
G E D A C H T E N OVER GISTING EN CHOLERA 
IN EEN BRIEF V A N GERRIT JAN MULDER 

UIT 1867 
(Meded. 132 uit het Rijksmuseum voor de Geschiedenis dcr Natuurwe

tenschappen te Leiden) 

M. Rooseboom 

De hicronder gepubliceerde brief van de Utrechtse medicus en hoogle-
raar in de chemie G.J. Mulder (1) is in het bezit van het Rijksmuseum 
voor de Geschiedcnis der Natuurwetenschappen te Leiden gekomen uit het 
materiaal dat zijn leerhng en collega J.W. Gunning (2) had verzameld 
voor een biografic van Mulder, een wcrk dat niet is voltooid. De brief is 
gericht aan dr. A. Sasse, arts te Zaandam (3). 

Uitgangspunt van de correspondentie, waarvan naar het schijnt alleen 
deze brief bewaard is gebleven, vormden enige publicaties geschreven 
naar aanleiding van de cholera-epidemic die in de zomer van 1866 \Vest-
Europa en ook Nederland teisterde (4). 

Na twee brieven van beide zijden, waarvan deze de laatste geweest moet 
zijn, antwoordde Sasse opnieuw met een brochure, waarin hij een aantal 

(1) Gerrit Jan Mulder (1802-1880) promoveerde in 1825 te Utrecht in de medicijnen 
en farmacie. Arts te Rotterdam 1826-1840, hoogleraar in de scheikunde te Utrecht 
1840-1868. Al in 1867, dus kort na het schrijven van deze brief, ging hij met ziek-
teverlof wegens duizelingen en ioenemende bewegingsstoornissen. In 1868 ver-
!.uisde hij naar Bennekom om daar zijn laatste jaren door te brengen in emeritaat. 
Mulder heeft zich blijvende internationale faam verworven door zijn werk over 
eiwitten. 

(2) Jan Willem Gunning (1827-1900), sedert 1865 hoogleraar in de scheikunde te Am
sterdam. 

(3) August Sasse (1832-1893) verwierf bekendheid als anthropoloog en ethnograaf. 
(4) a. G. J. Mulder: De scheikundige middelen der Nederlandsche regering tegen de 

verspreiding der cholera. - Rotterdam, H.A. Kramers, 1° Junij 1866. 47 pp. 
b. A. Sasse: Over den aard der cholera-smetstof.- N.T. Gen. (juli) 1866 (I), 
p. 401-411. 
c. G.J. Mulder: De natuurkundige mcthode en de verspreiding der cholera. - Rot
terdam, H.A. Kramers, 1866. 248 + iii pp. (In het onderhavige artikel aangehaald 
als : Mulder, Cholera, 1866). 
d. Al bij het naderen van de epidemie had Mulder zijn mening gegeven i n : Be-
smettelijkhcid der cholera.- Ned. Lancet 2e serie, Jg. 4 n" 5. 20 pp. 
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zwakke punten in Mulder's uitvoerige choleraboek (1866) aanwees (5). 
De cholera-epidemie van 1866 had veel pennen in beweging gebracht. 

Een brief over dit toen zo actuele en emotioneel geladen onderwerp, ge
schreven door een vooraanstaand medicus en chemicus, vormt een welko-
me aanvulling op de gedrukte verslagen en beschouwingen over de ge-
vreesde ziekte. Zij geeft ons een levendig, zij het enigszins onsystematisch 
beeld van de tegenstrijdige inzichten die er, nu juist een eeuw geleden, be-
stonden aangaande de cholera en de fermentatie. 

Wanneer wij ons in het volgende beperken tot de aetiologie van de 
cholera, en de verspreiding en bestrijding buitcn beschouwing laten, dan 
moeten wij vaststellen, dat de aard van de cholera nog geheel in het duis-
tcrlag. Pas in 1883 zou Robert Koch de «komma» bacil met zekcrheid als 
de verwekker aanwijzen. Bacterien kon men in 1866 nog niet kleuren en 
evenmin isoleren of er zuivere kwekcn van maken. In weefsels kon men 
ze dus niet aantonen, in de darminhoud liet hun aanwezigheid geen con-
clusie toe. Wcl werd al door sommigen de aetiologie van bepaalde ziekten 
in verband gebracht met bacterien. Sasse, die in zijn brochure blijk geeft 
van grote belezenheid en een ruime en heldere blik, wijst op Henle's op-
vatting (6) en voert o.a. aan, dat Delafond en Davaine bacterien hadden 
gevonden in het bloed van dieren, die aan miltvuur waren gestorven, lets 
waarover een levendige discussie gaande was. 

Zij die pathologische verschijnselen tocschreven aan schimmels hadden 
vastere grond onder de vocten. Agostino Bassi had al in 1835 aangetoond 
dat de muscardineziekte van de zijderups («mal del segno*) door een 
schimmel wordt veroorzaakt (7). Schonlein had in 1837 de eerste door 
een micro-organisme veroorzaakte aandoening van de mens gevonden : de 
favus (8) ; en zo waren er nog enkele pathogene schimmels bekend (38). 

Culturen van alle organische stoffen, waaronder natuurlijk ook faeces 
van choleralijders, gaven rijkelijk schimmels te zien, een verschijnsel dat 

(5) A. Sasse : De cholera; opmerkingen naar aanleding van Prof. G.J. Mulder's 
werk : De natuurkundige methode en de cholera.- Amsterdam. J. H. Gebhard & 
Co., 1867. 56 pp. 

(6) J. Henle : Handbuch der rationellen Pathologie. Bd. 2, 1853, p. 466 : Het kan dus 
altijd zijn, dat onder de molcculen die men in ieder microskopisch voorwerp aan-
treft, ligchaampjes verscholen zijn van zeer verschillende en van hoogc betekenis. 
(Vertaling van Sasse 1867, p. 34). 

(7) A. Bassi, Del mal del segno calcinaccio o moscardino... 2 din.- Lodi 1835-36. xi -\-
67 + xiv -{- 60 pp. 

(8) L. Schonlein, Zur Pathogenic des Impetigenes - Miiller's Arch. f. Anat. 1839, p. 82. 
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sommige onderzoekers, zoals E. Hallier, op een dwaalspoor bracht (9), 
Hallier concludeerde uit zijn gebrekkige kweekproeven, dat cholera en vele 
andcre infectieziekten van mens, dier en plant zouden worden veroorzaakt 
door een en dezelfde fungus, die tengevolge van de verschillende voedings-
bodems verschillende pathologische verschijnselen teweeg zou brengen.. 
Als voorvechter van de kiemtheorie van dc infectieziektn heeft hij des-
niettemin naast Pasteur een zekere invloed op de ontwikkchng van het on-
derzoek gehad. 

Tenslotte was er de sterke stroming, die de oorzaak van de cholera 
zocht in een nict-levende stof, een specifieke smetstof, het choleragif, dat. 
evenals elk ander vergif, een sterke reactie in het organisme zou ontkete-
nen (10). 

Er was dus stof genoeg tot discussie. En die was Mulder wel toever-
trouwd. Al in zijn eerste brochure (zie noot 4a) had hij de Nederlandse 
regering op schampere toon verweten dat zij in haar richtlijnen te zeer op 
Pettenkofer's kompas voer en dan nog bij haar voorschriften te weinig 
beginselvastheid en overtuiging aan de dag legde. Voor Pettenkofer's op-
vatting over de invloed van het bodemwater heeft Mulder geen gocd 
woord over. Het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurweten
schappen bezit Mulder's handexemplaar van zijn choleraboek (1866), 
waarin deze later enige aantekcningen maaktc, b.v. «Nieuwe dwaashedcn 
van Pettenkofer over het bodemwater. Tijdschrift Maat Gen. 1867 p. 
35.— Vol onjuistheden en tegcnspraak met zichzclven en met hetgcen 
hij vroeger heeft gczcgd». Op dergelijke wijze worden ook vele anderc 
autcurs door Mulder over de kling gejaagd. 

Mulder zelf achtte «het bestaan cencr vlugtigc smetstoffe bij Cholera 
wel in hoogen graad waarschijnlijk, maar niet bewezen...» (Cholera 1866, 
p. 181.) Hij meende uit allerhande gepubliceerd waarnemingsmateriaal af 

(9) Ernst Hallier (1831-1904) was hoogleraar in de plantkunde te Jena. Hij schreef 
o.a.: Die pflanzlichen Parasiten des menschlichen Korpers.- Leipzig 1866. iv -f-
116 pp. 4 pi. 
Das Cholera-Contagium.- Leipzig 1867. xii + 40 pp. 1 pi. 
Gahrungserscheinungen. Untersuchungen iiber Gahrung, Faulniss und Verwesung, 
mit Beriicksichtigung der Miasmen und Contagien sowie der Desinfection....- Leip
zig 1867. viii -|- 116 pp. 1 pi. 
Parasitologische Untersuchungen bezijglich auf die pflanzlichen Organismen bei 
Masern, Hungertyphus, Darmtyphus, Blattern, Kuhpocken, Schafpocken, Cholera 
nostras etc.- Leipzig 1868. viii -f- 80 pp. 2 pi. 

(10) B.v.: W.M. Gunning : Eene opmerking betreffende de behandcling van de cholera 
asiatica.- N.T. Gen. 1866 (I) p. 332. Deze schrijft o.a. dat deze voorstelling «te-
genwoordig vrij algemeen wordt aangenomen*. 
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te kunnen leiden dat infectie door dc «smetstof» over grote afstand mogc-
lijk zou zijn en stond daardoor dicht bij de aanhangers van de miasmen-
theorie. 

Sasse toont zich in zijn publikaties vrij van vooringenomenheid. Hij 
tracht uit een analyse van de beschikbare gegevens tot de meest doeltref-
fende bestrijdingsmiddelen te bcsluiten. Hij valt Bechamp bij, dat tecr-
produkten daartoe het meest werkzaam zijn. Hij deed zelf proeven met 
carbolzuur. Voelt men bij Mulder de orientatie van de chemicus, in Sasse 
spreekt een biologisch gerichte geest. 

W a s Mulder's belangstelling voor het problcem van de cholera na de 
epidemie en zijn boek van 1866 geluwd, Sasse zou er nog eens op terug-
komen toen zich in 1870 opnieuw een epidemie uit Oost-Europa dreigde 
uit te breiden (11). Deze betreurde toen dat in het problcem van de aetio
logie geen klaarheid was gekomen en lict cnig waarnemingsmateriaal en 
mogelijke bestrijdingsmethoden de revue passeren. Hij constateert dat dc 
schimmeltheorie op iosse schroeven is komen te staan en dat «dc zorg voor 
drinkwater en voor bchoorlijke vcrwijdering der faecale stoffen bij cholera 
het voornaamst» is. 

In Mulder's handexemplaar van zijn cholera-bock (1866) vinden wij 
hierop de volgende aantekening, die Sasse geen recht doet wedcrvaren : 

«Sasse, die na mijne vcrh. over de cholera, daarvan eene kritiek ge-
«geven heeft, en van niets, dan van schimmels en anderc dingen van 
«den dag wilde weten - heeft in het Tijdschrift der Maatsch. van 
«Geneesk. le Afd. April 1870, p. 217 - allcs weder losgelaten, en nu 
«de schimmel-lcer en dc excrementen-infectie leer zeer bestreden. -
«En dat noemt men dan exacte wetenschap !». 

In zijn autobiografic wijdt Mulder aan de zaak Sasse slcchts een - voor 
zijn schrijftrant karakteristicke - alinea : 

«Doctor Sasse van Zaandam, die vroeger de mocite nam, mij die oude 
«schimmcl-leer voor te houden in eene afzonderlijkc brochure, eene 
«brochure, nog al warm geschreven, heeft later propria motu alles, wat 
«hij daarvan gezcgd had, moeten tcrugnemen, in het Tijdschrift der 
^Maatschappij van Geneeskunde. Mij heeft dit geen tijd gekost» 
(12). 

Dit is evencens een enigszins scheve voorstelling van zaken en slechts 
de dood, die hem in 1880 de ogen sloot, heeft Mulder bcspaard, te moeten 

(11) A. Sasse: Cholera; dierlijke stoffen in staat van ontbinding; koper.- N.T. Gen. 
1870 (I), p. 217-222. 

(12) Levensschets van G. J. Mulder, door hem zelven geschreven en door drie zijner 
vrienden uitgegeven. Dl. 1.- Rotterdam, H.A. Kramers & Zn., 1881, p. 277. 
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erkennen dat Basse's opvattingen dichtcr bij de waarheid waren dan dc 
zijne. Immers, het gelukte Koch in 1883 de kommabacil (Vibrio cholerae) 
tc isoleren. 

Uit de brief van Mulder blijkt, dat men nauwc verwantschap zag tusscn 
infectieziekten en fermentatie. 

Ook over dit laatste verschijnsel liepcn de meningen uiteen en werden 
vurige discussies gevoerd. Omstreeks 1866 streden de volgende opvattin
gen om de voorrang : 

1. Chemische theoric van J.v. Liebig (1839) : Allc gisting bcrust op een 
moleculaire beweging, die een zich in chemische beweging bevindend 
lichaam overdraagt op andere stoffen waarvan de elcmenten weinig 
vaste samenhang bezitten. Bij de gisting (in enge zin) is zo'n activi-
teitsoverdrager van buitcnaf noodzakelijk: een ferment, d.i. een le-
vcnloze eiwitsubstantic (13). Tv/intig jaar later ging Liebig nog eens 
uitvoerig op de zaak in en schreef hij onder meer :« Die Zucker zcr-
Icgt sich in Alkohol und Kohlensaure in Folge einer Aufhebung des 
Gleichgewichts in der Anziehung seiner Elemente, welche bedingt 
ist durch cine Substanz, dcren Elementartheilchcn sich in cinem Zus-
stand der Bewegung befinden Ein wirklichcr Zusammenhang der 
vitalcn Eigenschaften dicser organischen Wesen [GarungspilzenJ 
und Bildung der Garungsproducte ist nicht entfernt bewiesen... Wenn 
man die Griinde, womit diese vitalistische Ansicht gestutzt und vert-
theidigt wird, naher beleuchtet, so glaubt man sich in das Kindesalter 
der Naturforschung zuruckversetzt». (14) 
Het optredcn van organismen bij de gisting zou slechts een al of niet 
toevallig nevcnverschijnscl zijn. 

2. Kiemtheorie van L. Pasteur: Het «ferment* van dc gisting is een Ic-

(13) J. Liebig: Uber die Erscheinungen der Gahrung, Faulniss und Verwesung und 
ihre Ursachcn.- Ann d. Pharm. Bd. 30, 1839, p. 250-287. Eveneens in Pogg. Ann. 
d.Physik, Bd. 48, 1839, p. 106-150. 
De «moleculen in mouvement* zijn een begrip afkomstig van de schepper der 
flogistontheorie, G.E. Stahl (1660-1734). Deze schreef in «Zymotechniaca funda-
mentalis seu fermentationis theoria generalis (Halle. 1697): «Faulnis (als auch 
Garung) ist innere Bewegung. Ein .solcher in innerer Bewegung begriffener Kor-
per kann einen anderen annoch ruhigen, jedoch zur Bewegung geneigten Korper 
leicht zu solcher Bewegung hinreissens. 

(14) Chemische Briefe. 4. Aufl.- Leipzig u. Heidelberg 1859. 21. Brief. Geciteerd naar 
de 6eeditie (1878), p. 161-162. 
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vend organisme. Voor elk gistingsproces is een specifiek organisme 
verantwoordclijk (15). 

3. Zymase-theorie van A. Bechamp : De Icvcnde gistcel bevat (na het 
gevormd te hebben) een oplosbaar ferment, dc «zymasc». De zymase 
wordt door dc eel naar buiten afgescheiden en transformecrt daar de 
rictsuiker in glucose. Deze glucose wordt door de gistcel geabsorbcerd 
en dicnt haar tot voedsel. Het afvalprodukt van de stofwisscling van 
de eel is alcohol ; deze wordt door dc eel uitgcschcidcn en is dus een 
excrcet van de eel. Omstreeks 1866 verondersteldc Bechamp, dat het 
ferment zou bestaan uit Icvcnde moleculaire lichaampjes, die een 
Brownse beweging zouden vertonen : de microzyma's. Deze micro-
zyma's zouden kunnen «evolueren» tot bacterien (16). Bechamp's 
panspcrmistische theoric doet meer denken aan de opvattingen van 
Buffon dan aan een moderne enzymthcoric. 

4. Ferment-theoric van M. Traube (1858) : De gisting wordt niet ver
oorzaakt door dc georganiseerde gistplantjes zelf, maar door een door 
het organisme geproducccrd oplosbaar ferment, dat vcrgelijkbaar is 
met diastase en pespine. Traube kon echter het verondersteldc fer
ment niet aantonen (17). De naam enzym werd pas in 1876 door W . 
Kiihne ingevoerd. 

Mulder heeft zich inzakc de gisting in hoofdzaak bij de opvattingen van 
Liebig aangesloten. Dit is begrijpelijk in een periode waarin dc chemische 
synthese van organische stoffen haar eerste triomfen vierde en nicuwe 
wcgen opendc. Hij erkende weliswaar al in 1845 dat bij de alcohol-gisting 
cellen worden gevormd (18), maar wist geen antwoord op de vraag of hun 
ontstaan oorzaak of gevolg van het fermentatieproces is. 

Ook over de wijze waarop cellen gevormd worden was men het nog 
geenszins eens. Rcmak en Virchov hadden wel al in 1852 geponeerd dat 
cellen altijd door deling ontstaan (Virchov 1855 : «omnis cellula a ccllu-
la»), maar in 1866 was deze stelling nog niet algemeen aanvaard. Dc cel-

(15) L. Pasteur: Mcmoire sur la fermentation alcoolique.- Ann. d. Chem. et Physique, 
3e serie T . 58, 1860, p. 323-426. 
Etudes sur le vin, scs maladies, causes qui les provoquent: precedes nouveaux pour 
le conserv'er et pour le vieillir.- Paris 1866. 

(16) A. Bechamp: Les microzymas dans leurs rapports avec I'hSterogenie, I'histogfnie, 
la physiologic et la pathologie. Examen de la panspermie atmospherique continue 
ou discontinue, morbifere ou non morbifdre.- Paris 1883. 993 pp. 

(17) M. Traube : Theorie der Fermentwirkungen.- Berlin 1858. 
(18) G.J. Mulder: Over gist en gisting.- Scheik. Onderi . gcdaan i.h. Laboratorium der 

Utrechtsche Hoogeschool. Dl. 2. Rotterdam 1845, p. 409-481. 
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theorie van Th. Schwann (1839) had nog geenszins afgedaan. Deze ver
ondersteldc, dat de nicuwe cellen zouden ontstaan in een - meestal cxtra-
cellulaire - structuurloze massa («Cytoblastema»), waarin zich eerst de 
nucleolus en daaromheen achtereenvolgens de kern en de cclwand zouden 
vormen (19). Voor micro-organismen werd, ondanks Pasteur's proeven 
in 1861, de generatio spontanea nog geenszins uitgesloten. 

Overziet men de situatie inzake fermentatie en infectieziekten in 1867, 
dan komt men tot de conclusic dat het inzicht in dc biologische sector nog 
zeer verward was, hoewcl de eerste symptomcn van de microbiologic zich al 
hadden aangediend. In de scheikundclaboratoria werd hard gcwerkt aan 
de analyse en synthese van organische stoffen. «Waarneming en proef-
neming» waren voor Mulder dc fundamenten van zijn werk. dus : mate
riaal en gegevens verzamelen. Inderdaad, de tijd van inzicht in de molc-
cuulstructuur van organische verbindingen en in dc fisico-chemischc toe-
standen was nog niet aangcbrokcn. 

Mulder steekt zijn onbchagcn over deze situatie niet onder stoelen of 
banken. Zijn spontaan geschreven brief brengt ons in gedachten wat Don-
ders op Mulder's sterfdag (18 april 1880) over deze in zijn dagboek 
schreef : «....psychologisch problema.... Zijne grootheid lag meer in zijn 
gemoed dan in zijn verstand, meer in zijne phantasie dan in zijne schran-
derheid.... A brilliant man in den volsten zin des woords.... maar gcmis 
aan evenwicht...» (20). 

Mulder's brief luidt als volgt : 

Utrecht 5 jan. 67. 
Zeer waarde Heer! 

Ik begin met U dank te zeggen voor uwen uitnemenden brief. Er kan bij 
mij slechts een bezwaar zijn tegen het openbaar gebruik van hetgcen in 
mijne brieven voorkomt, en dat is, dat ik brieven nooit anders schrijf, dan 
glad wcg, zonder nadenken, en zoals het mij op het oogenblik voorkomt. 
De officiele laat ik ovcrschrijven. en dan denk ik vooraf wel na en corri-
geer voor het overgeschreven wordt.-

In mijn laatsten aan U hcb ik nu niets zo gcplaatst, dat ik het ook voor 
minder wclwillende lezers - en die heeft men wel eens onder het publiek -
gesteld mag heeten te zijn. 

(19) Th. Schwann: Mikroskopische Untersuchungen iiber die Ubereinstimmung in der 
Struktur und dem Wachstum der Thiere und Pflanzen.- Berlin, 1839. 

(20) G. ten Doesschate: De Utrechtse universiteit en de geneeskunde 1636-1900.-
Nieuwkoop, De Graaf, 1963, p. 58. 
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Dit op den voorgrond laat ik allcs gaarne aan U over, want ik heb toch 
een deel van hetgcen ik wilde schrijven geschreven. -

Eene andcre voorloopige zaak is nog, wat door U genoemd wordt «mijne 
meening aangaande vlugtigc organische bases» (21). - Inderdaad ik geef 
U dc voile vrijheid, de meening voor nul te houden; ze heeft voor mijzel-
ven oneindig minder waarde, dan het armoedigste feitje, dat er is. W e -
tenschappelijke waarde heeft die meening niet het allerminst, juist omdat 
zij eene meening is. 

Er liggen daar juist naast mij de Moniteur scientifique van Quesncville 
N 239 1866. waarin Estor van Montpellicr cenen vergclijking geeft van 
Pasteur's en van Bechamp's leer (? )over de fermentatie (22), en Liebig's 
Annalen Jan. 1867 (23). - Op iedere bladzijde van het eerste heb ik 100 
vraagtekens tc zetten, en het slot van het laatste, dat ik hier afgcschreven 
insluit, heeft mijne geheelc Sympathie. 

Reproductie van dezelfde werking, zonder nieawe celvorming (24). 
Daarom beweegt zich. geloof ik, de hoofdvraag, en werking nu hier geno-
men in den zin van chemisme, dus tevens het voortbrengen van nieuw en 
hetzelfde materiaal.-

(21) Sasse had Mulder rekenschap gevraagd van diens opmerking : «een vlugtig begin-
sel, organisch, maar niet georganiseerd, kan zeer wel de oorzaak zijn der hospi-
taal-versterving» (Mulder, Cholera 1866, p. 214). In zijn brochure (1867, p 35) 
schrijft Sasse : «Tegen Prof. Mulder's meening. dat eene vlugtige organische ba
sis zeer wel als oorzaak zou kunnen beschouwd worden van cholera, zou minder 
bezwaar zijn, wanneer niet het opgenomen gif zich in het ligchaam der lijders re-
produceerde». 

(22) [A.] Estor, reccnsie van : L. Pasteur: Etude sur le vin...- Paris 1866. In : Le Mo
niteur scientifique. T.8 (2e serie T.3) . 1866, p. 1051-1057. 
Alfred Estor (1830-1886) was de voornaamste medewerker van Bechamp te 
Montpellier. 

(23) J. von Liebig : Die Entwickclung dcr Ideen in der Naturwissenschaft.- Liebig's 
Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. H I . 1867, p. 1-27. 
Het bedoelde citaat is niet bij Mulder's brief bewaard gebleven. Liebig's stuk 
heeft een algemene historisch-wetenschappelijke inhoud en een liberale strekking. 
Met de onderwerpen van Mulder's brief heeft het niet rechtstreeks te maken. 

(24) Mulder had geschreven (Cholera 1866. p. 214) : «Is er geen ander reproductief 
gif denkbaar of het moet eene eel zijn ? Denkbr.ar zcker.» Sasse had daarop onmid-
dellijk toclichting gevraagd. Mulder had hem toen als scheikundige proccssen waar 
reproductie plaats vond zonder dat daarbij van celwerking sprake zou zijn boter-
zure gisting en azijnwording genoemd. Sasse had daartegen begrijpelijke beden-
kingen (1867, p. 35). 
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Vermolming van hout (25) - niet ten gevolge van Merulius destructor, 
of een anderc plant, maar pure vermolming toont het ons, mcen ik, in fo
lio.- Een stukje in vermolming begrepen hout, aan gezond hout gcklcmd, 
doet het gczonde ondergaan. Nieuwe cellenvorming is daar onmogclijk, 
want er is niets in oplossing.-

Een rotte kool in een groenwinkel is een triviaal bekend feit. -
Is dc kool nog nat genoeg, om over cellenformfn^ (26) in twijfel te blij-

ven : het drooge hout is droog.-
Zoo nu eene pick van een gckneusde appel twijfel ovcrlaat: het drooge 

hout leert : «overplanten van werkzaamheid», «molccuIen in mouvement* 
(27), «gelijkcn brengen gelijken voort», alles zonder cellenvorming.-

Aan dat eene feit zou ik volkomen genoeg hebben, om bij alles. waar, bij 
verschuiving der dcelen, ooA: Cellen gevormd worden, te vragen : wat gaat 
vooraf en wat volgt ? Moleculair mouvement, dat ook cellen geeft, of mo-
leculair mouvement, dat tegelijk cellen geeft en dien ten gevolge wat an
ders ? 

Moleculair mouvement dat oo^ cellen geeft, komt mij alleen voor waar
heid uittedrukken; want naar die voorstelling zijn er twee soorten van mo
leculaire mouvemcnten; eene, die cenvoudig scheikundige nieuwe produk
ten geeft; eene, waarbij onder die nieuwe produkten ook cellen zijn. 

Die twee rubrieken erken ik gaarne, want zoo zien wij het; dan valt het 
cellenwordcn in het algemeene kader van worden van praecipitaten. van 
kristallen enz. enz. (28). 

Zoo de zaak opvattende is alles moleculaire werking. en hebben zij daar
van zoo vele rubrieken. als de gewrochten ons aanwijzen. 

Het vermolmde hout behoef ik nu niet meer te schuwen. al worden er 
ook geene cellen bij gemaakt. Verschuiving der deelcn. splitsing en opbou-

(25) Met «vermolming» bedoelt M. droge rot, die veroorzaakt kan worden door tal-
rijke schimmelsoorten. Voor infectie is 20% watergehalte nodig; alleen in verge-
vorderd stadium ziet het hout er droog uit. Ook dit voorbeeld van Mulder houdt 
geen steek. 
Merulius destructor (thans : M. lacrimans) is de huiszwam. 

(26) Door de term «cellenvorming» te gebruiken laat Mulder in het midden op welke 
wijze de vermeerdering van cellen geschicdt. Zie ook noot 28. 

(27) Mulder volgt hier de hierbovcn in de inleiding geciteerde opvatting van Liebig. 
Mulder zelf schreef in 1857 in zijn verhandeling «Het Biers (zie noot 32) over 
het nieuwe veld van onderzoek dat is geopend «sedert de vreemdsoortige opvat
ting der gisting als gevolg van eene nieuwe vegetatie, heeft plaats gemaakt voor 
de toepassing van Stahl's moleculen in mouvement» (p. 267). 

(28) Mulder blijkt hier inzake de celvorming de opvatting van Schwann te huldigen 
en niet die van de celdeling. 
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wing, chemische beweging, die in hare uiting en door de materie zelve dn 
door dc omstandigheden, waaronder die materie verkcert, bepaald wordt. 

De levensverschijnselen van chemischen aard kunnen gesplitst worden 
in tweeen : in afbreken (splitsen) en in opbouwen. Het afbreken is b.v. 
verdeelcn van amygdaline in pr. zuur (29), bittere amandelolic en suiker. 
Het opbouwen is b.v. het maken van samengesteldc ammoniakken. Zeer 
dikwerf gaan beide zamen, maar noodwendig is dat zamengaan niet. 

Zouden wij in het algemeen het chemismus van planten en van dieren 
definicren, dan zou het wezen, dat de planten opbouwen, de dieren afbre
ken, dat is, dat er in dc planten opgebouwd, in de dieren afgebroken wordt. 

Opbouwen is. van het eenvoudigere het meer zamengestelde maken : uit 
CO^-HO-NH^ vormen cellulose, amylum. suiker, ciwitstoffen, organische 
bases; afbreken is .splitsen, vervallcn ten slotte in CO^-HO-NH^ enz. 

Zo ik niet dwaal geschiedt dat opbouwen en afbreken altoos door wer
king en wedcrwerking; dus als bij den magncet. die het ijzer aantrekt, of 
bij het ijzer, dat den magnect aantrekt. Twee werkingen zijn altoos bij 
chemisme noodig ; wil men het ecnen noemen rcageren, het is mij wel, 
maar tusschen ageren en reageren zie ik bij moleculaire werking geen ver-
schil.- Zuurstof verbindt zich met waterstof tot water, en waterstof ver-
bindt zich met zuurstof tot water. Werking en terugwerking kunnen zclfs 
niet in intensitcit verschillen, want na dc werking is er evenwigt in het 
product, en evenwigt eischt a = a.-

Alzoo - en ik verzoek U vriendelijk, hier niet tc schrikken : motoren ken 
ik in dc chemie niet, en in dc geheelc wereld van stofwisscling niet. Een 
primum agens ken ik niet. 

Derhalve ook geen ferment (30).- W a t men uit Schiedam bekomt heei 
wel zoo ; maar het is het niet.-

Ik mag nemen tot excmpel dc diastase (31).- Magendie heeft gelccrd, 
dat een stukje buikvlies, wat bloed, hersencn - maar laat ik korter zijn, dat 
alle zachte deelcn van een dier diastase zijn. Voor mijn deel hcb ik elk 
plantensap eene diastase bevonden te zijn (Het Bier) (32).-

(29) Pruissisch zuur, HCN. 
(30) «Ferment», in de oude alchemistische zin, was clke substantie, die in staat is een 

chemische reactie teweeg te brengen. Daar Mulder de gist niet als oorzaak van dc 
gisting erkende, was het voor hem dan ook geen ferment. 

(31) Uit de tirade die hier volgt blijkt hoe verwarrend weinig nog bekend was over 
de enzymen, de veelheid van specifieke vormen, hun vermeerdering enz. 

(32) G J. Mulder; Het bier schcikundig beschouwd (Scheik. Verhand. en Onderz. dl. 
1, 3e stuk).- Rotterdam, H.A. Kramers, 1857. 374 pp. Op p. 155-182 schrijft Mul
der over de «zoogenaamde diastases-. 
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Alzoo de geheele organische wereld, bijna, in staat, om amylum in suiker 
te veranderen.-

Zwavelzuur en zoutzuur en phosphorzuur doen het ook. 

Dat is te zeggen : suiker treedt uit amylum te voorschijn, wanneer zekere 
beweging op dat amylum inwerkt; het amylum kan die beweging opne-
men.-

Dat datgene, waarvan de beweging op het amylum uitging - om deze 
gewone term hier nu te gebruiken - niet zonder invloed bhjft van het amy
lum is zeker. Maar hoe zal ik in staat zijn, U de produccntcn van die te
rugwerking te doen zien ? Dc wetenschap heeft hier nog slechts eenige 
weinige dingen onderscheiden.-

Diezelfde diastase, door U genoemd, mag ik aanhouden. Het geheelc 
organische rijk is er vol van. Wordt zij dan niet onophoudelijk gerepro-
duceerd ? In een graankorrel is er maar weinig van, maar was er geene dia
stase in, dan kon het graan niet kicmen. En wordt er onder het kiemen 
niet veel van gemaakt ? En geeft deze diastase nu niet nieuwe diastase in 
al de korrels van de nieuwe plant. En geven al deze korrels, als ze later 
ontkiemen, niet veel diastase ? 

Ik gebruik hetzelfde woord voor misschien honderden van stoffen, ge-
vormde en niet gevormde, de ecrsten inoplossing ovcrgegaan.- Sap van en-
dyvie, van Savoye koole, zwavelzuur, een stukje van een hart, zoutzuur, 
een stukje van eene nier : amylum vindt zijne diastase overal. 

Ik bcken U, dat ik evenmin een van dc honderden organische stoffen 
kan maken, als een diamant. Maar ik zie ze worden in het organische rijk, 
wclk rijk van planten en dieren dit voor mij gemeen heeft met de aard-
korst, dat in alle drie zijn vaste en druipend vloeibarc dcelen, die op el-
kander werken en terugwerkcn, en uit welke werking en terugwerking 
verandering van vaste en van opgeloste stoffen te voorschijn treedt. 

De verschillen tusschen het organische en anorganische rijk behoef 
ik een kundig man, als U is, niet optemerken. Maar de ovcreenkomst is in 
den grond volkomen: werking en terugwerking van solida en soluta, en 
praecipitaten en kristallen in het eene en cellen en hetgcen daarvan wordt 
in het anderc als produkten. 

Fermenten, cmulsies, diastasen zie ik overal of nergens. Overal, omdat 
ik overal moleculaire werking zie ; maar nergens, omdat er nergens een 
primum agens onder dc stoffen is.-

Dc grond van de eigenaardigheid des organischen rijks kan niet in het 
zilver of het koper, maar moet in het carbonium liggen, voor zoo verre dit 
een onmisbaar element is voor al wat georganiseerd zal kunnen worden. 
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Het carbonium alleen is echter niet voldoende : CHO, of C H N O worden 
daaroe zamengevorderd. - HO of H N O vormen nooit lets georganiseerds. 
In zoo verre mag aan C veel toegekend worden van dat cigenaardige, tot 
eigen vormen bepalende, waarvan men in zilver- of koperverbindingen 
nooit lets zict.-

Maar verdcr ga ik niet. Van Pasteur's hoofdzaken kan ik niets vattcn; 
Bechamp kan ik niet vatten; Darwin kan ik niet verstaan. Ik houd mij aan 
waarneming en proefneming, dat is aan ervaring, en maak daaruit dcduc-
ties, die voor dc hand liggen. 

En zoodoende is er voor mij onsterfelijkheid, zoo vast en z66 zeker, 
als ik een gcestelijk God, die alma[g]tig is en wijs en goed, erken met mijn 
geheele denkvermogcn.-

De sprong, die ik hier maak. is geen sprong. Dc vier woorden boven aan 
deze pagina : voor de hand liggen, daaraan houd ik mij.-

Voor de hand ligt in mij, dat ik niets weet.' Nu neem ik inwendig en 
uitwendig waar.- Over chemische werking kan ik wel lets meer redekave-
Icn, maar ik weet toch niets. En mijn inwendige zin getuigt mij z66 zeer 
van een eeuwig leven en van God Almagtig. dat ik eer al wat stof is zou 
kunnen houden voor zinsbedrog, dan God en Onsterfelijkheid negeren.-

Gij ziet, dat ik aan U schrijf uit het hart, en zoo mag ik dan nog hierbij 
voegcn, dat mij het zien opgaan dcr zon, dat ik een groot deel van het 
jaar in eenzaamheid geniet (33), er op uit trekkende in de Vrije Natuur, 
een inwendig leven schept, dat een oneindig vermogen heeft. 

Na deze excursie kom ik op Llwen goeden brief terug. Maar ik ben door 
U verstaan, dat Bechamp's zymase voor mij Chincesche taal is. 

Over celwerkzaamheid of celkracht had ik het genoegen, U in mijn 
voorgaande te schrijven. Mannen als Schulze (34) hebben in de voorstel
ling weinig klaarheid gebracht. zoo ik meen; althans zijne caoutchoucko-
geltjcs, en zijne daaruit geconstrueerde fibrine heeft evenmin een gezon-
dcn zin gehad, als Liebig's plantenfibrine.-

Inderdaad stem ik u bij, als ik bij U lees, dat «cellen zijn de plaatscn, 
waar eene bepaalde soort van verschijnselen zich openhaart».-

Verschijnselen nu zijn toestanden, in verandering begrepen, en die ver
andering in dc stoffelijke wereld wordt tegenwoordig arbeid genoemd. 
Het woord is ongelukkig, maar men heeft alsnog geen beter; zeker is het 

(33) Mulder Iced in ernstige mate aan slapeloosheid. 
(34) Mulder bedoelt waarschijnlijk Max J.S. Schultze (1825-1874), die in 1861 schreef 

«Uber Muskelkorperchen und das was man eine Zelle zu nennen habe» (Arch. f. 
Anat. u. Physiol.). 
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beter dan het woord kracht intevoeren en van krachten te spreken, zooals 
Blumenbach deed van vires vitales (35). 

Bij alle veranderingen van toestanden der stof (verschijnselen in de 
stoffelijke wereld) schijnt (en hier ben ik omzigtig) maar een grond te 
bestaan : de wet van «behoud van kracht*, door Mayer het eerst uitge
sprokcn en door Helmholtz en andcrcn zo meesterlijk uitgcwerkt, schijnt 
dit aanteduidcn (36).-

Een man draait aan een electriseertoestel en vervormt (sit venia verbo) 
den arbeid, door hem verrigt in een acquivalcnt electriciteit. Dat acq. el. 
wekt een acq. magnetismc in week ijzer op, en dat acq. magnetisme kan 
een acq. gewigt opbeuren.-

Een acq. chemisme, bij het verbranden van stcenkolcn, wekt een acq. 
stoom op van den stoomkctel, een acq. beweegkracht bekomt daardoor dc 
stoomketel, en die bewecgkrac[h]t kan nu dienen in de plaats van die van 
den arm van den man hierbovcn.-

Al deze uiteenloopende verschijnselen treden aequivalentsgewijzc op ; 
geen arbeid gaat er verloren : eene enorme waarheid, die kan gcplaatst 
worden naast eene andere, door Lavoisier uitgesprokcn, dat er geene stof 
verloren gaat.-

Beide groote waarheden worden dankbaar crkend. Maar zie ik nu in het 
plantcnrijk dat prachtige en dartele leven als resultaat van - in de hoofd
zaak - ontleding van koolzuur en uitstoting van zuurstof en assimilatie van 

(35) J.F. Blumenbach (1732-1840) te Gottingen, vooral bekend als vergelijkend ana-
toom, nam aan dat groei, regeneratie, voortplanting en dergelijke verschijnselen 
worden veroorzaakt door vires vitales. Hij schreef o.a. «Uber den Bildungstrieb* 
(Gottingen 1791). 

(36) Julius Robert Mayer (1814-1878) ontwikkelde zijn theorie van het behoud van de 
«kracht> in de jaren 1841-1878, o.a. in Liebig's Ann. d. Chemie: Bemerkungen 
uber die Krafte der unbelebten Natur (Bd. 42, 1842, p. 233). De fysiologische pro-
cessen betrok Mayer voor het eerst in deze. oorspronkelijk fysische, gedachten-
gang in een boekje ; «Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem 
Stoffwechsel. Ein Beitrag zur Naturkunde».- Heibronn (1845). 
Liebig werkte te zelfder tijd over het probleem van de dierlijke warmte. H. Helm
holtz leverde eveneens een bijdrage tot het onderzoek van het energiebegrip in 
zijn zuiver fysische brochure «Uber die Erhaltung der Kraffs> (Berlin 1847. 72 
pp.) . Later heeft Helmholtz verklaard, dat hij de verhandelingen van Mayer pas 
had leren kennen na de publikatie van zijn eigen geschrift (Wiss. Abh. v. H. 
Helmholtz, 1882, Bd. 1, p. 12). 
Mulder's bezwaar tegen de term «kracht» is gerechtvaardigd. Het woord «ener-
gie» in zijn huidige betekenis is ingevoerd door W.J.M. Rankine, toen deze (in 
1859) de theorie van de stoommachine baseerde op de mechanische warmte-theo-
rie. Mulder had daar in 1866 blijkbaar nog geen kennis van genomen. 
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ammoniak en water; zie ik al die gewrochten in het plantcnrijk tot stand 
gcbragt door dien arbeid van koolzuur enz., en in die gewrochten dien ar-
beid in die nieuwe en uitstekende gedaantc, dan gcvoel ik, dat wij men-
schen geene vermogcns genoeg hebben, om de transformation van dien 
arbeid op het spoor tc volgen.- Nooit zal een mensch dat kunnen doen, en 
zou nog icmand twijfelcn, ik vraag, wat men in waarheid van den magnect 
en het magnetiseren weet. Dc uitroep van Haller (37) brengt ons hier 
vrede aan.-

Kunstmatige celvorming mag daarom niet onmogelijk geacht worden, 
naar mijn oordeel.- Maar hij die ze maken kon ad libitum zou nog even 
wijs zijn, als hij, die een stuk staal met een magnect bestrijkt. 

Al kost het mijn leven : ik weet niet, waardoor Sulphas Calcis oplos-
baarder is dan Sulphas strontianae en deze oplosbaardcr dan Sulphas ba-
rytae. De baryt is oplosbaardcr dan dc strontiaan en dc strontiaan oplos
baardcr dan dc kalk. Genoeg, om het nooit te kunnen weten. En zegt mij 
icmand, dat de onoplosbaarhcid zamenhangt met grootcre digtheid, dan 
vraag ik natuurlijk naar den grond van die grootcre digtheid. En 
zou mij dat aangewczen zijn, dan vraag ik naar datgene, waartoe ik ver-
wezen ben enz. enz.-

Ik bespeur daar, bij het nemen van een ander blaadjc papier, dat ik veel 
te veel van Uwc goedheid verg, om dat alles, het een al minder beduidend 
dan het andere, te lezen. 

Maar ik mag toch nog lets voegcn bij het voorgaande over ons oorspron
kelijk uitgangspunt.-

Dc arbeid die zich in de verschijnselen der cholera openbaart is mij een 
raadsel. Maar dat raadscl is mij niets grooter dan alles, wat er is. B.v. een 
paard draagt 340-350 dagen, eene koc 280, een varken 112-120 en eene 
czclin precics een jaar. Ik weet niet waardoor mijn inkt zwart is, al ken 
ik ook tannas ferri. Ik weet niets.' 

Van de cholera zal men, denk ik, niet veel meer leeren, dan men nu van 
mazclcn weet. 

Georganiseerde voorwerpcn in de darmen, en kiemen daarvan door de 
lucht: het is zeer wel bestaanbaar. Maar zou in waarheid onze kennis iets 

(37) Welke «uitroep van Haller* kan hier bedoeld zijn ? 
(38) Voor de ziekte van de zijderups zie de inleiding en noot 6. 

De druivenziekte wordt eveneens door een schimmel (Uncinula necator) veroor
zaakt. In Mulder's tijd waren alleen nog maar de conidiendragers ervan bekend, 
onder de naam Oidium Tuckeri. 
Dc «aardappelen ziekte* veroorzaakt door de schimmel Phytophthora infestans 
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zijn vooruit gegaan ? Van zijdewormen-ziekte, van druiven- en aardap-
pelen ziekte (38) en vele van dien aard herlcidt zich de tegenwoordige 
kennis, die gefundeerd is, tot woekeren, als bij woekerplanten. Maar nie-
mand zal toch zulk eene interpretatic aan de cholera verschijnselen geven. 
De vraag zou dan altoos nog blijven naar een vergif (39), dat is icts 
waarop al wat georganiseerd is en leeft, sterk terugwerkt.-

Kiemcn in de lucht zal men alsnog niet kunnen aanwijzen; men heeft ze 
nog van veel niet gevonden. En voor die kiemen als zaadjes van de plant-
jcs in de intestina (die men bij cholera ook nog niet gevonden heeft) zijn 
aangewczen, blijft het, als bij ileo-typhus, onbeslist, of zij oorzaak zijn of 
gevolg.-

Zoo wij nooit een typhus patient gezien hadden, maar die ons beschre-
ven werd, en wij waren dan niet gchcel en al vrccmd aan dc wijze, waarop 
de microphyten gewoon zijn zich te ontwikkelen, de plaatscn, die zij als 
bodem kiezen, zouden wij er niet vrccmd van kunnen zijn, te zeggen : daar 
in die darmen, kan zeer wel een vruchtbare bodem zijn.- En dan zou hun 
optredcn toch niets gemeenhebben met het typhus lijden ; het zou een ge-
volg zijn, als het delireren.-

Uw blik is te juist, om niet de mogehjkheid te erkennen, dat, zoo men 
eenmaal bij cholera dat kleine goedje vinden zou, het ook enkel en alleen 
gevolg zou kunnen zijn.-

Om als oorzaak van cholera crkend te worden, zou noodig zijn een iso
leren, een toedienen en daarop volgen van cholera (40). alles als bij eene 
vergiftiging met acid, hydrocyanicum.-

En dan zou het, me judice, nog zijn een vergif in een georganiseerd we-
zentjc, zoals strychnine is in nux vomica, zoals vergiften bestaan in padde-
stoelen, in schimmels enz.-

En mag ik vragen, of hetgcen bij boterzuurvorming aan georganiseerde 

De Bary, trad in 1845 voor het eerst in Europa op en veroorzaakte er al spoedig 
grote schade. 

(39) De vraag naar het «vergif» zou een zeer taai leven hebben en zeer veel tegenstand 
bieden, niet alleen aan de bacteriologen, maar ook aan b.v. G. Grijns toen deze 
in 1901 als eerste begreep dat de oorzaak van de beri-beri in een «partiele hon-
ger» moet worden gezocht. 

(40) J. Henle formuleerde al in 1840, in zijn «Pathologischc Untersuchungen*, de vol
gende postulaten voor het natuurwetenschappelijk onderzoek naar dc microbiele 
aetiologie van contagieuse en miasmatische ziekten : 1. het organisme komt bij 
elke lijder voor ; 2. het moet geisoleerd worden en 3. daarna opnieuw de ziekte 
kunnen veroorzaken. Ongeveer veertig jaar later zou Rob. Koch deze draad weer 
opnemen. 
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wezentjes optrcedt, oorzaak of gevolg is ? Gelijktijdig optredcn kan een 
van beiden zijn.- Bij azijnzuur vorming zou ik geene oorzaak mogen erken
nen in dc myxodcrma : de zuivcrstc alcohol in eene flesch, half met lucht 
gevuld, wordt na ecnigen tijd azijnzuur houdend. Geen myxodcrma is hier 
mogclijk; dc sterke alcohol doodt allcs. 

Ik hoop, dat het LI gelukken zal, mij te beschamen, waar ik zoo ontmoe-
digend gestemd ben over de beperkthcid onzer vermogcns, in rapport tot 
dc onderhavige kwestie. In elk geval zal ik alles van Uwe handen met 
dankbaarheid opnemen, en rustig genieten.-

Geloof mij steeds hoogachtend 
U toegencgen 
G. J. Mulder. 

Naast het vermolmde hout zal uwe goedheid wel willen plaatscn al wat 
er naast behoort. Als eindwcrking is de produktie van koolzuur, ureum 
enz. in het dierlijke organisme daar volkomen naast te plaatscn. In dien 
zin is het dierlijke leven waarlijk een proces soortgclijk als vermolming. 
Maar dit roerde ik in mijn ecrsten aan.-

Vergun mij U in het ingetreden jaar hartelijk geluk te wenschen op elk 
dccl van uw leven.-
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