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DE QUERULANT EN ZIJN PROOI. 
EVARTVAN DIEREN VERSUS 
CHRISTIAAN EiJKMAN EN DE BERIBERI-
CONTROVERSE (1897-1898) 
JAAP BOS* 

De Amsterdamse schrijver-arts Evart van Dieren (1861-1940) gleed als een schim langs 
de geschiedenis en werd ondanks of eigenlijk juist dankzij zijn enorme productie wie 
hij niet had moeten worden: een aartsmislukkeling. Zijn oeuvre gaat over alles en niets 
en stelt uiteindelijk alleen dat werk zelf centraal. In het middelpunt ervan schittert de 
schrijver als een geobsedeerde maniak die zich gehaat weet maar niet gevreesd, een uit
zinnige luis die er niet in slaagt zelfs maar het kleinste gaatje in de pels van de gevestigde 
orde te knagen. Een querulant in de psychiatrische zin van het woord: iemand met de 
dwangmatige behoefte zich te doen gelden en daarom situaties schept waarin hij iedere 
keer opnieuw zijn neus moet stoten tegen een muur van onbegrip. Een masochistisch 
verlangen door de vader te worden geslagen, vermoedde Freud achter de querulanten-
waan, die hij dicht bij de paranoïde grootheidswaan plaatste.' 

Dat deze marginale figuur, die door zijn tijdgenoten werd bespot en opzij gezet en 
door de geschiedenis uiteindelijk vrijwel helemaal is genegeerd, toch succesvol was zal 
ik in de pagina's hieronder laten zien. Maar dat het criterium van succes niet in het 
behaalde resultaat ligt zal duidelijk zijn. Het succes ligt in het falen zelf Het bestaat in 
de constructie van een opvatting die is gegrondvest in de grandioze mislukking om te 
komen tot een overeengekomen en gedeelde opvatting over wat is en niet is, over wat 
had kunnen of moeten zijn en niet zijn. Een wereldvreemd wereldbeeld dus, dat wordt 
opgebouwd uit de ontkenning of afwijzing door de ander. Het 'nee' is voor de queru
lant de noodzakelijke voorwaarde van zijn bestaan. Zo ook in het geval Van Dieren, die 
niet schuwde hele voor hem nadelige correspondenties op te nemen in zijn geschriften, 
waarmee hij onbedoeld de psychologie van de querulant blootlegt, die inderdaad ver
want lijkt aan de paranoïde grootheidswaan maar misschien nog wel veel hinderlijker, 
veel geraffineerder is. 

Van Dieren wist dus enorm veel tegenstand te genereren, maar hij wist zich ook iede
re keer opnieuw verzekerd van een aanzienlijke belangstelling voor zijn geschriften, zag 
zijn boeken en brochures in kranten en vakbladen besproken, en haalde zich tot zijn 
onverholen trots de vijandschap op de hals van een keur aan bekende schrijvers, weten
schappers, politici en andere beroemdheden uit zijn tijd. Daaruit blijkt welk een 
onvoorstelbaar krachtig generatief vermogen het querulantenvertoog in potentie bezit. 
En tegelijkertijd blijkt daaruit ook de kwetsbaarheid van het reguliere vertoog. Want 

"• Universiteit Utrecht, Cap.groep Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), postbus 80.140,3508 TC Utrecht. 
e-mail: j.bos@fss.uu.nl. 

1 Sigmund Freud, 'Een kind wordt geslagen' in: Sigmund Freud Nederlandse editie, Klinische beschouwingen, 
dl. Ill (Amsterdam 1985) 43. 
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Portret van Evart van Dieren als afgedrukt in 
De Prins van i januari 1910, p. 12, ter gelegenheid 
van zijn 25-jarig artsenjubiieuni. 

hoe kan de querulant zich eigenlijk zo gemakkelijk op de huid van zijn slachtoffer vast-
zuigen? En waarom is het voor dat slachtoffer zo moeilijk zich van hem te ontdoen? 

Het is die half-parasitaire, half-antagonistische relatie tussen het querulante en het 
reguliere vertoog die ik hier centraal wil stellen. Ik zal mij daartoe op één aspect in het 
querulantenbestaan van Van Dieren concentreren, namelijk op zijn 'beriberistrijd' die 
een formatieve betekenis heeft gehad voor zijn ontwikkeling, maar ook, zoals we zullen 
zien, voor de ontwikkeling van zijn tegenstander. Feitelijk nam de 'beriberitragedie', 
zoals hij het eens noemde, zijn hele leven in beslag maar het hoogtepunt lag onmisken
baar in de jaren 1897-1898, toen zijn controverse met de latere Nobelprijswinnaar 
Christiaan Eijkman {1858-1930) de landelijke pers haalde en hij van alle kanten werd 
belaagd. 

Ik onderzoek hier het verloop van deze controverse en zal laten zien hoe de wijze 
waarop de protagonisten op elkaar reageren zich volgens een vast en voorspelbaar maar 
daarom niet minder dwingend stramien afwikkelt. Achtereenvolgens zal ik in dit stuk 
eerst een kort overzicht schetsen van het leven en werk van de twee belangrijkste figuren, 
Eijkman en Van Dieren, waarna ik op de meest cruciale ontwikkelingen in de controverse 
zal ingaan. Een ongepubliceerde briefwisseling van Eijkman met een andere door het 
fenomeen Van Dieren getroffen tijdgenoot, de medicus M.W. Pijnappel, vormt de kern 
van de vierde paragraaf waarin ik de dynamiek van in- en uitsluiting van het weten
schappelijk vertoog aan de orde stel. In de laatste paragraaf kom ik terug op de belang
rijkste discursieve functies in het querulantenvertoog en zal ik de vraag opwerpen wat 
daaruit kan worden afgeleid met betrekking tot het functioneren van wetenschappelijke 
gemeenschappen. 
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Gelijkvormige maar ongelijksoortige levens 
Het leven begint voor Evart van Dieren op vijftien januari 1861 in Zutphen, in de 
beschermde omgeving van een protestants ambachtsliedengezin (zijn vader is huis- en 
rijtuigschilder). Hij heeft een voor zover dat valt na te gaan gewone jeugd, doorloopt de 
HBS, wat hem toegang geeft tot de universiteit (maar promotie uitsluit) en komt zo op 
zeventienjarige leeftijd in Amsterdam terecht. Van zijn acht broers en zussen is hij de 
enige die gaat studeren. Vanaf 1879 staat Van Dieren als 'pil' ingeschreven aan de medi
sche faculteit (d.w.z., als student wiens opleiding door de staat wordt betaald, in ruil 
waarvoor hij na afloop enige jaren als officier van gezondheid in het leger dient), waar 
hij op vierentwintig december 1884 het artsdiploma uitgereikt krijgt. 

Zijn eerste polemische geschriften over beriberi dateren al uit de tijd dat hij nog als 
officier van gezondheid in het leger dient (1885-88). Tot eind 1889 is Van Dieren aan het 
Burgerziekenhuis in Amsterdam verbonden als semi-arts (onder Prof. Korteweg, een 
van de weinige autoriteiten die hij zou erkennen), waarna hij zich in september 1890 
vestigt als zelfstandig huisarts; vier jaar later is hij getrouwd. Als praktiserend huisarts 
zal Van Dieren een bloeiende praktijk opbouwen en doorstoten tot de gegoede 
Amsterdamse burgerij, hoewel hij nooit deel van de culturele elite zal uitmaken. Tot 
zijn clientèle mag hij onder andere het gezin van de componist-dirigent Diepenbrock 
rekenen, met wie hij bevriend raakt. Als een ouderwetse notabele neemt hij zitting in 
allerlei commissies en medische gezelschappen. En hoewel het beriberivraagstuk hem 
nooit meer zal loslaten, zal zijn aandacht zich vanaf de eeuwwisseling ook meer op 
sociaal-ethische, politieke, culturele en maatschappelijke kwesties richten, zoals de ver
plichte vaccinatie (waar hij voor was), het opkomend socialisme (tegen), de spellings
hervorming (tegen), de openbare sportbeoefening (tegen), de in zijn ogen pro-Engelse 
opstelling van de Nederlandse regering tijdens de Eerste Wereldoorlog (tegen) en de 
psychoanalyse (heel erg tegen).' 

Door zijn buitengewoon venijnige toon leidden veel publicaties van Van Dieren tot 
'kwesties' en werd de schrijver een bekende figuur wiens openbare voordrachten als een 
soort populair volksvermaak golden. Arie Querido schrijft bijvoorbeeld hoe hij als stu
dent eens bij een bijeenkomst aanwezig was waar Van Dieren zijn opponent, de socialist 
Henri Polak, tot 'blauw aangelopen sprakeloze woede' wist te brengen.' Zelf zou 
Querido trouwens later ook nog met Van Dieren in een controverse geraken. Ook de 
boeken van Van Dieren werden een begrip. Sommigen verkochten boven verwachting 
goed. Zo moeten er van 'De waanzinnige waereld', zijn anti-socialistenboek uit 1919, 
minstens tienduizend exemplaren over de toonbank zijn gegaan, zoals de auteur trots 
meldde aan de filosoof Bolland die zelf een halve querulant was en die een der weini
gen was met wie Van Dieren geen ruzie kreeg.•• 

2 Zie over Van Dieren's verzet tegen de psychoanalyse: J. Bos, 'De man die Freud haatte ofwel Evart van 
Dieren contra het Perverse Gevaar', Psychologie en maatschappij 96 (2001) 199-209 en J.Bos, 'In the mar
gins of Scientific Dialogue: Evart van Dieren contra Psychoanalysis', Journal of the history of behavioral 
sciencei& (2002) 71-80. 

3 Arie Querido, Doorgaand verkeer (Amsterdam 1980) 20. 
4 Over de relatie Van Dieren-Bolland is jammer genoeg weinig bekend. Hij komt niet voor in W. 

Otterspeer, Bolland. Een biografie (Amsterdam 1996). Wel zijn er twee brieven en een kaartje bewaard 
gebleven van Van Dieren aan Bolland (Universiteitsbibliotheek Leiden, Bolland archief) en is er een brief 
van Bolland aan hem bekend uit 1924, afgedrukt in Van Dieren's twee-delige pseudofilosofische boek 
Historisch-materialisme of historisch-idealisme (Amsterdam 1922) 289-290, waaruit blijkt dat de Leidse 
filosoof weliswaar meende dat Van Dieren 'een rechtschapen man' was,'doch met dat al, hooggeachte 
heer, staat Gij over het geheel genomen nog niet hoog; ruim is Uw blik nog niet'. Het kwam in 1919 tot 
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Van Dieren blijft tot op hoge leeftijd zijn praktijk uitoefenen en publiceren. Een paar 
jaar voor zijn dood echter valt de productie even plotseling stil als het begonnen was. 
Op 18 mei 1940, enkele dagen nadat de Duitsers Nederland hebben bezet, komt Van 
Dieren na een kortstondig ziekbed te overlijden.' 

Hoewel over de vraag wat Van Dieren tot het querulantendom heeft gedreven bij 
gebrek aan nadere biografische gegevens weinig met zekerheid gezegd kan worden is 
het vermoedelijke moment waarop dit gebeurde wel vastgelegd, en wel door Van Dieren 
zelf. In februari van het jaar 1885, wanneer hij korte tijd als assistent-chirurg in het 
Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis wachtloopt, wordt er een uit Nederlands-Indië 
afkomstige patiënt binnengebracht die lijdt aan de 'Indische spruw'. Onbekend met de 
ziekte zoekt Van Dieren naar literatuur en stuit daarbij op August Hirsch' Handbuch der 
Historisch-Geographischen Pathologie. Dertig jaar na dato beschrijft Van Dieren hoe hij 
daarin las hoe bedorven graan de vergiftigingsziekte ergotisme kon veroorzaken, en hoe 
ondeugdelijke maïs in verband werd gebracht met arcodynie, een andere verwante ver
giftigingsziekte. Wat dan volgt is niets minder dan het relaas van de geboorte van een 
ideeftxe: 

Vervolgens viel mijn oog op de beri-beri. Ook van déze ziekte was mij alléén de néatn bekend, en wel 

uil de eentonige krantenberichten | . . . | . Onder het lezen werd ik getroffen door de groote overeen

komst met Ergotismus, Pellagra en Acrodynie; ook hierbij was het zenuwstelsel ziek, wat bleek uit de 

bewegings-, gevoels- en voedingsstoornissen [...]. [Hoe] verder ik in het onderwerp doordrong, des 

te duidelijker werd mij dat verband; maar... des te schichtiger werd ik óók! Ik had nl. in die dagen 

nog een véél te hogen dunk van mijn medemenschen; het wilde er maar bij mij niet in, dat al die 

mannen, en daaronder vele met klinkende titels en anderen, die dikke boeken geschreven hadden, 

zulk een eenvoudige waarheid over het hoofd zouden gezien hebben; en telkens kwam de verlam

mende gedachte bij mij op, dat ik het wel mis moest hebben, dat mij op dien grooten afstand wel 

iets ontgaan zou zijn, wat al die geleerden, die er immers met hunne neuzen vlak boven op lagen, al 

lang moesten hebben opgemerkt.' 

Goed is te zien hoe het de querulant in de eerste plaats te doen is om de 'geleerde man
nen met hun klinkende titels' en de gedachte hen om de oren te slaan met een waarheid 
waarmee hij zich onmiddellijk kan identificeren omdat ze eenvoudig is, doet hem een
voudig beven van genot. 'Ziedaar, mijne heren,' roept Van Dieren tegen die heren uit, 
'het begin van mijn arbeid [...]; het onderwerp had mij gepakt en ik... liet het niet 
meer los!'.^ Aldus begon Van Dierens ondergang. 

Het levensverhaal van Christiaan Eijkman lijkt op dat van Van Dieren, met dit grote 
verschil dat hij wel werd wie hij moest zijn. Geboren te Nijkerk en slechts drie jaar 

een onderhoud tussen de twee dat drie uur zou hebben geduurd; Bolland stond erop dat Van Dieren wat 
van zijn werk zou lezen, waarop de laatste het gevoel kreeg dat hij 'aan de voeten van den meester moest 
gaan zitten om de wijsheid deelachtig te worden en het juiste inzicht te krijgen in het algeheele wereldge
beuren' (ibidem, 290), iets wat Van Dieren, die zelf immers de wijsheid in pacht had, maar weinig beviel. 
Gelukkig was Bolland zo vriendelijk kort voor publicatie van dat boek van Van Dieren dood te gaan, 
zodat de schrijver niet meer ter lezing hoefde aan te bieden datgene wat hij 'den man, die mij zoo gemoe
delijk, vriendelijk en in-hoofdzaak-waardeerend tegemoet was gekomen, (onmogelijk] in zijn gezicht 
[kon| zeggen'. 

5 Zie voor een overzicht van Van Dieren's carrière het 'In Memoriam" van P.A. de Wilde in Nederlandsch 
tijdschrift voor geneeskunde (1 juni 1940) 2073-2075. 

6 Evart van Dieren, Meelvergiftiging of gebrek (Baarn 1915) 22-23. 
7 Ibid., 23. 
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ouder dan Van Dieren, was Eijkman eveneens afkomstig uit een niet al te bemiddeld gezin 
(zijn vader was kostschoolhouder) en zou hij een vergelijkbaarheid traject afleggen. Ook 
hij had de HBS doorlopen en ook hij kwam, net als Van Dieren, de universiteit binnen als 
'pil' en ook hij zou dus na zijn studie als officier van gezondheid in het leger hebben te 
dienen."* 

Anders dan Van Dieren echter excelleert Eijkman al tijdens zijn studie (hij studeert in 
1881 cum laude af) en hij krijgt na het afleggen van aanvullende examens toegang tot 
het doen van onderzoek. In 1883 resulteert dat in een promotie, opnieuw curn laude, bij 
Place. Nu is gebleken dat hij 'de mogelijkheden tot belangrijker werk dan dat van een 
officier van gezondheid' in zich heeft, zal men hem niet aan de letter van de overeen
komst houden en wordt Eijkman in de gelegenheid gesteld verder wetenschappelijk 
onderzoek te verrichten.'* Hij wordt eind 1883 uitgezonden naar Nederlands-lndië. 

Als Eijkman in 1885 malaria oploopt en met ziekteverlof terugkeert naar Nederland 
besluit hij zich te verdiepen in het dan nog gloednieuwe vakgebied van de bacteriologie 
en brengt hij enige tijd door in het laboratorium van Robert Koch, de ontdekker van de 
TBC-bacil. Nog datzelfde jaar wordt Eijkman (samen met Winkler) door Cornells 
Pekelharing aangezocht als lid van zijn onderzoekscommissie die in Nederlands-Indië 
het beriberiprobleem nader dient te bestuderen.'" Na een klein jaar studie meent 
Pekelharing in mei 1887 de beriberibacil te hebben gevonden, of liever gezegd, zes varian
ten daarvan, 'de cocci Pekelharingii' gedoopt. Hij verklaart de expeditie voor geslaagd, 
schrijft een rapport over hoe de epidemie het beste bestreden kan worden en keert 
huiswaarts. 

Dit is het punt waarop Van Dieren zijn entree in de geschiedenis doet. 'Beri-beri geen 
infectieziekte' is de stelling die hij naar buiten zal brengen, en hij hekelt daarbij in twee 
brochures Pekelharings eenzijdig op het vinden van een bacterie gerichte onderzoeks-
methodieken." Van Dierens polemische geschriften doen meteen stof opwaaien, maar 
terwijl Pekelharing van verschillende kanten in bescherming wordt genomen zal hij 
zich zelf niet mengen in het debat en de discussie sterft een zachte dood. 

Ook Eijkman, die is achtergebleven in Batavia om te worden aangesteld als directeur 
van het zojuist opgerichte onderzoekslaboratorium te Weltevreden, neemt geen deel 
aan de eerste controverse maar zal in relatieve stilte en eenzaamheid de komende acht 
jaar ploeteren op het beriberiprobleem zonder veel vooruitgang te boeken. Het enige 
resultaat dat Eijkman behaalt is dat de infectietheorie op geen enkele manier kan wor
den bewezen. 

In 1896 keert Eijkman andermaal wegens ziekte terug naar Nederland en ditmaal 
voorgoed. In hetzelfde jaar verschijnt echter zijn artikel 'Polyneuritis bij hoenders' 
waarin hij laat zien hoe aan beriberi verwante verlammingsverschijnselen experimen
teel kunnen worden opgewekt met behulp van een bepaald eenzijdig dieet, te weten: 
witte rijst. Het is met dit artikel dat hij de basis legt voor de uiteindelijke oplossing van 
het beriberivraagstuk, die vervolgens nog drie decennia op zich laat wachten maar 
waarvoor Eijkman in 1929 wel nog net op tijd, een jaar voor zijn dood, met de Nobel
prijs wordt onderscheiden. 

8 De belangrijkste gegevens omtrent de levensloop zijn ontleend aan C. lansen. Het levenswerk van 
Christiaan Eijkman (Haarlem 1959). 

9 Und., 8. 
10 Hoewel beriberi al sinds mensenheugenis slachtoffers vergde werd het probleem pas met het uitbreken 

van de Atjeh-oorlog acuut, want nu vielen er ook grote aantallen Nederlandse soldaten aan ten prooi. 
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Het is ook met dit artikel dat hij zich de woede van Van Dieren op de hals haalt. 
Immers, zegt Van Dieren, het was hem in 1887 al opgevallen dat beriberi vooral daar 
voorkomt waar witte (gepelde) rijst wordt gegeten; tegenover de infectiehypothese stel
de hij toen de gedachte dat beriberi door verrotting van de rijst wordt veroorzaakt en 
pleitte hij voor een verandering in het dieet: minder gepelde rijst, meer nevenvoeding. 
Maar nu het erop lijkt dat er eindelijk een omslag zal plaatsvinden in het beriberi
onderzoek (van infectiegeoriënteerd naar dieetgeoriënteerd), ook nu weer hebben ze 
het verkeerd begrepen want tot zijn ontzetting bespeurt Van Dieren dat zijn tien jaar 
eerder gelanceerde vergiftigingshypothese weer niet serieus wordt genomen, laat staan 
dat zijn raad wordt opgevolgd. In een door het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde geweigerd en daarop als aparte brochure gepubliceerd artikel brult hij zijn 
tegenstander in kapitale letter toe: 

Een zee van ellende had sedert vele jaren gedempt kunnen zijn! Dat het niet geschiedde...is grooten

deels te wijten aan den officiëelen raadgever der Regeering, den man die in 1887 geroepen werd om 

het werk voort te zetten, dat hij met de H.H. Pekelharing en Winkler begonnen was. Het zou hem 

[Eijkman] slechts drie woorden gekost hebben en duizenden gouvernements-koslgangers in 

Nederlandsch-Indie zouden, evenals hun Engelsch-lndische en Japaneesche makkers voor een ver

schrikkelijk lijden gespaard zijn gebleven... slechts drie woorden:... IK HEB GEDWAALD. Meer zal 

ik er niet aan toevoegen, uit vrees dat ik mijn ingetoomde pen niet meer zou kunnen bedwingen.'-

Met die beschuldiging tilt Van Dieren het beriberidebat voor de tweede keer van de 
grond, en ditmaal met meer succes. Van alle kanten mengen medici en journalisten zich 
erin en ook Eijkman zelf, die alle zeilen moet bijzetten om zich zijn opponent van het 
lijf te houden (maar daarover zo dadelijk meer). 

Een jaar na dato wordt Eijkman benoemd tot hoogleraar in Utrecht, als opvolger van 
zijn leermeester Pekelharing. Het beriberionderzoek, waarover hij nog wel regelmatig 
zal publiceren, wordt nu door anderen voortgezet, zoals Grijns, Hulshof-Pol en later 
Funk, die de term 'vitamine' zal munten, het 'levensbestanddeel' zonder hetwelk men 
blijkbaar beriberi ontwikkelt.'-' Deze onderzoekers zullen overigens tot ongenoegen van 
Eijkman steeds meer afstand nemen van de infectiehypothese, ten faveure van de defi
ciëntietheorie, en dat leidt in de jaren tien tot een confrontatie tussen Eijkman en 
Grijns. Men heeft Eijkman in deze kwestie een al te obstinate of in ieder geval al te aar
zelende houding verweten, maar, zegt Kamminga terecht, dat heeft minder te maken 
met diens vermeende conservatisme als wel met zijn verzet tegen een specifieke inter
pretatie van zijn werk door zijn tijdgenoten.''' Dat Van Dieren daarin een rol heeft 
gespeeld zal aanstonds duidelijk worden. 

In 1926 lukt het lansen (de latere biograaf van Eijkman) het antiberiberivitamine te 
isoleren waarna Eijkman zijn reserves eindelijk laat vallen. Twee jaar later geeft hij zijn 
afscheidscollege, het jaar daarop, in 1929, volgt de Nobelprijs als bewijs van erkenning 

11 Evart van Dieren, Critiek op de beweringen van Prof. Pekelharing omtrent de beri-beri (Arnhem 1887) en 
Nogmaals: de beri-beri-kwestie (Arnhem 1888). 

12 Evart van Dieren, Kantteekeningen op Dr. Vorderman's rapport en nog iets (Amsterdam 1897) 135. 
13 Voor een geschiedenis van de strijd tegen beriberi en van de ontdekking van vitamine B zie: K. Carpenter 

Beriberi, white rice and vitamine B. A disease, a cause, and a cure (Berkeley 2000). 
14 Harmke Kamminga, 'Credit and resistance: Eijkman and the transformation of beri-beri into a vitamine 

deficiency disease' in: K. Bayert en R. Porter (red.) From physico-technology to bio-technology: essays in the 
social and cultural history of biosciences: a festschrift for Mikulas Teich (Amsterdam 1998) 232-254. 
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van het feit dat hij aan de wieg heeft gestaan van de ontdekking van de vitamine. Hij 
moest de eer overigens delen met F.Hopkins, aan wie dezelfde verdienste werd toegeschre
ven. 

In zijn Nobelprijsrede vertelt Eijkman hoe die ontdekking tot stand kwam. In de 
zomer van 1895 merkt hij dat een deel van de kippen in de ren plotseling ziek werd. Ze 
konden niet meer rechtop zitten, ademden moeilijk, hadden een verlaagde lichaams
temperatuur en vertoonden, kortom, alle kenmerken van beriberi. Vanzelfsprekend 
dacht hij aanvankelijk met een infectieziekte te doen te hebben maar hij slaagde er niet 
in, ondanks vele proefnemingen, de gezonde dieren te infecteren. Na twee maanden 
hield de ziekte even plotseling op als ze was gekomen en werden de nog levende dieren 
beter. Hoe was dat mogelijk? 

Het laboratorium was nog altijd provisorisch ingericht en op een zeer erbarmelijke wijze in het mili

tair hospitaal ondergebracht, hoewel het organisatorisch gesproken onder civiel bestuur viel. De 

laboratoriumassistent betrok uit zuinigheid wille rijst uil de hospitaalkeuken nu om de kippen te 

voeren, naar ik later pas begreep. Toen de kok overgeplaatst werd weigerde diens opvolger ten 

behoeve van de civiele kippen [Zivilen Huhner] militaire rijst af te geven. En zo gebeurde het dat de 

kippen van lo juni tot 20 november met witte rijst werden gevoederd. De epizootie begon echter op 

10 juli en duurde tot de laatste dagen van november." 

Door toeval dus - een wisseling in de wacht der koks - zegt Eijkman later, misschien 
met iets te veel nadruk, komt hij erachter dat zijn kippen ziek worden als gevolg van 
een verandering in de voeding, waarna hij overgaat tot het systematisch variëren van 
het dieet. Hij merkt dan al spoedig dat voeding met gepelde rijst wel, en met ongepelde 
rijst (zilvervliesrijst) geen 'polyneuritis' tot gevolg heeft. Aan die ontdekking ligt de 
definitieve ontsluiering van het beriberiraadsel ten grondslag want juist in de buitenste 
schil van de rijst blijkt zich de grootste concentratie vitamine B te bevinden. Tot zo ver 
de geschiedenis van de ontdekking van vitamine B. 

Van Dieren en Eijkman moeten elkaar verschillende keren hebben ontmoet, ook na 
de beribericontroverse (ze zaten in dezelfde commissies en verenigingen), maar daaro
ver is helaas niets bekend. Het enige dat bekend is, is dat jaren later, in mei 1913, toen 
Eijkman een lezing zou houden voor de vereniging van tropenartsen, Van Dieren hem 
een brief schreef waarin hij aanbood schoon schip te maken: 'Niets zou mij liever zijn 
dan dat we het samen eens konden worden, onzen feilen strijd vergetend", als twee man
nen die 'elkander wat te vergeven hebben en die bereid zijn door al het gebeurde een 
streep te zetten'. Maar dan moest Eijkman in zijn voordracht wel ingaan op zestien door 
Van Dieren genoemde punten. Eijkman schreef zowaar een briefje terug: 'WelEdelZeer 
Geleerde Heer, in antwoord op uw schrijven van 18 dezer deel ik u mede, dat ik het 
onvruchtbaar acht op den inhoud daarvan nader in te gaan'.'^ Toen Van Dieren 's 
avonds de lezing wilde bezoeken werd hem de toegang geweigerd. 

Er ligt een dubbele ironie verscholen in de geschiedenis van deze twee gelijkvormige 
maar zo ongelijksoortige levenslopen. In de eerste plaats dat Van Dierens advies om het 
dieet aan te passen achteraf gezien volkomen juist was, maar om geheel andere redenen 
dan hij dacht: de oorzaak van beriberi zat niet in wat zich wel in de rijst bevindt maar 

15 Christiaan Eijkman, Antineuritisches vitamin und beriberi (Nobel-Vortrag) (Stockholm 1930) 6. 
16 Brief van Van Dieren aan Eijkman en antwoord van Eijkman geciteerd in Van Dieren, Meelvergiftiging of 

gebrek?, 72-77. 
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in wat er zich niet in bevindt. Dat verschil werd later door hem weliswaar gemakshalve 
gebagatelliseerd als was het slechts een onbetekenend 'academisch' detail, maar dat voe
ding een rol speelde kon moeilijk worden ontkend. In de tweede plaats dat het werk 
van Eijkman, die wordt gezien als de grondlegger van de vitamineleer, wel tot het juiste 
theoretische inzicht zou leiden maar de Nobelprijswinnaar zelf pas heel laat bereid was 
de infectieopvatting op te geven en maar moeilijk afstand kon doen van het geloof dat 
een gebrek aan een of andere stof (de term 'vitamine' kwam pas in de jaren twintig in 
zwang) slechts een bijkomende factor is in het ontstaan van de beriberi, een die de 
infectieoverdracht bespoedigt maar niet veroorzaakt. 

De beribericontroverse 
Het is eind 1895 als Eijkman, enige maanden voor zijn terugkeer naar Nederland, tegen
over zijn vriend Adolph Vorderman (1844-1902), inspecteur van de burgerlijke genees
kundige dienst op lava en Madoera, het vermoeden uit dat het eten van gepelde rijst op 
de een of andere manier 'voorbestemmend' zou kunnen zijn op het ontstaan van de 
infectie die beriberi veroorzaakt. Waarop Vorderman antwoordt zich niet te kunnen 
herinneren ooit 'beri-beri te hebben aangetroffen in gevangenissen, waarin roode rijst 
[zilvervliesrijst] tot hoofdvoeding diende en ik daarentegen steeds witte rijst tot hoofd
voeding der geïnterneerden zag verstrekken in gevangenissen waarin beri-beri voor
kwam'.''' Van deze observatie maakt Eijkman melding in 'Polyneuritis bij hoenders', het 
rapport waarover de geschiedenis zou oordelen dat het aan de wieg van de oplossing 
van het beriberivraagstuk heeft gestaan. 

Vorderman zelf wordt op aandringen van Eijkman door de Indische regering 
gevraagd nader onderzoek te doen naar de relatie tussen beriberi en voeding in gevan
genissen en maakt in het voorjaar van 1896 een dienstreis langs circa honderd strafin-
stellingen. Uit het rapport, dat in 1897 verschijnt, blijkt dat in de inrichtingen waar 
zilvervliesrijst wordt gegeten zelden beriberi voorkomt, terwijl in instellingen waar 
witte (gepelde) rijst wordt gegeten de gevreesde ziekte nu juist veel vaker de kop 
opsteekt, en daarin ziet de auteur een belangrijke ondersteuning voor Eijkmans ver
moeden. 

Terwijl de Nederlandse regering op grootscheepse schaal desinfecterende maatregelen 
begint te treffen neemt Van Dieren ondertussen kennis van Eijkmans bevindingen en 
vindt daarin dringend aanleiding om van zich te laten horen. Enerzijds meent hij dat 
Eijkman 'om' is gegaan en van een infectionist een intoxiationist is geworden, maar 
zonder het te willen toegeven (letterlijk zal hij Eijkman bij herhaling 'mijn tegenstrib
belende volgeling' noemen).'** Anderzijds echter keurt Van Dieren Eijkmans proefne
mingen af als zouden ze niets bewijzen. Beide bezwaren bewijzen zijn gelijk maar weer 
eens, meent Van Dieren, en in een lezing voor de Amsterdamse Geneeskundige Kring 
kraait hij in december van dat jaar victorie: 'Beri-beri eene rijstvergiftiging'. De uitwer
king van die lezing in een gelijknamige brochure van meer dan honderd pagina's ziet al 
in januari 1897 het licht, maar de inkt is nog niet droog of het rapport van Vorderman, 
waarin ook Van Dieren's opvattingen kort worden weersproken, verschijnt. En natuur
lijk voelt Van Dieren zich gedrongen ook hierop te reageren. Hij doet dat in een nieuwe 
brochure, Kantteekeningen op Vorderman's rapport en nog iets, die in de zomer van 1897 

17 A.G. Vorderman, Onderzoek naar het verband tusschen den aard der rijstvoeding in de gevangenissen op 
lava en Madoera en het voorkomen van beri-beri onder de geïnterneerden (Batavia 1897) 1. 

18 Van Dieren (n. 6), Meelvergiftiging of gebrek? 56. 

134 



De querulant en zijn prooi 

verschijnt en net als de vorige brochure wordt opgedragen aan de Gouveneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië, Jonkheer Carel van der Wijck (1840-1914), hetgeen, zoals we 
nog zullen zien, niet zonder consequenties blijft. Op onbarmhartige wijze wordt in de 
'Kantteekeningen' afgerekend met Eijkman, Vorderman en alle andere auteurs die wel 
eens iets onaardige over hem hadden geschreven. 'Erken de verdiensten uwer vele voor
gangers!' jammert hij aan het slot van zijn brochure. 

Erken mij, betekent het. 
Aan de meeste tegenwerpingen kunnen we voorbijgaan, behalve aan een: dat Vorder

man zijn statistische gegevens had gemanipuleerd. Op het eerste gezicht lijkt Van 
Dieren's aannemelijk te kunnen maken dat door het aantal gezonde gevangenen anders 
te berekenen als het aantal zieke en gestorven gevangenen, de onderzoeker op een onre
alistisch optimistisch beeld uitkomt, zodanig dat de gevangenen op Madoera en Java er 
'ruim 5 keer zoo goed aan toe [zouden] zijn, als de bewoner van het moederland! 't Is al 
te dwaas!''' En inderdaad, in werkelijkheid was dat ook niet zo, zoals Vorderman in een 
verweerschrift zou betogen, en berustte de kritiek van Van Dieren op het door elkaar 
halen van verschillende typen kansberekening.-" Maar Van Dieren had voorlopig de 
schijn mee en de overtuiging dat Vorderman in zijn berekening een lapsus van enorme 
omvang had begaan werd door de meeste beoordelaars van het rapport onderschreven, 
met uitzondering van Eijkman, die een lovende bespreking over Vordermans onderzoek 
schreef en zijn eigen lot aldus nog hechter verbond met dat van de auteur.'' 

Met 'Beri-beri eene rijstvergiftiging' en de 'Kanttekeningen' begint de controverse de 
proporties van een heuse affaire aan te nemen, zeker als er ook nog eens ruim aandacht 
in de vakbladen en de landelijke pers aan wordt besteedt. In het Medisch Weekblad heet 
het dat 'het niet-opvolgen van de door Van Dieren gegeven voorschriften het willens en 
wetens ter dood brengen is van zijne medemenschen'.'^ Het Geneeskundig Tijdschrift 
voor Nederlandsch-Indië echter geeft ruimte aan verschillende tegenstanders van Van 
Dieren en een samenvatting van die kritiek wordt in augustus 1897 besproken in het 
Algemeen Handelsblad waarop Van Dieren ook weer uitgebreid ingaat.*^ Ook in de 
Indische Gids wordt hij in een lange sarcastische bespreking grondig gekraakt. De 
recensent legt in een minutieuze analyse de vaak subtiele manipulaties die Van Dieren 
in zijn betoog gebruikt bloot en eindigt met de niet ongeestige diskwalificatie van de 
auteur in kwestie: 

19 Van Dieren (n. 12), Kantteekeningen, 11. 
20 A.G. Vorderman, 'Toelichting op mijn beri-beri-verslag' in: Geneeskundig tijdschrift voor Nedertandsch-

Indii; i (1898) 47-68. Een latere criticus zou echter betogen dat het rapport van Vorderman wel degelijk 
mank ging aan allerlei typen statistische fouten; zie W.]. van Gorkom, 'Beri-Beri in de gevangenissen op 
lava. Critiek op Vorderman's enquête-verslag'. Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië 5 (1898) 
709-774. 

21 Christiaan Eijkman, 'Boekaankondiging van A.G. Vorderman: Onderzoek naar het verband tusschen den 
aard der rijstvoeding en de gevangenissen op lava en .Madoera en het voorkomen van beri-beri onder 
geïnterneerden', Nederland tijdschrift voor geneeskunde (21.8.1897), 302-306. 

22 A. Westhoff, boekbespreking van Van Dieren's Kantteekeningen, Medisch weekblad, 6.2.1898. 
23 CO. Gelpke, 'Ueber die Aetiologie der Beri-Beri. Gelpke contra Van Dieren', H.I. Kessler, 'Beri-Beri geen 

rijstvergiftiging' en Evart van Dieren, 'Beri-Beri eene rijstvergiftiging. Verweerschrift tegen dr. Gelpke's 
aanval'. Geneeskundig tijdschift voor Nederlandsch-Indie, (1897) 108-114; 339-358; 545-563. Bespreking van 
deze kritieken en de repliek van Van Dieren in: Algemeen handelsblad, 17,19 en 20 Augustus 1897. 

135 



Jaap Bos 

Arme Hercules, die u met wapenen van dit allooi moest behelpen! Hadt gij uw kracht anders willen 

besteden, hoe hechte steun had zij der infectie-theorie kunnen worden. Als een reus op stellen hebt 

gij zo verspild, vermorst aan hel doel, u op uw hooge voetstukken staande te houden en al uw spits

vondigheid te hulp moeten roepen om de onzekerheid uwer beweringen aan de aandacht van het 

ongeruste publiek te onttrekken. Hel heeft niet mogen baten. In slede van een forschen strijder kan 

de oplettende toeschouwer in u niets anders bespeuren dan een listigen figurant.^'' 

Eijkman zelf wil zich buiten de strijd houden, maar dat zal niet langer meer mogelijk 
zijn wanneer er een gunstige bespreking van de 'Kantteekeningen' verschijnt, geschre
ven door de Groningse hoogleraar en vaste recensent van het gerenommeerde 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, A.P. Fokker. Fokker hield er een afwijkende 
opvatting over de bacteriologie op na en wilde zijn referaten voor het NTvG nog wel 
eens gebruiken om die visie te doen uitkomen. Zo ook, waarschijnlijk, in dit geval. Van 
Dieren wordt een 'onvermoeibare strijder' genoemd die de 'groote verdienste [toekomt] 
een der eersten geweest te zijn, die den invloed der rijstvoeding heeft begrepen', en die 
terecht kritiek uitoefende op Eijkmans werk. Immers, veel verder dan de constatering 
dat beriberi geen infectieziekte is zijn we tot nu toe niet gekomen, zegt Fokker. En dan 
volgt de uitsmijter waarmee Eijkman het kan doen: 'Of zich na het pellen in de rijst een 
vergif vormt (van Dieren), dan wel of dat daarin praeëxisteert (Eijkman) is niet met 
zekerheid gebleken.'^' 

Op gelijke hoogte gebracht met Eijkman. Dichter bij een publieke erkenning voor 
zijn standpunt dan in deze zin zou Van Dieren nooit meer komen. Bij het verschijnen 
van het NTvG van elf november 1897 moet ten huize Van Dieren een klein vreugde
dansje zijn uitgevoerd.^^ 

Eijkman reageerde per kerende post. In het volgende nummer van het NTvG stond 
een ingezonden brief van hem waar de ingehouden woede van afdroop: 'Ik moet er den 
geachten recensent opmerkzaam maken, dat de laatstgenoemde opvatting [als zou ver
gif in de rijst preaëxistent zijn] de mijne niet is', begint Eijkman. 'Mijn proeven bewe
zen wel de schadelijkheid van de rijstvoeding, maar ik leidde er niet uit af, dat de rijst 
een vergift bevat.' Van een theorie van hem was trouwens helemaal geen sprake 'tenzij 
men met dien titel zou willen vereeren een terloops gemaakte opmerking, dat er ook 
m.i. veel pleit voor de opvatting, dat beri-beri een infectieziekte is, waarbij de voeding 
op eenigerlei wijze een voorname rol speelt. En ten aanzien van de aetiologie der hoen-
derziekte ben ik, voor zoo ver de feiten niet duidelijk spraken, niet verder gegaan, dan 
tot het opperen van vermoedens, welke als "werkhypothesen" dienst konden doen, als 
richtsnoer voor verder onderzoek'. En wat die Van Dieren betreft: 'die verdient in het 

24 W.I. van Gorkom,'De beri-beri questie. Vergiftiging of infectie?', in: De Indische gids (1897) 1623. 
25 A.P. Fokker, 'boekaankondinging van "Kantteekeningen op Dr. Vorderman's Beri-Beri-Rapport en nog 

iets" door E. van Dieren', Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde Ui.u.iSgj) 845. 
26 Dat Fokker zich wel wat erg makkelijk voor het karretje van Van Dieren had laten spannen bevreemd 

zeker, maar kan worden begrepen als we lezen wat Delprat later over deze auteur schreef (in De geschie
denis van de eerste 50 jaren van het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 18,57-1907 (Haarlem 1932) 
228): 'Zijn critische en ietwat sarcastische geest wierp zich bij voorkeur op nog niet geheel opgeloste 
vraagpunten, die dan voor hem uitgangspunt waren voor polemisch gestelde referaten tegen de zich 
meer en meer baanbrekende bacteriologie'. De verdenking dat het referaat van Van Dieren's 
'Kantteekeningen' dus in eerste instantie tegen de bacterioloog Eijkman was gericht lijkt niet onaanne
melijk en Eijkman was zich daarvan ook wel bewust zoals blijkt uit zijn brief aan Pijnappel dd. 11.5.1898: 
'[Fokker] heeft zich door Van Dieren even goed laten gebruiken als zooveel anderen en wilde dien kant te 
liever uit, omdat hij daar gelegenheid had om zijn antibacteriologische stokpaardje te berijden'. 
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minst geen vertrouwen'.^'' Dat sloeg op het feit dat Van Dieren uitvoerig uit zijn werk 
had geciteerd, maar daarbij naar willekeur woordjes en zinnen had weggelaten en 
zodoende citaten uit het verband had gerukt. 

Van de hele kwestie wordt in het Handelsblad kort melding gemaakt: 'De heer Van 
Dieren gaf zonder omwegen en zonder aanzien des persoons zijn meening te kennen, 
maar de heer Eykman windt er ook geen doekje om. "Wat van Dieren van mijn geschrif
ten en mijn werk zegt, verdient in het minst geen vertrouwen", zegt hij en hij licht dit 
met een paar voorbeelden toe.'̂ ** 

Voor Van Dieren zijn er gouden tijden aangebroken, zijn finest hour als querulant 
heeft geslagen. Hij laat letterlijk geen gelegenheid onbenut om van zich te doen horen 
en dus zijn de ingezonden brieven en anti-kritieken niet van de lucht.-* In die voor 
hem kenmerkende mengeling van zelfbeklag en hoogmoed probeert hij in het NTvG de 
'allerheftigste beschuldigingen' als zou hij onjuist hebben geciteerd te weerleggen met 
het argument dat hij om stilistische redenen Eijkmans betoog wat had geherformuleerd. 
Eijkman had hem bijv. verweten dat hij het woordje 'spontaan' in de uitdrukking 'spon
tane infectieziekte' had weggelaten, maar: 'infectie-ziekten ontstaan niet "van zelf", 
"vrijwillig", "uit eigen beweging", nooit ontstaan zij vanzelf. Dat woord was een lapsus 
en meer dan overbodig.'^" 

Voor het Handelsblad aanleiding om er bij monde van Pijnappel op negen januari 
1898 een medische kroniek van een halve pagina aan te wijden, waarin op vernietigende 
wijze met de razende querulant wordt afgerekend en hem aan het slot wordt gemaand 
te zwijgen: 'waarlijk, er moet een grens zijn aan alle dingen, ook aan hetgeen men 
meent te mogen zeggen, en niet iedere toon is geoorloofd'. Hierop brengt Van Dieren in 
een ingezonden stuk van ongeveer dezelfde lengte zijn geschut in stelling, waaronder, 
tot verbijstering van Eijkman, particuliere correspondentie met de vermaarde medicus 
B.J. Stokvis, die kort tevoren nog nietsvermoedend aan Van Dieren had geschreven: 
'Vraagt men te avond of te morgen mijn advies in de beri-beri-questie, ik zal niet aarze
len mijn meening te geven [...] en te erkennen, dat door u het allereerst met grooter 
klem dan ooit te voren op de rijstvergiftiging als een der oorzaken van B.B. geweezen 
is'.'' Dat die dag waarop naar zijn advies zou worden gevraagd spoedig zou aanbreken 
kon Stokvis toen niet bevroeden. 

Eijkman bereidt ondertussen een artikel voor dat hij eerst vanwege de lengte (70 
pagina's) als brochure wil laten verschijnen maar dat na enig onderhandelen onderdak 
krijgt in het NTvG waar het in drie afleveringen verschijnt onder de titel 'Beri-beri en 
voeding' en waarvan de pesterige ondertitel luidt 'een kritisch historische studie', wat 
een rechtstreekse verwijzing was naar Van Dierens 'critisch-historische methode'. De 
eerste twee delen zijn dan ook niet veel meer dan een excuus om zich in het derde deel 
op zijn Amsterdamse opponent te revancheren. Want niet alleen zou hij, Eijkman dus, 
ongemerkt van standpunt zijn veranderd, ook zou hij 

27 C. Eijkman, 'Beri-beri en rijstvoeding' ( ingezonden brief) , Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 
(20.11.1S97). 

28 'Beri-beri en rijstvoeding', Algemeen handelsblad (27.11.1897, avondblad). 
29 Zie bijv. de repliek op Van Gorkom in het Algemeen handelsblad van 19 en 20 Augustus 1897, 'Beri-beri 

eene rijstvergifting. Verweerschrift tegen Dr. Gelpke's aanval', Geneeskundig tijdschrift van Nederlandsch-
Indië (1897) 545-563, de ingezonden brief over de 'beri-beri-questie' in het Handelsblad dd. 30.11.1897 en 
de ingezonden brief in antwoord op Eijkman in Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde (4.12.1897). 

30 Evart van Dieren, 'Ingezonden brief'. Algemeen handelsblad (30.11.1897). 
31 Stokvis aan Van Dieren, 31.10.1897, geciteerd in: Algemeen handelsblad (9.2.1898). 
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als 'officieel beri-beri-onderzoeker" - als een soort van Directeur van beri-beri'sche zaken, die hel 

maar voor het zeggen had - van geen hervormingen in zake de voeding hebben willen weten, omdat 

dit gelijk zou staan met ongelijk bekennen. "Het zou (mij) slechts drie woorden gekost hebben, en 

duizenden gouvernemenlskostgangers in Nederlandsch-Indië zouden, evenals hun Engelsch-

lndische en Japaneesche makkers voor een verschrikkelijk lijden gespaard zijn gebleven... slechts 

drie woorden:... IK HEB GEDWAALD". Deze door niets gemotiveerde beschuldiging getuigt van een 

te grote naïviteit om haar ernstig op te nemen, of er hem, die haar blijkbaar in een onbewaakt ogen

blik uitsprak, hard over te vallen." 

Waarop een filippica volgt tegen die 'onbetrouwbare en gevaarlijke gids', bij wie de 'nei
ging bestaat alsof hij alles reeds in 1887-88 gezegd had en ik eigenlijk eerst in het laatst 
van 1896 kwam mee te spreken', en die verder ook geen 'helder begrip heeft van de bete
kenis van hypothesen bij wetenschappelijk onderzoek', en van wie bovendien gezegd 
kan worden dat hij zijn hypothesen 'niet toetst aan de verschijnselen maar juist omge
keerd te werk gaat', en wiens rijstvergifthypothese tot slot 'eigenlijk alleen belangwek
kend is uit een psychologisch oogpunt, als een merkwaardig staaltje namelijk van 
autosuggestie'. Met die 'kannieverstaan' hield Eijkman zich bijna dertig pagina's lang 
bezig, maar hij beloofde dat hij 'na dezen niet verder [met Van Dieren] in debat [zou] 
treden. Ik gun hem gaarne het laatste woord, waarop hij steeds zoo gesteld blijkt te zijn 
en den goedkoopen triomf zijn pleit te winnen bij hen, die altijd den laatste spreker 
gelijk geven'. Die belofte kon hij niet helemaal waarmaken. De naam Van Dieren zou 
nog een enkele keer vallen in zijn werk, maar werd als het even kon vervangen door een 
schampere aanduiding. 

Ja, Eijkman was gekwetst. Als zelfstandig onderzoeker was hij immers 'van aanvang af 
geheel [zijn] eigen weg gegaan [en had hij zich] niet in het minst laten influenceeren 
door het geschrijf van den Heer Van Dieren uit die dagen of uit later tijd.' Hij vond 
daarin 'steeds te weinig onvervalschte en oorspronkelijke wetenschap om [zich] er lang 
mede op te houden'. Dat hij die suggestie zelfs maar moest tegenspreken was al onver
teerbaar. 

Van Dieren kon daarna natuurlijk nog maar aan één ding denken: wraak. Hij eiste 
van het NTvG recht op weerwoord, maar de redactie schreef terug 'Dat recht is maar 
zoo zoo' en weigerde plaatsing van het stuk; ruimte voor een ander artikel werd hem 
wel geboden, maar 'een stuk te schrijven, zoo dat ik het opnemen kan, ligt buiten uw 
temperament' zei de redacteur.-" 

Dat weerhield Van Dieren er uiteraard niet van zijn gram op te schrijven en het naar 
de drukker te brengen, en zo verscheen in december 1898 een op eigen kosten gedrukte 
brochure waarin Van Dieren weer eens de beledigde onschuld uithangt. Niettegen
staande de laffe methoden van zijn vileine tegenstander legt hij zelf een bewonderens
waardige waardigheid aan de dag: "K laat mij niet afschrikken door de behandeling, die 
mij aangedaan werd in het officiëele orgaan van eene vereniging van duizenden 
Nederlandsche artsen. U.... schijnt enigszins onthutst Mijnheer de redacteur.'''* Manuel 
Straub, de hoofdredacteur van het NTvG en degene die hier door Van Dieren werd aange
sproken, was zo hoffelijk Van Dieren toe te staan de brochure met het decembernummer 

32 Christiaan Eijkman,'Beri-beri en voeding', Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde (1898) 275-276. 
33 Evart van Dieren, Begripsverwarring of erger? (Brochure in eigen beheer, 1898), 3. 
34 Ibid., 42. 
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Briefkaart van Eijkman aan Pijnappel over de kwestie Van Dieren van 15 juni 1898 (Universiteitsbibliotheek 
Utrecht). 

van het NTvG mee te laten sturen, maar inhoudelijk werd er geen woord meer aan vuil 
gemaakt.'^ 

Van Dieren heeft in de jaren daarna nog vaak, maar zonder succes, getracht de con
troverse nieuw leven in te blazen, bijvoorbeeld in 1907 via publicatie van het kolossale 
boek Meelvergiftigingen, dat bijna de vorm had van een proefschrift, en met behulp van 
vele voordrachten. Een van zijn laatste publicaties is getiteld 'Het Beri-Beri- en Vitamine-
Treurspel. Ongelooflijke bizonderheden uit mijn 40-jarigen strijd tegen Laboratorium-
geleerdheid-op-haar-smalst, enz., enz.', tevens de titel van een lezing waarmee Van 
Dieren tussen 1929 en 1933 door het land trok. De beriberioorlog was een strijd die niet 
eindigen kon. Postma, die Van Dieren in 1933 heeft gesproken, merkte op dat hij zich 
nooit gewonnen heeft kunnen geven.'* Nog over het graf hoopte hij zijn gelijk te kun
nen halen, zo blijkt uit de toespraak van zijn zoon op zijn begrafenis: 'Altijd heeft dr. 
Van Dieren bestreden, dat de beri-beri een vitamine-ziekte zou zijn, hij hield vast aan 
zijn opvatting, dat zij een vergiftiging is, ontstaan door onvoldoende voeding. 
Duizenden zijn aan deze verschrikkelijke ziekte gestorven; hun dood was te voorkomen 
geweest. Het wachten is nu op een jongen geneeskundige die den strijd van mijn vader 
zal voortzetten'.''' 

35 Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde, 27 (31.12.1898), 1120. 
36 S. Postma,'Evart van Dieren en de aetiologie der beriberi', Voeding (18.4.1960) 146. 
37 De Telegraaf, avondblad, 22.5.1940 
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Excuseer mijn temperament! 
Van Dierens polemische werk gaf aanleiding tot een 'verwarrende en achteraf eigenlijk 
wel vermakelijke vechtpartij tussen nagenoeg alle betrokkenen', oordeelde Eijkmans 
biograaf Jansen later over de beribericontroverse.'** Maar dat Van Dieren de ander niet 
alleen tot grote woede maar ook tot diepgewortelde vertwijfeling kon drijven kan wor
den opgemaakt uit een ongepubliceerde briefwisseling uit deze periode tussen Eijkman 
en de medische redacteur van het Algemeen Handelsblad, M.W. Pijnappel." In vrijwel 
iedere brief klinken bittere aanklachten tegen Van Dieren op, maar ook pogingen hem 
te doorgronden. Soms zijn diens antwoorden 'zoo verbluffend dat men onwillekeurig 
aan een mystificatie denkt' en drijven ze Eijkman tot wanhoop.••" En niet alleen wordt 
duidelijk uit deze correspondentie hoe succesvol Van Dieren in feite was en welke 
moeite Eijkman zich moest getroosten hem van het lijf te houden, ook wordt duidelijk 
langs welke lijnen het proces van in- en uitsluiting plaatsvond waarmee men de queru
lant buiten de deur trachtte te houden. Juist om die laatste mechanismen beter in kaart 
te brengen zal ik hier wat dieper op deze correspondentie ingaan en laten zien welke 
strategieën en tactieken er tegen Van Dieren werden ingezet, en welke rol de pers daarin 
vervulde. 

Om met dat laatste te beginnen: Van Dieren was, zoals we hebben gezien, verbazend 
behendig in het bespelen van de pers, want hij slaagde er keer op keer in controversen 
en schandaaltjes te ontketenen, zelfs, of eigenlijk juist als dat ten koste ging van zijn 
eigen standpunt. Ontkenning en afwijzing zijn per slot de drijvende krachten in de 
querulant. Daardoor ziet de getroffen protagonist zich geconfronteerd met het para
doxale gegeven dat het kortweg negeren van de querulant op den duur in diens voor
deel werkt en hij dus wel gedwongen wordt publiekelijk de strijd met hem aan te 
binden, hetgeen echter precies is wat de querulant wil. In die situatie bevond Eijkman 
zich eind 1897 toen Van Dierens kritiek op Vorderman en hem zelf door A.P.Fokker in 
het NTvG werd ondersteund. 

De eerste brief waarover we kunnen beschikken dateert van zes december van dat 
jaar. Het is dan een kleine maand geleden dat Fokker zich in gunstige zin over Van 
Dieren heeft uitgelaten en ongeveer drie weken nadat Eijkman zelf zich voor het eerst 
in de beriberistrijd heeft geworpen. Uit de aanhef van de brief blijkt dat Eijkman rea
geert op een schrijven van Pijnappel waarin deze hem om wat nadere informatie 
vraagt, met name over de beschuldiging van Eijkman als zou Van Dieren onzorgvuldig 
hebben geciteerd (een verwijt dat Van Dieren wel vaker zou treffen). Pijnappel lijkt als 
medisch correspondent voor het Algemeen Handelsblad en auteur van verschillende 
populair-wetenschappelijke boeken op het medische terrein bij uitstek geschikt om in 
het conflict in te zetten als intermediair. Hij kan immers niet alleen gecompliceerde 
technische kwesties voor een groot publiek uiteenzetten, maar ook voor datzelfde 
publiek als scheidsrechter optreden, of liever nog: als beul. 

En dus voorziet Eijkman, onder het mom van het informeren van een 'onpartijdige', 
Pijnappel van de nodige informatie terwijl hij hem tegelijk in de loop van zijn brief 

38 Jansen (n. 8), Het levenswerk van Eijkman, 100. 
39 De correspondentie tussen Eijkman met Pijnappel is afkomstig uit de nalatenschap van Pijnappel en 

wordt bewaard in bibliotheek van de Universiteit Utrecht, afdeling handschriften (Hs. 8 * F26). De col
lectie bevat 51 items waaronder 19 brieven en briefkaartjes van Eijkman en twee brieven van Van Dieren. 
De brieven van Pijnappel zelf zijn niet bewaard gebleven, aan de overige items zal hier voorbij gegaan 
worden. 

40 C. Eijkman aan M.W. Pijnappel (n. 39), 19.1.1898. 
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voor zich tracht te winnen. Aan het slot ervan verklaart Eijkman onomwonden: 'Ik 
geloof dat ik u met het bovenstaande overtuigd heb niet te veel gezegd te hebben toen 
ik Van Dieren van onbetrouwbaarheid beschuldigde. Als u niet anders deed dan dit 
openlijk verklaren op grond van de door u ter vergelijking ingeziene stukken, zou mij 
dit reeds veel waard zijn. U kunt overigens voor dit mijn schrijven gebruik maken, zoo
veel u nodig dunkt.'-*' En met nog wat meer pathos verklaart hij in een brief van drie 
weken later zelfs openlijk: '[Er] moet niet getalmd worden om Van Dieren slag op slag 
te brengen', waarmee hij zichzelf maar vooral ook de adressant hoopt aan te sporen de 
strijd tegen van Dieren te intensiveren.t-

Maar toch lijkt Eijkman niet alleen of misschien niet primair geïnteresseerd in het 
beïnvloeden van het grote publiek: 'Ik zou ook op zijn [Van Dierens] beschuldigingen 
te mijnent het stilzwijgen bewaard hebben, aangezien ik hem zijn goedkope triomfen 
bij een leekenpubliek gaarne gun, als mij niet gebleken was uit Prof. Fokkers aankondi
ging dat die [...] onder de suggestie van Van Dieren geraakt was en mij dingen toe
schreef, lijnrecht in strijd met hetgeen ik gezegd had'. Eijkman ziet dus in dat een 
gunstige pers in de eerste plaats functioneel is binnen het medische veld zelf, en dat hij 
via deze omweg Fokker beter kan bereiken dan door hem in het NTvG te attaqueren. 
Hij haast zich dan ook Pijnappel uitvoerig zijn positie te schetsen, uitvoeriger dan 
nodig is voor een eenvoudig eenkoloms krantenartikeltje: 'In verband met mijn bewe
ring, dat wie Van Dieren controleert, hem telkens op scheeve voorstellingen en onjuiste 
of halve citaten zal betrappen, ben ik ook gaarne bereid U van mijn zijde zooveel 
mogelijk in de gelegenheid te stellen die controle uit te oefenen. Ik zend U dus de tot 
dat doel noodige litteratuur [...]'. 

Wat volgt is een brief van niet minder dan 20 dichtbeschreven velletjes die van lieverlee 
tot een half artikel uitgroeit. Feitelijk blijkt bij vergelijking met het enkele maanden later 
gepubliceerde anti-Van Dieren artikel in het NTvG dat hele passages overeenkomen met 
wat hij aan Pijnappel schreef. Eijkman lijkt te oefenen op een repliek en daarbij 
Pijnappel als publiek te gebruiken. 

Pijnappel kiest al snel partij voor Eijkman, zoals blijkt uit een berichtje in het Han
delsblad van acht december 1897, waarin hij met gevoel voor understatement opmerkt 
dat 'ons althans de heer Van Dieren nog niet geheel overtuigd [heeft]'. Eijkman doet er 
daarna alles aan om het mediaoffensief tegen Van Dieren verder zo goed mogelijk te 
orkestreren. Zo schrijft hij op veertien december van dat jaar: 'Wat u in mijn werk en in 
mijn negeeren van Van Dieren nog niet zoo duidelijk voorkomt dat ge het aan het 
publiek kunt uitleggen, zoudt ge kunnen in 't midden laten onder verwijzing naar mijn 
belofte om mijn standpunt zelf uiteen te zullen zetten [...].' Op negen januari 1898 ver
schijnt de eerder genoemde 'medische kroniek' van Pijnappel die geheel gewijd is aan 
Van Dieren en waarin de lezer op een sarcastische toon gewaarschuwd wordt dat 'wie 
zich nu nog eens durfde op richten [tegen Van Dieren] gevaar [zou] loopen nog met 
een andere eigenschap van den heer Van Dieren, dan alleen met zijn taalgevoel in con
flict te raken'. Pijnappel moest zijn spotzucht bekopen met een vermoeiende polemiek 
met Van Dieren.'" 

41 C. Eijkman aan M.W. Pijnappel (n. 39), 6.12.1897. 
42 C. Eijkman aan M.W. Pijnappel (n. 39), 18.1.1898. 
43 M.W. Pijnappel, 'Medische kroniek' in; Algemeen handelsblad (9.1.1898), E. van Dieren, 'ingezonden brief' 

in: Algemeen handelsblad (14.1.1898), M.W. Pijnappel, 'Beri-beri' in: Algemeen handelsblad (9.2.1898), E. 
van Dieren, 'Beri-beri' in: .Algemeen handelsblad (20.2.1898), M.W. Pijnappel, 'beri-beri' in: Algemeen ban-
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Op zevenentwintig januari, kort voor publicatie van zijn artikel tegen Van Dieren in het 
NTvG, schrijft Eijkman aan Pijnappel: "t Is toch bar dat zo'n man zich aan de spits 
waant en nog indruk maakt, zelfs op wetenschappelijke mensen, 't Pleit niet voor de 
hoogte van de medische wetenschap in ons land. Mij dunkt, het gezond verstand moet 
toch ieder dadelijk doen inzien dat iemand die zo doldriftig en zo onbezadigd optreedt, 
onmogelijk een voorganger in de wetenschap kan zijn. [...] 't Wordt dunkt me, tijd dat i 
zich eindelijk eens een krachtige algemene afkeuring tegen zijn drijven uitspreekt'. < 

Die afkeuring blijft, zoals we eerder zagen, niet uit. Tegelijk werkt ook Vorderman aan 
een repliek die in april in het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië zs^ ver
schijnen en waarvan Eijkman al in maart de drukproeven inziet en doorstuurt aan 
Pijnappel. Maar als dat stuk uitkomt is het uitgerekend Fokker die er in het NTvG een 
'boekaankondiging' aan wijdt (een overdruk van het stuk verscheen ook als aparte bro
chure), en opnieuw is Fokker pesterig vriendelijk tegenover Van Dieren, wiens verdien- i 
sten hij graag onderstreept, evenals zijn 'intuïtief verkregen vaste overtuigingen' die hij ( 
wel geschikt acht 'om de aandacht van onderzoekers en autoriteiten gaande te maken 
en levendig te houden'. Dat Van Dieren zelf geen onderzoeker is, is een bijkomend 
voordeel daar hij immer 'de rol op zich genomen [heeft] van kriticus, en waar hij die 
rol, een rol die den onderzoeker wel onaangenaam moet zijn, vervult, kan zijn mede
werking aan de zaak slechts ten goede komen. Het zou wenschelijker zijn, dat er meer 
zulke critici opstonden.'"'"' In een woedende brief schrijft Eijkman aan Pijnappel 

Amice i 

Wal zegt ge van Fokker's jongste stukje? Mij lijkt het een wanhopige poging om Van Dieren, ridder van i 

de droevige figuur, nog op den been te houden. 

Welk een tegenspraak met zichzelf telkens en dan - is hel niet alsof mijn stuk niet de minste herin

nering bij den hooggeleerden heeft achtergelaten? 

'Van Dieren is geen onderzoeker en toch heeft hij zijn meening met meer kracht dan anderen verde

digd.' Met krachtige argumenten? Neen, 'grootendeels door intuïtieve overtuiging'. Wat heeft een ander 

daaraan? Er zijn waarschijnlijk honderden menschen, die er intuïtieve overtuigingen op na houden, 

maar verstandig genoeg zijn die voor zich te houden, zoolang zij daar geen zwaarder weegend bewijs

materiaal aan hebben toe te voegen. En omdat Van Dieren zulks niet gedaan heeft, maar integendeel 

hoog.st eenzijdig er maar op los beweerd [sic] en zijn bekende zucht om te kritiseeren op ieder en alles 

behalve op zich zelf botgevierd heeft, zou hij verdienste hebben! [...] 

'Hel zou wenschelijk zijn dal er meer zulke critici opstonden'. De hemel beware ons ervoor! [...] 

Is de wetenschap er mede gediend dat men zulk gebazel aanmoedigt door iemands naam te vereeuw

igen? Ik heb grooten lust een scherp stukje in den trant van bovenstaande legen Fokker te schrijven en 

dan te eindigen met: Excuseer mijn temperament. Hooggeleerd! 

Wat denkt u er van? j 

Met collegiale groet | 

Uw 

Eijkman''^ i 

( 
I 

delsblad (20.2.1898), E. van Dieren,'het slotwoord van een discussie' in: Algemeen handelsblad (25.2.1898) 
en M.W. Pijnappel,'Het slotwoord van een discussie' in: Algemeen handelsblad (25.2.1898). 

44 A.P. Fokker, 'Boekaankondiging van Toelichting op mijn beri-beri-verslag door .A.G. Vorderman', in: j 
Nederlansch tijdschrift voor geneeskunde, 16 (16.4.1898) 630. ' 

45 C. Eijkman aan M.W. Pijnappel (n. 39), 17.4.1898 ! 
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Daadwerkelijk verschijnt op drieëntwintig april een ingezonden brief in het NTvG 
waarin Eijkman zich in vrijwel gelijkluidende bewoordingen scherp tegen Fokker keert 
en eindigt met de iets getemperde verzuchting: 'Dit moge niet hoffelijk klinken, doch 
dat doet er tegenwoordig minder toe, men excuseert zich maar met mijn "tempera
ment"'.'"' Met gespeelde verbazing antwoordt Fokker dat hij niet begrijpt hoe Eijkman 
zich zo boos heeft kunnen maken. 'Religie en politiek komt er niet bij te pas en toch 
een maximale verbittering van beide zijden! Unde irae? [vanwaar de woede]'. Ja, geens
zins had hij zich willen voordoen als 'een partijganger van Van Dieren', veel liever had 
hij zich geschaard onder de volgelingen van Eijkman, 'ware het niet dat diens denkbeel
den mij tamelijk onbepaald overkomen'.'•'' Daar neemt Eijkman dan maar genoegen 
mee: 'Ja, Fokker draait er zich aardig uit en ik heb daar volkomen vrede mee, zoodat ik 
het erbij laat. Maar meer dan uitdraaien is het dan ook niet, de hoofdpunten raakt hij 
nauwelijks aan.'-*̂  

Terugkijkend op de affaire schrijft hij Pijnappel op twee mei 1898: "t Kan soms 
eigenaardig loopen; met dit kleine stukje [bedoeld is zijn ingezonden brief tegen 
Fokker] heb ik uiterlijk nog meer succes dan met het groote [het driedelige beriberi-
artikel], waar ik zoo over heb moeten ploeteren. Enfin, zonder dit was het andere ook 
niet mogelijk geweest' (cursief toegevoegd). Met andere woorden: de polemiek heeft het 
hem mogelijk gemaakt zijn standpunt te verduidelijken. En ook al heeft hij Fokker dan 
niet weten te overtuigen, feitelijk mag hij hem wel dankbaar zijn, schrijft Eijkman, 'dat 
hij mij gelegenheid gegeven heeft de punten nog eens op de i te zetten, vooral met het 
oog daarop dat mijn grooter stuk voor het gros der lezers rijkelijk lang was'."*' 

Dat voorjaar waant Eijkman zich de morele overwinnaar van de strijd en zichtbaar 
opgelucht begint hij erover te denken zijn succes te incasseren: 'Ik geloof dat er termen 
voor mij bestaan hem wegens laster voor den rechter te brengen of wegens eerroof, 
doch denk daar natuurlijk niet aan. Het zou, dunkt me, een zaak zijn voor een arzt-
liches Ehrengericht, als men hier iets dergelijks ten onzent had. Ik vind dat er grond 
genoeg is hem uit den medischen Kring te bannen, als hij zich niet verantwoordt. Maar 
misschien oordeel ik partijdig en daardoor te hard.'^" Maar de slotconclusie luidt toch 
wel dat Eijkman, sinds hij Indië verliet, twee jaar eerder, niet veel verder is gekomen, en 
'voor een niet gering deel is Van Dieren c.s. daarvoor aansprakelijk. Dat alles weet men 
hier zoo niet en het gaat moeilijk met zulke grieven openlijk voor den dag te komen, 
men kan er hoogstens, zooals ik deed, in algemene termen op zinspelen.''' Maar ten
minste is dat dan rechtgezet! 

Maar dan blijkt in juni van dat jaar hoezeer hij zich heeft vergist. De minister van 
koloniën is van plan een internationaal beribericongres te organiseren en vraagt 
Eijkman en Stokvis om advies. Stokvis, die zich in een privé-schrijven aan Van Dieren 
al lovend over hem had uitgelaten, stelt tijdens een bijeenkomst met Eijkman tot diens 
ontzetting voor om zowel Van Dieren als Fokker uit te nodigen voor dat congres: 

46 C. Eijkman, 'ingezonden brief', in: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde, 17 (23.4.1898) 684. 
47 A.P. Fokker, 'ingezonden brief' in: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde, 19 (7.5.1898) 773. 
48 C. Eijkman aan M.W. Pijnappel (n. 39), 11.5.1898 
49 C. Eijkman aan M.W. Pijnappel (n. 39), 2.5.1898 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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Vooral legen de keuze van Van Dieren heb ik mij sterk verzet, zonder baat echter. Bij die gelegenheid 

heb ik ook gemerkt, hoe weinig Stokvis op de hoogte is. Dat Overbeek de Meyer een der eerste en 

verdienstelijkste schrijvers over beri-beri is, was hem onbekend. Mijn stuk over beri-beri en voeding 

had hij niet behoorlijk gelezen. | . . . | [Ook] van uw heele polemiek met Van Dieren [in hel 

Handelsblad] was Stokvis onkundig! Stokvis schreef mij dienaangaande: 'Waar heeft Van Dieren dien 

passus uit den brief gepubliceerd, die niet voor openbaarmaking bestemd was, en dien ik hem 

schreef, juist omdat ik de inmenging van anderen weinig vruchtbaar en verkeerd vond, toen hij met 

alle kracht bij mij aanhield om in het openbaar vóór hem te getuigen'.^' 

En zo moet Eijkman nu constateren dat het effect van zijn mediacampagne tegen Van 
Dieren niet alleen niets heeft uitgehaald, erger, het keert zich als een boemerang tegen 
hem: 

Het blijkt meer en meer, welke heillooze verwarring zulke lieden stichten. Zijn appèl aan hel gezond 

verstand der leeken, iets wal altijd in goede aarde valt, heeft zulk een wantrouwen gewekt bij de 

autoriteiten tegen hel juiste inzicht der Indische medici, speciaal ook tegen Vorderman en het 

Laboratorium, dal men heel veel builen hen omdoet. Zoo is het Departement van Oorlog in Indië 

op eigen houtje begonnen met een proef met versch gepelde rijst zonder zilvervlies. Ik ben ook in 

niets gekend, noch vanuit Indië, noch van wege het Departement van Koloniën. Zelfs ontving ik 

geen exemplaar van Vorderman's rapport (officiële uitgave), Van Dieren wel. [MinislerI Ruygrok is 

nooit bij mij geweest, de voorbereiding van een eventueel beri-beri-congres gaat of ging geheel bui

ten mij om. En mij opdringen ligt nu eenmaal niet in mijn aard.** 

Het beribericongres zou geen doorgang vinden. Het werd, 'ingevolge [zijn] advies in 
den doofpot gestopt' en Eijkman zag er nu ook maar vanaf Van Dieren ter verantwoor
ding te roepen. De bedoeling daarvan was hoe dan ook geweest, zoals hij aan Pijnappel 
schreef, 'het doen afnemen van diens aanhang, niet bij wijze van strafoefening'.''' 

Toch was de polemiek niet zonder gevolgen gebleven, zo begreep Eijkman. Ten eerste 
had Van Dieren nu definitief naam gemaakt als iemand die blijkbaar op intuïtieve wijze 
tot ongeveer dezelfde conclusie was gekomen als hijzelf, en omgekeerd zou Eijkmans 
naam met die van Van Dieren verbonden raken." De verbittering daarover klinkt nog 
door als Eijkman vijftien jaar later, in 1913, in een voordracht beschrijft hoe hij in het 
begin van zijn onderzoek de mogelijkheid van een giftig stofwisselingsproduct had uit
gesloten, zodat voor hem 'het giftvraagstuk had afgedaan', maar dat 'dit niet [heeft] 
kunnen verhinderen dat ik in de literatuur over het onderwerp telkens weer als een 
voorstander van de rijstvergifthypothese word voorgesteld'.'* De ironie wil dat Eijkman 

52 C. Eijkman aan M.W. Pijnappel (n. 39), 12.6.1898. 
53 C. Eijkman aan M.W. Pijnappel (n. 39), 11.5.1898. 
54 C. Eijkman aan M.W. Pijnappel (n. 39), 12.6.1898. 
55 Een voorbeeld ter illustratie. In het populariserende werkje Amsterdam, stad der wijsheid (Bussum, 1947) 

van A.C.W. van der Vet wordt op het 'zeer merkwaardige feit' gewezen dat de 'Amsterdamsche huisarts 
Van Dieren, die nooit in Indië was geweest, nog voor de onderzoekingen van Eijkman ... zuiver op grond 
van lectuur en wetenschappelijke intuïtie, reeds geschreven had, dat de oorzaak van beri-beri niet in een 
bacterie, doch in de voeding zat. Overigens meenden zowel Eijkman als Van Dieren dat de van het zilver-
vliesje ontdane rijst gemakkelijk verrotte, waardoor de beri-beri zou ontstaan' (cursief toegevoegd). 

55 C. Eijkman, 'Aetiologie en prophylaxis der beri-beri', in: lansen (n. 8), Het levenswerk van Eijkman, 148. 
Vergelijk bijvoorbeeld Gezondheidsleer voor Nederlandsch-Indië (Amsterdam 1925) van de arts E.H. 
Hermans, waarin het heet dat Van Dieren als een der eersten op het verband tussen beriberi en voeding 
heeft gewezen, en dat juist zijn 'buitengewone manier van schrijven... de tegenstander [Eijkman| wel 
moest prikkelen... [waardoor] het vraagstuk van het ontstaan en het wezen der beriberi des te eerder tot 
oplossing [werd gebracht].' 
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die woorden uitsprak op de bijeenkomst waar Van Dieren 'schoon schip' hoopte te 
maken, maar waartoe hem de toegang werd ontzegd. 

En zo blijkt de polemiek met Van Dieren dus één van de factoren te zijn geweest die 
Eijkman tot een ongewone voorzichtigheid hebben aangezet; een voorzichtigheid die 
hem enerzijds ervan afhield de infectiehypothese op te geven, hem anderzijds echter 
juist ook heeft behoed voor al te snelle conclusies, waardoor hij in staat was het beribe
rionderzoek op een beslissend moment vooruit te helpen. In zijn rede 'Simplex non 
veri sigillum' uit 1913 rechtvaardigt hij die voorzichtigheid omstandig, vooral tegenover 
lieden met vooropgevatte, al te eenvoudige waarheden, de 'geestdrijvers' die zich op het 
gebied van gezondheidsleer medezeggenschap hebben toegeëigend: 'wat van hun gading 
is, wordt gretig en zonder oordeel des onderscheids aanvaard, en, al wordt het nog zoo 
afdoende en bij herhaling weerlegd, telkens weder als hoogste waarheid verkondigd, de 
argumenten der wederpartij daarentegen aan een overdreven en spitsvondige kritiek 
onderworpen of doodgezwegen'.'' Het is niet moeilijk om in die geestdrijver onze Van 
Dieren te herkenen. 

Amateurs aller landen 
Ik wil dit artikel besluiten met een korte beschouwingen over de dynamiek van deze 
wetenschappelijke controverse en de vraag opwerpen in hoeverre daaruit conclusies 
kunnen worden getrokken met betrekking tot het functioneren van de wetenschappe
lijke gemeenschap als 'systeem'. 

De belangrijkste kracht in de hier besproken controverse lijkt te zijn gevormd door 
de grote wederzijdse antipathie van beide partijen ten opzichte van elkaar. Het vijand
beeld is, zoals we hebben gezien, de sine qua non van het querulantenschap, en het suc
ces van Van Dieren valt dan ook grotendeels terug te voeren tot de tegenstand die hij 
wist te genereren bij Eijkman. De kloof die tussen de partijen werd ervaren was de 
noodzakelijke voorwaarde voor, niet het gevolg van het debat. Geldt dit ook voor het 
wetenschappelijke debat in het algemeen? Ja, zij het niet in die extreme vorm, of mis
schien beter gezegd: niet in die expliciete vorm. Verschil van inzicht is immers ook in 
reguliere wetenschappelijke debatten de noodzakelijke voorwaarde voor discussie, en 
ook hier zijn de proponenten afhankelijk van een zekere mate van tegenstand die ze 
weten op te roepen, omdat daarin immers een generieke waarde besloten ligt: het stelt 
de partijen in staat zich te profileren ten opzichte van elkaar. Als de partijen in een 
debat dus een vijandbeeld creëren is dat, om dat woord nog weer eens te gebruiken, een 
constructie, maar dan wel een constructie in de slechte zin van het woord: een voorstel
ling die op een illusie is gebaseerd. Ik bespreek hier de twee belangrijkste illusies die 
aan deze constructie voorafgaan. 

De eerste illusie is dat het debat een meningsverschil in principe zou kunnen oplos
sen wanneer de randvoorwaarden maar voldoende gunstig zijn (voldoende tijd bijvoor
beeld), en wanneer de partijen zich beperken tot zuivere, rationele argumentatie. Als de 
partijen het niet eens worden komt dat dus omdat het ofwel aan die voorwaarden ont
breekt, en/of omdat (een van) de betrokkenen zich niet wil laten overtuigen en bijvoor
beeld niet bereid is zijn aannamen ter discussie te stellen. Je zou dit de illusie van het 
volmaakte debat kunnen noemen. Zo'n debat komt in praktijk nooit voor, en het strikt 
naleven van de gestelde eisen en voorwaarden zou het debat zelfs volkomen onmogelijk 
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maken. Toch is de illusie noodzakelijk voor het debat en zou het opgeven ervan iedere 
discussie onmiddellijk doen verstommen. In plaats daarvan stelt men zich als het ware 
tevreden met een onvolkomen toepassing van het ideaaltypische debat maar behoudt 
men zich nadrukkelijk het recht voor de ander te wijzen op de 'regels van het spel' 
waarvan hij evenwel weet dat ze onmogelijk kunnen worden opgevolgd. 

De querulant is echter iemand die de tegenovergestelde weg bewandelt en juist wel 
van de tegenpartij eist dat deze zich tot in de kleinste details verantwoordt, nooit 
wegens 'tijdgebrek' verzaakt en steeds bereid is open en eerlijk en onbevooroordeeld 
zijn standpunten te onderzoeken. Hij is kortom iemand die de illusie van het volkomen 
debat verstoort juist door haar aan de oppervlakte te brengen en de ander te dwingen 
de voorwaarden te onderschrijven en daaraan te voldoen. Het gevolg is een eindeloos 
slepende kwestie (de beribericontroverse werd, zoals men zich herinnert, nooit beëin
digd), over de kleinste details ( '"spontane" infectieziekten'): precies het tegenoverge
stelde van een vruchtbaar debat dus, hoewel het paradoxaal genoeg het ideaal ervan het 
meest lijkt te benaderen. 

De tweede illusie is dat het wetenschappelijk debat plaatsvindt binnen een min of 
meer besloten en als zodanig herkenbare gemeenschap die een eigen identiteit heeft, en 
waarbinnen de leden een eigen plek hebben die alleen na langdurige socialisatie ver
worven kan worden. Men zou dit de illusie van de wetenschappelijke gemeenschap als 
volkomen systeem kunnen noemen. Richard Bernstein bespreekt de bestaansvoor
waarden van zulke gemeenschappen, die worden gevormd door 'een bepaalde mate van 
solidariteit, een zekere bereidheid om te praten en te luisteren en om met elkaar te 
debatteren, en een zekere commitment aan elkaar'.'" Deelname aan een debat zou bete
kenen dat men op zijn minst de bestaansvoorwaarden van die gemeenschap onder
schrijft en daarmee een commitment aangaat. Diskwalificeert de querulant, die dit niet 
kan en ook niet wil, zich zelf alleen al daardoor doordat hij per definitie een buiten
staander is, een outsider die eigenlijk het recht niet heeft het professionele veld te betre
den maar zich toegang verschaft door net zo lang aan te houden totdat er eindelijk 
iemand reageert? Daadwerkelijk lijkt het erop dat het aanhoudende gejeremieer van 
Van Dieren werkelijk alleen maar 'succesvol' was omdat Eijkman erop reageerde. 
Gemakkelijk zou men geloven dat diens pogingen de ander uit te sluiten inderdaad het 
paradoxale gevolg leken te hebben dat ze tot een tegengesteld resultaat leidden juist 
omdat Van Dieren ten onrechte 'serieus' werd genomen. Ik wil echter betogen dat pre
cies het omgekeerde het geval is. 

Wat uit het voorgaande is gebleken is dat het de querulant niet alleen lukt gemeen
schappen binnen te treden zonder dat commitment aan te gaan, maar ook dat die illusie 
van gemeenschappelijkheid, net als de illusie van het volkomen debat, teloorgaat zodra 
men van de leden eist dat de voorwaarden manifest worden gemaakt. Waarom zou een 
gewone huis- tuin- en keukendokter niet mogen deelnemen aan een wetenschappelijk 
debat? Het antwoord op die vraag is zo evident dat het onmogelijk lijkt er de vinger op 
te leggen. In zijn eerste, twintig pagina's tellende brief aan Pijnappel zowel als in zijn 
uitvoerige, driedelige artikel voor het NTvG probeert Eijkman voor eens en voor al dui
delijk te maken waarom zijn opponent geen verstand heeft van de materie, waarom zijn 
hypothesen louter 'autosuggestief' zijn, en waarom de redeneringen van Van Dieren 
geen hout snijden, maar het wonderlijke is dat die pogingen van Eijkman om de 
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gemeenschap te mobiliseren en een 'krachtige afkeuring' te doen uitspreken tegen Van 
Dieren ertoe leiden dat die gemeenschap verdeeld raakt. En zo is het dus niet de poging 
om de querulant buiten te sluiten die een vorm van insluiting inhoudt maar is het 
omgekeerd juist de poging om hem te doen weren die de gemeenschap uiteen doet val
len. De orde in een gemeenschap is een artefact; niet van het geloof in die gemeenschap 
maar in de afwezigheid van iedere explicitering van dat geloof. Je kunt alleen in iets 
geloven zolang niemand van je vraagt uit te leggen waarin je gelooft. Het expliciteren 
van de gemeenschappelijkheden van de gemeenschap blijkt haar te verscheuren om 
dezelfde redenen dat het zichtbaar maken van debatregels het debat doet verstommen. 
In beide gevallen wordt een onderliggende illusie verstoord. En de ironie is dat het de 
querulant is die de gemeenschap dwingt haar eigen illusies onder ogen te zien. 

SUMMARY 

The 1879-1898 beriberi controversy between the later Nobel prize laureate Christiaan 
Eijkman and his opponent, quarrel monger Evart van Dieren is a Httle known but highly 
amusing footnote to the history of the discovery of Vitamin-B. This paper examines the 
dynamics in this controversy with the aid of published as well as unpublished docu
ments. The emphasis in this paper is on the attempts from within the medical field to 
exclude outsider Van Dieren. The fact that this attempt was unsuccessful may be counted 
as success for Van Dieren who was otherwise a complete failure. In the conclusion of 
this paper, this success is explained in term of two illusions: that of the 'perfect debate' 
and of the 'ideal community'. 
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