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D. de Moulin*
MICROSCOPIE EN KANKERDIAGNOSTIEK IN DE EERSTE HELFT
VAN DE NEGENTIENDE EEUW
Lange tijd heeft men het ontstaan van kanker willen verklaren met behulp
van humoraal-pathologische begrippen. Schreef men aanvankelijk opgezag
van Galenus die akelige kwaal vrijwel algemeen toe aan een overmaat of een
verkeerde samenstelling van de zwarte gal, sinds de zeventiende eeuw
zochten velen de oorzaak in ziekelijke afwijkingen van de lymfe.'
Omstreeks het midden van de achttiende eeuw treffen we de eerste voorbeelden aan van een solidair-pathologische opvatting die in de negentiende eeuw
de overhand zou krijgen. Twee bekende Amsterdamse chirureijns uit die
dagen, Jan Grashuys (1699-?) en David van Gesscher (1736-1810). schreven
in respektieveiijk 1741 en 1767 dat het mammacarcinoom niet uitging van de
melkklier zoals algemeen werd aangenomen, maar een ziekte was van het
'celwijs weefsel', het periglandulaire vet.' Deze uitspraak, hoe onjuist ze ook
is, bewijst dat het woord 'weefsel' in het medische spraakgebruik was
ingeburgerd lang voordat Bichat omstreeks de eeuwwisseiing de grondslagen zou leggen van de moderne histologic. Het adjectief 'celwijs' heeft
natuurlijk niets uit te staan met weefselcellen in de huidige betekenis van het
woord, het beschrijft de compartimenten van het lichaamsvet.
In 1801 schreef Bichat dat alle verschillende kankers min of meer uit 'tissu
cellulaire' — thans te verstaan als 'bindweefsel' — zijn opgebouwd.' Hoewel
deze opvatting — die nog in 1863 door Virchow is verdedigd" — op den
duur geen stand heeft kunnen houden. heeft het werk van Bichat en van zijn
leerlingen er wel toe bijgedragen, dat men kanker ging beschouwen als een
ziekelijke ontaarding van weefsel.
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De histo-pathologische onderzoekingen van Bichat en zijn school zijn
uitgevoerd met het blote oog. Nadat in de zeventiende en de vroege
achttiende eeuw onderzockers als Malpighi, Hooke. Swammerdam en Van
Leeuwenhoek met hun primitieve microscopen tal van belangrijke ontdekkingen hadden gedaan — haarvaten, bloedcellen, fijnere structuren van
sommige organen, eencellige diertjes, bacterien — was het microscopisch
onderzoek in de loop van de achttiende eeuw in een impasse geraakt. Die
eeuw heeft wel mechanische. maar geen optische verbeteringen van de
microscoop voortgebracht. De onduidelijke beelden van de ongecorrigeerde
samengestelde microscopen waren zo moeilijk te interpreteren, dat velen
wantrouwen waren gaan koesteren tegen alle microscopic. De invoering van
een bruikbaar achromatisch objectief door de Amsterdamse instrumentmaker Hermanns van DeijI in 1807, maakte de microscoop echter opnieuw tot
een waardevol wetenschappelijk instrument.' Het microscopisch onderzoek
kwam weer in de belangstelling te staan.
De eerste belangrijke bijdragen tot de kennis van de microscopische bouw
der tumoren verschenen in Duitsland. toen in 1838 Matthias Jakob Schleiden (1804-1881) en Theodor Schwann (1810-1882) te Berlijn. de eel als
elementair bestanddeel van het weefsel van respectievelijk planten en dieren
ontdekten en beschreven.' Zulke cellen zouden naar de mening van beide
onderzoekers voortkomen uit een amorfe. vormende, half-vloeibare grondsubstantie, het blastema. Hierin zouden eerst de celkernen ontstaan, als het
ware neerslaan uit een oververzadigde oplossing, en iets later het cytoplasma
als omhullend laagje.
Schwann was toen hij zijn ontdekking bekend maakte, werkzaam op het
laboratorium van zijn leermeester Johannes Miiller (1801-1858), hoogleraar
in de anatomic en fysiologie. Het zai dan ook geen toeval zijn geweest, dat in
hetzelfde jaar 1838 Muller zijn geillustreerde verhandeling Uber den feinern
Bau und die Formen der krankhaften Geschwiihte uitgaf.' In dit klassiek
geworden werk toonde Miiller aan, dat ziekelijke gezwellen eveneens uit
cellen zijn opgebouwd. Hun vormelementen zijn analoog aan die van het
normale weefsel, of aan embryologische voorstadia ervan, maar de natuurlijke verhoudingen die het gezonde weefsel typeren zijn zoek geraakt. Onder
de cellen van het kankerweefsel vallen vooral 'kugelartige Zellen' op:
5. M. Roosebooni. Microscopium (Leiden. 1956) 17.
6. M.,1. Schleiden. "Beitrage 7ur Phylogenesis", Archiv fur Anatomic. Physiologic und
wissenschat'tliche Medizin (1838) 137-76. Th. Schwann. Mirkoskopische Untersuchungen
uber die Uhcreinstimmung in der Siruklur und dem Wachslhum der Tiere und Pflanzen
(Berliin. 1839). Het cssentieic hieruit had Schwann een jaar tevoren al gepubliceerd in
Frorieps Neue Noiizen aus dem Gehieic der Natur- und Heilkunde. dl. 1. 125 e.v.
7. .t. Muller. Cher den feinern Bau und die Formen der krankhaften Geschwiilsie. Lief. 1
(meer niet verschenen) (Berlijn. 1838) 5-9.
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vesiculaire vormsels waarin korreltjes of een enkele kern die wat groter is
dan normaal, of zelfs complete jonge cellen te zien zijn. Deze blaasjesachtige
elementen beschouwde hij als het 'seminium morbi'. Daarnaast zag Miiller
nog 'geschwanzte Korperchen'. Zelf duidde hij zulke staartcellen als onrijpe
bindweefselcellen, maar anderen waren minder voorzichtig en beschouwden
ze als typische kankercellen. Virchow heeft later ten aanzien van die
vormsels sarcastisch opgemerkt, dat aangezien de kreeften van de zoologen
staarten hebben, menigeen geneigd was de 'cancers' van de pathologen van
gelijksoortige uitsteeksels te voorzien'.*
1838 is een opmerkelijk jaartal in de geschiedenis van de cancerologie.
Onder de vele publicaties die in dat jaar het licht zagen, valt in Nederland de
Dissertatio medico-chirurgica de morbis mammarum te noemen waarmee
Herman Liihrman (levensdata mij onbekend) in Leiden tot doctor in de
geneeskunde promoveerde. Hierin beschreef hij als eerste in ons land het
microscopisch onderzoek van kankerweefsel. Zijn materiaal was afkomstig
van een borstklier die zijn vader, heelmeester te Den Haag, zeventien jaar
tevoren had geamputeerd en al die tijd op sterk water had bewaard.
Liihrman sr. had alle reden om tevreden te zijn over het resultaat van zijn
drastische ingreep, want op het ogenblik dat zijn zoon de doctorstitel
verwierf. was de patiente nog in leven en schoon hoog-bejaard. in goede
gezondheid. Zijn voldoening zal nog wel zijn toegenomen, toen zijn zoon bij
microscopisch onderzoek van een schijfje van het zo zorgvuldig bewaarde
preparaat kon vaststellen, dat de fijne structuur ervan in geen enkel opzicht
verschilde van die van recente operatie-preparaten uit de Leidse kliniek.
waarbij op klinische gronden niet aan de diagnose behoefd te worden
getwijfeld. Helaas heeft de promovendus nagelaten, het microscopische
beeld van die preparaten nader te beschrijven.
Liihrmans promotor was de hoogleraar in de heel- en verloskunde
Jacobus Cornelis Broers (1795-1847). Deze had zoals blijkt uit de Observationes anatomico-pathologicae die hij in 1839 liet verschijncn, een bijzondere belangstelling voor de pathologic der kwaadaardige tumoren.' In dit
werk gaf hij een nauwgezette beschrijving van een geval van maagkanker
met — zoals bij de obductie bleek — uitzaaiingen in het omentum majus en
op het buikvlies. Het verslag ging vergezeld van prachtige gesteendrukte
illustraties op bijna natuurlijke grootte, naar tckeningen van J. Erxleben,
een veelbelovende jonge kunstenaar die kort daarop naar Engeland is
vertrokken, waarna men nooit meer iets van hem heeft vernomen. Onder die
illustraties treffen we een afbeelding aan van het microscopische aspect van
een uitzaaiing op het buikvlies, 250 maal vergroot, en van een coupe uit de
8. Virchow. Krankhafte Geschwiilsie. dl. I. 26-27.
9. J.C. Broers. Ohservationes anatomico-pathologicae

(Leiden. 1839).

102
fnlXA

^^• - :;iii

^^„fr

IS

"

%

-

•

'

.

.

.

m
/in/ J

:5«ft-S

fif.xp:
.fifJtKT.

fif.xm
•1?'!' • ..^

"n^.Uit: J.L.C. Schroeder van der KoUc, "Over de vorming en vcrspreiding van kankercellen
en het gewjgt hiervan bij het doen cener operatic", Nederlandsch Lancet 8(1853-1854)
129-158. Fig, X: kankercellen drukken gladde spierweefsels uiteen. Fig. Xl-XIII: het
penetreren van kankercellen in bindweefsel onder het peritoneum van de maag. Fig. XV:
caicinoomcellen in een zenuw. Fig. XVI: borstkanker.

'materia carcinomatosa', gezien bij een vergroting van liefst 400 keer.
Hoewel Broers ervan blijk gaf Miillers Feineren Bau te hebben gelezen, bleef
zijn beschrijving van de beide afgebeelde microscopische preparaten beperkt
tot de korte vermeldingen: "deels cellulair, deels vasculair weefsel", en
"bolletjes zijn duidelijk zichtbaar". De twee tckeningen zijn op zichzelf al
evenmin erg instructief
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De eerste helft van de negentiende eeuw heeft zeker geen glansperiode in de
geschiedenis van de Nederlandse geneeskunde betekend. Niettemin zijn er
omstreeks het midden van die eeuw in ons land twee onderzoekers geweest,
die waardevolle bijdragen hebben geleverd tot de kennis van de microscopische bouw en de wijze van uitzaaiing van de boosaardige gezwellen: J.M.
Schrant en J.L.C. Schroeder van der Kolk.
Johannes Matthias Schrant (1823-1864) was 23 jaar oud, toen hij na zijn studie
en promotie te Leiden, tot geneesheer aan het Amsterdamse Buitengasthuis
werd aangesteld. Zijn belangstelling ging voor wat de klinische geneeskunde
betreft, vooral uit naar de auscultatie, weike methode van lichamelijk onderzoek vooral via het Buitengasthuis — Schroeder van der Kolk — in Nederland
is geintroduceerd. Zijn wetenschappelijke publicaties hadden voornamelijk
betrekking op de pathologische anatomic, op de microscopische aspect en ervan inhet bijzonder. Zijnbelangstellingvoordemicroscopiewaswellichtaltijdens zijn studie in Leiden gewekt. Zijn leermeester Cornelis Pruys van der
Hoeven (1792-1871), hoogleraar in de geneeskunde, was namelijk in het
bezit van een microscoop; hiermee demonstreerde hij de bloedsomloop bij
kikvorsen.'" Schrants eerste publicatie van gewicht was een 'essay-review' in
het tijdschrift De Gids van P. Hartings werk Het mikroskoop.^^ Het beschreef
de geschiedenis en het gebruik van de microscoop en liet, zoals Schrant
terecht opmerkte, "alle overige geschriften over dit punt verre achter zich".
Als eerste in Nederland en zelfs als een der eerste ter wereld. was Pieter
Harting in 1844, toen hij nog maar pas professor adjunctus zonder eigenlijke
leeropdracht in Utrecht was, begonnen met een cursus over microscopische
anatomic van planten en dieren. Hierin besteedde hij ook wel aandacht —
zij het niet systematisch — aan de pathologische histologic.'' In hetzelfde
jaar als dat waarin Hartings handleiding voor de microscopic uitkwam,
1848, waren naar Schrant in zijn recensie meedeelt, in Duitsland twee
werken verschenen, die de aandacht wilden vestigen op de waarde van het
microscopisch onderzoek voor de klinische diagnostiek. Zo zou de oorzaak
van de troebelheid die de bloedwei soms te zien geeft, met behulp van de
microscoop kunnen worden vastgesteld. Het instrument stelde de medicus
verder in staat, de bronchitis — longpijpszinking — van de pneumonic te
10. E.D. Baumann. Uit drie eeuwen Nederlandse geneeskunde (Amsterdam, z.j. [1951])
266.
11. J.M. Sfchrant]. "Het mikroskoop en de praktische geneeskunde". £)e Gids 13 (n.s.
2) (1849) 504-17.
12. G.T. Haneveld. Pathologische anatomic in Utrecht circa IS00-IS50 (Amsterdam,
1979) 216. In hetzelfde jaar is de officier van gezondheid Carl Gobee. toen hij van 1844 tot
1851 in garnizoen lag in Leiden, in die stad begonnen met een privatissimum over microscopic voor studenten; dit werd druk bezocht. Biographisches Lexikon der hervorragenden
Aerzte. dl. 2, 778.
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onderscheiden op grond van het microscopische aspect van het sputum.
Hierbij riep Schrant "de onschatbare ontdekking" van Schroeder van der
Kolk in herinnering, die had aangetoond dat de aanwezigheid van elastische
vezels in de tluim, kenmerkend is voor "longverwoesting". Ook bij het
onderzoek van urine en van moedermelk verleende de microscoop goede
diensten, evenals bij het onderscheiden van de kwaadaardige gezwellen van
de goedaardige.
Op laatstgenoemde toepassing ging Schrant nader in in zijn Prijsverhandeling over de goed- en kwaadaardige gezwellen, waarmee hij in 1850 de
gouden ereprijs heeft gewonnen die door de beheerders van het Legaat
Monnikhof was uitgeloofd voor de beste behandeling van dit moeilijke
onderwerp."
Schrant beschreef in deze studie, die hij "voornamelijk histologisch ingerigt" had, kenmerkende aspecten van een aantal benigne en maligne
nieuwvormingen die het mogelijk zouden maken, de diagnose reeds in een
vroeg stadium te stellen. Vroege diagnostiek en tijdig ingrijpen achtte
Schrant van groot belang voor een goede uitkomst van de behandeling. Hij
heeft zich bij zijn onderzoekingen waarschijnlijk bediend van "een eenvoudig klein mikroskoop van Oberhauser". '•*
Een stri jdpunt van de eerste orde was destijds de vraag, of kanker al dan niet
gekenmerkt wordt door specifieke kankercellen van een bijzonder voorkomen. De staartcel van Muller zou. zoals al gezegd, volgens sommigen zo'n
bijzondere eel zijn. Daarentegen had de Kopenhaagse anatoom Adolf
Hannover (1814-1894) een naar hij meende karakteristieke eel gevonden die
niet in het bezit was van een staart. maar zich kenmerkte door betrekkelijke
doorzichtigheid en door een naar verhouding grote kern, of zelfs door
verscheidene kernen in een eel, met grote kernlichaampjes."
In Frankrijk werd het bestaan van bijzondere kankercellen vooral verdedigd
door Hermann Lebert (1813-1878), een Duitse patholoog-anatoom die enige
jaren in Parijs heeft doorgebracht alwaar hij in 1845 zijn Physiologie
pathologique heeft uitgegeven.'* De auteur beschreef daarin de kankercel als
klein en rond, met een excentrisch gelegen. ovale kern die de helft of meer
van de ruimte in beslag neemt en een of meer vacuolen bevat. Leberts bock
was een gezaghebbend werk: Schrant liet niet na. er herhaaldelijk naar te
verwijzen. Een ander werk waarop hij zich gaarne beriep, was On cancerous
13. J.M. Schrant. Prijsverhandeling over de gocd- en kwaadaardige gezwellen (Amsterdam, z.j. [1850]).
14. Schrant. Het mikroskoop. 510.
15. A. Hannover. "Bericht iiber die Leistungen in der skandinavischen Litcratur im
Gebiete der Anatomic und der Physiologic in den Jahren 1841-1843". Archiv fUr
Anatomic, Physiologic und wissenschaftliche Medicin II (1844) 1-49. m.n. 18-20.
16. H. Lebert. Physiologie pathologique. 2 din. (Parijs. 1845).
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and cancroid growths (1849) van John Hughes Bennett (I8I2-I875) uit
Edinburgh.'^ Bennett schreef. dat kankercellen er uitzien als jonge epidermiscellen, zij het dat zij ongelijkmatig van grootte zijn en geen neiging
vertonen om, gelijk epitheelcellen, in serum samen te klonteren.'* Schrant
nam in de discussie een onafhankelijk standpunt in door de diagnose in de
eerste plaats te willen stellen op de aanwezigheid in groten getale van vrije
kernen met een of meer grote, matglanzende kernlichaampjes die zelden
kleiner waren dan 0,0025 millimeter in doorsnede. Voorts beschreef hij, min
of meer gelijk Bennett, cellen van uiteenlopcndc vorm en grootte, die
enigszins aan epitheelcellen deden denken. met een, twee, drie of meer
kernen erin. Jammer genoeg heeft hij aan de epitheelachtige vorm van de
kankercellen verder geen aandacht besteed. Wat de herkomst van de vrije
kernen betrof kon Schrant zich niet verenigen met de mening van Bennett,
dat die afkomstig zouden zijn uit gebarsten cellen. De afwijzing van die
veronderstelling komt waarschijnlijk voort uit het feit dat Schrant, evenals
trouwens Lebert, nog vasthield aan de theorie. dat celvorming begint met
het 'uitkristalliseren' van kernen in een vochtig blasteem. De hypothese van
Carl Wilhelm Ludwig Bruch (1819-1884), privaatdocent te Heidelberg, dat
het in meervoud voorkomen van kernen binnen een eel het gevolg zou zijn
van insnoering en deling van de aanvankelijk cnkclvoudige eel. wees Schrant
evenee'ns van de hand." Om de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen, raadde
Schrant de proefbiopsie aan. in vivo uit te vocren met behulp van de door
Emile Kijss (1815-1871) te Straatsburg ingevoerde en door o.a. Lebert
aanbevolen 'troicar exploratif. Dit was een fijn. naaldvormig instrumentje
met een kleine, scherpe inkeping aan het uiteinde. Door het in de tumor te
steken en vervolgens weer terug te trekken. kon men een stukje weefsel
bemachtigen dat in de inkeping bleef hangen.'" Schrant heeft voor het
vraagstuk van de kanker steeds een grote belangstelling behouden en heeft
zich bij herhaling beijverd om zijn landgenotcn van de ontwikkelingen op
dat gebied op de hoogte te stellen.''
Van grotere betekenis voor de microscopische diagnostiek van het kwaadaardige gezwel is echter het werk van Jacobus Lucovicus Conradus Schroeder van der Kolk (1797-1862) geweest. Schroeder van der Kolk leeft thans
vooral in de herinnering voort door zijn vruchtdragende bemoeiingen met
17. .I.H. Bennett, On cancerous and cancroid growths (Edinburgh enz., 1849).
18. Gccitccrd door J. Wolff. Die lehre von der Krebskrankhcit. 4 din. (.Icna. 1907-29) dl.
1. 200.
19. C. Bruch. Die Diagnose der bosartigcn Geschwiilsie (Mainz. 1847) 289. Schrant.
Prijsverhandeling. 388.
20. Schrant, Prijsverhandeling. 341.
21. D. de Moulin. "Heelkundige onderwerpen in het Nederlandsch Weekblad voor
Geneeskimdigcn". Nederlands Tijdschrifi voor Geneeskunde 125 (1981). 1427-30
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de krankzinnigenzorg. Nauwelijks minder is echter zijn betekenis voor de
pathologische anatomic geweest, aangezien hij het was, die dat vak als
grondslag voor de kliniek in Nederland heeft geintroduceerd. Voor een
doorwrochte bespreking van de pathologische anatomic van Schroeder van
der Kolk, verwijs ik graag naar het proefschrift van Haneveld." Ten aanzien
van zijn onderzoekingen over kanker. moet in dit verband de voordracht
worden vermeld die hij in 1847 voor het Provinciaal Utrechtsch Genootschap heeft gehouden over de oorsprong. de ontwikkeling en de vcrspreiding
van die ziekte. Hierin deed hij mededeling van zijn microscopische waarneming, dat vanuit een carcinoom een centrifugale vcrspreiding van kankercellen plaats vindt en dat zelfs in wijde omtrek in ogenschijnlijk geheel
gezond weefsel, zulke cellen soms zijn aan te treffen. In een artikel in het Nederland.sch Lancet van 1853-1854 ging hij nader daarop in." De waargenomcn wijze van vcrspreiding trachtte hij te verklaren met behulp van het
hypothetische kankerblastema. Tussen de cellen en het interstitiele parenchymvocht in de tumor, zou een aanzienlijke stofwisseling plaats vinden
waardoor het intercclkilairc vocht een andere samenstelling krijgt dan het
parenchymvocht in de aangrenzende, nog gezonde delen. Beide vochten
vermengen zich echter met elkaar in de grensgebieden wat tot gevolg heeft,
dat in het aanvankelijk nog gezonde vocht zich nu ook kernen gaan vormen
en daaruit vervolgens cellen ontstaan gelijk aan die, welke de massa van de
tumor iiitmakcn. Dit leidt via verhoogde stofwisseling tot een verandering
van het parenchymvocht verderop. enzovoorts. Het veranderde parenchymvocht zou in staat zijn door de wand van 'watervaten' en bloedvaten te
diffunderen wat de aanwezigheid van kankerkernen en -cellen in de
lymfebanen, lymfeklieren en bloedvaten, en de verbreiding langs deze wegen
naar plaatsen elders in het lichaam kan verklaren. Evenmin als Schrant,
bediende Schroeder van der Kolk zich nog van kleuringen. Zijn microscoop
echter, een Dollond, was waarschijnlijk beter dan het instrument van
Schrant.
De aanwezigheid van carcinoomcellcn in microscopisch normaal weefsel op
afstand. was een mogelijkheid waarmee in de kliniek terdege rekening moest
worden gehouden. meende Schroeder van der Kolk. Ter illustratie haalde hij
een geval aan van lipkanker. dat door professor Suerman operatief was
behandeld. Bij onderzoek van de snijvlakken van het preparaat vond
Schroeder van der Kolk. dat ze niet vrij waren van kankercellen zodat het
was aan tc ncmen. dat het proccs onvolledig was verwijderd. Niettemin liet
22. Zie nool 12.
23. .I.C.M. Schroeder van der Kolk. " 0 \ c r de vorming en vcrspreiding van kankercellen en het gewigt hiervan bij het doen eencr operatic". Nederlandsch Lancet 8(1853-54).
129-58.
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de operateur het crop aankomen met het desastreuze gevolg, dat drie
maanden later een recidief optrad dat de lijder tenslotte ten grave voerde.
In 1849 had de reeds eerder genoemde Bennett uit Edinburgh eveneens
carcinoomcellcn in de spieren in de omgeving van een carcinoom waargenomen en ook hij voorspelde daaruit het terugkeren van de kwaal. Met
instemming citeerde Schroeder van der Kolk Bennetts advies, om voortaan
direct na de verwijdering van een kwaadaardig gezwel een ervaren histoloog
microscopisch te laten onderzoeken. of de snijvlakken wel vrij zijn van
kankercellen en -kernen, alvorens de wondranden te sluiten.
Dit artikel van Schroeder van der Kolk, dat hij van fraaie, zelfvervaardigde tckeningen van microscopische beelden heeft voorzien (zie p. 102), werd door
Virchow ondanks de daarin tot uiting komende blasteem-theoretische gedachtengang met waarderinggeciteerd.-" Maar het zou dan ook nog vijfjaren duren,
voordat hij met zijn 'Cellularpathologie' voor de dag zou komen. Helaas
vond ik er geen aanwijzingen voor, dat de chirurgen het advies van Schrant,
om tijdig proefbiopsie te doen of de raad van Schroeder van der Kolk om
het operatiepreparaat direct te laten onderzoeken op volledigheid van
verwijdering, spoedig hebben opgevolgd.
24. Virchow, Krankhafte

Geschwiilsie. d\. 1.47.

SUMMARY
Microscopy and cancer diagnosis in the first half of the nineteenth century
in the Netherlands
The first Dutch contributions to the microscopy of malignant growths date from 1838 and
1839, the years in which Theodor Schwann and Johannes Muller in Germany published
their epoch-making work. In comparison to the German publications, these Dutch
treatises were definitely of poor quality. About the middle of the nineteenth century.
however, two publications appeared which deserve to be remembered in the history of
scientific cancerology. The first one. a book by .I.M. Schrant. gave an excellent survey of
the microscopic structure of a number of benign and malignant tumours. Schrant also
advocated early operation and the use of biopsy. The other was a paper by J.L.C.
Schroeder van der Kolk in which the author drew attention to the fact, that cancer cells
may be found in tissues which seem healthy to the naked eye. His message was that
operative specimens should be examined immediately to see whether the cut sections are
free from cancer cells. None of these sensible advises were followed at the time.

