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M I C R O S C O P I S C H E P R E P A R A T E N VAN D E PRAKTIZEREND G E N E E S H E E R G.J. L U C H T M A N S
In de tweede helft van de negentiende eeuw verwierf vooral het microscopisch
onderzoek, dat door medici aan de universiteiten en klinische scholen werd
verricht, in Nederland enige bekendheid. Maar daarnaast hadden ook veel
artsen een werk- of studeerkamer waarin ze eenvoudige onderzoekingen
deden.' Een voorbeeld van zo een onderzoeker uit de kring der medici is
G.J. Luchtmans, die een methode beschreef over het maken van microscopische preparaten van het ruggemerg.
Gijsbertus Johannes Luchtmans^ werd op 31 October 1808 in Wageningen
geboren. waar zijn vader praktizeerde als arts. Luchtmans studeerde
geneeskunde in Utrecht. Hij promoveerde op 12 September 1832 bij J.L.C.
Schroeder van der Kolk op een proefschrift getiteld: De mutatione axis oculi
secundum diversum ohjecti ejusque causae, een vergelijkend anatomisch
onderzoek. Ruim een half jaar later o p 23 april 1833 promoveerde hij
opnieuw, ditmaal tot doctor chirurgiae, eveneens bij Schroeder van der
Kolk. Luchtmans vestigde zich in Scherpenzeel waar hij 18 jaar praktizeerde. In 1851 vestigde hij zich in Zutphen, waar hij op 27 juni 1868 overleed.
Luchtmans was vanaf 1854 lid van de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt. In 1864 werd hij lid van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap voor Geneeskunde, Kunsten en Wetenschappen en
een jaar later lid van het Genootschap ter Bevordering der Genees- en
Heelkunde te Amsterdam. In 1866 werd hij lid van de Geneeskundige Raad
voor Gelderland en Utrecht en in datzelfde jaar was hij plaatsvervangend lid
van de commissie belast met de afneming der natuurkundige examens. Dat
Luchtmans aan die laatste functie hechtte, blijkt uit een brief aan de
Utrechtse hoogleraar Harting, waarin hij zich erover beklaagde dat dit
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plaatsvervangend lidmaatschap niet werd verlengd; hij vroeg zich af waarom
de pas in Leiden benoemde hoogleraar T. Zaaijer deze plaats had gekregen.'
Microscopisch onderzoek
Sedert 1861 legde Luchtmans zich toe op het vervaardigen vanmicroscopische
preparaten van ruggemerg en zenuwen. Hij was hierin volledig autodidact.
De conservering van de preparaten vormde een groot probleem. Luchtmans
schreef hierover, op verzoek van "vele deskundigen, die mijne preparaten
zagen, of aan wie ik ze ter bezigtiging had gezonden" een mededeling in het
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde.*
Voor het vervaardigen van microscopische preparaten van het zenuwstelsel
benadrukte hij het gebruik van zo vers mogelijk materiaal. Dit werd dan
verhard met chroomzuur en gekleurd met karmijn. Luchtmans suggereerde
dat de preparaten het best in de zomer gemaakt zouden kunnen worden
"zowel wegens de temperatuur als wegens het heldere daglicht".
In een naschrift op dit artikel schreef J.A. Boogaard, prosector aan de
anatomic te Leiden, dat de beschreven methode niet nieuw was en in grote
lijnen overeen kwam met door Stilling, Gerlach, Kolliker, Clarke en
Schroeder van der Kolk gevolgde handelwijze.'
De fixatie met chroomzuur was uitvoerig beschreven door A. Hannover,
nadat de Deen Jacobson in 1833 had vastgesteld, dat chroomzuur voor dit
doel met succes gebruikt kon worden.' Luchtmans paste deze methode als
volgt aan; de preparaten werden 3 tot 8 weken in "eene madeirakleurige
oplossing met chroomzuur gelegd". Deze oplossing werd een aantal malen
ververst. Zoals Boogaard in zijn commentaar opmerkt, werd niet nauwkeurig aangegeven welke concentraties gebruikt werden. Dit is vooral van
belang
"daar het chroomzuur zich voor een gedeelte met de hersenzelfstandigheid verbindt en
de oplossing derhalve zwakker wordt. Een ieder loch, die zich de moeite geven wil om
eenige chroomzuuroplossingen van zeer verschillend gehalle ten opzigte van hunne
kleur met elkander te vergelijken, zal terstond bemerken, dat de eene oplossing
minstens twee of drie malen meer chroomzuur kan bevatten dan de andere. zonder dat
dit in de kleur van het vocht een merkbaar verschil maakt".'
V o o r d e k l e u r i n g m a a k t e L u c h t m a n s g e b r u i k v a n a m m o n i a k a l e k a r m i j n . In
feite g i n g het o m e e n k l e u r i n g s m e t h o d e die in 1851 d o o r C o r t i b e s c h r e v e n
4. G.J. Luchtmans, "lets over het vervaardigen van microscopische preparaten. tot
opheldering der structuur van sommige deelen van het zenuwstelsel". Nederlandsch
Tiidschrift voor Geneeskunde 7 (1863) 564-566.
5. J.A. Boogaard. "Naschrift", Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 7(1863),
566-567.
6. Archiv ftir Anatomie, Physiologie und Wissenschajtiiche Medicin 0 (1840) 549.
7. Zie noot 5.
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Toestel van Boogaard (uit J. de Voogt, Beschouwingen over de zamensteUing van het
ruggemerg, 1862).

was en die een algemene toepassing kreeg na publicaties van Gerlach in
1858."
Toestel van Boogaard
Een belangrijk probleem was het vervaardigen van de coupes van het
zenuwstelsel. Hiervoor gebruikte Luchtmans het toestel van Boogaard
waarover hij zeer tevreden was:
"Het spreekt wel vanzelf", dat degene, die de toestel van Dr. Boogaard bezit. deze
bezigt bij het vervaardigen der coupes. Ik heb mij onlanas ten huize van Dr. de Voogt

8. H.J. Conn, The history of stainint; (Geneve, 1948).
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van de doelmatigheid van dien toestel overtuigd, en ben verzekerd. dat men hiermede
de voortreffelijkste coupes kan maken".'

Het toestel van Boogaard kan gebruikt worden om gelijkmatige dunne,
dwarse zowel als overlangse coupes van het ruggemerg te maken. In een
inventaris van het Anatomisch Kabinet te Leiden werd het aangeduid als het
myelomicrotoom van Boogaard.'" Een exemplaar, vervaardigd door de
Leidse instrumentmaker J.T.L. Hoefftcke werd beschreven in de dissertatie
van J.G. de Voogt."
Het apparaat bestaat uit twee verticaal geplaatste rechthoekige platen,
gemonteerd op een rond voetstuk (fig. 1). De platen maken met elkaar een
hoek van ongeveer 70° en zijn op enige afstand van elkaar geplaatst zodat
daar een sleuf ontstaat. Via deze sleuf loopt een verbinding tussen een
driehoekig plaatje dat tussen de verticale platen past en een moer die
bewogen kan worden over een schroef met kleine spoed, die zich aan de
andere zijde van de sleuf bevinden. Aan de voet van de schroef is een
verdeling aangebracht, waarop de dikte van de coupe kan worden afgelezen.
Aan de bovenzijde zijn de verticale platen afgedekt door een blad, het
geleidingsvlak voor het mes. Dit blad heeft een wigvormige uitsparing,
waarin de randen overeen komen met de randen van de verticale platen. Het
stukje weefsel wordt met een klem op het beweegbare plaatje geklemd. Door
een moer omhoog te draaien wordt het driehoekige plaatje in zodanige stand
gebracht, dat het te snijden preparaat op de gewenste hoogte boven de
geleidingsplaat uitsteekt. De coupe wordt dan met de vrije hand afgesneden,
met een mes waarvan een zijde plat geslepen is.''
Het microtoom van Boogaard is van het type, dat Van der Klaauw in

9. Luchtmans, "lets over het vervaardigen", 565.
10. Archief Anatomisch Museum der Rijksuniversiteit Leiden. Inventaris der hulpmiddelen voor het onderwijs in het Anatomisch Kabinet te Leiden (21 januari 1882).
11. W.J. Mulder, "J.T.L. Hoefftcke, academisch instrumentmaker". Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 125 (1981) 1997. J.G. de Voogt. Beschouwingen over de
zamensteUing van het ruggemerg (dissertatie Leiden, 1862).
12. Het exemplaar. zoals dat in de dissertatie van De Voogt is beschreven, is niet
teruggevonden; wel bezit Museum Boerhaave te Leiden twee microtomen die op het
toestel van Boogaard lijken: beiden hebben een verticale baan voor de voorwerphouder en
een horizontale geleidingsplaat met wigvormige uitsparing. Het zijn de microtomen
genummerd Mt 38 en Mt 66. het eerste is afkomstig van de Leidse botanicus W.F.R.
Suringar. Het is ongeveer 29 cm hoog, de diameter van de met lood gevulde grondplaat is
16 cm. Bii dit microtoom wordt de geleidingsplaat extra gesteund door twee verticale
zuiltjes. Microtoom Mt 66 (in bruikleen van het Laboratorium voor Embryologie en
Histologie te Utrecht) heeft, net als het microtoom van Boogaard, slechts een steun voor
het blad, n.l. de baan voor de voorwerphouder. Dit exemplaar is ongeveer 11 cm hoop. De
diameter van de eveneens met lood gevulde grondplaat bedraagi 10 cm. Bij beide
microtomen ontbreekt helaas de naam van de vervaardiger.
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navolging van P. Mayer, "Brunnenmaschine" genoemd heeft." In zijn
eenvoudigste vorm is de "Brunnenmaschine" een holle verticale cylinder
met een brede horizontale bovenplaat, die als geleidingsvlak dient voor het
losse mes. Een dergelijk cylindermicrotoom duidt men gewoonlijk aan als
een microtoom van Ranvier, alhoewel het misschien beter zou zijn te
spreken van een microtoom van Ross of van Currey.'"* Bij het microtoom
van Boogaard is de holle cylinder vcrvangen door de V-vormige groef. Een
dergelijke uitvoering werd reeds toegepast bij het microtoom van Notcutt
1859.'^ Bij dat instrument ligt de groef echter horizontaal en wordt het mes
verticaal bewogen. Ook hier wordt het preparaat (met de vingers op zijn
plaats gehouden) met een schroef voortbewogen,
Oordelen over de preparaten
Boogaard had in het naschrift op het artikel van Luchtmans terecht
opgemerkt dat de gebruikte methode niet geheel oorspronkelijk was.
Niettemin roemde hij de fraaihcid en de deugdelijkheid van de preparaten
van Luchtmans:
"Ik voor mij verklaar gaarne nag nooit fraaijcre en beter voor demonstratie geschikte
mikroskopische zenuwpreparaten gezicn te hebben"."'

Hij benadrukte verder het belang van Luchtmans' preparaten, niet alleen
voor het onderzoek maar vooral ook voor het onderwijs.
Tijdens een vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Geneesen Heelkunde te Amsterdam op 8 October 1863 hield Heynsius, toen
hoogleraar in de fysiologie te Amsterdam, een voordracht over de preparaten van Luchtmans. Uit de vergelijking met de preparaten van Schroeder
van der Kolk, kwam hij tot de conclusie dat Luchtmans' preparaten die van
Schroeder van der Kolk verre overtroffen. Heynsius stelde de leden van het
genootschap in staat zich "door beschouwing en vergelijking van eenige
ruggemergsdoorsneden van de voortreffelijkheid der preparaten van Luchtmans te overtuigen".''
Ook in het buitenland ondervonden de preparaten van Luchtmans veel
waardering. Met zijn op de wereldtentoonstelling te Parijs (1867) ingezon-

13. C.J. van der Klaauw. "Oude microtomen in het Nederlandsch Historisch Museum
te Leiden". Bijdragcn tot de Geschiedenis der Geneeskunde 14 (1934) 187-195.
14. B. Bracegirdle. A history of microtechnique (Londen, 1978) 122-123.
15. Ibid.. 126.
16. Boogaard, "Naschrift".
17. "Verslag van de vergadering van 8 October 1863 van het Genootschap ter
bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam", Nederlandsch Ti/dschrifi voor
Geneeskunde (1864) 265.
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den "Objects microscopiques des nerfs sensitifs et moteurs" verwierf hij een
bronzen medaille.'"
Onderzoekingen door Luchtmans
Luchtmans had vooral interesse voor microscopic van het centrale zenuwstelsel. Met zijn methode was hij in staat op dwarse doorsneden in witte stof
zenuwvezels en hun myelineschede duidelijk zichtbaar te maken. De door
hem beschreven methode werd eveneens toegepast voor het onderzoek van
zenuwen. Over de resultaten hiervan hield hij in 1864 een voordracht voor
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap: "Structuur van de terminaalstreng
van de Nervus Sympaticus"." Dergelijke zenuwpreparaten had Luchtmans
aan het Academisch Kabinet te Utrecht geschonken.^"
Over zijn onderzoek aan het ruggemerg sprak hij in een vergadering van
hetzelfde genootschap op 27 juni 1866^' onder de titel: "Groepen fijne
zenuwvezels in de voorste wortels der pars medullae spinalis dorsalis van
den mensch".^^ Hierin bevestigde hij de resultaten van E.R. Reissner, dat in
de voorste wortels evenals in de achterste wortels "groepen van fijne
zenuwbuisjes" gevonden werden. Gedurende dat jaar deed Luchtmans nog
nader onderzoek naar het onderscheid tussen motorische en sensibele
zenuwen. Het enige resultaat dat — althans voorlopig — van dit onderzoek
bekend is, vermeldde hij in een brief aan Harting, namelijk dat: "het portio
minor of beweeggedeelte van het quintum pars alle de kenmerken heeft van
motorische zenuwen".^'
In latere jaren hield hij zich vooral bezig met het microscopisch onderzoek
van de hersenen. Naar aanleiding van het werk van O.F.K.D. Deiters
wijzigde hij daartoe de door hem beschreven prepareertechniek.^''
Conclusie
De onderzoekingen van G.J. Luchtmans moeten zeker niet gerangschikt
worden onder de grote ontdekkingen die in die periode over de microscopische anatomie van het zenuwstelsel gedaan werden. Niettemin heeft hij op
18. Exposition Vniverselle de 1867 a Paris. Catalogue generalpublie par la Commission
Imperiale, (2e editie, Parijs, z.j.) 238. Van Andel, "Luchtmans".
19. Aanteekeningen van het verhandelde in de vergadering der sectien van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap (1864)6.
20. Arch. P. Harting (Utrechts Universiteitsmuseum), brief no. 1276, d.d. 9 iuni 1866.
21. Aanteekeningen van het verhandelde in de vergadering der sectien van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap (1866) 69.
22. Arch. P Harting (Utrecnts Universiteitsmuseum). brief no. 1277, d.d. 9 iuni 1866.
23. Arch. P. Harting (Utrechts Universiteitsmuseum), brief no. 1280, d.d. 14november
1866. Bedoeld is de N. Trigeminus.
24. Van Andel, "Luchtmans".
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bescheiden wijze — althans binnen Nederland — bijgedragen tot een meer
verfijnde prepareertechniek.
SUMMARY
Microscopic specimens of the general practitioner G.J. Luchtmans
In the second half of the I9th century some microscopic research was done by people
outside the universities. One of them, G.J. Luchtmans (1808-1868), a general practitioner
from Zutphen, was interested in the microscopical structure of the nervous system. He
developed modifications of contemporary methods of fixation and staining of tissues. He
managed to get excellent specimens using the microtome, designed by J.A. Boogaard,
professor of anatomy at Leiden from 1866-1877.

