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III. Ontwikkeling van de toxicologie in Nederland in de periode 1750-1914

III.1. Toxicologie en geneeskunde

Zowel de kennis over de toepassing van de goede vergiften, als de kennis over de behandeling van slacht-

offers van kwade vergiften, ontleenden de Nederlandse artsen aan anderstalige of vertaalde geschriften.23,27 Het

aantal artsen dat verhandelingen opstelde die gebaseerd waren op eigen ervaring, is beperkt gebleven.1,25,26

Het beeld van de ontwikkeling van de toxicologie in Nederland, dat hier geschetst wordt aan de hand van de

literatuur, kan afwijken van de situatie zoals die in de praktijk was. De heelmeesters in de stad en op het platteland

hadden het vak geleerd van oudere collega’s of in klinische scholen, hun geneeskundige behandelingen zullen vaker

gebaseerd zijn geweest op empirie dan op kennis uit boeken. De artsen waren gevestigd in de grotere steden en een

aanzienlijk deel van de geneeskundige verzorging onttrok zich aan hun waarneming. De stadsdoktoren die benoemd

waren voor de geneeskundige verzorging van de armen, hadden geen tijd om achter hun schrijftafel plaats te nemen.

De Nederlandse artsen hebben weinig bijgedragen aan nieuwe kennis over de giftigheid van stoffen. Een

uitzondering zijn intoxicatie door lood en enkele van zijn verbindingen. Lood en loodverbindingen werden vanwege

hun samentrekkende, afkoelende en drogende werking zowel in- als uitwendig toegepast tegen een groot aantal

aandoeningen. De loodkleurstoffen waren zeer gewild voor allerlei maatschappelijke toepassingen. De Nederlandse

situatie had haar eigen inbreng in de kennis over lood als kwaad vergif door de aanwezigheid van vele loodwitprodu-

cerende bedrijfjes en door het gebruik als drinkwater van regenwater dat in aanraking was geweest met loodplaten,

loden buizen en menie of loodwithoudende verf. Vooral de grotere steden gebruikten deze drinkwatervoorziening.20

Toen Van Hasselt in 1842 begon met zijn lessen aan de aanstaande officieren van gezondheid en met zijn

voorlichting van artsen en publiek over vergiften, had hij te maken met een ruim gebruik van ‘goede en kwade

vergiften’ en met een beperkte kennis over de toxicologische aspecten daarvan.

Voor 1750 was ook in Nederland de kennis van de vergiften praktisch geheel gebaseerd op empirie, op

klinische ervaring. Vergiftigingen en ziekten werden als één geheel gezien en werden behandeld volgens het

Galenische stelsel. De hete aandoeningen werden genezen met koude vergiften en andersom, volgens het principe

‘contraria contrariis’.

Na 1750 kreeg naast de waarneming van klinische verschijnselen het zoeken van inwendige afwijkingen bij

de mens en het proefdier een plaats bij de vaststelling van de aard van de aandoening. De hete vergiften werden

omgedoopt in ontstekende en de koude vergiften in verdovende vergiften. Ook de physiologie, het onderzoek bij het

gezonde proefdier en de analytische chemie, waardoor vergiften uit de ruwe grondstof en in het dierlijk weefsel

konden worden geïsoleerd, droegen bij aan de ontwikkeling van de verbonden vakken pharmacologie en toxicologie.

Johannes David Hahn (1729-1784), in 1753 in Utrecht benoemd tot hoogleraar in de natuurkunde,

scheikunde en botanie, hield ter gelegenheid van zijn rectoraatsoverdracht in 1773 een oratie over het gebruik van

vergiften in de geneeskunde.12 De oratie is opgetekend in een boekje van 128 pagina’s en vormt een parel in de

Nederlandse geneeskundige literatuur. Hahn geeft een eigen definitie van vergif en beschrijft de hypotheses die sinds

de Grieks-Romeinse geneeskunde in de leer der vergiften een rol hebben gespeeld. Hij hanteert een nieuw stelsel
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voor de classificatie van vergiften dat in de officiële geneeskunde nauwelijks ingang zal vinden, maar in de gedachten

van het gewone volk nog steeds voortleeft.

“Er zijn twee soorten vergiften, waarmee de arts voornamelijk rekening dient te houden. Vergiften, niet van
stoffelijke aard, voortgekomen uit heftige gemoedsaandoeningen en vergiften van stoffelijke aard, die te
onderscheiden zijn in 4 categorieën:
1. stoffen die worden ingeademd en onmiddellijk het hoofd of de longen aantasten, o.a.  gistende most;
2. stoffen die wanneer men ze uitwendig gebruikt, de onzichtbare poriën verstoppen of erin doordringen en zo-

doende inwendige delen schaden, o.a. schurftsmeersel waarin arsenicum is verwerkt;
3. stoffen die het lichaam geen kwaad doen, tenzij ze met het eten of drinken in de maag terecht komen, o.a. de

wortelstok van de waterscheerling;1

4. stoffen die oraal geen kwaad doen, maar in een ader gebracht, buitengewoon heftige
verschijnselen veroorzaken, o.a. slangengif.

Toch moet ik bekennen dat deze indeling, zoals andere indelingen, niet geheel en al voldoet aan de eisen van de
logica. Enkele soorten vergift zijn namelijk op twee manieren schadelijk, sommige ook op alle mogelijke manieren.”

Van de niet-stoffelijke vergiften geeft Hahn een groot aantal voorbeelden: “Haat en nijd hebben geheel en al
de aard en het aanzien van lood dat een van de traagst werkende maar kwaadaardigste vergiften is. Wie aan dat
soort verkeerde neigingen toegeeft, heeft die soms geen gelaat, misvormd door verwrongen trekken en ontsierende
afmetingen? Wordt hij soms niet vaalbleek?

Toch hebben gemoedsbewegingen even goed het vermogen te genezen als te schaden. Zo schreef
Gaubius, ontegenzeggelijk de meest vooraanstaande arts van onze tijd, zo treffend: Gemoedsbewegingen kunnen als
vergift werken, maar even goed als geneesmiddel.

Pleegt het gewone volk soms geen lering te trekken uit de voorbeelden, die zich voordoen, en ernstige
hardnekkige bloedingen te stuiten door de lijder hevig aan het schrikken te maken? De meeste lieden die aan
waanvoorstellingen lijden zijn nauwelijks te genezen, tenzij hun gemoed hevig geschokt wordt door het een of ander.”

Over de vergiften van stoffelijke aard schrijft Hahn het volgende: “Reeds de Oude Grieken en Romeinen
gebruikten de gevaarlijkste stoffelijke vergiften in de geneeskunde en de Arabieren zijn er mee doorgegaan. Al in de
oudste tijden werd dit dogma aanvaard: Het ene vergift vernietigt het andere en vergiften die de mens heeft binnen
gekregen, kunnen dan ook met succes met andere vergiften worden bestreden. Maar men ging nog verder en kwam
tot de overtuiging dat giftige dieren elk hun eigen tegengif bevatten. Zo wordt er vermeld dat de schorpioen die een
steek heeft toegebracht, fijngewreven en aangebracht op de gekwetste plaats, als geneesmiddel dient voor de wonde
die hijzelf heeft toegebracht.

Bovendien hadden zij opgemerkt dat er geen enkel universeel vergift bestaat, maar dat wat voor de mens
het schadelijkst is, levert sommige dieren een smakelijk spijs op. Zo kwamen ze op het idee dat er zich in de sappen
van die dieren een zeer werkzaam geneesmiddel moest bevinden tegen vergiften. Daaruit vloeide de uitvinding van
Mithridates voort, die bevel gaf het bloed van Pontische eenden als tegengiften te mengen, omdat die dieren van
vergift leefden.

Attalus van Pontius en Cleopatra lieten vergiftige kruiden toedienen aan misdadigers met de bedoeling de
eigenschappen van die kruiden te leren kennen, als ook de werking der tegengiften.

Ook giftige dieren werden krachtig werkende vergiften toegediend. Nadat men had waargenomen dat
schorpioenen verlamd raken als ze met Aconitum in aanraking komen, hebben ze het gewaagd lieden die door een
schorpioen gebeten waren, Aconitum te geven in warme wijn. Plinius zegt: Het is de aard van de Aconitum de mens
te doden, tenzij zij iets vindt dat in de mens verwoesting aanricht.

Wanneer men de verdoofde schorpioen bestrooit met het poeder van de witte Helleborus, komt hij weer bij;
daaruit blijkt dat men het tegengift tegen de Aconitum uit de Helleborus (Veratrum) albi dient te halen. Dankzij de
scheikunde leerden de artsen de ongelofelijke werkzaamheid van het mengsel kennen. Het komt dikwijls voor dat
twee vergiften zich verenigen tot een heilzaam middel.

Dient kwikzilver niet tot de vergiften te worden gerekend, vooral als het gewapend is met zure stekels? En
dan de venerische smetstof, is dat niet vast en zeker een vergift, ook al werkt die nog zo langzaam? Wanneer
Mercurius (kwik) deze stof echter in een mens aantreft, hoe heftig levert hij er dan geen strijd mee! Hoe voorspoedig
komt hij dan dikwijls niet het ellendig lichaam te hulp en geneest het. Vergiften hebben namelijk opvallende scherpe
deeltjes. Zij kunnen door de dunste pijpjes en dringen tot diep in het lichaam door. Er is dus niets zo werkzaam tegen
verstoppingen en stremmingen als vergiften. En verstoppingen en stremmingen zijn de voornaamste ziekteoorzaken.
Om die te verhelpen zijn de milde geneesmiddelen helemaal niet geschikt vanwege hun zachte, stompe deeltjes.”2

                                                                   
1Hier refereert Hahn aan het uitwendig therapeutisch gebruik van een papje van de wortelstok van de Cicuta virosa.
De wortelstok van de waterscheerling uitwendig toegepast is een geneeskrachtig vergif, inwendig ingenomen een
dodelijk vergif.

2Deze mechanistische verklaring van het genezingsproces past nog steeds in het door Galenus ontworpen stelsel van
vergiften en antigiften. Het nieuwe element is de natuurwetenschappelijke invalshoek.
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“In de zeventiende eeuw zijn vele mannen beroemd geworden vanwege hun onderzoek met vergiften op
dieren, onder wie Redi, Stenzel, Wepfer, Brunner en Harder. Wepfer besefte dat het effect bij dieren waargenomen,
niet zonder risico op de mens van toepassing kan worden geacht.

In die tijd begon ook de opvatting veld te winnen dat niet alleen een wormziekte een veel voorkomende
oorzaak is van een slechte gezondheid, waarbij ook huidveranderingen optreden, maar dat ook alle huidziekten,
uitslag, zweren en dergelijke veroorzaakt worden door wormen. Deze nieuwe theorie, de ‘pathologia animata’, werd
aangehangen door leden van de Florentijnse Academie; Redi en Cestoni zagen mijten bij lieden die aan schurft
leden. Verscheidene artsen gingen in die tijd geloven dat de meeste ziekten werden veroorzaakt door levende
wezens. Die redenering bracht hen ertoe die middelen aan te wenden die het meest geschikt zijn om insecten te
verdrijven of te doden. Zo hebben we vernomen dat diegenen die ervan overtuigd waren dat kanker iets is wat leeft of
liever uit ontelbare wormpjes bestaat, bij de genezing ervan het meeste vertrouwen stelden in arsenicum, omdat dat
immers de bitterste vijand is van al wat leeft.”3*

“Melchior Friccius, arts te Ulm, schreef in 1693 een verhandeling over de geneeskundige werking der
vergiften. Hij staafde met voorbeelden het nut en de onmisbaarheid van vergiften in de geneeskunde. Als bruikbare
vergiften noemde hij Cicuta, Solanum, Hyoscyamus, Helleborus, Mandragora, Napellus, Euphorbium, Nicotiana, Nux
vomica, Canthariden, arsenicum, lood, bismuth, Mercurius corrosivus (sublimaat) en nog scherpere middelen.
Friccius waarschuwde wel voor het gebruik van vergiften die in het menselijk lichaam ontstaan zonder dat de natuur
dat verlangt. Hij noemde deze vergiften ziekteverwekkers. Dat zijn bijvoorbeeld het gif der pokken, dat van de
mazelen, de schurft, de kwaadaardige koortsen, de pest, de dysenterie, de dolheid (rabiës), de lepra en de
venerische ziekte. Zij hebben hetzelfde vermogen als een ferment en besmetten en bederven de gehele massa der
lichaamsvochten. Het gebruik van deze vergiften moet worden vermeden.”4

“Hoe ongegrond en zinloos echter de vrees was die de ziekteverwekkende vergiften U, beste Friccius,
hadden ingeboezemd, hebben ons kort daarna de Engelsen geleerd met de door hen uit Constantinopel ingevoerde
pokkenenting (variolatie).

Het verband en de overeenkomst die er in de natuur tussen de dingen bestaan, brengen ons ertoe te
geloven dat dit soort vergiften door een voortdurend gebruik en door te werk te gaan zoals de tuinlieden dat doen,
kan worden getemd en verzacht. Niets is er immers zo wild of het kan wel getemd worden. Dat zien wij bij alle soorten
levende wezens, zelfs bij de planten. De peer, de appel, de vijg die in het wild groeien, wat dragen ze geen wrange
vruchten, die zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid! Maar als diezelfde planten nauwlettend verzorgd worden, de
kunst van het enten wordt toegepast en een behoorlijke fermentatie van de grond heeft plaatsgevonden, verschaffen
ze dan soms geen licht verteerbaar en smakelijk voedsel?

Stephanus Wespremi, afkomstig uit Pannonië, Hongarije, stak met kop en schouders uit boven allen die
sinds mensenheugenis geschreven hebben over de medische toepassing der vergiften. Hij stelde voor de kinderen in
hun vroegste jeugd de mazelen toe te dienen en korte tijd daarna de pokken. Men zegt dat beide behandelingen
reeds met succes zijn toegepast. Wespremi heeft ook voorgesteld de kinderen te enten met het pestgif.

De vraag in deze tijd van toxicophilie of het gebruik van vergiften geoorloofd is, is zoal niet vruchteloos, dan
toch in elk geval veel te laat gesteld. Het gebruik ervan is namelijk al vele eeuwen in zwang. De vraag dient dus
anders geformuleerd te worden. De vraag dient te zijn: is de geneeskunde als ze verstoken is van die
geneesmiddelen, die een kennelijk vergift bevatten, minder doeltreffend en succesvol dan wanneer zij er op ruime
schaal over kan beschikken?

Omdat mij nu weinig tijd is vergund, zal ik slechts in het kort en in grote trekken uiteenzetten wat ik er zelf
van vind. Ik moet toegeven dat ons vak naast staal en vuur en onstoffelijke vergiften soms ook stoffelijke vergiften van
node heeft. Maar toch kan ik niet ontveinzen dat de grote ophef, die velen van de vergiften plegen te maken en de
ongedwongen toediening ervan mij ernstig mishagen.”

Hahn suggereert een openbaar toezichthoudend college van archiaters, maar hij vreest anderzijds ook dat
censors misbruik zullen maken van hun rechten. Hahn haalt een algemeen gezegde aan: De censuur schenkt de
raven gunsten, maar brandschat de duiven.

                                                                   
3*De grondlegger van de ‘pathologia animata’ is Girolamo Fracastoro (1483-1553), arts, dichter en
natuurwetenschapper uit Verona (Noord-Italië). Hij wordt door zijn verhandeling “De Contagione” (1546) wel
beschouwd als de vader van de bacteriologie. Het denken aan levende organismen als ziekteverwekkers paste
evenwel niet in het geneeskundige denkkader. Vergiften bleven nog ruim drie eeuwen de hoofdoorzaak van
infectieuze aandoeningen. Nieuw in de ontdekkingen van Pasteur en Koch is dat micro-organismen een infectie
overbrengen, het beeld van de aandoening wordt bepaald door de intoxicatie met exo- en endotoxinen.

4Francesco Redi (1626-1698), arts aan het hof van Ferdinand II van Toscane.
Johann Jakob Wepfer (1620-1695), arts te Schaffhausen.
Johann Conrad Brunner (1653-1727), arts te Diessenhofen (Zw.), schoonzoon van Wepfer.
Johann Jakob Harder (1656-1711), hoogleraar te Bazel, zorgde voor opneming van physiologie en toxicologie in het
officiële leerprogramma.
Niels Stensen (1648-1686), arts-priester in Kopenhagen, overleden in Florence.
Giacinto Cestoni (1637-1718), Academie van Florence.
Melchior Friccius (1651-1703), arts te Ulm.
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Hahn zegt dan steeds vaster overtuigd te raken dat de genezing der ziekten niet tot stand wordt gebracht
door de geneeskunst en door geneesmiddelen, maar dat het, zoals Hippocrates zegt, de natuur is die de ziekten
geneest en dat deze dat bijna altijd volbrengt zonder door iemand onderricht te zijn en zonder enig stelsel waarin die
ziekten zouden moeten passen.

“Het woord natuur betekent echter niets anders dan de aanleg en de krachten die de Grote Schepper aller
dingen aan lichaam en ziel van de mens heeft meegegeven en die op wonderbaarlijke wijze samenwerken om leven
en gezondheid in stand te houden.

Het gebruik van vergiften moet niet als ongeoorloofd worden beschouwd, maar er kleven wel vele bezwaren
en risico’s aan en men dient voortdurend op zijn hoede te zijn. De vergiftige stof moet zorgvuldig onderzocht worden,
vooral als die afkomstig is uit de kruidenschat der natuur. Gelijksoortige planten hebben onderling verschillende
werking, onderscheidene delen van dezelfde plant zijn begiftigd met verschillende, soms tegengestelde
eigenschappen. Ja zelfs de grondsoort, het klimaat, de teelt, de leeftijd van de plant, de manier van oogsten en
bereiden leiden tot aanzienlijke verschillen. En als de keus van het soort vergif vaststaat, is het nog verre van
eenvoudig de plaats, de tijd, de hoeveelheid en de volgorde van de toediening te bepalen. Bovendien hebben de
delen waaruit de mens is samengesteld, het wonderlijke vermogen met elkaar mee te voelen en mee te lijden
(consensus & sympathia). Ontelbaar zijn de verschillen tussen het ene lichaam en het andere.

Beter is het te talmen dan overijld te werk te gaan, vakbroeders! Want de ondervinding is bedrieglijk en een
beoordeling uiterst moeilijk”.5

De rede van Hahn neemt in de internationale literatuur over het gebruik van vergiften in de geneeskunde

een bijzondere plaats in door zijn historische behandeling van de gedachten over de werking van vergiften en door

zijn nadruk op de verdeling van de vergiften in onstoffelijke en stoffelijke. Zijn kennis van toxicologie komt nog geheel

voort uit de casuïstiek, uit de pathologie zonder anatomie en histologie.

 Een kritische beoordeling van een respectabel aantal gewoonlijk gebruikte middelen tegen bepaalde

aandoeningen gaven N. van der Eem en L. van Leeuwen in hun antwoord op een vraag van het geneeskundig

genootschap Servandis Civibus.10 J.D. Hahn verwisselde in 1775 de Utrechtse Hoogeschool voor de Leidse

Hoogeschool en blijft daar tot aan zijn overlijden in 1784. In Leiden was hij aangesteld als hoogleraar practische

geneeskunde en chemie.

De materia medica of geneesmiddelenleer was in de achttiende eeuw nog steeds een onderdeel van de

vergiftleer, hetgeen blijkt uit de stelling van Van der Eem en Van Leeuwen10: “Een Geneesheer kan tot het

Geneeskundig Giftgebruik veilig en onbeschroomd toetreden, met de gegronde verwachting te leren dat de naam

Vergift niet meer verschrikkelijk is en dat een groot aantal daarvan thans, als de dierbaarste gaven door het

Opperwezen tot behoud en redding van onze gezondheid geschonken, geëerbiedigd moet worden”. De ontwikkeling

in de materia medica werden ook in Nederland gevolgd, hetgeen blijkt uit talloze proefschriften en geschriften, die in

de volgende decennia werden gepubliceerd.1,25,26 Deze ontwikkelingen in de geneeskundige vergiften vallen echter

buiten de vraagstelling van dit proefschrift en blijven buiten beschouwing.

III.2. Toxicologie en gezondheidsleer

In zijn oratie ter gelegenheid van zijn rectoraatsoverdracht in 1773 had Johannes David Hahn een

classificatiestelsel voor de “twee soorten vergiften” voorgesteld, maar tevens geconstateerd, dat “deze indeling, zoals

andere indelingen, niet geheel en al voldoet aan de eisen van de logica. Enkele soorten vergift zijn namelijk op twee

manieren schadelijk, sommige ook op alle mogelijke manieren”. In dit verband noemt hij lood als “een van de traagst

                                                                   
5Ook J.F. Gmelin wijst in zijn “Geschichte der Gifte” (1776) op de invloed van de omstandigheden op het gifgehalte
van het kruid en op de verschillen in gifgehalte van de diverse delen van de plant.
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werkende maar kwaadaardigste vergiften”. De belangstelling voor de toxische effecten van lood en de gevolgen

ervan voor de volksgezondheid blijkt uit de vele publicaties en rapporten die in deze periode verschenen.

Anton de Haen (1704-1776), een leerling van Boerhaave, heeft van 1735 tot 1754 gepraktiseerd in

‘s-Gravenhage en in deze praktijk kwam hij in aanraking met de loodintoxicatie (de Colica Pictonum, 1745).20 In 1754

werd hij door Van Swieten gevraagd te Wenen het hoogleraarschap in de klinische geneeskunde te vervullen.

Johannes Grashuis (1699-1772) praktiseerde in Amsterdam en had regelmatig patiënten met koliek.

Grashuis had zijn werk geschreven om zijn eigen succesvolle therapie met aluin bekend te maken. De Haen en

Grashuis dachten nog niet aan lood als enige oorzaak van de Colica Pictonum, (1752).20 Grashuis schreef zijn

verhaal nog een keer in het Nederlands in 1758 voor de Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen en kreeg

toen voor zijn verhandeling de gouden penning.

H.D. Gaubius (1705-1781). In zijn uiteenzetting “Loodstoffen in de wijnen” (Verhandeling Hollandsche

Maatschappij voor Wetenschappen (1754) 1, 112-121)20 merkte Gaubius op dat in de Nederlanden de koliek als

aandoening toenam; als oorzaak dacht hij aan met lood gecorrigeerde wijnen. Hij toonde met behulp van orpiment

ook lood in wijnen aan. Bovendien getuigde Gaubius deze ziekte dikwijls te ontmoeten bij lieden die in de nabijheid

van loodwitfabriekjes woonden. Gaubius had minder bezwaar tegen het toepassen van loodverbindingen als

geneeskrachtig vergif dan zijn leermeester Boerhaave.

T. Tronchin (1709-1781). Tronchin had jarenlang in Amsterdam gepraktiseerd en daar had hij in 1724

een geval van Colica Pictonum meegemaakt bij vijf leden van één gezin door het gebruik van regenwater als water

om te drinken en voor de bereiding van de maaltijd (1757).20 Veel woningen in Amsterdam waren uitgerust met

voorzieningen om regenwater op te vangen en te verzamelen, daarbij werd veel lood, loodwit en menie in de

verzamelsystemen gebruikt gezien hun technologische voordelen. Het alternatief was schuitenwater dat uit de Vecht

werd aangevoerd. Oppervlakte- en bronwater in en om Amsterdam was brak, dus niet te drinken (met uitzondering

van bronnen in de smalle zandstrook onder Amsterdam)6.

Langzamerhand werd het duidelijk dat de blootstelling van de stedelijke bevolking aan lood hoog was en dat

vergiftiging door met lood verontreinigd water in Nederland regelmatig voorkwam20,21. Het lag dan ook voor de hand

dat de voorstellen van de Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht7* van Amsterdam, ingesteld in

1798, voor een deel maatregelen inhielden die zouden moeten leiden tot een lagere loodbelasting van de

Amsterdamse bevolking. De commissie stelde: “De Gezondheid is een zeer grote schat en een uitmuntend geluk.

Gezonde en sterke Inwoners maken de voornaamste rijkdom van de Staat uit. Gezonde en sterke Inwoners brengen

gezonde en sterke Kinderen voort; en deze worden wederom ware en nuttige Leden der maatschappij”. Deze

                                                                   
6Ook neutraal leidingwater dat aan de lucht is blootgesteld verzuurt in korte tijd door de absorptie van CO2 en neemt
door de verzuring relatief veel lood op.
7*President van de Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht van Amsterdam was J.H. van Swinden, secretaris D.
van Gesscher, leden J.R. Deiman, W. van Barneveld, A. Paets van Troostwijk en een achttal andere vooraanstaande
artsen, apothekers en amateurs. De Commissie was ondergeschikt aan het Comité van Welzijn, dat een politiek
lichaam vormde.
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wervende slagzin is niet origineel. Hij werd in het verleden gehanteerd door absolute vorsten die behoefte hadden

aan sterke legers. In de moderne tijd is Gezondheid een grondrecht van iedere wereldburger.

In de “Catalogus der zaken”6 van deze commissie vinden wij in het eerste gedeelte: “Alles wat dienstig is tot

onderhouding of bevordering van de Gezondheid”.

- Hfdst. I: De fysieke gesteldheid van deze stad, de dampkring, de zuiverheid van de stadsgrachten, de

woningen der ingezetenen.

- Hfdst. II: Het voedsel dat de ingezetenen gebruiken:

1. Het drinkwater.

  a. Het regenwater: vergiftiging die het kan ontvangen door loden bakken, platten, pijpen, buizen, etc.

  b. Het schuitenwater.

2. De gemaakte dranken: de vergiftiging van bier, azijn, wijnen en brandewijn.

3. Spijzen: vlees, vis, groenten en brood.

4. Het vaatwerk: tinnen, koperen en aarden vaatwerk.

- Hfdst. III: De levenswijze der ingezetenen.

- Hfdst. IV: Het voorkomen van ongelukken en onheilen, uit de gesteldheid en volkrijkheid der Stad, aard van

de handel, toevallige omstandigheden en morele oorzaken (onder andere kindermoord).

Vervolgens wordt ingegaan op “Alles wat dienstig is tot onderhouding of bevordering der Gezondheid, in het

bijzonder behoedmiddelen tegen epidemische en aangebrachte ziekten” met hoofdstukken over:

- Voorzorgen tegen de epidemische ziekten, welke buiten de stad heersen.

- Behoedmiddelen tegen de epidemische ziekten, hier ter plaatse.

- Voorzorgen tegen de verspreiding der venerische ziekten.

- Voorzorgen tegen de hondsdolheid en de dolle hondsbeet.

- Voorzorgen tegen de schadelijke invloed der fabrieken, op de gezondheid der arbeiders.

Het tweede gedeelte omvat ”Alles wat dienstig is tot de herstelling der Ziekten” met hoofdstukken over:

- Schikkingen betrekkelijk de Doctoren.

- Schikkingen betrekkelijk de Chirurgijns.

- Ordonnantiën betrekkelijk de Vroedvrouwen en Vroedmeesters.

- Ordonnantiën betrekkelijk de Apothekers.

- Voorzorgen tegen het verkopen van geneesmiddelen en het beoefenen der genees- en heelkunde door

onbevoegde personen.

Vervolgens wordt ingegaan op “Hetgeen dienstig is tot de herstelling der Gezondheid, bij de armen in het bijzonder”.

Hier wordt het “Onderzoek der middelen om de Gezondheid te herstellen in bijzondere omstandigheden, als

daar zijn: drenkelingen, verstikten, vergiftigden, schijndoden, schijnbaar doodgeborenen, etc.” gepresenteerd.

Het derde gedeelte gaat over de inrichting der openbare Gestichten, zoals Godshuizen, Stadswerkhuis,

Stadsgevangenissen, Kerken, Schouwburgen en Stadsscholen.
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Het vierde gedeelte is toegespitst op het “Onderzoek van alles wat dienstig is om over de staat van Gezond-

heid te oordelen, zoals lijsten van ingezetenen, geboorte-, trouw-, sterflijsten en jaarlijkse berichten omtrent het getal

der geborenen, getrouwden, gestorvenen, ziekten, etc.”.

Het vijfde gedeelte omvat de “Schikkingen voor voldoende onderwijs in de genees-, heel-, vroed-, schei- en

artsenijmengkunde, in het bijzonder in de scheepsgenees- en heelkunde”.

Van toxicologisch belang zijn de Rapporten VII, met lood vergiftigd regenwater, X, vergiftigd bier, azijn,

wijnen en brandewijn, XVII en XVIII, vaatwerk, XIX, verkopen van schadelijke zaken, XXIV, schadelijke invloed der

fabrieken, XXXVI, vergiftigden.

Voorbeelden uit deze Rapporten zijn:

Rapport VII: Over het regenwater dat in loden regenbakken bewaard wordt.

In Amsterdamse huisgezinnen die voor drinkwater afhankelijk waren van regenwater en schuitenwater,

omdat het oppervlakte- en grondwater vervuild en brak was, was loodvergiftiging geen onbekend verschijnsel. In zijn

“Proeve ener geneeskundige plaatsbeschrijving der stad Amsterdam” (1816), meldt C.J. Nieuwenhuys22 dat

gemiddeld 41 mensen per jaar in Amsterdam overlijden aan de loodvergiftiging.
De Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht adviseert dan ook dat een Comité van Gezondheid:

1. “een eenvoudig Bericht uitgeeft waarin melding wordt gemaakt van de nadelige uitwerking van het gebruik van
regenwater dat met lood bezwangerd is; gepaard met een opgave van het proefmiddel dat bij iedere Apotheker
te bekomen zal zijn en van de gebruiksaanwijzing;

2. vier malen in het jaar het water uit de stadsregenbakken doet beproeven;
3. van tijd tot tijd tracht zodanige middelen uit te denken, waardoor op de beste wijze de vermenging van het

loodgift met het water zal kunnen worden voorkomen. Tot die middelen kunnen gerekend worden:
a. het bestrijken der regen- en pompbakken, evenals de binnenste oppervlakte der loden pijpen, met vernis uit

barnsteenlak,
b. het bekleden van pijpen die aan de warmte der zon zijn bloot gesteld, met houten kokers,
c. het vervangen van loden pijpen en het vervangen van lood op de nokken van daken door steen en pannen,
d. het water van platten moet niet gebruikt worden,
e. het pomphuis moet gemaakt worden van zuiver tin,
f. alle morgens moet men 2 of 3 emmers van het eerste gepompte water laten weglopen of een andere huishou-

delijke bestemming geven dan drinkwater.”

De apotheker Willem van Barneveld20, lid van de Commissie, bracht in 1807 een eigen werk uit:

“Verhandeling over het regenwater, hetwelk met loodstof bezwangerd is”. Hij had zijn eigen loodbepalingsmethode:

hij gebruikte als reagens het water uit de gracht voor zijn winkeldeur. Dit grachtenwater uit Amsterdam bevatte in die

tijd continu vers zwavelwaterstof. Van Barneveld kwam tot de conclusie dat vooral het regenwater van huizen die

waren omringd door bomen, bezwangerd was met loodstof. Hij adviseerde dan ook de dakgoten vrij te houden van

afgevallen bladeren, daardoor werd voorkomen dat plantenzuren het water zuur maakten en het lood oplosten.

De voorgestelde maatregelen, het vernissen van de loden bakken en leidingen, zijn waarschijnlijk niet op

grote schaal uitgevoerd. Reeds een tiental jaren later bleek dat het aanbrengen van een koolfilter of grindfilter aan het

eind van de leiding of een stuk krijt in de regenbak ook effectief was en eenvoudiger.

Loodvergiftigingen door drinkwater bleven de artsen uit de negentiende en twintigste eeuw bezighouden,

vooral omdat lood voor de geleiding van water in huizen onvervangbaar was.

Rapport X: Vergiftigd bier, wijnen en brandewijn.
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De Commissie verontschuldigt zich dat zij niet op de hoogte is van de onopzettelijke vervalsingen; zij is er

wel mee bekend dat in bier andere bittermiddelen gebruikt worden dan hop; dat in azijn zwavelzuur of wijnsteenzuur

vermengd wordt en dat door koperen kranen koper in de azijn oplost; dat wijnkopers de wijn vermengen met loodwit.

De Commissie geeft eveneens toe dat het door de tekortkomingen in de scheikundige methoden moeilijk is om de

schadelijkheid van de vervalste dranken aan te geven. Azijn vermengd met zwavelzuur is op zich niet schadelijk,

maar het kan schadelijk worden in vaatwerk, dat door zwavelzuur gemakkelijker wordt aangetast dan door azijnzuur.

Het kleuren van rode wijnen met Fernambukhout en het versterken van wijn met brandewijn maken de wijn eveneens

niet schadelijk. Het sterk zwavelen der witte wijn maakt deze wijnen wel schadelijk, alhoewel niet onder alle

omstandigheden. Enige druppels loog in gezwavelde witte wijn doet de wijn kleuren.

De gevaarlijkste vervalsingen van wijn zijn die met loodwit, koper, arsenicum, sublimaat en antimoon. Deze

of gene metalen zitten in het “scherp” dat de wijnverkopers gebruiken om de wijnen “schielijk te doen strijken”. Voor

het aantonen van sublimaat en antimoon hebben de leden van de Commissie nieuwe bepalingsmethoden ontwikkeld;

voor de andere metalen in wijn bleken de “herkenmiddelen”, het Liquor Hahnemanni of het Burgwalwater en het

Würtenberger Probeervocht, voldoende. De brandewijn kan vervalst zijn met loodwit en koper, waarschijnlijk

overgehaald uit de wijn. Genever is niet voor schadelijke vervalsing vatbaar.

Rapport XVII: Over het schadelijke van tinnen en koperen vaatwerk.

Een aantal tinsoorten bevat arsenicum, koper en lood in verschillende hoeveelheden; het bismuth om het tin

witter te maken is minstens even schadelijk als het lood. Het zink om het tin harder te maken kan als onschadelijk

worden beschouwd. Tin kan 6-50% lood bevatten. De Commissie stelt voor de keur op vaatwerk voor spijzen en

dranken strenger te maken en toe te staan dat alleen zuiver tin wordt gebruikt voor de fabricage van deze

voorwerpen, met enig zink om het harder te maken. Het vertinsel van koperen vaten is vaak te duur, te week en te

licht smeltbaar, bovendien bevat het vaak 25% lood. De Commissie adviseert daarom voor het vertinnen meer tin te

gebruiken en tin zonder lood en met ijzer gemengd om het smeltpunt te verhogen.

Rapport XVIII: Over het aarden vaatwerk.

“Het Keulse Aardenwerk neemt door het vuur een glasachtig bekleedsel aan zonder dat verglaassel behoeft

gebruikt te worden. Om een geweldige kracht van het vuur te krijgen werpt men van tijd tot tijd hoeveelheden

keukenzout of salpeter in de oven. Door zijn hardheid kan Keuls Aardenwerk geen schielijke veranderingen van

koude en hitte verdragen. Een vernis van loodkalk maakt dat het aarden vaatwerk bij een lagere temperatuur

verglaast en dan ook lichter de veranderingen van hitte en koude kan volgen.”

De leden van de Commissie hebben onderzoek naar loodafgifte uitgevoerd bij de drie soorten van

pottenbakkerswerk, die rond 1800 gewoonlijk gebruikt werden:

a. het Bergsch of Berger werk dat doorgaans met een lichtgeel of groen verglaassel is bedekt (afkomstig uit

Bergen op Zoom).

b. het donkerrode Friese, waaruit gemeenlijk onze stoofpotten bestaan.

c. het Frankforter, gewoonlijk alleen van binnen met een licht of gelig rood glazuur bedekt.
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Met kokend en koud azijn werd bij alle drie soorten vaatwerk lood gevonden; bij het Berger het meeste en bij het

Frankforter het minste. Zo er in vervolg van tijd nieuwe soorten van potten of platteelwerk in gebruik kwamen, zou het

Comité van Gezondheid verplicht zijn om zich van de schadelijk- of onschadelijkheid van deze potten door proeven te

verzekeren (preventief toxiciteitsonderzoek, een grens van schadelijkheid wordt niet aangegeven).

Rapport XXIV: Over de schadelijke invloed der fabrieken.

In dit rapport worden vijf soorten fabrieken genoemd die een schadelijke invloed hebben op de arbeiders en

voor welke de Commissie voorzorgen aanbeveelt:

1. Loodwitmakerij: alle arbeiders zouden ‘s morgens een zekere hoeveelheid olie moeten innemen (melk wordt niet

genoemd).

2. Gieterijen, steenhouwerijen en andere fabrieken met veel stuivende stoffen: alle arbeiders zouden iets in de

mond moeten nemen ter kauwing en eventueel een stofbril.

3. Werklieden van grote koperen ketels of ander geraasverwekkend handwerk, zouden hun oren met

wattenpropjes moeten opvullen.

4. Werklieden die te veel lasten torsen, zouden zich tijdig van breukbanden moeten voorzien.

5. Smederijen en andere fabrieken en trafieken waar arbeiders zich sterk in het zweet werken: het enige wat kan

worden aanbevolen is geen koude drank op een verhit lichaam te nemen.

“Jammer is het dat deze soorten mensen zich dikwijls zeer weinig over hun gezondheid bekommeren. Verder zijn zij

zeer ongewoon om te lezen.”

Dit gedeelte van het werk van de Commissie is niet sterk. Het valt op dat de Commissie niet wijst op een

mogelijke verbetering van werkomstandigheden, terwijl daarvan in andere landen wel reeds sprake is.

De rapporten van de Commissie geven een voortreffelijk overzicht van de problemen die er op het gebied

van de volksgezondheid bestonden. Door de Franse overheersing van 1806 tot 1813 bleven echter de plannen voor

verbeteringen liggen en pas na 1813, toen Nederland gezamenlijk met België één staat vormde, kon het

geneeskundig staatstoezicht weer nationaal worden opgepakt. Deze ontwikkeling werd tot 1839 sterk overschaduwd

door de politieke en economische ontwikkelingen in de beide verenigde landen. In België werden in de periode 1835

tot 1840 het geneeskundig onderwijs en het staatstoezicht wettelijk geregeld. In Nederland gebeurde dat pas na

1865. Een algemene Warenwet ter vervanging van de in 1829 aangepaste Franse wetgeving kwam in België in de

jaren 1850-1860 tot stand, in Nederland pas in 1919. Deze achterstand in Nederland kon ontstaan door de geringe

financiële draagkracht en het onthoudingsprincipe in het beleid van de centrale en gemeentelijke autoriteiten.

Amsterdam ging min of meer zijn eigen gang en hoewel in 1816 C.J. Nieuwenhuijs in zijn “Proeve eener

Geneeskundige Plaatsbeschrijving der Stad Amsterdam” nog concludeerde tot dezelfde slechte toestand van water,

voedingsmiddelen en huizen als de Commissie van Swinden van 1798, werden de stedelijke keuren aangescherpt,

kwam in 1851 een Duinwatermaatschappij tot stand en werd in 1858 een Keuringsdienst van Waren8,9 ingesteld.

Kenmerkend voor de Nederlandse economische situatie is dat de Amsterdamse waterleiding gelegd werd met Engels

en de waterleidingen in het Utrechtse (1881) met Belgisch kapitaal en vernuft. De stad Amsterdam heeft voor de

ontwikkeling van de medische politie (hygiëne) in de andere steden een sterke voorbeeldfunctie gehad.
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Het onderwerp lood kwam ook in de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, gesticht

in 1752, in vragen en antwoorden op het terrein van de hygiëne regelmatig aan de orde. De respectieve secretarissen

Van der Aa, 1753-1794, Van Marum, 1795-1837, Van Breda, 1838-1864 en E.H. von Baumhauer, 1865-1884

maakten van de Hollandsche Maatschappij een nationaal geweten.

In de jaren 1756 en 1757 werden onder meer behandeld: “Welke zijn de Natuur, Oorzaak, Ken- en Voorte-

kenen, Hulp- en Behoedmiddelen van de Colica Pictonum en welke is de reden dat zij (de loodvergiftiging) nu meer

dan voorheen, in ons land regeert?”

Andere vragen op het gebied van de toxicologie gesteld, zijn verkort als volgt samen te vatten:

- Middelen tegen Ziekten onder de Menschen voortvloeiende uit de natuurlijke gesteldheid van ons Vaderland

(1770).

- Zuivering van bedorven water en andere onzuivere stoffen door houtskool (1802, herhaald in 1804, 1806,

1811 en 1813).

- Regenwater vergaard in loden bakken en goten kan dodelijke ziekten teweegbrengen, evenals spijzen en

dranken met loodgift worden beladen vanuit potten en schotels (1804, herhaald in 1806 en 1808).

- Medische Politie in belegerde plaatsen 1814, herhaald in 1816.

- Vaststelling vervalsing Franse wijnen (1819).

- De toepassing van ivoor of beenzwart om lood uit drinkwater te verwijderen (1824).

- Een aantal bronwateren bevat Arsenicum (1848).

Eduard Henri von Baumhauer, in 1847 te Amsterdam benoemd tot hoogleraar in de scheikunde in verband

met de farmacie, bewoog zich meer op het chemisch-toxicologisch terrein van de keuring van eet- en drinkwaren. De

vragen die hij als secretaris in de periode van 1865 tot 1884 ontwierp voor de Hollandsche Maatschappij der Weten-

schappen liggen merendeels niet op het vlak van de geneesmiddelen. In de vergaderingen van de Afdeling Wis- en

Natuurkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen was hij ook voornamelijk actief in zaken

die de medische politie betroffen. De Maatschappij stelde in het algemeen vragen die door de Nederlandse geleerden

niet konden worden beantwoord. Wellicht was de achterliggende gedachte door de vragen aan te geven waar

onderzoek nodig was.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KAW) was in 1808 ingesteld door Koning

Lodewijk Napoleon onder de naam ‘Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten’, naar

Frans model.

Het Koninklijk Instituut was het externe adviesorgaan van de overheid; de KAW is dat nog steeds en is

daarnaast een ontmoetingsplatform voor de wetenschappelijke wereld en een koepelorganisatie voor instituten die

fundamenteel onderzoek verrichten. De KAW kreeg in 1851 en 1855 haar nieuwe naam en taakomschrijving. De

leden moesten zoveel mogelijk vakken van wetenschap vertegenwoordigen; de 44 leden van de afdeling Wis- en
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Natuurkunde in 1855 waren dan ook niet uitsluitend hoogleraren; het was waarschijnlijk om zijn kennis van de niet-

geneesmiddelen-toxicologie dat in 1856 A.W.M. van Hasselt als lid werd voorgesteld en aangenomen.

Het gezelschap van wijze mannen was praktisch uitsluitend een ontmoetingsplatform en de regering heeft

nauwelijks of niet om advies gevraagd. In 1856 nam A.H. van der Boon Mesch het initiatief om ongevraagde adviezen

op te stellen en hij stelde in de afdeling Wis- en Natuurkunde de slechter wordende openbare gezondheidstoestand

aan de orde; centraal stond daarin de toenemende vervalsing van de duurder wordende eet- en drinkwaren. In dit

kader was ook de kennis van Van Hasselt gewenst. Een commissie uit de afdeling, bestaande uit de leden A.H. van

der Boon Mesch, G.J. Mulder, F.C. Donders, J. van Geuns en A.W.M. van Hasselt, ontwierp een adres aan de

minister van Binnenlandse Zaken, waarin zij wees op de toenemende vervalsing van eet- en drinkwaren en op de

tekortschietende wetgeving. In het adres werd gesteld dat door de vervalsingen de gezondheid van de burger, in het

bijzonder van de minvermogenden, werd ondermijnd en dat de eerlijke handelaar door de valse praktijken werd

benadeeld. In het adres werd er tevens op gewezen dat de regeringen van België, Frankrijk en Engeland hun

levensmiddelenwetgevingen reeds hadden aangepast. Eerst in 1919 kwam de Warenwet tot stand, berustend op de

twee principes: bescherming van de volksgezondheid en eerlijkheid in de handel.8

In 1860 constateerde de afdeling dat het adres uit 1856 nog geen gevolgen had gehad en zij besloot de

minister een brief in krachtige termen te schrijven over de behoefte aan een wettelijke regeling van het toezicht op

voedingsmiddelen. Binnen twee weken reageerde de minister, hij verzocht de KAW met een concept-Warenwet te

komen. Reeds in de eerstvolgende vergadering kwamen Van der Boon Mesch, Von Baumhauer en Van Hasselt met

een concept-Warenwet, dat een afspiegeling vormde van de Belgische wet.

Een groot aantal leden vond dat de afdeling zich door het voorschrijven van strafbepalingen op vreemd

terrein begaf, maar nog in dezelfde vergadering viel het besluit het concept naar de minister te sturen met de

toevoeging van een opmerking, waarin gewezen werd op de moeilijke positie van de afdeling in deze materie van

strafbepalingen.

In 1876, twintig jaar na het initiatief van Van der Boon Mesch, hield Van Hasselt in een spreekbeurt in de

vergadering van de afdeling Wis- en Natuurkunde een lang betoog, dat in de Verslagen en Mededelingen werd

gepubliceerd. De titel van zijn betoog luidde: “De Gerechtelijke Geneeskunde en de Lijkenverbranding”. Hij begon te

zeggen dat de afdeling Wis- en Natuurkunde in de KAW althans op het gebied der openbare gezondheidsleer en der

geneeskundige politie niet bijzonder gelukkig was geweest. Er was nog steeds geen wet op de vervalsing van

levensmiddelen en dit mag te meer bevreemding wekken omdat ook de provinciale geneeskundige inspecteurs in de

Verslagen aan de Koning sedert 1870 jaarlijks mede op zo’n wet aandrongen. Ook met de adviezen van de afdeling

over de keuring van vlees van zieke runderen en over de trichinose van varkensvlees was niets gebeurd.

De actualiteit van zijn spreekbeurt ontleende Van Hasselt met name aan “de question brûlante van de

lijkverbranding, weldadig om het hoofddoel, het tegengaan van bodem-, water- en luchtbederf, maar onaanvaardbaar

uit een oogpunt van gerechtelijke geneeskunde. De verbetering van de volksgezondheid zal afbreuk worden gedaan

door verminderde levensveiligheid. De mogelijkheid tot het herkennen na de dood van geheime misdrijven zal worden
                                                                   
8Het nieuwe principe ‘eerlijkheid in de handel’ was van meet af aan een groot obstakel. De vrees van de handelaren
was dat de handel teveel belemmerd zou worden. De zorg voor de mindervermogenden was in die tijd verdeeld over
de diaconieën en de gemeentelijke overheid.
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opgeheven. Het veelvoudig lokaas tot veneficium, reeds te zeer door de levensverzekeringen aangeboden, zal door

het verbranden van lijken sterker dan voorheen benut worden. Onze eeuw wachte zich zowel voor ultra-hygiëne als

voor ultra-philantropie.”

Van Hasselt vraagt om:

1. een afzonderlijke leerstoel aan alle universiteiten voor de medicina politica en forensis,

2. opneming in het examenplan van een doctoraat in de geneeskunde voor de geneeskundige vergiftleer in

combinatie met de geneesmiddelenleer, terwijl de scheikundige toxicologie aan de apothekers kan worden

overgelaten,

3. de gerechtelijke geneeskunde en de medische politie als examenvak af te zonderen van de

gezondheidsleer en voor beide vakken een eigen testimonium van gevolgd onderwijs te eisen,

4. opneming in het examenplan van een doctoraat in de staatsgeneeskunde,

5. eindelijk toepassing van het Koninklijk Besluit van 1818 met de aanstelling van gerechtelijk-geneeskundige

ambtenaren,

6. voorlopige aanstelling van de provinciale geneeskundige inspecteurs als zodanig,

7. de instelling van een Collegie voor super-arbitria voor de ingewikkelde gerechtelijk-geneeskundige

vraagstukken.9

In 1881 ontving de KAW een brief van de minister van Binnenlandse Zaken, waarin advies gevraagd werd

over de aanvaardbaarheid van de facultatieve lijkverbranding gelet op de ontdekking van vergiften.

In 1887 werden de eerste Nederlanders gecremeerd, nog niet in Nederland, maar in Duitsland. Pas in 1914

werd de eerste crematie in Nederland uitgevoerd, in het crematorium te Velsen. Het was de op

vijfennegentigjarige leeftijd overleden arts C.J. Vaillant, één van de oprichters van de Vereeniging voor

Facultatieve Lijkverbranding.

In zijn openingsrede van de eerste Algemene Vergadering van de Nederlandsche

Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (NMG) in 1849 te Arnhem schetste de

president van het hoofdbestuur G.E. Voorhelm Schneevoogt het gewicht van de Nederlandse Maatschappij

tot Bevordering der Geneeskunst ten opzichte van de geneeskundige staatsregelingen, de geneeskundige

wetenschap en de geneeskunstoefenaren. De bevordering van de geneeskundige wetenschap was één

van de drie speerpunten van de NMG. Actuele onderwerpen werden behandeld in Commissies en be-

sproken in Secties van de Algemene Vergadering en in de plaatselijke afdelingen. Er waren in dat eerste

jaar reeds 23 afdelingen met 663 leden, waarvan Amsterdam met 158 leden verreweg de grootste was; er

waren in ons vaderland ongeveer 2000 artsen als geneeskundige werkzaam.

Er zijn ten tijde van de vierde Algemene Vergadering in 1852 zeven secties gevormd, waaronder voor

pharmacologische en toxicologische wetenschappen, voor psychiatrie en gerechtelijke geneeskunde en

                                                                   
9In de Hoger Onderwijswet van 1876 waren de wensen niet gerealiseerd, met uitzondering van de gedachte de toxico-
logie te splitsen in een medische en scheikundige toxicologie en de scheikundige toxicologie te verhuizen naar de
apothekersopleiding.
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voor geneeskundige politie en gezondheidsregeling. In de afdelingen viel de pharmacologie onder de

speciale pathologie, therapie, etc. en de toxicologie onder de hygiëne, de medicina politica en forensis.

In het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, dat in 1857 startte, werden voor de

pharmacologie C.A.J.A. Oudemans en voor de toxicologie Van Hasselt als redacteurs aangewezen.

Aangezien deze laatste een ijverig schrijver was, bevatte het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde in

de eerste tien jaar van haar bestaan relatief veel toxicologische mededelingen. Voorbeelden daarvan zijn:

vergiftiging door strychnine, door garnalen, door calomelhoudende wormkoekjes, door haschisch, door

spiesglans (antimonium), misbruik van abortiefmiddelen, loodvergiftiging door snuif, loodvergiftiging door

drinkwater, over giftige boogpijlen, de toxicologie van fosfor en lucifers.

Het ging Van Hasselt voornamelijk om het signaleren en het aangeven van de mogelijkheden om de

vergiftigingen te voorkomen. In een enkel geval, zoals bij de giftige boogpijltjes, voelde hij zich als militair

arts genoodzaakt ook de behandeling van getroffen Nederlandse mariniers en soldaten te bespreken.

Chemische Toxicologie

In 1876 werd toxicologie in de Wet op het Hoger Onderwijs als leervak erkend, niet in de faculteit

Geneeskunde, maar in de faculteit Wis- en Natuurkunde, vakgroep Farmacie. De chemie deed officieel zijn

intrede in de leer der vergiften. Aan de vier universiteiten werden hoogleraren benoemd die de

artsenijbereidkunde of de chemie combineerden met de toxicologie.3

L. van Itallie (1866-1952), in tijd de derde hoogleraar artsenijbereidkunde en toxicologie te

Leiden publiceerde in 1928 samen met de hoogleraar farmacologie te Utrecht, U.G. Bijlsma, “Toxicologie en

Gerechtelijke Scheikunde”18, een werk in twee delen dat hij de opvolger noemde van Van Hasselts

“Handleiding der Vergiftleer”.

In de forensische toxicologie levert de farmaceut of de chemicus als regel het doorslaggevende

bewijs. De weduwe M. van der Linden-Swanenburg (Goeie Mie) uit Leiden had tussen 1866 en 1883 al vele

slachtoffers gemaakt met haar kruidensoep waaraan rattenkruit was toegevoegd, teneinde zich te verrijken

met de begrafenisuitkeringen die zij op naam van haar toekomstige slachtoffers had afgesloten. Aan haar

praktijken kwam een einde toen de militair arts M. Rutgers van der Loeff uit de school van Van Hasselt een

bezoek bracht aan een soldaat die na verlof niet in de kazerne was teruggekeerd. Hij trof een patiënt aan

met heftige buikkrampen en dacht aan een arsenicumvergiftiging. De jongeman overleed en de hoogleraar

farmacie E.A. van der Burg uit Leiden toonde in hem en vorige slachtoffers arsenicum aan. Goeie Mie werd

in 1885 tot levenslang veroordeeld en is in 1915 in de gevangenis overleden.
Bijzonder is de wijze waarop Goeie Mie zich voorzag van rattenkruit, het arseentrioxide. Zij kocht

bij de drogist De Ruyter aan de Hoogewoerd te Leiden het door hem zelf bereide wandluisbestrijdingsmiddel
dat hij verkocht onder de naam operment. Operment is de verbastering van de officiële naam auripigment,
het arseentrisulfide, dat weinig giftig is tenzij het door omstandigheden verontreinigd is met arseentrioxide.
De Ruyter paste in zijn middel geen echt of verontreinigd operment toe, hij voegde één deel zwavel toe aan
vier delen arseentrioxide, mogelijk in de veronderstelling dat met het mengen arseentrisulfide werd
gevormd. Een andere mogelijkheid is dat De Ruyter op de hoogte was van de te geringe giftigheid van
arseentrisulfide voor de bestrijding van wandluizen en dat hij zwavel uitsluitend als herkenningsmiddel
toevoegde.

Het poeder van arseentrioxide en zwavel werd gemengd met witkalk voor het witten van wanden
van met wandluis besmette vertrekken en er zou geen zaak Goeie Mie zijn geweest als De Ruyter of zijn
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bedienden het namaakoperment goed met de witkalk hadden gemengd. Maar in dat geval zou de
wandluiswitkalk niet te onderscheiden zijn geweest van gewone witkalk.

Goeie Mie ging met De Ruyters “operment” naar huis, schepte het gelige arseentrioxide van de
witkalk af en kreeg zo rattenkruit in handen. Het afscheppen van het namaakoperment was niet altijd
gemakkelijk geweest, want volgens de getuigenis van een bediende had een vrouw gelijkend op Goeie Mie
gevraagd of zij dat poeder ook los kon kopen, maar het antwoord was nee geweest.

Goeie Mie zal van de mengpraktijken van De Ruyter niet op de hoogte zijn geweest. Zij had
behoefte aan rattenkruit en sinds de vervanging halverwege de negentiende eeuw van arseentrioxide door
witte fosfor als ratten- en muizengif was rattenkruit uit de winkels van drogisten en uit de kisten van
marskramers verdwenen. Goeie Mie was dus wel gedwongen om het operment van De Ruyter te proberen
en het lukte.

W.K. van Leyden verschaft in zijn boekje “Goeie Mie of de Leidsche Giftmengster” (Leiden, 1935,
herdruk 1994) wel enige details, maar schept geen volledige helderheid in de achtergrond van de zaak.
Wellicht is er tijdens de behandeling in de rechtszaal ook niet naar achtergrond gevraagd. Voor de rechters
zal het vinden van arsenicum in de lijken en de bekentenis van Goeie Mie voldoende zijn geweest om haar
levenslang op te sluiten.

Met de analysemethode van J. Marsh (1836) werd de hoeveelheid metallisch arsenicum bepaald,
in feite is dus niet vastgesteld dat Goeie Mie rattenkruit heeft gebruikt.

Goeie Mie heeft 102 personen vergiftigd, waarvan er 27 stierven en 45 zwaar ziek werden. Zij
heeft klaarblijkelijk de dodelijke hoeveelheid van 2 mg arseentrioxide per kg lichaamsgewicht niet gekend.
Een grove berekening leert dat ze met 10 gram rattenkruit al haar plannen had kunnen uitvoeren.

De ontwikkeling van de Gezondheidsleer

Het belangrijkste element in de gezondheidsleer was het vermijden van de blootstelling aan giftige

stoffen. Vergiften waren niet alleen de giftige stoffen uit de drie natuurrijken, maar ook de onbekende

vergiften, die aandoeningen veroorzaakten die thans tot de microbiële ziekten worden gerekend. De

veroorzakers waren destijds moeras-, latrine- en rioolvergiften, thans bacteriële exo- en endotoxinen.

Methoden om epidemieën van bacteriële aandoeningen te bestrijden en te voorkomen werden

eerder gevonden dan de veroorzakende organismen. De militaire artsen liepen voorop in het zoeken van

methoden om de gezondheid van de manschappen in stand te houden. Legers verloren meer manschappen

aan ziekten dan aan vijandelijk vuur en voor de Nederlandse zeemacht gold hetzelfde als zij op expeditie

werd gezonden. Officieren van gezondheid waren in de negentiende eeuw de eerste schrijvers van

handboeken met gezondheidsleer of hygiëne als onderwerp.

De burgerlijke gezondheidsleer had een veel breder spectrum van bevolkingsgroepen en van

omstandigheden dan de militaire gezondheidsleer. De burger diende opgevoed en overtuigd te worden,

terwijl de soldaat slechts had te gehoorzamen. Civiele gezondheidsproblemen in de negentiende eeuw

waren de grote zuigelingen- en kindersterfte, de epidemieën van cholera en andere besmettelijke ziekten,

de geringe kwaliteit van de voedingsmiddelen, de slechte werkomstandigheden en de armoede, die slechte

woonsituaties en voedingsgewoonten tot gevolg had.19 Kennis van de problematiek was niet voldoende om

het welzijn van de burgerbevolking op een hoger niveau te brengen, het gebrek aan algemene welvaart

hield iedere verbetering van de omstandigheden lange tijd tegen.

E.S. Houwaart geeft in zijn dissertatie “De Hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in

Nederland, 1840-1890” (Groningen, 1991)17 onder meer korte levensbeschrijvingen van een honderdtal

artsen die zich ingezet hebben voor de Hygiënebeweging in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hun

betrokkenheid leidde voor henzelf tot functies in Gezondheidscommissies, in Provinciaal Geneeskundige
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Raden en in het Geneeskundig Staatstoezicht. Thorbecke had het Staatstoezicht gemodelleerd naar Engels

voorbeeld, maar de noodzaak tot het uitvoeren van hygiëneprogramma’s was in Engeland veel sterker

aanwezig dan in Nederland. De artsen-hygiënisten slaagden er aanvankelijk dan ook niet in om de politiek

in beweging te krijgen. Het is voor een deel te danken aan hen die in boeken en tijdschriften bleven

schrijven over de verschillende aspecten van de hygiëneproblematiek, dat uiteindelijk toch succes werd

geboekt.

Een invloedrijk schrijver over openbare en private hygiëne was Gerardus Arnoldus

Nicolaas Allebé (1810-1892). Hij vestigde zich na zijn geneeskundige studie te Leiden in zijn

geboorteplaats Amsterdam, waar hij van 1836 tot 1874 de praktijk uitoefende. Naast zijn praktijk was hij van

1845 tot 1891 actief op het vlak van de hygiëne, niet alleen als auteur van een aantal werken en vele

artikelen, maar ook als bestuurder van maatschappelijke organisaties en functionaris in overheidsdiensten.

Hij schreef de volgende grotere werken:

- “Handboek der algemeene en bijzondere Gezondheidsleer”. Amsterdam, 1856. Een vertaling van

het Duitse standaardwerk van F. Oesterlen. Van de voedingsmiddelen wordt de physiologie besproken, de

toxicologie wordt slechts terloops genoemd. In een aanhangsel van ruim 40 pagina’s worden de

gezondheids- en levensstatistieken behandeld die tot dan toe in de West-Europese landen zijn opgemaakt.

- “De gezondheidsvereischten van schoolgebouwen, met toepassing op de lokalen der openbare

armenscholen te Amsterdam”. Haarlem, 1861. Tot stand gekomen in samenwerking met de geneeskundig

inspecteur H. van Cappelle (1825-1890).

- “Neerlands wettige strijdkrachten tegen een machtige vijand. Bijdragen tot de Algemeene Gezondheidsleer”.

Amsterdam, 1875.

Een tweede arts-hygiënist met grote invloed in regeringskringen en in de gelederen van de jonge

Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst was Levi Ali Cohen (1817-1889). Ali Cohen

studeerde geneeskunde in Groningen van 1836 tot 1840. Tot 1865 was hij praktiserend arts in Groningen. In de door

hem gepubliceerde Nieuw Statistische Jaarboeken van 1846-504 had hij hoofdstukken opgenomen waarin hij verslag

gaf van belangrijke gerechtelijk-geneeskundige casuïstiek van vergiftigingen in Nederland. In 1865 werd hij benoemd

tot geneeskundig inspecteur van Overijssel en Drenthe van het in dat jaar ingestelde Staatstoezicht. In 1868 kreeg hij

ook de provincies Friesland en Groningen onder zich.

Ali Cohen had niet alleen aandacht voor de forensische toxicologie, zijn voornaamste activiteiten lagen op

het gebied van de medische politie binnen het raam van de gezondheidsleer. De blauwdrukken voor een openbare

gezondheidsregeling, zoals deze waren uitgeschreven ten tijde van de Bataafse Republiek, werden weer op tafel

gelegd. De tijd was rijp om de gevaren voor de gezondheid van de burger en arbeider in zijn leef- en werkomstandig-

heden aan te pakken. Toxicologie was niet meer alleen de schade aan de mens door de eenmalige blootstelling,

maar ook de schade door langdurige blootstelling aan lage niveaus giftige stoffen. Deze laatste vorm van blootstelling

noemde Van Hasselt in zijn Handleiding der Vergiftleer de ‘zachte toxicologie’.
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Met name voedingsmiddelen werden gekeurd op schadelijke stoffen. Ali Cohen behandelde dat onderwerp

zelf in zijn “Handboek der Openbare Gezondheidsregeling en der Geneeskundige Politie” (1872)5 in deel I. Hij

beschrijft ook de vervalsingen van voedingsmiddelen met stoffen waarvan de schadelijkheid niet was aangetoond.

Wettelijk optreden was in die gevallen slechts mogelijk als de plaatselijke keuringsverordeningen daarin voorzagen.

Melk mocht in Amsterdam worden verdund met water, mits dat water niet besmet was met lood. De Warenwet van

1919 liet het verdunnen van melk landelijk niet toe.

Samuel Senior Coronel (1827-1892) legde zich toe op zaken die in de twintigste eeuw gerekend

worden tot de arbeids- en de sociale geneeskunde. Hij studeerde geneeskunde van 1844 tot 1846 aan het Amster-

dams Athenaeum en van 1846 tot 1850 in Leiden. Hij praktiseerde twee jaar in Zevenhuizen, zeven jaar in Middel-

burg, zeven jaar in Amsterdam en van 1867 tot 1892 in Leeuwarden, waar hij secretaris was van de Geneeskundige

Raad. Coronel was een pionier, hij zocht de mensen op in woon- en werksituaties. Bijzondere aandacht had hij voor

vrouwen en kinderen. Eén van zijn vroege werken is “De gezondheidsleer toegepast op de fabrieksnijverheid”

(Haarlem, 1861).7 Coronel constateerde dat uit een oogpunt van gezondheid in de fabrieken alles aan de willekeur

van de eigenaren was overgeleverd. Hij verweet zowel de overheid als de fabrikanten kortzichtigheid, zij zagen niet in

dat een verbetering van de gezondheid van de arbeider uiteindelijk ook hen ten goede zou komen. Hij vroeg zich af

waarom Nederland zo bij de buurlanden moest achterblijven. In het “Handboek der Openbare Gezondheidsregeling

en der Geneeskundige Politie”5 schreef hij voor Ali Cohen hoofdstukken over de zorg voor gezonde woningen en de

zorg voor de gezondheid bij de verschillende beroepen. Zijn gehele oeuvre wordt behandeld in de dissertatie van A.H.

Bergink.2

In het genoemde Handboek (pp. 320-336) behandelt Coronel de schadelijke invloed van chemische stoffen

op de arbeiders in de verschillende beroepen. De gegevens ontleent hij aan buitenlandse werken. Volgens Coronel is

de Weense arts Lorinser de eerste die in 1845 gewezen heeft op de kaaknecrose als gevolg van een slepende

phosphorvergiftiging. Coronel gaat uitgebreid in op de koolzuurvergiftiging (CO2), die niet alleen voorkomt in bedrijven

die alcohol vergisten, maar ook in alle situaties waarin slecht geventileerd wordt. Coronel heeft deze vergiftiging

waargenomen bij zijn bezoeken aan de Leidse wolfabrieken en aan de Amsterdamse diamantwerkers, beide in 1864.

In 1889 werd een Arbeidswet uitgevaardigd, waarbij een aantal werkomstandigheden werd geregeld. Voor

het toezicht daarop was een Arbeidsinspectie ingesteld. Op deze algemene Arbeidswet volgde wetgeving op

specifieke probleemgebieden: Veiligheidswet, 1895;  Ongevallenwet en phosphorluciferwet, 1901. De Ongevallenwet

heeft geleid tot de organisatie van de EHBO en het Oranje Kruis en tot een ongevallenverzekeringsstelsel en de

Rijksverzekeringsbank alsmede de Mijnwet, 1903; de Caissonwet, 1905; de Wet op het Arbeidscontract, 1907 en de

Steenhouwerswet, 1911. De arbeiders kregen een rechtspositie.

Na Coronel heeft met name Louis Heijermans (1873-1938) bekendheid gekregen op het gebied van de

arbeidshygiëne. Heijermans studeerde geneeskunde aan de Amsterdamse Universiteit van 1892 tot 1899. Hij begon

zijn loopbaan als inwonend arts in het Nederlandsch Israëlitisch Ziekenhuis te Amsterdam en was daarna huisarts in

Amsterdam. In 1909 werd hij aangesteld aan de Amsterdamse Universiteit als docent in de sociale hygiëne. In 1919

werd hij directeur van de Amsterdamse Geneeskundige Dienst en in 1923 directeur van de gefuseerde
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Geneeskundige Dienst en Gezondheids Dienst. Hij gaf ook voordrachten in bedrijfshygiëne aan de Delftsche

Hoogeschool.14,15,16

Heijermans had dezelfde geneeskundige belangstelling als Coronel. Hij bezocht ook de arbeiders in

fabrieken en werkers in ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven. Heijermans had het voordeel dat de kennis over

beroepsaandoeningen in de vijftig jaar na Coronel was toegenomen, alhoewel hij in de inleiding van zijn “Handleiding

tot de Kennis der Beroepsziekten” (1908)13 stelt dat nog veel vraagstukken op oplossing wachten. Heijermans

gebruikt voor zijn Handleiding ook veel buitenlandse literatuur, maar overwegend recente gegevens, zelfs publicaties

over loodvergiftiging uit het jaar 1908 zijn meegenomen. In het algemeen gedeelte behandelt Heijermans de

beroepsaandoeningen en beroepsvergiftigingen, in het speciaal gedeelte een zevental industrieën en een veertiental

ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven.

Nieuw in het hoofdstuk loodvergiftiging zijn de gegevens over het afwijkende bloedbeeld. De Nederlandse

artsen J.E.G. van Emden (1896)11 en C. Oorthuys (1904)24 hebben met eigen onderzoek aan deze gegevens

bijgedragen. Het aantal loodvergiftigingen in Nederland is slechts bij benadering bekend. Engeland, Duitsland en

Oostenrijk beschikken wel over frequentiegegevens.

Ernstige acute koolzuurvergiftigingen (CO2) komen alleen voor in niet-geventileerde kelders van

brouwerijen. Bij alle door Coronel in andere situaties beschreven acute en chronische koolzuurvergiftigingen moet

een vraagteken worden gezet. Sommige deskundigen nemen aan dat een gehalte van 6-12% koolzuur nog geen

kwaad doet. Stel dat in slecht geventileerde bedrijven dit gehalte gehaald wordt, dan zijn andere geproduceerde

gassen de giftigheidsgrens al gepasseerd.

Heijermans behandelt ook in het kort de moderne industrieën, de teerfabrieken met de aanleunende

kleurstof- en farmaceutische industrieën, de asfaltfabrieken en de harsfabrieken, alhoewel deze industrieën voor

Nederland niet van betekenis zijn.
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