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OVER AETIOLOGIE EN THERAPIE 
VAN TUBERCULOSE: HET DEBAT IN 
NEDERLAND (1900-1910) 

M. van Daal* en A. de Knecht-van Eekelen* 

Wanneer de tuberkelbacil niet bekend was, zou 
het er met de tuberculose-bestrijding treurig 
uitzien. (A.F. Soer)' 

In het eerste decennium van deze eeuw nam de belangstelling voor de bestrijding van de 
tuberculose, die wel volksvijand nummer één werd genoemd, sterk toe. De strijders organi
seerden zich aanvankelijk in plaatselijke comité's, later in de 'Nederlandsche Centrale 
Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose' (NCV), terwijl medici zich groepeerden in de 
'Vereeniging van Nederlandsche Tuberculose-artsen'. De wetenschappelijke grondslag 
van hun activiteiten was echter in deze periode nog niet zo sterk als men wel wilde doen 
geloven.- Dit leidde tot heftige discussies over de aetiologie, diagnostiek, therapie, epidemio
logie en preventie van tuberculose. Zowel de populaire als de vakpers besteedde in het 
decennium 1900-1910 zeer veel aandacht aan alles wat met tuberculose te maken had. Het 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (verder te noemen het Tijdschrift) nam een 
groot aantal bijdragen over tuberculose op. In 1905 verscheen zelfs een apart tijdschrift 
Tuberculose, een uitgave van het in 1903 opgerichte 'Centraal Comité tot Bestrijding der 
Tuberculose', zoals de NCV aanvankelijk heette.^ Tuberculose mocht zich verheugen in de 
medewerking van vele deskundige tuberculosebestrijders. Het blad werd in 1921 herdoopt 
in Tegen de Tuberculose onder welke naam het nog steeds wordt uitgegeven. 
In de berichtgeving over tuberculose kwamen de meest uiteenlopende en tegenstrijdige 
opvattingen aan de orde. In de hoop als eerste met de zo vurig verlangde geneeswijze 
tegen de ziekte te komen, werden overhaast resultaten gepubliceerd die later weer moesten 
worden ingetrokken. De Amsterdamse hoogleraar in de interne geneeskunde Pieter Klazes 

* Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geneeskunde, Vakgroep Metamedica/Sectie Medische 
Geschiedenis, Van der Boechorststraat 7,1081 BT .\msterdam 
1. A.F, Soer, Moderne aphorismen uit de interne kliniek (Rotterdam, 1917) 189. 
2. Voor de geschiedenis van de tuberculosebestrijding zie onder meer: F.N. Sickenga, Korte geschiedenis van de 
tuberculosebestrijding in Nederland 1900-1960 ('s-Gravenhage, 1980); J.B.F, van Gils, Gedenkboek uitgegeven ter 
gelegenheid van het 2^-jarig bestaan van de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der tuberculose 
('s-Gravenhage, 1928); L.C. Kersbergen (ed.). Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan 
van de Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose {' 214s-Gravenhage, 1953); een 
voorbeeld van de activiteiten van een plaatselijke vereniging geeft: E. van Kammen, 'Geschiedenis van de Tbc-
bestrijding in l^ordrecht'. Kwartaal & Teken-Extra 5 (Dordrecht, z.j.). 

3. Zie voor een volledige bespreking van de publikaties over tuberculose in het Tijdschrifr. Marjo van Daal, De 
tuberculose-bestrijding in Nederland tussen 1900 en 1910 aan de hand van bet Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde. Scriptie voor de Sectie Medische Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam, 
1992). 
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Pel (1852-1919) waarschuwde voor het negatieve imago dat de geneeskunde hierdoor 
dreigde te krijgen. In een rede voor de NCV sneed hij dit onderwerp aan, waarbij hij het 
Tijdschrift verweet artikelen op te nemen die wetenschappelijk onvoldoende gefundeerd 
waren: 'Niets is m.i. zoozeer geschikt het prestige der geneeskundige wetenschap in gevaar 
te brengen als het prematuur publiceren van behandelingsmethoden, wier nut nog niet 
voldoende is gebleken.''' 
Waren de verwijten van Pel terecht? Om dat na te gaan zijn de artikelen geanalyseerd die 
tussen 1900 en 1910 over tuberculose in het Tijdschrift zijn verschenen. In onze bijdrage 
worden de nieuwe therapieën geplaatst in het kader van de verschillende opvattingen over 
de aetiologie van tuberculose. Geheel in overeenstemming met de belangstelling voor 

4. Geciteerd in; Sickenga (n. 2), Korft' geschiedenis, 84. Rede van Pel op de algemene vergadering van de NCV 
(22-12-1907). 
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Sterfte aan tuberculose in Nederland 1869-1940 (uit: I..C. Kersbergen (ed.),Gedenkboek ('s-Gravenhage, 1953) 193). 

statistiek in deze periode werden de diverse opinies steeds beargumenteerd met behulp 
van cijfers.' Statistieken moesten uitmaken of tuberculose erfelijk of besmettelijk was, of 
de plaatselijke bodemgesteldheid aanleiding gaf tot een grotere frequentie van tuberculose
patiënten, of gevoeligheid voor tuberculose een raskenmerk was. Maar ook of de resultaten 
van sanatoriumverpleging beter waren dan die van thuisverpleging, of tuberculosepatiënten 
konden genezen door serumtherapie of dat men beter kon opereren. 

De lijst van doodsoorzaken 

De opvatting dat tuberculose tot de belangrijkste volksziekten in Nederland behoorde, was 
gebaseerd op de sterftestatistieken die werden samengesteld volgens de gegevens in de lijst 
van doodsoorzaken. Medici waren sinds 1865 verplicht de oorzaak van het overlijden aan 
te geven volgens de rubrieken van de lijst van doodsoorzaken. Van 1867 tot 1875 kwam als 
no. 27 op deze lijst voor: phtisis pulmonum et laryngea (= keel- en longtering) en haemoptoë 
(= bloed opgeven uit de longen).^ In 1875 kwam er een andere lijst met 34 groepen van 
doodsoorzaken die tot 1900 van kracht bleef. In deze lijst kon tuberculose worden onder
gebracht in meer dan één categorie, namelijk bij: 'no. 2: lichaamszwakte, tering, (exclusief 
keel- en longtering, etc. no. 18); no. 3: klierziekte, rhachitis, syphilis; no. 18: keel- en long-

5. A. de Knecht-van Eekelen, 'Opvattingen over geneeskundige statistiek in het 'Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde' rond de eeuwwisseling', Gewina 75 (1992) 163-181. 
6. Zie voor het ontstaan en de samenstelling van deze eerste lijst: E.S. Houwaart, De Hygiënisten. Artsen, staat en 
volksgezondheid in Nederland 1840-1890 (Groningen, 1991) 173-175. 
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tering, bloedspuwing, (suikertering).'^ 
In 1900 werd de samenstelling van een uitvoerige lijst van doodsoorzaken voor het eerst 
internationaal geregeld. Dit had tot gevolg dat in Nederland de rubricering en nomencla
tuur per 1 januari 1901 veranderde met gevolg dat de statistiek der doodsoorzaken belang
rijk verbeterde. In deze zogenoemde 'groote lijst', die per 1 januari 1906 werd herzien, 
werden de volgende vormen van tuberculose onderscheiden: tuberculose van de larynx; 
tuberculose van de longen; tuberculose van de hersenvliezen en van de hersenen; tubercu
lose van de buikingewanden; tuberculose van de wervelkolom (= Pott'sche ziekte); koud 
abces, congestieabces; tuberculose van de gewrichten (=Tumor albus); tuberculose van 
andere organen; tuberculose van twee of meer organen. De in 1901 in de lijst opgenomen 
scrofulose was in 1906 als aparte categorie verdwenen. 

Naast de uitvoerige lijst van doodsoorzaken was een 'kleine lijst' in omloop. Op 1 januari 
1901 onderscheidde de Nederlandse 'kleine lijst' drie rubrieken: longtuberculose, hersen-
tuberculose, andere vormen van tuberculose. De kleine lijst bleef in 1906 onveranderd. 

Is tuberculose besmettelijk? 

Het denken over tuberculose veranderde na de bekendmaking van de vondst van de 
tuberculosebacterie door Robert Koch (1843-1910) in 1882. Tuberculose was als ziekte reeds 
sinds de oudheid bekend en werd beschreven in de werken van Hippocrates (5e eeuw 
V. Chr.) en Galenus (131-200 n. Chr.). De term tuberculose zal men daar overigens niet in 
aantreffen, want deze benaming is in 1839 door de Berlijnse medicus Lucas Schönlein 
(1793-1864) geïntroduceerd. Hippocrates noemde de ziekte phtisis, de ziekte waaraan men 
wegkwijnt en die aangeboren en erfelijk is. Galenus daarentegen was van mening dat 
tering door besmetting werd verspreid. 
In 1865 toonde Jean-Antoine Villemin (1827-1892), hoogleraar aan de Franse militair 
geneeskundige school Val-de-Grace, als eerste experimenteel aan dat de smetstof van 
longtuberculose kon worden overgebracht van mens op dier en omgekeerd. Zijn resultaten, 
die hij in 1868 in boekvorm publiceerde, kregen echter een weinig enthousiast onthaal.** 
Dat was in 1882 wel anders, toen Robert Kochs voordracht over de vondst van de tuberculo
sebacterie wereldnieuws werd. Zijn medewerker Friedrich Loeffler (1852-1915) schreef over 
die gedenkwaardige bijeenkomst: 

Es war nicht ein einziger in dem Saai, der nicht, wenn auch wider seinen Willen, von der Richtigkeit dessen, 
was er gehort und gesehen, überzeugt gewesen ware und gefiihlt hatte, dass er eincr cpochmachenden, die 
ganze Medizin erschütternden Verkündigung von ungeheuren Konsequenzen beigewohnt hiitte, und die 
Konsequenzen wurden von Koch sofort mit schatter Logik gezogen."* 

7. Zie over de rubrieken van doodsoorzaken ook: I.P. van Dijk, 'Doodsoorzakcnclassificaties van 1750 tot 1900', 
Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 5 (1982) 145-157. 
Zie over nomenclatuur van tuberculose in latere lijsten: D.K. Rijkels, Nederlandsche tuberculosecijfers 
(Groningen/Batavia, 1937) 9-13. Opgemerkt moet worden dat volgens de moderne diagnostiek tering, klierziekte, 
keel- en longtering en bloedspuwing inderdaad als tuberculose kunnen worden gerangschikt, suikertering is ech
ter diabetes mellitus en geen tuberculose. 
8. l.A. Villemin, Etudes sur la tuberculose: preuves rationelïes et cKpérimentales de sa spccificité et de son inoculabi-
/ife (Paris, 1868). 
9. Geciteerd in: R. Bochalli, Robert Koch. Der Schöpfer der modernen Bakteriologie (Stuttgart, 1982-) 56. 

214 



Tuberculose in Nederland 

Betekende deze ontdekking dat de strijd tussen contagionisten en miasmatikers toen was 
gestreden? Lezing van het Tijdschrift laat zien dat de strijdbijl niet van de ene op de andere 
dag werd begraven, maar nog tot in de twintigste eeuw werd gehanteerd.'" Een grote rol 
op het strijdtoneel moeten we toekennen aan de Groningse hoogleraar in de gezondheids
leer, Abraham Pieter Fokker (1840-1906). Fokker was een fer\'ent bestrijder van de bacterio
logische dogma's van Koch en liet geen gelegenheid voorbijgaan om zwakke plekken in de 
argumentaties van zijn tegenstanders aan te geven. Fokker stelde zich namelijk op het 
standpunt dat bacteriën niet specifiek zijn en dat zij kunnen ontstaan door heterogenese." 
Hij verwierp besmetting als oorzaak van tuberculose en zocht naar een verklaring op grond 
van erfelijke aanleg of predispositie. Koch leverde ongewild zelf argumenten voor Fokkers 
opvatting. In een redevoering tijdens het internationale tuberculosecongres te Londen in 
1901 deelde Koch mee dat er een onderscheid bestaat tussen bacteriën die tuberculose bij 
runderen veroorzaken en die dat bij de mens doen. Door deze verschillen zouden runder-
tuberculosebacteriën voor de mens ongevaarlijk zijn. De Leidse hoogleraar in de inwendige 
geneeskunde Willem Nolen (1854-1939), die als correspondent voor het Tijdschrift het 
congres had bijgewoond, haastte zich om Kochs geruchtmakende optreden te beschrijven. 
De rede was echter al in de dagbladen gepubliceerd voordat die was uitgesproken, 'De 
duivel mag die kranten in snelheid de loef afsteken: ik verklaar mij onmachtig', klaagde 
Nolen. Hij beschreef hoe de coryfee van de antisepsis. Lord Joseph Lister (1827-1912), 
Kochs uitspraken in twijfel trok en hem vervolgens hoffelijk bedankte. Nolen noemde het 
een 'titanengevecht' tussen Koch 'de grondlegger van het onvolprezen methodisch bacterio
logisch onderzoek, de verdelger van tuberculose en cholera' en Lister 'de ontsluiter van de 
zegenvierende periode der heelkunde'. Tot slot reikte Lister Koch de hand: 

Daar staan zij een ogenblik hand in hand de twee reuzen. Het davert van handgeklap en gejuich. Eén groot-
sche aandoening van bewondering en dankbaarheid voor die twee mannen, daar voor ons op het podium, 
overweldigt ons... Verwondert het U, waarde Gérant, dat ik blij ben naar Londen te zijn gegaan?'-

Deze uitspraak van Koch, waaraan grote publiciteit werd gegeven, had vergaande conse
quenties. Fokker greep Kochs opvatting aan als argument voor zijn eigen stelling dat de 
besmettelijkheid van mens op mens ook niet was bewezen. Bovendien ontstond onder 
diegenen die wél aanhangers van de bacteriologische leer waren, een discussie of Koch 
gelijk had en de tuberculosebacterie van het rund inderdaad niet infectieus voor de mens 
zou zijn. In Nederland werd deze opvatting van verschillende kanten direct heftig bestreden. 
Met name de directeur van het Leidse abattoir. Dirk Aart de Jong J.Zn. (1865-1925), die 
reeds in 1900 met een onderzoek naar de eigenschappen van tuberculosebacteriën van 
mens en rund was begonnen, kon op grond van zijn onderzoeksresultaten wijzen op de 
besmettelijkheid van rundertuberculose voor de mens.'^ Hoewel hij wel gelijk had wat 
betreft de besmettelijkheid, verzwakte hij zijn argumenten door uit te gaan van de eenheid 

10. Dikwijls wordt gesteld dat de strijd tussen contagionisten en non-contagionisten voor het eind van de negen
tiende eeuw was afgelopen. Zie bijvoorbeeld: C.R.K.F, van loost, 'Korte geschiedenis der tuberculose', in: M.A. 
Bleiker e.a.. Leerboek der tuberculosebestrijding ('s-Gravenhage, 1984'') II.1-II.9. 
11. Zie over Fokkers theorie: A. de Knecht-van Eekelen, 'Abraham Pieter Fokker (1840-1906) en de serumtherapie 
bij difterie'. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 7 
(1984) 161-171. 
12. W. Nolen, 'Het congres over tuberculose te Londen', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) 45 II 
(1901) 655-663. 
13. De Jong werd in 1908 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de vergelijkende pathologie te Leiden. 
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der zoogdiertuberculose. De verschillen in eigenschappen tussen de humane en de bovine 
tuberculosebacterie, die in bacteriecultures door Koch waren vastgesteld, waren immers 
niet te loochenen. 
Op deze wijze ontstonden verschillende kampen: Fokker en aanhangers die in het geheel 
niet van besmettelijkheid van tuberculose wilden weten. De Jong en aanhangers die de 
humane en de bovine tuberkelbacil als hetzelfde type beschouwden dat tuberculose door 
besmetting veroorzaakt en de aanhangers van Koch die alleen de humane tuberkelbacil als 
het besmettelijk agens voor tuberculose zagen. De Groningse school van Fokker, die andere 
oorzaken voor het ontstaan van tuberculose trachtte aan te geven, deed aanvankelijk het 
meest van zich horen. 

Fokkers opvatting werd bijvoorbeeld gesteund door Tiddo Folmer Reddingius (1829-1905), 
huisarts te Ten Boer en lid van de Provinciale Staten van Groningen. Hij had een groot 
aantal personen uit zijn praktijk langdurig gevolgd en was na onderzoek van zijn gegevens 
tot de conclusie gekomen dat tuberculose in hoge mate erfelijk was. Hij spoorde de lezers 
van het Tijdschrift Aan tot soortgelijk onderzoek.'-* Theunis Haakma Tresling (1834-1907), 
eveneens een Groningse huisarts en bekend door zijn belangstelling voor sociaal-hygiënische 
vraagstukken, voelde zich aangesproken en stelde zijn ervaringen eveneens te boek. Ook 
hij was van mening dat slechts een grote serie waarnemingen tot één mening kan doen 
appreciëren. Evenals Reddingius had Haakma Tresling zijn patiënten verdeeld in een groep 
van 'tuberculose-belaste' en een groep van 'tuberculose-onbelaste' families, maar daarmee 
verwierp hij een mogelijke besmettelijkheid niet. Naar zijn mening diende men de ziekte 

14. T. Folmer Reddingius, 'Besmettelijkheid of erfelijkheid van tuberculose', JVTVG46 1 (1902) 801-805. 
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als besmettelijk te behandelen totdat het tegendeel was bewezen.'' 
De Amsterdamse hoogleraar in de anatomie Lodewijk (Louis) Bolk (1854-1934) had meer 
oog voor een erfelijke aanleg en hij publiceerde naar aanleiding van 'het stukje' van Haakma 
Tresling 'eenige biologische waarnemingen' over stambomen van enkele families waarin 
tuberculose voorkwam. Hij zag een verband tussen de geboortemaand en het optreden van 
tuberculose bij kinderen in deze gezinnen. Op grond daarvan veronderstelde hij dat de 
erfelijke invloed mogelijk afhankelijk zou zijn van het tijdstip der conceptie."* 
De Leidse hoogleraar in de pathologische anatomie Nicolaas Philip Tendeloo (1864-1945) 
liet daarentegen geen gelegenheid voorbijgaan om te betogen dat tuberculose wel door 
infectie ontstaat.''' 

Zo stonden in 1902 de aanhangers van de besmettelijkheids- en de erfelijkheidstheorie 
tegenover elkaar, een situatie die de afdeling Groningen van de Nederlandsche Maatschappij 
tot Bevordering der Geneeskunst (NMG) uit de wereld wilde helpen. Tijdens de vier-en-vijf-
tigste vergadering van de NMG te Zwolle kwam deze afdeling met het volgende voorstel: 
'De Maatschappij stelle een enquête in naar de hier te lande in de praktijk gedane waarne
mingen omtrent het al of niet ontstaan van tuberculose door besmetting.' De Groningers 
waren van mening dat er niet langer voorbij gegaan mocht worden aan de ervaringen van 
de praktizerende artsen in ons land bij de oplossing van het besmettelijkheids-vraagstuk. 
Verzamelen van deze ervaringen zou ongetwijfeld gewichtige feiten aan het licht brengen.'** 
Daartoe werd een 'commissie tot onderzoek naar het al of niet ontstaan van tuberculose 
door besmetting' benoemd. 

De enquêtecommissie 

Nog voordat de enquêtecommissie met haar werk kon beginnen, stond ze al bloot aan kri
tiek, met name over haar samenstelling. In de commissie waren benoemd: Fokker uit 
Groningen en de Rotterdamse artsen Catharinus Nolen (1857-1914) en Constant Charles 
Delprat (1854-1934). Er was géén statisticus in de commissie opgenomen. Het hoofdbestuur 
van de NMG hield echter vast aan deze benoemingen, zodat een drie man sterke 'commissie 
van enquête naar de in de praktijk gedane waarnemingen omtrent de besmettelijkheid van 
tuberculose' aan de slag ging. De commissie meende dat de kans op besmetting met 
tuberculose kon worden aangetoond door de lotgevallen na te gaan van gezonde personen 
die samenwoonden met lijders aan longtuberculose. Zij beperkten zich dus tot onderzoek 
van de 'maritale' infectie, 'het al of niet besmettelijk zijn van tuberculose in het huwelijks
leven'. 

Ten einde deze vraag beantwoord te zien verzond de commissie 2795 enquêtekaarten naar 
praktizerende medici in Nederland. De aangeschreven artsen konden volstaan met een 
simpel ja/nee op de vraag of zij in hun praktijk een geval van 'maritale tuberculose-besmet-
ting' hadden kunnen constateren. Na een dringende oproep in het Tijdschrift om de taak van 
de commissie serieus te nemen en de enquêtekaart spoedig te retourneren, kwamen er 1950 
reacties. Vervolgens werden circulaires met gedetailleerde vragen rondgestuurd waarop de 
respons echter beduidend minder was: slechts 10% van de Nederlandse medici antwoordde 

15. Th. Haakma Tresling, 'Besmettelijkheid of erfelijkheid van tuberculose', NTvG 46 I (1902) 1488-1493. 
16. L. Bolk, 'Naar aanleiding der erfelijkheid van tuberculose', .NTvG 46 II (1902) 1023-1034. 
17. N.Ph. Tendeloo, 'Ingezonden. De tuberkulose-quaestie', NTvG 46 1 (1902) 296-300; 485-487; 689-692. 
18. 'Beschrijvingsbrief. D. Van de Afdeeling Groningen', NTvG 47 1 (1903) 729, 
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B l | l a « e I. 

COMMISSIE VAN ENQUÊTE 
NAAR DB 

BCBHKTTBI.IJKHBID VAM TCBBBCCLOSC. 

AXBTIRDAK, 

GBOKINOBK, I December 1903. 
BOTTBBDAM, 

Geachte Collega, 

In aanslDiting aan de ü toegezonden briefkaart en rekenende op XTwe 
bereidwilligheid, om ons met de door U opgedane ervaring in «ake de al 
of niet besmettelqkheid van tuberculose ter wille te ago, nemen wü de 
vryheid U nevensgaande vragenlijsten toe te senden. m,et bet vriendeiyk 
vensoek, die, soo volledig mogelijk ingevuld, aan den eerst^ondergeteekende 
te willen teruglenden. 

Voor een juiste beoordeeling van bet besmettings-gevaar is het van het 
hoogste belang, dat wü, behalve nauwkeurige gegevens omtrent plaats gehad 
hebbende infecties, ook van U vernemen hoevele huwelijken door Uwerden 
waargenomen, waarin de tuberculose van man of vrouw, voor zoover bekend, 
niet op de wederhelft werd overgebracht. 

Mochten dergelijke waarnemingeo door U gedaan zijn, zoo zult U ons 
zeer verplichten, door ons ook omtrent die huwelijken inlichtingen te geven 
op begaande vraaglijsten, waarvan wy U gaarne op aanvrage meerdere 
zullen toezenden. 

Met collegiale hoogacbtijDg. 
C. C. DILPBAT. 

A. P. FOKKIB. 

C. HOLBH. 

VSAAQ L 

Hoevele huwelijken werden door U in Uwe praktik waargenomen, waarin, 
volgens Uwe meening, de tuberculose van man of vrouw op de wederhelft 
werd overgebracht? (aantal). 

Qefal No. van Dr t e 
Werd patiënt ook nog door andere geneesheeren behandeld 7.... , 
Zoo ja, door wien ? „ 

A " " " , voor zoover bekend niet tuberculeus, huwde in het jaar. met B • -• 
vrouw Juau 
B leed toen aan Tbc. van (orgaan). 
» kreeg in Tbc. van (orgaan). 
» stierf in aan Tbc. van of aan andere xiekla. 

• j I tuberkelbacillen-houdend. 
» e^pectoreerde r^ sputa ! niet tuberkerbacilleq-houdend. 

,-i 1̂  ' ^ ' i onbekenj. • . . - : - - . ; > . , > 
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A kreeg in verschynselen van Tbc. van ^ (orgaan). 
stierf in 
A's vader 

moeder 
vader's vader 

B moeder 
moeder's vader 

aan Tbc. van 
leed aan Tbc. 
leed aan Tbc. 
leed aan Tbc. 
leed aan Tbc. 
leed aan Tbc. 

» moeder leed aan Tbc. 
ooms (aantal) leden aan Tbc, 
tantes » leden aan Tbc. 
broeders » leden aan Tbc. 
zusters » lëden aan Tbc. 

of aan andere ziekte. 
leed niet aan Tbc. onbekend. 
leed niet aan Tbc. onbekend. 
leed niet aan Tbc. onbekend. 
leed niet aan Tbc. onbekend. 
leed niet aan Tbc. onbekend. 
leed niet aan Tbc. onbekend. 
leden niet aan Tbc. onbekend. 
leden niet aan Tbc. onbekend. 
leden niet aan Tbc. onbekend. 
leden niet aan Tbc. onbekend. 

De echtgenooten slapen (sliepen) in ééne bedstede, in één bed of in afzonder-
dezelfde , » u j . zijne , , , binnen's, 

• kamer. A. heeft -r^—werkzaamheden -lijke bedden in -.- . ,=3—...w... .,., 
"" met dezelfde hare 

A of B is hertrouwd, zie daarvoor geval No. 

buiten's 
huis. 

VBAAQ 2. 
Hoevele huwelijken werden door U in Uwe praktijk waargenomen, waarin 

de tuberculose van man of vrouw, voor zoover bekend n ie t op de wederhelft 
werd overgebracht? (aantal). 
(ïeval No. van Dr. te 

Werd patiënt ook nog door andere geneesheeren behandeld? 
Zoo ja, door wien? 

man 
vrouw 

gezond, huwde in het jaar met D vrouw 
man 

D leed bij het aangaan van het huwelijk aan Tbc, van (orgaan). 
» kreeg tijdens het huwelijk Tbc. van in (jaar). 
» stierf aan Tbc. van in of aan andere ziekte. 

tuberkelbacillen-houdend. 
niet tuberkelbacillen-houdend. 
onbekend. 

» expectoreerde p sputa 

C. bleef vrij van Tbc. 
Cs vader leed aan Tbc. 

mopder 
vador's vader 

» moeder 
moeder's vader 

leed aan Tbc. 
leed aan Tbc. 
leed aan Tbc. 
leed aan Tbc. 

» moeder leed aan Tbc. 
ooms (aantal) leden aan Tbc. 
tantes » leden aan Tbc. 
broeders » leden aan Tbc. 
zusters » leden aan Tbc. 

Iced niet aan Tbc. 
leed niet aan Tbc. 
leed niet aan Tbc. 
leed niet aan Tbc. 
leed niet aan Tbc. 
leed niet aan Tbc. 
leden niet aan Tbc. 
leden niet aan Tbc. 
leden niet aan Tbc. 
leden niet aan Tbc. 

onbekend. 
onbekend. 
onbekend. 
onbekend. 
onbekend. 
onbekend. 
onbekend. 
onbekend. 
onbekend. 
onbekend. 

De echtgenooten slapen (sliepen in óüne bedstede, in één bed of in afzonder-
.... , , , dezelfde , , - , , / • • ''ij"^ 1 1 , binnen's , . hike bedden in , / ^ ,•.., kamer. C. heeft . •" werkzaamheden. . - ,- huis. niet dezelide hare buitens 

Enquête-formulier van de commissie van enquête naar de besmettelijkheid van tuberculose (1905). 
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en bovendien was aan het beantwoorden van de vragen 'niet voldoende zorg besteed'. 
In 1905 verscheen het Rapport van de commissie van enquête naar de in de praktijk gedane 
waarnemingen omtrent de besmettelijkheid van tuberculose. De critici vonden daarin hun 
gelijk, de resultaten waren bedroevend. De commissie was intern verdeeld en publiceerde 
een meerderheids- en een minderheidsstandpunt. Het laat zich raden hoe de verdeling 
eruit zag. De meerderheid (C. Nolen en Delprat) neigde, en niet meer dan dat, naar de 
besmettelijkheid van tuberculose, de minderheid (Fokker) achtte dit allerminst bewezen. 
Samenvattend schreef de commissie: 

Het is ons gebleken, dat in een aantal gevallen de behandelende medicus den indruk had gekregen, dat de 
patiënt, die anders vermoedelijk geen tuberculose zou gekregen hebben, aan deze ziekte ging lijden geduren
de de samenleving met een aan tuberculose lijdende persoon. Het is ons verder gebleken, dat een veel grooter 
aantal voorbeelden konden worden bijgebracht, waarin personen al of niet uit een gezonde familie oogen
schijnlijk van de samenleving met een tuberculeuse echtgenoot geen nadeel ondervonden." 

De critici, waaronder Adrianus Schuckink Kool (1873-1956), waren van mening dat de 
enquête niets had opgeleverd: 'Wir sind so klug wie zuvor.' Fokker had niet mogen deel
nemen aan de commissie, want hij had 'niet als statisticus, maar als overtuigd tegenstander 
van de besmettingsleer' in de commissie gezeten, met alle gevolgen van dien.-" De afdeling 
Groningen van de NMG die om de enquête had gevraagd, gaf toe dat men te hoge vervi'ach-
tingen had gehad van de mogelijkheden van het drietal, alleen een centraal orgaan zou 
voldoende gegevens kunnen verzamelen om tot een bevredigend antwoord te komen. Van 
de NMG werden nadere stappen verwacht, waarvan in het Tijdschrift echter niets meer valt 
te bespeuren: wellicht een gevolg van het overlijden van Fokker in 1906. 

Oorzaken van tuberculose: de bodetntheorie 

Een statistisch onderzoek naar de frequentie van het optreden van tuberculose werd voor 
het eerst uitgevoerd door de huisarts Simon Petrus Rietema (1862-1925).-' Het was gebaseerd 
op de jaarlijkse verslagen van het Geneeskundig Staatstoezicht met de 'reeksen van cijfers 
aangevende de doodsoorzaken van de voorgekomen sterfgevallen' in de verschillende 
Nederlandse gemeenten. In de door Rietema onderzochte periode 1875-1901 was de oude 
nomenclatuur gebruikt. Daardoor waren deze statistieken niet 'absoluut betrouwbaar', 
maar vergelijkenderwijs wel te gebruiken. Ook door Rijkels is later gesteld dat dergelijke 
wijzigingen in nomenclatuur weinig invloed hebben op de totaalcijfers in de rubriek long
tuberculose.--

Ten einde een overzicht te verkrijgen van de sterfte aan longtuberculose in Nederland stelde 
Rietema een 'verzamelstaat' samen waarbij hij onderscheid maakte tussen aard en aantal 
sterfgevallen in de verschillende provinciën en het gehele land. Het tijdsbestek 1875-1900 
verdeelde hij in perioden van vijf jaar. Met deze verzamelstaat als basis construeerde hij 
een aantal tabellen waaruit hij de volgende conclusies trok. De sterfte aan 'longtering' was 
vanaf 1875 afgenomen. Deze daling vond al plaats vóór 1882, het jaar waarin de tuberculose-

19. 'Rapport', N7"rG49 11 (1905) 4-33, citaat 26. 
20. A. Schuckink Kool, 'Besmettelijkheid van tuberculose', .\Ti'G49 11 (1905) 494-503. 
21. S.P. Rietema, 'Over sterfte aan longtuberculose in Nederland', NTvG 49 I (1905) 77-85. Rietema had zich na 
zijn medische studie te Groningen gevestigd te Stedum. Vandaar ging hij naar Uithuizermeeden waar hij de rest 
van zijn leven als huisarts werkzaam was. 
22. Rijkels (n. 7), Tuberculosecijfers, 9-13. 

220 



Tuberculose in Nederland 

bacterie werd ontdekt. De afname van longtering als doodsoorzaak ging hand in hand met 
een algemene sterftevermindering, zodat volgens Rietema de verminderde sterfte aan 
longtuberculose niet een gevolg hoefde te zijn van speciaal daartegen genomen maatregelen. 
De sterftedaling was zijns inziens een gevolg van de betere algemene hygiënische toestand. 
Rietema koppelde de sterftecijfers aan de plaatselijke bodemgesteldheid. De invloed van 
de bodem was al in 1866 in de Sterfte-atlas van Nederland tot uiting gekomen. Toen bleek 
er een onderscheid te bestaan tussen de laaggelegen gebieden (klei- en veengrond in westen 
en noorden) met een hoge sterfte, en de hooggelegen gebieden (zand) met een lagere sterfte. 
Dit bevestigde de bodemtheorie van de prominente Münchense hoogleraar Max von 
Pettenkofer (1818-1901).̂ ^ In de Amsterdamse dissertatie uit 1897 van R.J.F, van Bavinck: 
De sterfte aan tuberculosis pulmonum in Nederland was ook gebleken dat in drie districten 
in Overijssel de sterfte aan longtuberculose in de 'zandstreken en fabrieksplaatsen' van 
deze provincie lager was dan in de 'klei- en lage veengronden'.^'' Rietema trof echter in alle 
provinciën het tegenovergestelde aan: op minder vruchtbare bodem (zand) was het sterfte
cijfer aan longtuberculose hoger dan in de meer door de natuur gezegende streken (klei). 
Hij concludeerde daaruit dat de frequentie van tuberculose in de eerste plaats samenhing 
met de economische toestand van de bevolking en dat deze moest worden verbeterd. 
Voor de Friese huisarts Lambertus de Jager (1863-1944), die in 1888 eveneens in Groningen 
zijn artsexamen had behaald, vormde de statistiek van Rietema aanleiding tot een analyse 
van de sterftecijfers van tuberculose in Friesland. Ook hij klaagde over de indelingen op 
de lijst van doodsoorzaken die voor tuberculose slecht te gebruiken was. De Jager richtte 
zijn studie vooral op Rietema's opvatting over de relatie tussen tuberculose en het verschil 
in welvaart op de verschillende grondsoorten (kleibodem versus zand- en veengrond). 
Tot verrassing van De Jager bleek uit zijn tabellen en kaartje de sterfte aan tuberculose in 
de arme zandgemeenten juist lager te zijn dan die in de welvarende weidegebieden. Zijn 
conclusie was 'dat het hoogst gevaarlijk is uit deze cijfers eenige conclusie te trekken', 
omdat alle oorzaken van de ziekte niet bekend waren. Toch zag hij wel argumenten voor 
hygiënische maatregelen: verbetering van woningtoestanden, bodem- en luchthygiëne en 
doelmatige voeding. Hij hechtte meer waarde aan verbetering van de volksgezondheid 
dan aan een optreden tegen de ziekte alleen, zoals dat volgens hem steeds meer gebruikelijk 
werd.-' Latere analyses van de regionale sterfteverschillen in de periode 1901-1905 lieten hoge 
sterftecijfers zien in de Kop van Overijssel, in de Peel en in bepaalde steden waaronder 
Maastricht. Een verband met de sociale omstandigheden in die gebieden lag voor de hand.-'' 

Oorzaken van tuberculose: de rassentheorie 

Bolk had zo zijn eigen gedachten over de door Rietema bewerkte getallen. Het was duidelijk 
dat de vatbaarheid voor tuberculose in ons land uiteenliep, vond Bolk, doch de betekenis 
van de cijfers lag naar zijn mening in een andere richting dan Rietema vermoedde. Hij zag 
een verband tussen tuberculose en ras: 'De ongunstige verhoudingen in Friesland, vergeleken 

23. Houwaart (n. 6), Hygiënisten, 200-201. 
24. W. ten Kate, 'Ingezonden. Tuberculose en ras', NTvG 49 I (1905) 1223. 
25. L. de Jager, 'De waarde van de sterftestatistiek voor de oorzaak van tuberculose', NTvG 49 II (1905) 382-389, 
citaat 387. 
26. H.T. Deelman, 'Kankersterftc naast tuberculosesterfte in Nederland, gedurende de laatste 30 jaren', NTvG 61 
Il {1917) 1303-1317-
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Regionale sterfteverschillen voor 
tuberculose 1901-1905 (uit: H.T. 
Deelman, 'Kankersterftc naast 
tuberculosesterfte in Nederland, 
gedurende de laatste 30 jaren', 
NTvG 61II (1917) 1303-1317). 

met die in Zeeland zijn niet toe te schrijven aan "minder gunstige agrarische toestanden in 
Friesland", doch aan het verschil in rassensamenstelling der bevolking'.^' Eén van de eerste 
reacties kwam van Rietema: Bolk had in zijn betoog een methodische fout gemaakt. Hij had 
uit de verzamelde cijfers van Rietema de cijfers genomen die 'de betrekkelijke sterfte aan 
tuberculose ten opzichte van de algemeene sterftecijfers aanwijzen'. Fout, volgens Rietema, 
in dit geval had hij toch de absolute cijfers voor de sterfte aan tuberculose moeten gebruiken. 
Bolk gaf ruiterlijk zijn fout toe, maar zijn conclusies bleven dezelfde. Ook deze keer was 
Rietema het niet eens met de manier waarop Bolk zijn cijfers toepaste, nu waren de getallen 
juist, maar was de 'groepering' foutief^* 

Bolk had de Nederlandse bevolking namelijk in twee rassen verdeeld, te weten het 'Alpine' 
en het 'Germaanse' ras, respectievelijk het 'Autochthone' en het 'Teutonische' ras. 
Mensen met bruine haren, bol gelaat en kort van gestalte behoorden tot het Alpine deel 
van de bevolking. Langhoofdige personen met blond haar waren Germaans. Bolk maakte 
per provincie een rangorde van het percentage mensen van het Alpine ras en een rangorde 
van het percentage sterfte aan tuberculose, en concludeerde daaruit dat het Alpine ras 

27. L. Bolk, 'Tuberculose en ras, eenige biologisch-anthropologische beschouwingen', NTvG 49 I (1905) 1089-
1101, citaat 1093-1094; 'Ingezonden. Tuberculose en ras', NTvG 49 I {1905) 1295-1297. 
28. S.P. Rietema, 'Ingezonden. Tuberculose en ras', NTvG 49 1 (1905) 1222-1223; 1378-1379. 
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minder vatbaar zou zijn voor tuberculose dan het Germaanse ras. Deze conclusie steunde 
zijn opvatting over 'genealogische seniliteit', waarmee hij de periode bedoelde waarin een 
bepaald ras de 'levenskracht' verliest. Bolk was van mening dat het Germaanse deel der 
bevolking, in het bijzonder vertegenwoordigd door de Friese stam, zich in zijn ver\'al-ouder-
dom-periode (genealogische seniliteit) bevond en langzaam maar zeker terugweek voor de 
krachtige constitutie van het rondhoofdig en gemiddeld meer gepigmenteerd ras. Dit verval 
openbaarde zich naar zijn mening onder andere in het verlies aan weerstand tegen de 
tuberkelbacil. 

Willem Johan van Gorkom (1868-1915), met een ruime ervaring in Nederlandsch-Indië en 
specialist op het gebied van de tuberculose, las dit alles in het Tijdschrift met stijgende ver
bazing. Hij verwees naar statistieken waaruit zou blijken dat er bij 'oude' rassen een soort 
immuniteit tegen een ziekte ontstaat. Hij noemde de Israëlieten als meest sprekend voor
beeld.-' Op de verminderde sterfte aan tuberculose onder Joden was al eerder van verschil
lende kanten gewezen.-'" 

Oorzaken van tuberculose: predispositie 

Het klassieke begrip predispositie, waarmee een aangeboren of verkregen aanleg, vatbaarheid 
of voorbeschiktheid tot bepaalde ziekte, werd bedoeld, leek een bruikbaar begrip temidden 
van de chaos van de verschillende standpunten. Rietema had al geconcludeerd: 'Een 
gezond mens uit een gezond geslacht krijgt geen tuberculose' of anders geformuleerd: 
voor het verkrijgen van tuberculose zou zowel 'aanleg' als 'aansteking' nodig zijn. Hij 
geloofde dan ook niet dat ontsmettingsmaatregelen tuberculose zouden kunnen voorko
men.^' De Amsterdamse arts Bernardus Hendrik Stephan (1859-1918) viel Rietema bij en 
stelde dat men in het algemeen een veel grotere betekenis diende toe te kennen aan de 
predispositie voor tuberculose dan aan het gevaar van infectie.'-

Hoe men zich de predispositie zou moeten voorstellen werd uitgelegd door de Utrechtse 
hoogleraar in de pathologie en pathologische anatomie Charles Henri Hubert Spronck 
(1858-1932). Hij onderscheidde vier categorieën van predispositie: 'een algemeene aange
boren (algemeene zwakte, ook van de ouders) of een algemeene, verkregene (slechte 
woningen, werkplaatsen, slechte voeding, verdriet en zorg, excessen, enz); of een plaatselijke, 
aangeboren (habitus phthisicus, te kort zijn van het ribkraakbeen van de eerste rib), of 
een plaatselijke, verkregene (longziekten, stofinhalaties, enz.).' Wanneer men stelt dat 
bijna iedereen met tuberculose wordt besmet, aldus Spronck, terwijl niet iedereen aan 
deze ziekte overlijdt, dan moet men concluderen dat er 'een groote resistentie' tegen het 
ziekteproces aanwezig is. Deze resistentie is, volgens Spronck, te danken aan de vorming 
van antistoffen. Predispositie is het gevolg van de mate van vorming van antistoffen.-" 

29. W.J. van Gorkom, 'Ingezonden. Tuberculose en ras', NTvG 49 I (1905) 1221-1222; 'Buitenland', NTG 48 II 
(1904), 1416. Uit een Amerikaans onderzoek kwamen de volgende cijfers van aantallen tuberculosepatiënten per 
1000 personen van een ras; bij blanken 1.74 , bij negers 4.85, bij indianen 5.07, bij Chinezen 6.57. De verschillen 
zouden samenhangen met bet verschil in levenswijze, voedsel en alcoholgebruik. 
30. Haakma Tresling (n. 15), 'Besmettelijkheid of erfelijkheid', 1488-1493; B.H. Stephan, 'Sterfte en ziekten bij 
loden en nict-Ioden', iVTvG 48 II (1904) 1631-1654. 
31. S.P. Rietema, 'Tuberculose en erfelijkheid', N7VG48 I (1904) 108-136. 
32. B.H. Stephan, 'Tuberculose en erfelijkheid', iVTvG 48 I (1904) 220-223. 
33. P. Muntendam, 'Particuliere correspondentie. Negende Congres voor Openbare Gezondheidsregeling', 
NTvG 48 II (1904) 113-119 en 172-178, m.n. 114-115. 
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Paulus Willem Onnen (1848-1921), huisarts in Utrecht, besprak ervaringen van de praktize
rende geneesheren waaruit volgens hem was gebleken dat lijders aan longtuberculose te 
verdelen zijn in drie groepen: de grootste groep bestaat uit lijders bij wie een 'heriditaire 
dispositie' in het spel is, de tweede groep omvat lijders bij wie 'een verkregen dispositie' 
moet worden aangenomen, terwijl er nog een derde kleinste groep van tuberculose
patiënten is 'waarbij niets van dispositie' is gebleken. Dat tuberculose door een bacterie 
wordt veroorzaakt, stond voor Onnen echter niet ter discussie. Hij geloofde niet in 
Fokkers leer der heterogenese 'het ontstaan van ziektekiemen uit zieke weefseldeeltjes', 
want mocht heterogenese inderdaad bestaan, 

dan zou de tuberkelbacil ophouden in alle gevallen de primaire oorzaak der tuberculose te zijn... Het is voor 
de medici te hopen, dat deze leer der heterogenese niet blijken zal de ware te zijn. Immers, de vaste basis, die 
de bacteriologen ons in de microben als infectie-kiemen hebben geschonken, zou dan blijken tegen de conse
quenties dezer leer niet meer bestand te zijn en met die basis zou voor de medici veel verloren gaan, waaraan 
ze nu stevig houvast hebben.-"-* 

Oorzaken van tuberculose: besmetting 

Voor een groot deel van de artsen in Nederland was de tuberkelbacil van Koch wel het 
overtuigend bewijs voor de besmettelijkheid van tuberculose. De Amsterdamse huisarts 
Johannes Christiaan Went (1872-1951) schreef bijvoorbeeld in 1905: 

Het is toch wel hoogst opmerkelijk dat men nu, terwijl de ontdekking van Koch reeds bijna een kwarteeuw 
oud is, nog steeds strijdt over de vraag, öf tuberculose besmettelijk is. Wanneer men eenmaal aanneemt (en 
dat doet toch wel ieder hier te lande), dat zonder den tuberkelbacil geen tuberculose mogelijk is, en wanneer 
men verder gedwongen wordt te erkennen, dat een intra-uteriene infectie wel hoogst zeldzaam moet wezen, 
dan bestaat er toch geen verdere mogelijkheid, of de tuberculose moet door besmetting worden teweegge
bracht." 

Het mislukken van de NMG-enquête was voor artsen die geloofden in besmettelijkheid, 
een andere aanleiding om betere gegevens ter ondersteuning van hun opvatting op tafel te 
krijgen. Zowel Schuckink Kool als Salomon van Dantzich (1871-1933) bewerkten daartoe 
de sterftecijfers van tuberculose. Van Dantzich publiceerde zijn resultaten in boekvorm 
onder de titel ƒ5 tuberculose besmettelijk? Dit werkje werd in het Tï/iisc/iri/r besproken door 
de statisticus Coenraad Alexander Verrijn Stuart (1865-1948), directeur van het 'Centraal 
Bureau voor de Statistiek'. Verrijn Stuart loofde de 'merkwaardige statistische studie': 
'Zijn belangrijk geschrift wijst de weg waarlangs zekerheid te bereiken valt'. Van Dantzich 
kwam met zijn uitvoerige becijfering tot de conclusie dat tuberculose wél van mens op 
mens besmettelijk is, en wel in die mate dat door het huwelijk met een tuberculeus individu 
de algemene kans om aan tuberculose te overlijden ongeveer wordt verdubbeld.-'^ 
Schuckink Kool was echter van mening dat Van Dantzich de statistische methode niet 
beheerste en een voorbeeld gaf van het dilettantisme waarmee de geneeskundige statistiek 

34. P.W. Onnen, 'Het standpunt der geneeskundigen tegenover het tuberculosevraagstuk', NTvG 49 I (1905) 
269-289, citaat 272. 
35. J.C. Went, 'De strijd tegen de tuberculose', NTvG 49 I (1905) 303-309, citaat 305-306. Went hoort tot de 
jonge generatie van tuberculose-artsen. In 1902 promoveerde hij te Amsterdam op het proefschrift: Eenige 
beschouwingen over het nachtzweet bij longtuberculose. 
36. CA. Verrijn Stuart, 'Boekaankondigingen. S. van Dantzich, Is tuberculose besmettelijk? (Rotterdam, 
1906)', JVTVG 50 I (1906) 226-228. 
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werd beoefend. Dit gaf aanleiding tot de nodige discussie, waarin Van Dantzich repliceerde: 
'of een meening omtrent eenig onderzoek door een dilettant of door een ander verkondigd 
wordt, zal wel niet de hoofdzaak zijn; veeleer zal het zaak zijn om aan te toonen ... of de 
meening zelve juist is of niet'.'? Uit zijn eigen statistisch onderzoek concludeerde 
Schuckink Kool echter ook 'tot een licht voordeel' voor de besniettelijkheids-theorie van 
longtuberculose. In 1908 kwam hij in zijn vervolgstudie met nieuwe cijfers en feiten. Hij 
concludeerde op basis van cijfers uit de periode 1877-1902 dat vrouwen en jeugdigen 
gevoeliger zijn voor besmetting. Zeker was dat dit onderzoek voltooid moest worden, 
aldus Schuckink Kool, 'zodat we eindelijk niet meer gissen, maar weten'. Zeker wras dat 
het vernietigen van 'jaarstaten' zo spoedig mogelijk gestopt diende te worden. Zeker was 
ook dat de nomenclatuur in de Nederlandse statistieken een rommeltje was. De bewerking 
van zijn cijfers besloegen talloze pagina's van het Tijdschrift, maar ook deze cijfers leidden 
niet tot een eensluidend standpunt.-'* De cijfers konden zelfs zo worden geïnterpreteerd 
dat de niet-besmettelijkheid van tuberculose er uit volgde.-'*'̂  

De therapie van tuberculose: het sanatorium 

De discussie over de aetiologie van tuberculose had zijn weerslag op de therapie. Uitgaande 
van besmettelijkheid lag het voor de hand om maatregelen te treffen ter voorkoming van 
besmetting. Isolatie van tuberculoselijders uit de samenleving van gezonden en opname in 
speciaal ingerichte instellingen, de sanatoria, was het meest in het oogspringende resultaat 
van de invloed van de besmettingsleer. Het was dan ook deze isolatie, deze stigmatisering 
van de tuberculoselijders, waartegen Fokker en zijn aanhangers zich te weer stelden. Er 
ontstond een richtingenstrijd onder de tuberculosebestrijders waarbij de ene groep, aan
gevoerd door W. Nolen, pleitte voor 'directe bestrijding', terwijl de Amsterdamse medicus 
Louis Heijermans (1873-1938) 'in het voetspoor der adepten van de toen reeds zieltogende 
Groningse school' zich inzette voor verbetering van sociale omstandigheden.-*" 
Aangezien er geen op de bacterie zelf gerichte medicamenteuze behandeling mogelijk was, 
bestond de behandeling van tuberculose voornamelijk uit s}'mptoombestrijding. Medici 
probeerden de algemene lichamelijke toestand van de tuberculosepatiënten te verbeteren, 
vooral door goede voeding, frisse lucht, klirrlaatverandering en tal van handelingen, waarvan 
we nu het hoe en waarom niet of nauwelijks meer begrijpen. De klimatotherapie die aan 
het eind van negentiende eeuw populair werd, was bij uitstek geschikt voor de behandeling 
van tuberculosepatiënten. Zorg;\'uldig verpleegd werden de chronische patiënten hoog in 
de bergen of ver weg op de Veluwe geïsoleerd en konden zo geen gevaar voor de samenleving 
betekenen. In 1904 vergeleek Pel oude en nieuwe behandelingswijzen en schreef; 

37. A. Schuckink Kool, 'Ingezonden. Besmettelijkheid van tuberculose', NTvG 50 I (1906) 489-492; S. van 
Dantzich, 'Ingezonden. Is tuberculose besmettelijk?', NTvG 50 I (1906) 570-571, citaat 571. 
38. A. Schuckink Kool, 'Statistisch onderzoek omtrent de al of niet besmettelijkheid van tuberculose', NTvG 52 I 
(1908) 593-609. 
39-1. Vriesendorp, 'Ingezonden. De al of niet besmettelijkheid der tuberculose', NTvG 52 I (1908) 701-702. 
40. Kersbergen (n. 2), Gedenkboek, 33. Het is wel duidelijk hoe binnen de NCV over Fokkers richting werd 
gedacht. Heijermans stond bekend als sterk sociaal gericht medicus. Zijn publikaties over de gezondheid van 
arbeiders en over beroepsziekten behoren tot de eerste op het gebied van de arbeidsgeneeskunde. Voor een uit
eenzetting over het plan Nolen en het plan Heijermans ter preventie van tuberculose kan worden verwezen naar: 
Van Daal (n. 3), Tuberculose-bestrijding, 77-83. 
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Vroeger, toen men de tuberculose als ongeneeslijk beschouwde, deed men niets, hield de patiënten zoo warm 
mogelijk, frissche lucht, open vensters waren uit den booze; tegenwoordig, hoe meer frissche lucht, hoe 
beter, voor koude is men niet bang meer; men zendt ze zelfs naar een klimaat, dat men vroeger als moordend 
zou hebben beschouwd.'" 

Door de oprichting van de sanatoria waar een grotere groep tuberculosepatiënten werd 
verpleegd, werd bovendien de mogelijkheid tot vergelijkend onderzoek geboden. Deze 
nieuwe inrichtingen wilden hun bestaansrecht ook bewijzen met behulp van cijfers over 
geslaagde therapieën. Het Tijdschrift lijkt in dit decennium daardoor op een goed bijge
houden notitieboekje wat betreft het wel en wee van de Nederlandse sanatoria. 
Als eerste werd in 1897 het sanatorium in Davos-Platz in Zwitserland opgericht door de 
Amsterdamse 'Vereeniging tot behartiging der belangen van Nederlandsche longlijders', 
daarna volgden verschillende sanatoria in Nederland.^- Behalve dat sommigen in het 
geheel geen heil zagen in welk sanatorium dan ook, bestond er ook enige naijver tussen de 
verschillende instellingen. In het bijzonder Davos-Platz werd door sceptici als een luxe 
oord afgeschilderd, dat onder het mom van klimatotherapie kapitaalkrachtige patiënten 
huisvestte, terwijl er niets was te zeggen over de kans op genezing. Rust was wel het voor
naamste aspect van de therapie zoals blijkt uit het volgende voorbeeld van een uitgewerkt 
therapieplan voor lijders aan longtuberculose in Davos: bedrust totdat de koorts gedaald 
is; voedsel wordt de patiënten niet opgedrongen; de bronchitis die schuimend licht bron-
chiaal-slijm geeft, moet bestreden worden; pijn wordt bestreden met behulp van warmte 
in de vorm van de 'Japanse warmdoosch'; larynx-tuberculose moet men met rust laten; 
medicamenten worden slechts tegen bepaalde symptomen gebruikt."*' 

Henri Johan Adriaan van Voornveld (1869-1943) die aan het begin van deze eeuw genees- '̂  
heer-directeur van Davos-Platz was, berichtte regelmatig vol enthousiasme over zijn sanato
rium. Met statistieken over gering besmettingsgevaar wilde hij aantonen hoe hygiënisch 
men bij hem te werk ging. Fokker zag daarin echter weer een argument tegen de besmet
telijkheid van tuberculose. Collega Haentjens van het sanatorium te Putten liet zich herhaal
delijk negatief uit over de 'Kurorte in het hooggebergte', die hij vergeleek met vrije pensions. 
Hij was van mening dat een tuberculosepatiënt meer gebaat was bij een 'rationele behande-
hng in zijn eigen land en zijn eigen klimaat.' Van Voornveld achtte een 'dusdanig negeeren 
van climatotherapie wetenschappelijk niet te verdedigen.' en riep de betrokken medici op 
om één front te vormen, 'nu het grote publiek belangstelling krijgt voor phthisiotherapie'.'*'* 
Aangezien er niet genoeg sanatoria waren voor het grote aantal tuberculoselijders, was de 
vraag 'welke patiënten komen voor de opneming in een sanatorium voor longlijders in 
aanmerking?' Volgens Hendrik Wigand Boele (1866/7-1904), de geneesheer-directeur van 
het sanatorium in HeUendoom, zouden de sanatoria zorg moeten dragen voor het vergroten 
van de individuele weerbaarheid. Het doel van de oprichting van volkssanatoria was volgens „ 

hem het bestrijden van de tuberculose bij het begin van de ziekte. Er mag van sanatoria • 

41. Muntendam (n. 33), 'Correspondentie', 116-117. ^ 
42. Achtereenvolgens ontstonden in 1898 Huis Ovenveg te Heilo, in 1900 het sanatorium van .A.H. Haentjens te ; 
Putten, in 1901 Oranje-Nassau's Oord te Renkum, in 1902 het Volkssanatorium te Hellendoorn en in 1903 Hoog 
Laren te Laren. 
43. D.H. Koetser, 'Vollands behandeling der longtering', NTvG 45 II (1901) 1037-1038. Volland was een bekende 
'phtisiotherapeut' uit Davos. 
44. A.H. Haentjes, 'Ingezonden', NTvG 46 II (1902) 98-100; H.I.A. van Voornveld, 'Ingezonden', NTvG 46 I 
(1902) 43-44. Zie voor een vergelijking van de resultaten van de sanatoria in Davos en Hellendoorn: De Knecht- -* 
van Eekelen (n. 5), 'Geneeskundige statistiek', 178. ^ 
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Oranje Nassau's Oord te Renkum eind negentiende eeuw. 

niet verwacht worden, dat zij mensen opnemen die te ziek zijn: 'het zou onbillijk zijn voor 
hen die met versterken van hun weerstandsvermogen nog te redden zijn, als hun plaatsen 
bezet werden door diegene waarvoor geen heil meer te verwachten is.'-*̂  Longarts Wouter 
Johan Wilhelm Huinink (1868-1916), werkzaam in Oranje Nassau's Oord, waarschuwde 
voor te groot optimisme over het herstel van tuberculosepatiënten. Hij zag het liefst dat 
iedereen die ook maar het lichtste teken van tuberculose vertoonde, onverwijld werd 
doorgestuurd naar een sanatorium. De Amsterdamse hoogleraar Pel beschouwde 'de 
teruggekeerde geschiktheid tot arbeiden' als de beste maatstaf voor het functioneren van de 
sanatoria. Naar zijn mening voldeden zij aangezien hij beschikte over cijfers waaruit bleek 
dat 40% van de sanatoriumpatiënten na hun kuur weer in staat was tot vele jaren arbeid.''*' 
Anderen waren echter minder positief over de sanatoriumbehandeling waarvan een 
demoraliserende invloed zou uitgaan en pleitten voor behandeling via consultatiebureaus. 

De therapie van tuberculose: medicamenten 

Hoewel in toenemende mate chirurgische ingrepen bij tuberculosepatiënten werden ver
richt, lag het accent toch op de behandeling met versterkende middelen en medicamenten. 

45. H.W. Boele, 'Welke patiënten komen voor de opneming in een sanatorium voor longlijders in aanmerking?', 
NTvG 45 II (1901) 819-823; B.H. Stephan, 'De resultaten der sanatoriumbehandehng', NTvG 46 II (1902) 441-445. 
46. W.J.W. Huinink, 'Over de genezing van longtuberculose in verschillende stadia', NTvG 48 I (1904) 247-248; 
Muntendam (n. 33), 'Correspondentie', 116-117. 
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Operaties werden uitgevoerd bij patiënten met niertuberculose en met larynxtuberculose. 
Over deze laatste ingreep was Redacteur-Gérant Burger, zelf keel-, neus- en oorarts, 
opvallend positief Hij wees wel op de noodzaak van goede nabehandeling en verpleging 
in een ziekenhuis.'*'' 
Als geneesmiddel voor tuberculose werd een scala aan produkten beproefd. In het 
Tijdschrift werden in deze periode de volgende middelen besproken: levertraanklysma, 
hetol, stikstof, kakodylzuur-natrium, thiocol en siroline, lignosulfiet, kreosoot, koolzuur, 
antipyretica, ureum, long-ingieting, vaccine, jodium, kwik en tubercuhne. De resultaten 
werden dikwijls geëvalueerd met behulp van eenvoudige statistiek. Daarin werden meestal 
de volgende gegevens verwerkt: aantal behandelde patiënten, aantal genezen, gelijk gebleven 
en verslechterde patiënten en eventueel percentages van deze groepen. Het aantal patiënten 
was in het algemeen klein. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden van therapieën bij tuber
culose. 
In 1901 verscheen in het Tijdschrift v&n de hand van Haentjens een verslag over een nieuwe 
behandelingsmethode met hetolinjecties. Hetol was 'kaneelzure natron opgelost in phy-
siologische zoutsolutie met licht alkalische reaktie'. Haentjens was geïnspireerd door de 
statistieken van Heinrich Landerer (geb. 1878), die in hetol geen specificum tegen tubercu
lose zag, maar een medicament dat in de strijd tegen de tuberculose de natuurlijke krachten 
van het organisme zou ondersteunen. Haentjens publiceerde de resultaten van series 
injecties bij slechts dertien patiënten. Hij gebruikte zijn waarnemingen van vóór de injecties 
als controle op zijn experiment. Haentjens concludeerde dat in sommige gevallen een lig-
rustkuur in de openlucht alléén voldoende was voor een goed therapieresultaat, maar des
ondanks had hij de indruk dat hetolinjecties bevorderlijk waren voor verbetering van de 
gezondheid respectievelijk genezing van de tuberculosepatiënt.'**' Terwijl in het Tijdschrift 
nog enkele jaren over hetol werd gediscussieerd, werd er al weer aandacht gevraagd voor 
behandelingen die zich baseerden op een mogelijk actieve of passieve immunisatie tegen 
tuberculose. 

Na het debacle van de introductie van het tuberculine als geneesmiddel tegen 
tuberculose,'*' was het enige tijd stil rond tuberculine totdat de lezers van het Tijdschrift 
kennis maakten met het 'Tuberculine-Denys'. Pieter Muntendam (1867-1927), in zijn 
functie als correspondent van het achtste 'Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, 
25 September 1904 te Antwerpen', berichtte vol verbazing over het enthousiasme waarmee 
een 'bouillon filtré', bereid door de Leuvense hoogleraar Joseph Denys (overl. 1932), als 
therapeutisch middel tegen tuberculose werd aangeprezen.5" Het enthousiasme van onze 
zuiderburen werkte echter aanstekelijk en het serum van Denys bleef in Nederland niet 
onbeproefd. Spoedig na het verschijnen van Muntendams verslag in het Tijdschrift volgde 
het eerste succes-verhaal. De Maastrichtse arts M.H.M. Roebroeck gaf de volgende volledig 

47. H. Burger, 'De beteekenis der tuberculose van het strottenhoofd voor de behandeling der longtuberculose', 
iVTvG 51 I (1907) 353-361. 
48. A.H. Haentjens, 'Een eerste serie Hetol-injecties', . \TrG45 I (1901) 119-130. 
49. Zie bijvoorbeeld over tuberculine dat in 1890 door Robert Koch ten onrechte als geneesmiddel voor tubercu
lose werd geïntroduceerd: Bochalli (n. 9), Robert Koch, 84-104; Th.D. Broek, Robert Koch. .A life in medicine and 
bacteriology (Berlin, 1988) 195-213; W.D. Foster, A history of medical bacteriology and immunology (London, 1970) 
60-62. 
50. P. Muntendam, 'Particuliere correspondentie', NTvG 48 II (1904) 983-996. Alle sprekers over bet tubercu-
line-Denys bleken leerlingen van Denys te zijn. Denys heeft zijn methode beschreven in: l.e bouillon filtré du 
bacillc de la tuberculose dans Ie traitement de la tuberculose /ii»7;(ii/K' (Louvain, 1905); L'action curative de bouillon 
filtré du baeille de la tuberculose dans la tuberculose humaine (Bruxelles, 1906). 
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onvergelijkbare resultaten, die moesten bijdragen aan zijn positieve beeld van tuberculine-
Denys:5' 

behandeling met tuberculine Koch 

patiënten gestorven genezen 
aantal % aantal % 

ie + 2e stadium o o 54 100 
3e stadium 23 60 15 40 

behandeling met tuberculine Denys 

patiënten geen zo goed als volkomen 
totaal 138 verbetering genezen genezen 

% % % 
ie + 2e stadium 20 22,2 45,5 

In dezelfde rubriek werden enige tijd later nog enkele positieve ervaringen met 'Denys' 
gemeld.5- 'We naderen weder een tijdperk waarin bij de behandehng van tuberculose-lijders 
meer en meer gebruik wordt gemaakt van tuberculine en sera', aldus Karel Theodoor 
Haverkorn van Rijswijk (geb. 1873) te Renkum. Hij had de daad bij het woord gevoegd en 
tien patiënten behandeld met het tubercuUne-Denys. Hij gaf een beschrijving van deze 
tien ziektegeschiedenissen in het Tijdschrift. Op twee na waren alle met tuberculine-Denys 
behandelde patiënten nog in leven, maar negen van de tien patiënten hadden ook een 
luchtkuur in zijn herstellingsoord genoten. Hij waarschuwde voor een te groot enthousiasme 
over het tuberculine-Denys, tuberculose is immers een grillige ziekte. De tot dan toe 
behaalde resultaten met dit middel bij longtuberculosepatiënten leken aan te sporen tot 
verdere en ruimere toepassing.'-' Een andere beproever van het bouillon filtré was P.F.C. 
Koch die praktijk voerde te Beek bij Nijmegen. Koch had in de loop van drie jaar elf 
patiënten met tuberculine-Denys behandeld en was van mening dat drie jaar lang genoeg 
moest zijn om een oordeel te vormen. Hij besprak zijn patiënten stuk voor stuk en conclu
deerde dat er na verloop van tijd actieve immunisatie optrad.''* 

Inmiddels was collega Haentjens alweer een andere richting ingeslagen: de filtrase-behan-
dehng.55 In 1907 en 1909 deed Haentjens mededelingen over de behandeling met filtrase, 
een substantie waarin zich toxinen van tuberculosebacteriën zouden bevinden, zoals in 

51. M.H.M. Roebroeck, 'Casuïstische Mededeelingen. Caries van een rib genezen na injectie van tuberculine-
Denys', .\'Ti'G48 II (1904) 1385-1389. 
52. A. de Groot Izn., 'Behandeling van tuberculose met het middel van Denys', NTvG 51 II (1907) 1015-1017; 
A.C.A. Hoffman, 'Genezing van tuberculosis pulmonum na injecties van tuberculine', NTvG 50 I (1906) 890-
892; A.C.A. Hoffman, 'Behandeling van tuberculose met het middel van Denys', NTvG 51II (1907) 1200-1203. 
53. K.Th. Haverkorn van Rijswijk, 'Behandeling met tuberculine Denys', NTvG 52 I (1908) 230-240. 
54. P.F.C. Koch, 'Over behandeling van tuberculose van inwendige organen met tuberculine Denys (Bouillon 
filtré)', NTvG 52 II (1908) 699-719, citaat 717. Zie ook: 'Berichten Binnenland', NTvG 52 I {1908) 51-53; de 
Amsterdamse hoogleraar Pieter Klazes Pel (1852-1919) zei naar aanleiding van slechte ervaringen met tubercu
line-Denys dat 'de geneesheer, die zijn lijders aan longtuberculose op dit oogenblik nog niet met tuberculine of 
serum behandelt, in geen enkele opzicht tegenover zijn zieken te kort schiet.' 

55. A.H. Haentjens, 'Een middel tot behandeling van tuberculose [Tuberkeltoxinestudiën II] ' , NTvG 51II (1907) 
1611-1621. Het filtrase werd als volgt bereid: 'Tuberkel-bacillen-culturen', verzameld in 'het eenvoudige toestelle
tje,... verschaffen mij door hun 14 a 30 daagsche verblijf bij lichaamstemperatuur in den broedoven de tuberkel-
toxinen, die ik volgens theoretische overwegingen én naar de uitkomsten mijner proeven in vivo en in vitro als 
de ware toxinen van den tuberkel-bacil moet beschouwen'. Het toestelletje bestond uit een poreus filter (van 
Maassen) in een bakje met gedestilleerd water. Als het filter werd gevuld met tuberculine zou er een werkzaam 
'diffusaat' uittreden in het omringende water, zie: .'V.H. Haentjens, 'De oorzaken van de aangeboren betrekkelij
ke immuniteit van honden tegen infectie met tuberkelbacillen' [Tuberkeltoxinestudie]', NTvG 51 II (1907) 419-
428. 
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het tuberculine. Filtrase was echter evenmin werkzaam als geneesmiddel als de andere sera.'' 
Naar analogie van de passieve immunisatie tegen difterie, probeerde men een serum met 
antitoxine tegen de tuberculosebacterie te ontwikkelen.'' Alexander Marmorek (1865-1923), 
'chef de Laboratoire de l'Institut Pasteur' te Parijs, produceerde serum door paarden in te 
spuiten met tuberculosebacteriën, zoals Emil von Behring (1854-1917) deze methode had 
geïntroduceerd voor de bereiding van serum tegen difterie.'*' Aanvankelijk was de bericht
geving over dit middel tegenstrijdig en was Marmorek door de vele kritiek genoodzaakt 
zijn functie neer te leggen. Allengs groeide toch de belangstelling van de medici voor 
Marmoreks serum, zeker nadat er een andere toedieningsvorm werd geïntroduceerd, het 
rectaalklysma. Alle rapportage over het middel wordt gekenmerkt door het kleine aantal 
patiënten waarop het middel is geprobeerd, zodat het percentage genezing weinig zegt.'̂  
Een ander geluid liet de geneesheer-directeur van Hellendoorn, B. H. Vos, horen. In zijn 
sanatorium werden alleen de bijna opgegeven patiënten behandeld met het serum van 
Marmorek. Hij beschreef de resultaten van vijfentwintig patiënten waarover hij niet onte
vreden was. Collega Haentjens uit Putten meldde echter dat hij louter negatieve resultaten 
had verkregen met het serum van Marmorek.^" 

Passieve immunisatie was inderdaad geen succes bij de behandeling van tuberculose. 
Tuberculine bleek wel te kunnen worden gebruikt als diagnosticum, een waarneming die 
in Nederland in 1908 werd gedaan door de Arnhemse huisarts Auke van Balen (1869-1927), 
maar die op naam is komen te staan van de Fransman Charles Mantoux (1877-1947). 
Actieve immunisatie tegen tuberculose met behulp van BCG (bacille-Calmette-Guérin) 
werd in de jaren twintig met meer profijt ingevoerd. Een werkzaam geneesmiddel, het 
streptomycine, kwam pas eind jaren veertig in gebruik: 'Hiermede was eindelijk, na vele 
jaren volledig mislukte onderzoekingen naar een werkzame stof tegen de tuberkel-bacil, 
het lang verwachte gevonden...'.*" 

Discussie 

Het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde heeft in het eerste decennium van deze eeuw 
de kolommen opengesteld voor een discussie over alle aspecten van de tuberculose. 
Tientallen oorspronkelijke stukken, rapporten, ingezonden brieven en verslagen van ver
gaderingen met tuberculose als onderwerp werden jaarlijks afgedrukt. Het grote aantal is 
in de eerste plaats te verklaren door de belangrijke sterfte die als gevolg van tuberculose 

56. A.H. Haentjens, 'Verdere mededeelingen over de behandeling met filtrase, een nieuw middel tegen tubercu
lose en de resultaten', NTvG 53 11 (1909) 201-207. 
57. C.W. Boers, 'Wetenschappelijke Mededeelingen. Marmorek's antituberculoseserum', ATvG 49 I {1904) 279-
280. Zie ook: W. Bulloch, The history of bacteriology (New York, 1979) 262; Foster (n. 49), History, 171-172. 
58. Zie over het difterie-serum: De Knecht-van Eekelen (n. 11), 'Abraham Pieter Fokker', 161-171. 
59. Zie de volgende Wetenschappelijke Mededeelingen: H. Pinkhof, 'Marmorek's tuberculoseserum', NTvG 49 II 
(1905) 206-208; NTvG 50 I (1906) 707-709; D.H. Koetser, 'Het serum van Marmorek tegen de tuberculose', 
NTvG 50 I (1906) 1071-1072; C.W. Broers, 'Tuberculose', NTvG 51II (1907) 813-814. Oorspronkelijke stukken van: 
H.M. Hijmans en L. Polak Daniels, 'Over behandeling van tuberculose met het serurn van Marmorek', NTvG 51 
II (1907) 841-864; E.W. Sikkemeier, 'De behandeling der chirurgische tuberculose met het serum van 
Marmorek', NTvG 52 II (1908) 1555-1565. 
60. B.H. Vos, 'Ervaringen met de rectale aanwending van Marmorek's serum bij longtuberculose', NTvG 53 I 
(1909) 139-147; A.H. Haentjes, 'Behandeling met Marmorek-serum', NTvG 53 I (1909) 329-330; B.H. Vos, 
'Ingezonden. Behandeling met Marmorek-serum', NTvG 53 I (1909) 439. 
61. Kersbergen (n. 2), Gedenkboek, 121. 
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optrad en die in het begin van deze eeuw onaanvaardbaar hoog werd gevonden. Deze 
situatie riep om maatregelen, maar de overheid was afwachtend. Het feit dat in Nederland 
geen communis opinio bestond over de aetiologie van de tuberculose zal daar ongetwijfeld 
aan hebben bijgedragen. Hoewel het bestaan van de tuberkelbacil door het onderzoek van 
Robert Koch in 1882 bekend werd, was niet iedereen overtuigd van de specificiteit van de 
bacterie en van de besmettelijkheid. De ontdekker van de tuberkelbacil zaaide zelf twijfel 
over de identiteit van de tuberculoseverwekker door zijn stellingname in 1901 over de niet-
besmettelijkheid van rundertuberculose voor de mens. Met deze uitspraak in gedachten gaf 
de overheid weinig steun aan voorgestelde maatregelen tot het afkeuren van tuberculeus 
vee, zoals De Jong in Leiden dat wenste. Het vrijmaken van de veestapel van tuberculose 
behoefde evenmin grote prioriteit. De afwachtende houding van de regering ten aanzien 
van het nemen van maatregelen ter preventie van tuberculose blijkt eveneens uit de wijze 
waarop met de adviezen van de Centrale Gezondheidsraad werd omgegaan. Deze Raad 
formuleerde in 1904 een reeks van adviezen voor te treffen medische en sociale maatregelen 
tegen de verspreiding van tuberculose: 

een verplichting voor artsen om alle gevallen van open long- en keeltuberculose te melden; de mogelijkheid 
voor artsen om, zo nodig kosteloos, sputa en andere afscheidingen van patiënten op tuberkelbacillen te laten 
onderzoeken; ondersteuning van verenigingen op het gebied van de bestrijding van tuberculose; strikte con
trole op naleving van de Woning-, Arbeids- en Veiligheidswet; instelling van een geneeskundig schooltoe
zicht; bestrijding van tuberculose onder het rundvee; toezicht op het smetvrij zijn van melk- en slachtvee; en 
invoering van een verzekering tegen de gevolgen van de ziekte. 

De regering reserveerde alleen geld voor de ondersteuning van particuliere organisaties en 
sprak zich uit tegen de oprichting van rijkssanatoria.*- Pas in 1920 nam de rijksoverheid 
een groter aandeel in de tuberculosebestrijding door instelling van een aparte 'Inspectie 
van de Volksgezondheid voor de Tuberculosebestrijding'. 
De op zich juiste waarnemingen aangaande een grotere frequentie van tuberculose in 
bepaalde gezinnen, wierp de vraag op naar de erfelijkheid van tuberculose. Toepassing 
van het stamboomonderzoek dat juist in deze tijd - na de herontdekking van het werk 
van Gregor Johann Mendel (1822-1884) - in de belangstelling kwam te staan, leek in de 
richting van een erfelijke aanleg voor tuberculose te wijzen. Het begrip predispositie bood 
een mogelijkheid voor een synthese van beide opvattingen: de kans op besmetting zou 
toenemen als gevolg van een genetisch bepaalde, grotere gevoeligheid. 
Op basis van de sterftecijfers werden uiteenlopende theorieën over de factoren die een rol 
spelen bij het ontstaan van tuberculose opgesteld. Er bestonden inderdaad sterfteverschillen. 
Rijkels heeft in 1937 in een analyse van de tuberculosesterfte in de periode 1900-1910 vast
gesteld dat de tuberculosesterfte onder vrouwen na 1905 minder afnam dan die onder 
mannen, terwijl ook de absolute sterfte onder vrouwen hoger bleef Vooral bij vrouwen 
op het platteland was de sterfte aan tuberculose hoger dan bij vrouwen in de steden. Per 
saldo was de tuberculosesterfte op het platteland hoger dan in de stad. Terwijl de tijdgenoten 
in de periode 1900-1910 de oorzaak zochten in de bodemgesteldheid of verschil in ras, 
zocht Rijkels oorzaken die kenmerkend waren voor discussies uit de jaren dertig, zoals de 
zware belasting van vrouwen op het platteland, een verminderde immuniteit van de platte
landsbevolking en het drinken van met rundertuberculose besmette melk.'^ 

62. Zie: R.B.M. Rigter, Met raad en daad. De geschiedenis van de Gezondheidsraad 1902-1985 (Rotterdam, 1992) 83. 
63. Rijkels (n. 7), Tuberculosecijfers, 9-13. 
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"VOor aTi 

In het sanatorium leeren de 
zieken zich zelf te verzorgen en 
voorzichtig te zijn voor anderen 
(uit: Gezondheid is de grootste 
schat. Uitgave NCV, 1926). 

Op grond van de geteste therapieën kon geen uitsluitsel worden gegeven over de beste 
behandelingswijze van tuberculose. Er kon geen overtuigend bewijs worden geleverd dat 
een kuur in het hooggebergte een beter resultaat leverde dan een kuur op de Veluwe. 
Evenmin werden statistische bewijzen gevonden voor de werkzaamheid van diverse soorten 
serumtherapie. Het gebruikte cijfermateriaal werd op verschillende wijzen verzameld, 
geordend en bewerkt, zodat elke vergelijking in feite onmogelijk was. In deze periode werden 
bij de bewerking van sterftecijfers en van therapie-resultaten een groot aantal elementaire 
fouten gemaakt: door gebrek aan diagnostische mogelijkheden kon de doodsoorzaak niet 
altijd met zekerheid worden vastgesteld, hierdoor was de invulling van de lijst van doods
oorzaken niet gelijk; verandering van de nomenclatuur in de lijst van doodsoorzaken 
leverde verschillen bij vergelijkingen van oudere en nieuwere gegevens; er werden onver-

232 



Tuberculose in Nederland 

gelijkbare groepen gemaakt; de keuze van criteria voor het maken van een groep waren 
discutabel, bijvoorbeeld ras of bodemgesteldheid; de groepsgrootte was vaak te klein voor 
statistische bewerking; formules en rekenmethoden waren niet uniform; cijfers werden 
gegroepeerd of geïnterpreteerd ten voordele van de gewenste uitkomst. Het was dus niet 
zo verwonderlijk dat in deze periode, waarin de geneeskundige statistiek nog in de kinder
schoenen stond, het tuberculose-onderzoek nog weinig baat heeft gehad bij deze numerieke 
benadering. 

SUMMARY 

On etiology and therapy of tuberculosis in the Netherlands (igoo-1910) 

During the first decennium of this century there was a discussion on the etiology of tuber
culosis in the columns of the leading Dutch medical journal Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde. On the one hand there was a movement in favour of the heredity of tuber
culosis, on the other hand the contagiousness of the tubercle bacillus was stressed by the 
supporters of the bacteriological dogma. Robert Koch's lecture on the difference between 
the human and the bovine tubercle bacillus held on the international tuberculosis congress 
in London in 1901 stirred the Dutch controversies. Koch doubted the contagiousness of 
bovine tuberculosis for men, while many Dutch physicians had experienced cases in 
which the opposite was shown. Moreover Dutch investigations could not show the diffe
rences between both types of tubercle bacilli and Koch's authority did get a blow. 
To obtain more information on the heredity of tuberculosis the Dutch Medical 
Association held an inquiry among its members on the prevalence of tuberculosis in married 
couples and their families. However, very few data were compiled so no conclusion was 
possible. After the death in 1906 of the professor in hygienics, A.P. Fokker (1840-1906), a 
fervent opponent of Koch's doctrines, the contagiousness of tuberculosis became more 
and more accepted. The social implications of a bacteriological approach caused some 
hesitation among medical doctors and in the implementation of a tuberculosis programme. 
Raising the economic level and improvement of the conditions of living was thought to be 
as important in the battle against tuberculosis. 

Different theories about the factors causing tuberculosis were based on the mortality figures. 
The influence of the soil, the race, the economic standard of living, housing, air, food or 
infection could all be demonstrated by using mortality figures. No rational therapy for 
tuberculosis was available. Rest in a special healthy cUmate in a sanatorium seemed to be 
beneficial. To prove the success of the sanatoria the physicians showed figures of patients 
discharged. However, results of different therapies were often based on ver)' small groups 
of patients and in some cases these results were not even quantified. There was no convin
cing evidence on the beneficial effects of the mountain health-resorts compared with the 
resorts in the Netherlands. Nor did statistics prove the value of the serum-therapy. 
Nevertheless far-reaching conclusions were drawn on such a small basis. 
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