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RECENSIE-ARTIKEL
D. de Moulin ed., Kracht en Stof. De introductie van moderne natuurwetenschappelijke denkwijzen in de geneeskunde, zoals blijkt uit Nederlandse
medische vakbladen, 1840-1870 (Amsterdam: Rodopi, 1985; ISBN 906203-787-9) iv + 127 p.
Dit boek bevat de voordrachten van een te Nijmegen op 21 September 1985
gehouden symposium. Gezien de omvang valt niet te verwachten, dat de drie
onderwerpen, die als kernpunten in de titel en subtitel vervat zijn, veelomvattend aan de orde komen. In deze recensie zal op grond hiervan meer
aandacht gegeven worden aan de werkbaarheid der kernpunten wat betreft
hun onderlinge samenhang en aan de wijze waarop de verschillende schrijvers
de hun opgelegde taak hebben uitgevoerd.
Het meest opvallende kernpunt, 'kracht en stof, vormt de hoofdtitel. Het is
een blikvanger, omdat het grondbegrippen van fysica en chemie betreft,
waaromtrent de inzichten zich in de periode 1840-1870 in belangrijke mate
wijzigden. In het begin van dit tijdperk kwam de thermodynamica tot bloei en
aan het einde, in 1869, publiceerde D.I. Mendeleev zijn ontwerp van het
periodiek systeem van de elementen. Dit kernpunt wordt echter in het boek
niet verder uitgewerkt, zodat de functie inderdaad niet meer is dan die van een
blikvanger. Bij de bespreking van de verschillende bijdragen komt dit gemis
nader ter sprake.
In het "Woord vooraf van D. de Moulin komen de richtlijnen die aan het
gebodene ten grondslag liggen pas in de laatste zeven regels aan de orde.
Hierin wordt geen toelichting gegeven waarom, met het oog op het onderwerp
van het symposium, de periode 1840-1870 werd gekozen. Voor het kiezen van
het jaar 1840 bestaan echter goede gronden, omdat het gemarkeerd wordt
door historisch belangrijke feiten als het verschijnen van J. von Liebigs Die
organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologic und Pathologie (1842)
en Th. Schwanns Mikroskopische Untersuchungen iiber die Uebereinstimmung
in der Struktur und dem Wachsthum der Thieve und Pflanzen (1839), waarin
deze schrijver de eel als structurele en fysiologische eenheid van alle levende
organismen postuleerde.
In die tijd werden ook de eerste medische laboratoria opgericht, waaronder,
als een van de eerste, het te Breslau in 1842 voor J.E. Purkinje geopende
fysiologisch instituut. Voor 1840 had Purkinje al zeer belangrijke ontdekkingen gedaan op het gebied van de microscopische anatomic, onder andere
van de naar hem genoemde cellen in het cerebellum (1837) en van vezels in de
hartspier (1839) en de uterus (1840).Hij ontwikkelde als eerste methoden voor
fixatie, kleuring en montage van microscopische preparaten en was de eerste

113

-

histoloog die met het woord protoplasma de 'grondsubstantie' van de eel
aanduidde(1839).
In 1840 werkte een andere grondlegger der fysiologie, F. Magendie, wiens
vierdelige Legons sur les phenomenes physiques de la vie in de periode 18361838 was verschenen, nog samen met zijn leerling CI. Bernard, die spoedig
grote naam zou verwerven als grondlegger der experimentele geneeskunde.
Deze enkele voorbeelden mogen tonen, dat een inleidend hoofdstuk over het
stadium, waarin de natuurwetenschappen en het natuurwetenschappehjk
gericht onderzoek in de geneeskunde zich omtrent de tijdstippen 1840-1870
bevonden, de lezer nuttige achtergrondinformatie had verschaft voor het
evalueren van hetgeen in de volgende hoofdstukken over Nederlandse
bijdragen wordt besproken. Ook zou blijken, dat de keuze voor 1870 als slot
der besproken periode van medisch historisch standpunt bezien niet zonneklaar is.
Wat het kernpunt aangaande de introductie van modern natuurwetenschappehjk denken in de geneeskunde betreft, werden de onderwerpen van
bespreking door De Moulin beperkt tot de pathologische anatomic en de
fysiologie omdat, zo schrijft hij, "wij veronderstellen dat toen nieuwe
denkwijzen zich voor het eerst en het duidelijkst in deze twee disciplines
hebben gemanifesteerd." Het eerste, door M.J. van Lieburg geschreven
hoofdstuk geeft een overzicht van de medische vakbladen in de periode
1840-1870, met aan het einde een chronologische tabel van hun verschijnen en
bestaansduur. In kort bestek is hij erin geslaagd een indruk te geven van de
functie en betekenis van deze tijdschriften. De beschrijving van de tijdschriften is belangwekkend, omdat zij een indruk geeft van de relatie van de
periodieken ten opzichte van de 'stand' (universitair of niet universitair
gevormd) en bevoegdheid (stads-, plattelands- en scheepsmedici, tand-, oog-,
genees-, heel-, en vroedmeesters) van het lezersbestand. De chronologische
tabel verschaft een indruk van de levensvatbaarheid der tijdschriften.
Bij de bespreking der criteria die bepalen welke tijdschriften al of niet tot het
bronnenmateriaal van dit symposium behoren, signaleert Van Lieburg
problemen. Als voorbeeld noemt hij dat Gerrit Jan Mulder, hoewel
grondlegger der fysiologische chemie in Nederland, volgens deze criteria
buiten beeld blijft. Andere auteurs hebben zich echter ten aanzien van deze
onderzoeker niet aan de criteria gehouden. In het hoofdstuk "De wisseling
der s t o f van H. Beukers wordt een aparte paragraaf aan de school van
Mulder gewijd en voorts is hij nog twaalf maal in andere hoofdstukken
geciteerd. Wei werd J.L.C. Schroeder van der Kolk slachtoffer van deze
criteria, omdat zijn bijdragen tot de psychiatric in publikaties van het
Koninklijk Nederlands Instituut van Wetenschappen of van andere geleerde
genootschappen verschenen. In het hoofdstuk "Het fysiologisch ziektebegrip
in de vroege Nederlandse psychiatric" van R.H.J, ter Meulen en I.
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Widdershoven-Heerding, vindt men een gedegen beschrijving van het werk
van Ramaer, maar blijft Schroeder van der Kolk buiten bespreking. Wie
bekend is met zijn invloed op de ontwikkeling van de psychiatric in
Nederland, zal dit feit, gezien de titel van het hoofdstuk, als een gemis ervarcn.
De moderne natuurwetenschappelijke denkwijzen in de geneeskunde worden
toegelicht in het hoofdstuk "Een fysiologische geneeskunde" van A. de
Knecht-van Eekelen. Hierin wordt meer aandacht gegeven aan de periode
1835-1850 in plants van 1840-1870, zoals de opdracht luidde. Over experimenten op dieren wordt gesteld, dat deze in de jaren veertig nagenoeg geen invloed
hadden op de praktische geneeskunde in Nederland. De invloed van Bernard
werd echter reeds aan het einde der jaren veertig merkbaar. In de bijdrage van
Beukers kan men lezen, dat slechts enkele jaren na Bernards publikatie over
de vorming van suikcr in het dierlijk organisme (1848), J.H. van den Brock
door middel van eigen dierexperimenten de resultaten van Bernard aan een
analyse onderwierp.
Zowel in dit hoofdstuk als in de volgende hoofdstukken ervaart men het reeds
gesignaleerde gemis van het betrekken van het kernpunt 'kracht en stof in de
bespreking der onderwerpen. Wat het begrip kracht betreft, was tot aan het
begin van de 19e eeuw de aandacht gecentreerd op de causale aspecten, op de
werking van kracht. Hoewel men in die vroegere periode al aanduidingen
vindt van enige begripsvorming betreffende energie, zoals in het gebruik van
termen als 'dode en levende krachten', waarin men opvattingen ontmoet, die
voorlopers vormen van wat in de 19e eeuw potentiele en kinetische energie
werd genoemd, was het de ontwikkeling van stoom(warmte)machines in de
19e eeuw, die leidde tot meer aandacht voor hetgeen kracht tot stand brengt in
de vorm van arbeid, in later jaren meer algemeen energie genoemd. Mede op
economische gronden werd de hoeveelheid arbeid in meetbare grootheden
weergegeven.
Theoretici richtten hun belangstelling op transformatie van warmte in
mechanische energie. De warmtemachines vormden de modellen voor de
ontwikkeling der thermodynamica, hetgeen onder andere leidde tot de
formulering van de wetten van behoud van energie en van het begrip entropie.
De transformatie van energiebronnen, zoals van warmte in mechanische
arbeid, omzetting van elektrische energie in warmte of het vrijkomen van
warmte bij chemische processen, leidde in de periode 1840-1870 tot het
definieren en kwantificeren van de betrokken fysische grootheden en het
vaststellen van onderling equivalente waarden. De wet van behoud van
energie bleek toepasbaar op alle soorten energie. In het symposium komt het
begrip energie slechts aan de orde bij de bespreking van vegetatieve functies.
In 1848 verscheen het eerste deel en in 1849,1860 en 1884 het tweededeel van
E. Du Bois-Reymonds Untersuchungen iiber thierische Elektricitdt. Hij was de
grondlegger van de elektrofysiologie en ontdekte, onder andere, door middel
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van een galvanometer de actiepotentiaal en rustpotentiaal van zenuwen.
G.B.A, Duchcnne de Boulogne analyseerde door middel van galvanische en
faradische prikkeling de beweging van spieren en spiergroepen, hij beschreef
verlammingen door aandoening van het zenuwstelsel of de spieren, verrichtte
spierbiopsie voor microscopische analyse en ontwikkelde op grond van zijn
onderzoek over spierbewegingen, volgens biomechanische principes prothesen voor paticnten met verlammingen (1855-1867).
W. Erb beschreef in 1868 de denervatieverschijnselen van spieren bij
elektrische prikkeling. Talrijke publikaties verschenen over de oorzaken van
krachtverlies bij aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, gebaseerd op
experimenten bij dieren en waarnemingen bij patienten van onder anderen
M.J.P. Flourens en Ch.E. Brown Sequard. Gestoorde aanwending van
lichaamskracht zonder aantoonbare verlamming, de ataxic, werd beschreven
door Duchenne, M.H. Romberg en anderen. Deze onderwerpen vormen
pregnante voorbeelden van de invloed der natuurwetenschappen op het
begrip kracht in de natuurwetenschappelijke geneeskunde. Merkwaardigcrwijze komen deze aspecten van kracht niet aan de orde, hoewel bijvoorbeeld
F.C. Donders, Schroeder van der Kolk, I. van Deen en H. Snellen belangrijke
bijdragen op dit gebied hebben geleverd.
Wei komen kracht en energie ter sprake in het hoofdstuk "Haemodynamica
en ademhaling" van F.N. Groustra, waarin hij een bclangwekkende historische inleiding over vooral de bijdragen van D. Bernoulli geeft. Ten aanzien
van zijn opmerking dat Bernoulli zijn beroemde wet van behoud van energie
postuleerde, kan gesteld worden dat reeds in vroeger jaren deze opvatting, in
termen van dode en levende krachten, op grond van filosofische of rationele
gronden bestond. Bernoulli, doch in niet mindere mate L. Euler en L. de
Lagrange, kwamen tot deze opvatting op grond van theoretisch-mathematischc overwegingen, en op het gebied der hydrodynamica lieten zij daarbij
invloeden van viscositeit en temperatuur buiten beschouwing. De 'wet' van
Bernoulli had alleen betrekking op mechanische arbeid. Als de schrijver stelt,
dat Bernoulli's wet ruim een eeuw later door J.R. Mayer opnieuw werd
beschreven, noemt hij niet de meest op de voorgrond tredende onderzoeker
uit een tijdperk, waarin de wet uitgebreid kon worden tot alle soorten energie
en daarbij gebaseerd werd op kwantificeerbare experimentele gegevens. Hier
was vermelding van S. Carnot, H. Helmholtz en J.P. Joule meer aangewezen
geweest.
Groustra bespreekt ook het werk van de arts J.L.M. Poiseuille, maar
vermeldt niet diens onderzoek over vloeistoftransport door capillaire buizen
in relatie tot lengte en diameter van deze buizen, drukgradient en viscositeit,
waartoe hij ook een viscosimeter ontwikkelde (1840-1843). Hij poogde
hiermee meer inzicht te verkrijgen in de bloedcirculatie door capillairen.
Voorts wordt het onderzoek door E.H. Weber over haemodynamica vermeld,
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doch zonder diens oorspronkelijke bevinding van de remmende werking van
de N. Vagus op het hart (1845). De bespreking van Nederlandse bijdragen is
gecentreerd op het werk van F.C. Donders over respectievelijk haemodynamica, ademhaling en bloedsomloop, en polsgolf-registratie. Bij deze
onderzoekingen werd de door E.J. Marey ontworpen registratie-apparatuur
gebruikt.
De kracht komt verder terloops aan de orde in het hoofdstuk "Longfunctie en
ademhaling" van G.J. Tammeling, dat overigens een interessante bijdrage
levert over de ontwikkeling van de spirometer, waarbij tevens een vergelijking
wordt gemaakt tussen de spiromctrie van omstreeks 1850 en de hedendaagse
spirografie.
Het tweede onderwerp in de hoofdtitel, namclijk de 'stof, maakte in de
periode 1840-1870 eveneens een geweldige ontwikkeling door. Via elektrolyse
werden atomen aangetroffen, waarvan de lading overwegend positief of
negatief was, op grond waarvan aantrekkingskrachten binnen de stof werden
aangetoond. Begrippen en grootheden als element, valentie van elementen en
relatief atoomgewicht werden ontwikkeld. De wet van onvernietigbaarhcid
van de stof wa.s reeds eerder, vooral door A.L. Lavoisier, gepostuleerd. De
transformatie van de stof, reeds bekend door de alchemic, werd nu op
wetenschappelijke wijze door de chemie teweeggebracht, hetgeen mede van
invloed was op het vervaardigen van farmaceutischc produktcn. In 1869
presenteerde Mendeleev een eerste ontwerp van het periodiek systeem.
Beukers bespreekt in zijn bijdrage "De wisseling der s t o f de onderwerpen
'chemici versus fysiologen', de school van Mulder en de stofwisseling in de
lever. De bespreking is echter voornamclijk beperkt tot de eerste helft van de
periode 1840-1870.
In vier hoofdstukken worden, ingevolge de door De Moulin aangegeven
richtlijnen, onderwerpen op het gebied der pathologische anatomic besproken. Hoewel men moet veronderstellen, dat de pathologische anatomic ter
sprake komt naar aanleiding van het begrip 'stof in de hoofdtitel, was in de
normale of pathologische anatomic tussen 1840 en 1870 de analyse van de
stof, de histochemie, nog in een zeer primitieve staat van ontwikkeling. Deze
wetenschappen hidden zich veel meer bczig met het onderzoek naar structuur
of vorm in verband met functie, in plaats van met 'kracht en stof.
Haneveld geeft in zijn bijdrage "Veranderingen in de pathologie 1840-1870"
vooral aandacht aan de functie van de gcneeskundige journalistiek, onder
andere aan de hand van een voorbeeld van hoe de beschrijving van dc zickte
van Addison de aandacht in de omringende landen kreeg. In de paragraaf
over microscopische techniek stelt hij, dat in de periode 1840-1870 nog geen
sprake was van het maken van weefselcoupes. Dit is niet juist. K. Schlore
(Keulen) vervaardigde reeds in 1821 een microtoom, dat coupes van 1/1800
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zoll (ongeveer 1 mm.) maakte (G.C.B. Busch, Handbuch der Erfindungen, dl.
11(1821)290).
De ontwikkeling van microscopen met achromatische objectievcn, alleen
terloops vermeld in het hoofdstuk "De miskenning van de ettercel" van A.N.
Uyterlinden, werd, door verbetering van het oplossend vermogen, reeds rond
1840 voor J.E. Purkinje een impuls tot het ontwikkclen van fixatie en
klcuringsmcthoden van weefscls, terwijl zijn assistent Oschatz een beter
microtoom ontwikkelde. Volgens P.P.H. Heidenhein werd door deze ontwikkeling het laboratorium van Purkinje dc bakermat van de histologic.
De Moulin geeft een systematisch overzicht van de cancerologie en komt tot
de conclusie, dat het aandeel van Nederland op dit gebied zeer bescheiden is,
daarbij een uitzondcring makend voor het werk van Schroeder van der Kolk.
P.H.M. Schillings overschrijdt in zijn verhandeling over "Tuberculose in
Nederland tussen Laennec en Koch," op goede gronden de gestelde limiet van
1870 met ruim tien jaren, omdat in 1882 de ontdekking van de tuberkelbacil
door Robert Koch de inzichten over het ontstaan van deze ziektc grondig
wijzigde. Schillings geeft een levcndig geschreven overzicht van de meningen
der belangrijkste Nederlandse medische ondcrzockers op dit gebied, onder
wie Schroeder van der Kolk, J.M. Schrant, J. van Geuns, S. Talma en L.A.
Cohen, welke laatstgenoemde in 1880 door het aannemen van een virus
tuberculosum de overdraagbaarheid van deze zickte postuleerde.
In het eerder genoemde hoofdstuk over fysiologische geneeskunde wordt in
de paragraaf over de weerstand hiertegen voornamclijk dc weerstand
besproken van conscrvatieve artsen die meer waarde hechtten aan waarneming en ervaring van ziekten of die de fysiologische geneeskunde gebrek
aan een leidend principe verweten. Een vergelijking tussen Nederlandse en
buitenlandse readies was hier op zijn plaats geweest, omdat culturcle
verschillen in Icvensopvatting, hoe ook ontstaan, mede van invloed zijn op
waardcbelevingcn.
In 1855 publiceerde dc Darmstadter arts L. Biichner een boek met dezelfdc
titel als dit symposium: Kraft und Staff. Onder de indruk van de ontwikkeling
van fysica en chemie, was de schrijver van mening, dat de levensverschijnselen
uitsluitend berusten op fysische en chemische processen. De overheid Icgdc
hem een doceerverbod op. De Nederlander Jacob Moleschott, die denken en
willen het gcvolg achtte van chemische processen in de hcrsenen, werd van
zijn docentschap te Heidelberg ontheven, maar hij kon zijn fysiologisch
onderzoek voortzetten als hooglcraar aan achtcrcenvolgens de univcrsiteiten
van Zurich, Turijn en Rome, omdat zijn wetenschappelijk werk van veel
grotere kwalitcit was dan dat van Biichner. De weerstand tegen dc materialistische opvattingen ontstond uit angst voor de weerslag hiervan op de
medische ethiek en/of uit afkeer tegen materialistischc Icvensopvattingen in
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het algemeen, zoals die onder anderen door L. Feuerbach werden voorgestaan.
Hiertegenover stonden de opvattingen over het bestaan van levenskrachtcn,
waaraan in dit symposium ten onrechte slechts terloops aandacht wordt
gegeven. R. Virchow nam het bestaan van levenskrachtcn aan, die hij echter
van dezelfdc orde achtte als de fysische krachten, omdat bij beide causalitcit
werd aangenomen, waarvan het wezen der oorzaak onbekend was, evenals de
ketcn van oorzaken van oorzaken. In zijn geschriften worden de levenskrachtcn dan ook niet verder gedefinieerd. Bernard definieerde de levcnskracht op
basis van fysiologische gegevens. Andere ondcrzockers, onder anderen Du
Bois-Reymond en Donders, rekenden opvattingen over levenskrachtcn tot
het gebied van de filosofie en bcschouwden ze dus als niet voor natuurwetenschappehjk onderzoek toegankelijk.
Onder de uitgesproken vitalisten bestonden verschillende overtuigingen
aangaande dc aard der levenskrachtcn. Sommigen achtten de beoefening van
fysiologie een onjuiste benadering in het onderzoek van Icvensprocessen.
Schroeder van Der Kolk was van mening, dat psychiatrische ziekten
hersenziekten waren. De hersenkracht vormde het intermediair tussen dc
cercbrale processen van waarncmen en denken en de ziel. Bij psychiatrische
ziekten was dc zicl niet ziek, maar werd zij door dc zieke hcrsenen bedrogen.
Zijn vitalistische opvatting stond het beoefencn van een natuurwetenschappelijke psychiatric niet in de wcg. Deze voorbeelden mogen tonen, dat een
bespreking van dc opvattingen over levcnskracht zeker een plaats had
verdiend in een symposium, dat de fundamentele begrippen kracht en stof in
de periode 1840-1870 als hoofdtitel heeft.
Conclusies
Het 'gesproken' symposium bevatte heel aardige voordrachten, afgezien van
enkele genoemde onnauwkcurigheden in de prcsentatie. Auditief verkregcn
informatie heeft zijn bepcrkingcn, omdat het vermogen van de toehoorder
deze informatie binnen de korte beschikbare tijd in zijn totaliteit vast te leggen
en kritisch te verwcrken beperkt is. De denkeconomisch ingestclde toehoorder zal alleen de voor hem of haar nuttige informatie onthouden of notercn.
Symposia biedcn een goede gelegenheid om van gcdachten tc wisselcn en
hetgeen als niet waardevol wordt ervarcn vervliegt. Het uitgeven van
voordrachten in boekvorm is een zeer actuele trend. Maar het gedrukte blijft,
en hieraan dienen dan ook andere eisen te worden gesteld. Het gedrukte kan
gecontroleerd worden vanaf details in woordkeus, syntaxis en semantiek tot
en met cohercntie en consistentie van de gegeven informatie.
De titel van het symposium is misleidend ten opzichte van dc inhoud en is
kennclijk slechts als blikvanger bedocld. Kennisname van dc inhoud kan ook
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de indruk wekken, dat een aantal schrijvers niet aan de fundamentele
behandcling van deze begrippen toe waren, gezien het 'anekdotische'
karakter van dc gekozen onderwerpen. Het ware verkieslijker geweest de titel
van het boekje te bepcrken tot dc huidige subtitel.
Merkwaardig is het feit, dat de litcratuurverwijzingcn in de mecste hoofdstukken beperkt zijn tot de eerste helft van de periode 1840-1870. Dit toont,
zoals reeds bij de aanvang van deze bespreking werd gesteld, dat de keuze van
het jaar 1870 als limiet geen gclukkige was. Alvorens het gepresentcerde naar
dc drukkcr te zenden had het aanbcveling verdiend de periode in dc subtitel tc
vervangen door 'halverwegc de 19e eeuw' of, desgewenst, 'in dc tweede helft
van de 19e eeuw'. Geschiedenis van ideeen, wetenschap en techniek houdt
zich nu cenmaal niet aan dccennia.
Aan de reeds door Van Lieburg gesignaleerde problemen die de beperking
van zijn opdracht met zich mecbracht, kan worden toegevoegd dat het niveau
van natuurwetcnschappclijk denken in deze bundel wordt getoetst aan de
geschriften van Nederlandse auteurs. De gronden echter, waarop deze
auteurs het medium voor hun kennisoverdracht kozen (medische of nietmedische tijdschriften of zelfs vergaderingsverslagen), staan in generlei relatie
tot het onderwerp van het symposium en dientengevolge kan men twijfelcn
aan de historische betekenis van de opdracht om het bronnenmateriaal voor
dit symposium tot de medische vakbladen te bepcrken.
.H. Verbiest

