire krachten, welke aan hare stoffelijke bestanddeelen
toekomen, nog een zekere hoeveelheid vitale kracht,
welke steeds van cel tot cel voortgeplant wordt. Reeds
deze voorstelling werpt de vergelijking van de cel met
een atoom of molekule in duigen. Zij is dan alleen
verde digbaar, wanneer men die vitale kracht ook als
uiting van de combinatie der molekulaire krachten
(zie het voorbeeld van het salpeterzuur in de aanteek-
ening [aan het slot van dit artikel]) beschouwt. Dit wil
Virchow blijkbaar niet, en toch mag die vitale kracht
geen vis vitalis in den ouderen zin zijn. ‘De cel werkt,
schoon zij als vitaal element van andere stoffen onder-
scheiden is, volgens physisch-chemische wetten’, en
‘Men moet de wetenschappelijke pruderie laten varen,
in de levensprocessen slechts een mechanisch resultaat
der moleculairkrachten te zien, welke aan de zamen-
stellende ligchaamsdeelen eigen zijn’.

Wij erkennen nederig deze beide uitspraken niet met
elkander te kunnen rijmen. Is de cel ligchaamsmolekule,
dan zijn ook hare nieuwe (vitale) krachten niets anders
dan producten der molekulaire krachten, door de bij-
zondere stofcombinatie ontstaan. Of bedoelt Virchow in
de eerste aanhaling dat de levenskracht de stoffelijke
processen in de cel volgens physisch-chemische wetten
doet plaats hebben? Maar dan neemt men een dualisme
aan, waarvan wij het wezenlijk verschil met de vroegere
leer der vis vitalis niet inzien, en waartegen Virchow
zich overigens steeds verklaart. Wij zullen hierover niet
verder uitweiden, maar het zal iedereen bij het lezen van
Virchow’s schriften in het oog vallen, dat hij niet altijd
consequent, of ten minste niet duidelijk in zijne voor-
stelling omtrent de vitale autonomie der cel is. Wanneer
wij echter aannemen dat de vitale krachten geene oorza-
ken, maar produkten der stoffelijke processen in de cel-
len zijn, dan begrijpen wij niet, waarom wij de pruderie,
waartegen hij te veld trekt moeten opgeven. Wij houden
daar entegen een dergelijke materialistische opvatting
der levensprocessen voor zeer wenschelijk, al is onze
physis ch-chemische kennis nog hoogst gebrekkig in
betrekking tot het ontelbare aantal processen en
verschijn selen in het levende ligchaam dat verklaard zou
moeten worden, en wij gelooven dat de leer der vitale
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prikkelbaarheid wel eens evenzeer een ‘asylum ignoran-
tiae’ zou kunnen worden, als de overige supranaturalis-
tische beschouwingen. De cel naast de molekulaire
krachten eene zekere hoeveelheid vitale kracht toe te
kennen, en in de daarvan afhankelijke prikkelbaarheid
de uitsluitende bron voor het ontstaan van ziekteproces-
sen te zoeken, schijnt ons eene ergere wetenschappelijke
pruderie, dan de hoop om lang zamerhand de stofwisse-
ling in gezonden en zieken toestand als een physisch-
chemisch proces te leeren begrijpen.

In verband hiermede meenen wij het ook zeer te
mogen betwijfelen, of wel alle ziekteprocessen op de
vitale celwerking berusten. Het is waar, wanneer wij
een ziekteprodukt, een gezwel of wat ook, onderzoe-
ken, vinden wij het zamengesteld uit cellen, en wij
kunnen het ontstaan daarvan afleiden uit de vorm -
bestanddeelen van het ligchaam zelf. Wij nemen ook
aan, dat bij ieder ziekteproces, al heeft men er tot nog
toe geene zigtbare produkten van gevonden, de cellen
van het lijdende weefsel of orgaan ziekelijk aangedaan
zullen zijn. Daar wij geen plek in het ligchaam kunnen
denken of zij is uit cellen zamengesteld, kan dit wel
niet anders: een ziekelijk veranderd deel bestaat uit
de veranderde zamenstellende elementen. Maar wij
kunne n ons zeer goed voorstellen dat bij een aantal
acuut verloopende (vooral bij de zoogenaamde zymo-
tische) ziekten, primair een ontledingsproces van die
ligchaamsbestanddeelen aanwezig is, waaraan men
geene vitale krachten, in den zin van Virchow, mag
toekennen. Wij spraken vroeger reeds terloops van die
bestanddeelen welke nog niet, of niet meer als vitale
elementen mogen beschouwd worden (opgeloste stof-
fen buiten de cellen, intercellulaire stoffen, verouderde
cellen). Eene veranderde scheikundige menging, eene
ontleding van die stoffen, door uitwendige oorzaken
(vergiften, contagia, miasmata, enz.) zal een ziektepro-
ces opwekken, dat in sommige gevallen de zenuwwerk-
zaamheid zeer snel vernietigt (de cholera, bijv.) of tot
het ontstaan van gangraena of andere blijken van
geheel opgeheven voeding leidt (miltvuur, lijkengift),
maar waarbij het proces, als wij het zoo eens mogen
uitdrukken, zich geheel bepaalt tot de stoffen welke
onder de gewone natuur- en scheikundige wetten
staan, waarbij de dood volgt door de vernietigende
inwerking (door scheikundige verandering) van het
proces op de zenuwelementen, enz. Ook vele acute,
vooral metaalintoxicatiën, zouden wij op dezelfde wijze
durven beschouwen. Duurt daarentegen zulk een proces
langer, dan kunnen de scheikundig veranderde vochten,
als prikkels voor de elementen van het een of ander
weefsel werken, er ontstaan ziekteprodukten, de zoo -
genoemde localisatiën (bijv. bij den typhus), en het ont-
staan daarvan geschiedt weder cellulair-pathogenetisch.
Het is dus mogelijk dat er een aantal ziekteprocessen
zijn waarbij de celveranderingen geheel passief moete n
opgevat worden. Wanneer Virchow zegt: ‘Das Leben
residirt also nicht in den Säften als solchen, sondern
nur in den zelligen Theilen derselben und es sind nicht
bloss aus dem Bereiche des Lebenden die zellenlosen

Säfte, z.B. die Secrete und Transsudate auszuschliessen,
sondern auch die Intercellularsubstanzen der zellen -
haltigen z.B. der Liquor Sanguinis, das vielgerühmte
Plasma des Blutes’ dan schijnt ons zijn vitalisme wel
wat overdreven, en de genoemde vochten en niet vitale
stoffen mogen van het ‘Bereich des Lebenden’ uit -
gesloten zijn, het levende ligt daarom niet buiten den
invloed dier stoffen. Men kan, wel is waar, beweren dat
de ziekteverschijnselen en de dood, in de boven -
genoemde gevallen, toch altijd van de inwerking der
scheikundig veranderde stoffen op de vitale elementen
afhangen, dit kan wel niet anders. Maar in plaats van
bij alle ziekten eene reactie der vitale elementen aan te
nemen, waardoor zij de ziekteverschijnselen voort-
brengen, meenen wij dat in vele gevallen belangrijke
scheikundige veranderingen, door de inwerking der
veranderde, niet-vitale stoffen op de vitale elementen
ontstaan, voldoende zijn om de ziekteverschijnselen
en den doodelijken uitgang te verklaren. Vooral waar
de laatste plotseling, blijkbaar door verlamming der
vitale elementen volgt, kunnen wij ons noch door eene
functionele, noch door eenige andere prikkeling eene
bevredigende voorstelling verschaffen, terwijl het aan-
nemen eener opgeheven werking der vitale elementen,
door scheikundige veranderingen hunner zamenstel-
lende deelen daartoe nader voert.

Wij zouden dus, om het ontstaan van vele ziekten te
verklaren, ons eerder aanhangers van het ‘levenschemis-
me’ dan van het ‘levenscellulisme’ noemen, hoe weinig
bevredigends beide ook nog hebben opgeleverd. Voor
het ontstaan van ziekteprodukten daarentegen zijn wij
met Virchow cellulair-pathologen. Den naam van vitale
kracht der cel beschouwen wij echter als eene uitdruk-
king voor die reeks van processen in het ligchaam,
welke aan het protoplasma der cellen gebonden zijn,
maar welke welligt in wezen niet van de ons thans
bekende verschillen. Zoo lang wij die niet nader ken-
nen blijft het aannemen eener prikkelbaarheid, en van
gewijzigde ziekelijke werking door bepaalde prikkels
noodzakelijk. Wanneer wij een causticum, bijvoor-
beeld hydras kalic[us], op de huid laten inwerken, ont-
staat eene scheikundige verandering van het weefsel,
waardoor het verder als levend deel des ligchaams niet
kan blijven bestaan: er vormt zich een verstorven korst.
Door het een en het ander worden de ongeschonden
weefseldeelen rondom de korst geïrriteerd, nemen meer
vocht op, zwellen en vormen nieuwe cellen, waar mede
vermeerderde bloedophooping gepaard gaat. Het resul-
taat is afstooting van de korst, en vorming van nieuw
weefsel, uit de cellen van het bestaande (cicatrisatie). De
cellulair-patholoog ziet in dat alles de gevolgen der
irritatie van het protoplasma der bindweefsellig-
chaampjes. Wij maken ons niet sterk om eene betere
verklaring van het proces te geven, maar vermeenen
dat wij nog eerder kans hebben er een beter inzigt in
te verkrijgen, wanneer wij alle mogelijke omstandig -
heden (bloedsomloop, zenuwwerking, scheikundige
veranderingen) in aanmerking nemen, en met onze
physiologische kennis in verband brengen. Wanneer
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men daarbij bedenkt, dat zulk een eenvoudig proces, als
wij tot voorbeeld kozen, ook tot uitgebreide roosachtige
of bindweefselontsteking, ja tot gangreen kan leiden, of,
onder andere omstandigheden eene chronische zweer
kan nalaten, dan moet er blijkbaar een groot aantal oor-
zaken zamenwerken, waardoor in het ééne geval gene-
zing, in het andere ééne der genoemde mogelijke
gevolgen ontstaat, en wat kan ons daarvoor de leer der
nutritieve en formatieve celprikkeling baten?

Wij zeiden in het begin onzer beschouwingen dat de
tegenwoordige strijd omtrent den grondslag der ziek-
teleer vooral geldt: de beteekenis der verschillende
zamenstellende deelen des ligchaams bij het ontstaan van
een ziekteproces. Wij meenen te hebben aangetoond dat
het hierbij minder geldt de eigenlijke pathologie, maar
de pathogenie. De laatste heeft zeker eene groote waar-
de en wij hebben Virchow’s belangrijke verdiensten in
dit opzigt erkend. Voor de pathogenie van het een of
ander proces namen wij scheikundige veranderingen
van ligchaamsbestanddeelen, zenuwinvloed, en direkte
prikkeling van de vormelementen van een weefsel
door uitwendige invloeden als mogelijke oorzaken
aan. De eerste brengen, bij Virchow’s beschouwingen,
slechts daardoor een ziekte te weeg, dat zij de prikkel-
bare (vitale) elementen des ligchaams irriteren. Wij
namen de mogelijkheid aan dat vele ziekten geheel als
scheikundige processen verloopen, zonder dat de vitale
autonomie der cellen zich kan doen gelden. [noot: Dat
is, naar onze opvatting, zonder dat die reeks van proces-
sen in het protoplasma der weefselelementen ontstaat,
welke Virchow tot het aannemen dier vitale autonomie
bewogen.] In andere gevallen, waar de laatste zich door
celvermeerdering, vorming van gezwellen, veretteringen,
verzweringen, enz. doet kennen, namen wij die vitale
autonomie aan, met dien verstande dat het streven der
pathologen moet zijn, haar, zoo mogelijk in een reeks
van physisch-chemische processen op te lossen. Ook de
zenuwinvloed erkenden wij als oorzakelijke aanleiding
tot het ontstaan van een ziekteproces. In die gevallen
bewegen wij ons nog op het gebied der pathogenie;
maar schoon zij tot nog toe het meest toegankelijke en
meest vruchtbare veld ter bearbeiding geweest is, moet,
onzes inziens, het doel der pathologie ook vooral zijn
meer opheldering te geven omtrent de aetiologie. Al
erkennen wij de bloedveranderingen en de gewijzigde
zenuwwerking als naaste aanleiding tot het ontstaan
eener organische verandering, dan blijft toch vooral
opheldering wenschelijk omtrent de wijze waarop die
bloedveranderingen, en die gewijzigde zenuwwerking
eerst ontstaan. Hetzelfde geldt van de mogelijke primai-
re irritatie der cellen zelven waaromtrent de aetiologie
nog zoo goed als onbekend is, al kunnen wij de uitwerk-
selen der ziekteoorzaken door de woorden: functionele,
nutritieve en formatieve prikkeling, aanduiden. De rui-
mere opvatting en toepassing dezer beginselen, een uit-
gebreid en naauwkeurig on der zoek in alle rigtingen,
waarvoor wij Virchow’s vruchtbare onderzoekingen op
één gebied gerust als voorbeeld kunnen stellen, schijnen
ons de grondslagen te zijn voor de ware ‘pathologie der
toekomst’.

[Aantekening] Tot opheldering van den aard der
levensprocessen, wanneer wij de cel met een atome of
molekule willen vergelijken diene het volgende voor-
beeld. De zuurstof en de stikstof vormen door hunne
vereeniging onder anderen salpeterzuur. Dit zuur
heeft algemeen bekende eigenschappen, welke hemels-
breed verschillen van die der zamenstellende elemen-
ten, en welke ons als nieuwe krachten voorkomen in
betrekking tot die welke aan de zuurstof en de stikstof
gebonden waren. Niemand zal echter meenen dat, bij
de vereeniging dier twee stoffen, werkelijk een nieuwe
kracht, van buiten, zich met de stof verbonden heeft.
De krachten, welke de moleculen van het salpeterzuur
bezitten, ontstaan door de combinatie der krachten,
welke de zamenstellende elementen bezitten, al is
het ons onmogelijk het hoe daarvan te verklaren. Op
dezelfde wijze kan men aannemen, dat de krachten
van het protoplasma welke zich door kernvorming,
verdeeling, assimilatie, verdere ontwikkeling, enz.
openbaren, een gevolg zijn van de combinatie der stof-
fen waaruit het bestaat. Iedere andere opvatting voert
onvermijdelijk tot dualisme. Zulk een dualisme moge
aannemelijk, zelfs waarschijnlijk zijn, voor physio -
logisch en pathologisch onderzoek, voor verklaring der
levensprocessen kan het niets opleveren. De welligt
‘hinte r dem steten Wechsel schwebende ewiger Geist’
ligt buiten het bereik onzer waarneming, wij kunnen
alleen zijne manifestatiën in een reeks van stoffelijke
processen bestuderen, Daarom vinden wij ook Vir -
chow’s vitalistische beschouwingen nutteloos en eerder
een stap achteruit dan vooruit. Immers om de veran-
deringen in cellen zonder zenuwinvloed te verklaren,
is het aannemen van eene afzonderlijke (vitale) kracht
volkomen overbodig. Die kracht kan men nooit nader
leeren kennen, en de prikkelbaarheid en prikkeling
welke men tot verklaring der celveranderingen aan-
neemt, zijn slechts namen voor de eigenaardige gevol-
gen welke de inwerking van den eenen of anderen
uitwendigen invloed in de cellen opwekt. Wij zien die
in de veranderingen van het hoornvlies of van de
kraakbeenderen als men er draden doortrekt; maar al
wat wij daarbij als zeker waarnemen is de opeenvol-
ging der ziekelijke veranderingen. Hetgeen ons vooral
het vitalisme, ook in den nieuwsten vorm, doet af -
keuren, is de onbepaaldheid, de nevelachtigheid van ‘de
medegedeelde vitale kracht’ volgens Virchow. Is zij geen
gevolg van de stofcombinatie, dan is zij iets onder-
scheiden van de cel, en wij zouden voor verschillende
cellen (zenuwen, spieren, bindweefselligchaampjes enz.
enz.) verschillende monaden, als wij het zoo mogen uit-
drukken, moeten aannemen. Is zij er wel een gevolg
van, dan vernietigt Virchow’s vitalisme zich zelve. In
ieder geval kan het onderzoek slechts leiden tot nadere
kennis van de stoffelijke processen, welke in de leven-
de ligchamen plaats hebben, terwijl het aannemen der
vitale kracht ons geen beter inzigt in hunnen aard
geven, maar ligt weder tot het vroegere dogmatisme en
tot allerlei ijdele bespiegelingen leiden kan.

48 De geneeskunde rond 1860



[Afb. 14a-c]. De toepassing van het microscoop en van de
opmars van het celconcept in het medische denken van de
jaren zestig worden fraai geïllustreerd in een artikel van de
hand van de eerste-assistent geneesheer van het Provinciaal
Krank zinnigen gesticht Meerenberg te Santpoort, Christiaan
K. Hoffmann, onder de titel: Eenige pathologisch-anatomi -
sche waarnemingen, gemaakt bij lijkopeningen, verricht in
het Krankzinnigengesticht Meerenberg, van 1 julij 1866 tot 1
julij 1867 [NTvG 12 (1868) II, 102-134]. Bij zijn onderzoek werd
ruim gebruik gemaakt van het microscoop van G. en S. Merz
en ‘gewoonlijk met de combinatie-object 2 met oculair 2’; alle
figuren werden bij een vergroting van 350-400x getekend. De
oorspronkelijke 'Verklaaring der afbeeldingen' luidt als volgt:

Plaat I [afb. 14a]. (1) Normale gangliëncel uit de sub st[an -
tia] corticalis cerebri van den mensch. (2) Anastomose der
gangliëncellen uit de subst[antia] corticalis cerebri. (3)
Kernwoekering der gangliëncellen bij erethische melancholie.
(4-16) Vettig-pigmenteuse degeneratie der gangliëncellen met
de daarop volgende regressieve metamorphose. (17) Zwarte
pigment-degeneratie der glangliencellen uit den thalamus
opticus. (18) Vettig-pigmenteuse degeneratie der gangliën-
cellen uit het corpus striatum. (19) Vrije kernen (de vrij-
gewordene kernen der gangliëncellen?) bij acute melancholie
met voedselweigering. (20) Vrije kernen (de vrij gewordene
kernen der gangliëncellen?) bij acute manie met opge wekt -
heid. (21) Vettig-gedegenereerde en ineen geschrompelde ker-
nen (neuroglia-kernen) bij idiotisme. (22) Vrije kernen
(geprolifereerde neuroglia-kernen) uit de subst. corticalis
cerebri bij acute manie met opgewektheid. (23) Elementen
der roode verweeking.

Plaat II [afb. 14b]. (1) Elementen der gele vloeistof uit de op
cysten gelijkende holten van het gliosarcom. (2, 3) Gedeelten
van het gezwel, die de wanden der holten begrenzen. (4)
Spoelvormige sarcoomcellen uit gedeelten van het gezwel, die
roodachtig geel gekleurd en op het doorsnijden vaster zijn. (5)
Bindweefselbundels en sarcoomcellen uit de meest vaste en
harde gedeelten van het gezwel. (6) Ster- en spoelvormige
pigmentcellen uit de arachnoïdea aan de convexiteit der
hersen-hemisphaeren. (7) Zeszijdige pigmentcellen uit de
arachnoïdea.

Plaat III [afb. 14c] (1) Kolfvormige verdikkingen en woeker-
ing der adventitia van de vaten bij de algemeene progressieve
paralyse [met] (a) Lumen van het vat, [en] (b) Verdikte
adventitia. (2) Structuur der capillairen bij de algemeene pro-
gressieve paralyse. (3) Vet-degeneratie der hersen-capillairen.
(4) Afzetting van pigmentklompjes in de kleine vaten der
hersenen.
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[C4] W. Berlin, 
In memoriam Joh. Müller (1858)
Johannes Müller werd te Coblenz in het jaar
1801 geboren en bezocht later het gymnasium
daar ter stede; dat hij in 1818 verliet, om op de
rol der Akademie te Bonn ingeschreven te wor-
den. Daar zoude hij van het jaar 1818-1822
vertoefd hebben, zoo als een duitsch blad
meldt en na in 1822 gepromoveerd te zijn,
zoude hij zich naar Berlijn begeven hebben.
Een zonderling toeval wilde echter, dat Prof.
Mittermaier uit Heidelberg zich in denzelfden
spoorwagen bevond, waarin Müller en ik geze-
ten waren, terwijl wij van Bazel naar Mannheim
reisden. De hoogleeraar van Berlijn die om
onnoodige pligtplegingen te vermijden niet
gaarne herkend wilde zijn, wees mij ter sluik op
dien geleerden, welke ook mij niet geheel
onbekend was van mijn vroeger verblijf te
Heidelberg, en verhaalde mij toen, dat die
Hoogleeraar als tijdelijk rector der Heidel -
bergsche hoogeschool hem tot eene gevange-
nisstraf (carcer) van eenige weken veroordeeld
had wegens het bijwonen van een duel. Hieruit
schijnt te blijken dat hij behalve te Bonn ook te
Heidelberg de academische lessen bijgewoond
heeft.

Reeds als student heeft zich Joh. Müller op
litterarisch gebied onderscheiden door het
beantwoorden eener prijsvraag, ‘de respiratio-
ne foetus,’ welke der bekrooning waardig
geacht werd. Te Berlijn hield hij zich hoofdzake-
lijk met anatomische en zoologische onderzoe-
kingen op en maakte daarbij veelvuldig gebruik
van de daar aanwezige musea. Rudolphi, de
toenmalige hoogleeraar der anatomie en physi-
ologie te Berlijn, verleende hem hierbij zijne
hulp, die hij hem ook later niet onthield, zoo als
wij onder andere uit de voorrede van Müller’s
beroemd werk De glandularum secernentium
structura leeren. In het najaar van 1824 ves -
tigde zich M. als privaatdocent te Bonn en in
1826 verscheen reeds zijn werk Zur ver -
gleichenden Physiologie des Gesichtssinnes

der physiologie, dat ten eeuwigen tijde eene
eerzuil voor den schrijver blijven zal. Welk een
arbeid, welk eene litteratuur-studie, welk een
rijkdom aan onderzoekingen, welk een helder
verstand, welk een diepen blik verraadt dit niet.
En toch! de voorrede vermeldt ons niet, dat
Müller menig werk gelezen heeft zonder er
gebruik van te kunnen maken en diergelijke
meer, wat wij zoo vaak elders aantreffen. Maar
hij was ook niet gewoon zijne persoonlijkheid in
zijne wetenschappelijke werken op den voor-
grond te stellen. Hij liet zijne werken zelve
spreken, en die werken ademen een’ zoo
gezonden geest, dat het woord een evangelie
in de wetenschap blijven zal. […]

[C5] C.A. Pekelharing,
In memoriam R. Virchow (1902)
Weinigen hebben, als leiders, hun volgelingen
in zoo grooten getale getrokken, en zoo krach-
tig beheerscht als Virchow, de patholoog, de
praktische hygiënist, de anthropoloog, de politi-
cus tevens. Wie op zich zal nemen zijn leven
naar den eisch te beschrijven, aanvaardt een
zware, veelzijdige taak. Hij was een man uit
één stuk, maar zijn leven was, zooals hij zelf
zegt, ‘recht unruhig’. De geheele wereld wekte
zijn belangstelling en, zoo het hem eenigszins
mogelijk was, ging hij mede helpen aan de
oplossing der moeilijkheden en wel altijd – juist
daardoor heeft hij zich een zoo algemeene ver-
eering verzekerd – met een ijver en een dege-
lijkheid die ontzagwekkende eischen stelden
aan zijn verstand en aan zijn werkkracht.

Toen Virchow begon, was de tijd van den lij-
denden Werther voorbij en de tijd der heden-
daagsche kunstlievende en werkschuwende
pessimisten nog niet gekomen. Blijkbaar was
zijn opvoeding te Schivelbein en te Köslin er op
berekend hem tot een braven jongen te maken.
In zijn ‘Meldung zur Reifeprüfung’ (1839; hij
was toen ruim 17 jaar oud) deelt hij met
beschaamdheid mede dat hij eens, in de Ober-

(1826) dat geene twijfelachtig oordeel meer
toeliet over den aanleg en de toekomst van
onzen geleerde. Het veld der waarneming en
van het experiment was gekozen en dit terrein
heeft hij tot aan zijnen laatsten dag vruchtbaar
bebouwd. Afkeerig van ijdele bespiegelingen,
holle zinnen, zoogenaamde geniale invallen,
verleidelijke teleologische beschouwingen,
afkeerig van alles, dat tot schadelijke versiering
van het wetenschappelijk gebouw strekken
konde, dat hij van grond af heeft helpen
optrekken, zien wij hem van nu af als buitenge-
woon en gewoon hoogleeraar te Bonn en later
te Berlijn met den grootsten ijver, volharding,
ernst en waarheidsliefde zijne geniale en schier
onuitputtelijke krachten aan de beoefening der
ontleedkunde, physiologie, ontwikkelingsge-
schiedenis, vergelijkende- en ziektekundige-
ontleedkunde en zoölogie wijden. In elk der
genoemde vakken heeft hij voortreffelijke
opstellen en verhandelingen geleverd, die
gedeeltelijk in tijdschriften verspreid zijn
(Meckel’s Archiv, Nova acta van de Leo pol d -
inische Akademie, Müller’s Archiv, Tijdschrift
van Tiedemann, werken van de Akademie te
Berlijn enz., enz.), gedeeltelijk afzonderlijk zijn
uitgegeven. Alleen de laatste werken maken
eene kleine bibliotheek uit. Een interessant
oogenblik had ik gelegenheid te Triëst bij te
wonen, toen de juist daar ter stede aangeko-
men nieuw benoemde custos van het museum
de bibliotheek in orde bragt en aan de werken
van Joh. Müller gekomen, niet gelooven konde,
dat een man die zooveel reeds geschreven
had, nog geene grijze haren droeg. En toch
waren zijne opera omnia niet eens daar bijeen-
gebragt. Is het noodig aan die meesterwerken
te herinneren? Kent niet een ieder het werk
over den bouw der klieren, over de gezwellen,
over de classificatie van de visschen, over de
roggen en haaijen, over de vergelijkende ana-
tomie der myxinoïden, over de ontwikkeling en
den bouw der echinodermen, over de classifi-
catie der asteriden, enz., enz. En zijn leerboek

[Afb. 15-17]. De Duits-Oostenrijkse hegemonie in de natuurwetenschappelijke geneeskunde rond 1860 werd in belangrijke mate
bepaald door het optreden van het trio Johannes Müller (afb. 15), Rudolph Virchow (afb. 16) en Carl von Rokitansky (afb. 17).
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51[C4] W. Berlin, In memoriam Joh. Müller (1858)

Sekunda van het gymnasium, waar hij de
tweed e in de klasse was, geheel achteraan
geplaatst werd, wegens onbehoorlijk gedrag.
‘Dieses gerechte Verfahren’, voegt hij er aan
toe, ‘machte auf mich den tiefsten Eindruck,
und desto aufmerksamer wachte ich von nun
ab über mein Herz, um jeden bösen Gedanken
von demselben zu verscheuchen.’ Maar toen
hij eenige jaren te Berlijn had doorgebracht en
zijn kracht had leeren kennen, toonde hij dui-
delijk genoeg niet onder schuchterheid of
onder sentimentaliteit te lijden. Men behoeft
maar te lezen wat hij, tien jaren nadat hij het
gymnasium verlaten had, in zijn Medizinische
Reform schreef.

Hij wist wat hij wilde, en hij durfde het te
zeggen ook, al moest hij daarmede alle autori-
teiten voor het hoofd stooten. Vrijheid en waar-
heid gingen hem boven alles. Om te weten wat
hij voor waarheid te houden had, ontzag hij
geen moeite, deinsde hij voor den langdradig-
sten arbeid niet terug. Wie zijn onderzoekingen
leest, moet telkens verbaasd staan over de
zorgvuldigheid waarmede hij, tot in allerlei bij-
zonderheden, naging, niet alleen wat hij zelf
kon waarnemen, maar ook wat anderen, vóór
hem, hadden gezien, beschreven en gedacht. 

Eenmaal tot een besluit gekomen, sprak hij
zijn meening ook uit, en verdedigde hij die,
altijd met dezelfde kalme vrijmoedigheid, met
dezelfde helderheid en scherpte van uitdruk-
king, om het even of zijn tegenstander een
staatsman was als een Schwerin of een
Bismarck, of een gezaghebbend geleerde als
Rokitansky, of een van zijn eigen leerlingen. Hij
stond op zijn recht, want, zoo zegt hij in de
voorrede van de eerste uitgaaf van zijn
Cellulairpathologie, ‘wenn wir die Wissenschaft
dienen wollen, so müssen wir sie auch ausbrei-
ten, nicht bloss in unserem eigenen Wissen,
sondern auch in der Schätz ung der Anderen.
Diese Schätzung aber beruht zum grossen
Theile auf der Anerkennung, die unser Recht,
auf dem Vertrauen, das unsere Forschung bei
den Anderen findet, und das ist der Grund,
warum ich auf mein Recht halte’.

Men mag er zich niet over verwonderen dat
hij, hoe ouder hij werd en hoe meer algemeen
men zijn recht van spreken erkende, ook des te
krachtiger eischte dat, wie hem tegensprak,
eerst toonde zijn geschriften goed gelezen te
hebben en dan hem na te willen volgen, door
geen moeite te ontzien om gegevens tot
opsporing van de waarheid te zoeken. Een
autoriteit voelde Virchow zich, en terecht, reeds
sedert vele jaren, maar nooit heeft hij in zijn
geschriften recht gegeven voor de meening dat
hij autoriteitsgeloof verlangde of ook maar op
prijs stelde.

In zijn bemoeiingen op maatschappelijk en
politiek gebied vertoonde Virchow zich op
dezelfde wijze als in de wetenschap. Een
staatsman kan hij moeilijk genoemd worden. In
de politiek was hij steeds in de oppositie. Hij,
de man van 1848, met zijn denkbeelden over

andere Methode, als man sie sonst gewohnt
war’ heerschten. De daarin geopende gezigts-
punten en de naar eene nieuwe rigting geba-
kende weg werden echter spoedig door de
uitgave van het klassieke Handboek der Pa tho -
ogische Anatomie met de uitgave van het
derde deel (de ziekten der borst- en buik -
organen) begonnen, algemeen gewaardeerd. 

Alhoewel Rokitansky’s verdiensten voor een
deel in de systematische en scherpzinnige ver-
werking van het kolossale hem ten dienste
staande anatomisch materieel bestonden, zoo
waren toch zijne hoofdverdiensten in zijn stre-
ven om den gang en de wording van het patho-
logische proces te verduidelijken en daardoor
de pathologische anatomie tot eene anatomi-
sche, dat is tot eene door de anatomie opge-
helderde pathologie te verheffen, gelegen. Na
eene grondige studie en eene bij uitnemend-
heid plastische, in eene eigenaardige taal en
woorden gestelde beschrijving van het objec-
tieve, trachtte hij de wording en de ontwikke-
ling van het waargenomene te verklaren en op
te sporen. 

Terwijl in het begin zijner werkzaamheid
voornamelijk de ontwikkeling der hyperaemie,
der exsudatie en der nieuwvormingen in alle
weefsels zijne aandacht trokken, werd deze in
de latere dagen vooral door de studie en het
beloop der zoogenaamde processen ‘der Verö -
dung von Gewe ben und Producten’ geboeid en
alhoewel zijne plastische phantasie hem tot de
schepping der bekende crasenleer voerde en
eveneens zijne leer over de combinatiën en uit-
sluitingen in het leven riep, zoo keerde hij toch
spoedig tot het positieve en werkelijke terug en
bleven vooral zijne beschouwingen over de
mechanische gevolgen der pathologische
stoornissen van diepe scherpzinnigheid en hel-
der oordeel getuigen. 

Door iedereen in zijne ruime omgeving
gezocht en bemind, door de studenten met den
naam van ‘Vater Roki’ begroet was Rokitansky
te Weenen eene bij uitnemendheid geachte
persoonlijkheid. […] 

Onder Rokitansky’s wetenschappelijke ge -
schrif ten behooren vooral zijn Handbuch der
Pathologische Anatomie in drie deelen (1842-
1846) uitgekomen, op last der ‘Sydenham
Society’ in het Engelsch vertaald en in 1855-
1861 als derde editie geheel omgewerkt ver-
meld te worden. Verder zijne studiën over de
‘Zottenkrebs’ (1852), over de ‘Gallert krebs’,
over de ‘Binden gewebs wuche r ung im Nerven -
system’, ‘die over das Aus wachsen der Binden -
gewebsubstanzen und die Beziehung derselben
zur Entzündung’, zijn werk Ueber einige der
wichtigste Krankheiten der Arteriën en ten slot-
te dat, getiteld Die Defecte der Scheidewände
der Herzens, vermeld te worden.

vrijheid, kon niet oproeien tegen den Duitschen
stroom van gezag en zelf een regeeringstaak
op zich nemen. In het bestuur der stad Berlijn
heeft hij een zeer grooten invloed geoefend,
maar ook hier was zijn beteekenis eerst van
overwegend belang op het gebied waar zijn
kennis anderen dwong aan zijn inzicht en
werkkracht vrije baan te laten, op het gebied
der praktische hygiëne. […] Men zou wen-
schen dat alle jonge geneeskundigen het werk
en het leven van Virchow ernstig bestudeeren
konden. Veel platheid en kleinzielig egoïsme
zou door den frisschen, krachtigen adem van
zijn geest verjaagd worden. Eere zijner nage-
dachtenis.

[C6] J. Hanlo,
In memoriam Baron C. von Rokitansky
(1878)
De wetenschap, de Universiteit en de maat-
schappij hebben door het overlijden van den
beroemden hoogleeraar Carl baron Rokitansky
op 23 julij l.l. een gevoelig verlies geleden. Op
11 februarij 1804 te Königgrätz in Boheme
geboren bezocht Rokitansky het gymnasium te
Leitmeritz en dat van zijne geboorteplaats om
zich spoedig daarna te Praag en te Weenen
aan de studie der geneeskunde te wijden. In
1828 tot doctor gepromoveerd werd hij achter-
eenvolgens tot tweeden en eersten assistent
van Prof. Wagner beroepen, om na diens over-
lijden in 1834 en 1844 als buitengewoon en
gewoon hoogleeraar in de pathologische ana-
tomie op te treden. Het daaraan verbonden
prosectoraat van het Allgemeine Krankenhaus
en de verpligting om gelijktijdig alle geregtelijke
lijkopeningen te verrigten, leverden aan Roki -
tan sky in het zoogenaamde Wiener Leichenhof
het kolossale materieel, waarmede hij zijne
groote en ruime ervaring, welke in 1866 reeds
op een cijfer van ruim dertigduizend secties
rustte, verkreeg. Gelijk eenmaal de beroemde
Johannes Müller en Justus Liebig hunne
wetenschap als het ware op een nieuwen
grondslag vestigden, zoo traden ook Rokitansky
en Skoda als de stichters en hervormers op het
gebied der pathologische anatomie op en ver-
kreeg de Weener School door hunnen invloed
eene klassieke vermaardheid. Reeds in 1836
zagen in de Oester reichische Medizinische
Jahrbücher van de hand van den destijds nog
weinig bekenden Rokitansky beschouwingen
over inwendige darmafsnoeringen bijna gelijk-
tijdig met eene verhandeling van den evenzoo
nog weinig bekenden Secundar arzt Joseph
Skoda het licht. De Schmidt’s Jahrbücher, vol-
gens Wunderlich’s woorden het groote ‘Sam -
mel journal das sich beeilte, jede neue Salbe in
die Archive der Wissenschaft einzuregistriren’
lieten twee jaren verloopen alvorens zij zich tot
eenige mededeeling daarvan verwaardigden,
alhoewel reeds daarin en in eenige opvolgende
mededeelingen van Rokitansky, zoo als Wun -
derlich zich uitdrukt, ‘ein anderer Ton und eine



[A5] K.A. Rombach, Onze kennis der tusschenpoozende koortsen (1860)

Het is eene kenmerkende eigenschap der geneeskunde
van onzen tijd, dat zij met krachtig zelfgevoel roemt
op de vorderingen, welke zij maakt in de kennis van
den mensch; vorderingen die in enkele tientallen van
jaren die van even zoo vele verleden eeuwen overtref-
fen. Niemand zal echter beweren, dat wij grooter ver-
stand hebben dan de Ouden of dat wij ons ijveriger
inspannen dan zij, maar wij staan, zoo als Baco zegt,
op hunne schouders; door hunnen arbeid is onze
gezigtskring uitgebreider geworden. ‘Die Wissenschaft
hat ihren eigenen gesetzmässigen Entwickelungsgang
wie das Leben’ (Isensee). Sedert de zucht tot onder-
zoek weder ontwaakte, stond het den artsen nog nooit
zoo helder voor den geest dan in onzen tijd, dat de
eenige weg tot het verkrijgen van de kennis des men-
schen is, hem te beschouwen als een deel der bewerk-
tuigde natuur, door dezelfde wetten als deze geregeerd,
en die wetten door bepalende waarnemingen te leeren
kennen, door tellen, meten, wegen, evenals men zulks
in de wetenschap der onbewerktuigde ligchamen, de
physica, leert. Reeds vroeger was men begonnen zich
te ontslaan van den band, die het vrije onderzoek ver-
lamt, met name het autoriteits-geloof, zoo als in het
vervolg van dit opstel zal blijken; maar het is onze tijd,
die de vereering van het feit aan het hoofd stelt, en
eene meening moet eene op erkende feiten gegronde
conclusie zijn, wil zij een duurzaam gezag uitoefenen
in de wetenschap.

De schepping der histologie, de daarstelling der
orga  nische chemie, de ontdekkingen der zenuw  phy -
sio logie, de wetenschappelijke ontwikkeling der pa -
thologische anatomie, het zoogenaamd physisch
ziekenonderzoek, waartoe de ontdekkingen van
Auenbrugger en Laen nec den weg baanden: ziedaar de
magtige hefboomen, welke dien krachtigen vooruit-
gang hebben in het leven geroepen. Maar niet in alle
deelen van ons vak zijn die vorderingen even groot.
Zoo al de ontleedkunde van den gezonden en zieken
mensch eenen hoogen trap van volkomenheid bereikt
heeft, de hem betreffende natuurkunde laat nog zeer
vele vraagstukken onbeslist. Terwijl wij het in enkele
onderdeelen der ziekteleer tot eene juistheid van
diagnose gebragt hebben, waarvan men in de vorige
eeuw geen denkbeeld had, is daarentegen, om slechts
iets te noemen, onze leer der ziekteoorzaken weinig
helderder dan de hunne. Eene vergelijking van onze
kennis van de onderdelen der wetenschap met die van
vroegere tijden is in vele opzigten nuttig. Zij leert ons
den weg kennen langs welken wij ons standpunt
bereikten; zij doet ons den waarnemingsgeest onzer
ouden op den prijs schatten dien zij verdient; zij doet
ons zien, hoe klein op vele plaatsen de schrede is, die
wij voorwaarts deden, in verhouding tot het punt, dat
wij willen bereiken, en stemt ons daardoor tot de
nederigheid, welke den natuuronderzoeker past.

Ik stel mij voor, in dit opstel van zulk eene vergelij-
king eene proef te geven, voor welke het onderwerp
uit de ziekteleer gekozen is, en het hedendaagsch
standpunt te schetsen onzer kennis en meeningen
omtrent de tusschenpoozende koortsen, vergeleken
met die van den aanvang der 18de eeuw. Dat tijdpunt
is niet willekeurig gekozen. In het begin der 18de eeuw
leerden Boerhaave, Stahl en Hoffmann, een trias,
waarvan Isen see, met groote vooringenomenheid zegt,
dat de wedergâ nog niet ten tweeden male in de
geschiedenis gevonden is. Met hen ving, volgens K.
Sprengel, een nieuw tijdperk aan, ‘das goldene Zeit -
alter der allgemeinen Therapie’ (Isensee). Het stelsel
van Galenus, dat schier onbeperkt geheerscht had, tot-
dat Syden ham, weder het voorbeeld gaf eener aan de
natuur getrouwe Hippocratische ziektewaarneming,
werd door hunne leerstelsels op den achtergrond
geschoven en vervangen, waartoe de invoering der
kina onder de geneesmiddelen krachtig medewerkte;
en terwijl de hoofdrigtingen dier scholen hare sporen
tot in de stelsels van onze dagen hebben nagelaten, is
het Gale nis tisch gebouw, dat vijftien eeuwen had
verduur d, thans geheel gesloopt, zoodat zelfs zijne
koortsbenamingen uit de nosologie verdwijnen en nog
slechts in het dagelijks leven van den arts, als uitdruk-
kingen van gemak en gebruik gehoord worden.

Met uitzondering der verkoudheden zijn de tus-
schenpoozende koortsen de meest algemeene ziekten
over den aardbodem; onder de endemische ziekten
bekleeden zij de eerste plaats en geene andere ziekte
heerscht zoo meenigvuldig epidemisch. Daarom reeds
alleen zijn zij de belangstelling van den arts over -
waardig; maar deze wordt nog verhoogd door hare
verwantschap met moordender ziekten, geesels van
het menschelijk geslacht. Hecker heeft uit de ge -
schiedenis der epidemiën, Die Naturgeschichte der
Volks krankheiten, de stelling ontwikkeld, dat de tus-
schenpoozende koortsen in de landen, waar de pest
heerscht, verwant zijn met deze, in Amerika met de
gele koorts, in Europa met den typhus en, wij voegen
er bij, in Azië met de cholera. Alle hebben ééne mias-
matische grondoorzaak gemeen, welke slechts in
intensiteit verschilt en in haren ruimsten omvang in
eenen climax omvat de inter- en remitterende koort-
sen en hare hevige epidemische vormen, den loop, den
typhus, de pest, de gele koorts en de cholera. In onder-
scheidene epidemiën kan de overgang der tusschen-
poozende koortsen in die ziekten en de teruggang van
deze tot gene aangetoond worden. Zoo spreekt Hecker
(Geschichte der neueren Heilkunde) van den overgang
der Moldavische koortsen in de pest, Henoch van het
ontstaan der cholera in Perzië uit tusschenpoozende
koortsen, Haeser (Beiträge zur Geschichte der Volks -
krank heiten) van het ontstaan van typhus en loop uit
tusschenpoozende koortsen. Evenzoo is ook het ver-
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band tusschen de in de 16de en 17de eeuw veelvuldig
geheerscht hebbende pestziekten en de tusschenpooz-
ende koortsen niet twijfelachtig [noot: Van Swieten,
misleid door eene opmerking van Van der Mije,
beweert ten onregt dat de pest en de tusschenpoozen-
de koorts elkander uitsluiten. Volgens Gemma gingen
in 1574 in Brabant semitertianae tegen den zomer in
eene pest over (Thijssen).] Over het geheel moet de
roep van goedaardigheid der tusschenpoozende koort-
sen in de 16de en 17de eeuw slechts op de eenvoudige
toegepast worden. Immers in de epidemie van 1667,
door Sylvius en Fanois beschreven, gingen de inter-
mittentes veelvuldig in remittentes over en omgekeerd.
De neiging tot recidieven en naziekten, vooral water-
zucht, was zeer groot. De sterfte, zelfs in de hoogere
klassen der maatschappij, was twee derden der zieken;
maar de kina was toen ook nog onbekend. Met den
aanvang der 18de eeuw, het door ons voor te stellen
tijdperk, heerschten de tusschenpoozende koortsen
algemeen, zelfs op plaatsen, waar zij anders niet voor-
kwamen. Zij kenmerkten zich meer door hare hard-
nekkigheid dan door hare boosaardigheid, hoewel zij
ook veelmalen in aanhoudende, typheuse vormen
overgingen. Gedurende deze geheele eeuw bleven de
tusschenpoozende koortsen aan de spits der ziekten
meer dan gewoonlijk en algemeen heerschen ‘jenes
geheimnisvolle und bedeutsame Ges[ch]lecht der
Wechselfieber, welches in seinem Schoosse so vielfache
Keime der verschiedenartigsten Krankheitsformen
birgt’ (Haeser). In de laatste helft der 18de eeuw na -
men zij meer en meer eenen kwaden aard aan (Thijs -
sen, Geschiedkundige beschouwing der ziekten in de
Neder landen) door de overgangen in en verbindingen
met een ongewoon groot getal van typheuse ziektevor-
men (Haeser). Sedert 1770, merkt ook Hecker aan, ver-
bonden de tusschenpoozende koortsen zich meer en
meer met eene epidemische grondoorzaak, welke zich
het duidelijkst in eenvoudige en galachtige rotkoort-
sen voordeed. In de ziekten, die de groote legers van
de laatste helft der 18de eeuw nog meer teisterden dan
de veldslagen, waren het vooral eerst de dysenterie en
in het laatst dier eeuw de typhus, die zich uit het inter-
mittens-proces ontwikkelden en zich uit de legerkam-
pen ook onder de volken verspreidden.

Deze neiging tot overgang in typheuse ziekten is der
tusschenpoozende koortsen ook in onze eeuw bij -
gebleven. In haren aanvang vindt men nog van den
overgang dezer koortsen in gal- en rotkoortsen gewag
gemaakt. Later sprak men van eenen genius epidemi-
cus ereticus. In de Groninger ziekte werd veelvuldig
van overgangen in ontstekingachtige en typheuse toe-
standen gewag gemaakt. Toen de cholera hare doodelij-
ke rondreis door Europa aanving, werd zij door het
veelvuldig heerschen van febres intermittentes vooraf-
gegaan. Waar de ziekte ontstond, verdwenen de laat-
sten (Suerman, De cholera asiatica itinere per Belgium
septentrionale), maar waar de cholera in 1834 verdwe-
nen was, heerschten de koortsen weder zeer algemeen.
Bij de te Hellevoetsluis waargenomene koortsgevallen

waren cholera-achtige verschijnselen niet zeldzaam en
soms doodelijk (Rombach, Practisch Tijdschrift van
Moll en Eldik, 1835). Met de jaren 1845 en ‘46, toen de
laatste cholera-epidemie haren loop begon, traden ook
de intermittentes over geheel Europa weder in enorme
uitbreiding op (Henoch); [ook bij ons te lande]. Zij
verdwenen waar de cholera aanving en keerden na het
ophouden daarvan terug. De cholera nogtans heeft
geenen blijvenden invloed op den aard en het verloop
der tusschenpoozende koortsen uitgeoefend.

Sedert den herfst van 1856 begonnen de tusschen-
poozende koortsen bij ons te lande weder sterker te
heerschen, en in de jaren 1857, 1858 en 1859 vormden
zij in vele streken van ons vaderland ware pandemiën.
Ook daar vertoonden zij zich menigvuldig, waar zij in
gewone jaren weinig voorkwamen. Hoewel zij zich
over het algemeen meer onderscheidden door hard-
nekkigheid dan door doodelijkheid, bestonden toch
hierop ook vele uitzonderingen. Pernicieuse vormen
waren niet zoo zeldzaam; complicatie met dysenterie
kwam dikmaals voor, en onder ongunstige omstandig-
heden of door het verzuim van tijdige toediening der
kinazouten, was de overgang in typheuse toestanden
en den dood niet ongewoon, waardoor op enkele
plaatsen het sterftecijfer buitengewoon werd opge-
voerd. Het is mij niet gebleken dat de cholera, die in
het voorleden najaar wederom vele plaatsen van ons
land bezocht, een blijvenden invloed op de tus -
schenpoozende koortsen heeft uitgeoefend. De laatste
epidemiën verloopen derhalve over het algemeen een-
voudig eretisch, gelijkvormig met die van het begin
der vorige eeuw. Als men de beschrijving der febres
intermittentes door Boerhaave met de tegenwoordige
vergelijkt, dan besluit men met Dolleman (Disquisi -
tiones historicae de plerisquc apud belgas septentrionales
endemiis morbis) ‘intermittentes eandem quam Boer -
haavii tempore hodie monstrare et vim et formam’. Als
inleiding heb ik dit kort overzigt der geschiedenis van
de tusschenpoozende koortsen niet ongepast geacht.
Ik stel mij nu voor mijn onderwerp in de volgende
hoofdstukken te behandelen [...].

Hoofdstuk I: De kennis der tusschenpoozende koortsen
in het begin der 18de eeuw. De aphorismen van Boer -
haave, de beroemdste leeraar der geneeskunde en de
gevierdste arts in Europa (Kurt Sprengel), met de
commentariën daarop van Van Swieten, Boerhaave’s
veeljarigen leerling en stichter der Weener school, van
wien Hecker getuigt, dat hij even als zijn meester de
waarheid onvoorwaardelijk vereerde, en de Medizina
rationalis et systematici van F. Hoffmann, den gelukki-
gen mededinger van Stahl, zijn de hoofdbronnen voor
dit gedeelte onzer schets. Hoewel de terminologie der
onderscheidene soorten en verscheidenheden der tus-
schenpoozende koorts nog niet dien afgewerkten
tabellarischen vorm had, dien wij in latere nosologi-
sche handboeken aantroffen, was zij toch ingevoerd.
De febres comitatae waren bekend. De febris pernicio-
sa apoplectica was reeds door Sydenham beschreven,
en van intermittentes larvatae vindt men bij Van



Swieten verscheiden voorbeelden. Hij noemde ze
febres topicae en genas ze met cortex Peruvianus. De
symptomatologie was zoo volledig als door eenvoudig
waarnemen geschieden kan, en zoo kernachtig be -
schreven als wij zulks van de classici gewoon zijn. De
opgaven der lijk openingen zijn daarentegen uiterst
onbeteekenend of ontbreken geheel.

Zeer volledig was hunne algemeene beschrijving, of
liever de natuurlijke geschiedenis der tusschenpoozen-
de koortsen. F. Hoffmann beschreef zeer naauwkeurig
het verschil tusschen de gewone tusschenpoozende en
de epidemisch heerschende koortsen. De invloed van
de gesteldheid van den grond en van het water en van
het jaargetijde was door hem opgemerkt. Het verschil
tusschen voor- en najaarskoortsen in verschijnselen,
duur en uitgang, de vroegere aanvang als de laatsten
epidemisch heerschten, de invloed daarop van heete,
drooge zomers was hem bekend. Vooral was het ver-
band in die najaarskoortsen tusschen den remit te -
renden en den intermitterenden vorm hunnen
praktischer geest niet ontgaan. Sydenham leerde reeds
dat die schijn bare continuae autumnales niet door
aderlatingen en verzwakkende middelen genazen,
maar met den kinabast moeten behandeld worden. Zij
wisten dat als de hevigheid der epidemie of de ziekte
afneemt, die koortsen weder in eenvoudige tertianae
of quartanae overgaan. Nog herkennen wij in hunne
beschrijvingen van den hemitritaeus Celsi of causus
den grondvorm onzer Zeeuwsche of, beter gezegd, der
polderkoortsen.

Wat de gevolgen en naziekten der tusschenpoozende
koortsen betreft, uit langdurige koortsen, zegt Boer -
haave, kunnen ontstaan eene groote geneigdheid tot
zweeten met dikbezette urine (binnenkoorts in de
volkstaal) en verder scheurbuik, waterzucht, geelzucht,
leucophlegmasie en scirrheuze gezwellen in den buik,
welke De Haen uit een praktisch oogpunt in drie klas-
sen onderscheidt. De opzwelling der milt na langduri-
ge febris tertiana had Galenus reeds waargenomen.
Sydenham zegt, dat de herfstkoortsen dan eerst ver-
dwijnen, als bij kinderen, na langen duur daarvan, de
buik in de miltstreek begint op te zetten, en bij bejaar-
den als de beenen zwellen. Van Swieten gelooft, dat het
dikwijls het gezwollen en met infarctus bezette colon
is, dat de opgezette milt nabootst.

De voorzegging achtte men over het algemeen gun-
stig, zoowel in sporadische gevallen als in epidemiën.
Zoo lang de koortsen eenen zuiver koortsvrijen tijd
hadden, waren zij zelden of nooit gevaarlijk, tenzij
voor hoog bejaarden en voor zeer zwa[k]ke menschen;
doch als zij in aanhoudende overgingen, waren zij dik-
wijls zeer gevaarlijk. Dit geschiedde niet alleen in epi-
demiën, maar ook in gewone gevallen, en werd zulks
veelal aan de behandeling met te prikkelende midde-
len toegeschreven. Hieruit blijkt tevens, dat het gunsti-
ge dier prognose toch niet zoo onbeperkt was en nog
al uitzonderingen toeliet. Met het oog op naziekten
zegt ook De Haen, dat de tusschenpoozende koortsen
niet zoo gevaarloos zijn als men gewoonlijk meent.

Vele aanleidende oorzaken vindt men vermeld:
bedorven stoffen in het ligchaam aanwezig, gevatte
koude, epidemische miasma, teruggedreven huiduit-
slag enz., maar ook zonder die oorzaken, merkt Van
Swieten op, kan de koorts uit eigen kracht terugkee-
ren, en hij vraagt, of men zulke tusschenpoozende
koortsen, zonder eenig waarneembaar gebrek der vaste
deden of der vochten, geestachtige (spirituosae) noe-
men moet. Besmettelijkheid werd aangenomen, als
de ziekte in hevigen graad epidemisch heerschte.
Opmerkelijk zijn een paar stellingen van F. Hoffmann,
welke de leer der miasmata’s van dien tijd kenmerken
(Dissertatio exhibens observationes circa febres tertia-
nas, anno 1701 grassantes). Na in eene eerste stelling
opgemerkt te hebben, dat de geheerscht hebbende
anderendaagsche koortsen de natuur der aanhouden-
de hadden, besluit hij in eene tweede stelling, dat de
gal niet de oorzaak en oorsprong der epidemie geweest
was, maar voor het uitwerksel en product der koorts te
houden was. In eene derde stelling besluit hij, dat die
epidemie ontstaan was door eene fijne stof in den
dampkring, en in eene vierde, dat daardoor de koorts-
stof in het bloed ontstond, welke in de eerste wegen
zijnen zetel en zijne werkplaats opslaat.

Hier tegenover staat de leer van Boerhaave en van
Van Swieten. Als na de zomerhitte het vloeibaarste
gedeelte van het bloed uitgewasemd en de gal scherper
en rijkelijker geworden is en taaijer en in de boven-
buikstreek verzameld blijft, dan heerschen gewoonlijk
de herfstkoortsen, welke, behoorlijk behandeld wor -
dende, die bedorven gal uitdrijven, de verstopping der
ingewanden oplossen en de gezondheid weder geheel
herstellen. Deze leer, die zooveel verder van de
waarhei d afdwaalde dan de stellingen van Hoffmann,
behield evenwel later de overhand, hoewel ook Cullen
de malaria zoo al niet voor de eenige, dan toch voor de
voornaamste oorzaak der tusschenpoozende koortsen
hield. Bij het opsporen van de naaste oorzaak der tus-
schenpoozende koortsen, rigtten Boerhaave en Van
Swieten vooral hunne aandacht op het eerste tijdperk,
namelijk dat der koude, en meenden zij, dat wat het
eerste tijdperk kan overwinnen, ook den geheelen aan-
val weg kon nemen. Als oorzaak nu der verschijnselen
van het eerste tijdperk, veronderstelde Boerhaave, die
een iatrophysicus was, eenen ‘viscositas liquidi arterio-
si’. Van Swieten merkt daaromtrent op, dat men daar
niet zoo zeer eene verdikking van het bloed of groo -
teren onderlingen tezamenhang van zijne deeltjes
onder moet verstaan, maar wel elke ongeschiktheid tot
beweging, hetzij van de vloeistof, hetzij van de vaten
of van de beweegkrachten zelve; en, zoo vervolgt hij in
eene vitalistische strekking, daar waarschijnlijk de
beweegkracht hier aangedaan is, gaat daaraan waar-
schijnlijk eene werkeloosheid van het voor het hart
bestemde zenuwvocht vooraf, waarop alsdan eene
andere oorzaak volgt van snellere en krachtiger harts-
beweging en van oplossing van wat gestremd is. Welke
die oorzaak zij wordt niet eens gegist. Geheel en al in
eene dynamistische strekking zegt F. Hoffmann, dat de
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grondoorzaak der koorts bestaat in eene krampachtige
aandoening van het geheele zenuw- en vezelstelsel,
welke vooral uit het ruggemerg ontstaat en opvolgend
van de uitwendige deelen op de inwendige overgaat.

De leerlingen der Boerhaaviaansche school veree -
nigden de denkbeelden van Boerhaave en Hoffmann
(Gaubius) en verwierpen zelfs, als oorzaak der reactie
van het vaatstelsel, de anima van Stahl, als vis naturae
medicatrix, niet (Cullen). Veel moeite gaf men zich om
de oorzaak der tusschenpoozingen van den typus te
vinden. Van Swieten redeneert er breedvoerig over en
komt tot het besluit, dat de voorbeschikkende oorzaak
in de fijnste zenuwvloeistof huist of in de kleinste
kanalen, waardoor zij bewogen wordt, of wel in
hunne n gemeenschappelijken oorsprong, de hersenen;
maar welke verandering in die deelen plaats grijpt,
waarom die slechts in bepaalde tijdperken komt,
erkent hij evenmin te weten als Sydenham en andere
groote mannen.

Eene geheel eigenaardige denkwijs der Ouden, die
eenen grooten invloed uitoefende op hunne genees-
kundige behandeling der tusschenpoozende koortsen,
was die omtrent het weldadige der koorts. Die mee-
ning, reeds van Hippocrates en Celsus afkomstig, was
algemeen. Hoffmann schreef eene dissertatie de febri-
um salubritate. Van Swieten, ettelijke ziektegevallen
van infarctus en neuroses opnoemende, die onder het
lijde n aan tusschenpoozende koorts genazen of zich
niet vertoonden, zegt ‘zoo zien wij de moeijelijkste en
hardnekkigste ziekten dikwijls daardoor genezen’. Nog
sterker was Boerhaave’s meening: ‘Caeterum nisi
malignae, corpus ad longaevitatem disponunt et de -
purant ab inveteratis malis’. De grond toch, dien hij
daarvoor aanvoerde, dat de meeste oude lieden, die hij
ondervraagd had, in hunne jeugd aan de derdendaag-
sche koorts geleden hadden, getuigt alleen voor de
algemeenheid dier landeigene ziekte. Ook nu nog zou
men in vele streken van Holland en Zeeland op dien
grond hetzelfde kunnen beweren.

Daarom ook schreven zij vele ziekten toe aan het te
spoedig of ontijdig onderdrukken der koorts, zoo als
tering, waterzucht enz. Daar toch, meenden zij, de
koorts een middel der natuur is om het onzuivere
van het zuivere af te scheiden, waardoor de voor de
gezondheid schadelijke stoffen uit het ligchaam gedre-
ven worden, scheen aan de bekwaamste mannen die
behandeling de beste toe, welke met de koorts te
zamen werkt om het gestolde op te lossen, het verstop-
te te openen en eenen regelmatigen gang der vochten
door alle vaten te herstellen, en tevens te zorgen dat de
koorts binnen behoorlijke grenzen bleef. Daartoe wer-
den in de apyrexie de zoogenaamde openende, bloed
verdunnende en oplossende geneesmiddelen in ruime
hoeveelheden toegediend, welke naar gelang van het
jaargetijde, den leeftijd, het temperament en de epide-
mische constitutie verschilden. Het was toen de gou-
den eeuw der apothekers, al is ook nu nog hunne
ijzeren [eeuw] niet aangebroken. De opsomming dier
middelen, naar de verschillende aanwijzingen, zoude

eene te ruime plaats vorderen en is nog aan velen
bekend, want Dolleman zegt te regt in 1821, dat die
aanwijzingen nog toen nagenoeg werden gevolgd. Bij
aanwezigheid van vuile stoffen in de eerste wegen
moesten deze door braak- of laxeermiddelen vóór den
koortsaanval verwijderd worden, maar, zegt Van
Swieten, de braak- en purgeermiddelen zijn niet
slechts nuttig naar gelang van hetgeen zij afvoeren,
maar ook omdat zij het geheele ligchaam bewegen en
roeren en alzoo zijnen toestand veranderen. Ziedaar
het beginsel der methode pertubatrice. Teregt waar-
schuwen Boerhaave en de overigen tegen het gebruik
van purgeermiddelen, als de stoffen niet aanwezig of
verwijderd zijn, daar zij dan slechts waterige vochten
afdrijven, de hier zoo noodige spijsverteringskracht
storen en alzoo verzwakking, langdurigheid der ziekte,
ja zelfs den dood veroorzaken. Ook de aderlating en de
schrale diëet achtten zij in den regel nadeelig en
slechts in sommige gevallen nuttig.

Omtrent de epidemische tusschenpoozende koort-
sen merkt Hoffmann aan, dat over het algemeen de
sterke afvoeringen zoo naar boven als naar onderen
weinig nut doen, maar veeleer schadelijk zijn en den
volgenden aanval verzwaren; dat aderlatingen evenmin
tot verhoeding als tot genezing daarvan geschikt zijn,
en dat alle scherpe aromatische en heete geneesmidde-
len de eenvoudige tusschenpoozende koortsen in ver-
dubbelde of aanhoudende doen overgaan, die niet
zelden doodelijk worden.

De behandeling van den koortsaanval zelven is met
die van onzen tijd overeenkomstig. Dat die van het
tijdperk der koude het belangrijkst geacht werd, kan
ons, na het vroeger medegedeelde, niet verwonderen.
Men trachtte door warme dranken en vroegtijdig
tebedgaan het zweet uit te drijven en den aanval te
onderdrukken. Nog vindt men op het platteland in het
drinken van thee met saffraan in soortgelijke gevallen
de sporen dier handelwijze terug. Ook de van Celsus
afkomstige warme, aromatische inwrijvingen van de
ruggegraat vindt men vermeld. Over het geheel geno-
men was men spaarzaam met al wat verzwakken kan,
en de diaetetische regelen, zoo wel voor langdurige
koortsen (quartanae) als in het herstellingstijdperk,
zijn zoo uitmuntend, dat zij ook nu nog als voor-
schriften gelden. Eene uitzondering hierop is het voor-
schrijven van een purgeermiddel, twee à drie weken
nadat de lijder geheel van koorts bevrijd is. Het is mij
niet gebleken op welk denkbeeld dit berustte. De Haen
vraagt reeds of dit purgeermiddel toegediend werd om
iets, dat van de koortsstof overgebleven was te verwij-
deren, of wel om ophooping van saburra, door meer-
deren eetlust na de koorts, als aanleiding tot deze, te
voorkomen.

In het laatst der zeventiende eeuw begon een middel
in gebruik te geraken tegen de tusschenpoozende
koortsen, hetwelk ongeveer in de helft dier eeuw
(1640) in Europa was aangebragt. Het gebruik daarvan
werd hevig bestreden door de Galenistische artsen,
maar ook krachtig voorgestaan vooral door Torti, die



het met vrucht tegen de f[ebres] interm[ittentes]
perni ciosae bezigde. In den door ons geschetsten tijd
waren de verdiensten van dit middel door de
bekwaamste artsen bepaald erkend. Het is de kina
waarvan ik spreek: een middel, zonder hetwelk de
praxis in vele landen onmogelijk is, en dat in vele stre-
ken boven de drie heroën van Hufeland moet geteld
worden. ‘Non detur excellentius antifebrile ipso corti-
ce chinae’ (F. Hoffmann). De aanwijzingen tot zijn
gebruik waren volgens Boerhaave: (1) in de hevige
herfstkoortsen; (2) bij zeer verzwakte gestellen; (3) als
de koorts reeds eenen geruimen tijd geduurd had. Zij
was tegen-aangewezen: (1) als er teekenen waren van
eene inwendige ontsteking, of (2) van eene verzame-
ling van etter, of (3) van eene aanmerkelijke verstop-
ping van eenig ingewand. Tot de eerste aanwijzing
behoort het ge bruik der kina in alle gevallen van febris
perniciosa en comitata. Tot de tweede hare aanwen-
ding bij oude lieden, zwakke gestellen en kinderen, die
den duur der koorts geen weerstand kunnen bieden. 

De derde aanwijzing, van welke Van Swieten zegt
‘maximi momenti haec regula est’, kenschetst het best
de gedachte die de practici van dien tijd ten opzigte
van het gebruik der kina beheerschte. Zij schreven
dien slechts voor als gevaar dreigde, of als de andere
middelen ter genezing onvoldoende waren. Van
Swieten gebruikte de kina zeldzaam. Stahl vooral was
haar niet genegen. Aan het te vroeg gebruik der kina
schrijven allen vele nadeelen toe. Algemeen was men
overtuigd dat, indien de koortsen door de kina onder-
drukt waren vóór dat de stoffelijke oorzaak die zij
moesten verwerken en uitdrijven, weggenomen was,
de zieken blijven kwijnen door kwaadsappigheid uit
verstoppingen der buiksingewanden, tering en water-
zucht krijgen en er zelfs dikwijls van sterven. Het is
opmerkelijk hoe Sydenham, Hoffmann en Van Swieten
ziektegevallen verhalen, in welke zij om de hevigheid
der verschijnselen of om de zwakte der lijders, onmid-
dellijk, zonder eenige voorbereiding, de kina toedien-
den, waarop niet slechts redding uit het levensgevaar,
maar ook een geheel herstel volgde, zonder dat zulks
hen tot andere denkbeelden bragt. Men schreef de
kina in verschillende vormen en met onderscheidene
bijmengsels voor. Het poeder werd teregt het krach-
tigst geacht en het meest gebruikt, en toen reeds werd
zeer aangeraden op zijne goede hoedanigheid te letten.
Toen de kina het eerst in Europa gebruikt werd, gaf
men twee drachmen zeer fijn poeder met witte wijn
gemengd kort vóór den aanval. Daar de ondervinding
leerde dat zulks somwijlen zeer hevige koortsaanvallen
ten gevolge had, raadden Sydenham, Van Swieten, en
anderen aan om ze in den koortsvrijen tusschentijd en
in verdeelde giften toe te dienen, en bij de remitteren-
de koortsen in de remissie.

Wat de dosis betreft, Sydenham bepaalt een ons
tegen febres quartanae en zes drachmen tegen de ove-
rige. Om de recidiven voor te komen, gaf hij acht
dagen later weder eene volle gift en herhaalde zulks
drie à vier malen. Op eene andere plaats raadt hij aan,

om zulks driemalen om de veertien dagen te doen.
Voor het afkooksel wordt, volgens Van Swieten, de
dubbele hoeveelheid van het poeder gevorderd en,
wordt het als klysteer aangewend, de driedubbele hoe-
veelheid en, indien het clysma te spoedig afgaat, nog
meer. Syden ham merkt op, dat hoe meer de koorts tot
eene continue nadert, men des te meer kina behoeft
om ze te onderdrukken. In pernicieuse koortsen gaf
De Haen van één tot anderhalf ons kinapoeder. F.
Hoffmann gaf in eene epidemisch heerschende koorts
de pulv. cort. Peruv. in vereeniging met de calomel.
Alzoo is ook op de vereeniging van den sulph. chinic.
bas. met calomel, in onzen tijd gebruikt in de malaria-
koortsen der heete gewesten en ook door sommigen in
onze najaarsepidemiën, het ‘niets nieuws onder de
zon’ toepasselijk. Eindelijk merkt Van Swieten nog op,
dat men, als de koorts door de kina onderdrukt is,
later geen pugeermiddel geven mag, zoo als anders de
gewoonte was, omdat zelfs de ligtste een recidief ver-
oorzaken. Van de werkingswijs der kina, zegt Boer -
haave, dat zij wel eene uitstekende versterkende kracht
heeft, maar dat hare koortswerende eigenschap daar-
van niet schijnt af te hangen. Daarom wordt het teregt
een specificum genoemd, hetwelk dat verborgen iets,
dat de tusschenpoozende koortsaanval opwekt en op
den gezetten tijd vernieuwt, wegneemt of voor eenigen
tijd werkeloos maakt, zonder overigens eene merkbare
verandering in het ligchaam te veroorzaken.

Ook het arsenicum was toen reeds als koortsmiddel
bekend en werd, vooral door kwakzalvers, als ge -
heimmiddel toegediend. De Haen (Ratio medendi), de
voorstanders van dit middel aanhalende, zegt zoo vele
gevallen van zijne vergiftigende werking te Weenen en
in het leger gezien te hebben, dat hij geheel met Werl -
hoff instemt, die er van zegt ‘quod arsenicum nun-
quam dari possit a viro erudito et hominum amatore’;
door Boerhaave en Van Swieten wordt het niet vermeld.
Eindelijk vindt men nog als volksmiddelen opgegeven
het drinken van mengsels met ajuin of peper, van Celsus
afkomstig, het zoogenaamd dood loopen der koorts en
het leggen van fijn gestampte kruiden in de hartkuil,
polsen enz. Een aantal van hiertoe behoorende bereidin-
gen vindt men bij De Haen opgeteekend. Van deze ver-
schillende handelingen treft men zelfs nu nog ten
plattelande de overblijfselen aan.

Als wij nu de wetenschap van de tusschenpoozende
koortsen in de eerste helft der achttiende eeuw, zoo als
ik die in de voorafgaande bladzijden beschreef, in eeni ge
hoofdtrekken te zamen vatten, dan zien wij, dat de ziek-
tekennis nog geheel op het eenvoudig zintuigelijk
waarnemen berustte. Slechts een voorbeeld van exacte
waarneming door een physisch hulpmiddel treffen wij
aan. Het is het gebruik van den thermometer door De
Haen, waardoor hij tot het resultaat kwam, dat de lig-
chaamstemperatuur in de koortskoude de normale
nog overtreft. Hij kon het verschijnsel niet verklaren
en de waarneming werd tot op onzen tijd over het
hoofd gezien en vergeten. De pathologische anatomie
der tusschenpoozende koortsen, het handschrift der
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ziekte, zoo als Isensee geestig zegt, was hen onbekend.
De differentiële diagnosis was hen vreemd. Hoewel
bekend met de omstandigheden, waaronder epide-
miën der ziekte ontstaan, was hunne leer der malaria
toch onbepaald en verward met die eener bedorven
gal, een overblijfsel der oude humoristische leer der
acrimonia. De opgaaf der ziekteoorzaken is geheel
problematisch. De algemeene gezigtspunten, zoowel
der geografische en historische pathologie als van de
verhouding der febris intermittens tot andere ziekten,
worden, met uitzondering hunner betrekking tot de
febres continuae, geheel gemist. Wat de theorie der
ziekte aanbelangt, erkenden zij dat de naaste oorzaak
in de groote zenuwmiddelpunten, hersenen of rugge-
merg te zoeken was, in eene verzwakking der zenuw-
kracht bestond, met een kramp der zenuwen aanving,
die door reactie werd opgevolgd. Dit denkbeeld van
zwakte, als oorzaak der koortsverschijnselen, werd
door Cullen (First lines of the practice of physic) het
vol ledigst geopperd en ontwikkeld. Het is overbodig
op het onbepaalde der uitdrukkingen, als een blijk der
gebrekkige physiologische kennis, vooral van het
zenuwstelsel, de aandacht te vestigen.

Uitvoeriger dan het overige heb ik hunne therapie
geschetst, omdat deze zich door het streven naar ratio-
neel handelen eigenaardig onderscheidt. Toch is al het
uitmuntende hunner diaetetiek en het heldere van
hunnen praktischen blik, dat hen van alle sterk in -
grijpende geneeswijzen door evacuantia of excitantia
afkeerig maakte, ongenoegzaam om geheel te vergoe-
den de nadeelen, die voortvloeiden uit de stelling,
welke geheel hun praktisch handelen beheerschte,
namelijk dat de koorts dienstig was tot het verwijde-
ren van ziektestoffen uit het ligchaam, zoodat men
slechts als onder protest tot het gebruik der kina over-
ging. Aan de natuur getrouw en den grooten meester
Hippocrates waardig, zijn hunne beschrijvingen der
ziektevormen en het verloop daarvan. Hunne theoreti-
sche beschouwingen zijn onvast en tot eclecticisme
overhellende en hunne praktijk is in den regel op een
rationeel empirisme gegrond. Maar hoe groot ook de
verdiensten zijn der door ons genoemde mannen,
welke vooral in het licht komen, als men hunne leer
met die der 17de eeuw vergelijkt, en waarvan de voor-
naamste blijft, dat zij de wetenschap op het veld der
waarheid door waarnemen terug voerden, de patholo-
gie zelve verkeerde in dien tijd, ook wat de kennis der
tusschenpoozende koortsen betrof, nog geheel in hare
kindsheid. Welken leeftijd zij sedert bereikt heeft, zal
het vervolg van dit opstel leeren.

Hoofdstuk II: overzigt der leer van de tusschenpoozen-
de koortsen tot aan onzen tijd. Groot zijn de verande-
ringen, die onze wetenschap van den in het vorig
hoofdstuk geschetsten tijd af tot aan den onzen, even
als de overige wetenschappen, ook in den uiterlijken
vorm onderging. Het rijk der statige folianten en
kwartijnen liep ten einde met Hoffmann en Van
Swieten. Zij werden door het gemakkelijker te behan-
delen octavo vervangen. Bij het inkrimpen der boek-

deelen verdwenen de wijdsche opdragten, portretten
en lofdichten op de schrijvers meer en meer, en in
gelijke verhouding naderde de typographische uitvoe-
ring den eenvoud van onzen tijd. Het deftige Latijn, de
taal der geleerden, werd door de landstalen der schrij-
vers vervangen, zoodat men in onze eeuw schier geene
werken meer in die taal geschreven vindt, behalve de
academische gelegenheidsschriften, vooral disserta-
tiën: vormen uit den ouden tijd, even vreemd en
onvoldoende aan de behoeften van onze dagen, als het
promoveren zelve. Zelfs werden in de laatste jaren de
dissertatiën, die belangrijk zijn, bij ons in de landstaal
vertaald en einde lijk ook daarin geschreven. Eene even
groote verandering als het boek onderging de persoon,
de arts zelf; het zoude de stof tot eene geestige schets
kunnen opleveren om den hedendaagschen arts met
dien van dat voorleden te vergelijken.

De wetenschap werd meer en meer algemeen en het
aantal geschriften over ons onderwerp nam voortdu-
rend toe. Een aantal epidemiën vond hare beschrijvers,
ook voor andere werelddeelen traden waarnemers der
overeenkomstige ziektevormen op, zoodat den nosolo-
gisten van onzen tijd een hoogst aanzienlijk materiëel
over onze ziekte ten dienste staat. Dat materiëel groeit
zoodanig aan, zoo als blijkt uit de lange en toch nog
onvolledige lijst van werken in de handboeken van
Canstatt en Henoch aan het hoofd der afdeeling ge -
plaatst waarin zij over ons onderwerp spreken, dat het
zeer veel moeite kosten zoude om van den geheelen
omvang der daarover bestaande litteratuur gebruik te
kunnen maken. De physiologie van den eenigen Albert
Haller, ook een van Boerhaave’s leerlingen, droeg veel
bij tot wijziging van diens ziektekundige leerstellin-
gen. Door Gaubius werd de leer der irritabiliteit op de
ziekteleer toegepast en de humoraalpathologie meer
geordend. Door Cullen werd de eerste in eene proble-
matische vis nervosa vervormd en alzoo, door deze
tegenstelling van de vaste deelen, de vloeistoffen en
van een geestelijk beginsel den weg gebaand van de
anima van Stahl af tot de vis vitalis der latere school.
Maar de nosologie en therapie der febres intermitten-
tes ondergingen geene verandering, voor dat Max
Stoll, Van Swietens leerling, in de laatste helft der vori-
ge eeuw uit onderscheidene verschijnselengroepen,
eene nieuwe klasse van koortsen, de galkoortsen,
vormde en daardoor aanleiding gaf tot het ontstaan
der zoogenaamde gastrische school, welke tot in onze
eeuw heerschte en nog heden ten dage onder de practici
vele aanhangers telt. Toch was Stoll zelve geenszins een
blind voorstander van het gebruik van braak- en pur-
geermiddelen, zoo als onder anderen uit zijne Monita et
praecepta genoegzaam blijkt, zoodat die geneeswijze te
onregt de Stolliaansche genoemd wordt.

Van toen af evenwel verkregen de humorale denk-
beelden omtrent ophoopingen van vuile stoffen in de
eerste en tweede wegen, zoo als onverteerde stoffen,
slijm, wormen en gal, scherpten van het poortader-
bloed, Stahls porta malorum, de overhand en daaraan
paarde zich een ruim gebruik van braak- en purgeer-



middelen, in verband met de zoogenaamde resolve-
rende behandeling. Als door herhaalde braak- en
afvoermiddelen, de beslagen tong, gebrek aan eetlust,
enz., de teekenen van vuile stoffen in het spijskanaal
niet verbeterden, dan zegt Vogel ‘hat man noch andere
Mittel nöthig, die den Fieberstoff unmittelbarer
angreifen, auflösen, beweglich machen und der Natur
die Ausführung desselben aus dem Körper erleichtern.
Diess leisten nun die sogenannten auflösenden Mittel’.

Deze leer van den infarctus heerschte bij de beste
artsen van dien tijd, zooals Zimmerman, Tissot enz.,
en werd door Kaempf ten top gedreven. In zijn werk
over de visceraal-klysteren, onderscheidt hij, behalve
de verscheidenheden, vijf hoofdsoorten van infarctus,
welke breedvoerig omschreven worden. De inhouds-
opgaaf van dat boek is alleen reeds eene curieuse lec-
tuur. De infarctus en zijne genezing per os et anum
door resolverende en visceraal-middelen waren de
oorzaak en de geneesmiddelen van schier alle slepende
ziekten. Veelal werden langdurige koortsen of het
ontijdig genezen daarvan als de oorzaak van het ont-
staan van den infarctus opgegeven. Aan het voorbarig
gebruik der kina schreef men toe hevigen angst en
drukking in den hartkuil, opzwelling van den buik,
braken, diarrhoea en later verstopping, waterzucht,
geelzucht, tering, hoest, kort ademigheid, migraine,
doofheid, zwarte staar, duizelingen enz.

Deze leer werd echter niet door alle artsen van dien
tijd gevolgd. Zoo wendde Pringle bij zijne tot ontste-
kingsziekten geneigde soldaten de aderlating, vervol-
gens een braakmiddel en daarna de kina aan, die wel
den terugkeer der koorts niet verhoeden kon, tenzij
men voortging den lijder daarvan alle 10 à 12 dagen,
gedurende den geheelen herfst, een ons te geven, maar
die geen kwaad deed, daar de verstoppingen der in -
gewanden geenszins aan de kina, maar aan de lang -
durigheid der ziekten te wijten waren. Ook Vogel
(Hand buch der practischen Artzneiwissenschaft) acht
die verstopping geene tegenaanwijzing, daar alsdan de
kina met oplossende middelen gepaard én de koorts
én de verstoppingen heelt. In tegenspraak met de oude
leer is hij ook overtuigd, dat zachte purgeermiddelen
na de koorts, als zij noodig zijn, toegediend, slechts
zeer zelden recidieven veroorzaken en in het geheel
niet, als na het purgeren nog eenige giften kina geno-
men worden.

Met het einde der achttiende eeuw droegen vooral
J.P. Frank en Reil in Duitschland en Pinel in Frankrijk
veel bij tot het ordenen en afronden der koortsleer. De
hoofdverdeeling der koortsen, die ook op de tusschen-
poozende werd toegepast, was die in f. inflammatoria,
f. nervosa, f. putrida en f. gastrica; deze laatste werd
weder verdeeld in biliosa, pituitosa, verminosa en
saburralis. Deze pyretologische Pentateuchus, zoo als
Bouillaud haar noemt, heerschte van toen af algemeen
in de scholen. Tegelijk oefende het leerstelsel van
Brown, dat zich zoo gemakkelijk voegde naar het
denkbeeld der levenskracht dat de physiologie toen
geheel beheerschte, grooten invloed uit. Het verdrong

de Stolliaansche therapie niet, maar paarde er zich
aan. De classici werden niet zooveel meer aangehaald
en het streven naar originaliteit en stijl, dat men bij de
schrijvers van het laatst der achttiende eeuw aantreft,
werd vervangen door den gewonen stijl van een leer-
boek. Overigens was het slechts een moderniseren der
oude stellingen, die men in overeenstemming bragt
met de ontdekkingen der natuurkundige wetenschap-
pen en de vitalistische physiologie. Tot in het laatst
van het tweede decennium onzer eeuw maakte de ken-
nis der tusschenpoozende koortsen geene aanmerkelij-
ke vorderingen.

Opmerking verdient de steeds langer wordende lijst
van surrogaten ter vervanging van den kinabast. Want
hoewel ook de cortex regius en later de gele ingevoerd
waren, bleef die ook door de toenemende behoefte
hoog in prijs. De moeilijkheid om dien te bekomen
bereikte tijdens het zoogenaamde continentaal stelsel
zijnen hoogsten top, waarom door Heim in de uit -
gebreide epidemie van 1811 wederom het arsenicum
werd gebruikt en aanbevolen.

Van twee schrijvers van dien tijd, die op ons land
bijzonder betrekking hebben, wil ik kortelijk gewagen.
Alleszins lezenswaardig is de beschrijving van de tus -
schen poozende moeraskoortsen door Sebastian, die
ook in de therapie meer de denkbeelden van Boer -
haave en Van Swieten volgt dan die van zijnen tijd. Hij
was, even als Boerhaave, een groot voorstander van het
gebruik der murias ammoniae (chloretum ammoni-
cum), en beweert omtrent de dosis der kina, dat men
bij groote, lange, magere ligchamen veeltijds eens zoo
veel noodig heeft, als bij menschen van eene kleine en
middelbare gestalte. De koortsleer van onzen Büchner
is geheel op de leest van Richters Therapie geschoeid.
Tot een voorbeeld hoe men het oude overnam en
opsierde met de vermeerderde kennis, die vooral de
scheikunde aangebragt had, zonder dat men door
regtstreeksche proefnemingen iets bewees, moge het
volgende dienen. ‘Moerasuitwaseming is zoo niet de
eenigste, doch de voornaamste oorzaak waardoor eerst
de aanleg en naderhand de koorts zelve ontwikkeld
wordt. De meerdere of mindere schadelijkheid van
deze uitwasemingen hangt af van de grootere of klei-
nere hoeveelheden zwavel, phosphorus en koolstof-
houdende waterstoflucht, de grootere vochtigheid, de
voorafgegane warmtemaat, de daaropvolgende koude
en de snelheid, waarmede de eene met de andere
afwisselt.’ Büchner zag zelden goede uitkomsten van
het voortdurend gebruik der kina op den 7den, 14den,
21sten en 28sten dag na het wegblijven der koorts,
maar hij gebruikte ook slechts de helft der tot het ver-
drijven der koorts gebruikte giften. Als voorbehoed-
middel raadt hij, behalve eene gepaste leefwijze,
dagelijks eenige glazen goeden wijn of ’s morgens en ’s
avonds eene kleine hoeveelheid brandewijn of genever,
op bittere kruiden getrokken. Hij zegt dat men met
een zeer goed gevolg bij de Hollandsche armee het
gebruik van eene bittere tinctuur had ingevoerd, waar-
van gedurende koorts epidemiën dagelijks aan ieder
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man één of tweemaal een ration gegeven werd. Ten
slotte deel ik de volgende zinsnede mede, omdat zij
van Büchners wetenschappelijk streven getuigt. ‘In de
jaren 1806 en 1807 heerschte eene vrij kwaadaardige
tusschenpoozende koortsepidemie onder de militairen
in Zeeland en de Hollandsche eilanden. Weinige lijders
herstelden, volkomen de meesten vervielen na her-
haalde instortingen in langduriger buikloop en geel-
zucht, vermagerden en stierven eerst, wanneer zij tot
levende geraamten uitgeteerd waren. Bij alle overlede-
nen, waarvan ik de lijken opende, en dit getal was zeer
groot, vond men gebreken in de bewerktuiging der
lever en milt, verhardingen, etterzakken, ledige of met
eene taaije dikke, naar stroop gelijkende gal gevulde
galblaas. Bij de meesten was de lever en de milt eens
zoo groot en zoo zwaar als zij hadden behooren te
zijn. Water in het hartezakje, vliesachtige aangroeisels
in zijne holligheden waren zeer gewoon. Bij twee van
hen was het zakje met het grootste gedeelte der opper-
vlakte van het hart door tusschenvliezen vast gegroeid.

Omtrent dien tijd grepen twee gebeurtenissen
plaats, welke eene geheele omwenteling in de kennis
en behandeling der tusschenpoozende koortsen heb-
ben ten gevolge gehad. De eerste was de verschijning
van het Examen des doctrines van Broussais, in welk
werk hij het aloude dogma van de essentialiteit der

koortsen omverre werpt en haar onder de plaatselijke
ont steking rangschikt: ‘l’immortelle revolution pyreto -
logique de 1816’, zoo als Bouillaud zich uitdrukt. De
denkbeelden van Broussais deden den hevigsten strijd
tusschen de geneeskundigen ontvlammen: een strijd,
waarin niemand overwon, maar waardoor wij in een
betrekkelijk kort tijdsverloop door den schok der mee-
ningen vele schreden nader aan de waarheid gekomen
zijn. De andere gebeurtenis was de ontdekking der
kina-loogzouten door Pelletier en Caventou in 1821,
eene der nuttigste ontdekkingen der scheikunde.
Nadat Magendie hunne onschadelijkheid door proef-
nemingen op honden bewezen had, werden zij aldra
door Chomel, Double, Magendie, Baily, Villermé e.a.,
vooral in tusschenpoozende koortsen beproefd. De
sulph. chinic. bas. verkreeg spoedig eene algemeene
bekendheid en het burgerregt in de praktijk; terwijl de
eenigzins minder krachtig en moeilijker te verteren
sulph. cinchonii bas. op den achtergrond bleef.

In de volksziekte, welke in 1826 vele streken van ons
land teisterde, toen een buitengewoon warme en droo-
ge zomer volgde op eene uitgebreide overstrooming
van zeewater, en die tot de epidemische malaria-ziek-
ten behoorde, oefenden de vermelde gebeurtenissen
reeds eenen zeer merkbaren invloed uit. De sulphas
chininae werd algemeen gebruikt, maar in veel groote -

[B2-1] F. Niemeyer,
Leerboek der bijzondere pathologie 
en therapie (1860-1863)
G.E. Voorhelm Schneevoogt, bespreking van: F.
Niemeyer, Leerboek der bijzondere pathologie
en therapie, vooral met het oog op physiologie
en pathologische anatomie, bewerkt door Dr.
Felix Niemeyer, gewoon hoogleeraar der patho-

volgende geslachten, die zich van de waarde,
van den invloed en den duur hunner werken
alligt eene te groote voorstelling zouden kun-
nen maken; moge er al inderdaad iets ontmoe-
digends in de ervaring gelegen zijn, dat de
vrucht van zoolange en ernstige inspanning van
den geest, reeds zoo spoedig hare waarde ver-
liest en te gronde gaat; aan den anderen kant
zal men bij dieper inzigt de noodzakelijkheid
van het verschijnsel zelf moeten erkennen en
bij kalme beoordeeling er volkomen vrede
mede kunnen hebben.

Zoo eenig werk toch, dan is een leer- of
handboek het product, ik wil niet zeggen ge -
heel van, maar zeker geheel voor den tegen-
woordigen tijd. Van het verledene moeten
daarin alleen de resultaten, of wat de stroom
des tijds, als feit als waarheid of als nog bruik-
bare onderstelling heeft achtergelaten, en dat
wel tot het kleinst mogelijke volume terugge-
bragt, door den schrijver worden opgenomen.
Maar de ontdekkingen van den laatsten tijd, de
vorderingen der hedendaagsche wetenschap
moeten alle daarin hare plaats vinden. Zij moe-
ten zich uit het standpunt laten herkennen, dat
de schrijver ingenomen heeft en dat dáár te
vinden moet zijn, waar zijne voorgangers het
werk moesten afbreken. Maar van al de bijzon-
derheden, waardoor die ontdekkingen tot stand
kwamen, van al de gevolgen, waaraan die ont-
dekkingen in de wetenschap hare meerdere of
mindere waarde ontleenen, kan in een zooda -
nig werk bijna geen sprake zijn, wil men het

logie en therapie, directeur der Geneeskundige
Kliniek aan de Hoogeschool te Tübingen (vroe-
ger te Greifswald). In twee deelen. Uit het
Hoogduitsch (Haarlem: J.J. Weeveringh, 1863).
Duitschland heeft in deze eeuw al vrij wat
handboeken voor bijzondere pathologie en the-
rapie in het licht zien verschijnen. Het eene
heeft het andere met zoo’n snelle vaart ver-
drongen, dat tien jaren telkens bijna voldoende
waren, om ze, elk op zijne beurt, in het meer
der vergetelheid te zien ondergaan. De hand-
boeken van Richter, Haase, Reil, Behrend,
Cons bruch, Conradi, Hufeland, Choulant, wie
gebruikt die nog? wie leert er nog uit? wie
spreekt er nog van? Het is al wel, indien zij in
vunzige bibliotheken, in den Ruhestand versetzt
zijn en daarin nog door de ouderen van dagen
met die piëteit bewaard worden, die deze hun,
als aan zoo vele trouwe helpers in den vroege-
ren examennood, of als aan de vraagbaken,
waaraan zij hun licht voor de eerste duistere
kronkelpaden van de geneeskundige praktijk
mogten ontleenen, verschuldigd zijn. Hoe vele
exemplaren zijn er daarentegen niet, die bij
elke boekverkooping weder ter tafel gebragt en
telkens tegen lageren prijs en altijd weder
tevergeefs den koopers worden aangeboden,
om eindelijk, na eenigen tijd op stalletjes gele-
gen te hebben, als Makulaturpapier spoorloos
den Kreislauf huns levens te eindigen. Moge
zulk kortstondig bestaan en zulk smadelijk uit-
einde aan den eenen kant eene waarschuwen-
de stemme zijn voor het tegenwoordige en voor

[Afb. 18]. Titelpagina de Duitse uitgave
van van het twee delige (in vier banden)
leerboek van Felix Niemeyer.



re giften dan de Franschen deden. Nyhoff spreekt van
12 greinen, Thuessink van 15 tot 25 greinen. Toch wer-
den ook de kina-praeparaten zelven nog veel gebruikt,
en Nyhoff zegt bijvoorbeeld dat de sulph. chinic. tegen
de derdendaagsche koortsen te kort schoot, maar dat
het pulv. cort. Peruv. rubr. met murias ammon. doel
trof, hetgeen wel aan de te kleine gift van den sulph.
chinic. basic. zal te wijten geweest zijn. Ook lijkope-
ningen vindt men in eenige verhandelingen over die
ziekte vermeld. In de dissertatie van Nyhoff zelfs hon-
derdvierendertig. Daarbij werd meer gelet op ver-
schijnselen van ontsteking, ook van de spijsbuis, dan
vroeger het geval was. Toch verkreeg de leer van
Brous sais hier, even als in Duitschland, slechts gerin-
gen aanhang. Men bleef aan de oude koortsleer en aan
de behandeling der classici getrouw. Dit werd niet
alleen veroorzaakt door de vasthoudendheid van vele
hoogleeraren aan de oudere leerstellingen, door de
algemeene versprei ding van handboeken als die van
Richter, Büchner, enz. en de mindere bekendheid der
werken van Broussais en zijne volgers, maar vooral
ook door de onvolledigheid, door het gebrekkige dier
leer juist ten opzigte der tusschenpoozende koortsen.

Volgens de stellingen van Broussais behoorden deze
koortsen ook tot de ontstekingen van het slijmvlies
der maag en de tusschenpoozende vorm was een

geheel secondair verschijnsel, een eigenaardige gang
dier ontste kingen. Tot versterking van deze stelling
voert Boisseau (Pyrétologie physiologique) een aantal
oorzaken, behalve de moeraslucht, aan, welke tus-
schenpoozende koortsen kunnen teweegbrengen, zoo
als vochtige koude (Broussais), herhaalde diëetfeilen,
langdurig waken, ongeregeldheden der maandston-
den, onderdrukking van een gewonen vloed, het
ophouden eener hersenziekte, de prikkeling der urine-
werktuigen, vooral der urethra. Daarom zegt hij ook,
dat indien de kina al als een specificum tegen de
perio diciteit, de gewoonte, de tusschenpoozing werkt,
zulks ook het geval is met de blijdschap, den schrik,
het arsenicum, het opium, de hyoscyamus, het emeti-
cum en al de andere middelen die de periodieke ziek-
ten genezen. Indien al deze stellingen weinig strookten
met hetgeen de waarneming leerde, en hare verdedi-
ging zwak en gezocht was, zoo was de ontstekingwe-
rende behandeling, met name de bloedzuigers, diëet
en het afkeuren van het gebruik der kina, nog veel
minder geschikt om die ziekten te genezen. Broussais
zelve zag in, dat hij deze koortsen niet zonder sulph.
chininae genezen kon, daarom gaf hij deze, hoewel
meest in kleine giften, en noemde haar een revulsief
op het slijmvlies der verteringsbuis of op de huid.

Even onvoldoende ging het, ten opzigte van de
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niet tot eenen ondoeltreffenden omvang laten
uitdijen. Hierdoor is dan ook reeds de noodza-
kelijke voorwaarde gesteld voor de tijdelijkheid
van zijnen invloed en voor zijne doorgaans min-
dere belangrijkheid voor de wetenschap. Terwijl
de tempel der wetenschap zelf meestal slechts
door monographiën, door de afzonderlijke
bewerking van enkele onderdeelen wordt uitge-
breid en opgesierd, dienen de hand- en leer-
boeken er toe de individu’s zelve in dien tempel
in te leiden en er hun den weg in aan te wijzen,
totdat zij zonder geleide er in kunnen rondwan-
delen of welligt hier of daar eene geschikte
plaats vinden om zelve de handen aan het
werk te slaan.

Gaat men voorts de motieven na, die meest-
al tot het schrijven van leer- en handboeken
aanleiding geven, dan ontdekt men spoedig,
dat zij doorgaans minder de ontwikkeling en
bevordering der wetenschap, maar meer de
bevattelijke voorstelling en de uiteenzetting van
de tegenwoordige leer, de aanwijzing van haar
tegenwoordig standpunt ten doel hebben. Waar
niet bloote geldspeculatie tot schrijven aan-
spoort, is het nu eens de behoefte zijner leer-
lingen aan eene gepaste handleiding, die den
leermeester tot het schrijven daarvan bewoog;
dan weder is het zijn eigen wensch om bij zijn
onderwijs een geschikten leiddraad te hebben;
dan weder moet het als middel dienen om zijne
bekwaamheid voor het leeraarsambt te bewij-
zen. In het eene zoowel als in het andere geval
geeft de actualiteit doel, beteekenis en waarde

meester Schoenlein kunnen onttrekken. Zijn
werk kon, door den vroegen dood van zijnen
talentvollen schrijver, de belangrijke ontdekkin-
gen, die zich in de laatste jaren op het gebied
der pathologische anatomie en physiologie,
even als op dat der physische diagnostiek zoo
snel opvolgden, niet in zich opnemen, en moest
derhalve wel spoedig verouderd zijn. Mogt ook
al Henoch in zijne latere uitgave daarvan ge -
tracht hebben hierin tegemoet te komen, toch
raakte het om andere redenen in onbruik, daar
het namelijk voor beginnenden veel te omslag-
tig was.

Ditzelfde gebrek kleefde ook aan Wunder -
lich’s handboek, dat, hoe geleerd, volledig, hoe
voortreffelijk het boven vele andere zijn mogt,
toch soms voor leerlingen al te geleerd, al te
wijdloopig was, dan dat zij er het regte beha-
gen in konden vinden, of er het gewenschte nut
uit konden trekken. Het daaruit door Wun der -
lich zelven getrokken compendium was daar-
entegen al te kort, al te dogmatisch, dan dat
het iets meer kon zijn, dan een altijd nog
voortref felijke leiddraad voor den onderwijzer
en een zeer geschikt repetitorium voor den
leerling. Virchow’s groote werk eindelijk is al te
omslagtig voor leerboek en, als verzameling
van meerdere uitstekende monographiën van
enkele ziektegroepen, meer geschikt voor den
ingewijde, die zich met een dier groepen nader
bekend wil maken, dan voor den beginnende,
die van het geheel een overzigt moet krijgen.

Geen wonder dus, dat de behoefte aan een

aan het werk, en kan er op blijvenden invloed
geene aanspraak gemaakt worden. Het heeft
zijne bestemming ten volle bereikt, indien het
er toe bijgedragen heeft om de jeugd in de
wetenschap en kunst in te leiden, haar zoowel
als den adepten een beknopt overzigt over den
omvang van het vak te geven en haar op het
juiste standpunt te plaatsen, vanwaar zij hare
verdere werkzaamheden en nasporingen kan
laten uitgaan.

Met het oog op deze bestemming hebben
de leer- en handboeken eene, al is het dan ook
slechts tijdelijke, toch onschatbare waarde, ja,
zijn zij volstrekt onmisbaar. Groot zijn dan ook
de verdiensten, die aan Schoenlein, Canstatt,
Wunderlich voor hunne compendieuse leer -
boeken toekomen. Een groot aantal van de
bekwaamste en kundigste geneesheeren van
den tegenwoordigen tijd hebben er hunne eer-
ste vorming en later zoo menigen wenk, zoo
menigen raad aan te danken. Intusschen was
het werk van Schoenlein, om niet van vroege-
ren te gewagen, te zeer het uitvloeisel eener
bijzondere en wel der natuurphilosophische
school, die nog te weinig den voet op den vas-
ten bodem der pathologische anatomie gezet
had, te weinig door juistere physiologische
denkbeelden voorgelicht was, en zich daardoor
te zeer op het gebied der vrije speculatiën ver-
loor, dan dat het langen tijd stand zou kunnen
houden. Canstatt’s werk, hoe veel goeds het
ook mogt bevatten, had zich nog niet geheel
aan den boeijenden invloed van zijnen leer-
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ander, aan een nieuw handboek, dat, geheel op
de hoogte van den tijd, vrij was van de boven-
staande gebreken, algemeen door onderwijzers
en leerlingen gevoeld werd, en meerdere man-
nen van groote bekwaamheid verlokte om
hunne krachten aan de vervulling van die
moeijelijke taak te beproeven. Zoodoende zag
men bijna te gelijker tijd in Duitschland de wer-
ken van Leubuscher, Lebert, Niemeyer en
anderen ontstaan.

Leubuscher is dezer wereld reeds overleden
en het laat zich niet aanzien, dat zijn handboek
hem lang zal overleven. Lebert’s werk heeft,
om welke redenen dan ook, geene algemeene
sympathie kunnen verwerven, in weêrwil van
zijne helderheid, degelijkheid en volledigheid.
Zeker is het, dat de onvermoeid werkzame man
in zijnen ruimen werkkring, als klinisch leeraar
aan de Universiteit te Breslau, de gelegenheid
niet zal laten voorbijgaan om de volgende edi-
tiën van zijn werk nog te verbeteren en uit te
breiden. Niemeyer, vroeger docent in de patho-
logie en therapie en directeur der Genees -
kundige Kliniek te Greifswald, tegenwoordig te
Tübingen, heeft zijne taak met jeugdige kracht
opgevat en heeft het genoegen, in nog geen vijf
jaren tijds, reeds vijf uitgaven van zijn leerboek
te beleven, waarvan de laatste, als vermeerder-
de en verbeterde, eerst onlangs verschenen is.

Als men dien aftrek in aanmerking neemt,
dien het werk in Duitschland ondervonden
heeft, dan kan het niet anders of het moet onze
verwondering en ons leedwezen eenigzins

maakt het vooral voor den leerling zeer bruik-
baar. Om de karakteristiek van het werk te lee-
ren kennen, zou men slechts de voorrede van
de eerste uitgave behoeven te lezen. Daarin
worden den lezer geene nieuwe bijdragen voor
de herkenning der ziekten en geene nieuwe
geneesmiddelen voor hare behandeling be -
loofd, maar wordt hem de verzekering gege-
ven, dat slechts die verschijnselen zullen
besproken worden, die zich door de analyse
van talrijke waarnemingen als de meest stand-
vastige hebben doen kennen, en dat slechts
die behandelingswijzen zullen opgegeven wor-
den, die proefondervindelijk goed en deugd-
zaam geacht mogen worden. Overal is het des
schrijvers ernstig streven om de nieuwere phy-
siologie dienstbaar te maken aan de verklaring
van pathologische en therapeutische feiten en
de verschijnselen, als de noodzakelijke gevol-
gen der ziekte, daaruit af te leiden. Geene over-
zigten van de daarop betrekkelijke litteratuur,
geene ziektegeschiedenissen, geene opsom-
ming van alle geneesmiddelen en methodes,
die men tegen het bijzondere ziekzijn al gebe-
zigd heeft, mag men daarbij verwachten. De
vrees voor al te groote wijdloopigheid heeft den
schrijver daarvan teruggehouden; zeker wat de
ziektegeschiedenissen en den catalogus der
geneesmiddelen betreft, teregt; maar het
gemis aan de opgave der litteratuur is daaren-
tegen niet zoo goed te keuren en zal ongetwij-
feld door ieder leerling betreurd worden, die
zich niet het een of ander onderdeel nader

opwekken, dat van de Hollandsehe vertaling
eerst vier afleveringen, ongeveer een derde
gedeelte van het geheele werk, verschenen
zijn. Van den anderen kant biedt echter die ver-
traagde uitgave den koopers van het vertaalde
werk dat voordeel aan, dat daarin thans nog de
meeste verbeteringen van den laatsten tijd, in
het oorspronkelijke werk aangebragt, overge-
nomen kunnen worden. In elk geval behoeft die
vertraging geen onoverkomelijken hinderpaal
op te leveren, om het werk hier reeds te
bespreken. Welligt wordt de aandacht der
Hollandsche Kunstgenooten daardoor meer er
op gevestigd én worden zij meer tot den aan-
koop uitgenoodigd.

Men verwachte hier intusschen geene volle-
dige kritiek, geene beschouwing van de waarde
der bijzondere hoofdstukken. Voor zoo’n uitge-
breide behandeling is een handboek voorzeker
minder geschikt. Gelijk het slechts een alge-
meen overzigt over den bijzonderen tak der
wetenschap geeft, zoo moet het oordeel ook
meer algemeen gehouden worden en kan zich
niet zoo zeer in details verliezen.

Als men dan bedenkt, dat in vijf jaren tijds
reeds vijf editiën verschenen zijn, dan ligt daar-
in wel het onwedersprekelijke bewijs van de
gunstige ontvangst, die aan het werk, voorna-
melijk in Duitschland, ten deel gevallen is. Dat
gunstige oordeel berust ontegenzeggelijk op
goede gronden. De klaarheid en beknoptheid
toch der voorstelling, gepaard met de volledig-
heid, waarmede de onderdeelen bewerkt zijn,

tusschen poozende koortsen, met de opvolgende wij -
zigingen van het stelsel van Broussais, de organische
en de anatomico-pathologische school. ‘Les fièvres
intermittentes font jusqu’ici le désespoir de la médeci-
ne organique’, zegt Rostan. Hij plaatst ze in zijne noso-
logie onder de ziekten incertae sedis. Andral gaat ze in
zijn Cours de pathologie interne stilzwijgend voorbij.
Bouillaud, de stellingen beoordeelende van Rayer, die
de tusschenpoozende koortsen eene aandoening van
hersenen en ruggemerg noemde, en Van Bracht [Dic -
tio naire de médecine], die ze als een wijziging van het
ganglionnaire zenuwstelsel bepaalde, zegt, dat zij in
gebreke blijven den aard dier aandoening op te geven
‘quoi de plus vague en effet que l’expression de modi-
fication du système nerveux’. En toch rangschikt hij
zelve ze in een later werk onder de ‘neuroses du systè-
me nerveux ganglionnaire’, en beproefde ze te genezen
met de digitalis, inwendig en endermatisch toege-
diend. In het eerste deel van Roche en Sanson,
Nouveaux élémens de pathologie, 1833, worden de tus-
schenpoozende koortsen beschouwd als gastro-enteritis
intermittens in den zin van Broussais en in het tweede
deel als irritatiën van het zenuwstelsel en het bloed, ten
gevolge van vergiftiging door moeras-miasma.

De physische diagnostiek, die toen in Frankrijk met
voorliefde beoefend werd, gaf aan Piorry, den man der

plessimetrie, aanleiding tot eene geheel eigenaardige
theorie onzer ziekte. Onbekend, naar het schijnt, met
hetgeen de Ouden reeds omtrent het lijden der milt in
de tusschenpoozende koortsen hadden opgemerkt,
had hij met den plessimeter bij elken koortsaanval ver-
grooting der milt opgemerkt, welke ook na den aanval
ten deele overbleef en niet door bloedige koppen en
diëet, maar door sulph. chinii bas. snel afnam. Daar -
om stelde hij, dat het moerasgift regtstreeks op het
bloed werkt, en eene ware toxicohaemie veroorzaakt.
Bloedovervulling en vergrooting der milt zijn daarvan
het gevolg. Daardoor worden de vertakkingen van den
plexus nervosus splenicus geprikkeld, welke prikkeling
de periodieke koortsverschijnselen veroorzaakt. Het
hoofdfeit zelve, het snelle toe- en afnemen der milt
door de koorts en door het gebruik van sulph. chinic.
bas., is geenszins in dien omvang waar, als Piorry
beweert. De daarop gevestigde theorie is geheel pro-
blematiesch. In Frankrijk zelve bleef ook onder het
heerschen der school van Broussais, eene kleine afdee-
ling aan de koortsleer van Pinel getrouw. Het uitste-
kend hoofd daarvan was Chomel. Uit diens school is
de geschiedenis der endemische koortsen eener
Fransche moerasstreek (la Dombes, departement de
l’Ain) door Nepple ontstaan. Zijne ziektebeschrij -
vingen komen overeen met die van onze en van de



bekend wil maken. Zoo ook zou men het teregt
kunnen wraken, dat men er de hoofdstukken
over koorts en ontsteking, over vergiftiging en
psychische ziekten vergeefs in zal zoeken.
Vooral de leer der koortsen kan, hoe men ook
over hare essentialiteit denken moge, (hetgeen
trouwens een bloot theoretisch vraagstuk is) in
zulk een werk, dat den clinicus moet voorberei-
den en vormen, niet wel gemist worden.

Dat gemis wordt geenszins verontschuldigd
door de bewering, dat zij zoowel, als de leer der
ontstekingen, eigenlijk op het gebied der alge-
mene pathologie en therapie tehuis behoort.
‘Eindelijk’, zegt hij, ‘zijn de vergiftigingen en de
psychische ziekten niet behandeld. Moesten
ook deze afdeelingen op dezelfde wijze, als de
overige, bewerkt worden, moest ook hier niet
tot het geheugen, maar tot het verstand wor-
den gesproken, moesten de verschijnselen niet
opgenoemd, maar verklaard worden, dan zou-
den zoo uitvoerige, deels scheikundige, deels
psychologische uiteenzettingen noodig zijn
geweest, dat deze afdeelingen eene onbehoor-
lijke uitgebreidheid zouden verkregen hebben,
in verhouding tot het geheele werk.’ Niemand
voorzeker zal bij die argumentatie vrede kun-
nen vinden en daarmede de leemte kunnen
aanvullen, die tot groot nadeel van het werk
door deze weglating ontstaan is. Mogt het werk
er ook al iets uitgebreider door geworden zijn,
het noodzakelijke mogt er daarom toch niet uit
achterwege blijven. Aan het beginsel van niet
slechts op te sommen, maar tevens te verkla-

eindelijk doorgaans zoo rationeel mogelijk, of,
waar men er deze qualificatie nog niet voor kan
bezigen, is zij het onbetwistbaar resultaat van
ruimere ervaring.

En wat de vertaling betreft, daar, waar ik ze
met het oorspronkelijke werk vergeleken heb,
kwam ze mij getrouw, duidelijk en onberispelijk
voor. En daarom, als ook in het belang van den
uitgever, mag ik den wensch niet onderdruk-
ken, dat zij van nu af aan met rasschere schre-
den moge vorderen. Zij, die op de Hollandsche
vertaling ingeteekend hebben, mogen dit met
regt verlangen, opdat zij niet al te veel in de
nasleep mogen komen en misschien reeds
eene zesde uitgave van het oorspronkelijke
werk in het licht moeten zien verschijnen, ter-
wijl hunne vertaling, nog niet eens tot aan de
helft gevorderd is. Daarenboven zal eene spoe-
diger en meer geleidelijke opvolging van de
afleveringen hoogst waarschijnlijk het debiet,
en zoo doende het nut nog kunnen vermeerde-
ren, dat de vertaler er zich mede voorgesteld
heeft en de Hollandsche jonge geneesheeren
er nog van wenschen te trekken.

ren, kon hij toch ook in andere hoofdstukken
niet altijd trouw blijven. Ja, niemand kan dat
zelfs, bijvoorbeeld bij de leer der hersen- en
ruggemergsziekten, bij die van de neurosen en
van de constitutionele ziekten, van hem vergen,
daar niemand op het tegenwoordig standpunt
der wetenschap daartoe meer in staat is, dan
om de psychosen te verklaren. En wat de leer
der vergiftigingen betreft, die toch in den laat-
sten tijd zoo veel aan stellige kennis gewonnen
heeft, en waarvan geen geneesheer geheel
onkundig mag blijven, zoo is het niet duidelijk,
waarom zij niet door den schrijver even begrij-
pelijk en beknopt had kunnen behandeld wor-
den, als elke andere in hare aetiologie en in
hare verschijnselen zelfs minder bekende ziek-
te. Lebert toch heeft er in zijn handboek op
honderd bladzijden een vrij volledig en vol-
doend overzigt van geleverd.

Doch dit wil ik daar laten en ook niet ge -
wagen van menig punt van grooter of kleiner
verschil van opvatting, waardoor ik bij het door-
bladeren van zijn boek getroffen werd; maar in
elk geval kan het werk den aanstaanden
geneeskundigen met nadruk ter lezing en
bestudering aanbevelen. De verdeeling op ana-
tomischen grondslag en de volgorde naar de
voornaamste organen zijn zeer eenvoudig en
natuurlijk. De voorstelling is meestal kort en
helder, ja soms zoo plastisch, dat zelfs de
ongeoefende, ook zonder buitengewone in -
spanning, in staat zal wezen, zich het ziekte-
beeld voor den geest te brengen; de therapie is
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Duitsche schrijvers, welke hij overigens niet schijnt te
kennen, en hoewel hij de denkbeelden van Broussais
veelal bestrijdt, zoo is toch ook in zijn werk zigtbaar
welk eene uitgebreidheid de ontstekingsleer gekregen
had en welk een gewigt aan de pathologische anatomie
gehecht werd. Volgens Nepple ontstaat de tusschen-
poozende koorts uit eene irritatie van den n. sympa-
thicus magnus, waarop congestie volgt, en die in
ontsteking kan overgaan. De remitterende koorts ont-
staat uit het gepaard gaan eener ontsteking met eene
tusschenpoozende koorts. Alleen bij pernicieuse
koortsen diende Nepple onmiddellijk de sulph. chinic.
toe. In de overige gevallen eerst als de tong en de
smaak zuiver zijn. Daarentegen raden Voullonne en
Martinet aan om de behandeling met de toediening
van den sulph. chinin. te beginnen. De laatste beveelt
reeds het oplossen er van door eenige droppels acid.
sulph. dil. aan.

Alzoo vormden de solidair-pathologiën van Brous -
sais en van de anatomico-pathologische school eene
overgangsperiode ten aanzien der tusschenpoozende
koortsen. De oude koortsleer was door hen te niet
gedaan, maar het was hun ondoenlijk om zelven eene
behoor lijke plaats aan die ziekten in hunne noso -
logische stelsel s toe te kennen. De vruchten der
omwenteling, die zij in de geneeskunde hadden

gemaakt, ont wikkelden zich niet op Franschen maar
op Duit schen bodem. Schönlein, de stichter der
natuurhistorische school, wier motto was: ‘de genees-
kunde een deel zijnde der natuurwetenschappen moet
volgens dezelfde methode bewerkt worden als de ove-
rige’, gaf daartoe de eerste aanleiding. Ik zal zijne
denkbeelden omtrent de leer der tusschenpoozende
koortsen eenigzins breedvoeriger mededeelen. Schön -
lein rangschikt die onder de somatische neurosen, ver-
anderingen der zenuwwerkdadigheid, die op het
organische leven betrekking hebben, en, den koorts-
naam geheel weglatende, als een valsch denkbeeld,
noemt hij het ziekteproces intermittens. Eisen mann,
die het Schönleinsche stelsel in het breede heeft uitge-
werkt, beschrijft de f. intermittentes onder den naam
van typosen. Schönlein beschouwt die deelen van het
peripherische zenuwstelsel, welke innig in verband
staan met het vaatstelsel, als de zitplaats der ziekte. Hij
onderscheidt gangliën intermittens, de gewone tus-
schenpoozende koortsen, en cerebraal of spinaal inter-
mittens, de vermomde koortsen, onder welke die van
het vijfde zenuwpaar, als het naauwst met het vaat -
stelsel in verband staande, het meest voorkomen. De
febres perniciosae zijn voortleidingen der zenuw -
aandoeningen op centrale deelen van de groote mede-
lijdende zenuw.
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In den regel verbindt de intermittens zich met twee
andere ziekteprocessen, het catarrhale, de meest gewo-
ne complicatie, of het inflammatoire. Schönlein
beweert, dat de intermittens den lunaar-typus volgt,
weshalve de quotidiana zeven dagen, de tertiana veer-
tien en de quartana achtentwintig dagen duurt en de
recidieven evenzoo na zoo vele dagen voorvallen.
Soortgelijk beweren vindt men reeds bij Sydenham,
die er de oorzaak niet van in de maan, maar in de
betrekking van de intermittentes tot de continuae
zocht. Beide voorname mannen fantaiseren in dit
punt. De waarneming zelve is niet eens juist, even als
de opmerking, dat de ziekte bij kinderen beneden de
10 à 11 jaren en bij oude lieden zeldzaam zoude zijn.

Veel besproken is de uitsluitingstheorie van Schön -
lein. Dat impetigines en zoogenaamde abdominaal-
neurosen door tusschenpoozende koortsen genezen
of, zoo lang deze duren, in hunnen loop opgehouden
worden, was aan de ouden reeds bekend; maar de
meening dat de koorts phthisis uitsluit, zoodat gedu-
rende hare aanwezigheid de phthisis stilstaat of
geneest en zeldzaam is in landen, waar de febres inter-
mittentes en demisch zijn, behoort geheel aan
Schönlein. Reeds in 1843 had ik, op eene genoegzame
ondervinding steunende, dat verband ontkend
(Archief van Heije). Sedert is door een aantal waarne-
mers, ook met statistieke opgaven, dit vraagstuk,
tegenover zeer enkele bevestigingen, ontkennend
beantwoord. Ten aanzien der geneeswijze is Schönlein
eclecticus. Hij raadt aan de gastrische of inflammatore
complicatie, zooveel zulks kan, te genezen vóór de toe-
diening van den sulph. chinic. Hij acht echter het
kinapoeder geenszins door den sulph. chinic. verdron-
gen. Hij roemt verder het salicinum en piperinum, en
meent dat men de febres intermittentes door alle schor-
sen, door geestrijke dranken en zware spijzen en door
inbeeldingsmiddelen genezen kan. Eindelijk roemt hij,
in tegenstelling met de vroegere artsen, het arsenicum,
dat hij als arsenias kalicus van 1/40 – 1/16 grein 24 uren,
verbonden met demulcentia, ter verhoeding van maag-
irritatie, toedient. Tegen cerebraal intermittentes paart
hij aan de opgenoemde middelen het subcarb. ferri. Tot
voorkoming van recidieven geeft hij kleine giften kina-
poeder, maar hij is geheel tegen het prophylactisch
gebruik der kina: ‘China kan etwas nicht zerstören was
noch nicht da ist’. Bij buitengewone hardnekkigheid der
ziekte raadt hij, even als vroeger Quarin en later
Büchner, verandering van woonplaats aan.

Door Schönleins voorbeeld was het wetenschappelijk
streven op het veld der kliniek ook in Duitschland meer
en meer levendig geworden. Microscopie en chemische
analyse werden met ijver aan het ziekbed gebruikt en op
de ziekteleer toegepast. Verschillende rigtingen werden
gelijktijdig door onderscheidene mannen van naam
ingeslagen. Meermalen veroorzaakte zulks eene scherpe
polemiek. Zoo gaven de bloedonderzoekingen van
Andral en Gavarret aanleiding tot het voorbarig vormen
van crasenleeren, welker onhoudbaarheid weldra, zelfs
door de stichters, werd ingezien (Roki tansky).

Henle had eerst de koorts eene alteratie van het rug-
gemerg genoemd (Pathologische Untersuchungen, 1840),
op grond der waarneming van Kremers (Beo bach tungen
und Untersuchungen über das Wechsel fieber, 1837) wegens
pijn in de bovenste ruggewervelen onder en na den
koortsaanval. In zijne rationnelle Pathologie verlaat hij
dit denkbeeld, daar het teeken bleek niet pathogno-
monisch te zijn. Hij blijft de tusschenpoozende koorts
voor eene zenuwziekte houden, maar acht het onbe-
slist of zij veroorzaakt wordt door eene in het bloed
gebragte smetstof, van welke het insgelijks nog onbe-
wezen is, of deze organisch, levend (schimmel-vor-
ming, parasitismus) dan wel gasvormig is, of dat zij
alleen door phy sische dampkringsluchtveranderingen
voortgebragt wordt en dus als eene verkoudheidsziekte
beschouwd moet worden. Volgens Lotze (Allgemeine
Pathologie und Therapie als mechanische Natur wissen -
schaften) zijn zoowel de miltziekte van Piorry, als de
ruggemergscongestie van anderen hypothesen, is de
periodiciteit der koortsaanvallen vooralsnog geheel
onverklaarbaar, en kunnen wij slechts stellen dat de
tusschenpoozende koortsen eene verandering van een
centraal orgaan tot grondslag hebben.

Canstatt, Schönleins waardige leerling, vereenigde
het eerst onder den naam van malariaziekten, door
specifieke, tellurisch atmospherische miasmen geteel-
de ziekten, de tusschenpoozende koortsen met hare
endemische en epidemische vormen, de gele koorts,
cholera, pest en loop. Door Henochs supplement aan
onzen tijd vastgeknoopt, behoort de behandeling zij-
ner denkbeelden tot het volgende hoofdstuk. Op
Canstatt volgde weldra het handboek van Wunderlich,
als vertegenwoordiger der physiologische pathologie,
en eer het nog voltooid was, trad Virchow op, de man
der pathologie van onzen tijd bij uitnemendheid als de
schepper eener nieuwe leer, der zoogenaamde cellen-
theorie, welke, hoewel niet ongemoeid, het best het
tegenwoordige standpunt der algemeene pathologie
kenmerkt.

Indien wij het historisch overzigt van dit hoofdstuk
in korte trekken te zamen vatten, dan zien wij dat het
tijdperk van Boerhaave en zijne leerlingen zich uit-
strekt over drie vierde deelen der voorgaande eeuw.
Daarop volgt het tijdperk der zoogenaamde gastrische
school, hetwelk het laatste vierde der voorgaande en,
in verband met het Brownianisme, het eerste vierde
deel onzer eeuw schier onbeperkt beheerschte. Hierop
volgt een tijdperk van overgang van Broussais tot aan
Schön lein, met wien de rigting der hedendaagsche
denkbeelden omtrent de tusschenpoozende koortsen
aanving. Gedurende verreweg het grootste gedeelte
van dien tijd bestond de vermeerdering van kennis
onzer ziekte alleen in de uitbreiding dier kennis. Zoo
vindt men bij Eyerel (Commentaria in Max. Stollii
aphorismos, 1790), in een hoofdstuk over de diagnosis,
een aantal op gaven omtrent de tusschenpoozende
koortsen in verschil lende landen en ook omtrent lijko-
peningen. De kennis won in omvang niet in gehalte.
Zelfs deed men na Stoll eene schrede achterwaarts in



de geneeskundige behandeling, door de overdreven
toepassing der oude stelling, dat de gal de stimulus der
tusschenpoozende koortsen was.

Nog erger was zulks het geval in het overgangstijd-
perk der solidair-pathologische school, welke zoo wel
de diagnosis als de natuur der tusschenpoozende
koortsen geheel miskende en eenen noodlottigen
invloed uitoefende op hare geneeskundige behande-
ling, zoo als onder anderen de geschiedenis van het
Fransche leger gedurende de eerste jaren der inbezit-
neming van Algiers getuigen kan. Daarentegen bevor-
derde de ligtere verteerbaarheid van den sulph. chinic.
basic. boven die van het kinapoeder en de meerdere
zekerheid en gemakkelijkheid in de toediening van het
eerste boven het laatste, het gebruik daarvan in de
praktijk. Schön lein was de eerste, die met goed gevolg
de leer der tusschenpoozende koortsen in overeen-
stemming trachtte te brengen met de nieuwe denk-
beelden der ziekteleer. En even als Boerhaave’s
denk beelden door zijne leerlingen gewijzigd werden
naar de vermeerderde anatomische en physiologische
kennis van hunnen tijd, geschiedde zulks met die van
Schönlein, door Canstatt en zijne volgers.

Hoofdstuk III: kennis en meeningen van onzen tijd
over de tusschenpoozende koortsen. Een volledig over-
zigt te geven van de typosen zoude veel meer plaats-
ruimte vorderen, dan met den aard van dit opstel
overeenkomt. Dit is in de handboeken van Canstatt,
Wunderlich en Virchow op eene ruime schaal geschied
en mag verondersteld worden algemeen bekend te
zijn, vooral van in zulk eenen graad landeigene ziek-
ten, als de typosen zijn. Ik stel mij dus voor, alleen met
korte trekken, de meeningen en feiten te doen uit -
komen, welke in den laatsten tijd aangenomen of ont-
dekt zijn en die van de denkbeelden onzer voor gangers
afwijken of hun on bekend waren. De tusschenpoozende
koortsen, kortheids halve typosen genoemd, behooren
tot de uitgebreide en hoogstbelangrijke vereeniging
van ziekten, die onder den naam van infectieziekten
worden te zamen gevoegd; dat zijn de zoodanige, die
door de opneming van eigenaardige, als gift werkende
stoffen in de bewerktuiging ontstaan. Ook de naam
van zy mo tische ziekten wordt daaraan gegeven, omdat
men zich voorstelde, dat de werking dier in de
bewerktuiging opgenomen stoffen met de gisting eene
verwijderde overeenkomst heeft.

Bijna algemeen wordt thans als de eenige oorzaak
der typose de malaria erkend, en daardoor worden de
gewone tusschenpoozende en de epidemische, remit-
terende vormen tot elkander in een naauw verband
gebragt en de slepende ziekten, die zich later ontwik-
kelen, niet uitsluitend als gevolgen der koortsen, maar
ook als die der malaria-vergiftigingen beschouwd. Die
malaria is een miasma van plantaardigen oorsprong,
vlugtig en in water oplosbaar, vooral in moerassen en
op andere plaatsen, soms zelfs van geringen omvang,
onder bijzondere omstandigheden ontstaande, welke
onder anderen door Canstatt breedvoerig worden
opgegeven, bijvoorbeeld door veen- en kleibodem,

door langdurige, drooge warmte, enz. Opmerkelijk is
het, dat, bij eenen meerjarigen duur der epidemie,
eerst de plaatsen waar de koortsen endemisch heer-
schen hevig worden aangetast en vervolgens die, waar
zij niet zoo algemeen voorkomen. De opneming der
malaria in het ligchaam heeft door de ademhaling en
door besmet drinkwater in de eerste wegen plaats. De
hoeveelheid, tot het veroorzaken van typosen ver-
eischt, is onbekend en waarschijnlijk verschillend naar
gelang der individualiteit enz. Geringere hoeveelheden
worden door de afscheidingstoestellen van het lig-
chaam weder uitgedreven en veroorzaken slechts een
voorbijgaand meer of minder ontwikkeld gevoel van
onpasselijkheid, in malariastreken in den kwaden tijd
zeer algemeen. Of, in geval van zware epidemiën, eene
besmetting van menschen op menschen zou kunnen
plaats grijpen, is nog onbeslist. Volgens Hecker ge -
beurt zulks wanneer endemische intermittens aan het
grondlijden van typhus een grooter aandeel neemt.
Alle zoogenaamde toevallige oorzaken, zoo als het
vatte n van koude, diëetfeilen, enz., werken daardoor
nadelig dat zij eene herstelling der door het miasma
teweegbragte stoornissen verhinderen, den normalen
gang der afscheidingen belemmeren of het ligchaam
door verzwakking vatbaarder maken, maar zij veroor-
zaken niet regtstreeks typosen.

Terwijl andere infectieziekten het ligchaam gewoon-
lijk slechts eenmaal aantasten, neemt men bij de typo-
sen geheel het tegenovergestelde waar. De vatbaarheid
voor herhaling der ziekte wordt door elke doorgestane
ziekte verhoogd, zoolang men onder den invloed van
het miasma blijft. Hoe sterker de malaria-ontwik -
keling is en hoe warmer de luchtstreek, hoe prik -
kelbaarder de personen zijn, des te algemeener de
remitterende koortsvorm. Waarom echter de malaria
bij den eenen remitterende koorts, bij den anderen
alledaagsche of anderendaagsche, ook wel derden-
daagsche enz. veroorzaakt, waarom deze laatste meer
bijzonder hardnekkig is, bleef tot hiertoe onverklaar-
baar. Maar niet ééne regtstreeksche waarneming toon-
de tot hiertoe het bestaan der malaria aan. De stof, die
haar zamenstelt, is nog niet gevonden. De daartoe in
het werk gestelde pogingen der scheikundigen hebben
geene afdoende resultaten orgeleverd en deze grond-
stelling der typosenleer, de hoeksteen onzer weten-
schappelijke voorstelling dier ziekten, is vooralsnog
eene hypothese. Het is wenschelijk dat de scheikundi-
gen beproeven, groote volumina lucht der endemische
malaria-streken te onderzoeken, en daardoor de waar-
schijnlijk slechts in zeer geringe hoeveelheid in de
lucht aanwezig zijnde malariastof op te sporen en
haren aard te bepalen.

Tusschenpoozende koortsaanvallen, ten gevolge van
pyaemie, urethra-prikkeling enz., zijn geene typosen
en worden door de differentiële diagnose van deze
afgescheiden. Maar wordt daardoor niet tevens er -
kend, dat ook door andere oorzaken toestanden van
het ligchaam kunnen ontstaan, welke met die der uit
malaria-miasma ontstane typosen overeenkomen?
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Moeilijk is dikwijls de diagnosis tusschen eenen koort-
sigen maag-catarrhus en eene aanvangende malaria
remittens: ziektevormen, die des zomers gelijktijdig
voorkomen vóór nog de malaria-ziekten epidemisch
heerschen. Na verloop van enkele dagen wordt, uit de
onderlinge verhouding der koortsverschijnselen tot
die van den catarrhus, de zaak duidelijk.

Onder de verschijnselen der ziekte, die de aandacht
onzer pathologen meer bijzonder tot zich getrokken
hebben behoort: (1) De verhoogde warmte. De ther-
mometer-waarnemingen van De Haen zijn door on -
derscheidene waarnemers op eene uitgebreide schaal
herhaald. De ligchaamswarmte klimt reeds kort voor
den aanvang van het zoogenoemde tijdperk van
koude, en bereikt haren hoogsten graad aan het einde
van dat tijdperk, neemt vervolgens allengskens en met
het uitbreken van het zweet snel af, maar is na den
afloop van den aanval aanvankelijk nog hooger dan de
normale. Bij hen, die lang aan koortsen geleden heb-
ben, zinkt, ten gevolge der anaemie, de warmtegraad
gedurende de tusschenpoozing beneden den norma-
len. Zelfs dan als de lijder zelve geen koorts meer ont-
waart en meent genezen te zijn, is de thermometer nog
een juist criterium ter aantooning, dat de tusschen-
poozende koortsaandoening nog niet geheel geweken
is. De huid en de extremiteiten zijn, daarentegen in het
tijdperk der koude beneden den normalen warmte-
graad, hetgeen geenszins in strijd is met het boven-
staande, maar afhankelijk van den verminderden
bloedtoevoer naar die deelen, welke door de zamentre k -
king der huid (cutis anserina) en vooral der arteriën
veroorzaakt wordt. Overigens bestaat er geene vaste
verhou ding tusschen den verhoogingsgraad der lig-
chaamswarmte en de hevigheid der koorts of het
gevaarlijke der verschijnselen.

(2) De veranderingen van het bloed. Deze zijn van
tweederlei aard, vooreerst het aanwezig zijn van kleine
deeltjes geelrood, bruin tot zwart pigment in het bloed
(melanaemie) en in de verschillende weefsels, ten
gevolge van het snel te gronde gaan van een groot aan-
tal bloedbolletjes. Zij komen meer bijzonder voor bij
hevige koortsvormen en remitterende koortsen, ge -
woonlijk reeds na enkele aanvallen. Reeds meermalen
was de afzetting van dit pigment in verschillende orga-
nen bij lijkopeningen van aan hevige koortsvormen
overledenen waargenomen, zonder, dat men op den
waren aard van dat verschijnsel opmerkzaam was
geworden. Door Meckel, Virchow en anderen is deze
stof ook in het aan zulke lijders ontnomen bloed ont-
dekt en haren waren aard herkend. Aan haar moet
men ook de eigenaardige beschaduwde gelaatskleur
der aan hevige koortsvormen lijdenden toeschrijven.
Met eene soortgelijke, maar langzaam werkende oor-
zaak staat waarschijnlijk ook in verband het voorko-
men niet slechts van zoogenaamde levervlekken in
groot aantal bij lieden, die langdurig aan tusschen-
poozende koortsen geleden hebben, maar ook het
geheel gebronsd zijn der huidkleur, hetwelk enkele
malen wordt aangetroffen. [Ik zelve zag er een zeer

sterk voorbeeld van bij eene vrouw, die aan hardnek-
kige quartana langdurig geleden had en zoo bruin was
geworden als een maleijer.] De andere verandering,
welke het bloed in typosen ondergaat, heeft langzamer
plaats dan de eerst vermelde, en bestaat in vermin -
dering van de bloedligchaampjes, ook van de on -
gekleurde, en van het albumen, ook tengevolge der
verminderde chylificatie. Het eigenaardige bleeke uit-
zigt, vooral van kinderen, is daarvan een regtstreeksch
gevolg, even als de neiging tot waterzucht. Als vervol-
gens de witte bloedligchaampjes toenemen, zonder in
gelijke verhouding in roode veranderd te worden, kan
daaruit leukaemie ontstaan. Na langdurig lijden aan
typosen is ook het te voorschijn komen van petechiën
en vibices, vooral aan de binnenzijde der ledematen,
geene zeldzaamheid. Het duurt alsdan lang eer zij
weder geheel verdwijnen. De anaemische hart- en
slag adergeluiden, die bij lijders aan typosen voor -
komen, zijn eerst in onzen tijd waargenomen.

(3) De zwelling der milt. Dikwijls is deze reeds voor
den aanvang der koorts enigermate aanwezig; met
elken aanval toenemende, keert de milt, aanvankelijk
na den aanval, tot haar vorig volume terug. Na her-
haalde aanvallen blijft zij vergroot. Voorbeelden van
zeer vergroote milten, die door hare zwaarte tot in den
onderbuik gezakt zijn, worden in malaria-streken,
zelfs bij kinderen, niet zelden aangetroffen. De oor-
zaak der miltvergrooting is aanvankelijk hyperaemie,
enkele malen met apoplectische extravasaten, somwij-
len volgt daar diffuse inflammatie op. In chronische
gevallen heeft er vorming van spekmilt plaats. De ver-
anderingen der lever komen met die der milt overeen,
maar zijn zeldzamer, daar zij alleen bij hevige koortsen
of na langen duur van deze voorkomen.

(4) De veranderingen der urine. Hoewel de verande-
ringen in de zamenstelling der urine gedurende den
koortsaanval nog niet veelzijdig genoeg onderzocht
zijn, zoo schijnt toch uit de proeven van Traube en
Jochmann te blijken, dat de afscheiding van de chlori-
den en van het ureum, in overeenstemming met de
waargenomen warmteverhooging gedurende het tijd-
perk van koude, zeer plotseling stijgt en met het einde
van het heete tijdperk even plotseling en later langza-
mer daalt, maar absoluut meer is dan in de apyrexie,
zoodat hierdoor het exacte bewijs geleverd is, dat
gedurende de koorts eene grootere hoeveelheid stik-
stofhoudende zelfstandigheid geoxydeerd wordt [L.
Traube en P. Jochmann, Zur Theorie des Fiebers,
Deutsche Klinik, 1855]. Eene andere urine-verandering
is de afscheiding van eiwit in de urine, ten gevolge van
hyperaemie der nieren, die somwijlen, vooral na her-
haalde typosen, voorkomt, en tot de vorming van
meer of minder snel ontstaande waterzucht kan bij
dragen. Omtrent het zweet en de afscheidingen zijn de
waarnemingen nog geheel onvoldoende.

(5) De catarrhus van het slijmvlies der eerste wegen,
van de spijsbuis. Deze beschouwingswijs der zooge -
naamde gastrische verschijnselen, deze eenvoudige
verklaring der teekenen, die vroeger geacht werden



alleen het aanwezig zijn van sordes, slijm, gal enz. aan
te duiden, is geheel aan onzen tijd eigen en een resul-
taat der pathologische anatomie. Alzoo is het een een-
voudige ontstekingstoestand van het slijmvlies der
eerste wegen, van meerdere of mindere uitgebreidheid,
soms alleen van de mond- en keelholte, gewoonlijk
van de maag, veelal ook van het bovenste gedeelte van
het darmkanaal, zeldzaam ook van de dikke darmen,
welke tot al die teekenen van papachtigen smaak in
den mond, van beslagen tong, gevoel van volheid in
den bovenbuikstreek, walging, stoelgangverstopping,
diarrhoea enz. enz. aanleiding geeft, welke men vroe-
ger aan allerlei denkbeeldige vuile stoffen toeschreef.
Deze toestand ontstaat gewoonlijk onmiddellijk door
de inwerking van het malaria-gift op het bloed en dus
reeds vóór of met den eersten koortsaanval, maar ook
de onregelmatigheden in den bloedsomloop, welke de
koortsaanvallen zelve veroorzaken, kunnen dien teweeg-
brengen. Dat ook het slijmvlies der galgangen dikwijls
door voortleiding der ontsteking wordt aangedaan,
blijkt uit de niet zeldzame icterische verschijn selen.
Daarentegen zijn de zoogenaamde gal   verschijnselen, het
braken en de veelvuldige stoelgangen congestiever-
schijnselen, welke alleen in het eerste en tweede tijd-
perk der koortsaanvallen voorkomen en met het
uitbreken van het zweet in het derde tijdperk van zelve
ophouden. Bij hevige congestie kan daaruit vaatrup-
tuur en aanmerkelijke bloedbraking en bloedafgang
ontstaan. Alleen in epidemische en remitterende
koortsvormen klimt de eenvoudige slijmvliesont -
steking, de catarrhus, tot den croupeusen of diph te -
ritischen vorm, met de daaraan gepaard gaande
gevaarlijke verschijnselen.

(6) Eindelijk heeft, onder de verschijnselen van het
zenuwstelsel, vooral de plaatselijke pijn in de rugge-
graat van den 6-8sten ruggewervel, die wel niet altijd,
maar toch dikwijls aanwezig is, meer bijzonder de aan-
dacht van eenige waarnemers van onzen tijd opge-
wekt. Het schijnt echter, dat zij in verband staat met
de hyperaemie van milt en lever, even als die der len-
denstreek met hyperaemie der nieren en onderbuiks-
ingewanden, dat zij van neuralgischen aard is en
geenszins tot den zetel der koorts betrekking heeft, zoo
als Henle eerst meende (zie boven), welk gevoelen ook
Canstatt nog gedeeltelijk aankleeft.

Welke is dan nu de theorie der ziekte van onzen tijd?
De typosen zijn geene eenvoudige neurosen. De ver-
giftiging, door de opneming van het miasma in het
bloed, werkt niet uitsluitend op het zenuwstelsel, al
zijn ook de zenuwverschijnselen de meest in het oog-
vallende ziekteteekenen, maar ook op de bloedcellen
zelve werkt de malaria storend in, even als ons van
sommige schadelijke gassoorten bekend is, en de alzoo
veranderde bloedmenging veroorzaakt, onafhankelijk
van de zenuwwerking, wijzigingen in de celverrigtin-
gen van verschillende werktuigen. De koorts zelve is
eene verhoogde stofwisseling in de haarvaten, ten
gevolge van eene abnormale spanning der zenuwmid-
delpunten, welke die stofwisseling regelen; door welke

spanning derhalve die regeling verhinderd wordt, of
met andere woorden, de regelmatige moderatie van
het stofverbruik opgeheven wordt. Het afnemen en
eindelijk het vereffenen dier spanning is dan ook het
afnemen en vervolgens het eindigen der koorts. Het
eerste tijdperk, dat der koude, is een sympathisch
gevolg der beschrevene spanning, welke zich bij haren
aanvang over de vaatzenuwen uitbreidt, deze prikkelt
en alzoo eene spastische ischaemie, een kramp der
slag aderlijke vaten veroorzaakt, welke in de huid haren
hoogsten graad bereikt. Daarom wordt de huid bloe-
deloos koud. Ook in de inwendige deelen wordt het
bloed in het aderlijk stelsel opgehoopt, waaruit een
aantal verschijnselen ontstaan, welke bij tusschen-
poozende koortsen worden waargenomen. Het gevoel
van koude door den lijder zelven kan echter ook sub-
jectief zijn, als de huidwarmte reeds weder verhoogd
is, het is alsdan een zinsbedrog, het gevolg der versnel-
de warmteuitstraling. Die spastische ischaemie, welke
meer of minder algemeen, hevig en lang van duur is,
en zelfs somwijlen nagenoeg geheel ontbreken kan,
gaat vervolgens in verslapping der vaatwanden, in
paralytische ektasie over, waardoor vermeerderde toe-
voer van bloed, turgor, met de daaruit ontstaande ver-
schijnselen en eindelijk een ruim zweet in de volgende
tijdperken ontstaat. Door deze verspreiding der stoornis
nam tegelijk de spanning dier zenuwmiddelpunten af,
welke het cellenleven modereren. Zij hernamen hunnen
invloed, waardoor het stofverbruik snel vermindert en
de warmtegraad even spoedig wederom daalt.

De zoogenaamde vermomde koortsen, febres larva-
tae s[ive] topicae, ontstaan uit eene grootere gevoelig-
heid van enkele gevoels-, beweeg- of sympathische
zenuwvezelgroepen dan de overige, waardoor, ten
gevolge der in het ligchaam gebragte malaria, eene
plaatselijke stoornis veroorzaakt wordt, die, onder
andere omstandigheden, eene meer uitgebreide en al -
gemene zenuwaandoening, eene ware tusschenpoo -
zende koorts, veroorzaken zou de. Ook de hevige
verschijnselen der pernicieuse koortsen schrijft men
aan meer bijzonder lijden van een of ander der hoofd-
middelpunten van het zenuwstelsel toe, waardoor in
bepaalde banen paralysis der vaatzenuwen wordt ver-
oorzaakt, ten gevolge waarvan alsdan de apoplecti-
sche, cholerische en andere verschijnselen ontstaan. 

Anderen daarentegen meenen, dat de door Virchow
en anderen gevonden pigmentstof in het bloed daarbij
eene groote rol speelt, door regtstreeksche thrombose
van vaten te veroorzaken. Alleen reeds het periodische,
ook in de pernicieuse verschijnselen, is genoegzaam,
om deze laatste meening minder gegrond te achten.
Terwijl bij de febres larvatae een ligtere graad der
malaria werkzaam schijnt, zoo schijnt omgekeerd bij
de febres perniciosae de malaria in hevigen graad in te
werken. Nog dient hier opgemerkt te worden, dat bij
personen, die met eene ziekte-dispositie behebd zijn,
zoogenaamde loci minoris resistentiae, door de conges-
tie in de koude en heete tijdperken der koorts, hevige
plaatselijke verschijnselen ontstaan kunnen, welke
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geenszins aan eenen kwaadaardigen koortsvorm, maar
aan de persoonlijkheid van den zieke moeten toege-
schreven worden.

De reden van den bepaalden cyclus, van den typi-
schen gang der verschijnselen, is nog geheel onbekend.
Uit de eigenschappen van het zenuwstelsel zelven
schijnt die types even onverklaarbaar, als uit de nor-
male typische levensverschijnselen. Moet de oorzaak
dan in het bloed gezocht worden?

Eindelijk wat de behandeling betreft, de grondstel-
lingen der prophylactische behandeling en van die
gedurende den koortsaanval zelven hebben in onzen
tijd geene veranderingen ondergaan. Ik merk omtrent
de eerste alleen op, dat ten onregte het gebruik van
geestrijke dranken, vooral des morgens nuchteren, als
voorbehoedingsmiddel wordt aanbevolen. Het nut van
het prophylactisch gebruik der kina, bij het reizen
door endemische malaria-streken of tijdens het heer-
schen van epidemiën is nog niet afdoende beslist, doch
Schönlein gaat voorzeker te ver met zulks door een
magtspreuk te verwerpen.

Wat de staatsbemoeijenissen betreft tot het vermin-
deren van aanleiding tot malaria-vorming, indien al
deze onderwerpen meer dan vroeger de aandacht tot
zich trekken, zoo blijft op dit gebied nog zeer veel te
wenschen over. Ten aanzien der behandeling van de
ziekte zelve, is de oude spreuk der geneeskunde, cito,
tuto et jucunde, het tegenwoordige standpunt der art-
sen. Wij weten wel, dat de ligtere typosen onder ver-
schillende zamengestelde geneeswijzen en ook zonder
geneesmiddelen herstellen, waarschijnlijk ten gevolge
van de verwijdering der malaria uit het bloed, door
de natuurlijke toestellen der stofwisseling, welke door
die geneesmiddelen bevorderd worden kan. Vooral zal
dit gevolg plaats grijpen als te gelijk nieuwe infectie
verme den kan worden, en de lijder zal in dat geval
duurzaam herstellen; maar wij weten tevens, dat deze
lijdelijke geneeswijze geheel onvoldoende is, waar de
ziekte endemisch of epidemisch heerscht, dat zij als-
dan ten gevolge heeft het tot elkander naderen der
koortsaanvallen, het remitterend worden eener inter-
mittens, en het overgaan in eenen zoogenaamden typ-
heusen toestand der aan remittens lijdenden, die
alsdan in den dood eindigt, of na langdurige worste-
ling al weder in eene tusschenpoozende koorts wordt
opgelost, al verdwijnt ook in ligtere vormen ten laatste
de koorts, door het gewoon worden der zenuwmiddel-
punten aan den vreemden prikkel. Malaria-cachexie
met hare treurige gevolgen, of slepende ziekten door
de bloedstuwingen in de koortsaanvallen zelve veroor-
zaakt, zijn daarvan het treurig einde.

Het verwijderen der koortsaanvallen, de bron van
gevaar en van ligchaamszwakte, is de eerste aanwijzing
voor den arts. Zoodra derhalve de ziekte als typose
herkend is, is het onmiddellijk gebruik der kina-loog-
zouten aangewezen. In den regel behoeft men geen
andere middelen ter genezing der typosen als sulph.
chinic. basic. en verfrisschende dranken. Als zich daar-
aan de aanwijzing tot het gebruik van eenig ander

geneesmiddel paart, dan is zulks een gevolg der bij-
zondere individualiteit van den zieke en niet van de
ziekte. Alleen in de hevige epidemische vormen, vooral
ook in de heete gewesten, zijn afleidende middelen of
plaatselijke bloedontlastingen en enkele giften opium
of calomel zeer schatbare adjuvantia. Deze regels gel-
den niet alleen voor de intermitterende, maar evenzeer
voor de remitterende typosen, zoodra zij als zoodanig
herkend zijn; want niet elke acute gastro-intestinaal
catarrh is eene typose. Het zijn, zoo als ik reeds vroe-
ger opmerkte, vooral de endemische ziekteconstitutie
en de loop der ziekte zelve, die den arts in het vaststel-
len der diagnosis voorlichten.

Na het wegblijven der koorts, door het gebruik der
kinaloogzouten, geneest de haar in den regel vergezel-
lende maagcatarrhus gewoonlijk van zelve, onder een
gepast regime en diëet, of zij moet, volgens de bekende
regelen, behandeld worden. Hierin is juist eene groote
oorzaak van feilen gelegen, dat de lijder, na het weg-
blijven der koorts, ook onmiddellijk van de overige
gevolgen der malaria-vergiftiging genezen wil zijn en
zich alligt schuldig maakt aan onvoorzigtigheden in
zijne leefwijze en in zijn diëet, die de regelmatigheid
der ligchaamsverrigtingen storen, het ligchaam ver-
zwakken en opnieuw aan de koorts prijs geven.

Welke de werking zij der kinaloogzouten, óf om -
stemming der zenuwmiddelpunten, waardoor zij
onvatbaar worden om door de in het bloed aanwezige
malaria in spanning gebragt te worden, óf wel vernie-
tiging der malaria zelve in het bloed, is nog geheel
onbekend. Het eenige zekere, dat wij daarvan weten,
is, dat de zouten zelve eenige uren na hun gebruik in
de urine teruggevonden worden. Eerst dan is de lijder
aan typose geheel hersteld, als, na het ophouden der
koorts, de acute of chronisch geworden catarrh van
het slijmvlies der spijsverteringsbuis en, zoo er nog
andere organische aandoeningen zich in den loop der
ziekte ontwikkeld hebben, ook deze geheel zijn gene-
zen, als de zamenstelling der bloedmassa weder tot
hare normale grenzen gekomen is en als de milt tot
haren gewonen omvang is teruggekeerd.

Te sterk voorzeker is de uitspraak van Wunderlich,
dat bij kwaadaardige typosen de gezondheid in de
meeste gevallen voor het geheele leven verwoest blijft.
De grootste kwelling van den in malariastreken
verblij venden lijder en van den arts beiden zijn voor-
zeker de recidiven; die der quotidianae en tertianae
hebben gewoonlijk in de derde week, somwijlen reeds
om de tien dagen plaats, die der quartanae soms nog
in de zesde week en nog later. De beste wijze om ze
voor te komen is het voortdurend gebruik der kina-
zouten in verminderde giften, nadat men er de ziekte
onmiddellijk door bestreden heeft. De te gebruiken
hoeveelheid en duur hangt af van de intensiteit der
malaria-be smetting. Als zij eenigzins krachtig is, wordt
een dagelijksch gebruik van 6-8 greinen noodzakelijk,
welk gebruik men tegen quotidianae en tertianae min-
stens drie weken en tegen quartanae het dubbelde van
dien tijd moet voortzetten.
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Volgens Dr. De Vrij bestaan vier verschillende kina-
alcaloïden: chinine, cinchonine, chinidine en chinehoni-
dine. Volgens Dr. De Bordes (NTvG 1857) hebben alle
deze alcaloïden overeenkomstige physiologische en the-
rapeutische krachten, maar verschillen eenigzins in
snelheid van uitwerking en in krachtbetoon in deze
afdalende verhouding: chinine, chinidine, cinchonidi-
ne, cinchonine. De sulph. chinic. bas. wordt bij voor-
keur in de praktijk gebruikt. De beste toediening is
met toevoeging van acid. sulph. die als bisulph. chinii
in water opgelost, in verdeelde giften in de intermissie
of in snel opeenvolgende ruime giften in de remissie. 

De hoeveelheid, die noodig is om den koortsaanval
te onderdrukken, verschilt niet alleen naar den vorm
der koorts, maar ook naar gelang eene epidemie hevi-
ger of langduriger is en de lijder reeds meermalen is
aan getast geworden. Als het tot voorkoming van reci-
dives gebruikt wordt, is de pillenvorm de verkieslijkste.
Ook de sulph. cinchonic. bas. is in den laatsten tijd veel
en met goed gevolg in de praktijk gebruikt. Het doet in
vermogen voor het eerstgenoemde slechts weinig onder.

Van alle surrogaten komt het arsenicum alleen de
werking der kina-loogzouten in kracht nabij, maar de
bewering dat de aanwending daarvan tegen den
koortsaanval door geene recidiven gevolgd wordt, is
onjuist, en het is, uithoofde van zijne hevige werkin-
gen op het organisme, een gevaarlijk middel in de
praktijk. Omtrent zijne geschiedenis in de praktijk,
zijn gebruik bij het Fransche leger in Afrika, zijne ver-
oordeeling door de Académie de Médecine verwijs ik
naar een breedvoerig opstel van Dr. Van Vollenhoven
(NTvG 1858).

Eindelijk werd nog door Dr. De Brauw het binden der
ledematen tegen de koorts herinnerd (ibidem), en door
Dr. J.H. Broers de aanwending van het galvanisme bij
recidiven van tusschenpoozende koorts aangeprezen
(ibidem). Door den Heer J. van Hattem werd deze ge -
neeswijze hoog geroemd (ibidem). Later heeft men niets
meer daarvan gehoord. Ik vermeen dat men het ten
opzigte van zijne koortsverdrijvende kracht, met de
sympathetische koortsmiddelen op ééne lijn kan plaat-
sen. Ook nu nog blijft de laatste toevlugt bij te groote
verzwakking der bewerktuiging door hevige en langdu-
rige typosen en te groote vatbaarheid voor de malaria-
inwerking, verwijdering uit de koortsstreek gedurende
eene tijdsruimte, lang genoeg om de tot in hare grond-
vesten geschokte gezondheid weder te herstellen.

Hoofdstuk IV: vergelijking der beide eindpunten. Als
wij nu het einde van onze schets met haren aanvang
vergelijken, tusschen welke een tijdsruimte van onge-
veer anderhalve eeuw bevat is; als wij den inhoud van
het derde hoofdstuk tegenover het, aan het einde van
het eerste hoofdstuk gegeven resumé stellen, dan zou-
den wij met den eersten oogopslag meenen, dat wij in
de kennis der tusschenpoozende koortsen eenen be -
langrijken vooruitgang hebben gemaakt, en dit wel om
de volgende redenen: (1) Reeds hare plaatsing in ons
nosologisch stelsel onder de infectieziekten tegenover
die bij Boerhaave, waar zij den derden koortsvorm uit-

maken. (2) De afgeronde malarialeer, de juiste begren-
zing der medewerkende ziekte-oorzaken tegenover de
verwarde optelling van ziekte-oorzaken, die daar voor-
komt. (3) De afgewerkte natuurlijke geschiedenis
onzer ziekte, waarvan daar nog niets te vinden is. (4)
De reeks van teekenen, welke physische hulpmiddelen
en chemische onderzoekingen ons deden ontdekken,
en waarvan men toen nog geen denkbeeld had, en de
kennis der organische veranderingen, die toen nog
niet in het lijk waren nagespoord. (5) De diagnosis der
ziekte van overeenkomstige toestanden, waaraan men
toen nog niet dacht. (6) De theorie der ziekte, geheel
in overeenstemming met onze ontleed- en natuurkun-
dige kennis van het zenuwstelsel en waarvan wij toch
misschien met verbazing de kern reeds aantroffen bij
hen, in een tijd toen die kennis nog zoo onvolledig
was. (7) Maar vooral door de praktische zijde van het
behandelde onderwerp, verheft zich onze tijd glansrijk
ver boven den verledenen. De besparing van men -
schen  levens, door het tijdig afwenden van doodsge-
vaar en het verhinderen der ontwikkeling van slepende
kwalen; de verkorting der ziekten en daardoor het
winnen van tijd en kracht: de bevordering derhalve
van menschengeluk en van de belangen der maat-
schappij, dit zijn de feiten, die onze praktijk schitte-
rend boven die onzer voorgangers doen uitsteken. Dit
hebben wij te danken aan het laten varen van de alou-
de leerstukken van de heilrijkheid der koorts en van
het beschouwen van het organismes als een vergader-
bak van onrein heden, tot wier verwijdering de hulp
der koorts onmisbaar was, en aan het ontdekken der
kina-zouten, welke al de kracht van den koortsbast
tegen typosen in zich bevatten, zonder de nadeelen,
die onafscheidelijk waren van den vorm, waarin de
ouden de kina toedienden.

Hoe wij die voorwaartsche schrede in de kennis van
ons onderwerp gemaakt hebben, leert ons het tweede
hoofdstuk. Daaruit blijkt, dat wij daartoe eenen lan-
gen weg aflegden, die meermalen van het doel verwij-
derde in plaats van derwaarts te voeren. Hoe steekt de
eenvoudige, drie koortssoorten bevattende opgaaf van
Boerhaave af, tegen de latere, vol systematische ver-
deelingen en onderverdeelingen, die in de natuur niet
worden aangetroffen! Terwijl hij zich eenvoudig hield
aan het waarnemen der verschijnselen en karig met
verklaringen was, theoretiseerde men later uit vooraf
opgevatte meningen, zonder deze ook daar door waar-
nemingen te toetsen, waar zulks gemakkelijk zou ge -
vallen zijn. Hoezeer verschilt van de behandeling van
Boerhaave, eene voorzigtige empirie, de latere, op
theoretische gronden, driest doorgezette evacuerende
en exciterende behandeling!

Toen vervolgens een nieuw tijdperk voor het ziekte-
onderzoek aanving en een krachtig koortsmiddel
ontdek t en snel algemeen bekend werd, waardoor
Sydenhams vrome wensch vervuld werd, toen scheen
juist dat keerpunt voor de leer der typosen het nood-
lottigst te zullen zijn. Omdat men ze niet in het
Procustusbed der nieuwe nosologische stelsels konde
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[Afb. 19]. In de jaren rond 1860 was de kraamvrouwenkoorts een belangrijk onderdeel van het vertoog over de koortsen.
Ignaz Ph. Semmelweis had in 1847 de etiologie én profylaxe van deze ziekte ontdekt; zijn klassieke werk Die Ätiologie, der
Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers verscheen in 1861. De Amsterdamse hoogleraar Leopold Lehmann speelde in
dat debat een bijzondere rol. In 1865 publiceerde hij in het NTvG de resultaten van zijn onderzoek ‘Over de bepaling der dier-
lijke warmte bij puerperaal-processen’ [9 (1865) II, 391-401] dat als volgt opende: 'De thermometrie is in onzen tijd opnieuw
ter beoordeeling van velerlei pathologische toestanden aangeprezen en onder deze op de puerperaal-processen bijzonder de
aandacht gevestigd. Door Hecker, Leyden, Gruenewaldt, Winckel, Traube, Fischer en welligt ook nog door anderen zijn met
den thermometer op dit gebied vele onderzoekingen gedaan en resultaten verkregen, die als geldige bewijzen worden aange-
voerd, dat de bepaling der dierlijke ‘warmte’als een gewigtig diagnostisch en prognostisch hulpmiddel bij puerperaal-ziekten
moet worden aangemerkt. Er zijn thans bijkans twee jaren verstreken, sedert dat ook ik mij met dergelijke bepalingen van de
temperatuur, steeds in verband met de ademhaling en polsfrequentie, zoowel bij zwangere, barende als kraamvrouwen, heb
onledig gehouden, en ofschoon dergelijke waarnemingen op geen klein getal vrouwen, die van verschillenden leeftijd dan
eens in een gezonden, dan eens in een zieken toestand verkeerden, gedaan zijn, zijn zij welligt nog te schaars verrigt, om reeds
bepaalde regels of wetten als gevolgtrekkingen daaruit te kunnen afleiden’.

Legenda bij de grafiek: P.P. in de eerste kolom beteekent overal post partum, d.i. het onderzoek onmiddellijk na verwijdering
der placenta; I.D. enz. boven aan elke kolom de eerste dag; II. D. de tweede dag van het kraambed; m. a. ’s morgens [resp.] ’s
avonds. Grafiek I (------). Schets van het regelmatig beloop van het kraambed, uit eene reeks van waarnemingen graphisch
zamengesteld, met betrekking tot de ademhaling, polsfrequentie en temperatuur. Grafiek II (+.+.+). Schets van de verhou-
ding der ademhaling, polsfrequentie en temperatuur bij eene zoogenaamde febris lactea protracta met gestoorde involutio
uteri, uit een 12-tal gevallen graphisch daargesteld. Grafiek III (~~~~). Voorbeeld van de slingeringen in de ademhaling,
polsfrequentie en temperatuur, na voorafgegane eclampsie gedurende de baring. De verlossing dezer 27-jarige primipara
werd met de tang voleindigd, met goed gevolg voor moeder en kind. Grafiek IV (- - -). Voorbeeld van de trapsgewijze belang-
rijke rijzing der temperatuur met geëvenredigde polsfrequentie en ademhaling bij eene elythritis en endometritis van den
1sten dag na de baring, toen de ziekte reeds begon, tot aan den 5den dag, waarop zij doodelijk eindigde. Grafiek V (. . . .).
Voorbeeld van niet bijzonder verhoogde temperatuur in een geval van febris puerperalis, onder den vorm van perimetritis en
metrophlebitis, bij eene 30-jarige multipara, met doodelijken afloop den 7den dag na de verlossing. Grafiek VI (++++).
Voorbeeld van peritonitis puerperalis eener 27-jarige primipara met doodelijken uitgang den 8sten dag, door een uitgebreid
purulent exsudaat in de buikholte, waarbij de versnelde ademhaling en polsfrequentie in zeer ongewone verhouding stonden
tot den warmtegraad. Grafiek VII (--.--.--). Voorbeeld van de afwijkingen en slingeringen in de temperatuur, ademhaling en
polsfrequentie bij een pyaemisch puerperaal-proces, dat den 15den dag post partum doodelijk eindigde.
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[C7] J. Hanlo,
In memoriam C. Bernard (1878)
Geheel Frankrijk en de wetenschap hebben
door het overlijden van den bekenden physio-
loog Claude Bernard een belangrijk verlies gele-
den. Op 12 julij 1813 te St. Julien nabij
Villefranche geboren was Claude Bernard in
zijne eerste jongelingsjaren in eene pharmacie
werkzaam, terwijl hij inmiddels zijn vrijen tijd
aan literarische bezigheid wijdde. Eene door
hem vervaardigde en te Lyon opgevoerde vau-

te nemen en werden zijne verdiensten alge-
meen erkend en geschat. In 1854 in plaats van
P. Roux tot lid der Académie des Sciences
benoemd, vervulde hij in 1855 Magendie’s
vacature bij het Collège de France. In december
1868 tot hoogleeraar bij het Museum d’Histoire
Naturelle bevorderd, behield hij van die twee
leerstoelen slechts dien bij het Collège de
France, terwijl hij in die bij de Sorbonne zijn
leerling Paul Bert installeerde. Tot lid der
Académie de Médecine in 1861 gekozen werd
hij in 1867 President perpétuel der Société de
Biologie, terwijl in 1869 de Académie Française
hem als opvolger van den bekenden physioloog
Flourens, in haar midden riep. In 1867 tot
Kommandeur van het Legioen van eer bevor-
derd werd hij in 1869 onder het keizerrijk tot de
waardigheid van Senateur geroepen. Gedu -
rende 30 jaren nam Claude Bernard den eer-
sten rang onder de physiologen van zijnen tijd
in. Zijne onderzoekingen strekten zich bijna over
het geheele gebied der physiologie uit. Zij
muntten alle door degelijkheid, genialiteit en
belangrijkheid uit. Slechts gedeeltelijk of bijna
niet door de nasporingen van andere onderzoe-
kers gewijzigd, werd door iederen arbeid van
Bernard óf een nieuwe waarheid voor de
wetenschap gewonnen óf een zekere weg tot
verdere nasporing aangegeven. In gemeen-
schap met Barreswill begonnen, betrad Bernard

deville scheen hem in die rigting te bemoedi-
gen, zoodat hij naar Parijs vertrok, ten einde het
oordeel van Saint Marc Girardin over eene door
hem vervaardigde tragedie in te winnen. Door
den raad van laatstgenoemden van de voortzet-
ting van literarischen arbeid afgebragt, besloot
hij zich voor de geneeskunde te vormen en
waren het vooral Rayer’s invloed en Magen die’s
bescherming, welke over zijne roemrijke toe-
komst beslisten. In 1839 als interne der Hôpi -
taux aangesteld verwierf hij in 1843 den
doctoralen graad, nadat hij reeds gedurende
twee jaren aan Magendie’s laboratorium met
den titel van praeparateur verbonden was.
Alhoewel reeds in 1849 zijne onderzoekingen
over de pancreas met den grooten prijs voor
experimenteele physiologie bekroond werden,
scheen Claude Bernard zich nog even sterk
voor de practische geneeskunde als voor de
studie der zuivere wetenschap geneigd te
gevoelen, totdat zijne promotie tot docteur des
sciences in 1853 hem tot het volgen van laatst-
genoemde rigting deed besluiten. In 1854 op
den voor hem bij de Sorbonne gevormden leer-
stoel van algemeene physiologie geplaatst,
opende hij in dat jaar zijne lessen en werd toen
reeds zijn onderwijs door talrijke toehoorders,
zoo uit Frankrijk als uit het buitenland, met
belangstelling gevolgd. Van dien tijd af begon
Bernard zijn hoogen rang in de wetenschap in

[Afb. 20]. Portret van Claude Bernard.

passen, scheen men genegen om ze als zelfstandige
ziekten geheel te negeren. Toen trad Schönlein op om
de nieuwe ligting in eene aan de natuur getrouwere
ziektebeschaving in te lijven, en daarmede was inder-
daad weder de eerste voorwaartsche schrede op den
door Boerhaave betreden weg afgelegd. Het is echter
niet alleen de vraag, welke schrede wij sedert Boer -
haave voorwaarts deden, maar ook hoever wij gevor-
derd zijn in de kennis der tusschenpoozende koortsen,
en hoever wij nog verwijderd zijn van het punt, dat wij
willen bereiken. Als wij dan bedenken, dat onze gehee-
le malarialeer nog problematisch is en daarbij derhalve
ook de plaats der typosen in de nosologie; dat ons
onderzoek der teekenen naauwlijks aangevangen mag
heeten op den juisten weg, en er nog zeer vele en lang-
durige onderzoekingen zullen gevorderd worden, eer
die reeks van teekenen een afgewerkt geheel vormt; dat
onze theorie der ziekte ons nog slechts weinig verder
brengt dan die onzer voorgangers deed, en vraagstuk
op vraagstuk ons nog evenmin opgehelderd is als hun;
dan zien wij dat de schrede, die wij voorwaarts deden,
nog zeer klein is, in verhouding tot den afstand van
het doel, dat wij voor oogen hebben; al komt dan ook,
zoo als Henle zegt, aan onzen tijd de verdienste toe, de
vraagpunten, die nog opgelost moeten worden, naa-
uwkeuriger gesteld te hebben.

Als wij nogmaals onzen blik terugslaan, dan zien
wij, dat de vorderingen, die wij maakten, van tweeder-

lei aard zijn. (1) Stellige: zaken, die de ouden niet wis-
ten; die wij ontdekten en door welke wij nu althans
den weg meenen gevonden te hebben, dien wij verder
moeten volgen om tot de kennis der typosen te gera-
ken. (2) Ontkennende: het ontdekken van dwalingen,
die onze voorgangers op verkeerde wegen gevoerd
hebben. Als ik dan terug kom tot het beeld waarmede
ik het resumé van het eerste hoofdstuk besloot, dat de
kennis der tusschenpoozende koortsen vóór anderhal-
ve eeuw nog geheel in hare kindsheid was, dan zoude
ik meenen, dat ze thans den jongelingsleeftijd bereikt
heeft, krachtvol en besloten welken weg te volgen. Of
mijn gezigtspunt juist is, en wanneer die kennis den
mannenlijken leeftijd bereiken zal, moet de toekomst
leeren. Het belangrijk praktisch resultaat vergoedt, uit
een maatschappelijk oogpunt, ruimschoots de onvol-
doende theoretische. Hierdoor is er eene groote tegen-
stelling tusschen de wetenschap der typosen en die van
vele andere ziektetoestanden, die de ouden zeer onvol-
ledig kenden, maar waartegen zij meenden een aantal
geneesmiddelen te bezitten; terwijl ons de treurige
waarheid gebleken is, dat zij ongeneeslijk zijn, hoewel
wij die ziekten grondig kennen en herkennen. Het is
eene aanmoediging en opwekking tot verder streven
naar vermeerdering van kennis ook der typosen, dat
de weg, dien wij te volgen hebben, aangewezen is en
dat wij ook verder door het ontdekken en afleggen van
dwalingen tot de waarheid naderen.
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[Afb. 21-23]. Drie hoofdrolspelers in de Nederlandse geneeskunde rond 1860: de Amsterdamse medicus Gustav E. Voorhelm
Schneevoogt (afb. 21) en de Utrechtse hoogleraren Franciscus C. Donders (afb. 22), beroemd als fysioloog en oogheelkundige,
en Gerrit J. Mulder (afb. 23), beroemd als scheikundige, of beter, biochemicus avant-la-lettre.

[C8] G.D.L. Huet, 
In memoriam G.E. Voor helm Schneevoogt
(1871)
Den 17den dezer overleed onverwacht, aan
de gevolgen van longenemphyseem, de hoog-
leeraar G.E. Voorhelm Schneevoogt, in den
leeftijd van 56 jaar. Diep getroffen door die
treurmare is het ons eene behoefte een
terugblik te werpen op dien te vroeg afgesne-
den levensloop en ons den voortreffelijken
man in zijn geheel terug te denken. Den

ren had tegen vooroordeelen en gebreken, de
zelfopoffering, die hij zich daarvoor getroostte,
dat alles is aan zijne vrienden en vereerders
genoeg bekend. Hij gaf aldaar den aanstoot
tot gewigtige verbeteringen en tot eene meer
menschelijke behandeling der verpleegden,
maar legde er tevens den grondslag van zijne
wetenschap pelijke carrière en, zoo als hij zelf
getuigde, tot die ruime ontwikkeling van men-
schenkennis, die Schneevoogt zoo bovenmate
onderscheidde. Daar vormde hij door zijn

20sten junij 1838 gepromoveerd, werd hij
reeds kort daarna, in 1840, geroepen tot de
gewigtige betrekking van eerste geneesheer
aan het Buitengasthuis, toenmaals nog een
gesticht voor krankzinnigen. De onvermoeide
werkzaamheid, die Schneevoogt daar ontwik-
kelde, zijne liefderijke zorgen om het lot der
verpleegden te verbeteren in een tijd toen de
humane behandeling van zieken en bovenal
van krankzinnigen nog zoo weinig algemeen
was, de moeijelijke strijd, dien hij daar te voe-

spoedig reeds daarna alleen den weg naar zijn
groote toekomst. Zijne ontdekking van den
vasomotorischen invloed van den sympathicus,
van de glycogene functie der lever, van de func-
tie der pancreas (emulsie der vetten), van den
kunstmatigen diabetes door de verwonding
(piqure) der vierde hersenholte. Zijne studiën
over het speeksel, over de werking der vergiften
en vooral die over de alcaloïden van den opium
en van de curare (opheffing van de functie der
motorische zenuwen met vrijlating van die der
sensitieve), zijne verhandelingen over de asphy-
xie en de anaesthetica, over de dierlijke warmte
en ten laatste zijne bekende Leçons sur le dia-
bète [et la glycogenèse animale] verschaften
hem een onsterfelijken naam. De Medical
Times, welke in 1860 de eer genoot van zijne
bij het College de France van 1859-1860 gege-
ven lessen het eerst te mogen mededeelen,
wijdt in zijn nummer van 23 februarij l.l. een
welgeschreven artikel aan zijne nagedachtenis.
In de eenvoudige uiting en mededeeling der
belangrijkste wetenschappelijke feiten kwam,
zoo als zijne bijdragen in de Revue des deux
mondes getuigden, volgens dat blad niemand
Faraday zoo nabij. Van de ware roeping der
physiologie bewust weigerde Bernard de zitting
bij de Medische faculteit der hoogeschool en
werd door hem de vrije werkzaamheid bij het

de son rôle dans la nutrition (Thèse doctorale
1843); Recher ches expérimentales sur les
fonctions du nerf spinaal dans ses rapports
avec le pneumo-gastrique (1844); Du suc pan-
creatique et de son rôle dans les phenomènes
de la digestion (1849); Nouvelle fonction du foie
consideré comme organe producteur de matiè-
re sucrée chez l’homme et chez les animaux
(1853); Leçons de physiologie experimentale
appliquée à la médecine (1855-56); Leçons sur
les effets des substances toxiques et medica-
menteuses (1857); Leçons sur la physiologie et
la pathologie du système nerveux (1858);
Leçons sur les propriétés physiologiques et les
alterations pathologiques des liquides de l’orga-
nisme (1859); Introduction à l’étude de la
médecine experimentale (1865); Leçons sur les
propriétés des tissus vivants (1866); Leçons de
pathologie expérimentale (1872); Leçons sur
les anesthétiques et sur l’asphyxie (1875);
Leçons sur la chaleur animale et sur les effets
de la chaleur (1876); Leçons sur le diabète
(1877). Weinig bemiddeld bij het begin van zijn
loopbaan opgetreden, werden volgens de
Fransche bladen gedurende zijn verder leven de
voordeelen, welke hem zijn hoogen rang ver-
schaften, aan de delging eener familieschuld
door Bernard besteed.

Collège de France en het onderwijs in de
‘Science à faire’ boven het als het ware
gedwongen en beperkte onderwijs in de
‘Science faite’ verkozen. ‘Le cours de Médecine
au Collège de France a toujours eu’, zoo sprak
hij in 1865, ‘depuis sa fondation un caractère à
part, il doit représenter les tendances médicales
de l’époque en cherchant à marcher dans les
voies nouvelles et aspirer aux conquêtes scien-
tifiques’. Niemand heeft tot dusverre beter dan
Bernard dat programma verwezenlijkt of op
voortreffelijker wijze dien weg voor anderen
aangewezen en gebaand. Bernard’s onsterfelij-
ke verdiensten werden door de regering door
het houden zijner plegtige begrafenis op staats-
kosten geëerd. Het daartoe gevraagde crediet
werd eenparig door het corps legislatif toege-
staan en de overledene bij die gelegenheid door
het kamerlid Gambetta als ‘un guide, un inspi-
rateur pour le monde entier’ gehuldigd.
Bernard’s verdienstelijk leven werd door een
chronisch blaaslijden met opvolgende pyelo-
nephritis en uraemie geëindigd. Het is onmoge-
lijk eene volmaakte opgaven van Bernard’s
veelomvattenden arbeid te leveren. Behalve een
met Huette bewerkt ‘Precis iconographique de
médecine operatoire et d’anatomie chirurgicale’
waren zijne grootere physiologische geschriften
voornamelijk de volgende: Du suc gastrique et



voorbeeld en leiding tal van jonge geneeshee-
ren, die, hetzij als zijne adsistenten, hetzij
door bezoeken aan het Buitengasthuis, spon-
taan zijne kennis en ondervinding aan het
ziekbed zich ten nutte kwamen maken. Geen
was er onder zijne discipelen, die zich niet
aangetrokken voelde door de volmaakte
verpersoon lijking van den geneesheer in
Schnee voogt; geen, dien hij niet liefde en
belangstelling in de wetenschappelijke be -
oefening van de geneeskunst en in de behan-
deling van den zieken mensch wist in te
boezemen; geen, die niet nog met liefde en
dankbare herinnering aan het Buitengasthuis
terugdenkt, als het tooneel, waarop Schnee -
voogt zulk een heerlijken rol vervulde. Van zijn
onvermoeiden strijd tegen de gebrekkige
hulpmiddelen, die hem daar ten dienste ston-
den en tegen de bestaande gebreken van die
inrigting getuigen mede Schnee voogt’s Rap -
porten over het Buitengasthuis, aan Regenten
der beide Gasthuizen in februarij 1853 en
november 1859 ingediend, in ruimen kring
bekend en bewonderd.

Twee en twintig jaren (van 1840-1862)
leefde en werkte hij daar. Is het wonder, dat
zijne herinnering daar steeds bewaard blijft en
zijn naam onafscheidelijk aan die inrigting
verbonden is, waar hij duizenden tot hulp of
tot troost en opbeuring is geweest, waar hij
zich eene eerezuil stichtte in de dankbare
herinnering der armen, die er verpleegd wer-
den, in de liefde en genegenheid van allen,
die er met hem leefden en werkten, in de
gehechtheid van allen, die er kennis en
wetenschap zochten? Dat zijn werkkring
aldaar door de stedelijke regering gewaar-
deerd en zijne kennis en uitstekend talent als
leeraar op hoogen prijs gesteld werd getuigde
zijne benoeming op 17 januarij 1851 tot bui-
tengewoon hoogleeraar in de geneeskunde
aan het Athenaeum Illustre. Zijne merkwaar-
dige redevoering, bij die gelegenheid den
16den junij 1851 over ‘de physiologische
éénheid van ziel en ligchaam’ uitgesproken,
leeft nog in de herinnering van velen en
getuigt van de onbevangenheid van zijn
wetenschappelijk streven en van de diepte
van zijn blik in het menschelijk organisme.
Ondanks de vele be lemmeringen, die aan
eene nog meer vruchtba re werkzaamheid als
leeraar in de neuropathologie en psychiatrie
in den weg stonden ging Schneevoogt onver-
moeid voort met de rijke schatten van kennis
en ervaring en van het materiaal dat hem ten
dienste stond voor de leerlingen van het
Athenaeum te openen. Door talrijke bijdragen
in het Neder landsch Weekblad voor Genees -
kundigen en later in het Neder landsch Tijd -
schrift voor Genees kunde stelde hij die ook in
ruimeren kring toegankelijk, terwijl hij als cor-
responderend lid van buitenlandsche Genoot -
schappen, als de Gesellschaft der Wiener
Aerzte (1851) en medewerker van het Zeit -
schrift für Psychia trie, als lid der Konink lijke

de hoogleeraar in zijne toespraak tot de zan-
gers er met dankbaarheid op, dat al was de
dag van heden het einde van zijn professoraat
aan de Utrechtsche Academie, de studenten
dezen morgen het bewijs gegeven hadden,
dat zij er anders over dachten, dat zij met
hem den band niet wenschten te verbreken.
Later op den dag kwamen verwanten, vrien-
den en vereerders en verschillende corpora-
tiën den jubilaris hunne hulde brengen:
curatoren der Hoogeschool, regenten van het
Gasthuis voor Minver mo gende Ooglijders, de
Academische Senaat, de medische faculteit,
namens wie resp. de Heeren mr. H.G. Römer,
mr. Royaards van Scherpenzeel, prof. Lamers
en prof. Van Goud oever het woord voerden.
De heer Van Lelyveld sprak namens het
Utrechtsche Studentencorps, terwijl de heer
Van Herwerden den hoogleeraar een buiten-
gewoon nummer van het Studenten blad
Minerva aanbood.

De 28ste mei was de dag, bestemd door
de commissie die zich vereenigd had om
Donders op zijn 70sten verjaardag eene hem
waardige hulde te brengen, om hem de bij-
drage aan te bieden tot het oprichten eener
stichting, waaraan de naam van den jubilaris
verbonden zal blijven. De aanbieding had
plaats in de groote Concertzaal van Tivoli,
voor deze gelegenheid smaakvol met planten
en bloemen versierd en waar op het orkest
het welgelijkend portret van Donders was
opgesteld, meesterlijk uitgevoerd door mej.
Bramine Hubrecht, door de schilderes den
hoogleeraar ten geschenke aangeboden en
door hem op verzoek van de feestcommissie
voor de plechtigheid afgestaan. Onder de tal-
rijke aanwezigen werden opgemerkt de
Minister van Binnenlandsche Zaken E.
Mackay en de oud-Minister J. Heemskerk
Azn, terwijl van buitenlandsche geleerden
aanwezig waren, prof. Moleschott (Rome), Sir
Joseph Lister (London), prof. Humphrey
(Cambridge), prof. Von Zehen der (Rostock),
prof. Nagel (Tübingen), prof. Nuël (Luik), de
heeren Jonathan Hutchinson en Brailey
(Londen), Hewetson (Leeds), Fergus (Glas -
gow), Berry (London) en Landolt (Parijs). Bij
het binnentreden der zaal met daverend
gejuich begroet, werd prof. Donders aange-
naam verrast door het zien van zijn vriend
Moleschott, dien hij hartelijk omhelsde.
Namens het uitvoerend comité nam hierop
zijn voorzitter Jhr. Röell, het woord.

Hij zeide, dat de algemeene instemming,
die de viering van dezen gedenkdag zoowel
binnen- als buitenslands bij duizenden gevon-
den had, waarvan slechts een klein gedeelte
tegenwoordig kon zijn, even spontaan als
natuurlijk was. Een volk, dat zijne groote man-
nen eert, eert daardoor zich zelf; door op
Donders roem te dragen, als een zijner beste
zonen, gevoelt ons volk, dat het zijn eigen
roem verhoogt. […] Daarop kwam spreker tot
het vermelden van de daad, waardoor men

Academie van Wetenschappen, o.a. door zijne
Verhande ling over de progressieve spieratro-
phie, als ijverig lid en voorzitter der sectiën
van het Genoot schap ter bevordering van
Heel kunde enz. zich een welverdienden
wetenschappelijken naam zoo binnen- als
buiten lands verwierf. Niet minder gingen hem
de maatschappelijke belangen van den
geneeskundigen stand ter harte. Als mede-
oprigter der Nederlandsche Maat schap pij tot
bevordering der Geneeskunst heeft Schnee -
voogt uitnemende diensten aan dien stand
bewezen. Zijn naam blijft aan die Maat -
schappij, die hij meermalen als voorzitter leid-
de, verbonden.

Wat Schneevoogt bovenal onderscheidde
was de veelheid zijner gaven en talenten. De
man van smaak en opvoeding stond niet ach-
ter bij den wetenschappelijken. Getuigt zijne
werkzaamheid als lid der Redactie van de De
Gids sedert ruim twintig jaren van zijn talent
als schrijver en beoordeelaar, van letterkundi-
ge en kritische gaven, ook op kunstgebied
moet hij geroemd worden als een man, die,
met aesthetischen blik begaafd, het schoone
en edele wist te onderscheiden niet alleen,
maar ook te beminnen en te bevorderen. Als
hoofdbestuurder der Maatschappij ter bevor-
dering der Toonkunst en als beschermer van
den kunstenaar wist hij zich ook in die rigting
geëerd en nuttig te maken. In tal van vereen-
igingen, commissiën en inrigtingen was
Schnee voogt de gezochte man, die door zijn
persoonlijk prestige, door zijne humaniteit en
concilianten geest een weldadigen en heil -
zamen invloed op den gang der zaken uit -
oefende. Ook ’s lands regering erkende
Schnee   voogt’s groote gaven en eigenschap-
pen. De onderscheidingen, die hem van
Hooger Hand te beurt vielen, waren niet meer
dan billijk en natuurlijk. Zijne benoeming, na
den dood van Schroeder van der Kolk, tot
Staats-Inspecteur der Geneeskundige ge -
stichten voor Krankzinnigen was zeker de
geluk kigste keuze, daar hij als uitstekend
krank  zinnigen-arts met alle eischen van
hunne behandeling was vertrouwd geworden.
[…] Nimmer zal hij vergeten worden door
zijne tallooze vrienden, bij wie hij zoo schoone
herinneringen en zulke diepe indrukken ach-
terlaat, dat zijn scheiden verzacht wordt door
de gedachte, dat hij leeft en zal blijven leven
in de harten van allen die hem kenden.

[C9] F.C. Donders, 70 jaar (1888)
Den 27sten mei, den dag waarop Prof. F.C.
Donders vóór 70 jaren te Tilburg het levens-
licht aanschouwde, werd de reeks van open-
bare huldebetooningen, den gevierden
jubilaris toegebracht, geopend door eene
aubade van de studenten-zangvereeniging
‘Nunc cantus resonet’, die hem op de wijze
van Gaudeamus een Latijnsch lied toezong,
vervaardigd door den heer H.D. Montijn. Diep
getroffen door deze onverwachte hulde wees
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gewenscht had dezen 70sten verjaardag tot
het nageslacht te doen spreken, de Donders-
Stichting, waarbij de Koningin voorging, de
groothertogin van Saksen volgde, en de bij-
dragen van alle hoeken der wereld toevloei-
den. […]

Nadat de rede van den eersten spreker
met uitbundige toejuichingen was begroet,
kreeg prof. Moleschott het woord. Had de
vorige spreker in zijne rede Donders ge -
schetst als het toppunt te hebben bereikt der
wetenschap, hoog stond ook de vriendschap
die spreker met den jubilaris verbindt en die
hem uit het verre zuiden hier had doen komen
om in Donders te huldigen, een gids, een
lichtstraal in geestelijken en in zinnelijken zin.
Met de waardigheid van een Romeinsch
senator mocht spreker den jubilaris hier
begroeten, maar tevens had hij nog een offici-
eele opdracht te vervullen, hem uit naam van
alle Italiaansche hoogescholen, maar op uit-
drukkelijken last van de Turijnsche, waaraan
spreker nog als buitengewoon hoogleeraar
verbonden is, een gelukwensch aan te bie-
den. […]

Thans nam de jubilaris, prof. Donders, het
woord. Zeer bewogen in den beginne
gewaagde hij van de schier tallooze blijken
van waardeering en genegenheid, die hem
ten deel waren gevallen, ‘zoovele’, verklaarde
hij, ‘dat ik er letterlijk onder bezwijk. Men ver-
wachte niet op ieder daarvan een antwoord.
Ik voel mij daartoe niet in staat. Telkens heb ik
mij in deze laatste dagen afgevraagd: waar-
mede heb ik dat verdiend? Ik heb in die
dagen menigen blik teruggeslagen op mijn
leven, en ik ben mij bewust, dat ik al die
hulde en die waardeering niet verdiend heb,
dat ik door u allen overschat ben. Het zijn de
omstandigheden, die mij in staat hebben
gesteld om veel te doen. De omstandigheden
zijn daaraan meer schuld dan mijne talenten.
Ik ben inderdaad onder een gelukkig ge -
sternte geboren. Daaraan vooral heb ik het te
danken, dat ik zegen heb gehad op mijn
werk kring.’ Op het voetspoor van den eersten
spreker, den Heer Röell, een blik op zijn vroe-
ger leven slaande, wees spreker er telkens
op, hoe de invloed van het gelukkig gesternte,
waaronder hij geboren was, zich had doen
gelden. Terwijl hij den lust in zich gevoelde
om te doceeren, werd hem, op 24-jarigen
leeftijd, opgedragen aan de kweekschool voor
militaire geneeskundigen te Utrecht onderwijs
te geven in weefselleer en physiologie. Mulder
was de eerste, die inzag, dat de scheikunde
daar begint, waar de morphologie eindigt.
Men moet de scheikunde bestudeeren onder
het mikroskoop. Mulder deed hem de eer aan
die onderzoekingen met hem te doen. Door
Van Deen werd hij ingewijd in het experimen-
teeren op de zenuwen van de kikvorschen,
het eerst door Johannes Müller beproefd. Zijn
omgang met de leerlingen uit de school van
Johannes Müller, Helmholtz, Carl Ludwig, was

op dezen feestdag waren opgekomen tot zijne
hulde, ieder in het bijzonder, zijnen dank […].

[C10] In memoriam G.J. Mulder (1880)
Den 18den april overleed te Bennekom
Gerardus Johannes Mulder. Onzen lezers
behoeven Mulder’s nog altijd krachtige uitin-
gen van zijne gedachten omtrent Hooger
Onderwijs (Getuigenis in zake Hooger
Onderwijs, de Geneeskunstoefenaren naar de
Nederlandsche wetten, enz.) ook met het oog
op onzen geneeskundigen stand, nog niet in
het geheugen terug geroepen te worden. Zij
staan den meesten nog levendig genoeg voor
den geest. Maar omtrent zijn vroeger nog
krachtiger werken en streven zal het niet
ongepast zijn, aan de schets van zijnen oud-
leerling Prof. H.C. Dibbits (Eigen Haard) het
een en ander te ontleenen. Gerardus
Johannes Mulder, den 27sten december
1802 te Utrecht geboren ontving aldaar zijne
opleiding en werd in 1819 student aan de
hoogeschool zijner geboortestad, waar hij zich
zoowel aan de medische studiën als aan die
der natuurwetenschappen wijdde. In 1825 tot
doctor in de geneeskunde en tot doctor in de
pharmacie gepromoveerd, vestigde hij zich
als practiseerend geneesheer te Amster dam,
maar verhuisde reeds in 1826 van daar naar
Rotterdam, waar hem door het Bataafsch
Genootschap de betrekking van lector in de
natuurkunde was aangeboden. In het volgen-
de jaar werd hij benoemd tot lector in de
plantkunde en de scheikunde aan de te
Rotterdam nieuw opgerichte Klinische school.

Reeds gedurende dit tijdperk van zijn leven
onderscheidde Mulder zich door eene buiten-
gewone werkzaamheid. Als geneesheer ge -
zocht en bemind, bezat hij eene uitgebreide
praktijk; vele uren wijdde hij aan het onder-
wijs, en daarenboven wist hij tijd te vinden
voor wetenschappelijke onderzoekingen,
waardoor zijn naam als groot scheikundige
gevestigd werd, en voor het schrijven van
eene uitgebreide handleiding over scheikundi-
ge werktuigkunde, in den ruimsten zin opge-
vat. Nauwelijks gunde hij zich rust. Slechts
een korten tijd zonderde hij af voor den slaap,
en reeds in den vroegen morgenstond, vóór-
dat hij zijne patiënten kon bezoeken, wijdde
hij vele uren aan zijne geliefkoosde studiën.
Tegen zulk een leefwijze was echter zelfs het
krachtige gestel, dat Mulder het voorrecht had
te bezitten, niet bestand. Eene gevaarlijke
ziekte tastte hem aan. Hij zag zich verplicht
zijne praktijk neder te leggen en later zelfs al
zijne werkzaamheden voor een tijd te staken.
Maar de rust deed hem goed. Allengs herstel-
de hij, en met vernieuwde krachten aanvaard-
de hij de betrekking van hoogleeraar in de
scheikunde aan de Hooge school te Utrecht,
waartoe hij in 1840 werd benoemd.

Eerst in deze betrekking kwam de groot-
heid van Mulder ten volle aan het licht. Aan
eene bekwamer hand dan de mijne zij het

mede een dier gelukkige omstandigheden
waarop hij doelde. Toen hij, in 1851, aan de
Universiteit van Utrecht verbonden, een reis
naar Londen ondernam, leerde hij daar Von
Graefe kennen, van wien hij na drie weken als
een broeder scheidde. En toen hij daarop
besloot tot de practijk der ophthalmologie
over te gaan, was juist de oogspiegel ontdekt.
Hierop herdacht spreker het tot stand komen
van het Gasthuis voor Minvermogende Oog -
lijders, wat hem voor eenig wankelen heeft
gevrijwaard, toen hij een aanzoek kreeg om
naar Bonn te gaan en daar Helmholtz in de
physiologie te vervangen. Toen door het over-
lijden van Schroeder van der Kolk de leerstoel
in de physiologie openkwam, aarzelde hij
geen oogenblik dat professoraat te aanvaar-
den, onder voorwaarde, dat het hem gelukken
zou, een vroegeren leerling en assistent, zijn
vriend Snellen, te bewegen diens praktijk op
te offeren en de zijne allengs over te nemen,
met het uitzicht zijn opvolger te worden,
zooals later ook geschied is. Ook in de keuze
van zijn amanuensis, Kagenaar, die bijna der-
tig jaren bij hem is geweest, is hij zeer geluk-
kig geweest. Kagenaar is een man voor wien
spreker vriendschap koestert en die het ver-
dient. Hij is zonder het te weten en te willen
een mechanicus geworden, die zijne instru-
menten zendt de heele wereld door. Hij dank-
te Kagenaar voor alles wat hij voor hem
gedaan had. Terwijl het doceeren voor spre-
ker, die de kostelijke gave ontvangen had dui-
delijk te zijn, steeds een genot was, valt hem
het geluk ten deel in de gelegenheid gesteld
te zijn voor het onderwijs en de wetenschap
iets te doen, nu de wet hem voorschrijft zijn
ambt neder te leggen.

Hierop deelde Donders mede, dat hij wat
de bestemming betreft, te geven aan het hem
aangeboden fonds, een oogenblik gedacht
had het te besteden ten nutte van het
Gasthuis voor Ooglijders. Maar zal deze
inrichting aan de hoogste eischen voldoen,
dan is daarvoor een grootere som, 1 of 2 ton
noodig. Hij heeft toen gemeend geen betere
bestemming aan het fonds te kunnen geven,
dan door te bepalen, dat uit de rente aan
twee véélbelovende studenten de gelegenheid
zal worden vergemakkelijkt om zich te bekwa-
men voor het onderwijs in de physiologie en
in de ophthalmologie, waarvoor ten onzent de
gelegenheid ontbreekt. Het fonds is hiertoe
ten volle toereikend. De rente slechts op f
1.000 ’s jaars stellende, heeft men toch in
acht jaren tijds over f 8.000 te beschikken,
een bedrag, dat twee studenten van aanleg in
de gelegenheid stelt, twee jaar elk, zich in het
buitenland te bekwamen. Spre ker wenscht,
dat steeds in de eerste plaats in aanmerking
komen, de latere adsistent aan het Physio -
logisch Laboratorium en die aan de Inrichting
voor ooglijders. Bij gelijke verdiensten zullen
Utrechtsche studenten voorgaan.

Ten slotte betuigde Donders aan hen, die

[C8] G.D.L. Huet, In memoriam G.E. Voorhelm Schneevoogt (1871) 73
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toevertrouwd te schetsen wat hij was als
hoogleeraar, als scheikundige, als welspre-
kend onderwijzer. Doch eene uitvoerige
schets zou in deze bladzijden ook niet op hare
plaats zijn. Genoeg zij het, hier slechts enkele
zaken aan te stippen, welke bij ieder, die hem
gekend of zijn onderwijs genoten heeft,
onvergetelijke herinneringen voor den geest
roepen. Onwederstaanbaar was de indruk,
dien Mulder op zijne leerlingen maakte en op
allen, met wie hij in aanraking kwam. Zijne
forsche gestalte, zijn doordringend oog, zijne
indrukwekkende gebaren, zijne welluidende
stem, onvergetelijk zijn zij voor allen, die het
voorrecht hadden hem te ontmoeten. Wat
sprak hij altijd met warmte en klaarheid! Hoe
wist hij zijne leerlingen te bezielen met liefde,
met geestdrift voor het onderzoek der natuur!
Niet alléén tot beoefening der scheikunde
wekte hij hen op: al wijdde hij zelf het grootste
deel zijner krachten aan deze wetenschap, alle
natuurwetenschappen waren hem dierbaar, en
over alle kon hij met gloed en bezieling spre-
ken. En niet over natuurwetenschappen alleen!
Alles, wat den mensch ontwikkelt en veredelt,
alles, wat beschaving bevordert en den mensch
tot iets hoogers brengt, wekte in hooge mate
zijne belangstelling.

Hoe voortreffelijk was zijn onderwijs!
‘Onder wijzen is de kunst, om hetgeen onder-
wezen wordt te leeren liefhebben’. Dat woord,
van hem zelven afkomstig, werd door hem op
uitnemende wijze in toepassing gebracht De
ingewikkeldste zaken werden duidelijk, wan-
neer hij ze voordroeg, en bezwaren bij zijne
leerlingen werden door eene enkele uiting van
zijn helderen geest bijna altijd opgeheven. En
hoe wist hij de hulpmiddelen voor het onder-
wijs te ver beteren en uit te breiden! Bij zijne
komst als hoogleeraar te Utrecht was er nau-
welijks gelegenheid voor enkele studenten,
om zich in de scheikunde practisch te oefe-
nen; doch aan Mulder’s invloed was het te
danken, dat er weldra een ruimer en beter
laboratorium werd opgericht, waar practische
oefeningen op ruimer schaal konden plaats
hebben en waar een aantal wetenschappelij-
ke onderzoekingen, zoowel door hem zelven
als door vele zijner leer lingen, zijn verricht. De
curatoren der Hoo ge school verlangden, dat
aan dit nieuwe laboratorium niets zou ontbre-
ken, en Mulder kon getuigen: ‘Niets ontbreekt
er aan’.

Eerbied voor groote mannen was een trek
van zijn karakter. Met een bewonderenswaar-
dig geheugen begaafd, wist hij kleine bijzon-
derheden uit het leven van beroemde
natuuronderzoekers in zijn onderwijs en zijne
gesprekken in te vlechten, en met opgetogen-
heid sprak hij steeds over zijne leermeesters
Van Heusde, Schröder, Moll en andere groote
mannen. En wie hem den naam van Berzelius
noemde was er zeker van, hem in geestdrift
te doen ontvlammen. Eerlijk en oprecht was
hij in hooge mate. Wat oneerlijk, wat onop-

nie (1844), De stoffelijke wereld, een middel
tot hoogere ontwikkeling (1845), en zijn
Studium generale (1865) verdienen ook nog
in onze dagen algemeene bekendheid en
behartiging. De meeste zijner werken zijn in
andere talen overgezet: in het Duitsch, in het
Fransch, in het Engelsch, en zoo ik mij niet
vergis, sommige ook in het Zweedsch. Dat
een man als Mulder ook in het buitenland
gewaardeerd werd, spreekt wel van zelf.

Met een onvermoeiden ijver wendde hij al
zijne krachten tot de ontwikkeling der weten-
schap aan. In den vroegen morgen was hij
gewoon door eene wandeling nieuwe krach-
ten op te doen voor den arbeid des daags.
Van 8 of 9 tot 4 uur, ook in de vacanties, was
hij onafgebroken in zijn laboratorium werk-
zaam en de avonduren bracht hij meest in
zijne studeerkamer door. Aan gezelligen
omgang nam hij weinig deel, maar wanneer
hij het deed, wist hij allen te boeien en te
bezielen. En hoeveel deed hij ook buiten zijne
eigenlijke ambtsbezigheden! Door zijn toe-
doen werden te Utrecht de Tech nische school,
de Vereeniging ter bevordering van nuttige
kennis en de Gezondheids com mis sie opge-
richt; aan hem was gedurende eene reeks
van jaren het toezicht op de opleiding der
militaire pharmaceuten voor Oost- en West-
Indië en het afnemen van hunne examina
opgedragen; meer dan veertig jaren lang
bewees hij, als adviseur van het Ministerie
van Koloniën, aan de regeering belangrijke
diensten.

Helaas, tegen zóóveel werkzaamheid was
zijn lichaam op den duur niet bestand. Nadat
hij in 1866 nog eene uitgebreide verhandeling
over de Natuurkundige methode en de ver-
spreiding der cholera had uitgegeven, moest
hij een deel van zijnen arbeid staken, en twee
jaren later zag hij zich verplicht, ter wille zijner
gezondheid, zijn ontslag als Hoogleeraar te
vragen. Hij vestigde zich buiten, eerst te
Apeldoorn en kort daarop te Bennekom, waar
hij in stilte zijne overige levensdagen sleet.
Zijne gezondheid keerde echter niet terug. De
krachten zijns lichaams namen, langzaam
maar voortdurend, van jaar tot jaar af. Eene
hartkwaal veroorzaakte hem vele en langduri-
ge benauwdheden; slapeloosheid kwelde
hem; rheumatische pijnen tastten hem aan,
en zijn gezichtsvermogen verminderde, totdat
hij ten slotte geheel blind was. Met een zóó
rampzalig lichaam leefde hij nog verscheide-
ne jaren. Doch hij klaagde nooit. Altijd was hij
tevreden en opgeruimd, en wanneer men
hem deelnemend schreef en naar zijnen toe-
stand vroeg, antwoordde hij slechts zeer zel-
den iets over zichzelven. Op zijn verlangen
werd ook bij zijne begrafenis door niemand
van de vele vrienden die hem de laatste eer
bewezen het woord gevoerd. Zijn collega Buijs
Ballot bracht in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van den 26sten april een woord van
dankbare hulde aan zijne nagedachtenis.

recht was, wekte zijne gloeiende verontwaar-
diging op. Geen onrecht kon hij dulden, en
waar hij kwaad meende te zien, sprak hij
onverholen zijne innige overtuiging op de
krachtigste wijze uit. Of het een vriend gold of
een tegenstander, zijne overtuiging ging
boven alles. Belangeloos was hij, zoo als wei-
nigen het zijn. Eigen voordeel heeft hij nimmer
gezocht, en waar hij meende, dat een ander
dit deed, keurde hij zulks op de krachtigste
wijze af. Van daar de heftigheid van zijn strijd
met Liebig, wien hij het nooit kon vergeven,
dat deze de uitkomsten van wetenschappelijk
onderzoek tot eigen voordeel gebruikte.
Onbaatzuchtig was hij in alles. Zijne levens-
wijze was eenvoudig, en wat hij van stoffelijke
middelen niet noodig had tot onderhoud van
zich zelven en de zijnen of tot aankoop van
boeken, besteedde hij voor anderen. Ook in
dit opzicht zullen velen zijn heengaan betreu-
ren. Doch waar zou ik eindigen, zoo ik al de
eigenaardigheden, al de voortreffelijkheden
van dezen genialen man ook maar wilde noe-
men?

Dat de groote werkzaamheid, door Mulder
reeds te Rotterdam aan den dag gelegd, te
Utrecht niet verminderde, is licht te begrijpen.
Tal van geschriften verschenen van zijne
hand. De Bijdragen tot de natuurkundige we -
tenschappen werden van 1826-1832, door
hem met Van Hall en Vrolik uitgegeven; het
Natuur- en scheikundig archief deels door
hem alleen (1833-1836), deels in samenwer-
king met Wenckebach (1836-1838), en door
hem met Wenckebach en Miquel het Bulletin
des sciences physiques et naturelles en
Neerlande. Deze geschriften werden opge-
volgd door zijne Scheikundige onderzoekin-
gen, gedaan in het laboratorium der
Utrecht sche Hoogeschool (1842-1851) en
later door zijne Scheikundige verhandelingen
en onderzoekingen (1857-1865). Terwijl zijne
Proeve eener physiologische scheikunde een
zijner eerste en meest beroemde werken was,
verschenen later van hem: De wijn, scheikun-
dig beschouwd (1855), De essayeer-methode
van het zilver (1857), Het bier scheikundig
beschouwd (1857), De scheikunde der bouw-
bare aarde (1860), zijne Bijdragen tot de
geschiedenis van het scheikundig gebonden
water (1864), en De scheikunde der droogen-
de oliën (1866), allen verhandelingen of wer-
ken, waarvan ieder op zichzelf voldoende zou
geweest zijn, om hem den naam van een
groot scheikundige te verzekeren. En welk
een aantal uitvoerige onderzoekingen waren
er noodig, om hem de stof voor deze werken
te leveren! Bovendien verschenen van hem
een aantal kleinere verhandelingen, te veel
om ze hier alle te noemen. Sommige van
deze, zoo als die, welke betrekking hebben op
de samenstelling van eenige voedingsmidde-
len, wekten ook bij het niet wetenschappelijk
ontwikkelde publiek algemeene belangstelling
vele, zooals Het streven der stof naar harmo-
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[Afb. 24]. De Leidse hoogleraar Hidde J. Halbertsma publi -
ceerde begin jaren zestig in het NTvG een zestal belang-
wekkende (pathologisch-)anatomische studies. In het artikel
over‘De afwijkingen van het tusschenschot der kamers en der
primitiva aörta naar links, met hare gevolgen. Bijdrage tot de
kennis der onregelmatige ontwikkeling van het hart [6 (1862)
705-714] werd de casus gepresenteerd van een zekere Hendrik
Singeling (de patiënten werden nog met naam en toenaam
vermeld). Het bijschrift luidt: ‘Gedeelte van het hart van
Singeling. A. Aörta [sic, v.L.], Ap. Arteria pulmonalis; a.ver-
naauwing in den conus arteriosus; b. ruimte, die daardoor
van de conus arterisus wordt afgesnoerd; c. voorste semilu-
nairklep; daar tegenover de twee andere met elkander
versmolten kleppen’.

[Afb. 25]. In 1864 publiceerde Hidde J. Halbertsma (zie afb. 24) een ‘Beschrijving
van een Oost-Indischen idiotenschedel’ [8 (1864) 657-661]. De schedel behoorde bij
een collectie van zestig Maleise schedels, grotendeels afkomstig uit de krankzinni-
genafdeling van het Chinese Hospitaal te Batavia. De afzender, de medicus Cornelis
Swaving, had Halbertsma’s bijzondere aandacht gevraagd voor deze ‘schedel van
een Javaansche vrouw, Riela geheeten, die hij als idioot gekend had en om het
regelmatig aapachtige, volgens zijn oordeel, eene beschrijving overwaardig was’. Bij
haar overlijden was Riela twintig jaar. ‘Riela sprak weinig of niets en met
naauwelijks hoorbare stem; zij bleef steeds op haar rug in de kribbe liggen en nam
van de buitenwereld geene notitie. Acht dagen voor haren dood, reed Dr. Swaving
met haar naar Rijswijk [op Java, v.L.], ten einde haar te laten photographiëren. Zij
gedroeg zich op dien togt zeer lijdzaam en geduldig, volgde stiptelijk op hetgeen
men haar beval, liet zich, ter plaatse aangekomen, zonder tegenstreven ontkleeden
en alleen met een sarong om haar middel photographiëren, zonder met het doel
van deze kunstbewerking bekend te zijn of er eenig belang in te stellen.’

[Afb. 26]. De lectuur van de artikelen uit de oude jaargangen van het NTvG wordt niet
zelden veraangenaamd door curieuze passages. Zo vindt men in het verslag van de
Amsterdamse hoogleraar verloskunde Leopold Lehmann over ‘Drie waarnemingen van
sectio caesarea met gelukkig gevolg voor de kinderen en waaronder eene met behoud der
moeder’ [14 (1870) II, 145-176] dat hij het volledige rachitische skelet van één der overleden
moeders (Jacoba Joh. Gudde, een dertigjarige patiënte uit de Amsterdamse kraamzaal)
had opgezet en door een collega medicus (die zich blijkbaar deze nog lastige techniek had
eigen gemaakt) had laten fotograferen. Van deze foto werd ‘eene teekening in miniatuur’
gemaakt, die hier als afbeelding is opgenomen. Bij de afbeelding staat geen bijschrift.

[Afb. 27]. In het NTvG van 1887

(een jaar vóór zijn benoeming tot
hoogleraar pathologische anatomie
te Leiden) beschreef Daniël E.
Siegenbeek van Heukelom een
dubbelmonster [31 (1887) I, 225-

241]. Het preparaat was hem
bezorgd door een medicus die
anoniem wilde blijven: hij had de
bevalling geleid, waarbij hij zich
gedwongen zag één helft te
decapiteren. Halverwege de
bevalling onderbrak hij zijn werk
om op zoek te gaan naar een collega
die de moeder chloroform kon toe-
dienen, maar vanwege de algemene
vergadering van de NMG lukte dat
pas na verloop van ‘eenige tijd’.



Voornemens zijnde, zoo beknopt als de rijkdom der
stof zal toelaten, een overzigt te geven van de voor-
naamste nasporingen en bijdragen op het gebied der
kinderdiaetetiek sedert de laatste twintig jaren, behoef
ik niet eerst het gewigt van mijn onderwerp aan te
toonen. De belangrijkheid der diaetetiek voor het
leven zal door geen verstandige ontkend worden;
schenkt zij niet betrekkelijken vrijdom van ziekte,
langere n levensduur, grooter arbeidsvermogen door
vastere gezondheid, en zoo doende vermeerdering van
welvaart? En wat hare waarde voor de geneeskunst
betreft, nog geldt het woord van den ouden, thans
bijna vergeten Gaubius: ‘Ut curvi norma rectum, ita
morbi sanitas; ut qui, quemadmodum sanos agere
conveniat noverit, is bona parte eorum instructus est,
quae aegrotantium curatio postulat’. Gelijk nu de diae -
tetiek voor de kindsheid eene grootere waarde heeft
dan voor de volgende leeftijden (voor de kindsheid
toch vermag zij meer en werkt dan voor heel een men-
schenleven), zoo blinkt ook haar vermogen aan het
kinderziekbed helderder uit dan bij volwassen lijders,
zóó zeer zelfs, dat E. Bouchut, wiens meer therapeu -
tische dan hygiènistische rigting bekend is, onlangs
schrijven kon [Hygiène de la première enfance, 1862]:
‘La médécine des enfans repose presque toute entière
sur leur hygiène, et moins on leur donne des medica-
ments, mieux on réussit à les guérir’: woorden, welke
menig voorstander der gezondheidsleer toch niet zóó
zou willen onderschrijven.

Alvorens tot de voorgenomene beschouwing over te
gaan, meen ik eene verklaring schuldig te zijn van de
beteekenis door mij aan de benaming: diaetetiek ver-
bonden. Diaetetiek is leefregelkunde, dat is levensbe-
stuur met betrekking tot de gezondheid, een zamenstel
van wetenschappelijke voorschriften tot behoud der
gezondheid; kinderdiaetetiek is leefregelkunde toege-
past op de kindsheid. Physieke opvoeding is van meer
omvattende beteekenis: deze is de kunst om met het
oog op de menschelijke levensbestemming de ontwik-
keling van het kinderlijk organisme, volgens weten-
schappelijke gegevens, te bevorderen. Wanneer men de
diaetetiek des kinderlijken levens tot onderwerp kiest,
zet men dikwijls onwillekeurig den voet op het gebied
der physieke opvoeding, hetgeen trouwens noch te
vermijden noch te wraken is, daar gene onmiddellijk in
deze overgaat. Uit bovenstaande omschrijving blijkt, dat
ik de grenzen der diaetetika niet wijd wensch uit te
breiden en niet tracht haar in plaats te stellen voor
moraal, levensphilosophie, opvoedkunde of welke
andere wetenschap ook. Al neemt zij levensregeling, in
den meer materiëlen zin des woords tot hare naaste
taak, al bemoeit zij zich met de gezondheid der ziel
alleen in zoo verre, als deze door de gezondheid des
ligchaams geïnfluenceerd wordt, toch blijft hare taak
toch nog moeijelijk en uitgebreid genoeg. Hoe toch zou

zij leefregelkunde mogen heeten, zonder nagespoord te
hebben wat leven, menschelijk leven is, en zonder de
levensvoorwaarden en levensvormen te kennen? Phy -
sio logie is haar grondslag; chemi e, physica, physische
aardrijkskunde, statistiek vooral, ziedaar hare onmis-
bare hulpwetenschappen.

Wat in de tweede plaats vooraf herinnerd moet
worde n is dit: gelijk niet alle physiologen dezelfde
natuurlijke grenzen aannemen voor de menschelijke
levensspanne, daar sommigen het menschelijk organis-
me op 70, anderen op 80, 90 jaren, ja op nog langeren
duur, berekend achten, zoo stemmen, ook niet allen
overeen in de bepaling van den duur der levenstijd-
perken. Enkelen strekken den zuigelingsleeftijd niet
verder uit dan tot het doorkomen der beide eerste
tandjes in de onderkaak en geven hem dus niet meer
dan 7 of 8 maanden; de meesten stellen het zuigelings-
tijdperk ongeveer gelijk aan het eerste levensjaar; deze
opvatting is ook de mijne. Sommigen noemen kinds-
heid de zeven eerste levenjaren, totdat de blijvende
tanden zich vertoonen, en rekenen den knapen- en
meisjesleeftijd tusschen 7 en 14 of 15 jaren reeds tot de
jeugd. Anderen daarentegen noemen het geheele eerste
levenstijdperk, totdat het geslachtsleven begint te ont-
waken, kindsheid, en onderscheiden alzoo een eerste
en tweede gedeelte der kindsheid. Volgens deze ziens-
wijs vangt de jeugd met het huwbaar worden aan,
omvat de jongelingschap en jonkvrouwelijken leeftijd
en duurt voort totdat het ligchaam zijn vollen wasdom
bereikt heeft. De wijze, waarop het menschelijk leven
ingedeeld wordt, is voorwaar van grooter belang dan
men oppervlakkig meenen zou. Rekent men den kna-
pen- en meisjesleeftijd nog tot de kindsheid, heeft
men zich éénmaal wél overtuigd, dat knaap en meisje
beide nog in de rubriek der kindsheid te huis behoo-
ren, zoo zal men ook niet zoo vaak vergeten op beide
die levensregelen toe te passen, welke de diaetetiek aan
de hand geeft voor het ontluikend leven, voor het zich
ontwikkelend organisme en welke in vele opzigten ver-
schillen van die, welke zij voor het geheel ontlokene of
bereids verwelkende leven aanbeveelt. Op eene korte
kindsheid volgt in den regel vroegtijdig verwelken, op
eene langdurige kindsheid daarentegen langdurig be -
houd van levensenergie. Onze eeuw bezit een loffelijken
ijver voor vooruitgang, maar als schaduwzijde van
dien ijver, een noodlottig ongeduld om overal vroege
vruchten te zien; zij verhaast den levensgang, verhaast
inzonderheid de opvoeding der jeugd. Zoo nu de phy-
siologische wetenschap, gelijk zij naar waarheid doen
mag, den knapen- en meisjesleeftijd nog tot de kinds-
heid rekent, protesteert zij reeds daardoor met al haar
gezag tegen vervroegende opvoeding. Derhalve wijze
de diaeteticus aan de kindsheid liefst de breedste gren-
zen toe en splitse haar in drie onderdeelen, te weten:
(1) Den zuigelingsleeftijd, het 1ste levensjaar. (Het
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Latijnsche infantia van non fari beteekent eigenlijk den
leeftijd, waarin het kind de spraak nog niet magtig is,
en strekt zich verder uit dan het zuigelingsleven); (2)
Het tijdperk der melktanden, van het 2de tot het 7de
levensjaar, den eigenlijken speeltijd; (3) Het laatste
deel der kindsheid, met de tandwisseling aanvangende
en eindigende met het begin der puberteit, den kna-
pen- en meisjesleeftijd. In de hier volgende opstellen
zullen, uit vrees voor te groote uitvoerigheid, alleen de
zuigelingsleeftijd en de tijd der wisseltanden, het eerste
septennium alzoo, ter sprake komen.

Dat eene tijdruimte van twintig jaren voor deze
beschouwing gekozen is, heeft zijnen grond in de
omstandigheid, dat voor ongeveer zóó vele jaren
geschriften het licht zagen, die in de diaetetiek des
kinderlijken levens époche maakten. Al[fred] Donné gaf
ten jare 1844 zijn Cours de microscopie uit, nadat hij in
het jaar 1837 een geschrift, getiteld: Du lait et en particu-
lier de celui des nourrices, bewerkt en in het jaar 1842

een werkje ten beste gegeven had, dat onder den
bescheiden titel van Conseils aux mères sur l’allaite-
ment, de slotsommen van wetenschappelijke naspo-
ring in populairen vorm voordroeg. Al[fred] Donné
heeft, door middel van het verbeterd mikroskoop, aan
de melk, dat prototype van alle voedsel, dat voedsel bij
uitnemendheid voor het menschenkind, een grondiger
en meer omvattend onderzoek gewijd dan iemand
vóór hem. Men zou mogen beweren, dat de diaetetiek
der kindsheid met de geschriften van Donné eene
nieuwe ontwikkelingsperiode is ingetreden. In vroege-
ren tijd geleek zij een staalkaart van meer of minder
gemotiveerde, individuële meeningen; in de laatste
twintig jaren zijn enkele capita selecta, tot haar gebied
behoorende, eene wetenschappelijke behandeling
deelachtig geworden, en onder die enkele nemen de
nasporingen van Al[fred] Donné over de melk eene
zeer eervolle plaats in.

Het moet inderdaad verwondering wekken, dat de
kinderdiaetetiek, ontwijfelbaar het gewigtigst deel der
leefregelkunde, in vroegere eeuwen zoo weinig de
opmerkzaamheid van wetenschappelijke mannen tot
zich mogt trekken. Er was ja nooit gebrek aan meer of
minder oppervlakkige handleidingen ten dienste van
moeders, maar aan grondige bearbeiding der phy -
sische opvoeding in haar geheel, werd schaars gedacht.
Friedlander, wel is waar, schreef een degelijk boek: De
l’éducation physique (1815); Lorenz Novag gaf goede
Grundsätze der physischen Erziehung des Menschen; A.
Combe schonk zijn hoogstmerkwaardig geschrift: The
principles of physiology applied to the preservation of
health and the improvement of education (1834), en zijn
Treatise on the physiological and moral management of
infancy, maar in verhouding tot de belangrijkheid van
het onderwerp vond hun voorbeeld te geringe navol-
ging. De kinderdiaetetiek heeft niet slechts gedeeld in
de onverdiende minachting, waaronder de geheele
hygiène gedrukt ging (totdat eene enquête naar de
oorzaken van het toenemend pauperisme in Groot-
Brittannië, nu een dertigtal jaren geleden, aan den dag

bragt, welk een onwaardeerbaren schat men in de toe-
passing der gezondheidswetenschap op de massa’s
bezeten en ... verwaarloosd had), maar vond boven-
dien een eigenaardigen hinderpaal op haren weg; het
noodlottige, onder geleerden zoowel als ongeleerden,
eertijds heerschende dwaalbegrip, dat er tusschen lig-
chaam en geest, in stede van amica conspiratio niets
dan antagonisme en vijandschap zoude bestaan, zoo -
dat beide partijen zich niet anders dan ten koste van
elkander konden ontwikkelen, drukte haar meer dan
de overige deelen der hygiène en hield de gemoederen
van haar afkeerig. Waarom zou men een ligchaam
plege n en kweeken, dat niets is dan verachtelijk stof,
dat den geest aan banden legt, in zijne vlugt belem-
mert, in zinnelijke lusten verstrikt? Gelukkig heeft de
onzalige leer van het monstrosum connubium animi et
corporis zijn tijd gehad, en durft men in onze dagen
ligchaamskultuur aanprijzen, zonder voor een vijand
van beschaving en Christendom uitgekreten te worden.
Maar is het niet te verwonderen, dat, sedert verstandi-
ger begrippen ten dezen opzigte meer en meer ingang
vonden, sedert men toestemde dat een ontwikkeld lig-
chaam niet de natuurlijke vijand, maar de natuurlijke
bondgenoot van een ontwikkelden geest is, mensch-
kweeking ook in den meer materiëler zin des woords,
nog niet het onderwerp werd van wetenschappelijke
navorsching? Wat de kweekkunst voor gewassen en
dieren vermag, zien wij jaarlijks met verbazing op
onze tentoonstellingen. Wat er gedaan zou kunnen
worden om een gezonder, meer krachtvol en schooner
menschenslag te kweeken is nog onbekend, en toch
valt het niet te betwijfelen, dat ook in dit opzigt, door
physiologische kennis, gepaard aan volharding, ver-
blijdende uitkomsten zouden te verkrijgen zijn. Men
staat verbaasd, wanneer men van de veranderingen
leest, welke het systematisch entraineren der boxers,
binnen weinige weken teweegbrengt niet alleen in hun
uiterlijk voorkomen en in de ontwikkeling der spieren,
maar ook in al de verrigtingen des vegetativen levens
[A. Bouchardat, Le travail, son infuence sur la santé,
1863]. Verre van mij het entraineren met dat doel als
iets navolgenswaardigs voor te stellen; neen; afschuw
verdient het barbaarsche boxersbedrijf, dat eene
schande is voor Groot-Brittannië, maar het bewijst
toch ontegenzeggelijk, dat de mensch door opzettelijke
en volhardende bemoejing zijne constitutie grootelijks
wijzigen kan. En zoo dit mogelijk is bij den volwassen
mensch en binnen weinige weken, hoe veel meer zal
men dan niet vermogen, hoe veel grootere wijzigingen
zal men dan niet kunnen teweegbrengen, wanneer men
het meer kneedbare kinderlijke organisme bewerkt en
over den geheelen tijd der kindsheid, van de geboorte af,
ja van vóór de geboorte af aan, beschikken mag?

Maar ter zake: in stede van naar tijdsorde te werk te
gaan of de geschriften over ons onderwerp één voor
één te bespreken, stel ik mij voor het gansche gebied
der diaetetica als ware het à vol d’oiseau te overzien en
in eene niet al te lange reeks van niet al te lange opstel-
len een geregeld overzigt te leveren, dat van lieverlede



[A6] G.A.N. Allebé, De leefregelkunde der kindsheid in de laatste jaren (1864) 83

een geheel wordende, een beeld geve van den tegen-
woordigen stand der kinderdiaetetiek als wetenschap.
Laat ons, gebruik makende van de oude, ook door M.
Levy nog gebezigde indeeling, beginnen met de: Cir -
cum   fusa.

Van oudsher is de betrekking tusschen den mensch
en de dingen die hem omgeven, het onderwerp ge -
weest van nasporingen, welke zelfs heden ten dage nog
niet haar volle beslag gekregen hebben. Van Hip po -
crates af, wiens schoon geschrift De aëre, aquis et locis,
altijd lezers zal vinden tot op den tegenwoordigen tijd,
heeft men niet opgehouden na te vorschen, hoe de
dampkring, warmte en koude, het licht, de bodem, de
wateren, jaargetijden, hoe lokaliteit, klimaat, woning,
op den mensch inwerken en wat zij uitwerken. En
geen wonder, zoo dit onderzoek nog altijd voortzet-
ting vereischt. Omdat men hier niet met enkelvoudige
agentia, maar bijna altijd met complexen van factoren
te doen heeft, zijn al deze vraagstukken ten uiterste
moeijelijk en moet men betwijfelen of het kluwen wel
ooit geheel ontward zal kunnen worden. Men neme
enkel maar tot voorbeeld den dampkring: eindeloos
wordt zijne werking gewijzigd, door zijn warmtegraad
niet alleen, maar door verschillende verhouding zijner
zamenstellende grondstoffen, door onzuiverheden van
verschillenden aard, door watergehalte, door winden,
licht, electrische spanning, aanwezigheid of gemis van
ozone en door wat niet al meer! En hoe verschilt niet
de levenstoestand der personen, die den invloed des
dampkrings ondergaan; hoezeer moet niet dien ten
gevolge de totaaluitwerking zelve verschillen! Hoe
zamengesteld is niet de werking van hetgeen men
lokaliteit noemt, van het klimaat bovenal! Daarbij
komt dat de straks genoemde, op zich zelve reeds zeer
complexe agentia, bijna nooit afzonderlijk werken,
maar schier altijd op deze of gene wijze met elkander
verbonden, vermengd zijn, of elkander bestrijden,
immers elkanders werking altijd wijzigen, zoodat men,
in dien zinnenloop van invloeden, per slot van reke-
ning, bij benadering of taxatie bepalen moet hoe veel
en wat aan dezen, hoe veel en wat aan genen factor
moet toegeschreven worden. De studie der circumfusa
heeft, men moet het dankbaar erkennen, hoogst wel-
dadige vruchten voortgebragt voor de levenspraxis,
maar laat nog menig punt in het duister. Bij de groote
moeijelijkheden, die zij medebrengt, is het alzoo niet te
verwonderen, dat de onderzoekers tot dus verre hoofd-
zakelijk den invloed der circumfusa op den mensch in
het algemeen naspoorden en nog maar zelden acht
konden slaan op verschil van leeftijd. Daarom laat de
kennis van den invloed der circumfusa, met betrek-
king tot het kind als kind, grootere en meer talrijke
leemten over dan met betrekking tot den volwassen
mensch of althans tot den mensch zonder aanduiding
van leeftijd. Wèl schijnen enkele schrijvers gevoeld te
hebben, dat de kinderdiaetetiek vóór alles behoefte
had aan aanvulling van die leemten, en kozen zij in
hunne geschriften over de kindsheid dezelfde indee-
ling en dezelfde rubrieken, welke men in de gewone

handboeken over diaetetiek aantreft (zóó deed bij-
voorbeeld Friedlander in zijne Éducation physique de
l’homme), maar bij gebrek aan gegevens konden zij de
gevonden leemten niet anders aanvullen dan door per
analogiam en met inachtneming van de eigenaardig-
heden van het kinderlijk organisme op de kindsheid
toe te passen, wat nopens den mensch in het alge-
meen, dat is zonder bepaling van leeftijd, onderzocht
en gevonden was. Die methode nu verdient geen ver-
trouwen, daar zij meeningen en onderstellingen geeft
in plaats van wetenschap. Ten bewijze hoe zij op een
dwaalspoor voeren kan, denke men slechts aan den
geenszins gelijk te stellen invloed van malaria-dampen
op volwassenen en kinderen, welke invloed zoo straks
breeder ter sprake gebragt zal worden. Dank zij den
observatiegeest der artsen, die in moerasstreken de
kunst uitoefenen, weten we met zekerheid, dat het
jonge kind, even zoowel als de volwassen mensch, door
miasma paludosum aangedaan wordt, maar dat de
verschijnselen, door dezelfde oorzaak voortgebragt, bij
beide een aanmerkelijk verschil aanbieden. Derhalve is
de eenige veilige weg om tot kennis van de werkingen
der circumfusa op het kind te geraken, dat men kin -
deren en niet menschen getrouwelijk en met geduld
observere. De beschouwing van de werking der atmos-
pheer op het kinderlijk organisme zal, hoop ik, den
lezer in deze overtuiging versterken.

De dampkring. De punten, die bij de diaetetische
beschouwing van den dampkring meest en eerst onze
aandacht verdienen, zijn: (1) de warmtegraad, [en] (2)
de zuiverheid of onzuiverheid. Gelijk men – hoe ver-
wonderlijk het schijne – in vele zaken tot de dagelijk-
sche levenspraxis behoorende, zeer laat tot gewisheid
komt, zoo heeft men ook tot vóór eenige jaren niet
regt geweten of de kinderen door warmte dan wel
door matige koude het meest bevoordeeld worden en
derhalve ook niet kunnen bepalen of de physische
opvoeding een warm dan wel een koel régime moest
aanbevelen. De volwassen mensch gevoelt dat matige
koude hem goed is en weet dat men in gematigde kli-
maten het langst en gezondst leeft. Zou nu, wat voor
volwassenen zoo heilzaam is, ook niet heilzaam zijn
voor kinderen? En heeft men niet opgemerkt, dat
zorgvuldig warm gehoudene kleinen overgevoelig van
huid en zenuwen worden, ligt koude vatten en bij
geringe oorzaken van hun streek geraken? Van ouds-
her zijn er ouders geweest, die op dien grond het
opzettelijk koesteren afkeurden, terwijl anderen, het
instinkt der dieren tot rigtsnoer nemende, aan het
warmhouden althans in den eersten tijd de voorkeur
gaven. Aan W.F. Edwards [Influence des agents physi-
ques sur la vie], Villermé en Milne Edwards [Annales
d’hygiène] komt voornamelijk de verdienste toe, dit
hoogst belangrijk punt op wetenschappelijken weg tot
klaarheid gebragt te hebben. W.F. Edwards is de eerste
geweest, die proefondervindelijk aangetoond heeft, dat
de warmbloedige dieren in den eersten tijd na hunne
geboorte geen warmte genoeg voortbrengen om aan
koude weêrstand te kunnen bieden, en dat ook de pas-
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geboren mensch geen eigenwarmte genoeg ontwikkelt
om zijne temperatuur op denzelfden graad te kunnen
handhaven tegenover de omringende koude lucht;
koude is dus per se pasgeboren kinderen vijandig.
Later is Gavarret [De la chaleur produite par les êtres
vivants, 1855] in zijn onderzoek naar den aard der dier-
lijke warmte tot de volgende gevolgtrekking gekomen:
‘Wanneer alle omstandigheden overigens gelijk staan,
wordt de temperatuur der kinderen des te sterker
geïnfluenceerd door de temperatuur der omgevende
middenstof, en is hun vermogen om eigenwarmte te
ontwikkelen des te geringer, naarmate zij nader aan het
uur hunner geboorte zijn’. Het feit, door W.F. Edwards
als resultaat van physiologisch onderzoek gevonden, is
vervolgens door Villermé en Milne Edwards statistisch
toegelicht en bekrachtigd. De verhouding tusschen de
kindersterfte en de temperatuur des dampkrings na -
sporende, hebben zij aangetoond, dat de kindersterfte
gedurende de drie eerste levensmaanden in de Noor de -
lijke, dus koudere streken van Frankrijk, grooter is dan
in de Zuidelijke, warmere. In het Noorden van dat rijk
(te Duinkerken) is de temperatuur gemiddeld 10,3
boven 0, in het Zuiden (te Toulon) 16,7; nu was te
Duinkerken in het jaar 1818 de sterfte beneden 3 maan-
den 1 op 7,96 geboorten, in het Zuiden daarentegen 1 op
10,72. In 1819 was het verschil als 1 op 9,12 en 1 op 11,70.
Door vervolgens de kindersterfte van 0-3 jaren in ver-
band te brengen met de jaargetijden, kwamen genoem-
de schrijvers tot een gelijksoortig resultaat: immers uit
de door hen geleverde tabellen blijkt, dat in de koude
maanden december, januarij en februarij, de sterfte
onder jonge kinderen altijd het hoogste, en daarente-
gen in de warme maanden mei, junij en julij het laag-
ste cijfer bereikt; voorts, dat dit cijfer in augustus en
september, nadat de warmte reeds eenigen tijd aange-
houden heeft, wederom klimt, maar dat het in october
en november ongeveer met dat van de lente overeen-
komt. Villermé en Milne Edwards trekken uit boven-
staande bevindingen de volgende conclusiën: (1) Koude
maakt de levenskansen voor het menschenkind in zijne
drie eerste levensmaanden aanmerkelijk slechter; (2)
Het aanhouden eener hooge temperatuur werkt ook
nadeelig op het jonge kind, maar niet in diezelfde
hooge mate als de koude. (3) Matige, niet overmátige
warmte is voor het levensbehoud van jonge kinderen
het gunstigst.

Volle bewijskracht ontleenen deze gevolgtrekkingen
aan eene tabel, waardoor beide schrijvers den lezer in
staat stellen de kindersterfte beneden de drie maan-
den, in iedere maand des jaars, in het Noorden van
Frankrijk te vergelijken met die diezelfde maanden in
het Zuiden. Zoo blijkt, dat in het Zuiden de sterftever-
mindering reeds aanvangt in maart, terwijl zij in het
Noorden zich laat wachten tot april. In het Zuiden
levert mei of april het minimum, in het Noorden
daarentegen julij. In het Zuiden begint het nadeel der
hitte zigtbaar te worden in junij of julij, in het Noor -
den daarentegen niet voor augustus. In het Noorden
schijnt sterke hitte nadeeliger op zeer jonge kinderen

te werken dan in het Zuiden. ‘De physiologie’, zoo
besluiten Villermé en Milne Edwards, ‘de physiologie
leert ons, dat de kinderen bij hunne geboorte minder
eigenwarmte voortbrengen dan later, en dat ze daarom
minder goed weerstand kunnen bieden aan koude, en
de statistiek heeft eene merkwaardige overeenstem-
ming aangetoond tusschen het dalen der temperatuur
en het rijzen van het sterftecijfer.’ Vraagt men hoe de
verhouding wordt, na verloop van de drie eerste
levensmaanden, zoo kan men het antwoord vinden in
eene tabel van Quételet [Sur l’homme et le développe-
ment de ses facultés. Essai de physique sociale, 1836]. Na
de derde maand wordt het verschil tusschen de zomer
en wintersterfte der kinderen aanmerkelijk geringer,
maar op den leeftijd van 12-18 maanden vermindert
het nog meer, om op den leeftijd van 20-30 jaren bijna
geheel te verdwijnen. Volgens genoemde tabel, die te
omslagtig is om hier mede te deelen, zou men vermoe-
den, dat het menschelijk organisme eerst tusschen het
achtste en twaalfde levensjaar vastheid en weêrstand-
vermogen genoeg krijgt om geheel zonder nadeel de
winterkoude in onze gematigde luchtstreken te kunnen
weêrstaan.

Door physiologie en statistiek is alzoo op onweder-
legbare wijze bewezen, dat koude voor jonge kinderen
vijandig en wel des te meer vijandig is, naarmate zij
jonger zijn en dat men hunne levenskans verbetert
door ze tegen afwisselingen der temperatuur, tegen
groote hitte en vooral tegen koude te beveiligen. Alzoo
wordt reeds terstond en onherroepelijk het vonnis uit-
gesproken over koele en nog meer over koude baden na
de geboorte, over dunne kleeding van pasgeborenen,
over buitenshuis dragen tenzij de buitentemperatuur
met die der woning overeenkome, in één woord, over
hardende behandeling in de eerste levensdagen. Maar
is nu met de kennis, dat warmte het jonge kind beter
bekomt dan koude, eens en voor altijd de staf gebro-
ken over de hardende opvoedingsmethode, en zoo
niet, op welke leeftijd, in welk levensjaar, gedoogt de
diaetetische wetenschap dan met het harden een aan-
vang te maken? Naarmate de natiën meer of minder
krijgshaftig waren of in eene raauwere of zachtere
luchtstreek woonden en alzoo met grootere of gerin-
gere inspanning hun levensonderhoud verwierven,
zijn de inzigten over de waarde eener hardende opvoe-
ding altijd verdeeld geweest. Tusschen de geneeskundi-
gen en de wijsgeeren bestond op het punt van harden
of niet harden doorgaans geene overeenstemming. In
de Oudheid achtten vele natiën gehardheid boven alles
begeerlijk; onder de Grieken hielden haar de Lacede -
moniërs wel het meest in eere; de opvoeding bij de
oude Persers was een consequent hardingssysteem.
Vele wijsgeeren bij de Ouden prezen gehardheid met
woord en voorbeeld aan. Onder de nieuwere hebben
inzonderheid Montaigne [Essais], Locke, Rousseau,
Jean Paul Richter op harding aangedrongen. Rousseau
[Emile] zegt: ‘L’expérience apprend qu’il meurt encore
plus d’enfants élevés délicatement que d’autres(?).
Pourvu qu’on ne passe pas la mesure de leurs forces,
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on risque moins a les employer qu’à les ménager.
Exercez les donc aux atteintes qu’ils auront a supporter
un jour. Endurcissez leurs corps aux intempéries des
saisons, des climats, des éléments, à Ia faim, à la soif;
trempez les dans l’eau du Styx(!). Avant que l’habitude
du corps soit acquise, on lui donne celle qu’on veut sans
danger(?); mais quand une fois il est dans sa consisten-
ce, toute alteration lui devient perilleuse(?). Un enfant
supportera des changements que ne supportera pas un
homme(?). On peut donc rendre un enfant robuste sans
exposer sa vie et sa santé et quand il y aurait quelque
risque, encore ne faudrait il pas balancer,’ etc. Wat al
overdrijving, wat al zonden tegen de physiologie in deze
weinige, schoonklinkende, maar onvoorzigtige regels!

De geneesheer beschouwt dit vraagstuk in een ander
licht en uit een ander oogpunt dan de wijsgeer; hij
weet dat warmte eene levensvoorwaarde is voor jonge
kinderen; hij ondervindt en de statistiek leert hem, dat
na de 3de en 4de levensmaand ziekten der ademha-
lingswerktuigen, bronchitides, pneumoniën menig -
vuldiger voorkomen, en brengt zulks daarmede in
verband, dat men het wichtje, soms bij ongunstige
weêrsgesteldheid, in de opene lucht gebragt heeft; hij
neemt darmcatarrhen waar na onvoorzigtige bloot-
stelling van den zuigeling aan ruw weder; hij beleeft
zelfs enkele malen sterfgevallen, die aan voorbarige,
onverstandige hardingsproeven te wijten zijn; geen
wonder dat hij, door zijn beroep zelf, op het tegen-
woordige, op levensbehoud bedacht, het toekomstig
nut eener hardende opvoeding uit het oog verliest. De
meeste geneesheeren hebben daarom in den tegen-
woordigen tijd met de hardende methode niet veel op
en men vindt in hunne geschriften vaker waarschu-
wing tegen overijling en onvoorzigtigheid dan aanprij-
zing. Bock [Het boek van den gezonden en van den
zieken mensch, voor ons land bewerkt door dr. N.B.
Donkersloot, 1862] wil de algemeene harding des lig-
chaams uitgesteld zien tot na den aanvang der tweede
kindsheid, dus tot het 7de of 8ste levensjaar, en waar-
schuwt op vele plaatsen van zijn boek tegen vroegtijdige
harding, zóó zeer zelfs, dat hij het gevaarlijk acht kin-
deren voor hun 5de jaar koud te wasschen! Bednar
[Alois Bednar, Kinderdiätetiek, 1857] raadt aan met het
harden tegen koude te wachten tot het 5de of 6de
levensjaar, langer of korter, naar gelang van de kracht
der constitutie. Ook Pruys van der Hoeven [Schat der
gezondheid, 1859] spreekt geenszins tot lof der harden-
de methode; hij keurt haar wel niet onvoorwaardelijk
af, maar waarschuwt tegen stelselzucht en te algemee-
ne toepassing; wel prijst hij dagelijksche beweging in
de opene lucht voor kinderen en oude lieden aan,
maar overigens is hij toch meer voor warm houden,
zoo zeer zelfs, dat hij warme kruiken in het bed niet
onbepaald af keurt. Bouchut in zijne ten vorige jare
uitgegevene Hygiène de la première enfance (een ge -
schrift, dat nog niet voorziet in de behoefte aan eene
degelijke gezondheidsleer van den kindschen leeftijd)
wijst geheel, volgens Villermé en Milne Edwards, den
noodlottigen invloed der koude op pasgeborenen aan

en voegt er, eenige bladzijden verder, het ondoordach-
te voorschrift bij: ‘La promenade au grand air, l’action
du soleil sont en tout termps necessaires aux enfans,
les plus jeunes comme les plus agés’. Verder vindt men
over de gewigtige vraag van gewenning aan physische
invloeden en over harding in het geheele boek ... niets.
Ideler [De algemeene levensregeling voor beschaafde
menschen, [vertaald] door dr. A.H. Israëls] raadt aan ‘ten
deze de middenmaat te volgen en niet ieder jaar het
kind meer en meer aan de invloeden van het klimaat te
gewennen’. Hij behoort dus tot de voorstanders van har-
ding. In gelijken zin uit zich Schreber [Kallipaedie oder
Erziehung zur Schönheit], wiens uitvoerige voorschrif-
ten ik zoo straks zal mededeelen. Niet minder nadruk-
kelijk beveelt Al[fred] Donné [Conseils aux mères]
dagelijksch genot van de opene lucht, zelfs al is zij
frisch en eenigzins koud, voor jonge kinderen aan. Het
groote gezag van M. Levy [Traité d’hygiène publique et
privée] steunt de aanbeveling van Donné. Vroeger had
zich Friedlander (L’éducation physique de l’homme),
een bepaald voorstander van harding verklaard in de
volgende bewoordingen: ‘Plus on le voit avancer en
âge, plus il importe de l’accoutumer aux diverses tem-
pératures. Il faut qu’il apprenne à respirer l’air frais et
humide de nos printemps, la chaleur sèche de nos étés,
la chaude humidité de nos automnes et le froid sec des
hivers; il faut enfin qu’il sache supporter jusqu’aux
variations même subites et de nos saisons et de nos
journées’. Zoo ik, na het noemen van zulke namen,
ook mijn gewigtje in de schaal durfde leggen, zou ik
als mijn gevoelen doen kennen, dat noch de proeven
van W.F. Edwards, noch de cijfers van Villermé en
Milne Edwards de ligchaamhardende methode eens en
voor altijd buitensluiten, want tegen het feit, dat de
pasgeborene koesterende warmte noodig heeft, staan
andere gewigtige feiten over, namelijk dat het gezonde
kind in het eerste jaar niet vertroeteld zijnde, in het
tweede gemakkelijk matige koude leert verdragen, en
dat de mensch door zich tijdig te harden tot vastere
gezondheid en grootere ontwikkeling zijner materiële
en morele krachten geraakt dan door alles te vermij-
den wat welligt zou kunnen schaden. Groot is het
voorregt, dat de geharde mensch vooruit heeft boven
hen, die nooit straffeloos van zijn dagelijksch levens-
wegje durft afwijken; hij kan aanmerkelijk meer tot
stand brengen, zijn arbeidsvermogen is grooter, aan-
houdender, gelijkmatiger, en wanneer in buitengewo-
ne omstandigheden buitengewone inspanning van
hem gevorderd wordt, blijft hij op de hoogte van zijne
taak, terwijl de ongeharde mensch juist in de meest
belangrijke oogenblikken te kort schiet. Ligchamelijke
gehardheid eenmaal bereikt zijnde, maakt niet alleen
de gezondheid vaster (de meeste menschen, die bui-
tengemeen oud geworden zijn, hebben eene hardende
levenswijs gevoerd), maar stevigt met het ligchaam
ook de wilskracht, geeft fermiteit en énergie aan het
karakter, kortom, de voordeelen van ligchamelijke
gehardheid zijn zóó groot, dat de geneesheer, mijns
inziens, wel tegen overijling waarschuwen, maar niet
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willens de oogen voor die voordeelen sluiten, veel
minder nog een onbepaald veto uitspreken mag; ja, ik
ben het in zóó verre met Rousseau eens, dat het onze
pligt zou zijn onze kinderen te harden, zelfs al moest
dit met eenig gevaar vergezeld gaan, maar heb de over-
tuiging, dat het zonder gevaar geschieden kan, zoo het
niet al te vroeg en geleidelijk gedaan wordt. Men neme
er tijd voor: fortiter in re, sed suaviter in modo. Geeft
men, een kind willende groot brengen, het beginsel
van harding in den beginne prijs, dan komt men er
zoo ligt toe het warm houden, dat in de eerste levens-
weken onmisbaar is, te overdrijven en te lang vol te
houden, het vol te houden tot een tijd, waarin het
bepaald nadeelig wordt.

Hoe zal men nu, met het oog op verkrijging van die
wenschelijke gehardheid, het kind veilig aan de opene
lucht en aan de wisselvalligheid van het weder kunnen
gewennen? Onmogelijk is het daartoe algemeen geldige,
op alle gevallen toepasselijke regels aan de hand te
doen. Alles hangt af van de constitutie des kinds en
van de lokaliteit. Eerstens van de constitutie: weldoor-
voede zuigelingen, met ruime borst en kleurige huid,
verdragen koude vroeger en beter dan magere, bleeke,
slecht gevoede wichtjes; men geve naauwlettend acht
hoe het eerst uitgedragen worden bekomt en, zoo de
uitslag naar wensch is, ga men gerust voort; want
nevens en misschien nog boven goed voedsel is er
niets dat kinderen zoo voorspoedig doet groeijen als
rijkelijk genot van zuivere, opene, bewogene lucht.
Tweedens van het klimaat: een kind van weinige dagen
levens zal te Napels of Marseille den geheelen dag zon-
der nadeel in de opene lucht kunnen vertoeven, terwijl
een ander, dat even vele dagen oud is, in Nederland of
hooger in het Noorden, of in raauwe berglucht, nog
geen uur zonder levensgevaar buitenshuis kan verblij-
ven. Voorschriften, voor het Zuiden van Frankrijk –
voor Parijs welligt – doeltreffend, kunnen onpassend
zijn voor ons vaderland. Schreber te Leipzig heeft
teregt begrepen aan dit belangrijke punt van kinder-
diaetetiek bijzondere zorg te moeten besteden, en daar
het klimaat van Leipzig niet aanmerkelijk van het onze
verschilt, deel ik hier zijne wenken vertaald mede
[Kallipaedie].

‘Is het kind geboren in een jaargetijde, waarin de
temperatuur der lucht niet beneden 14° of 16° R[eau-
mur] staat, zoo kan het reeds na weinige dagen een
uurtje in de opene lucht gebragt worden. Maar is het
in een kouder jaargetij ter wereld gekomen, dan moet
men eerst de ademhalingsorganen van het kind, door
middel van geleidelijke overgangen, aan lagere tempe-
raturen gewennen. Tot rigtsnoer diene het volgende:
bij matige voor- en najaarstemperaturen, in gematigde
luchtstreken, begint men in de tweede levensweek den
overgang daarmede, dat men den zuigeling voor een
halfuurtje in een besloten vertrek brengt, waar niet
gestookt wordt, en brengt hem in de derde week voor
de eerstemaal in de opene lucht. In het midden van
den winter moet de overgang nog zachter zijn. Men
brenge het kind in de tweede week in een vertrek,

waarin minder gestookt wordt, in de vierde week een
kwartier of halfuur dagelijks in een kamer, waarin in
het geheel niet gestookt wordt, en eerst in de tweede
maand in de buitenlucht. Is het kind in zijn draagbedje
[‘Wickelbett’] goed bezorgd en wordt bij vriezend
weder het gelaat met een dunne gazen sluijer bedekt,
zoo behoeft men bij dezen overgang in het minst niet
te vreezen, maar verkrijgt het belangrijk voordeel van
genot van zuivere lucht in het algemeen, en in het bij-
zonder van gewoonworden aan temperatuursverande-
ringen en aan andere atmospherische invloeden. Maar
is het kind eenmaal met de opene lucht vertrouwd
geworden, dan moet men die gewoonte onderhouden
door dagelijksche herhaling (zoo lang het namelijk
volmaakt gezond is, want elke onpasselijkheid, zelfs
eene ligte verkoudheid of de inenting der koepokken
maken te huis blijven tot pligt). Kinderen beneden het
jaar moeten des zomers dagelijks ten minste 4 uren
(met tusschenpoozen), in de lente en den herfst 2

uren, bij zacht winterweder één uur, bij volle winter-
koude een halfuur in de opene lucht vertoeven. Des
winters kieze men daartoe den middagtijd tusschen 12
en 2 ure. Men beschouwe de in ons klimaat zeldzame
koude van 10° R. voor kinderen beneden het jaar als de
grens, die in het algemeen het genot der opene lucht
verbiedt. Maar bij alle andere veranderingen van
weersgesteldheid en jaargetijde brenge men dien regel
in praktijk; want juist het volhouden is van buiten -
gewoon groot belang. Maken derhalve storm, regen of
sneeuw het uitdragen of uitrijden onmogelijk, dan zal
men de kinderen, opdat zij ook op zulke dagen niet
alle luchtgenot missen en niet ontwend geraken, na ze
behoorlijk warm gekleed te hebben eenige oogenblik-
ken laten vertoeven in eene kamer, welker vensters
geopend zijn. Derhalve mag, zoo lang het kind gezond
is, geen dag voorbijgaan, zonder dat het op de eene of
andere wijze met de opene lucht in aanraking gebragt
wordt ... men noeme dit niet overdrijving, neen, het is
eene onomstootelijke waarheid, dat ook bereids voor
het teedere kind geen krachtiger gezondheidsmiddel
bestaat, dan een welberekend gewennen aan uitwendige
invloeden, welke laatsten daardoor het nadeelige en
ongezonde verliezen, dat zij alleen voor de zoodanigen
bezitten, die er niet aan gewend zijn. Geleidelijkheid van
het gewennen, juiste maat, vermijding van alle scherpe
overgangen, ziedaar de punten, waarop alles hier aan-
komt en wier inachtneming volkomene veiligheid op -
levert. Brengt men de kinderen alleen bij liefelijk weder
in de lucht, dan zouden zij gedurende de winterweken,
ja maanden achteréén in de kamer opgesloten blijven en
daardoor zoo week en verwend worden, dat zij hij het
minste togtje en bij geringe temperatuurveranderingen
(waarvoor men ze toch niet altijd beveiligen kan, al
houdt men ze te huis) ziekelijk werden aangedaan.’

Nevens de temperatuur komt de zuiverheid der lucht
in aanmerking. Dat onzuiverheid van den dampkring
ook op het kinderlijk organisme een verderfelijken
invloed zal uitoefenen, mag men bereids a priori
aanne men, naar aanleiding van hetgeen daaromtrent
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bekend is nopens volwassenen, die voor hunne brood-
winning óf uit armoede óf onzindelijkheid hun leven
in bedorvene lucht doorbrengen. De statistiek maakt
dat vermoeden tot gewisheid. De mate van dien
invloed op het kinderlijk organisme is echter niet zoo
naauwkeurig te bepalen als die van de temperatuur.
Men weet, dat het luchtbederf in den regel des te groo-
ter is, naarmate een grooter aantal menschen in een
kleiner bestek opeengehoopt leeft. In steden, vooral in
fabrieksteden, is het luchtbederf doorgaans zeer aan-
merkelijk. Gaat men nu de kindersterfte in groote ste-
den met die van het platteland of van kleine, gunstig
gelegene gemeenten vergelijken, zoo ontwaart men
een zeer groot verschil. Dr. Routh [On infants feeding
and its influence on life, 1869] beweert, dat de sterfte
beneden 5 jaren in de steden bijna het dubbel bedraagt
van die op het land. A. Combe [A treatise on the phys -
iological and moral management of infancy, 1854] geeft
merkwaardige cijfers, aan den Registrar general ont-
leend. Zie hier eene vergelijkende tabel van sterfgevallen
aan ziekten des kinderlijken leeftijds binnen London en
ten platten lande. London, op 1.594.890 zielen: maze-
len 1.354; kinkhoest 1.066; dentitie 477; stuipen 1.717;
hersenontsteking 294; doorloop 394; longontsteking
1.630; [totaal] 6.932. Verschillende gemeenten ten plat-
ten lande tot een gezamenlijk bedrag van 1.599.024 zie-
len: mazelen 404; kinkhoest 302; dentitie 78; stuipen
652; hersenontsteking 92; doorloop 227; longontste-
king 592; [totaal] 2.347. De kindersterfte in London
blijkt alzoo bijna driemaal grooter te zijn dan op het
platteland. Zoo men zich verwondert longontsteking
onder de eigenaardige ziekten des kinderlijken leeftijds
opgeteekend te vinden, verzekert Combe na gezien te
hebben dat 2/3 van de gezamenlijke sterfgevallen aan
pneumonie op den kinderlijken leeftijd kwamen.
Ongeveer dezelfde uitkomsten en ongeveer dezelfde
verhouding verkreeg Combe, door de sterfgevallen in
onderscheidene groote steden te zamen geteld, te ver-
gelijken met die van zeven landelijke gemeenten. In de
steden op 1.841.377 zielen: mazelen 1.411; kinkhoest
1.350; dentitie 1.257; stuipen 4.337; hersenontsteking
328; doorloop 497; longontsteking 3.728; [totaal]
12.914. In landelijke gemeenten op 1.796.783 zielen:
mazelen 792; kinkhoest 838; dentitie 204; stuipen 1816;
hersenontsteking 200; doorloop 222; longontsteking
1.694; [totaal] 5.766. Alzoo bedraagt de kindersterfte in
de steden meer dan het dubbel van die in landelijke
gemeenten. Zijn deze groote verschillen enkel en
alleen toe te schrijven aan onzuiverheid van den
dampkring? Niet alléén daaraan. Men moet toch niet
uit het oog verliezen dat in landelijke gemeenten de
ouders gezonder plegen te zijn – eene omstandigheid,
die den kinderen ten goede komt – dat de moeders op
het land doorgaans betere voedsters zijn dan die in de
steden; dat in digt bevolkte steden meer ellende gele-
den wordt dan in landelijke gemeenten; maar, zoo
men in aanmerking neemt, dat overal de sterfte van
alle leeftijden toeneemt met de digtheid der bevolking;
voorts, dat overal, gelijk dr. Farr bewezen heeft, waar

de digtheid der bevolking gelijk staat, de sterfte
afneemt in rede van de verbetering der ventilatiemid-
delen en van spoediger verwijdering van alles wat den
dampkring verontreinigt, dan mag men de geringere
kindersterfte ten platten lande gerustelijk grootendeels
toeschrijven aan de grootere zuiverheid der middenstof,
waarin het kind ademt. In deze overtuiging zal men ver-
sterkt worden door de volgende bijzonderheid, door A.
Combe vermeld: in het Lying-in Hos pi tal te Dublin
waren op het einde van 1782 uit 17.650 levendgeboren
kinderen 2.944 kinderen binnen de twee eerste levens-
weken gestorven, dus 1/6 gedeelte. Men meende dat
deze enorme sterfte toe te schrijven zou zijn aan het
luchtbederf in de zalen, en ziet! door afdoende ventila-
tiemiddelen kon de sterfte teruggebragt worden tot
419 op 8.033, dus tot 1 op 19,5 in stede van 1 op 6!
Hoezéér ook geneigd den invloed van zuivere lucht op
het pasgeboren kind hoog aan te slaan, zal men over
deze cijfers verbaasd staan, en ter bevestiging hunner
geloofwaardigheid, die echter door Combe niet in
twijfel getrokken wordt, naar andere diergelijke cijfers
uitzien. Ik heb nog nergens andere, even sterk spre-
kende, gevonden.

Vraagt men door welke ziekten onzuiverheid van
lucht jonge kinderen doodt, zal het antwoord, bij gebrek
aan opzettelijke nasporingen, onbevredigend uitval-
len. Vergelijkt men de boven medegedeelde cijfers
onderling, zoo zal men vermoeden dat de grootere
kindersterfte in digt bevolkte steden hoofdzakelijk ver-
oorzaakt wordt door moeijelijke dentitie, stuipen en
longontsteking, en zouden dus deze drie ziekten als de
meest lethale gevolgen van onzuiverheid van lucht
beschouwd moeten worden. Dat het verblijf in een
stilstaanden, met stofdeeltjes of schadelijke dampen
bezwaarden dampkring, den pasgeborene soor, spruw,
ontsteking der luchtpijpstakken of der longen, alsme-
de oogontsteking kan berokkenen, ligt voor de hand.
Nadere bijzonderheden, eigenlijk wetenschappelijke
kennis, ontbreken nog op dat punt en zullen welligt
altijd blijven ontbreken. Zoo men uit overbevolkte,
slecht geventileerde kraamzalen of kinderhospitalen
naauwkeurige ziekteverhalen met lijkopeningen konde
verkrijgen, zoude men ook kunnen weten op welke
wijze onzuivere lucht pasgeborenen en jonge kinderen
aandoet, maar, Gode zij dank, wordt de gelegenheid,
om op deze wijze onze wetenschap te verrijken, met
den dag zeldzamer, omdat er geene kraamzalen noch
kinderhospitalen meer aangetroffen worden, waar niet
voor luchtverversching behoorlijk gezorgd wordt. Bij
gebrek van naauwkeurige waarnemingen zal men zich
dus voorshands met de volgende nog al onbepaalde
aanduidingen van Jules Béclard moeten behelpen
[Hygiène de la première enfance ou de l’éducation du
premier age, 1852]: ‘Wanneer volwassenen opeen -
gehoopt zijn in lokalen, waarin de lucht stilstaat, ziet
men onder hen typheuse aandoeningen ontstaan, die
soms een epidemisch karakter aannemen. De invloed,
die besloten lucht in enge of slecht geventileerde ver-
blijven op kinderen uitoefent, is niet zoo naauwkeurig
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bekend, hoewel alle waarnemers zoodanigen invloed
erkennen; maar de opeenhooping doet hier niet zoo
blijkbaar een speciale ziektegroep ontstaan. Wat men,
volgens het eenstemmig getuigenis der kinderartsen,
verzekeren mag is, dat opéénhooping aan de ziekten
der kinderen een eigen aanzien (physionomie particu-
lière) of eene ongewone hevigheid bijzet en dat zij de
jonge kinderen eene buitengewoon groote vatbaarheid
voor verschillende ziekten des kinderlijken leeftijds
inprent. Onder de kinderziekten, die, onder genoemde
omstandigheden, het meest voorkomen, noemt men
vooral de ophthalmia purulenta en de soor. Wat de
ziekten betreft, die zich onder de zuigelingen door
besmetting voortplanten en die de hygiènist behoort te
kennen om ze te verhoeden, zelfs na de nasporingen van
Billard, Valleix, Trousseau, Blache, Guersant, Bou chut en
anderen, is op dit punt nog wel eenige duisterheid over-
gebleven. Zeker is het, dat, zoo jonge kinderen, terwijl
zij nog gezond zijn, in beslotene lokalen kiemen van
gevaarlijke ziekten kunnen doen ontstaan, de gevaren
van ophooping, ja, wat meer is, zelfs van zamenwoning,
nog veel grooter worden, zoodra de zamenwonende
kinderen niet meer gezond zijn.’

Zal de dampkringslucht heilzaam zijn, zoo behoort
zij eene zekere hoeveelheid vocht opgelost te houden;
zeer drooge lucht prikkelt de luchtwegen, de huid te
sterk, wekt overmatige transpiratie en blijkt voor vol-
wassenen bepaald nadeelig te zijn. Er bestaat geen rede-
lijke twijfel, dat zij zulks ook voor kinderen wezen zal en
waarschijnlijk in hoogere mate. Maar vaker zondigt de
lucht althans ten onzent door te groot watergehalte,
door vochtigheid. Bij de beoordeeling van dit punt zal
men nooit uit het oog verliezen, dat warme lucht eene
veel grootere hoeveelheid water kan bevatten dan
koude lucht en dat wij de vochtigheid der lucht dan
alleen voelen, wanneer zij meer waterdamp bevat dan zij
op een gegeven warmtegraad kan ophouden, zoodat, bij
een gelijk watergehalte, koude lucht ons de gewaarwor-
ding verwekt van vochtigheid, warme daarentegen niet.
Teregt alzo maken de hygiènisten onderscheid tusschen
warme en koude vochtigheid (natte warmte en voch -
tige koude), terwijl er evenzeer onderscheid behoort
gemaakt te worden tusschen vochtigheid in de opene
lucht en vochtigheid in eene beslotene ruimte, welke
laatste soort voorzeker meer nadeelig is. Over den
invloed van het watergehalte des dampkrings op het
kind vond ik alweder niets positiefs medegedeeld,
niets dat wetenschappelijke kritiek zou kunnen door-
staan. Zelfs met betrekking tot den mensch in het
algemeen zijn de meeningen der geleerden op dit punt
verre van eenstemmig. Hippocrates heeft reeds gezegd,
dat drooge weersgesteldheid over het algemeen gezon-
der is dan vochtige. Michel Levy [Traité d’hygiène] is
ook van dat gevoelen. Pruys van der Hoeven [Anthro -
pologie] zegt: ‘Eene formule van Moser: hoe vochtiger
de lucht des te minder de sterfte en omgekeerd, wordt
ook door Casper in dier voege bevestigd, dat hij de
drooge koude als de ongunstigste voor het leven en de
gezondheid voorstelt. Zeker is het, dat ook in ons land

de natte jaren tegenover de drooge in eene gunstige
verhouding staan’. E. Reich [Lehrbuch der algemeine
Aetiologie und Hygiène] stemt toe, dat bij vochtige
koude de sterfte geringer is dan bij drooge weersge-
steldheid en geeft aan Casper gewonnen, dat vochtige
koude de sterfte op het krachtigst tegengaat, maar
meent, dat de mortaliteit niet immer in regte rede be -
hoeft te staan tot de mortaliteit en dat bij vochtigkoude
weersgesteldheid vele chronische ziekten verergeren
kunnen, al blijft het sterftecijfer laag. Vochtige koude
werd van oudsher onder de oorzaken der klierziekte
gerekend, en als men de adynamische en lymphatise-
rende werking der vochtigheid in aanmerking neemt,
wordt die meening waarschijnlijk. Nu lees ik bij Levy
[Traité d’hygiène]: ‘Il n’est pas démonstré, malgré
l’opinion de Baudelocque que l’air humide et froid joue
un rôle marqué dans la production des scrophules. M.
Lebert (Traité pratique des maladies scrophuleuses et
tuberculeuses) lui objecte, entre autres données statisti-
ques, la frequence de nette affection dans les Cantons
de Vaud et de Genève’. Wunderlich [Handboek der
pathologie en therapie, (vertaald en bewerkt) door
Ellerman en Jansen] meent, dat het niet mogelijk is de
werkelijk invloedrijke momenten, die tot het ontstaan
van klierziekte medewerken, naauwkeurig aan te
geven. In het algemeen beschuldigt men, zegt hij, den
invloed van vochtigheid enz., maar hij merkt tevens
aan, dat de scrophulosis ook bij geheel andere uitwen-
dige verhoudingen veelvuldig genoeg (te veelvuldig),
ja zelfs epidemisch voorkomt. Ik zou willen vragen,
hoe in de omstandigheid, dat men klierziekte soms
zonder medewerking van vochtige koude ziet ont-
staan, eenig bewijs kan opgesloten liggen, dat vochtig-
koude weersgesteldheid, casu quo, niet zou bijdragen
tot het veroorzaken van deze kwaal? Wat hiervan zijn
moge, dat vochtigheid in de woningen een der voor-
naamste oorzaken van klierziekte is, zal wel door geen
praktisch geneeskundige ontkend worden. Uit dit een
en ander ziet men, dat wij den invloed van het water-
gehalte der lucht op ‘s menschen gezondheid eigenlijk
nog niet kennen, en dat wij de hier te pas komende
vraag: welke vochtigheidsgraad der lucht, bij een gege-
ven warmtegraad den kinderlijken leeftijd best bekomt?
voorshands onbeantwoord moeten laten.

Electriciteit. Over de verhouding der kindsheid tot
de meerdere of mindere electrische spanning van den
dampkring vond ik niets opgeteekend. Het onderwerp
is, uit ons bijzonder oogpunt, zoo verre mij bekend,
door niemand opzettelijk nagegaan.

Ozon. Daar de rol, dien het ozon in den dampkring
speelt, nog in studie is, kan nog niet uiteengezet wor-
den, hoe het bepaaldelijk op het kinderlijk organisme
inwerkt.

Winden. Dat de winden het kind anders zouden
aandoen dan den volwassene, is geenszins te vermoe-
den; dat zij het heviger aandoen wordt hoogstwaar-
schijnlijk, wanneer men de groote werkzaamheid der
huidfunctie bij kinderen en de groote zenuwprikkel-
baarheid der jeugdige jaren in aanmerking neemt. Dat
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de Noordenwind bij kinderen, zoowel als bij volwas -
senen, het inflammatoire ziektekarakter op den voor-
grond roept, de Westenwind het catarrhale en
rheumatische, behoeft hier niet vermeld te worden en
blijkt uit de epidemiologische verslagen. Bock eindigt
zijne be schouwing der atmospheer met de bewering,
dat het tot dus verre onmogelijk is, de werking der
dampkringslucht op den mensch met eenige zekerheid
te bepalen. Moeten wij, met het oog op de kindsheid,
deze ontmoedigende uitspraak beamen? Mijns inziens
niet zoo geheel. Het zou onbillijk zijn niet te erkennen,
dat de nasporingen van Villermé en Milne Ed wards over
een deel van het ingewikkeld problema licht hebben
ontstoken en – althans in één opzigt – een veiligen,
praktischen rigtsnoer voor de verpleging van jonge
kinderen gegeven hebben. Waarom kan het aan de
scherpzinnigheid en het geduld van andere geleerden
niet gegeven worden andere punten van den sluijer op
te ligten?

Het licht. Bij lucht behoort licht; door het laatste ver-
krijgt de eerste hare volle waarde, want, terwijl het aan
de planten het vermogen geeft om koolzuur te ontle-
den en zuurstof aan den dampkring mede te deelen,
maakt het de lucht tot een zich steeds hernieuwend
pabulum vitae voor de dieren. Ofschoon de hoogst-
gunstige werking van het licht op het menschenkind
ieder in de oogen springt (en welligt juist omdat zij
zoo duidelijk is) heeft nog geen deskundige, zoo veel
ik weet, den invloed van het licht op de ontwikkeling
van het kinderlijk organisme bepaaldelijk tot een
onderwerp van onderzoek genomen, zoodat ik mij
ook hier met aanduidingen, aan verschillende latere
schrijvers ontleend, vergenoegen moet. Het licht – de
specifieke prikkel van het oog – prikkelt ook de huid
en de zenuwen; de zenuwwerking aanzettende, bevor-
dert het bloedbereiding en voeding, en wordt alzoo
een tonicum voor het geheele organisme. Te veel licht
kan overprikkelen; maar door gebrek aan licht wordt
het bloed waterachtig, plethora serosa ontstaat, alle
levensverrigtingen en het meest die des vegetativen
levens beginnen te kwijnen, en zoo wordt als het ware
de deur geopend voor adynamische ziekten, waaron-
der bleekzucht, waterzucht, spierverzwakking, klier-
ziekten, scoliose de voornaamsten zijn. De bruinachtig
roode huidkleur (le hâle), welke men waarneemt bij
menschen, die veel in de open lucht verkeeren, is wer-
king van het licht, niet van de warmte; warmte alleen
moge hyperaemie der huid teweegbrengen, zij heeft
geen invloed op het huidpigment; daarom kunnen de
vrouwen in de Oostersche harems blank blijven; wel
zijn zij aan warmte, maar niet aan sterk licht blootge-
steld. Wilde men de werking van het daglicht in korte
woorden te zamentrekken, zoude men kunnen zeggen,
dat het een weldadige prikkel is voor alle ligchaams-
weefsels, een universeel tonicum, dat overal, waar licht
ontbreekt, alle verzwakkende oorzaken in kracht toene-
men, maar dat overmaat van licht overprikkeling kan
teweegbrengen; in het oog blindheid, in het zenuwstel-
sel erethisme, in de huid roosachtige ontsteking (coup

de soleil). Cretins vindt men alleen in diepe valleijen,
waar zonlicht ontbreekt.

De bewoners van het arrondissement Chimay in
België, ten getale van ongeveer 3.000, zijn ten deele
mijnwerkers, ten deele landbouwers. De laatsten zijn
welgebouwd en krachtvol, en leveren gemakkelijk hun
contingent voor de militie, terwijl het onder de eersten
meestal onmogelijk is een enkel jongmensch te vinden,
die aan de vereischten om ingelijfd te kunnen worden
voldoet, daar zij te zwak en veelal wanstaltig zijn [A.
Combe, The principles of physiology]. Hiermede komt
geheel overeen wat M. Levy zegt [Traité de l’hygiène]:
‘blootstelling van het ligchaam aan het licht, terwijl
zij de voeding bevordert, waarborgt regelmatigheid
van ontwikkeling en gelukkige evenredigheid’. A. von
Hum boldt heeft bij onderscheidene Amerikaansche
volksstammen opgemerkt, dat scheeve groei en wanstal-
tigheden bij die volkeren des te zeldzamer voorkomen,
naarmate hun huidsysteem sterker door het zonlicht
gekleurd is. Levy meent eene diergelijke opmerking te
kunnen maken met betrekking tot Frankrijk: in het
Noorden van dat rijk blanker huid, grootere lengte,
maar ook vaker wanstaltigheid; in het Zuiden de huid
sterker gekleurd, de gestalte minder rijzig, maar de
proportie der deelen schooner en geene misgroeijing.
Fourcault [genoemd door Combe] deelt eene waarne-
ming mede, die den heilzamen invloed van het licht
op het kinderlijk organisme helpt toelichten. Terwijl
hij eene school ging bezoeken, waarin weesmeisjes
werden onderwezen, werd zijne opmerkzaamheid
getrokken door den verminkten toestand van eenige
groote moerbeziënboomen in de nabijheid van het
schoolgebouw. Op zijne vraag naar de reden dier ver-
minking, vernam hij, dat vele van die schoolkinderen
vroeger ziekelijk geweest waren en men gemeend had
dat gebrek aan licht in de school een nadeeligen
invloed op hare gezondheid kon uitoefenen; sedert die
takken waren weggehakt en het zonlicht vrijen toe-
gang tot de muren van het schoolgebouw verkregen
had, was de gezondheidstoestand der meisjes aanmer-
kelijk verbeterd en was inzonderheid de klierziekte
onder haar op eene verrassende wijze afgenomen. In
gelijken geest zegt Combe: ‘ieder weet, dat planten
bleek blijven, zoo het licht afgesloten wordt, en dat
koorn bleeker en dunner is en later rijpt, wanneer het
in de schaduw van boomen of heggen dan wanneer
het in het open veld groeit; maar wij bedenken niet
genoeg dat het licht dezelfde werking uitoefent op den
mensch. Den heilzamen en versterkenden prikkel van
het licht missende, wordt hij bleek en ziekelijk van uit-
zigt, zijn bloed wordt gebrekkig geoxydeerd, en aanleg
tot ziekten uit verzwakking doet zich op. Wij bemer-
ken dit zeer duidelijk in de naauwe stegen en duistere
kelders van iedere groote stad, bij menschen, die een
zittend beroep uitoefenen en zelden het volle daglicht
genieten, maar bovenal bij kinderen zien wij die
nadeelen op het allersterkst uitgedrukt’. In een ander
geschrift zegt dezelfde schrijver: ‘De wasdom van den
mensch wordt verhinderd, waar het zonlicht geen toe-
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gang heeft en in deze omstandigheid ligt ongetwijfeld
eene van de voornaamste oorzaken der jammerlijke
kindersterfte in groote steden. Deze sterfte neemt snel
af, zoodra de kinderen groot genoeg worden om bui-
ten de deur te kunnen gaan. Dan begint de invloed
van licht en versche lucht de nadeelige gevolgen van
hunne duistere en enge verblijven tegen te werken en
dikwijls ziet men de verschijnsels van scrophula en
rachitis, enkel en alleen door den weldadigen prikkel
van opene lucht en zonlicht van zelve weder verdwijnen’.

Geen wonder alzoo dat de kinderartsen het licht
(namelijk het natuurlijke dag en zonlicht, want kunst-
licht bezit dat levenverhoogend vermogen niet) als een
voortreffelijk diaeteticum aanbevelen, en men kan
inderdaad in de aanprijzing van dit gezondheids- en
schoonheidsmiddel bijna niet te ver gaan, mits men de
voorzigtigheidsmaatregelen in acht neemt, welke ik
later in het hoofdstuk de perceptis zal opgeven. [noot:
Zeer goed zegt Schreber (Onze gezondheid. Neder -
landsche bewerking door dr. A. Drielsma): ‘Mogten
ten minste de schier eenige punten van de huidopper-
vlakte, die bij de stedelingen nog toegankelijk zijn
voor de weldadige zonnestralen, namelijk het aange-
zigt, de hals en de handen, ook niet daarvoor gesloten
worden, zoo als zulks bij onze steedsche dames door
parasols, sluijers, doeken, handschoenen geschiedt. De
dwaze meening van velen, die in eene melkwitte (zie-
kelijke) huidkleur eene schoonheid zien, zal, hopen
wij, eenmaal plaats maken voor een meer verlicht
begrip.] Hufeland is, naar ik meen, de eerste geweest,
die onder de nieuwere lucht- en lichtbaden weder in
aanzien heeft willen brengen. Schreber meent, dat een
groot deel van het nut dat waterbaden in de opene lucht
aanbrengen, daaraan moet worden toegeschreven dat
het naakte ligchaam bij die gelegenheid aan lucht en
licht wordt blootgesteld. De Ouden gingen zelfs verder
en gebruikten zonnebaden (insolatio, heliosis) als
geneesmiddel tegen atrophie, scrofulosis, rhachitis,
chlorosis, scheurbuik enz. Teregt heeft J. Rosenbaum
[Allgemeine medizinische Zeitung] het therapeutisch
gebruik van het licht in gevallen van gezonkene vita -
liteit of cachexie in herinnering gebragt en opnieuw
aanbevolen. Wie weet hoe veel furore de methodische
aanwending van dit middel nog eenmaal maakt, zoo
het iemand gelukken moge het weder in de mode te
brengen! Voor bloedarme, magere, bleeke, inzonder-
heid voor klierzieke kinderen, zou men van geregelde
zonnebaden veel goeds mogen verwachten.

Jaargetijden. Den invloed der jaargetijden zal men wel
grootendeels uitgedrukt vinden in het temperatuursver-
schil; nu hebben wij boven gezien, dat buitengewone
koude en hitte des te nadeeliger op het kind werken,
naarmate het jonger is en dat het verschil tusschen
zomer- en wintersterfte des te meer afneemt, naarmate
de mensch den meest krachtigen leeftijd naderbij
komt. Maar de jaargetijden zelven zijn zamengestelde
factoren, die niet enkel krachtens den temperatuur-
graad, maar ook krachtens andere omstandigheden,
als daar zijn heerschende windrigting, regen of droogte,

hygrometrischen toestand des dampkrings, intensiteit
van dag of zonlicht enz., op mensch en dier inwerken.
De grootste kindersterfte coïncideert dan ook niet
juist met de temperatuursuitersten van warmte of
koude. In de handboeken en monographiën vindt
men vermeld, dat de kinderen in de lente meest door
bronchitis, influenza, croup en in den zomer door
darmkatarrhen en cholera, in het najaar meest door
malariaziekten, in den winter meer door inflammatoir
borstlijden worden aangetast. Eene voldoende uiteen-
zetting van de werkingen der jaargetijden op het kind
wordt nog altijd verwacht. Friedlander scheen in zijn
boek De l’éducation physique eene zoodanige te belo-
ven, maar schetste slechts de inwerking der saisoenen
op den mensch zonder verschil van leeftijd; ook bij
andere schrijvers vond ik weinig of niets ter toelich-
ting van dit punt. Waarschijnlijk zal men niet verre
van de waarheid verwijderd zijn, zoo men aanneemt,
dat de kinderen op dezelfde wijze als de volwassenen
door de jaargetijden worden aangedaan, doch sterker;
sterker (1) omdat de prikkelbaarheid van het kind
grooter is dan die van den volwassene; (2) omdat het
nog niet aan de wisseling der jaargetijden gewend is.
Le Roy [Traité de l’éducation physique des enfans] wil
opgemerkt hebben, dat de winter de kinderen ruste-
loos en gejaagd maakt, hunnen groei en de aanwinst
van krachten tegenwerkt, terwijl de zomer ze gedrukt,
lusteloos en tevens prikkelbaar doet worden. Dat de
kinderen in den regel des winters minder snel groeijen
dan des zomers, kan ik noch bevestigen noch tegen-
spreken; het zou statistisch door metingen te constate-
ren zijn. Door de kinderen des winters sterker te
voeden, voldoet men aan de eischen der bewerk -
tuiging; bij grooter verlies van warmte moet er eene
grootere hoeveelheid brandstof ingevoerd worden,
opdat de respiratie meer warmte kunne voortbrengen.
Het nut van de afwisseling der jaargetijden bestaat
daarin, dat zij het kind harden en tot zijne levensbe-
stemming voorbereiden. Het is door deze verscheiden-
heid dat de mensch leeren moet eenmaal alle klimaten
te verdragen. De wisseling der jaargetijden, zegt Clavel
[Traité d’éducation physique et morale], werkt als eene
zeef, die het goede zaad behoudt, terwijl zij het slechte
doorlaat en prijs geeft. Zoo in landstreken, waar de
tempertuur sterk afwisselt, de bevolking schaarsch,
maar zeer krachtvol blijkt te zijn, mag men daaruit
besluiten, dat krachtvolle kinderen zich wél bevinden
in oorden waar warme zomers gevolgd worden door
langdurige en gestrenge winters; maar dat fijnere en
teedere kinderconstituties landstreken moeten heb-
ben, waar de temperatuurverschillen gering en gelei-
delijk zijn. Daar het zoo duidelijk in het oog valt, dat
de uitersten van koude of warmte jonge kinderen sterk
en vaak vijandig aandoen, vindt men reeds bij oudere
schrijvers over kinderdiaetetiek de aanbeveling, het
spenen van zuigelingen gedurende groote hitte en
groote koude zoo veel mogelijk te vermijden, opdat
niet het teedere ligchaampje te gelijker tijd op tweeër-
lei wijs, én door de overgang tot ander voedsel én door
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de ongewone temperatuur, op al te zware proef gesteld
worde. Ook zijn er geneesheren, die meenen, dat het
tanden krijgen des zomers minder vaak aanleiding tot
ziekte geeft dan des winters.

Bodem-wateren-lokaliteit. Wateren, bodem en lokali-
teit worden hier te zamen beschouwd, omdat zij in een
allerinnigst, wederkeerig, men mag wel zeggen on -
afscheidelijk verband staan. De wateren zijn gelijk de
bodem is (Hippocrates), terwijl deze op zijne beurt
den invloed der wateren ondergaat. Gelijk de bodem
is, is ook de vegetatie, welke laatste niet alleen den toe-
stand der atmospheer wijzigt, maar ook den aard van
het voedsel, waarvan de inwoners leven, helpt bepalen,
De atmospheer neemt waterdamp op, terwijl de wateren
wederkeerig, onder den invloed der zonnestralen, lucht
opnemen. Zoo is hier alles verband, wisselwerking,
ineensmelting, zamen- of tegenwerking. Door nie-
mand is de physiologische en pathologische invloed
der wateren op den mensch met grootere scherpzin-
nigheid waargenomen en treffender geschilderd dan
door Hippocrates; alle latere waarnemers hebben hierin
zijn spoor gevolgd, maar op wat wijze de wateren den
mensch, zoo lang hij nog kind is, aandoen, dat vond ik
nog nergens opzettelijk toegelicht. Wij moeten ons dus
alweder behelpen met de uitvlugt, dat we datgeen, wat
ten dien opzigte nopens den volwassen mensch bekend
is, op den kinderlijken leeftijd toepassen, om zoo doen-
de tot eene, althans waarschijnlijke, meening te geraken.

Zuiver, dat is weinig met zoutdeelen of andere
bijmeng sels bezwaard, maar paarlend, dat is: lucht-
houdend water zal ook voor den kinderlijken leeftijd,
voor gezonde kinderen alvast, het beste zijn. Waar
bronnen en goed drinkbaar rivierwater ontbreken,
blijven regenbakken een onschatbaar hulpmiddel,
onder voorwaarde nogthans, dat zij uit goed materiaal
gebouwd en zoo ingerigt zijn, dat men het eerste water
van iedere regenbui kan laten wegloopen. Van alle
slechte wateren zijn moeraswateren de allerslechtste,
daar zij rottende zelfstandigheden bevatten, die mala-
riaziekten teweegbrengen. Voor kinderen zullen de
moeraswateren vooral niet minder gevaarlijk zijn dan
voor volwassenen. Algemeen worden de kropgezwellen
en het cretinismus, welk laatste uitsluitend in diepe
valleijen voorkomt, ten deele toegeschreven aan de
harde, met kalkzouten overladene, van luchtdeelen
verstokene wateren, die men daar aantreft, en er bestaat
geene reden om die meening te verwerpen. In hoe verre
het gebruik van slecht water kan bijdragen tot de voort-
brenging van klierziekte moet ik onbeslist laten: dat het
er toe bijdraagt komt mij waarschijnlijk voor. Wanneer
men bedenkt hoe veel water het menschelijk organis-
me verbruikt; wanneer men in aanmerking neemt
hoezeer de wateren in bijbestanddeelen verschillen;
hoe sterk de krachtigste onder hen, de zoogenaamde
mineraalwateren, onze constitutie kunnen aangrijpen,
en welke in het oog vallende werkingen deze laatsten
veroorzaken, zal men het meer dan waarschijnlijk ach-
ten, dat zelfs de minder met mineraaldeelen bezwan-
gerde wateren door het dagelijksch gebruik eene diep

ingrijpende wijziging in onze constitutie moeten
teweegbrengen en zal men erkennen en betreuren, dat
de menschen in de keus van het drinkwater voor
hunne kinderen in den regel niet omzigtig genoeg te
werk gaan; doch daarover later uitvoeriger bij de
beschouwing der ingesta.

Waar het vallend meteoorwater niet in de aardkorst
wordt opgezogen of door haar niet spoedig wordt
afgeleid, zal de bodem niet gunstig wezen voor de
gezondheid der bewoners. Zand- en kalkbodems zijn
voor mensch en kind de meest gezonde. Zoo een zand-
grond na regen vochtig blijft, mag men zich verzekerd
houden, dat onder de zandlaag, op grootere of geringere
diepte, eene kleilaag, of althans eene on door dringbare
laag zich bevindt. Op kleigrond verdwijnt de regen niet
in den bodem, maar ontmoet, op de oppervlakte,
organische overblijfsels, waarmede hij verbindingen
aangaat en miasmata in den dampkring verbreidt.
Kleigrond verschaft nooit vaste gezondheid, noch
schoone ligchaamsontwikkeling. In den winter zijn
woningen, op kleigrond gebouwd, aan vochtigheid ten
prooi. Wijders vindt men met betrekking tot den aard
des bodems eene andere bijzonderheid opgeteekend,
die, inzonderheid voor ons vaderland, van het aller-
grootste belang is, deze namelijk, dat de uitwaseming
van moerassige gronden voor geenen anderen leeftijd
zóó noodlottig is als voor de kindsheid. A. von Hum -
boldt had bereids aangegeven, dat de kindersterfte in
heete luchtstreken, zoo de lucht tevens vochtig is, een
hoog cijfer bereikt, toen Villermé [Annales d’hygiène]
voor moerasgronden door statistisch onderzoek be -
wees, dat, moet elke leeftijd offers brengen aan de
malaria, de kinderlijke leeftijd stellig het allermeest
daarvan te lijden heeft. In de moerasstreken van
Frankrijk zijn de kindersterfgevallen in de maanden
augustus, september en october het talrijkst en wor-
den dus niet zoo zeer veroorzaakt door de hitte, die in
de zomermaanden grooter is, als wel door uitdamping
en drooging der moerasgronden, hetwelk in het najaar
geschiedt. Volgens genoemden schrijver heeft de Gro -
ningsche epidemie, in het jaar 1826, grootere slagting
aangerigt onder de kinderen van 1-5 jaren dan onder
eenigen anderen leeftijd. Het scheen Villermé toe, dat
kinderen beneden het jaar, in verhouding tot hun aan-
tal, niet zoo vaak door moeraskoortsen worden wegge-
rukt als kinderen van 1-4 jaren, terwijl na het 10de jaar
de invloed der moeraslucht minder te vreezen wordt
dan vroeger. De nasporingen van dr. A.H. Israëls  over
de kindersterfte te Amsterdam, hebben de groote vat-
baarheid van kinderen beneden de drie jaren voor
malaria-intoxicatie bevestigd. Uit zijne tabellen toch
blijkt, dat de kindersterfte aldaar in jaren van inter-
mittens-epidemie en in het jaar daarop volgende, het
gewone middengetal aanmerkelijk overschreed. ‘1858’,
dus luiden de woorden van Israëls, ‘1858 met zijn inter-
mittens-epidemie was voor de Amsterdamsche kinderen
in hun eerste jaar veel ongunstiger dan 1826; in 1826

toch stierf in het eerste jaar 1:4,13 of 23,16 procent der in
dat jaar levend geboren kinderen en in 1858 stierf 25



procent. Ongunstiger echter dan 1858 waren de (koorts )
jaren 1846 (1:3,82 of 26,14 procent) en 1847 (1:3,37 of
29,63 procent), de ongunstigste resultaten van alle 40

jaren, waarvan ons statistieke bescheiden voor de
Amsterdamsche kindersterfte ten dienste staan. Hier uit
blijkt dus, dat noch cholera, noch de voor de kinderen
zoo gevreesde uitslagziekten, zoo moorddadig op het
leven dier kleinen invloed uitoefent als de intermittens
en wel vooral hare gevolgen.’

Het vermoeden van Villermé, dat kinderen in hun
eerste jaar niet zoo vaak door moerasgif-intoxicatie
getroffen worden, zien wij door de tabellen van Israëls
niet bevestigd. De door Villermé vermoede, betrekke-
lijke immuniteit is dus waarschijnlijk slechts schijn-
baar, en waar zij zich inderdaad mogt voordoen, bloot
een gevolg daarvan, dat de zeer jonge kinderen, meer
te huis gehouden wordende, minder blootgesteld zijn
aan de gelegenheidsoorzaak. Ieder geneeskundige, in
de lage, drassige gedeelten onzes vaderlands gevestigd,
kent bij ondervinding de uitstekend gunstige werking
van eenige greinen kinaloogzout bij kinderen beneden
het jaar, zoo vaak hun lijden intermitterende of zelfs
maar remitterende verschijnselen aanbiedt. Ook be -
speurt hij ten duidelijkste, dat de werking van het
moerasgif op het kinderlijk organisme niet geheel
overeenkomt met die, welke het op de volwassenen
uitoefent. Bij zeer jonge kinderen is duidelijk uitge-
drukte intermittens-vorm zeldzaam, des te zeldzamer,
naarmate zij jonger zijn. Het tijdperk der koude kan
onmerkbaar of althans onbemerkt voorbijgaan, of door
eene convulsie vervangen worden. Soms vertoont zich
bij jonge kinderen geene intermissie, ter naauwernood
eene remissie, zoodat de onderkenning moeijelijk is;
ook gedurende de apyrexie blijven jonge kinderen,

door moerasgif aangedaan zijnde, veelal onrustig of
onlustig. Vaak doet malaria-invloed zich bij zuigelingen
voor als cholera of ander darmlijden, of wel, zonder dat
duidelijk uitgedrukte koortsverschijnselen zijn vooraf-
gegaan, doen zich anaemie, cachexie, vermagering en
verzwakking op, en het is onder deze laatste verschijn-
selen dat vele jonge kinderen in moerasstreken ten
grave gaan. Het is de pligt van ons, artsen, de ouders te
waarschuwen; zoo veel mogelijk buiten het bereik van
moerasdampen gehouden wordende, zullen zuigelin-
gen en jonge kinderen betrekkelijk veilig kunnen zijn.

De metereologische en geologische, natuurlijke of
door cultuur verkregene eigenschappen eener streek,
vormen gezamenlijk wat de hygiènist gewoon is lokali-
teit te heeten, en de zoogenaamde gezondheid eener
plaats hangt af van den collectieven invloed van eene
menigte factoren, die te zamen werken, ineensmelten,
elkanders werking wijzigen, verbeteren of bestrijden.
Het geringere weerstandsvermogen en de grootere
prikkelbaarheid van het kinderlijk organisme kennende,
zal men reeds à priori bevroeden, van welk overwegend
belang het zijn moet, in welke soort van lokaliteit de
mensch ter wereld komt en zijne eerste jaren door-
brengt. De gematigde luchtgesteldheid, tusschen 35° en
45°, uiterlijk 50° Noorderbreedte, is voor den jeugdigen
mensch de meest gunstige. Ofschoon, gelijk wij straks
zien zullen, in eene warmere temperatuur dan tusschen
35° en 45° Noorderbreedte heerscht, de allereerste
ontwik keling van het kinderlijk ligchaam sneller
geschiedt, zoo is het toch niet te betwijfelen, dat een
gematigde warmtegraad voor de latere jaren der eerste
kindsheid meer weldadig is en den wasdom in zijn
geheel beter bevordert dan groote hitte.

In de tweede plaats komen de hoogte der lokaliteit
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Medailles in de geneeskunde
De medische wereld kent een lange traditie van eerbewijzen voor bijzondere prestaties op het terrein van de praktische genees-, heel- en ver-
loskunde, de gezondheidszorg en de medische wetenschappen. Prominente medici archiveerden zorgvuldig de bullen en diploma’s die zij kre-
gen uitgereikt bij hun benoeming tot lid van de wetenschappelijke genootschappen in binnen- en buitenland. Daarnaast collectioneerden zij in
alle maten en gewichten de gouden, zilveren en bronzen medailles die aan hen door bestuurlijke of wetenschappelijke gremia werden uitgereikt,
of die zij door noeste vlijt verover den met hun verhandelingen ter beantwoording van prijsvragen, of verkregen door hun voorbeeldige optreden
bij de bestrijding van epidemische ziekten, het verstrekken van vaccinaties en het hulpbetoon aan oorlogsgewonden. In de rubriek van de perso-
nalia en onder de binnen- en buitenlandse berichten konden de lezers van het NTvG de lotgevallen van het medische decoratiestelsel nauwkeu-
rig volgen. In dit overzicht zijn twee series onderscheidingen in beeld gebracht, namelijk de tien belangrijkste medische (inclusief de medische
en medisch-biologische basisvakken) medailles in Nederland. De Nobelprijzen voor geneeskunde en fysiologie, uitgereikt sinds 1901, zijn geïn-
ventariseerd in hoofdstuk B-5. Volledigheidshalve is een lijstje toegevoegd van een tiental belangrijke medische onderscheidingen in het buiten-
land, waarover men in de kolommen van het NTvG regelmatig berichten aantreft.

De tien belangrijkste medailles in Nederland
1869 Boerhaave-penning [Herman Boerhaave] 1923 Eijkman-medaille [Christiaan Eijkman]
1877 Leeuwenhoek-medaille [Antoni van Leeuwenhoek] 1931 Landsteiner-medaille (goud / zilver) [Karl Landsteiner]
1880 Swammerdam-medaille [Jan Swammerdam] 1943 Winkler-medaille [Cornelis Winkler]
1885 Tilanus-medaille [Christiaan Bernard Tilanus] 1949 Rotgans-medaille [Jakob Rotgans]
1917 Ramaer-medaille [Johannes Nicolaes Ramaer] 1952 Reinier de Graaf-medaille

[B4-1] Swammerdam-medaille (1880)
Nadat een voorstel van het bestuur van het
Genootschap ter bevordering der Natuur-,
Genees- en Heelkunde tot het uitloven alle

geleerde genootschappen, uitgenoodigd om
de plechtigheid bij te wonen, de Burge -
meester en een der Wet houders en verdere
belangstellenden bijeen in de Oude Walen -

tien jaren eener Swammerdam-medaille, in
eene buitengewone vergadering was aan -
genomen, kwamen de leden van het Genoot -
schap, de vertegenwoordigers van 35



boven het vlak der zee en hare verhouding tot de
windstreken in aanmerking. Laag gelegen oorden
(enkele aan het zeestrand uitgezonderd) zijn over het
algemeen ongunstig voor de kinderen; daarentegen
maakt zeer aanzienlijke hoogte de lucht te ijl en is
ongezond door scherpe winden. Verkieslijk is een heu -
vel achtige grond, zonnig, ten deele beschaduwd,
beschut tegen den Noordenwind, die voor kinderen
vijandig is. Ligging op het Oosten of Zuiden geeft zon-
nekoestering én opwekking voor ligchaam en ziel;
liggin g op het Noorden geeft gebrek aan licht en daar-
door gebrek aan toon en plasticiteit. Men weet ook dat
de vegetatie, behoudens enkele uitzonderingen, een
gunstiger invloed op de gezondheid der streek uit -
oefent, doordien de groene plantendeelen, zoo lang de
zon haar beschijnt, zuurstof uitwasemen. De balse-
mende uitwaseming der pijnboombosschen is bekend.
Na bovenstaande opgaven nopens kindersterfte in ste-
den en op het land, behoeft niet herinnerd te worden,
dat het een groot voorregt is niet in eene stad geboren te
worden en de eerste levensjaren niet in een zoogenaamd
middenpunt van beschaving (synoniem met midden-
punt van dampkringsverontreiniging) door te brengen.
Dat onder hen, die gedurende hunne geheele kindsheid
zuivere landlucht mogten ademen, later de meest ener-
gieke menschen, de moedigsten niet alleen, maar ook de
helderste meest oorspronkelijke hoofden worden aange-
troffen, schijnt ontwijfelbaar. In gewesten, waar door-
gaans warmte heerscht, bijvoorbeeld aan de kusten van
zuidelijk Frankrijk en van Spanje, is de onmiddellijke
nabijheid der zee uiterst voordeelig voor kinderen;
immers de zeelucht voert betrekkelijk veel zuurstof in
de longen, bevordert alzoo bloedbereiding en voeding
en is een voorbehoedmiddel tegen klierziekte (kustbe-

woners en zeelieden lijden zelden aan die kwaal), maar
in noordelijk Europa ontstaan aan de stranden, door de
vermenging van land en zeelucht, veeltijds dampen, de
weêrsgesteldheid is er wisselvallig, de winden zijn er
veelal scherp. Hoogst weldadig in de zomermaanden, is
de zeelucht des winters aan onze stranden voor kinde-
ren niet onvoorwaardelijk aan te prijzen.

Laat ons niet verzuimen de lokaliteit in verband te
beschouwen met de bijzondere constitutie van het kind.
Het sanguinische temperament verdraagt allerlei loka -
liteit, doch is tegen groote warmte (tropisch klimaat)
minst bestand; het lymphatische verlangt hoogen
grond en droogte; dreigt reeds klierziekte, zoo zijn lage
grond en doorgaand vochtig luchtgestel zeer schade-
lijk; prikkel baarheid van longen eischt zachte, matig
vochtige lucht met beschutting tegen Noordenwinden;
het ner veu se temperament verdraagt geen hoogen
warmtegraad, het verlangt veeleer koele lokaliteit, die
de prikkelbaarheid der zenuwen bedaart en rijker
bloed gevend de ontwikkeling der spiervezel begun-
stigt. Ook behooren erfelijkheid en erfelijke aanleg in
aanmerking genomen te worden. Voor kinderen van
poitrinaire ouders zijn die lokaliteiten meest te duchten,
waar de dampkringslucht onzuiver is, inzonderheid digt
bevolkte steden en het wonen in naauwe straten. Het
bekende woord van Rousseau: ‘l’haleine de l’homme
est mortelle à l’homme’ moge hyperbolisch zijn, het
heeft toch ontegenzeggelijk een grond van waarheid
en worde vooral behartigd, waar longtering in de
familie is. Bevolkingen onder welke cretinismus in -
heemsch is, zijn alleen te beveiligen door verplaatsing
naar hooge, zonnige bergvlakten; overvloed van zon-
licht en zuivere, bewogene lucht is dan genees- en
voorbehoedmiddel. Geen krachtiger bewijs voor het
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kerk, waar Swammerdam voor 200 jaren
begraven werd en waar weldra een gedenk-
teeken – een marmeren medaillon, waarop
de woorden gebeiteld: Johannes Swam -
merdam, indefessus scrutator naturae 1637-
1680 / 17 februari 1880, zou worden
onthuld. In eene sierlijke, zijne toehoorders
medeslepende redevoering, gaf prof. B.J.
Stokvis een kort overzicht van het leven en
werken van den onvermoeiden, genialen
natuuronderzoeker, wiens 200-jarige sterfdag
wordt herdacht, wien het nageslacht nu
hulde brengt, waardoor het zich, voor een
deel althans, heeft gekweten van de schuld
door tijdgenooten op zich geladen, die
Swammerdam’s verdiensten geheel misken-
den. Te vergeefs zoekt men bij geschied-
schrijvers als Wage naar en Commelin naar
zijnen naam; eerst kort geleden werd de
plaats bekend, waar hij begraven werd en
eerst zeer onlangs gelukte het den gemeen-
te-archivaris, den Heer Scheltema, na te spo-
ren, in welk huis hij geboren werd. Ofschoon
de hoofdverdiensten van Swammerdam op
entomologisch gebied te zoeken zijn, en hij

den Heer Collinet, werd tot de onthulling
overgegaan. Na afloop der plechtigheid
begaven velen der aanwezigen zich naar de
Oude Schans, alwaar in den gevel van het
huis, waar Swammerdam geboren werd,
thans een steen geplaatst was, met het
opschrift ‘Jan Swam merdam, zijn onderzoek
der natuur blijft een voorbeeld voor alle tij-
den. 1637-1680 / 17 februari 1880’. Dat het
aan den feestdisch in Artis aan vele welspre-
kende toasten niet ontbrak, behoeft nauwe-
lijks vermelding.

[B4-2] Boerhaave-medaille (1884)
In de op 17 mei j.l. gehouden vergadering
van de Hollandsche Maatschappij der Weten -
schappen te Haarlem werd aan Prof. Donders
de groote gouden Boerhaave-medaille toe -
gekend, op advies van eene Commissie van
beoefenaren der biologische wetenschappen
in Nederland, uit wier naam Prof. Heynsius
rapport uitbracht. Het was de eerste maal,
dat genoemde medaille aan de physiologie te
beurt viel en de Commissie adviseerde om
haar aan onzen landgenoot Donders toe te

zich slechts zelden met anatomie en physio-
logie van den mensch bezig hield, leidde toch
bijna iedere stap op dit gebied tot eene ver-
overing. Zoo kunnen zijne proefnemingen
omtrent de spieren en de ademhaling als een
toonbeeld van streng wetenschappelijke
methode van onderzoek genoemd worden,
door geen zijner tijdgenooten geëvenaard,
zoodat zij zelfs als voor looper kunnen
beschouwd worden, van de proeven door
Marey en Donders op dit gebied genomen.
Namens prof. Harting, die voor deze gelegen-
heid eene rede had opgesteld, welke hij ech-
ter verhinderd was zelf te komen uitspreken,
voerde Prof. Stokvis nu nog het woord. Hij
wees er op, hoe Boer haave, door de ver-
spreid en zoekgeraakte werken van Swam -
merdam bijna vijftig jaren na zijn dood uit te
geven, onder den titel: Bijbel der Natuur, hem
de onsterfelijkheid verzekerd had, op welk
werk van Boerhaave heden de kroon werd
gezet. Na een woord van dank aan allen, die
de uitvoering der plechtigheid op heden
mogelijk hadden gemaakt, in het bijzonder
aan den beeldhouwer van het gedenkteeken,



groote vermogen der lokaliteit dan het cretinisme zelf.
Vermelding verdient wijders het denkbeeld van

Clavel, om van lokaliteiten, waar geneeskrachtige mine-
rale bronnen aangetroffen worden, ten dienste der
jeugd partij te trekken, door bij voorkeur op die plaat-
sen opvoedingsgestichten te vestigen voor kinderen
met erfelijken ziekteaanleg of bereids zich openbaren-
de ziekteverschijnselen. De dagelijksche ondervinding
meent hij, leert, dat onze gewone geneesmiddelen niet
zoo veel vermogen bezitten als de zwavel, zout, loog of
staalhoudende bronnen, die aan zoo velen jaarlijks
hunne gezondheid teruggeven. Stelt twintig opvoe-
dingsgestichten in de nabijheid van verschillende
bronnen, allen in gezonde oorden, maar op verschil-
lende breedten en verschillend in hoogte van ligging.
Stelt dat de wateren, die in het voor- en najaar en
gedurende den winter ongebruikt blijven, door twee-
of drieduizend kinderen vlijtig gebruikt werden: bij
hoe menig kind zou de ziekteaanleg overwonnen wor-
den, hoe menig kind zou genezen worden zonder ten
achter te blijven in verstandelijke vorming; ligchaam
en geest zouden op die wijze gelijkelijk gebaat worden.
Het klinkt misschien door ongewoonte eenigzins
vreemd, dat men klierachtige kinderen ter schole zou
bestellen te Kreuznach of te Ischl, of in eene zuidelijke
streek aan het zeestrand en anaemische te Pyrmont of
Spa; maar ziet men niet vaak hier te lande dat ouders,
hunne kinderen naar eene kostschool zendende,
Gelderland kiezen ‘omdat het daar zoo gezond is’ en
met hoe veel te meer regt zullen gezonde lokaliteiten
in aanmerking komen, zoo zij bovendien geneeskrach-
tige bronnen bezitten! Wat hiervan zij, het lijdt geen
twijfel dat onze landgenooten en met name de meer
gegoeden onder hen, voor het welzijn hunner kinderen

niet zoo veel partij trekken van gezonde lokaliteiten als
daarvan zou te trekken zijn. Ik prijs hier niet de
gewoonte van vele Parijzenaars aan, die hunne pas -
geborenen, naar het heet voor de gezondheid, aan min-
nen op het land toevertrouwen, eene gewoonte, die door
sommige Fransche geneeskundigen zelven veroordeeld
wordt, ik bedoel het zich verplaatsen met zijne kinderen
naar gezonder oord. Ieder die in eene minder gezonde
streek leeft, zonder door zijne broodwinning aan de
plaats zijner inwoning gebonden te zijn, zou ik aanra-
den zich met zijne kinderen elders te vestigen en eene
heuvelachtige lokaliteit te kiezen op een zand of kalkbo-
dem in eene zuivere frissche lucht, ver van stilstaand
water. Geen twijfel dat zijn kroost daar voorspoediger
zou gedijen en niet enkel naar het ligchaam krachtvol
zou worden, maar ook naar geest en gemoed.

Het verschil in kindersterfte op het land en in steden
doet eene andere vraag opkomen, namelijk deze:
behoort de stedeling, verhinderd zijnde zich elders te
vestigen, zijne kinderen bij zich te houden om ze
onder zijn oog te doen opvoeden of wel ze naar het
land te zenden, naar eene kostschool in eene gezonde
lokaliteit? Even als zoo vele andere vragen is ook deze
niet vatbaar voor één algemeen antwoord, omdat in
elk bijzonder geval de omstandigheden te veel ver-
schillen, daar hier niet alleen de bijzondere constitutie
en gezondheidstoestand der kinderen, hun leeftijd
en geheele geaardheid, maar ook de gesteldheid der
ouderlijke woonplaats, de behuizing en geheele huise-
lijke inrigting der ouders in aanmerking komen en
gezamenlijk den uitslag geven. Kinderen, die geen
erfelijken aanleg tot ziekte doen vreezen en ook geen
ziekteaanleg in hunnen eersten levenstijd openbaren,
kunnen ook in steden, bij doelmatige levensregeling,
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kennen, omdat hij, zoo als en détail in het
rapport werd uiteengezet, door zijne veelzij-
digheid meer dan eenig ander der levende
physiologen tot de ontwikkeling en uitbrei-
ding onzer kennis op physiologisch gebied
heeft bijgedragen.

[B4-3] W.P. Ruysch,
Tilanus-medaille (1886)
Het Genootschap tot bevordering van Natuur-,
Genees- en Heelkunde te Amsterdam hield
den 3den november eene buitengewone
Algemeene Vergadering, om over de toeken-
ning der Tila nus-medaille een besluit te
nemen. De vergadering besloot na uitvoerige
discussiën, met het oog op moeielijkheden,
die bij de interpretatie der statuten van deze
stichting gerezen waren, ter voorkoming van
welke in de toekomst het bestuur nadere
voorstellen heeft toegezegd, dit jaar de
medaille niet uit te reiken. Voordat dit besluit
genomen werd, had de vergadering met
algemeene stemmen eene motie aangeno-
men, waarbij verklaard werd, dat de voor het
verkrijgen der medaille voorgedragen heeren,

medaille is thans voor de eerste maal toege-
kend. De commissie voor de Ramaer-medail-
le heeft in haar vergadering op zaterdag 18
maart l.l. met algemeene stemmen besloten
haar aan den heer dr. B. Brouwer toe te ken-
nen wegens zijn verdiensten op neuro-patho-
logisch gebied. In de onlangs verschenen
aflevering (no. 1 en 2) der Psychiatrische en
Neurologische Bladen vindt men het rapport
dier commissie, waarin uiteengezet wordt op
grond van welke over wegingen die toeken-
ning is geschied. In de bijeen komst, waarin
de uitreiking geschiedde en waarvoor de
geboortedag van dr. Ramaer gekozen was,
bracht prof. G. Jelgersma, de voorzitter der
commissie, genoemd rapport uit, waarna de
uitreiking der gouden eerepenning plaats had
door den voorzitter der vereeniging, prof. L.
Bouman, die daarbij nog eens in het kort de
groote verdiensten van dr. Brouwer en diens
werk uiteenzette.

[B4-5] Winkler-medaille (1943)
Ter nagedachtenis van prof. dr. C. Winkler,
overle den in 1941, is vastgesteld een gouden

de H.H. dr. H. Treub te Leiden, en dr. J.A.
Korteweg te Amsterdam, beide de eer der
bekrooning waardig gekeurd werden.

[B4-4] Ramaer-medaille (1920)
Laatstleden dinsdagmiddag heeft in tegen -
woordigheid van een groot aantal leden der
Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie
en Neurologie in het Binnengasthuis te Am -
ster dam de uitreiking plaats gehad van de
gouden Ramaer medaille voor klinisch-weten -
schappe lijke verdiensten op neuro logisch-psy-
chiatrisch ge bied, aan dr. B. Brou wer te
Amsterdam, den bekenden onder-directeur
van het Neder landsch Centraal Instituut voor
Hersenonderzoek. Deze medaille is in 1917
ingesteld ter gelegenheid van het eeuwfeest
ter herdenking van den geboortedag van dr.
J.N. Ramaer, den stichter der Nederlandsche
Vereeniging voor Psychiatrie en neurologie.
Zij zal worden toegekend éénmaal in de vijf
jaren aan den Nederlander, die zich in de
voorafgaande vijf jaren het meest verdienste-
lijk heeft gemaakt door zijn arbeid op het
gebied der neurologie en psychiatrie. Deze
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Hoe werkt het klimaat op het kind? Acclimateert het
kind gemakkelijker of minder goed dan de volwassene?
Ware thans reeds een volledig antwoord op de eerste
beide vragen mogelijk, zoo zoude ook het antwoord op
de andere vraag gevonden zijn. Laat ons nagaan of uit
de geschriften van artsen of reisbeschrijvers in de laat-
ste twintig jaren eenige data tot toelichting, zoo al niet
tot beantwoording dezer vragen voorhanden zijn?
Vooraf zij de opmerking veroorloofd, dat, terwijl ik
latere schrijvers over acclimatatie raadpleegde, al spoe-
dig de meening bij mij ontstond, dat de kinderen in
den regel van hunne ouders de geschiktheid erven om
dáár ter plaatse te leven en te bloeijen, waar deze leven
en gezond zijn; dat zij, om zoo te zeggen, geboren
worde n voor het klimaat, waarin zij het eerste daglicht
zien; met andere woorden: dat ieder gezond kind, uit
inlandsche of geacclimateerde ouders voortgesproten,
de beste levens- en gezondheidskansen heeft in dat kli-
maat waarin het geboren werd.

In het algemeen wordt aangenomen, dat, hoe heeter
het klimaat des te grooter de sterfte op iederen leeftijd,
des te korter alzoo de gemiddelde levensduur, maar
des te grooter daartegenover de vruchtbaarheid der
menschen is. Of deze stelling onvoorwaardelijk ver-
trouwen verdient zij daargelaten; zeggen we liever om
zeker te gaan: de meest algemeene, minst betwistbare
werking van het klimaat is deze, dat zij den ontwikke-
lingsgang óf versnelt óf vertraagt; warme klimaten ver-
snellen, koude vertragen hem. Het meest sprekende
bewijs voor deze waarheid vindt men in den leeftijd,
waarop onder verschillende hemelstreken de menstrua-
tie aanvangt. In de gematigde klimaten geschiedt dit in
het 14de levensjaar; in de tropische gewesten een paar
jaren vroeger, in de poolstreken een paar jaren later.
Nevens het klimaat komt echter de verscheidenheid van
ras in aanmerking; het Negermeisje menstrueert in bin-
nen-keerkringslanden vroeger dan het Maleische.

Met betrekking tot de werking van koude klimaten
op het kinderlijk organisme vond ik niets noemens-
waardigs aangeteekend, zoodat ik daarover liever ge -
heel zwijgen zal. Daaromtrent zal echter wel iets meer
te verzamelen zijn dan ik gevonden heb, daar mij de
gelegenheid ontbreekt om welvoorziene bibliotheken
te raadplegen. Over het tropische klimaat – altijd in
betrekking tot den kinderlijken leeftijd – vond ik in de
bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij ter be -
vordering der Geneeskunst twee speciale geschriften,
het eene van dr. F.A.C. Waitz, getiteld: De ziekten der
kinderen binnen heete gewesten (1813) en het andere van
den heer H. van den Heuvell, gepensioneerd officier van
gezondheid bij het Indische leger: De leefregel, hygiène
der kinderen in Oost-Indië (1852). Het eerste is een merk-
waardig geschrift, de vrucht van onbevoordeelde aan-
schouwing en zelfstandig onderzoek gedurende eene
twaalfjarige praktijk op Java. De invloed van het heete
klimaat op de verschillende organen en levensverrig-
tingen des kinds wordt door den schrijver achtereen-
volgens nagegaan, alsmede de ziekten, waaraan het ten
gevolge des klimaats blootstaat. Kinderen en grijsaards

bevinden zich in keerkringslanden beter dan in koude
of gematigde landstreken, omdat de gestadige warmte
beter strookt met de geringere(?) bloedwarmte van
kindsheid en hoogen ouderdom. [noot: Edwards vond
bij 20 volwassenen gemiddeld 36,12° C. in de okselholte,
bij 10 gezonde kinderen, die tusschen 2 uren en 2 dagen
oud waren, gemiddeld 34,75°. Roger vond bij kinderen
van 1/2 uur oud gemiddeld 36,14° C., bij kinderen van 1
uur tot 7 dagen gemiddeld 37,8° C., bij kinderen van 4
maanden tot 6 jaar in de okselholte gemiddeld 37,11°
C. In hoogen ouderdom is de temperatuur onder de
tong of in de okselholte in den regel ietwat lager dan
in den krachtigsten leeftijd. Zie de opgaven bij M.
Levy, Traité d’hygiène. Davy vond bij een 100-jarigen
grijsaard op Ceylon 35° C. onder de tong en 33,07° C. in
de okselholte.] Dáár valt den jongen kinderen het dub-
bele voorregt te beurt, dat zij dagelijks zich mogen
ophouden onder den blooten hemel en geene kleederen
noodig hebben; zij ontgaan daardoor het inademen
van bedorvene kamerlucht en het nadeel van belem-
merde spierbeweging. De regelmatige terugkeer van
het daglicht in tropische gewesten maakt de verpleging
van jonge kinderen gemakkelijker. Zoo men goede
sterftelijsten bezat, zou het blijken dat de kindersterfte
in warme landen geringer is dan elders. Bij blonde,
Europesche pasgeborenen is geelzucht in Indië zeld-
zaam; hunne huid behoudt meestal tot in het tweede,
soms tot in het derde jaar een zuiver bleekrood voorko-
men, dat echter alsdan verandert in die eigenaardige,
glanzige bleekheid (pallor tropicus) die niet ziekelijk is
en niet verward mag worden met chlorosis. Bij besten-
dige warmte en geregeld wederkeerend daglicht, werkt
de huid vrijer en krachtiger dan in een dampkring, die
heet, bij afwisseling warm en koud is en ongelijke
nachten; de huid wordt in tropische gewesten dikker
en minder digt, terwijl zij door koude te zamentrekt. 

De wasdom der beenderen gaat in het heete klimaat
sneller voort; de eerste melktandjes verschijnen meest-
al vóór de 7de maand. De meeste kinderen op Java
staan en loopen met de 11de of 12de maand. Het begin
der tandwisseling komt in het midden van het zesde
jaar. De ontwikkeling der spieren geschiedt in de hitte
wel is waar snel, maar bereikt er, naderhand nooit
eene zoo groote hoogte als in koude gewesten. Warme
lucht, ijler zijnde dan koude, bevat onder een gelijk
volumen eene geringere hoeveelheid zuurstof; vandaar
in het keerkringsland minder aandrang van het bloed
naar de longen, minder actieve bloedbereiding, vol-
gens Waitz, geringere bloedwarmte, mindere roodheid,
geringere stolbaarheid van het bloed en verhoogde
werking der lever tot tegemoetkoming aan de geringere
werkdadigheid der longen; dit alles geldt wel voor -
namelijk voor de volwassenen, maar toch ook voor de
kinderen. Dat de voortdurende warmte ongunstig
werkt op de ontwikkeling der geestvermogens, begint
eerst regt in het oog te vallen na het zevende levensjaar.
Tot dien tijd toe is er in de vorderingen in spreken, lezen
enz, weinig verschil met kinderen van andere klimaten;
in muzijkaal gehoor en levendige verbeeldingskracht
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hebben Oostersche kinderen dikwijls den voorrang.
Maar na afloop van het achtste levensjaar beginnen zij
‘meestal vadsig en lui te worden, hunne begeerte naar
zinnelijk vermaak met den dag sterker wordende en
nog bovendien aangewakkerd door kwade voorbeel-
den, bluscht het laatste vonkje van weetgierigheid
langzamerhand uit en boezemt een onoverwinnelijken
afkeer in tegen alle inspanning van den geest. Vandaar
dat de kinderen der Europeanen in Oost- en West-Indië
meerendeels opgroeijen tot hoogst middelmatige, zoo al
niet geheel onbruikbare leden der maatschappij. Als
bewijs van de vroege puberteit (en niet minder van
afschuwelijke zedeloosheid) in tropische gewesten,
voert dr. Waitz aan, dat hij gedurende zijne praktijk te
Samarang viermalen syphilitische blennorrhoea heeft
aangetroffen bij 10-jarige knaapjes! Op grond zijner
veeljarige ervaring, acht dr. Waitz het mogelijk uit de
kinderen der Europeanen in keerkringsgewesten reeds,
na weinige geslachten, een menschenstam te vormen,
grootendeels in staat om dezelfde vermoeijenissen te
verduren als de oorspronkelijke bewoners dier gewesten.

In Indië moet de Europeaan zijne Europesche leven-
sen kleedingswijs afleggen en zich schikken naar het
klimaat. De natuur verlangt in keerkringsgewesten
ruime huiduitwaseming, een minder actief respiratie-
proces, trapsgewijze verslapping van de vaatrokken,
ruime ontlasting van gal, bij velen bloedontlasting uit de
poortader, bij velen ook zoogenaamde keerkringspuis-
ten. Het doel zal bereikt zijn, wanneer (1) de Euro -
pesche huid hare digtheid en haren blos zal verruild
hebben tegen een zekeren graad van uitzetting en geel-
heid, en (2) de Europesche vol- en warmbloedigheid
tot een zekeren graad van bloedleegte en bloedkoelte
zal zijn afgedaald.

Met deze grondregels komen de opvoedingsvoor-
schriften van dr. Waitz overeen: ‘In keerkringslanden
late men de kinderen naakt loopen tot hun 5de of 6de
jaar. In de eerste 3 maanden, behalve den navelband,
niets dan een dun katoenen hemdje (kabaye); met het
begin van de derde of vierde levensmaand is de blanke
zuigeling zoo ver gevorderd, dat hij overdag het ge -
noemde hemdje kan missen en bij nacht zelfs de sprei.
De navelband wordt alsdan verruild tegen den kinder-
buikband, in de Oost gebruikelijk en bekend onder den
naam van ‘oto’. Voor buitenshuis een ligt hoofddeksel.
Wil men van het kind een sterk mensch maken, zoo
moet men alles wat overtollig is van zijn ligchaam ver-
wijderd houden; dagelijks moet het gebaad of geheel
met koud water begoten worden; men gewenne de kin-
deren om dag en nacht met opene vensters en deuren te
slapen. Alle openingen, die van uit het slaapvertrek naar
buiten leiden, af te sluiten, hetzij hij dag hetzij bij
nachtrust, is dan eerst goed te keuren, wanneer de
temperatuur beneden 70° Fahrenheit is. In koude kli-
maten is de verwarming van het kinderlijk ligchaam
gedurende den slaap het moeijelijkst gedeelte van alle
moederlijke voorzorgen; maar in den altijddurenden
zomer der keerkringslaagte behoort men het kinder-
lijk ligchaam onder het slapen te verkoelen in stede

van het te verwarmen. Voorts gewenne men het jonge
kind in warme gewesten al vroeg aan het gebruik zijner
handen en voeten. Men spene den blanken zuigeling
aldaar niet te vroeg en geve na het spenen – uit vrees
voor ontsteking der buiksingewanden – geen vleesch
voordat alle 20 zogtanden zijn doorgebroken. Dit
voorschrift vloeit regtstreeks voort uit de ervaring, dat
inflammatoir buiktijden vele jonge kinderen van
Europesche ouders in Indië doodt en de voorbeschikt-
heid daartoe omstreeks het 4de levensjaar afneemt.’

Nemen wij nu ter vergelijking het geschrift van den
heer Van den Heuvell ter hand. Van den Heuvell neemt
geheel geene notitie van zijnen voorganger dr. Waitz;
blijkens zijn voorberigt schrijft hij voor ouders en
niettemin is het grootste gedeelte van zijn boek aan de
geneeskundige behandeling van ziekten en aan banale
recepten gewijd; het hygiènisch gedeelte is schraal; geene
poging om de werking van het klimaat te doorgronden
of te verklaren. ‘Het keerkringsklimaat be schermt den
zuigeling in geenen deele tegen schadelijke invloeden,
daarom moet de kleeding van de pasgeborene ook in
Indië naauwkeurig passen en goed sluiten, vooral in de
bovenlanden, waar de lucht koel is en verandering van
temperatuur plotseling kan plaats grijpen; wanneer
het kind gaat slapen moet het wijde, katoenen nacht-
kleederen aan hebben, die het tegen koude beveiligen;
men wiege in Indië niet, want daar het kind doorgaans
in ruime huiduitwaseming ligt, oefent de aanhoudende
togt, die de beweging der wieg verwekt, een nadeeligen
invloed op den gevoeligen zuigeling uit en kan ver-
koudheid of zinkingen op de oogen voortbrengen’!
Wanneer men niet in loco geweest is, niet met eigene
oogen gezien heeft, zou het gewaagd zijn uitspraak te
doen tusschen de strijdige zienswijze van Waitz en van
Van den Heuvell, ofschoon de theorie en wat men over
klimaatwerking hier te lande waarneemt, voor den
eersten pleiten. ‘L’altitude’, zegt M. Levy met zijne
gewone bondigheid, ‘est le correctif de la latitude’; nu
weet men dat onze Oost hooge bergvlakten bezit, waar
de temperatuur betrekkelijk laag is en frissche koelten
waaijen; in die hooge streken mag grootere omzigtig-
heid te pas komen dan Waitz aanbeveelt, maar de geest
der voorschriften van den heer Van den Heuvell leidt
tot vertroeteling en juist daardoor tot veelvuldige
stoornis der gezondheid naderhand. Een grooten
steun ontvangt de meening van dr. Waitz, door het
gezag van den beroemden, in Indische praktijk door-
kneeden James Johnson [De invloed der keerkrings-
luchtstreken op Europesche gestellen enz., 1824], die in
zijne Hygiène of voorschrift van gezondheidsregelen voor
binnenkeerkringslanden zich volgenderwijze uitlaat:
‘Hitte is de bron van alle die uitwerkselen, welke oor-
spronkelijk voorbeschikken tot het opnemen of in
werking stellen van andere ziekelijke oorzaken. En hoe
kunnen wij deze uitwerkselen beter voorkomen, dan
door de hulp in te roepen van hare tegenstreefster, de
koude? Niets kan derhalve doelmatiger zijn dan dat
ons voornaamste doel immer zij, om door alle mogelijke
middelen de groote hitte te matigen en ons zelven, van
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den beginne af, aan de indrukken van koude te gewen-
nen. Het uitwerksel hiervan zal dus natuurlijk zijn, dat
wij ons daardoor bestand maken tegen de veranderin-
gen of afwisselingen dezer, twee vermogende tegenwerk-
sters (maar ook tevens bewerksters) onzer gezondheid.
Dit is inderdaad het groote geheim om den invloed der
keerkringsklimaten op Europesche gestellen tegen te
werken.’ Elders zegt Johnson: ‘De matiging der huid -
uitwaseming, zonder dezelve echter te verhinderen of te
beletten, is het groote en voorname onderwerp der
keerkringshygiène’. En verder: ‘Het ligchaam koel en
kalm te houden is het groote geheim of de grondregel
ter bewaring der gezondheid in heete landen.’

Op de tweede, zoo straks gestelde, gewigtige vraag,
of het kind gemakkelijker of minder gemakkelijk accli-
mateert dan de volwassen mensch, kan nog geen vol-
doend antwoord gegeven worden; redeneringen en
vermoedens doen hier weder niets af; getrouwe waar-
neming over den geheelen aardbol moet eenmaal
beslissen. Becquerel [Traité élémentaire d’hygiène
publique et privée, 1851] meent, volgens Boudin, dat
kinderen, tenzij sterk en van goede constitutie, uit
koudere naar heetere gewesten overgebragt wordende,
daar moeijelijker acclimateren en spoediger worden
aangegrepen door de ziekteoorzaken aan die klimaten
eigen. Kinderen uit Europesche ouders in Indië geboren,
genieten, nadat zij voor hunne opvoeding naar het
moederland gezonden zijn, over het algemeen hier te
lande eene goede gezondheid, mits zij bij hunne aan-
komst in overeenstemming met het koudere klimaat
gekleed en in den eersten tijd tegen snelle tempera-
tuursveranderingen ietwat meer dan gewone kinderen
beveiligd worden. De overkomst naar het moederland
is niet alleen in morelen, maar ook in physieken zin
voor hun eene onwaardeerbare weldaad; onze koude
versterkt hunne zenuwen en spieren, zoodat zij eene
mate van zenuw- en spierkracht naar Indië terugbren-
gen, welke zij daar nooit erlangd zouden hebben. Bij
het toenemend verkeer tusschen ‘s werelds verste ein-
den en het zich verplaatsen van huisgezinnen naar ver
verwijderde gewesten, wordt het onderzoek naar het
acclimateervermogen der kindsheid een onderwerp
van klimmend belang.

De woning. Na de natuurlijke klimaten kome het
kunstmatige klimaat in aanmerking, dat de mensch
zich zelven verschaft door een deel van den dampkring
af te sluiten en tot verblijf in te rigten. Onze woning is
als het ware een stolp of klok, waaronder wij vertoeven
om beveiligd te zijn tegen de ongunst der weêrs -
gesteldheid, maar waarin wij door onze ademhaling en
uitwaseming de lucht gestadig verontreinigen en waar-
in wij eindelijk door luchtbederf zouden omkomen,
zoo wij niet deuren en vensters openden en zoo er
niet, zonder dat wij het bemerken, eene aanmerkelijke
hoeveelheid buitenlucht door de muren binnendrong
[Max Pettenkofer, Ueber den Luftwechsel in Wohn  -
gebäuden, 1858]. Den invloed der woning op het kind op
statistische wijze volledig uiteen te zetten is hoogst -
bezwaarlijk, zoo al niet onmogelijk, omdat ongezond

wonen in den regel gepaard gaat met andere ziekmaken-
de oorzaken, als daar zijn: slechte voeding, gebrekkige
huidkultuur, enz. Zoo wij het bereids aangehaalde
rapport van dr. Israëls (�A70) raadplegen, vinden we
dat in sommige buurten te Amsterdam de sterfte
beneden de drie jaren het dubbele bedraagt van die in
andere gedeelten derzelfde stad: buurt RR geeft 24

procent, buurt XX daarentegen 49 procent; in die
doodende buurten nu zijn de woningen voorzeker
slecht, maar in die slechte woningen werkt ook armoe-
de mede; dat is slechte voeding, slechte kleeding, on -
kunde, zorgeloosheid enz.; maar opmerkelijk is het toch
dat met betrekking tot buurt XX (de buurt waarin ons
berucht Buitengasthuis ligt en waarin de kindersterfte
het allergrootst is) door Israëls wordt aangeteekend: ‘De
bewoners hebben veelal zeer lage, bekrompen, slecht
gebouwde woningen’. Theoretisch is de invloed der
woning op het kind, door niemand beter gewaardeerd
dan door dr. A. Combe [A treatise on the mana gement of
infancy]. Een wèl gelegen, wèl ingerigt en wèl onder-
houden huis, zegt Combe, is voor de kinderen van veel
grooter belang dan men vermoeden zou, omdat het bin-
nen zijn omtrek onderscheidene factoren van gezond-
heid vereenigt, die onophoudelijk, ofschoon onbemerkt
voortwerken. In Groot-Brittannië (en ook hier te lan -
de), waar de jonge kinderen uit de midden en hoogere
standen 11/12 van hunnen tijd binnenshuis doorbrengen,
is de huiselijke inrigting voor de kinderen de voorname
spil, waarop hunne gezondheid draait, en het gebeurt
maar al te vaak dat zij de slagtoffers worden van slechte
ligging der woning of van ave regtsche huiselijke in -
rigting. Waar daarentegen deze omstandigkeden bevor-
derend medewerken, ziet men zwakke gestelletjes niet
zelden tot krachtvolle menschen opgroeijen. De van
staatswege in Groot-Brittannië gedane nasporingen
naar den gezondheidstoestand van steden en dorpen
leveren hiervan de meest onwederlegbare bewijzen.

Daar zuivere, matig drooge lucht het eerste vereischte
is, moet de ligging van het huis droog en eenigzins
hoog zijn, verwijderd van alle bronnen van lucht -
bederf, maar tevens beschutting aanbiedende tegen
scherpe winden. Zoo men keus heeft verkieze men, ter
wille zijner kinderen, het platteland boven de stad,
altijd evenwel zóó kiezende, dat geen dik geboomte,
noch digte heesters, noch vijvers, noch stilstaand of
traagvloeijend water in de nabijheid zijn. In de stad
moetende wonen, zoeke men ook dáár de best mogelijke
ligging; een duurder huis, dat eene gezonde ligging
heeft, is beterkoop dan een goedkoop huis met slechte
ligging. Vergelijkt slechts de bleeke, matte wichten, die
in naauwe en duistere straten wonen, met de blozende,
flinke kinderen in zonnige vóórsteden. Men vergete
toch nooit dat de moorddadige klierziekte groo -
tendeels door slechte behuizing veroorzaakt wordt.
Wijders herinnert Combe, dat ook de hoedanigheid
van den bodem, waarop het huis staat, het aanwezig
zijn of ontbreken van afwatering en drainering in -
vloed uitoefenen. Een vochtige grond deelt vocht
mede aan de benedenverdieping. Zelfs is eene hooge
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ligging niet altijd een waarborg tegen vochtigheid; op
sommige heuvels is zoowel vochtigheid aanwezig als
op lage gronden, en wie zulks over het hoofd ziet, kan
bij het bouwen, inzonderheid van buitenverblijven,
groote misslagen begaan. Voor de kinderkamer wil
Combe ... maar behoort er wel eene kinderkamer te
zijn? In den laatsten tijd is er protest aangeteekend
tegen de kinderkamers, voornamelijk op grond dat het
kind nergens beter kan zijn dan bij de moeder [H. van
Cappelle, Leven de meer gegoeden en meer beschaaf-
den naar de regelen der gezondheidsleer?, Schat der
Gezondheid, 1859]. Dat moeder en kind zoo weinig
mogelijk gescheiden moeten zijn is waarheid, maar
wat belet de moeder dagelijks in het kinderverblijf te
vertoeven, of de kleine zoo dikwijls en zoo lang zij ver-
kiest bij zich in de huiskamer te nemen? Is het gezin
talrijk, zoo kan het gemis van een veilig toevlugtsoord
voor de kinderen, voor hen zelven en voor de ouders
hinderlijk zijn, en al geschiedt er niets kwaads, behoe-
ven de kleinen toch niet getuigen te zijn van alles wat
in de huiskamer voorvalt. Bovendien heeft het iets
zeer aantrekkelijks, een geschikt vertrek geheel in te
rigten voor de kinderlijke behoeften en genoegens, die
niet altijd overeenstemmen met die der volwassenen.
Laat ons derhalve Combe in zijne revue der kinderka-
mer verder vergezellen. Voor de kinderkamers kieze
men vertrekken op eene bovenverdieping, liefst op het
Zuiden gelegen, ruim, luchtig, gemakkelijk te verwar-
men en gemakkelijk te ventileren. Zonder deze voor-
waarden is het onmogelijk de kinderen van zóó veel
goede lucht te voorzien als onmisbaar is tot voorspoe-
digen wasdom. In één opzigt is zuivere lucht meer
onmisbaar tot goede bloedbereiding dan goed voedsel
zelf. Zoo lang wij leven staat toch de invloed der lucht
geen oogenblik stil, terwijl wij het voedsel niet dan met
tusschentijden gebruiken. Onze ademhaling gaat dag en
nacht onafgebroken voort en bij iederen ademtogt
ondergaan wij een invloed, die heilzaam of schadelijk is,
volgens de hoedanigheid der lucht, die ons, omringt. 

Geen wonder dus, dat eene oorzaak, die zoo on op -
houdelijk voortwerkt, na verloop van tijd eene diep
ingrijpende verandering in onze gezondheid te weeg
brengt; geen wonder ook dat opmerkzaamheid op de
kwaliteit der lucht, welke wij inademen, de moeite, die
men nemen moet om goede te verschaffen, ruim-
schoots beloont. Daarom: onder al de nadeelige in -
vloeden, die de kindsheid omringen, is er gééne, die
zóó onfeilbaar zeker en in zoo hooge mate schaadt als
het inademen van bedorvene lucht, en daarentegen
niets bezit eene zoo groote magt om de gezondheid
van zwakke menschen en kinderen te verbeteren, als
verplaatsing uit een onzuiveren in een zuiveren damp-
kring. Derhalve is het van onberekenbaar gewigt dat
de kinderkamers ruim, hoog van verdieping, niet
overladen met meubelen en gemakkelijk te luchten
zijn. Vaak handelen de ouders in strijd met dat begin-
sel en laten hunne kinderen slapen in een bedompt
vertrekje, terwijl eene goede logeerkamer leeg blijft
staan. De kinderslaapkamer mag in geen geval tevens

kinderzitkamer zijn, omdat het dan, voornamelijk des
winters, onmogelijk is op voldoende wijze te luchten
zonder de kinderen aan togt bloot te stellen. Al laten de
ruimte en ligging van het vertrek niets te wenschen over,
is toch toereikende ventilatie of veelvuldige vernieuwing
van de lucht in de kinderkamer ten eenenmale onmis-
baar. Nogtans moet voorzigtigheid hierbij in acht
genomen worden, vooral bij wintertijd. Vóór dat deuren
en vensters tot volledige luchtverversching des ochtends
geopend worden, behoort men eerst de kinderen in
een ander vertrek te brengen en ten allen tijde moet
men ze buiten het bereik van togt of trekking uit open
deuren en vensters houden. Wijders moet op den
warmtegraad gelet worden: deze mag nooit beneden
65° Fahr[enheit] dalen. Open vuurhaarden dragen bij
tot luchtverversching, maar verwekken togt als de deur
geopend wordt. Daarom zijn kamerschutten, vooral
bij het gebruik van een haard, in kinderkamers zeer
nuttig. In de vlam van het haardvuur te staren kan
voor jonge kinderen hoogst nadeelig worden. Terwijl
men koude buiten houdt, moet men met vooral geene
mindere zorg tegen te groote hitte in de kinderkamer
waken. Naarmate de kleinen binnenshuis warmer
gehouden worden, wordt ook het gevaar van koude
vatten en ziek worden, zoodra men ze in de open lucht
brengt, grooter. Daar het organisme zich altijd tracht
te voegen naar de omstandigheden, waarin het indivi-
du leeft, is het duidelijk, dat, zoo men kinderen 23

uren van de 24 in een al te warm vertrek houdt, hun
vermogen om eigenwarmte voort te brengen in die-
zelfde verhouding zal afnemen, en dat, zoo zij in het
24ste uur aan koudere lucht worden blootgesteld, zij
dan veel grooter gevaar loopen door dien overgang te
worden benadeeld dan zoo zij aan een minder warme
temperatuur gewend waren.’

Tot dus verre Combe. Al is zijne verklaring van den
invloed der woning op het kind grondiger dan die
zijne r voorgangers, zijne voorschriften voor de prak-
tijk zijn niet in alle deelen volledig. Wat in de eerste
plaats de ligging van het huis betreft, had Combe
Pettenkofer’s verrassende proeven kunnen kennen
nopens de porositeit van steen, mortel en hout en
nopens de natuurlijke luchtverversching, door steenen
muren heen geschiedende, hij zou opmerkzaam
gemaakt hebben op het voordeel, daarin bestaande,
dat de kinderkamer niet tusschen andere vertrekken,
maar onmiddellijk aan een buitenmuur gelegen zij.
Ofschoon Combe met klem op luchtverversching aan-
dringt, schijnt hij toch geene andere te bedoelen dan
de natuurlijke, welke door vlijtig en tijdig openen van
deuren en vensters verkregen wordt, het zoogenaamde
luchten. Is dit voor kinderkamers voldoende? Meestal
niet. Stellig is het bij geringe ruimte van het vertrek
ontoereikend, of, bijaldien meerdere kinderen daarin
slapen of wonen moeten. Bij den tegenwoordigen stand
der ventilatiekwestie zal men den veiligsten weg gaan,
zoo men met Pettenkofer 1 per mille koolstofgehalte (als
maatstaf der animale uitscheidingsproducten) als
grens beschouwt tusschen goede en slechte kamer-
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lucht, en overal waar dat gehalte overschreden wordt,
kunstmatige ventilatie eischt. In slaapkamers, welke
niet buitengewoon ruim zijn, zal tegen den ochtend
die grens in den regel bereikt worden, en zoo de
onverwende neus van iemand, die uit de buitenlucht
de slaapkamer binnentreedt, slaaplucht ruikt, mag
men het er gerust voor houden, dat kunstmatige ven-
tilatie dáár onmisbaar is. Mogt de behuizing zóó
bekrompen zijn, dat de kinderslaapkamer ook tot kin-
derwoonkamer dienen moet, dan wordt die eisch nog
veel dringender. Reeds Novag [Grundsätze der physi-
schen Erziehung, 1842] ried aan in de vensters blikken
ventilators aan te brengen, die, zonder hinderlijke togt
te veroorzaken, uren achtereen opengehouden en naar
verkiezing gesloten kunnen worden; meer doelmatig
acht hij het echter dergelijke luchtververschingsmidde-
len aan den vloer aan te brengen, daar hij van meening
is dat de onderste luchtlagen de meest onzuivere zijn.
Waarschijnlijk zal men het doel bereiken, zoo men een
of meerdere vensterruiten door ijzergaas of geperfo-
reerd zink (dat naar verkiezing geheel of gedeeltelijk
gesloten kan worden) vervangt. Altijd zal de persoon,
die het ventilatietoestelletje bestuurt, doordrongen
moeten zijn van het hooge belang der zaak en behalve
oplettendheid een fijnen neus moeten bezitten om de
minste onreinheid der kamerlucht te kunnen ruiken.

Keurt Combe goed dat de deur van de kinderkamer
des nachts gesloten blijve? Eene zinsnede doet zulks
vermoeden. Het tegendeel is in den regel verkieslijk.
Voor jonge kinderen houde men des nachts eenig vuur
in de kinderkamer gaande, maar ook dan kan meestal
de deur geopend blijven, mits men een kamerschut,
tusschen haar en de kinderbedjes plaatse. Zijn de kin-
deren boven de 7 jaren dan worde des nachts in hun
slaapvertrek nooit meer gestookt.

Allezins passend is het voorschrift van Combe uit de
kinderkamer alles verwijderd te houden wat de lucht
onzuiver kan maken; niets wat uitdampt, wasemt,
riekt; geen bloemen, geen vogels, katten noch honden,
geen levensmiddelen, geen kaarsen mogen er bewaard
worden; men mag er niet kooken, geen linnengoed
droogen, niet wasschen, niet strijken. Zelfs bij slecht
weder moeten de vensters des ochtends geopend wor-
den, volgens den regel dat de slechtste lucht, die kan
binnendringen, toch minder slecht is dan slaaplucht.
Bij goed weder moeten de vensters van het slaap -
vertrek den geheelen dag opengehouden worden; op
lagen bodem sluite men ze vóórdat de lucht vochtig
begint te worden; bij regenachtig of mistig weder
moeten de vensters driemaal daags gedurende een half
uur geopend blijven.

De reden waarom het gewigtig punt van ventilatie
bijna overal verwaarloosd wordt, bestaat eensdeels in de
algemeene onkunde in gezondheidsaangelegenheden,
anderdeels daarin, dat de gevolgen van onzuiverheid der
lucht niet dadelijk in het oog vallen en niet zoo klaar-
blijkelijk aangetoond noch zoo treffend bewezen kun-
nen worden als andere potentiae nocentes. Maar het is
tijd van dit punt af te stappen; ter verschooning mij-

ner wijdloopigheid, ten deze beroep ik mij op de
onbetwistbare waarheid, dat de invloed der woning op
leven en gezondheid, zoo ten goede als ten kwade, in
het algemeen des te grooter blijkt te zijn, naarmate het
verstandsvermogen van den bewoner tegen schadelijke
invloeden geringer is, en dat alzoo kindsheid en grijs-
heid door eene gezonde woning sterker bevoordeeld,
door eene ongezonde sterker dan andere leeftijden
benadeeld worden.

De school. Nevens de woning doet later de school
zich gelden. Met het eind van het zevende of bij het
begin van het achtste levensjaar zijn de hersenen rijp
geworden voor opzettelijke inspanning, voor eigenlijk
gezegd leeren. De leerschool valt derhalve niet in ons
tegenwoordig bestek; maar het komt meer en meer in
zwang de kinderen reeds met hun vierde jaar naar de
zoogenaamde bewaarschool te zenden, en daar deze in
hygiènischen invloed grootendeels met de leerschool
overeenkomt, zullen de scholen reeds hier ter sprake
gebragt worden, in zoo verre zij namelijk tot de
rubriek der circumfusa behooren, dat is te zeggen, in
zoo verre zij als schoollokalen het kind omgeven.
Allerbelangrijkst is de invloed, dien het schoolbezoek
op de gezondheid der kinderen uitoefent; de veranderde
levenswijs, het langdurig zitten, de inspanning der
hersenen bij te geringe inspanning van het spierstelsel,
de geprikkelde naijver, enz. maken den schooltijd
waarlijk tot een beproevingstijd voor het kinderlijk
organisme; in dezen zin evenwel zal de school in dit
overzigt later onder de percepta hare plaats vinden. De
zorg voor betere schoollokalen en beter schoolameuble-
ment – dit laatste inzonderheid wat banken en tafels
betreft – dagteekent uit de laatste jaren en maakt, tot
heil der kindsheid, snelle vorderingen. Langer nog dan
andere deelen der gezondheidswetenschap bleef de
schoolhygiène – last not least – in volslagene verwaar-
loozing verkeeren. Aan H. Barnard, Super-Intendent
of Common-Schools in Connecticut, komt de eer toe
de opmerkzaamheid het eerst op hygiènischen school-
bouw gevestigd te hebben; zijne Practical illustrations
on schoolarchitecture zijn overrijk aan doeltreffende
wenken en voorschriften, ofschoon het gedeelte, dat
over ventilatie handelt, reeds eenigermate verouderd is.
Clavel in Frankrijk [Traité d’éducation physique et mora-
le, accompagné de plans d’ensemble indiquant la disposi-
tion principale des établissements d’instruction publique,
1855]; Sovet in België [Hygiène publique et privée];
Schreber en Schraube in Duitschland [Genees kundige
wenken omtrent het schoolwezen. Uit het Hoog duitsch
door J.L. Dusseau, 1858] hebben hetzelfde onderwerp,
ieder op zijne wijs, bearbeid. O. Schraube’s werkje: Die
Sanitäts-polizeiliche Beaufsichtigung der Schulen and
des Schulunterrichts, heeft, wat de materiëele inrigting
der scholen betreft, veel aan Barnard ontleend. Ten
jare 1848 heeft dr. J.A. Rijkens Geneeskundige opmer-
kingen en raadgevingen betreffende scholen, leerlingen
en onderwijzers uitgegeven, met eene voorrede van des
schrijvers vader, den bekenden opvoedkundige, R.G.
Rijkens. In het jaar 1861 zijn de Gezondheidsvereischten
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van schoolgebouwen [met toepassing op de lokalen der
Openbare Armenscholen te Amsterdam] toegelicht door
dr. G.A.N. Allebé en dr. H. van Cappelle. In een Volk s -
almanak voor 1863 vindt men, onder het opschrift:
Schoollokalen en schoolmeubelen, hetzelfde onderwerp
ten tweeden male door eerstgenoemden schrijver
behandeld. Kortheidshalve neem ik de vrijheid den
belangstellenden lezer naar beide opstellen te verwijzen,
terwijl men de onmisbaarheid van rugleuningen aan
schoolbanken betoogd, en zoo ik hoop bewezen kan
vinden in Schat der Gezondheid [1861]. In de laatste
jaren heeft Mr. Farncombe Sanders, inspecteur van het
lager onderwijs in de provincie Utrecht, zich verdien-
stelijk gemaakt door, grootendeels op het voetspoor
van Barnard, afbeeldingen te geven van goede school-
banken en tafels, met berekening van de plaats welke
zij beslaan en van de kosten. Zoo is nu proefondervin-
delijk bewezen, dat schoolbanken met rugleuningen niet
belemmerend zijn voor het onderwijs, geene grootere
ruimte innemen dan de ouderwetsche en dat ook de
kosten geen hinderpaal zijn. Alzoo zal eene voorname
oorzaak van scoliose, namelijk het zitten in de school in
gedwongen houding, uit den weg geruimd worden.

Een ander kwaad in vele schoollokalen is moeijelijker
te verhelpen, namelijk de schoollucht; wie schoollucht
noemt, noemt bedorvene lucht. Eene volledige verkla-
ring van den aard en de nadeelen van deze soort van
luchtbederf kan nog niet gegeven worden. Men ver -
genoege zich alweder niet met datgene, wat nopens de
werking van beslotene lucht op volwassenen bekend is,
op den kinderlijken leeftijd over te brengen, want
eensdeels is ook daaromtrent de thans vergaderde ken-
nis nog zeer onvolledig, anderdeels valt het zeer te
betwijfelen of het luchtbederf, dat dáár ontstaat, waar
kinderen bijeen zijn om te leeren, wel geheel overeen-
komt met het luchtbederf dat zich dáár voordoet, waar
volwassenen in grooten getale vergaderd zijn en waar
meestal andere bronnen van luchtbederf voorhanden
zijn, zoo als in werkplaatsen, fabrieken, gevangenissen,
enz. De schadelijke werkingen der schoollucht zijn (1)
onmiddellijke, of (2) opvolgende. De eersten zijn van
geringe beteekenis. Zeer zelden wordt een kind door
het verblijf in een bedompt schoolvertrek, zoo sterk
aangegrepen dat het de school vóór het einde van den
schooltijd verlaten moet; eenige zwaarte in het hoofd,
een onbestemd malaise, dat naar de open lucht doet
verlangen, zijn de eenige subjective teekens; bij menig
kind zal men tegen het einde van den schooltijd een
verhoogd blosje, een vermeerderden glans der oogen,
een snelleren polsslag, met snellere, ietwat hijgende
ademhaling kunnen opmerken. In den regel verdwijnt
alle onbehagelijk gevoel zoodra de scholier op straat
komt. Niet alzoo met de opvolgende uitwerksels; deze
treden langzamerhand en onbemerkt op en wortelen
dieper; zij zijn van des te ernstiger aard, naarmate de
intensiteit van het luchtbederf grooter, de tijd van
blootstelling daaraan van langeren duur en het weer-
standsvermogen van de constitutie des kinds geringer
is. Soms wordt reeds, na weinige dagen schoolgaans,

het uitzigt van den scholier minder frisch en zijn
gelaat in het oog vallend bleeker. De ouders zeggen
dan, ‘dat hun kind de schoollucht niet verdraagt,’ en
teregt; want, ofschoon bij het schoolgaan ook andere
nadeelige factoren in het spel zijn, bijvoorbeeld het
langdurig zitten (dat lijnregt in strijd is met de eischen
van het kinderlijk organisme), zoo draagt toch de
schoollucht de voornaamste schuld; immers de onder-
vinding leert, dat de gezondheid niet, of althans
minde r, lijdt op scholen, welke voldoende ventilatie
hebben. Blijft het kind, door de schoollucht bereids
aangegrepen, de school nu toch bezoeken, zoo begin-
nen bloedbereiding en stofwisseling meer blijkbaar te
lijden, volgens de algemeene ervaring, dat slechte
lucht, dag aan dag ingeademd, slecht, slap, onvolko-
men geoxydeerd bloed geeft en slap bloed ongeschikt
is voor behoorlijke voeding der organen. Levendige
stofwisseling is de spil waarop onze gezondheid draait,
ja als het ware de gezondheid zelve; waar de stofwisse-
ling kwijnt zullen alle overige levensverrigtingen aan het
kwijnen gaan, maar bleekzuchtige verarming van het
bloed schijnt altijd het uitgangspunt te zijn van hetgeen
ik schooldyscrasie zou willen noemen. En geen wonder
dat de constitutie door de inademing van slechte lucht
ondermijnd wordt; men weet dat het respiratieproces in
dien knapen- en meisjesleeftijd uitermate actief is en de
behoefte aan zuurstof alsdan betrekkelijk zeer groot;
men weet dat een knaap, 30 Nederlandsche ponden
wegende, in gelijke tijden, evenveel koolzuur voort-
brengt als een volwassen mensch van 60 Neder land sche
ponden. Zoo lang er geene andere dan gezonde kinde-
ren aanwezig zijn is de schoollucht waarschijnlijk geen
regtstreeksch vergift en brengt zij wèl kwijning, maar
geen bepaalden ziektevorm voort; haar voornaamst en
meest algemeen nadeel schijnt daarin te bestaan dat zij
het weêrstandsvermogen tegen schadelijke invloeden
vermindert en iederen ziekteaanleg, inzonderheid den
aanleg tot scrophuleuse ziektevormen doet toenemen.
Sommigen beweren wel dat schoollucht ziekteaanleg
kan doen ontstaan en willen opgemerkt hebben, dat
soms kinderen door het bezoeken van slecht geventi-
leerde scholen scrophuleus worden, ofschoon zij vóór
dien tijd geene voorbeschiktheid hoegenaamd tot die
ziekte getoond hadden. Met zekerheid mag men
aanne men, dat tuberculosis pulmonum in slechte
schoollokalen wordt voorbereid. Wanneer men zoo
onwedersprekelijk bewezen ziet, dat het arbeiden van
jeugdige menschen in slecht geventileerde werkplaat-
sen zoo dikwerf doodelijk longlijden na zich sleept,
mag men het er ook voor houden dat dagelijksch
bezoek van slecht geventileerde scholen het aantal
teringdooden na jaren vermeerdert, dewijl het de kin-
deren in dien adynamischen toestand brengt, waarin
tuberkeldyscrasie zoo gaarne wortelt.

Hier is echter nog iets anders dat niet uit het oog
verlo ren mag worden: zoo zieke of nog niet geheel
herstelde kinderen ter school komen, zal de schoollucht
een bepaald vergift of althans de draagster worden van
smetstoffen en men weet hoe uiterst ontvankelijk de



kindsheid voor smetstoffen is, niet alleen voor de
zoodanigen, die door aanraking, maar ook voor dezul-
ken, die door de ademhaling worden opgenomen. De
scholen worden dan ook dikwerf brandpunten, waaruit
zich kinderziekten, bijvoorbeeld mazelen, roodvonk,
kinkhoest, hoofdzeer, enz. verbreiden. Verordeningen
van gemeentewege zijn dan ook op dat punt onmisbaar.
En waarin bestaat nu de potentia nocens der schoollucht,
zoo lang zij niet de draagster is van deze of gene bepaal-
de smetstof? Zij bestaat hoogst waarschijnlijk niet enkel
in de vermindering van het zuurstofgehalte der lucht,
ten gevolge van de ademhaling; ook niet alleen in de
vermeerdering van het koolzuurgehalte door dezelfde
oorzaak; immers de werking van het koolzuur is
bekend en eene andere dan die der schoollucht. De
eigenlijke potentia nocens schijnt te bestaan in de rie-
kende excreta uit huid en longen, als de lucht van het
schoolvertrek, daarmede bezwangerd, op nieuw door
de scholieren ingeademd wordt. 

Deze excreta waren tot dus verre onbereikbaar voor
quantitatief scheikundig onderzoek; wèl heeft men
eene organische stof in de lucht van overbevolkte
lokalen kunnen aantoonen, doch heeft nog niet kun-
nen bewijzen, dat dit aangetoonde organische bij-
mengsel het voorname of eenige ziekmakende
bestanddeel is. Men zal in den tegenwoordiger stand
van het vraagstuk waarschijnlijk het digst bij de waar-
heid zijn, zoo men aanneemt dat de schoollucht hare
nadeelige eigenschappen voornamelijk ontleent aan de
riekende respiratie- en perspiratieproducten der scho-
lieren. De vermeerdering dezer stoffen schijnt onge-
veer gelijken tred te houden met de vermeerdering van
het koolzuurgehalte, zoodat men – faute de mieux –
uit de hoeveelheid van het laatste tot de hoeveelheid
der eersten besluit. De aanwezigheid der organische uit-
wasemingsproducten in de lucht van een lokaal verraadt
zich gelukkigerwijs al spoedig door den reuk. Nu is een
goede, onverwende neus een goed reagens voor deze
soort van luchtbederf; een reagens echter, dat het gezag
mist van cijfers, door naauwkeurige analyse verkregen.
Pettenkofer [Ueber den Luftwechsel in Wohngebäuden,
1858] heeft, na herhaalde ontledingen, waarbij tot
maatstaf genomen werd zoodanige kamerlucht, waar-
in gezonde menschen zich behagelijk gevoelen en uren
achtereen zonder hinder doorbrengen, de grens tus-
schen goede en slechte kamerlucht bepaald op 1 per
mille koolzuur. Gunning [noot: Men vergelijke de
belangrijke opstellen van dr. J.W. Gunning over venti-
latie, in: Schat der Gezondheid, 1861] stelt het maxi-
mum voor lokalen, waarin de mensch slechts weinige
uren doorbrengt, eenigzins hooger en bepaalt het op
12 à 14 tienduizendste. Zelden treedt men eene sterk
bevolkte school binnen, waarin men niet althans een-
ige schoollucht ruikt en waarin, het koolzuurgehalte,

bij scheikundig onderzoek, genoemde grens niet over-
schrijdt. Dr. Gunning vond in schoollokalen (niet
geventileerd) 18 tot 22 tienduizendste koolzuur;
Pettenkofer onderzocht de lucht eener school, waarin
de kinderen twee uren vertoefd hadden; eene eerste
bepaling gaf 7,16 promille koolzuur, eene tweede 7,23

promille. Dr. Gunning heeft, op mijn verzoek, de wil-
willendheid gehad de lucht van eenige schoollokalen
hier te Amster dam aan een scheikundig onderzoek te
onderwerpen. In eene Openbare Armenschool in de
Haar lem mer houttuinen werd een koolzuurgehalte aan-
getroffen van 0,0123, nadat de kinderen 2,5 uur ter
school geweest waren; in eene school op den Binnen -
kant, waar de scholieren (alle ramen gesloten zijnde)
nog geen vol uur vertoefd hadden, maar waarin ook
des ochtends school gehouden was, een koolzuurge-
halte van 0,0048. De eerste uitkomst vooral is hoogst
ongunstig.

Zoo men met Pettenkofer aanneemt, dat alle lokalen,
waarin de natuurlijke ventilatie (op temperatuursver-
schil buiten en binnen het vertrek berustende) niet
toereikt om het koolzuurgehalte beneden 1 per mille
koolzuur te houden, kunstmatige ventilatie behoeven,
zal wel niemand, die met een goeden neus en een
gezond oordeel toegerust is, ontkennen, dat voor bijna
alle scholen (voor de eenigzins sterk bevolkte althans)
kunstmatige ventileertoestellen onmisbaar zijn. Nu
zijn alle deskundigen eenstemmig van meening, dat
alleen luchtinstuwing eene ten allen tijde voldoende
luchtverversching kan bewerkstelligen. Maar tot dus
verre was het een groot bezwaar, dat er altijd een man
of jongen vereischt wordt om den luchtinstuwingstoe-
stel in beweging te brengen en te houden. Hopen we
dus dat de prijsvraag, onlangs door de Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering der Nijverheid uit -
geschreven: ‘een werktuig om een ventilator à la Van
Hecke in beweging te brengen, geschikt voor eene
school,’ voldoende beantwoord moge worden, opdat de
schoollucht, de onzigtbare maar verraderlijke vijan d der
jeugd, eens en voor altijd overwonnen worde!

Hiermede is ons overzigt over de circumfusa, in be -
trekking tot de eerste levensjaren, ten einde gebragt.
Tot dus verre vertoonde zich de kinderdiaetetiek niet
van hare gunstigste zijde; op de meeste punten on -
zekerheid en verschil van meening, op enkele slechts
wetenschappelijke gewisheid, op vele gebrek aan
onderzoek, op niet weinige onmogelijkheid om tot
klaarheid te komen. Niettemin heeft, hetgeen zij ons
nopens de werking van temperatuur, licht en woning
op het kind leert, groote waarde voor het leven. Zoo
de lezer door het bovenstaande niet afgeschrikt is, zal
zich bij de beschouwing der ingesta de lichtzijde der
diaetetiek aan zijn oog voordoen.

De geneeskunde rond 1860102
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