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SURROGAATMIDDELEN EN -MEDICIJNEN 

De toestand in Nederland 

Het is opmerkelijk hoe weinig in officiele bronnen, zoals dc Jaarverslagen van 
de Gezondheidsraad, de Verslagen en Mededeelingen betreffende de Volks-
gezondheid en de Verslagen van de Pharmaceutische Hoofdinspectie van de 
Volksgezondheid, de tocpassing van surrogaatgeneesmiddelen ter sprake 
komt. Het gaat dan over koffie- en theesurrogaten,' over de vervanging van 
de schaarse oliebevattendc kresolzeepoplossing door een oplossing van 
kresolnatrium' of over vergiftigingsgevallen door het eten van beukenoten.' 
Ook in de geneeskundige tijdschriften uit de oorlogstijd treft men weinig 
artikelen over 'Ersatz'-medicijnen aan. Dat de noodzaak van surrogaten 
echter wel degelijk werd ingezien, blijkt uit een overzicht dat — twee maanden 
nadat Nederland door de duitsers was bezel — professor Van der Wielen gaf 
over hetgeen er op het gebied der geneesmiddelenvoorziening te wachten 
stond/ 

In veel opzichten heeft hij gelijk gehad. Zo voorspelde hij — terugkijkend 
naar de ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog — dat er een tekort aan 
verbandmiddelen zou ontstaan die uit katoen vervaardigd zijn. Als ver
vanging raadde hij het oude bekende 'pluksel' aan. Dat er ook papierverband 
zou worden toegepast, had hij echter niet voorzien. Volgens hem zou 
eveneens de aanvoer van schapendarmen uit Australie en Spanje stagneren, 
maar men zou wel op Nederlandse schapendarmen kunnen overgaan. 
Schaarste aan voor geneeskundige doelen te gebruiken stoffen zoals suiker, 
gelatine, vetten, honing, glycerine, zeep, reuzel, was, etc. voorzag hij niet 
direct. Hierin heeft Van der Wielen zich toch sterk vergist. Vooral de zeep is in 
ziekenhuizen een enorm probleem geweest. De surrogaat 'kleizeep' schuimde 
niet en het aantal geinfecteerde wonden was daardoor legio. 
De groolsle tekorten waren vanzelfsprekend te verwachten bij die genees-
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middelen die men van buiten Europa moest importeren. Van der Wielen gaf 
een lange lijst, waarvan soms wel, soms niet een voorraad nog aanwezig was. 
Zo zou er volgens hem in Nederland een voldoende hoeveelheid kinabast 
aanwezig zijn. Dankzij rantsoering is er tijdens de oorlogsjaren aan kinine 
inderdaad geen ernstig gebrek geweest. De voorziening met opiaten zou 
zorgen kunnen baren als de import uit het Midden- en Verre Oosten stii zou 
staan, maar met de in Nederland gekweekte Papaver somniferum en zelfs uit 
papaverstro, meende hij dat men redelijk in de morfine behoefle zou kunnen 
voorzien. 
Gedurende de laatste oorlogsjaren werd — als bijprodukt van de opiaten-
fabricage — dimethylmorfine in niet onbelangrijke hoeveelheden verkregen. 
Als hoestprikkeldempend middel kon dit een codeine vervanger zijn.' 
Reeds in het tweede oorlogsjaar mochten de arisen een aantal geneesmiddelen 
in het geheel niet meer voorschrijven of slechts op strenge indicatie. Dat 
waren opiaten, verbindingen met theobromine en coffei'ne, bismuthzouten en 
alle verbindingen met jodium, kininezouten en insuline. Later werd daar 
hydrochloras pilocarpini nog aan toegevoegd. Ook de bekende jodium-
tinctuur mocht men niet meer gebruiken, wel chloorthymol of 'sepso-
tinctuur'. In plaats van pilocarpinedruppels adviseerde Blok om voor dit, in 
de oogheelkunde zo onmisbare middel, alkalische slijmzalven te gebruiken, 
hetgeen wat de werkzame stof betrof duidelijk besparend werken zou.*" 
De arts De Haan uit Ede, is een der weinigen geweest die een lans trachtte te 
breken voor een grolere toepassing van geneeskruiden in oorlogstijd. In 
plaats van de synthetische urine antisepticazou men bijvoorbeeld ook blauwe 
bosbessenbladeren kunnen nemen. En voor talrijke uitheemse kruiden 
zouden er ook goede Nederlandse altematieven zijn. In plaats van de 
galdrijvende Temoe Lawak (Rhizoma Curcumae xanthorrhizaejuit de Oost, 
kon men de ramenas wellicht weer in haar eer herstellen.' 
In Nederland zijn De Haans adviezen niet op grote schaal nagevolgd. In 
Duitsland daarentegen werd wel veel meer aandacht aan de geneeskruiden 
besteed. Zozochtenin 1943 Duitsescholieren in verplichtedienstniet minder 
dan 12.000.000 kilo geneeskrachtige kruiden bij elkaar.' 
Het niet verstrekken van een medicijn zou men in feite niet mogen aanduiden 
met 'surrogaat'. Met insuline is dat wel enigszins het geval geweest. 'Ofschoon 
het meeste in ons land bereide insuline verkregen wordl uit in bevroren 
toestand uit Zuid-Amerika ingevoerd pancreas, wordt ook in Nederland een 
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niet onbelangrijke hoeveelheid insuline van in Nederland geslachte dieren 
verkregen', merkte Van der Wielen op. Toch onstond er binnen twee jaren 
reeds een tekort en werden er voor insuline strenge indicaties verordonneerd. 
En toen deed zich het verschijnsel voor dat tal van patienten het ook zonder 
insuline konden stellen, mils — volgens Gerritzen — hun dieet maar over drie 
maaltijden gelijkelijk werd verdeeld. Wat ernstiger patienlen zouden op deze 
wijze slechts twee injecties nodig hebben, terwijl er een groep van zware 
diabeten overbleef, waarbij insuline absolute noodzaak was.** 
De hele insulineverslrekking heeft trouwens toch minder problemen gegeven 
dan men verwachten zou. Tijdens de hongerwinler kwam namelijk uit een 
kluis van de Amsterdamse Bank een grote hoeveelheid te voorschijn die men 
voor de Duitse instanlies verborgen had. Later kwam ook veel insuline 
binnen via smokkel vanuit het reeds bevrijde zuiden van het land en via het 
Zweedse Rode Kruis.'" 
Hoewel men legenwoordig Icvertraan niet direct als een medicijn beschouwt, 
slond deze in oorlogstijd op de indicalielijsl, doch uiisluilend ten behoeve van 
tuberculosepatienten. Verzwakle en asthene kinderen moesten ervan ver-
stoken blijven, lenzij hun ouders tegen hoge prijzen. levertraanpreparaten als 
'Viirana' of 'Multitran' konden kopen. Analyse van deze aangeprezen 
middelen bracht echter aan het licht dat daarin totaal geen vitamine A of D 
aanloonbaar was. De verkoop was louter misdadig winstbejag." 
Gezien de schaarste aan medicijnen gaf in 1942 Vogelenzang enkele ook thans 
nog behartenswaardige adviezen: 'De schaarschte van een bepaald ge-
neesmiddel mag geen aanleiding zijn het in le kleine dosis toe te passen: de 
zuinigheid zou hier de wijsheid bedriegen. Men geve het middel niet of in 
werkzame dosis, daar het anders soms in het geheel niet werkt of over een 
langeren tijd moet worden gebruikt; beide gevallen komen op verspilling 
neer... Men geve slechts hoeveelheden voor enkele dagen tegelijk. Ook de 
receptuurvorm zou volgens hem belangrijk zijn. Zo zou bij de schaarse 
digitalis het gedroogde poeder zuiniger zijn dan een infuus.'-
Terugblikkend kan men moeilijk concluderen dat er tijdens de oorlog in 
Nederland op grote schaal 'Ersatz'-medicijnen zijn gebruikt. En werd er soms 
een surrogaat gebruikt, dan geschiedde dat geinstitutionaliseerd en op bevel 
van hogerhand. Ook bij de Duitse bezetters bestond tekort. Welke gevolgen 
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die schaarste aan medicijnen heeft gehad, blijkt uit schattingen van het 
Internationale Rode Kruis: in Nederland zouden ca. 50.000 mensen ten 
gevolge van niet bijtijds medisch ingrijpen en gebrek aan medicijnen 
overleden zijn." 
Waar het voedseltekort betreft, lagen de problemen anders. Toen na de 
Duitse capitulatie de geallieerde troepen de Noord Nederlandse steden 
binnenreden, bleek pas welke ravages de honger daar had aangericht. 'Onze 
schatting was dat de hongerwinter in het westen direct en indirect minstens 
twee-en-twintigduizend mensenlevens heeft gevergd en dat een op de vijftien 
stadsbewoners korte of lange tijd aan de hongerziekte heeft geleden', zo 
schreef de Jong.''' 
Het ligt voor de hand dat onder dergelijke rampzalige omstandigheden de 
menselijke inventiviteit op hoogspanning heeft gewerkt en er allerlei sur
rogaten zijn bedacht om de tekorten enigermate op te kunnen vangen. Als 
curiosum volgt hier een recept voor Dahliaknollensoep zoals dit door het 
Rijksbureau Voedsel Voorziening in Oorlogstijd gegeven werd: Laat 1 kilo 
zeer dun geschilde of geraspte dahliaknollen koken in 3/4 liter water en laat 
het vervolgens gaar worden in een hooikist. Naar smaak afmaken met wat 
zout en pepersurrogaat. Alles blijkt 'Ersatz': van de houten hooikist met haar 
isolatiewanden tot de dahliaknollen en het pepersurrogaat. Voor het zout 
moest overigens wel/ 40,— per kilo worden neergeteld. En zo waren er ook 
recepten voor suikerbietensoep en gebakken tulpenboUen." 

Toestanden in de Oost 

Volkomen andere en onbeschrijfelijke toestanden op medisch gebied hebben 
zich voorgedaan in het verre oosten. Van het begin af aan werden daar door 
de Japanners geen geneesmiddelen verstrekt! Als redenen vermeldt de Jong 
dat er bij de Japanners een diepe minachting voor de krijgsgevangenen 
bestond; deze hadden zich immers niet dood gevochten voor het vaderland. 
En vanuit een torenhoog superioriteitsgevoel keken de Japanners op alle 
andere volken — ook op de inheemsen — neer. 
De Japanners hadden uitsluitend hun eigen belangen op het oog. Hoewel de 
bevolking van Java sterk van de malaria te lijden had, werden alle 
kinavoorraden afgevoerd. Deze waren nodig voor Japan. Men herinnere zich 
ook het lot van die talloze Javaanse werksoldaten: romoesja's in het japans. 
Meer dan 300.000 waren gedwongen Java te verlaten. Slechts 77.000 (!) 
keerden terug."" 
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De medische toestanden in de kampen voor krijgsgevangenen en romoesja's 
waren onvoorstelbaar slechl en wreed. Wie ziek was kreeg geen eten. Zij die 
koorts (malaria) hadden werden door de Jappen de hele dag in de kali gezet 
met alleen het hoofd boven water, zogenaamd om af te koelen.'' 
Lampe gaf de volgende beschrijving van de polikliniek die hij in krijgs-
gevangenkamp KM 36 op Sumatra had ingerichi: 'een kisl oude lappen en wat 
verband, al meermalen gebruikl en iedere maal weer uitgekookt; een pot leer, 
die als dekzalf dienst doel; een bak met zout water en een met permangaan; 
een schaar die niet knipt en een mes dat niet snijdt en een scherpc lepel...''* 
Onder dergelijke afschuwelijke en mensonterende omstandigheden heeft men 
staaltjes van een ongelooflijke, maar meestal individuele inventiviteit ge-
loond. Zo beschreef Aalbers hoe tropenzweren met een rubber borstel werden 
afgeveegd en met gewoon rivierwater afgespoeld, daarna in de zon gedroogd 
en 'gesteriliseerd'. Vervolgens werd er een uitgekookt en uitgewassen lapje 
met carbolwater opgelegd met daar omheen een verband van schilfers van een 
pisangstam. Later werd een 'wondpoeder' toegepast: gezeefde, uitgegloeide 
as. Het grootsle succes verkreeg men met as van de Gambir, een plant die rijk 
aan tannine is. Op granulerende wonden ontstond daardoor snel een droge 
korst.'" 

Auslralische en Britse arisen waren veel agressiever waar het de reiniging van 
een tropenzweer betrof. In kampen aan de rivier de Kwai lieten zij de 
slachtoffers met hun benen hangen in de rivier. De vissen zouden dan voor de 
reiniging van de necrose zorgen.'" In enkele krijgsgevangenkampen werd 
medicinale gist gemaakt door mais of rijst te enten met een schimmelkweek 
(Saccharomvces) die men had verkregen uil de lucht. Als enige stikstofbron 
voor die gistcellen werd ammoniak gebruikl, die uit de urine van de 
kampbewoners zelf gewonnen was. Pellagroide huidaandoeningen reageer-
den voorireffelijk op die zelfgemaakte gist.-' 
Een geheel ander voorbeeld van een 'surrogaatbehandeling' gaf Sampimon in 
een gevangenkamp bij Singapore. Bij kiesextracties en andere kleine operalies 
paste hij hypnose toe, 'as a substitute for anaesthesia',en met groot succes.'^ 
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Het herlezen van al die uitermate deprimerende oorlogsliteratuur brengt 
gevoelens over van een diepe bewondering voor het enorme incasseringsver-
mogen van het menselijk lichaam en zijn geest. Maar leert men er ook lets van? 

SUMMARY 

Surrogate cure and medicine 

In contrast to the many food surrogates — tulip bulbs! — 'Ersatz' pharmaceuticals or 
alternative healing methods never reached a large scale in the Netherlands during the 
second world war. Nevertheless some 50.000 people died in the winter 1944-'45, due to a 
severe shortage of medicines. 
In the former Dutch East Indies all western inhabitants were sent into prisoncamps where 
medicines deliberately were withheld. This led to all kinds of individual efforts to find 
alternative ways for wound treatment and to make ingenious surrogate yeast- and vitamin 
preparations. 


