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I Inleiding, vraagstelling en definities

I.1. Inleiding en vraagstelling

De geneeskunde van de negentiende eeuw wordt gekenmerkt door een aantal fundamentele veranderingen

in aanpak en inzicht9. De veranderingen, die onderling verbonden zijn, laten zich in de volgende hoofdzaken

schetsen:

a) Een overgang van vitalistische stelsels naar mechanistische benaderingen op basis van de

natuurwetenschappen. De rede zette het geloof in het bovennatuurlijke op afstand.

b) Een aanvulling van oude kennis met nieuwe kennis, gegenereerd door experimenteel onderzoek met

patiënten in klinieken en onderzoek van overledenen in sectiekamers. Nieuwe inzichten werden verworven

in dierexperimenten.

c) Een grotere betrokkenheid van de diverse overheden met zaken die lagen op het gebied van de

gezondheidszorg en gezondheidsbescherming. De gezondheidsvoorzieningen dienden alle bevolkingslagen

te bereiken.

d) Uitbreiding en verbetering van de opleidingen in de medische beroepen; oprichting van

beroepsverenigingen.

e) Behandeling van patiënten in klinieken en ziekenhuizen; opkomst van specialismen.

f) Aandacht voor de private en publieke hygiëne en het propageren daarvan in vakliteratuur en populaire tijd-

schriften. Aanvankelijk was de hygiëne toegespitst op toxicologische factoren, aan het eind van de eeuw

uitgebreid met kennis uit de bacteriologie en parasitologie.

g) Invoering van de landstaal in leerboeken en andere wetenschappelijke publicaties.

De veranderingen in de geneeskunde volgden elkaar zo snel op dat wetenschappers nog tijdens hun actieve

loopbaan werden geconfronteerd met nieuwe concepten.

Het zijn de geleerden uit de grote West-Europese landen die hebben bijgedragen aan de wetenschappelijke

uitwerking van de moderne geneeskunde9.  De Nederlandse wetenschappers hebben in deze ontwikkeling een

bescheiden rol gespeeld. Slechte economische  omstandigheden en een politiek van staatsonthouding zijn daarop

ongetwijfeld van invloed geweest. De beide Utrechtse hoogleraren G.J. Mulder en F.C. Donders vormden met hun

chemisch en physiologisch1 onderzoek uitzonderingen, zij zagen voor zichzelf en voor de Nederlandse wetenschap in

het algemeen het nut in van internationale contacten.

Op het terrein van de geneeskunde en verwante natuurwetenschappen domineerden als vanouds de

hooggeleerden met een academische, geneeskundige opleiding. Zij namen niet langer genoegen met hetgeen zij

zagen aan hun levende en dode patiënten, zij wilden doordringen in de wijze van functioneren van levende

organismen en orgaanstelsels. Zij streefden naar het oplossen van het raadsel van de levenskracht.

                                                                   
1De geringe overeenstemming in het gebruik van de termen physiologie, pharmacologie en toxicologie heeft ertoe
geleid dat hier voor de oudere physiologie en pharmacologie de voorkeur wordt gegeven aan de oude spelling.
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De levenskrachten zouden verlopen volgens natuurwetten en de physiologie, de anatomia animata, werd

het basisvak dat in de geneeskunde en verwante vakken zou leiden tot een beter begrijpen en een efficiënter

ingrijpen in gevallen waar geneeskundige hulp gevraagd werd.

Het physiologisch onderzoek van orgaanstelsels ontwikkelde zich in twee gescheiden richtingen: de voe-

dingsphysiologie en het physisch-chemisch functioneren van orgaanstelsels, afzonderlijk en in de totaliteit van het

organisme.

Beide richtingen in het physiologisch onderzoek vereisten natuur- en scheikundige vaardigheden. Door de

inbreng van deze andere disciplines werd een verdieping van de physiologische kennis bereikt. Anderzijds leidde

deze verdieping in kennis tot het specialiseren in de orgaanstelsels. Door het zoeken naar de oorsprong van de vitale

krachten had de neurophysiologie de prioritaire belangstelling.

Het physisch-chemisch functioneren van orgaanstelsels in experimentele opstellingen werd onderzocht met

mechanische en elektrische prikkels, met chirurgische ingrepen en met vergiften. In het physiologisch onderzoek met

vergiften werd geen onderscheid gemaakt in goede en kwade vergiften, in geneeskundige en voor andere doeleinden

toegepaste vergiften. Het onderzoek met vergiften op gezonde organismen gaf een inzicht in het werkingsmecha-

nisme van de stof en in de functie van orgaanstelsels, hetgeen van nut kon zijn voor hetzij een patiënt hetzij een

slachtoffer.2*

Kenmerkend voor de natuurwetenschappen van de negentiende eeuw is ook dat schrijvers en leraren in hun

leerboeken, artikelen en voordrachten overstapten van het Latijn naar de landstaal. Voor de Nederlandse genees- en

heelkundigen, studenten en kwekelingen werden handleidingen geschreven in de eigen taal; leerboeken van

vooraanstaande buitenlandse geleerden werden vertaald. Nieuwe bevindingen werden besproken in referatentijd-

schriften of uitgebracht in min of meer gespecialiseerde vakbladen.

Een structurele verbetering van het lagere geneeskundig onderwijs had van de zijde van de Nederlandse

overheid plaats in de jaren twintig van de negentiende eeuw met de instelling van een zestal klinische scholen, een

rijkskweekschool voor militaire geneeskundigen en een rijksveeartsenijschool19,21. Met deze instellingen werd een

meer uniforme opleiding nagestreefd; een neveneffect voor de invulling van de lagere geneeskundige beroepen was

een grotere instroom van burgers uit de middenstand en de verarmde hogere stand.

In de jaren veertig van de negentiende eeuw kwam er in de geneeskundige kringen in Nederland een

beweging op gang, waarin gepleit werd voor een academische opleiding van alle geneeskundigen en voor een

vernieuwing op natuurwetenschappelijke basis van het medisch onderwijs. Met name door de jonge hoogleraren G.J.

Mulder en F.C. Donders in Utrecht werd op dit aambeeld gehamerd. Aan de buitenlandse medische en militair-

geneeskundige scholen was toen al een vernieuwing gerealiseerd. Oude vakken waren gesplitst, nieuwe vakken

waren aan het lesprogramma toegevoegd, het aantal docenten aan de medische instellingen was verveelvoudigd.

In Nederland werd de vernieuwing van het geneeskundig onderwijs in 1841 ingevoerd aan ‘s Rijks

Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen (RKMG)11,24. Deze kweekschool voor officieren van gezondheid liep

daarmee vooruit op de medische faculteiten waar formeel de invoering in 1876 plaats vond. De procedure in militaire

kringen verliep eenvoudiger. De Inspecteur van de Militaire Geneeskundige Dienst, die het nieuwe lesprogramma

kende door zijn medische opleiding in Würzburg en Parijs, verbood de leraren aan de RKMG te doceren volgens de
                                                                   
2*De toxicologen stonden in de eerste decennia van de negentiende eeuw nog op het standpunt dat vergiften lokaal
werkten en dat effecten op afstand ontstonden door sympathie of zenuwgeleiding.
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oude geneeskundige stelsels en wees vier jonge officieren van gezondheid aan als aanvulling op het lerarencorps.

De leraren vormden slechts een kleine post op het Budget van Oorlog, zij gaven niet alleen les aan de kwekelingen,

maar waren tevens verbonden aan de staf van de klinieken van het Groot Rijks Hospitaal (GRH). Ook in de klinieken

werd gestreefd naar een behandeling van patiënten volgens de principes van de natuurwetenschappelijke

geneeskunde.

A.W.M. van Hasselt was één van de vier aangewezen officieren van gezondheid. Hij werd verantwoordelijk

voor de lessen in de vergiftleer aan de RKMG en werd opgenomen in de staf van de chirurgische kliniek van het

GRH. De aanwijzing betekende voor Van Hasselt dat hij zichzelf in het gehele gebied van de geneeskunde diende te

bekwamen. Hij deed dit tot in de jaren vijftig met grote inzet door het bestuderen van buitenlandse boeken en

artikelen. Van Hasselt leefde en werkte in een tijd die gekenmerkt werd door grote veranderingen in de

natuurwetenschappen en de geneeskunde. Deze veranderingen hadden grote gevolgen voor de kennis van vergiften.

Derhalve zal aan een studie over Van Hasselt, als eerste docent toxicologie in Nederland, een beschrijving van deze

veranderingen vooraf moeten gaan. Deze geschiedenis is nog niet eerder geschreven, maar is onmisbaar voor het

verkrijgen van inzicht in de betekenis van Van Hasselt als toxicoloog. Het jaar 1750 is gekozen omdat rond dat tijdstip

de natuurwetenschappelijke physiologie tot ontwikkeling kwam en het jaar 1914 omdat rond dat tijdstip de scheiding

van het onderzoek in de farmacologie en de toxicologie plaats vond. De vraagstelling van dit proefschrift is dan ook:

“Wat is de betekenis van Van Hasselt geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied toxicologie (in Nederland)?”.

I.2. Definities

In de loop van de tijd kan de inhoud van een begrip veranderen en deze verandering behoeft in de

verschillende wetenschappen en in de verschillende talen niet dezelfde te zijn.

Het is daarom noodzakelijk hier een aantal begrippen de definiëren.

I.2.1. ‘Goede en kwade vergiften’

Griekse geschiedschrijvers verhalen over koningen en helden die vergiften gebruikten om tegenstanders uit

de weg te ruimen, over staatsambtenaren die onwelgevallige personen veroordeelden tot de dood met vergif en

grijsaards toestonden hun leven met vergif te beëindigen, over priesters en artsen die vergiften toepasten om bij

patiënten een heroïsche genezing te bewerkstelligen en over priesters die met vergif in vervoering geraakten.

De Oude Grieken gebruikten het woord N"Dµ"6@< (pharmakon) zowel voor het vergif om te doden als

voor het vergif om te genezen. Aangezien het vaak om hetzelfde vergif ging, werd om het onderscheid in intentie aan

te geven aan het woord pharmakon het bijvoeglijk naamwoord goed of kwaad toegevoegd. Het goed of kwaad zijn

was geen verschil in  kwaliteit maar in kwantiteit. In geval het vergif werd aangewend als pijlgif werd het adjectief

toxikon toegevoegd. In de taal van de Oude Grieken was pharmacologie de leer van de goede en kwade vergiften.

De Oud-Griekse ziekteleer is gebaseerd op de harmonie van de lichaamsvochten. In een ziektegeval waren

slechts de symptomen van belang; niet het etiologisch agens, maar de symptomen bepaalden het antigif of de

combinatie van antigiften. Hippocrates beschrijft in zijn casuïstiek een patiënt met de verschijnselen van een
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loodvergiftiging, maar oppert niet de loodblootstelling als mogelijke oorzaak van de aandoening. Vergiftigingen

behoorden bij de Oude Grieken tot de pathologie, in de oorspronkelijke betekenis van de term.

De geneeskunde in de hogere kringen van het Antieke Rome werd bedreven door Griekse artsen. Zij

brachten het stelsel van de humoraaltherapie mee en het gebruik van het woord pharmakon als goed en kwaad

vergif. Door het eeuwenlange gebruik van Latijn als wetenschapstaal is moeilijk na te gaan wanneer de verschillende

woorden voor geneesmiddel en vergif in gebruik kwamen. De Romeinse geschiedschrijver Aulus Cornelius Celsus

(25 v.Chr.-50)3,7 hanteert in zijn verzamelwerk “De Medicina” uitsluitend de termen medicamentum voor

geneesmiddel en venenum voor vergif. In hetzelfde hoofdstuk beschrijft hij antidotum als een tegengift in gevallen van

uitwendige en inwendige pijn en vergiftigingen. Het antidotum dat werd ingenomen met honing of wijn bevatte naast

opium een dertigtal plantendelen. Gift in tegengift is afgeleid van geven en niet van vergiftigen of vergeven. In latere

Latijnse werken duikt voor dierlijk vergif de term virus op. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw wordt virus

een levend organisme, de termen virus en bacterie worden dan nog wisselend gehanteerd.

In de eeuwen na de Grieks-Romeinse periode werd de kennis over goede en kwade vergiften slechts

beperkt aangevuld. Kloosterlingen en oude vrouwen uit het volk verzamelden de plantaardige goede vergiften en

bedreven de volksgeneeskunde. Over het kwade gebruik van vergiften werd slechts met aarzeling geschreven.

Verdenkingen werden geopperd, maar voor een bewijsvoering waren geen betrouwbare methoden beschikbaar. Het

kwade vergif dat leden van het geslacht Borgia in de vijftiende eeuw in Rome toepasten droeg de naam ‘cantarella’.

Op grond van de beschreven casuïstiek veronderstellen latere deskundigen dat het ging om onzuiver of

gesublimeerd arseentrioxide, een middel dat sinds mensenheugenis is toegepast als insecticide en rodenticide. Het

‘rattenkruit’ heeft weinig smaak, lost als poeder in warme dranken en spijzen redelijk goed op, is in geringe

hoeveelheden dodelijk voor de mens en werd door marskramers als vliegen- en rattengif voor weinig geld

aangeboden. Daarnaast leken de verschijnselen van vergiftiging op andere darmaandoeningen en was arsenicum tot

halverwege de negentiende eeuw in lichaamsweefsel of voedselresten niet met zekerheid aan te tonen. In vorstelijke

kringen was het gebruikelijk het klaargemaakte eten eerst aan een hond te voeren. Boerhaave12 wierp verdacht

voedsel in een open vuur en meende een aanwijzing voor arsenicum te hebben als hij de geur van knoflook

waarnam.

In de zestiende eeuw kwam ook in de geneeskunst de onderzoekende geest tot wedergeboorte. Artsen en

apothekers konden hun ervaringen in druk laten verschijnen. Voor de goede vergiften werden nieuwe toepassingen

gezocht en gevonden. Paracelsus (1493-1541)6 streefde naar een revolutie in de geneeskunde en in de materia

medica, hij verbrandde publiekelijk de leerboeken van Galenus en Avicenna. Als therapeuticum voor de nieuwe

Franse ziekte, de syfilis, koos hij voor formuleringen van cinnaber (kwiksulfide) en sublimaat (corrosief kwikchloride).

Zijn collega-artsen beschuldigden hem ervan dat hij zijn patiënten vergiftigde en schreven dat hij vluchtte naar een

volgende stad zodra zijn patiënten begonnen te lijden aan de kwade nevenwerkingen. Paracelsus verdedigde zich in

zijn verweerschrift met de woorden: “Alle ding sind gifft und nichts ohn gifft. Allein die dosis macht das ein ding kein

gifft ist”.6 In de Latijnse vertaling luidde de tekst: “Nil sine veneno presertim dosi non servari”, niets is zonder vergif, in

het bijzonder als de dosis niet in acht wordt genomen. Van een anonieme vertaler is de latere Latijnse spreuk: “dosis

sola facit venenum”, het is alleen de dosis die iets tot een vergif maakt. De oorspronkelijke Duitse tekst en de Latijnse

vertaling daarvan zijn vergeten en hedendaagse toxicologen en farmacologen maken in woord en geschrift gebruik
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van de tweede Latijnse vertaling om Paracelsus te bestempelen als de vader van de toxicologie of als de vader van

de farmacologie. In feite is dit een historische vervalsing. Paracelsus was een eigenzinnig arts, die de behandelde

patiënten vermoedelijk te kort observeerde om de nevenwerkingen vast te stellen, hij was geen toxicoloog of

farmacoloog.

Een ander merkwaardig figuur uit deze Renaissanceperiode was Basilius Valentinus, monnik in een

benedictijner klooster. Volgens Sudhoff (1894)30 is Basilius Valentinus een pseudoniem van Johann Thölde, een

zeventiende-eeuwse stadsbestuurder. Het verhaal gaat dat Basilius Valentinus, de alchemist, antimoonoxide als

geneesmiddel wenste toe te passen. Om de veiligheid te onderzoeken gaf hij het gif eerst aan de varkens die in het

klooster werden vetgemest. Toen deze dieren gezond bleven, paste hij het middel toe op zijn broeder-kloosterlingen,

vermoedelijk als zweetdrijvend middel in geval van ontsteking van de luchtwegen. De monniken overleefden de

behandeling niet en zo is het element aan zijn naam, anti-moine, gekomen. Een andere versie van het verhaal is dat

de varkens door het eten van spiesglans uitnemend vet werden en dat Basilius Valentinus dezelfde dienst aan zijn

kloosterbroeders wilde bewijzen.3

Naast dergelijke duidelijke tegenvallers en een enkele kritische arts bleef de meerderheid van de artsen in

de volgende eeuwen melding maken van grote successen met goede vergiften. Johann Jakob Wepfer (1620-1695)34

was zo’n kritisch arts. Naar aanleiding van een vergiftiging van acht kinderen door het eten van de wortel van de

waterscheerling in 1670, onderzocht hij in dierexperimenten de giftigheid van de Cicuta aquatica, een aantal andere

plantaardige extracten en antimoon-, arseen- en kwikverbindingen, alle in gebruik als goed vergif. In het onderzoek

toonde Wepfer als eerste aan dat de in de Grieks-Romeinse geneeskunde toegepaste Cicuta niet de waterscheerling

kon zijn, maar de gevlekte scheerling was geweest. De resultaten met de metaalverbindingen waren voor Wepfer

aanleiding om voorzichtig te zijn met de toepassing van antimoonverbindingen.

Ook Boerhaave (1668-1738)12 had bedenkingen tegen vergiften als geneesmiddel, alhoewel hij bij

syfilispatiënten sublimaat als specificum toepaste. Hij vond met name de loodverbindingen als geneesmiddel te giftig.

Zijn leerling en opvolger Hieronymus David Gaubius (1705-1780)10 was milder in zijn oordeel, hij achtte

loodverbindingen bruikbaar mits deze niet over een te lange periode werden voorgeschreven.

Einde achttiende eeuw werd de kritiek op het gebruik van goede vergiften in de therapie algemeen en er

werd gezocht naar een terughoudender gebruik. Het Amsterdams Geneeskundig Genootschap ‘Servandis Civibus’

schreef een prijsvraag uit voor een antwoord op twee vragen: “Wat is voor het menschelijk lichaam Vergif? En welke

Vergiften kunnen in de Geneeskunde zo uit- als inwendig, onder de vereischte voorzorgen een nuttig gebruik

hebben?” Het uitvoerige antwoord van de Amsterdamse doctoren N. van der Eem en L. van Leeuwen werd bekroond

met een gouden gedenkpenning en opgenomen in de Handelingen van het Genootschap.14 De beide artsen

behandelen 63 dierlijke, plantaardige en minerale vergiften en hebben daarvoor enkele honderden publicaties

doorgewerkt. Het zijn praktisch uitsluitend casuïstische gegevens, waaruit Van der Eem en Van Leeuwen een

verantwoorde keuze trachten te maken. De zwakke punten in de empirische verhalen, gemeten naar moderne

maatstaven, zijn de diagnose van de aandoening en de dosering van het goede vergif. De casuïstiek is zonder

                                                                   
3*Schrijvers gebruikten in het verleden voor het antimoon- of stibiumsulfide de uit het Duits afgeleide term spiesglans.
Slechts N. van der Eem en L. van Leeuwen, die het verhaal van Basilius Valentinus vermeldden in hun antwoord op
de vraag van het Geneeskundig Genootschap Servandis Civibus (1785)14, hanteerden consequent de term
spiesglas. Zij geven geen verklaring en deze is ook elders niet te vinden.
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uitzondering positief over de behandeling van syfilis met sublimaat, calomel en andere kwikverbindingen. Over de

behandeling van kankergezwellen, kwaadaardige zweren en oog- en huidaandoeningen met kwikmiddelen zijn de

mededelingen minder positief. De kwikverbindingen werden inwendig en uitwendig door artsen toegepast tot aan de

toxische grens van kwijling, terwijl andere artsen stelden dat kwijling juist tot genezing, tot uitdrijving van de kwade

sappen leidde. De tegenstelling in de opvattingen van Paracelsus en zijn collega’s was in 1785 nog steeds aanwezig.

In de moderne toxicologie is speekselvloed één van de verschijnselen van een kwikvergiftiging naast de overige

algemene symptomen, koorts met hoofd- en spierpijn en afwijkingen aan luchtwegen en darmkanaal.

Van der Eem en Van Leeuwen vertegenwoordigen nog de oude opvattingen over het werkingsmechanisme

van vergiften, zoals J.D. Hahn deze heeft verwoord in zijn rede ter gelegenheid van zijn rectoraatsoverdracht in

Utrecht in 1773. “Vergiften hebben naaldscherpe deeltjes die tot in de dunste pijpjes van het lichaam doordringen.

Verstoppingen en stremmingen zijn de voornaamste ziekteoorzaken en niets is daar zo werkzaam tegen als vergiften,

omdat deze met hun stekels de kanalen openen. Een tweede opvatting is dat ziekten vergiftigingen zijn en dat de

betrokken vergiften in het lichaam onschadelijk kunnen worden gemaakt met tegengestelde vergiften. Immers ook

buiten het lichaam reageren vergiften met andere vergiften tot minder schadelijke verbindingen. Zuren van salpeter

en zwavel vernietigen het levende vlees en vreten de botten aan en hoe hevig branden en bijten loogzouten niet.

Zuren gemengd met loogzouten geven een geweldige hitte, maar nadat de gloed is afgenomen is de scherpte geheel

uitgeblust.”13

In de tweede helft van de achttiende eeuw wordt in de geneeskunde naarstig gezocht naar vernieuwingen.

Oude therapeutische opvattingen worden verlaten, nieuwe geneeskundige stelsels worden gelanceerd. Praktiserende

artsen zweren de vergiften als geneesmiddel af of stellen het gebruik ervan zo lang mogelijk uit. Anderen, artsen-

onderzoekers, trachten met behulp van dierproeven meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van levende

organismen en in de werking van vergiften. Speculatie diende plaats te maken voor natuurwetenschappelijke

onderbouwing, geloof voor rede.

De kennis uit de wis-, natuur- en scheikunde wordt benut om dieper door te dringen in de aard van de

levensprocessen. Voor deze natuurwetenschappelijke aanpak van het onderzoek was de inzet van het proefdier als

model voor de mens noodzakelijk. Het onderzoek van de normale functie van organismen en orgaanstelsels zonder

invasieve en agressieve methodieken was nog niet mogelijk. Enkele voorbeelden van de nieuwe experimentele

aanpak van medische problemen zijn:

- Albrecht von Haller (1708-1777), grootschalig experimenteel onderzoek van de irritabiliteit en de sensibiliteit

van het spierzenuwapparaat, 17529.

- Felice Fontana (1730-1803)16, meer dan 4000 experimenten met addergif. Het eerste experimentele

onderzoek dat volgens een vast schema en met een kwantitatieve benadering was opgezet, om de vraag te

beantwoorden of een adderbeet dodelijk was voor de mens.

De dierexperimentele opzet van Fontana oogstte bewondering en afgunst in de gehele Westerse wereld.

Fontana voerde ook op kleinere schaal dierexperimenten uit met het Amerikaanse pijlgif (curare), laurierkers

(blauwzuur), één van de huidtoxische Rhussoorten, tabak en opium.
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Anton Störck (1731-1803)29, hoogleraar aan de medische faculteit van de Weense Hogeschool en tijdgenoot

van Felice Fontana, was in de periode van de Verlichting de eerste arts-onderzoeker die planmatig proefdieren

inschakelde om de waarde van vergiften als geneesmiddel in te schatten.

In de negentiende eeuw komen de grote veranderingen tot stand in medisch denken en handelen. In de

aanvang van de eeuw hebben vergiften nog steeds een goede en een kwade toepassing. De kennis inzake de

werking van vergiften berust nog uitsluitend op ervaringen uit de casuïstiek, vergiftleer is een empirische

wetenschap. Geneeskundigen zien de uitwendige verschijnselen van zieken en vergiftigden, maar weten niet wat er

inwendig plaatsvindt. Het verloop van processen in het inwendige van levende organismen is nog vol raadsels.

Aan het einde van de negentiende eeuw is het aantal ‘gravende’ onderzoekers toegenomen en het aantal

‘grazende’ onderzoekers afgenomen, experimentele kennis vervangt de empirische kennis. Deze ontwikkeling zet

zich voort in de twintigste eeuw.

Aan het begin van de negentiende eeuw kwamen de eerste gezuiverde werkzame stoffen ter beschikking.

Dit  leidde tot een doorbraak in het experimenteel onderzoek van de goede en kwade vergiften. F. W. A. Sertürner

(1783-1841)27 publiceerde in 1805 over zijn isolatie van morfine uit opium, een ontdekking die hij twee jaar eerder als

leerling-apotheker had gedaan.4

De Franse apothekers J. Pelletier (1788-1842) en J.B. Caventou (1795-1877) isoleerden in de periode van

1817 tot 1820 de alkalo ï den emetine, strychnine, brucine, veratrine, coffe ï ne en de kininenbasen. Van 1804 tot

1848 zijn er in totaal 29 plantenbasen geïsoleerd5.

De Franse artsen waren de eersten die bij hun onderzoek konden profiteren van deze geïsoleerde stoffen.

François Magendie (1783-1855)20, hoogleraar physiologie en algemene pathologie aan het Collège de France en

gelijktijdig als arts verbonden aan verschillende Parijse klinieken en ziekenhuizen, wilde de geneeskunde bevrijden

van haar vitalistische theorieën en streefde naar een praktische geneeskunde gebaseerd op physiologische

experimenten. De grotere activiteit en de eenvoudiger veiligheidsbepaling van de geïsoleerde vergiften zag hij als

voordelen voor zijn physiologisch en pathologisch onderzoek. Deze gedachte had tot gevolg dat Magendie na een

korte veiligheidstest op proefdieren direct overstapte op onderzoek bij patiënten. De experimenten met gezonde

proefdieren noemt Magendie physiologisch onderzoek, de experimenten met patiënten pathologisch onderzoek.

In de planmatige opzet is Magendie’s werk vergelijkbaar met dat van Störck, door de grotere kennis van de

anatomie van eerstgenoemde haalde deze wel meer physiologische gegevens uit zijn dierexperimenten.

Magendie beschrijft zijn onderzoek met ruim dertig nieuw geïsoleerde geneesmiddelen in zijn boekwerkje

“Formulaire pour la préparation et l’emploi de plusieurs nouveaux médicaments”20. Hij heeft zich in zijn opvattingen

inderdaad losgemaakt van vitalistische theorieën, zoals blijkt uit zijn onderzoek van strychnine. Hij wordt op grond van

zijn physiologisch en pathologisch onderzoek met de goede vergiften wel een pionier in de pharmacologie genoemd,

overigens een positie die ook aan Störck wordt toebedacht.

                                                                   
4In feite was de Parijse apotheker Ch.L. Derosne de eerste die in 1803 de opiumalkalo ï den isoleerde en onder zijn
naam in de handel bracht25.
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Magendie’s tijdgenoot Mathieu Joseph Bonaventura Orfila (1787-1853) gaf in 1814 en 1815 zijn boek

“Traité des Poisons, etc.” in twee delen uit22. In de ogen van een wetenschappelijke commissie uit het Institut de

France, bestaande uit de hoogleraren Vauquelin, Pinel en Percy, was dit boek het eerste werk over vergiften voor de

praktiserende arts en jurist. Deze nominatie werd verder niet toegelicht. Een verklaring zou kunnen zijn dat het Institut

de France het werk van F.E. Fodéré over de gerechtelijke geneeskunde en de openbare hygiëne  eerder had

afgekeurd en dat werken in andere talen mogelijk niet in aanmerking kwamen8. Nieuw in het werk van Orfila was wel

de experimentele onderbouwing. Orfila is direct na zijn afstuderen in 1811, op een leeftijd van 24 jaar, aan het

onderzoek begonnen. Hij heeft in drie jaar tijd alle relevante literatuur doorgewerkt en zou in deze periode 4000

experimenten op honden hebben uitgevoerd. Hij heeft voor zijn werk geen hulp gehad en slechts voor het tweede

deel van zijn werk noemt hij zelf een aantal van 800 experimenten22.

Orfila heeft uitsluitend de hond als proefdier gebruikt. Deze opvatting is te verdedigen omdat het hem ging

om de vergiftigingsverschijnselen bij leven en dood en niet om dosering of gevoeligheid. Een groot deel van de

proefdieren is gebruikt voor het zoeken naar antigiften. Orfila noemde zijn experimenten met gezonde proefdieren

physiologisch onderzoek, zoals gebruikelijk was in de eerste helft van de negentiende eeuw. Hij onderzocht zowel de

ruwe extracten als de beschikbare geïsoleerde vergiften.

Claude Bernard (1813-1878)1 gaf aan zijn physiologisch onderzoek een geheel andere inhoud dan

Magendie en Orfila. Bernards onderzoekingen met gezonde proefdieren betroffen niet de vaststelling van de giftigheid

voorafgaand aan het behandelen van patiënten en niet de vastlegging van het toxiciteitsbeeld ten behoeve van de

gerechtelijke geneeskunde, maar waren bedoeld om inzicht te krijgen in het normaal functioneren van orgaanstelsels,

het echte physiologische onderzoek.

Een nieuwe fase in het experimentele onderzoek van “goede en kwade vergiften” trad in toen Oswald

Schmiedeberg in 1866 als hoogleraar pharmacologie werd aangesteld.

I.2.2. Physiologie, pharmacologie en toxicologie

Physiologie wordt in de Nederlandse woordenboeken omschreven als de leer der verrichtingen. Deze

begripsomschrijving laat ruimte voor invulling en interpretatie. Het begrip levensverrichting kan iedere

levensverrichting van al wat leeft omvatten, maar wordt over het algemeen beperkt tot de verrichtingen die door de

betrokken wetenschappers werden beschouwd als normaal, gemeten als een gemiddelde met een

standaardafwijking. De moderne physiologie strekt zich uit over mensen, dieren en planten. Levensverrichtingen die

buiten het spectrum van normaal vallen worden gerekend tot de pathologie, in de originele betekenis van ziekteleer.

In de geneeskunde werd physiologie halverwege de achttiende eeuw als onderzoeksgebied gekoppeld aan

de anatomie. Geleerden zochten ter vervanging van de veronderstelde vitale krachten naar de

natuurwetenschappelijke wetten in het functioneren van de anatomische delen van het menselijk lichaam. Het

lichaam en zijn organen functioneren onder invloed van in- en uitwendige prikkels, die met elkaar het totaal van

functies in evenwicht trachten te houden.
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Het experimentele onderzoek in het kader van de physiologie heeft plaats met gezonde organismen of

organen, dus met organismen of organen waarin het proces van de levensverrichtingen verloopt binnen normale

grenzen. Het doel is het proces van de levensverrichting kwalitatief en kwantitatief in kaart te brengen. Het is niet altijd

mogelijk een normale procesgang  zonder ingrepen te registreren, het kan nodig zijn de procesgang te ontregelen

met behulp van lichaamsvreemde moleculen of van lichaamseigen moleculen in hogere concentraties en/of door

middel van chirurgische technieken.

De onderzoekers uit de achttiende en negentiende eeuw beschikten slechts over eenvoudige

waarnemingstechnieken. Zij baseerden zich op met het blote oog direct waarneembare verschijnselen. Zij gebruikten

voor het verkrijgen van inzichten in het functioneren van het gezonde lichaam plantaardige vergiften. Veel schrijvers

uit die periode noemden al het onderzoek op gezonde proefdieren physiologisch onderzoek, al was het uiteindelijke

doel van het onderzoek met goede en kwade vergiften het verkrijgen van meer gerichte indicaties en therapieën en

van meer inzicht in vergiftigingsgevallen, ten einde vergiftigden effectief te behandelen en daders op te sporen en

voor de rechter te brengen. Het fundamentele en toegepaste physiologische onderzoek van de achttiende en

negentiende eeuw was overwegend in handen van artsen, zij het dat apothekers en scheikundigen de noodzakelijke

bijdragen leverden in het isoleren en analyseren van de actieve stoffen uit het basismateriaal.

De brede aanpak in het onderzoek van de levensverrichtingen conformeert zich aan de ontwikkeling in de

geneeskunde; de empirisch handelende arts diende omgeschoold te worden tot de geneeskundige die praktijk en

natuurwetenschappen wist te combineren23.

Pharmacologie wordt in de woordenboeken omschreven als “de leer van de geneesmiddelen, de leer

van de reversibele inwerking van chemische stoffen op levende organismen”. Het was Rudolf Buchheim (1820-1879),

hoogleraar in de geneesmiddelenleer en de medische geschiedenis te Dorpat, die geen genoegen nam met een

geneesmiddelenleer die overheerst werd door empirische bevindingen2. Hij wilde de werking van geneesmiddelen

wetenschappelijk onderbouwen. In 1847 begon hij in artikelen te pleiten voor een pharmacologie zonder

pharmacotherapie, een pharmacologie gericht op werkingsmechanismen naar voorbeeld van de physiologie. De

pharmacologische onderzoeksgegevens van Buchheim zijn gepubliceerd in tijdschriften met zeer uiteenlopende titels:

“Archiv für physiologische Heilkunde”, “Archiv für Pharmazie” en “Archiv für experimentelle Pathologie und

Pharmakologie”. De vernieuwingsdrift in de geneeskunde van de eerste helft van de negentiende eeuw is ook te zien

aan de titels van de wetenschappelijke tijdschriften.

Buchheims leerling Oswald Schmiedeberg (1838-1921), in 1866 opvolger in Dorpat en in 1872 hoogleraar

pharmacologie in Straatsburg, werkte het idee van een physiologische pharmacologie uit. In zijn visie behoorde de

pharmacotherapie niet tot de pharmacologie. Ook keerde hij terug naar het Oud-Griekse begrip pharmakon en deed

in het kader van zijn pharmacologie onderzoek met goede en kwade vergiften, zie zijn onderzoek met muscarine26.

Voor Schmiedeberg is pharmacologie de leer van de veranderingen in levende organismen, teweeggebracht

door chemisch werkende stoffen, zonder in aanmerking te nemen of de stoffen voor genezing worden toegepast. In

feite past deze definitie bij het oude Griekse begrip van pharmakon. Physiologie, therapie en toxicologie zijn volgens

Schmiedeberg op de toepassing gerichte werkgebieden van de pharmacologie.
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Hij beschrijft de veranderingen in levende organismen door pharmacologische agentia als zijnde van

chemische aard. Schmiedeberg slaat met deze moleculaire wetenschapsfilosofie een nieuwe weg in. Zowel de

analytische chemie als de biochemie worden een vast onderdeel van zijn onderzoek met vergiften. Hij refereert bij de

opstelling van zijn moleculaire wetenschapsfilosofie niet aan andere geleerden, maar de filosofie bevat elementen die

onmiskenbaar voortkomen uit het werk van zijn tijdgenoten Justus von Liebig en Rudolf Virchow. Liebig schreef in

1842 zijn belangrijke werk “Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie”, waarin hij

het concept van metabolisme introduceerde31. Virchow kwam in 1858 met zijn “Cellular Pathologie”32. In dit werk

schept hij het beeld van het lichaam als een staat van cellen, waarin iedere cel een burger is en ziekte een conflict

tussen burgers, veroorzaakt door uitwendige krachten.

Schmiedebergs invulling van het begrip pharmacologie kreeg een internationale betekenis doordat zijn vele

buitenlandse assistenten in Straatsburg zijn opvattingen “importeerden” naar hun vaderland.

Toxicologie wordt in de woordenboeken omschreven als de leer der vergiften. In feite valt de toxicologie

uiteen in een leer van de vergiften en een leer van de vergiftigingen. Beide richtingen lopen parallel en gebruiken

elkaars gegevens, maar er zijn voldoende verschillen om de behandeling van de beide onderwerpen gescheiden te

houden. In de leer van de vergiften staat het experiment centraal, terwijl de leer van de vergiftiging hoofdzakelijk

berust op casuïstiek.

De leer van de vergiftigingen is vanaf de Oudheid een onderdeel geweest van de pathologie, de ziekteleer.

De nadruk lag op de behandeling van het verstoorde evenwicht in de lichaamssappen, van de door overmaat giftig

geworden humor. Over de casuïstiek van de intentionele vergiftigingen schreven de artsen niet, in de hoop dat

mensen niet op slechte gedachten kwamen.

De acute giftigheid van verschillende plantensoorten en de cumulatieve giftigheid van loodverbindingen

waren wel bekend. Galenus en Vitruvius33 waarschuwden in de Grieks-Romeinse tijd voor het gebruik van loden

buizen voor wateraanvoer. In de zeventiende en achttiende eeuw schreef menig arts over de casuïstiek van de

loodvergiftiging bij individuen of groepen van de bevolking door het drinken van wijn, water en andere dranken die

met loodverbindingen waren behandeld of met lood in aanraking waren geweest en door het gebruik van

loodverbindingen tegen bepaalde aandoeningen.

J.F. Gmelin (1748-1804) maakte definitief een einde aan het zwijgen over de casuïstiek van intentionele

vergiftigingen in zijn werk “Allgemeine Geschichte der Gifte” (1776)12. Hij schatte in dat het door artsen verworven

inzicht potentiële gifmengers zou afschrikken. De openingszet van Gmelin werd in de negentiende eeuw

overgenomen in de pathologiehandboeken als onderdeel van een hoofdstuk vergiftigingen of als een differentieel

diagnostische mogelijkheid bij bepaalde aandoeningen.

Het proefdieronderzoek met vergiften kwam vergeleken met de casuïstische toxicologie pas laat tot

ontwikkeling. Johann Jakob Wepfer (1620-1695), stadsarts te Schaffhausen, besloot naar aanleiding van een

vergiftigingsgeval in zijn praktijk van kinderen door het eten van de wortel van de waterscheerling enige experimenten

uit te voeren op proefdieren. De resultaten van het onderzoek met de waterscheerling en een negental andere

plantaardige en minerale vergiften heeft hij gepubliceerd in zijn werk “Cicutae aquaticae historia et noxae” (1679)34.
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Een kleine honderd jaar later, in 1764, begon Felice Fontana16 met zijn experimentele onderzoek van het

addergif. In 1777 schreef hij aan zijn broer dat hij in zijn onderzoek 600 adders had gebruikt, dat hij meer dan 1000

dieren door deze adders had laten aanvallen en dat hij in totaal meer dan 4000 experimenten had uitgevoerd. Adders

kwamen zeer veel voor op het platteland rond Florence en de groothertog van Toscane had Fontana gevraagd te

zoeken naar de grootte van het risico van adderbeten voor de inwoners van Toscane.

Fontana is bekend geworden door zijn anatomische wasmodellen. Als toxicoloog is hij vergeten, het aantal

stoffen dat hij heeft onderzocht is ook maar beperkt. Toch maakt het kwantitatieve onderzoek van het addergif

Fontana de eerste vertegenwoordiger van de moderne toxicologie.

Mathieu Joseph Bonaventura Orfila (1787-1853) wordt alom als de vader van de toxicologie beschouwd.

Zijn eerste hoofdwerk “Traité des Poisons tirés des Règnes minéral, végétal et animal ou Toxicologie Générale

considerée sous les rapports de la Physiologie, de la Pathologie et de la Médecine légale” (1814)22 geeft in de titel

volledig weer wat zijn doelstellingen waren met zijn toxicologisch onderzoek. Hij wilde het gehele rijk der vergiften

onderzoeken met het oog op de ziekteleer en de gerechtelijke geneeskunde. Het ging hem om de zichtbare

verschijnselen aan het levende en dode proefdier, teneinde de vergiften naar de aard van de werking in een aantal

specifieke klassen te kunnen plaatsen. Een classificatie was een eerste stap in het opsporen van een onbekend

vergif en zijn antidotum.

De vertalingen van Orfila’s toxicologisch standaardwerk hebben bijgedragen tot zijn internationale

bekendheid en de inhoud ervan is een stimulans geweest voor beginnende en gevorderde toxicologen om verder te

zoeken. Orfila kon als vader van de toxicologie niet worden gepasseerd, maar met name de nieuwe generatie

toxicologen in de negentiende eeuw aan de Duitse universiteiten keurden Orfila’s onderzoeksmethoden af. Zij

aanvaardden niet dat Orfila zijn oordeel uitsluitend baseerde op de hond als proefdier. Ook het operatief afbinden van

de slokdarm om braken te voorkomen kreeg kritiek.

De experimentele toxicologie werd na Orfila overgenomen door Duitse geleerden, het fundamentele

onderzoek van de vergiften werd een Duitse aangelegenheid. De fundamenten werden ontleend aan verwante

vakken als physiologie, gezondheidsleer, geneesmiddelenleer, pathologie en pathologische anatomie. De chemie

ging een essentiële rol spelen in de toxicologie. Het onderzoek werd een onderneming in instituten van hoogleraren

met medewerkers. De trend bepalende Duitse toxicoloog in het begin van de negentiende eeuw werd Joseph

Friedrich Sobernheim (1803-1846)28. In zijn korte leven produceerde hij handboeken over de gezondheidsleer (1834),

de geneesmiddelleer (1836), de physiologie (1844) en in samenwerking met de apotheker J.F. Simon het “Handbuch

der praktischen Toxikologie nach dem neuesten Standpunkte dieser Wissenschaft und ihrer Hilfsdoktrinen” (Berlijn,

1838). Nieuw in het toxicologiehandboek van Sobernheim is het gebruik van de casuïstiek van

geneesmiddelenvergiftigingen. Sobernheim heeft onder leiding van professor Hertwig aan het Koninklijk Veeart-

senijkundig Instituut in Berlijn experimenten uitgevoerd met paarden, honden en konijnen, alhoewel hij de

extrapolatiewaarde gering achtte, gelet op de uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve reacties van de diverse

diersoorten.
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Sobernheim wees het standpunt van Christison4 en anderen af dat bepaalde vergiften via de vaatzenuwen

naar organen worden geleid. Zijn conclusie was dat systemische vergiften in het bloed worden opgenomen en dat het

vergiftigde bloed het zenuwstelsel bewerkt.

Rudolf Kobert (1854-1918) beschreef de toxicologie, inclusief de chemie en de werkingsmechanismen van

vergiften voor zover die bekend waren, in zijn “Lehrbuch der Intoxikationen”17. Kobert week af van het Oud-Griekse

begrip pharmakon, hij beschouwde alle lichaamsvreemde stoffen als toxika.

Ook Louis Lewin (1850-1929), tijd- en vakgenoot van Kobert, schrijft in het voorwoord van zijn “Die Gifte in

der Weltgeschichte”18 dat naar zijn mening de toxicologie een zelfstandige discipline is geworden. De behoefte aan

een zelfstandige toxicologie is ontstaan door de grotere betekenis van de forensische geneeskunde en van de

arbeidstoxicologie en door het vaker voorkomen van chronische vergiftigingen met genotmiddelen. Lewin is de eerste

toxicoloog die duidelijk aangeeft op welke terreinen zich de toxicologische problemen voordoen.

In de vierde druk van zijn “Lehrbuch der Toxikologie” onder de titel “Gifte und Vergiftungen” (1928) drukte hij

zich nog sterker uit. Hij definieerde de toxicologie als de leer van het leven onder bekende ziekmakende

omstandigheden. De giftigheid van industriechemicaliën is regel en de niet-giftigheid uitzondering. Hij erkende het nut

van dierproeven voor toxiciteitsonderzoek, maar achtte de ervaring met vergiftigingen van mensen de beste

leermeester.

Met Rudolf Kobert en Louis Lewin komt een einde aan de periode dat dezelfde vergiften werden beschouwd

als stoffen die konden schaden en die konden helen.

Ook Van Hasselt geeft in het eerste hoofdstuk van zijn “Handleiding der Vergiftleer” een definitie van

vergiften15. Vergiften zijn zelfstandigheden die reeds in een betrekkelijk geringe hoeveelheid dodelijk kunnen zijn.

Het vakgebied toxicologie heeft gedurende de laatste honderd jaar een brede vertakking gekregen.

Gebaseerd op de wijze van blootstelling aan vergiften zijn naast de klinische toxicologie, die teruggaat op de tijd van

gifmoorden, de vakgebieden levensmiddelentoxicologie, arbeidstoxicologie en milieutoxicologie ontstaan. Hiermee

wordt de toxicologie een onderdeel van de volksgezondheid. In het midden van de negentiende eeuw werd in

Nederland de toxicologie erkend als een zelfstandig vak binnen de geneeskunde.
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