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Hoofdstuk VI
De bijdragen van A.W.M. van Hasselt aan de toxicologie
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VI De bijdragen van A.W.M. van Hasselt aan de toxicologie

De natuurwetenschappelijke ziekte- en gezondheidsleer, die in de periode van 1750 tot 1800 in de

Westerse Wereld tot ontwikkeling kwam en aan de opleidingsscholen werd ge ï nstitutionaliseerd, werd in de

Noordelijke Nederlanden slechts door individuele geleerden opgepakt. De resultaten van hun experimenten en

onderzoekingen werden bekend gemaakt in de kringen van genootschappen. De moderne lesstof met vakken als

fysiologie, pathologische anatomie, forensische geneeskunde en medische politie werd aan de Hogescholen nog

slechts informeel gerealiseerd. Het geven van de lessen in de nieuwe vakken werd overgelaten aan de interesse en

inzet van de zittende hoogleraren. F.C. Donders kon bij zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar physiologie aan

de Hoogeschool van Utrecht in 1848 zonder aarzeling zeggen dat hij zijn collega’s niet in de weg zou zitten.

De geneeskundige ontwikkeling in de grote Europese landen was de arts in de Noordelijke Nederlanden niet

onbekend gebleven. De nationale hervormingen tijdens de Bataafse Republiek, 1795 tot 1806, betroffen niet alleen

de staatsinrichting, maar ook de staatsgeneeskunde. De Rotterdamse arts Lambertus Bicker, mede oprichter van het

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte en de Haagse practicus David Heilbron

presenteerden onafhankelijk van elkaar in het jaar 1796 een plan voor een geneeskundige staatsregeling aan de

Nationale Vergadering. De speerpunten in beider plannen waren de opleiding en uitoefening van de genees- en

heelkunde, de zorg voor zuivere lucht en het toezicht op spijzen en dranken. Deze plannen vonden gehoor en leidden

tot een bepaling in 1798 in het Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk waarin de nationale overheid

verantwoordelijk werd voor de gezondheid der ingezetenen. De zorg werd gedelegeerd aan de Agent (Minister) van

de Nationale Opvoeding, deze diende regelingen op te stellen inzake de medische opleiding en de medische politie.

De wettelijke arm van de Nationale Vergadering reikte nog niet ver, in dat jaar 1798 stelde het Amsterdams

gemeente bestuur een Committé van Algemeen Welzijn in voor het inventariseren van de gezondheidsproblemen.

Een commissie van deskundigen, de Commissie voor Geneeskundig Toezigt, kwam in datzelfde jaar met een

uitvoerige rapportage (zie Hoofdstuk III).

In 1804 werden door de Agent van de Nationale Opvoeding Departementele en Plaatselijke Commissiën

ingesteld met als taak het toezicht houden op de uitoefening van de geneeskunst en het signaleren van besmettelijke

ziekten bij mensen en vee; het sanitaire gedeelte van de medische politie werd in de taakomschrijving gevangen

onder de term bevordering van de gezondheid der ingezetenen.

In de Franse tijd van 1806 tot 1813 golden de Franse wetten en in 1818 werden door Koning Willem I de

regelingen van 1804 praktisch onveranderd overgenomen, slechts de Departementele Commissiën werden

omgedoopt in Provinciale Commissies.

De Nederlandse overheid had vanaf 1798 getracht door middel van een staatsregeling de volksgezondheid

te bevorderen, maar in de praktijk bleef de situatie chaotisch en er was nog steeds een achterstand ten opzichte van

de regelingen in landen als Frankrijk en Duitsland. Volgens enkele vooraanstaande en vooruitstrevende medicinae

doctores waren er nog teveel soorten geneeskundigen en was de artsenopleiding nog niet aangepast aan de

natuurwetenschappelijke geneeskunde.3

De RKMG maakte in 1841 als eerste onderwijsinstelling de overstap naar de nieuwe geneeskunde. Het

aantal leraren werd verdubbeld en op het lesrooster verschenen de vakken physiologie, vergiftleer en
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gezondheidsleer. De vergiftleer omvatte de toxicologische onderdelen van de forensische geneeskunde en medische

politie.

In 1839 kwam de scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot stand. De Nederlandse

overheid kwam uit de negenjarige strijd met een voor die tijd gigantische staatsschuld. Het leger diende snel van

oorlogssterkte op vredessterkte te worden gebracht. Het hoofd van de Militaire Geneeskundige Dienst, Inspecteur-

Generaal Petrus Lambertus Beckers (1789-1851), zag zich genoodzaakt een groot gedeelte van zijn officieren van

gezondheid te ontslaan. Hij maakte van de nood een deugd en nam maatregelen om de RKMG om te vormen naar

voorbeeld van de buitenlandse hogere en militaire onderwijsinstellingen. De verkleinde dienst zou een dienst worden

van volwaardige geneesheren.9

Van Hasselt begon met lesgeven in 1842. De leer der vergiften en de leer van de dood en schijndood waren

nieuwe vakken op de Kweekschool, maar ook nieuwe vakken voor Van Hasselt. De voorbereiding van de lessen zal

hem meer tijd gekost hebben dan de lessen zelf. Voor zijn voorbereiding in de vergiftleer was hij geheel afhankelijk

van buitenlandse literatuur. Hij heeft daarvan in ruime mate gebruik gemaakt, zelf zijn weg gezocht en zich niet

beperkt tot het vertalen van één van de overzichtswerken, zoals in de negentiende eeuw niet ongebruikelijk was.

VI.1. Een keuze uit de toxicologische publicaties van Van Hasselt

Veertig jaar lang, van 1842 tot 1882, heeft Van Hasselt zich bezig gehouden met toxicologische

vraagstukken. Hij heeft zijn toxicologische kennis hoofdzakelijk opgebouwd door het bestuderen van mededelingen

van anderen. Eigen onderzoek is beperkt gebleven tot kleinschalige experimenten. De artikelen waren veelal

uitwerkingen van lezingen, die hij van 1848 tot 1857 hield voor het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten

en Wetenschappen en voor de Afdeling Utrecht van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der

Geneeskunst en van 1857 tot 1880 in de Afdeling Wis- en Natuurkunde van de Koninklijke Akademie van

Wetenschappen.10

VI.1.1. “De Noodzakelijkheid van Algemeen Toezigt op het gebruik van Vergiften”   

In dit eerste toxicologische werk van Van Hasselt (1848),9 zeven jaar na zijn aanwijzing als leraar in de

vergiftleer, is casuïstiek de voornaamste bron van kennis. Kennis van de vergiften zal het mogelijk maken om

maatregelen te nemen waardoor vergiftigingen kunnen worden voorkomen. De indeling volgt het maatschappelijke

gebruik van de vergiften. Het geschrift is de uitwerking van een lezing, gehouden in het Provinciaal Utrechtsch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, de maatschappelijke benadering zal de aanwezigen hebben

aangesproken:
                                                                   
9De leraren gaven hun lessen naast hun werk aan de klinieken. Van Hasselt gaf alleen les aan de vierdejaars
kwekelingen: het eerste semester iedere dag een uur leer van de schijndood of vergiften, in het tweede semester
daarnaast een uur leer van het stelselmatig onderzoek des manschappen in verband met voorgewende en andere
misleidingsziekten. De lessen in de reglementen stonden niet op het lesrooster, maar werden gegeven als er andere
lesuren uitvielen. De kwekelingen waren van 9 tot 4 uur in touw met lessen en oefeningen. In het lesrooster was geen
plaats voor een lunchpauze. De vierdejaars kwekelingen deden iedere morgen twee uur kliniekwerk en iedere middag
een uur praktische oefeningen in het chemisch of pharmaceutisch laboratorium, afgewisseld met oefeningen in de
dans- of schermzaal. De vierdejaars hadden ook nachtdienst in de ziekenzalen.18

10In de volgende pagina’s is een groot aantal woorden en uitdrukkingen letterlijk uit Van Hasselts werk overgenomen.
De kloof tussen de kennis uit zijn tijd en die uit de huidige tijd is zo groot dat vele begrippen niet adequaat zijn te
vertalen. Bovendien is mijn gebruik van de oorspronkelijke tekst een aanwijzing dat de opvattingen verouderd zijn.
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I Vergiftigingen door toeval, uit onkunde, enz. Preventie: huiselijke waakzaamheid, uitbreiding van kennis

onder de jeugd, toezicht op voedsel, beperking van oeconomisch-technisch gebruik, vermindering van

productie van vergiften.

II Vergiftiging ontstaan uit winzucht en gebrek. Preventie: wetten op vervalsingen, openbare zorgen voor le-

vensbehoeften.

III Vergiftigingen door geneeskrachtige zelfstandigheden. Oorzaken: volksgeneesmiddelen, huismiddelen,

eigenlijke geneesmiddelen. Preventie: instructiën van toevoorzicht.

IV Vergiftiging door ambachten, bedrijven en beroepen. Preventie: gezondheidsmaatregelen voor werklieden.

V Zelfvergiftiging. Preventie: verhoeden van dezelve.

VI Vergiftmoord. Preventie: verbieden van vrij gebruik van vergiften, bemoeilijken van hun aankoop, zintuiglijk

waarneembaar maken van vergiften, ‘etiketteren’.

Een bloemlezing uit de inhoud:

De vergiftleer van onze dagen heeft geen geheimen gelijk aan die van weleer; zij zoekt de duisternis niet;

haar ijverig streven is wetenschappelijk licht (p.3).

Over de dolle hondsbeet als toevallige vergiftiging van dierlijke oorsprong. Watervrees is geen verschijnsel

van deze ziekte. Meerder schrijvers dringen aan op het afmaken van dwalende honden (p. 17). Schlegel: “Materialiën

für die Staatsarzneikunde” (Bd III, nr 5, 1810-19).

Ook spijzen uit het dierenrijk kunnen toevallige vergiftige eigenschappen aannemen, gerookte bloed- en

leverworst, gerookte steur, sommige soorten kaas, garnalen, mosselen en oesters; voor zeevarenden de lever van de

opblazervis (geslacht Tetrodon), beschreven in het ziekteverslag van de officier van gezondheid Hellmuth.

Opmerkelijk groot is het getal van schadelijke voortbrengselen uit het delfstoffen- en plantenrijk, welke bij

het fabriceren van tabak, sigaren en snuif tot het sauzen, kleuren, spikkelen en scherpen van deze worden misbruikt

(p. 52). Deze gegevens zijn ontleed aan Nicolaï: “Grundrisse der Sanitäts-polizei” (1835). Uit dit boek is meermalen

geciteerd, het lijkt ook dat Van Hasselt Nicolaï’s indeling heeft gehanteerd als model voor zijn eigen verhandeling.

Speeltuigen en lekkernijen worden gevaarlijk door het gebruik van minerale verfstoffen (eigen ondervinding

van Van Hasselt; p. 53).

Kwikvergiftiging trad op bij een boerengezin door het gebruik van melk van een koe die ingewreven was met

een kwikhoudend smeer ter verdrijving van ongedierte (p. 66) “Konst en Letterbode”, 1848.

De strijd omtrent de samenstelling der Atheense giftdranken is nog niet ten volle beslist; dat onder de

Cicuta der Ouden ons Conium maculatum moet worden verstaan en dat deze plant het hoofdmiddel van die

dranken uitmaakte, is meer en meer waarschijnlijk geworden door vergelijkende nasporingen van Christison. Zijn

mening werd bevestigd door de recente waarneming van een conium-intoxicatie door Dr. J.H. Bennett. “Edingburgh-

med. and surg. Journal”. Juli, 1845 (p. 124).

In Duitsland kwamen de lang verholen misdrijven van een drietal giftmengsters aan het licht, met name de

vrouw van de raadsheer Ursinus te Berlijn, Margaretha Zwanziger, een notarisvrouw uit Beieren en de schijnheilige

weduwe Gottfried te Bremen. In Frankrijk werden in de eerste helft van de negentiende eeuw over een tijdvak van 20
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jaren ruim 600 vergiftigingspleidooien gehouden. In Engeland speelde de zaak van Marianna Milner en in ons land de

zaken van Van Steins en van Hendrikje Doelen (1847) (p. 128).

In de oorlogen op Java vonden onze krijgslieden de waterputten vergiftigd, ook was in de verlaten

kampongs niets achtergebleven dan rijst, buffelvlees en kokosnoten, alles met vergif bedeeld. Vermeulen Krieger:

“Oost-Indische oorlogen”. Breda, 1829 (p. 130).

Praktisch het gehele boekwerkje van 1848 is zoals deze kleine bloemlezing opgebouwd met mededelingen

uit buitenlandse geschriften. Opmerkelijk is dit voor het hoofdstuk geneesmiddelenvergiftigingen. Ondanks een

vergelijkbaar geneesmiddelenpakket voor de Nederlandse patiënt werden er blijkbaar in dit land geen vergiftigingen

geconstateerd of gerapporteerd. Onbegrijpelijk is dit niet. In Nederland was meer aandacht voor de therapeutische

aspecten van geneeskrachtige vergiften dan voor de toxische. In landen om Nederland heen was de belangstelling

voor de toxicologie groter en het aantal patiënten en schrijvende onderzoekers vermoedelijk eveneens groter. Ook

het “Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang” (1822-1856) draaide voor 75% op buitenlandse

mededelingen (Scriptia Tironum. Nijmegen, 1989, nr. 20).

VI.1.2. “Handleiding der Vergiftleer ten gebruike bij het onderwijs aan ‘s Rijks Kweekschool voor Militaire

Geneeskundigen.”

De leraren van de RKMG hadden van de Inspecteur-Generaal van de Militaire Geneeskundige Dienst de

opdracht gekregen ten behoeve van de kwekelingen voor hun vakken handleidingen te schrijven. Van Hasselt heeft

zich gewetensvol van deze taak gekweten. Hij schreef in de periode van 1850 tot 1861 drie handleidingen, naast zijn

redactiewerk voor het Repertorium van 1850 tot 1854, zijn bijdragen aan tijdschriften en zijn werk aan de chirurgische

kliniek van het Groot Rijks Hospitaal.

Van Hasselt had bij het schrijven van zijn handleidingen niet alleen zijn kwekelingen voor ogen, hij wilde zijn

handleidingen dienstbaar maken aan de gehele Nederlandse geneeskundige stand. Het feit dat zijn “Handleiding der

Vergiftleer” (1850-54)10 in 1855 een tweede druk nodig had en tweemaal in het Duits werd vertaald, dat zijn

“Handleiding tot de leer van het visiteren” (1856) in 1867 werd herdrukt en dat zijn “Handleiding tot de leer van de

schijndood” (1861) in 1862 in het Duits werd vertaald, is een aanwijzing dat zijn handleidingen door vele

geneeskundigen in binnen- en buitenland als handboeken werden gewaardeerd.

De Handleiding der Vergiftleer omvat 950 pagina’s. Het algemene gedeelte verscheen in 1850, de drie

afdelingen van de bijzondere vergiftleer in 1850 (het rijk der delfstoffen), in 1852 (het plantenrijk) en in 1854 (het

dierenrijk). In zijn literatuurlijst geeft Van Hasselt 108 titels van boeken, 8 titels van tijdschriften en 4 titels van andere

geschriften. In zijn voorwoord noemt hij als zijn belangrijkste bronnen de werken van Christison5, Flandin7, Orfila18,

Sobernheim23 en Taylor25.

Hiermee wilde Van Hasselt duidelijk maken, dat zijn Handleiding der Vergiftleer het gehele veld van de toxi-

cologie bestreek, het vergifgedeelte van de gerechtelijke geneeskunde, de vergiftigingen te behandelen door de

praktiserende arts en het vergifgedeelte van de gezondheidsleer, de medische politie, de vergiftleer in al zijn
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betrekkingen tot de wetenschap, de praktijk en de maatschappij. Van Hasselt heeft de voor de kwekelingen niet

noodzakelijke kennis aangegeven met een kleinere letter.

De literatuurlijst van Van Hasselt is gelet op de beschikbare werken niet volledig. De handboeken van P.J.

Schneider: “Ueber die Gifte” (1815)20 en van J.A. Buchner: “Toxikologie” (1827)2 ontbreken. Deze twee boeken

hadden dezelfde doelgroepen als die Van Hasselt voor ogen stonden. De inhoud van de Handleiding der Vergiftleer

laat overigens niets te wensen over, hij geeft een uitstekend en volledig beeld van de toxicologische kennis

halverwege de negentiende eeuw.

Van Hasselt sluit in dit werk een compromis voor de behandeling van gegevens en stoffen. Voor deel I, de

Algemene Vergiftleer, hanteert hij de principes van de toxicodynamische, symptomatische rangschikking, berustend

op de meest uitgesproken verschijnselen van de vergiftiging, zoals toegepast door Vicat, Fodéré en Orfila. Voor de

delen II, III, en IV (Bijzondere Vergiftleer) hanteert Van Hasselt de natuur-historische rangschikking van de vergiften

uit hoofde van de eenvoud van deze vorm van classificatie. Hij noemt als mogelijkheden van rangschikking:

a. de natuur-historische, volgens de drie natuur-rijken.

b. de physisch-chemische, verdeeld in luchtvormige, vaste en vloeibare vergiften.

c. de toxicodynamische of symptomatische classificatie:

1. ontstekende of scherpe vergiften (venena irritantia s acria).

2. verdovende of bedwelmende vergiften (venena narcotica s stupefacientia).

3. ontstekend verdovende of gemengde vergiften (venena narcotico-irritantia s mixta).

4. rotting verwekkende vergiften (venena septica).

d. de physiologische classificatie volgens de grondwerking der vergiften op orgaanstelsels, zoals voorgesteld

door Sobernheim in 1838:

1. vegetatieve vergiften.

2. zenuwvergiften.

3. bloedvergiften.

Van Hasselt heeft bedenkingen tegen de door Orfila gehanteerde indeling op basis van toxicodynamische of

symptomatische verschijnselen. De klinische verschijnselen van een acuut toxiciteitsonderzoek zijn te weinig

specifiek. Deze benadering leidt tot een klasse 3, een vergaarbak van vergiften met eenzelfde acuut

symptomenbeeld. Orfila zag de zwakte van zijn classificatiestelsel ook wel, maar het paste in zijn onderzoek, dat

gericht was op de forensische toxicologie en op het vinden van antigiften.

Er waren meer classificatiestelsels bedacht, maar het is terecht dat Van Hasselt, gelet op de geringe

betekenis van die andere systemen, deze niet heeft genoemd. Met name de diverse plantenvergiften waren door de

lacunes in kennis moeilijk onder te brengen in het toxicodynamische of in het physiologische stelsel. De verschillen in

werking van de minerale en van de dierlijke vergiften waren minder groot. Voor deze groepen vergiften maakt het

weinig uit welk stelsel werd gehanteerd.

Enkele stellingen en opvattingen van Van Hasselt
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Vergiften kunnen langs verschillende wegen in het lichaam geraken. “Vergiftigingen zijn opgetreden na

langdurig of rijkelijk gebruik van loodacetaat in oogwaters, van menie in snuif, van laudanum op watjes in het oor, van

tinctura cantharidum voor blaasinspuiting, van arsenik in de vagina, van nitras hydrargyri acidus op de baarmoe-

derhals, enzovoort” (p. 7).

“De wijze van toediening van een vergif is van invloed op de spoed van de werking. Volgens waarnemingen

en vergelijkende dierproeven is de werking het snelst na toediening in de aders en achtereenvolgens langzamer via

de luchtwegen, weivliesholten, dikke darm, maag, onder en op de huid en op blootgelegde zenuwstammen, terwijl

een onderhuidse injectie in de lies sneller werkt dan een injectie onder de rughuid” (p. 8).

“Het wezen van het dodelijk vermogen der vergiften ligt in een diepe duisternis verborgen. De mechanische

verklaring door scherpe weerhaakjes, de dynamische door de antipathie of door verkoeling van het calidum innatum,

beide in vroegere eeuwen voorgestaan, gaven daaromtrent weinig minder opheldering dan de chemische

voorstellingen van nieuwere tijd, in welke de gistings- of contacttheorie een grote rol speelt. Aan de hand van de

zichtbare effecten kan de werking onderscheiden worden in een plaatselijke en een verwijderde, dikwijls in meer of

mindere mate gecombineerd. De plaatselijke werking bestaat uit scheikundige belediging (o.a. zuren, logen), of

prikkeling en ontsteking (o.a. arsenik, sabina, cantharides), of gedeeltelijke of gehele verlamming (o.a. zuivere

narcotica)” (p. 10).

“De scheikundige ontleding verschilt in hoedanigheid en in graad. De weefsels worden opgelost of gelooid.

Soms is alleen het epitheel aangetast, soms zijn alle rokken van maag en darmen aangevreten. De plaatselijke

werking kan zich door endosmose of na maagdoorboring uitbreiden tot de aangrenzende ingewanden, vaten en

zenuwen.”

“De verwijderde werking wordt afgeleid uit de aandoening die volgt, vooral van hersenen, ruggemerg, hart

en longen”. Over de wijze van werking wordt nog niet eenstemmig gedacht. Van Hasselt kiest voor een

tussenoplossing: “de werking wordt gerealiseerd door opslorping in de bloedbaan en bij uitzondering door

zenuwgeleiding. Het bloed treedt slechts op als vervoermiddel of wordt zelf aangetast en doet mee aan de stoornis.

De verandering aan het bloed kan een ontmenging zijn, een verlies aan oxidatievermogen of een vormwijziging van

de bloedlichaampjes. Over deze veranderingen is nog zeer weinig bekend” (p. 11).

“Scheikundige oplosbaarheid is niet nodig voor opslorping. Niet of slecht oplosbare stoffen werken wel

trager” (p. 12).

“Opslorping is bewezen met physiologische proeven, zoals amputeren van een been op een bloedvat na en

een vergift onder de huid van het been aanbrengen, vergiftiging treedt dan op. Wordt het bloedvat ruim aangeprikt en

het bloed opgevangen, dan blijkt dit bloed giftig voor andere dieren” (p. 13).
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“Opslorping en verspreiding door het lichaam is bevestigd door het scheikundig onderzoek van Orfila en

anderen voor de metaalvergiften en alkalo ï den, die door kenmerkende reactieven kunnen worden aangewezen” (p.

14). Voor andere groepen stoffen waren nog geen analysemethoden ontwikkeld.

“De verwijderde werking door zenuwgeleiding, actio sympathica, komt ons voor niet te mogen worden

verworpen. Het hedendaags begrip van de actio sympathica verschilt echter aanmerkelijk van de voorstellingswijze

der Ouden. In hun sympathie en antipathie werd ten onrechte aan onstoffelijke werking, zelfs aan invloed op afstand,

geloof geslagen. De plaatselijke, stoffelijke indruk door sommige vergiften op de perifere zenuwuitbreidingen van het

zenuwknoopstelsel teweeggebracht kan sterk genoeg zijn om onafhankelijk van de opslorping een dodelijke centrale

aandoening te veroorzaken. Volgens de Engelse toxicologen Morgan en Addison wordt als het ware een elektrische

schok op het zenuwstelsel aangebracht.”

De sympathische werking wordt verondersteld op grond van de snelle werking van vergiften, waaronder

blauwzuur. Mocht worden aangetoond dat blauwzuur voldoende snel wordt opgeslorpt en gedistribueerd door de

bloedsomloop, dan vervalt de hypothese van sympathische werking (p. 16).

Deze uiteenzetting van Van Hasselt geeft een goede indruk van de stand van zaken in de toxicologie

halverwege de negentiende eeuw, na de inspanningen van Orfila en anderen. Het werk van Cl. Bernard over de

verlammende werking van curare op het zenuwstelsel wordt pas gepubliceerd in 1856.1

“De verwijderde werking op een enkel orgaan geeft aanleiding een specifieke werking van vergiften aan te

nemen:

- hersenen: opium, belladonna.

- ruggemerg: strychnine, picrotoxine.

- hersenen en ruggemerg: blauwzuur, alcohol.

- hart: digitaline, tabak.

- longen: antimoonverbindingen.

- nierstelsel: canthariden, phosphorus.

De specifieke werking is nog hoofdzakelijk afgeleid van de klinische verschijnselen, slechts Magendie heeft

met zijn anatomisch-physiologisch werk enig licht verschaft in de specifieke werking van strychnine. Er is in het

algemeen nog geen oorzakelijke verklaring te geven voor een verwijderde en specifieke werking van een vergif. Men

kan denken aan physische, chemische of dynamische verschillen” (p. 19).

“Vergiften worden als zodanig uitgedreven, sommige schijnen ten dele in het lichaam te worden omgezet.

Met de moeilijke uitdrijving van sommige vergiften schijnt hun zogenaamde ophoping in verband te staan. Sommige

vergiften, met name goede vergiften, worden in kleine herhaalde hoeveelheden toegediend schijnbaar goed

verdragen totdat eensklaps vergiftigingsverschijnselen uitbreken. De meest bekende voorbeelden zijn lood, kwik,

jodium en digitaline” (p. 22).

“Opgeslorpte vergiften kunnen langs verschillende wegen uittreden:

- door de nieren, o.a. arsenik en antimoon.
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- door de huid, o.a. lood, kwik en opiaceae.

- door de lever door galuitstorting.

- door de longen, o.a. alcoholica, aetherea, camphora en narcotica volatilia.

- door de speekselklieren, o.a. kwik en jodium.

- door het darmkanaal, o.a. sublimaat, rattenkruid, lood en antimoon” (p. 23).

Afgezet tegen de beperkte kennis inzake kinetiek is de kennis over eliminatie verrassend. Het zijn

waarnemingen die nog hoofdzakelijk zintuiglijk zijn vastgesteld. Van Hasselt geeft geen literatuurbronnen. Aangezien

de genoemde vergiften ook therapeutisch werden toegepast, is het aannemelijk dat via deze toepassing de kennis

over eliminatie is verkregen.

“Tot empirische herkenning van vergiften in verdachte spijzen, dranken of uitgebraakte stoffen, kunnen deze

aan huisdieren worden toegediend, waarbij men zich overtuigt of op hun gebruik dezelfde overeenkomstige

vergiftigingsverschijnselen volgen; bij honden eventueel met onderbinding van de slokdarm” (p. 45).

“Bij wijze van physiologische herkenmiddelen van vergiften kunnen worden toegepast:

- bloedzuigers aanzetten op het lichaam van de patiënt kort na het begin van de mogelijke vergiftiging.

- de verdachte vloeistof bij kikvorsen inenten onder de huid.

- hart van kikvorsen in de oplossing van de verdachte vloeistof dompelen.

- de verdachte vloeistof bij katten in het oog druppelen.

- mussen of jonge hoenders afgetapt bloed ingeven.

- vissen in verdachte vloeistof plaatsen.

- vliegen melk met suiker en verdachte vloeistof voorzetten” (p. 46).

Van Hasselt somt een groot aantal stoffen op die onschadelijk zijn voor sommige dieren en giftig voor de

mens en andere stoffen die onschadelijk zijn voor de mens en giftig voor sommige dieren. Plant-etende dieren zijn in

het algemeen minder gevoelig voor narcotische vergiften dan de mens en vlees-etende dieren. Alcohol en terpentijn

zijn gevaarlijk voor honden, veel minder voor de mens. Met deze gegevens dient men rekening te houden als men

herkennings- of toxicologische dierproeven uitvoert. Deze verschillen in gevoeligheid van diersoorten treden op bij

plantaardige en dierlijke vergiften, veel minder bij minerale vergiften (p. 48).

De behandeling der vergiftiging valt volgens Van Hasselt uiteen in vier hoofdaanwijzingen:

1. Mechanische behandeling, d.w.z. verwijdering van het vergif. In geval van vergiftigde wonden o.a. het openen

van de ader tussen de band waarmee is afgebonden en de wond, het ontbranden van een weinig buskruit in de

wond. In geval van vergiften in de maag braakmiddelen en bij uitzondering de maagpomp, toegedacht aan

Boerhaave, hoewel zijn apparaat bedoeld was als slokdarmsonde.

2. Chemische behandeling, d.w.z. het vergift scheikundig veranderen.

3. Organische of dynamische behandeling, d.w.z. de ziektetoestand bestrijden.
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4. Psychische behandeling, in het bijzonder ingeval van zelfvergiftiging: “bij hoop op herstel vernieuwe men de lust

tot leven; bij het naderen van de dodelijke uitgang volge men de algemene regelen der euthanasia medica”

(morfine-injectie), (p. 52).

1 en 2 worden door Van Hasselt samengevat onder de naam prophylactische behandeling. De aanbeveling

voor psychische behandeling is uniek voor Van Hasselt, andere schrijvers van toxicologische handboeken beperken

zich tot de natuurwetenschappelijke benadering. De morfine-injectie van dodelijke slachtoffers is voor het eerst op

ruime schaal toegepast in de Krimoorlog van 1853-56.

“Bloedonttrekking kan in verschillende vergiftigingsvormen aangewezen zijn, door de graad van ontsteking,

door de met deze verbonden pijnen of door de hevigheid van de bloedaandrang naar edele organen met dreigende

uitstorting. De bloedonttrekking mag nimmer worden overdreven of als een algemeen middel worden beschouwd.

Door rijkelijk bloedverlies wordt de opslorping van het vergif bevorderd, een door Magendie bewezen gevolg van het

ontledigen der bloedvaten. De bloedonttrekking behoort dus matig te zijn en, waar het kan, moeten de plaatselijke

bloedontlastingen boven de algemene worden gesteld” (p. 79). Dit advies van Van Hasselt wijkt af van hetgeen hij

tijdens zijn opleiding had geleerd. In de jaren vóór 1841 stond de opleiding aan ‘s Rijks Kweekschool voor Militaire

Geneeskundigen nog geheel in het teken van het uitbundig aderlaten volgens het vitalistische stelsel.

“Bij de behandeling van ziektetoestanden als direct gevolg van vergiftigingen, in het zgn. tweede

vergiftigingstijdperk, komen de tegengiften in aanmerking die volgen uit het toxicodynamische stelsel van Orfila: koffie

tegen de narcosis van opium, morphine tegen de tetanus van strychnine, ammonia tegen blauwzuurvergiftiging en

camphora tegen het nier- en blaaslijden veroorzaakt door de canthariden. Ter bespoediging van de werking van de

tegengiften kan het toevoegen van een weinig wijngeest, spiritus vini, dienstig zijn; deze zet de bloedsomloop aan en

zou de opslorping bevorderen” (p. 82).11

Van Hasselt gaat ook uitvoerig in op zaken die betrekking hebben op de gerechtelijk-geneeskundige vergiftleer.

Met name de procedures staan centraal, in dit onderdeel van de vergiftleer gaat het naast het ontleedkundig en het

schei- en natuurkundig bewijs ook om het bewijs uit de omstandigheden. De chemische bepalingen zijn kristalvorming

of kleurreacties. Fouten kunnen optreden door:

- physiologisch voorkomen van stoffen in het lichaam, o.a. lood, koper, phosphor.

- gebruikte voedsels of dranken o.a. bronwaters.

- ingenomen geneesmiddelen o.a. kwikkuren, antimonialia als braakmiddel, arsenicalia als koortsmiddel.

- stoffen ingetreden na de dood uit de bodem der kerkhoven, met name arsenik.12*

- onzuivere scheikundige stoffen en apparaten, o.a. zink en zwavelzuur bevatten vaak arsenik, zoutzuur is

verontreinigd met kwik, glaswerk en filtreerpapier kan lood en arsenik bevatten.
                                                                   
11Ammonia liquida als stimulans is nog in gebruik in de krachtsport. Het wordt lokaal op het lichaam aangebracht of
als drank ingenomen kort voor de krachtsinspanning.
12*Over het probleem van de migratie hebben Orfila en zijn collega’s een heftige strijd geleverd. In het algemeen werd
aangenomen dat arsenicum niet uit de grond in het kadaver overging. Twijfels bleven bestaan door de geringe
gevoeligheid en de niet gestandaardiseerde uitvoering van de arsenicumbepaling. Het extractiemiddel is een kritische
factor.3



124

Van Hasselt behandelt in zijn gerechtelijk-geneeskundige vergiftleer uitsluitend de metaalvergiften. Orfila

geeft in zijn “Traité de médecine légale” (1848)19 ook aandacht aan de plantaardige en dierlijke vergiften en vergiften

in voedingsmiddelen. Van Hasselt heeft in zijn literatuurlijst ook dit werk van Orfila opgenomen, maar maakt er in zijn

gerechtelijk-geneeskundige vergiftleer geen zichtbaar gebruik van. In Orfila’s verhandeling over de forensische

geneeskunde sluit het gedeelte over vergiften ook nauw aan bij zijn eerdere verhandeling over vergiften, waarin zijn

dierexperimenteel onderzoek en casuïstiek uitvoerig beschreven worden.

Voor een aantal deelaspecten in de afzonderlijke beschrijvingen van vergiften gebruikt Van Hasselt de

toxicodynamische principes van Orfila, met name bij de onderdelen differentieel-diagnostiek, pathologisch beeld en

ontleedkundige afwijkingen. Het voordeel van deze aanpak is dat Van Hasselt herhaling van de tekst kan vermijden

door bij de vergiftigingsbehandeling te verwijzen naar eerder behandelde, toxicodynamisch vergelijkbare stoffen. Hij

acht de toxicodynamische rangschikking van Orfila ook van nut voor de differentieel-diagnostiek van

vergiftigingsgevallen waarbij het gif niet bekend is.

Het toxicodynamisch beeld van de scherpe vergiften is analoog aan de beelden van de volgende

aandoeningen:

acute maagontsteking, Aziatische en sporadische cholera, perforatie van maag, slokdarm, darmen enz., ruptuur van

maag, slokdarm, darmen, milt, galblaas, baarmoeder, eileiders, enz., maagverweking van kinderen, bloedbraken,

breukbeklemming, darmkronkeling en darminschuiving, nier- en leverlijden door stenen.

Bij de behandeling van vergiftigingen door scherpe vergiften gaat het om zacht werkende braakmiddelen,

melk als tegengif, matige bloedonttrekking en zachtwerkende in- en uitwendige geneesmiddelen (p. 134).

De verdovende vergiften kunnen worden onderscheiden in hersennarcotica en ruggenmergnarcotica. De rol

van de nervus sympathicus is nog onduidelijk. Analoge ziektevormen van de hersennarcotica zijn:

apoplexie, hersenontsteking, hersenvliesontsteking, verscheuring van het hart of de grote slagaderen, kramp van het

hart na een aanval van angina pectoris of het schielijk drinken van koud water bij een verhit lichaam, overlading van

de maag, wormziekte, roodvonk, pest, enz.

Bij de behandeling is de maagpomp aangewezen, sterkwerkende braakmiddelen, koude koffie of thee als

antidotum of andere looizuur bevattende aftreksels en jodium-oplossingen, in het algemeen geen aderlatingen, in

beweging houden, doen wandelen tussen twee sterke personen en als geneesmiddelen plantenzuren (p. 160).

De ruggenmergnarcotica geven een krampachtig opgewekte toestand van het ruggenmerg, de tetanus

intoxicationis. Zij komen merendeels voor in de familie der Strychnaceae. Analoge ziekten van de

ruggenmergnarcotica zijn:

epilepsie, idiopathische stijfkramp, ontsteking van het ruggenmerg, spondylarthrocace, uitstorting van etter in het

wervelkanaal.
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Bij de behandeling is de maagpomp aangewezen als dat mogelijk is. Sterk werkende braakmiddelen,

eventueel met een sonde door de neus. Als tegengiften de narcotische tegengiften, looizuur of jodiumoplossingen.

Als dynamische tegengiften opiaceae, aderlating, aetherisatie of chloroformisatie (p. 180).

De scherp verdovende vergiften worden wel gemengde vergiften genoemd. De analoge ziektevormen en

behandeling worden bepaald door het overheersen van het scherpe of verdovende karakter (p. 187).

De septische vergiften komen hoofdzakelijk voor in het dierenrijk of zijn produkten van verrotting van

dierlijke stoffen. Analoge ziekten zijn typhus-achtige aandoeningen, scheurbuik, landscheurbuik (morbus maculosus),

pyaemie, enz. Bij de behandeling zijn purgeermiddelen meer aangewezen dan braakmiddelen. Als tegengift ammonia

liquida uit- en inwendig. Als dynamische tegengiften tonica o.a. minerale zuren, alcoholische dranken, aether

sulphuricus alcoholicus (Hoffmann’s druppels), enz. Zweetdrijvende middelen.13

Het laatste hoofdstuk in het Algemene Deel van de Handleiding der Vergiftleer behandelt de langzame

vergiftiging. “Deze vergiftiging kenmerkt zich door geheel andere verschijnselen dan een acute en vereist een geheel

andere behandeling. Het bestaan van een langzame vergiftiging moet dikwijls met de scherpste onder-

scheidingsgeest worden opgespoord; zelfs bekwame geneeskundigen zien een dergelijke vergiftiging over het hoofd.”

Oorzaken van een langzame vergiftiging zijn:

- dagelijks verkeer met vergiften in arsenik-hutten, loodfabrieken, schilderswerkplaatsen.

- onwetend nuttigen van vergiften aanwezig in spijzen of dranken, afkomstig uit koperen vaatwerk, uit loden pijpen

van regenbakken, vervalsing van eet- of drinkwaren.

- voortgezette aanwending van huis-, kwakzalvers-, genees- en genotmiddelen.

- opzettelijke toediening van kleine hoeveelheden vergif in de meest verschillende middelen.

Juist deze vergiftigingsvormen kunnen met analoge ziektetoestanden worden verwisseld, zoals maagkramp,

buikloop, koliek, zenuwpijnen, verlammingen, reumatische aandoeningen, scheurbuikachtige toestanden, slepende

maag- of darmontstekingen, febris typhoidea lenta, enz. Behandeling bestaat uit onttrekken aan de oorzaak,

versterkende geneesmiddelen en goede voedingsmiddelen. Dynamische tegengiften als ijzerbereidingen. Eventueel

symptomatische behandeling. Eventueel pis- en zweetdrijvende geneesmiddelen (p. 196).

Uit dit korte overzicht van Van Hasselts algemene beschouwingen blijkt dat de toxicologen uit zijn tijd in

grote lijnen bekend waren met de principes van de vergiftleer, met de toxicodynamie minder dan met de

toxicokinetiek. De gegevens zijn ontleend aan waarnemingen bij mens en dier. In het experimenteel onderzoek

overheersen nog de anatomisch-physiologische bevindingen. De chemische en physische onderzoeksmethoden

staan nog in de kinderschoenen. De chemische bepalingsmethoden bestaan uit specifieke kristalvormen of kleurreac-

ties. De methode van het typeren door kleurreacties is later overgenomen in microscopische technieken.
                                                                   
13Aether sulphuricus alcoholicus of Hoffmann’s druppels is volgens de huidige nomenclatuur aether cum alcoholicus.
Aether werd gemaakt uit alcohol en zwavelzuur. Wellicht dat daardoor de sulphur aan aether werd toegedacht. Reeds
Paracelsus kende de reactie.
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Dat de toxicodynamie van de vergiften nog vele lacunes heeft, geeft Van Hasselt aan in zijn hoofdstuk over

de rangschikking der vergiften, waarin hij schrijft dat het stelsel van Orfila als het ware burgerrecht heeft verkregen,

maar niet meer is dan een onvolkomen hulpmiddel. In de opgaven der bijzondere vergiftleer zal men meer dan eens

grote overeenkomst van verschijnselen tegenkomen bij een verscheidenheid van vergiften, terwijl anderzijds vaak

een groot verschil in verschijnselen wordt gezien bij een en hetzelfde vergif. De acute arsenik- en

antimoonvergiftiging treedt op onder twee verschillende vormen: scherp en verdovend. Bij slepende lood- en

jodiumintoxicatie kunnen verscheidene vormen worden onderscheiden (pp. 126-127).

Met de behandeling van vijf monografieën uit de Bijzondere Vergiftleer wordt een beeld gegeven van de

kennis die Van Hasselt zich eigen had gemaakt en die hij aan zijn kwekelingen en aan alle officieren van gezondheid

en burgerartsen wilde overdragen. Deze kennis dankte van Hasselt in hoofdzaak aan de zorgvuldig beschreven

criminele vergiftigings- gevallen, die met name door Orfila gedocumenteerd waren.

De monografieën behandelen:

1. lood, plumbum (pp. 106 - 123).

2. kwik, hydrargyrum (pp. 137 - 160).

3. phosphorus (pp. 66 - 73).

4. schermbloemingen (pp. 485 - 503).

5. strychnine, antiarine, curare en andere pijlvergiften (pp. 398 - 434)

en worden hier ter verduidelijking van de kennisstand weergegeven:

1. lood, plumbum.

Het metallisch lood als zodanig is waarschijnlijk giftig; opzettelijk ingenomen of toevallig doorgeslikte loden

kogels of hagel kunnen loodkoliek veroorzaken. Letterzetters kunnen door hun omgang met metallisch lood worden

aangedaan. Het bijgemengd arsenik of kwik kan ook gevolgen hebben. In zeer fijn verdeelde dampvormige staat,

waarbij door sommigen een lichte graad van oxidatie wordt verondersteld, is metallisch lood stellig schadelijk. De

uitwerking van looddampen is waargenomen bij mensen en bij honden, levend in de nabijheid van smeltovens en bij

het vee op de weiden in de omtrek, waar de looddampen op het gras zijn neergeslagen. Het verschil in absorptie

tussen longen en ingewanden heeft dan nog geen aandacht, er was slechts waargenomen dat via de longen

vergiftiging sneller optreedt. Meer van belang nog voor de belasting van het vee is het gebruik van loodhoudende

paardenmest uit loodwitfabrieken voor het bemesten van het land. De paardenmest was gebruikt als warmtebron bij

de productie van loodwit volgens de Hollandse methode.26

De voornaamste giftige loodverbindingen zijn:

- loodoxiden, massicot, lood- of goudglit, loodgeel; minium, menie, loodrood, Venetiaans rood, Parijs rood;

- loodacetaat, loodsuiker, saccharum saturni, extractum saturni, aqua Goulardi;

- loodcarbonaat, cerussa, loodwit en witte verfstoffen als Kremserwit (zeer giftig wegens zijn hoogst fijne

verdeling), Venetiaans wit, lijm-, olie-, parel-, zilver- of kantwit;
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- loodchromaat, chromaatgeel, ook bekend onder de winkelnamen citroengeel, nieuw-, keizers-, Keuls,

Parijsgeel;

- andere gele loodverven die chloorlood en loodjodide bevatten, Kassler-, Verona-, Parijs-, Turner’s en mine-

raalgeel of ook antimoniis plumbi, Napels geel.

Behalve deze verven waren er ook groene loodhoudende kleurstoffen, zoals het oliegroen en chroomgroen

of compositiegroen, gevormd door vermenging van chromaatgeel met Berlijns blauw.

Het sulphuretum (loodsulfide) en de sulphas plumbi (loodsulfaat), alsmede alle overige moeilijk oplosbare

loodzouten behoren mede, in voortgezette giften toegediend, als vergiften te worden beschouwd.

Oorzaken en voorvallen van loodvergiftiging:

Gifmoord:

In de tijd van Lodewijk XIV van Frankrijk zou het saccharum saturni (loodacetaat) onder de naam ‘poudre de

succession’ als langzaam werkend gif in misdadig gebruik zijn geweest.

Zelfvergiftiging:

Men kent enkele voorbeelden waar ruime hoeveelheden acetas plumbi (loodacetaat) waren ingenomen.

Oeconomische vergiftiging:

- dagelijks gebruik van regenwater dat door loden goten, waterleidingen of dakbelegsels loodhoudend is,

- drinkwater dat in sterk gemeniede watervaten lang wordt bewaard of bereid in ‘cuisines déstillatoires’,

bijvoorbeeld op schepen,

- ‘eau gazeuze artificielle’,

- bier door loden buizen gepompt,

- zure, zoute, vette spijzen of dranken, die bewaard worden in slecht geglazuurde aardepannen, in tinnen

vaatwerk dat te sterk met lood is gelegeerd, of in blikken voorzien van veel loodsoldeersel,

- uit vergissing, waarbij loodsuiker voor broodsuiker werd genomen of loodwit in plaats van krijt of magnesia,

- verblijf in pas met loodwit beschilderde, besloten vertrekken.

Technische vergiftiging:

Bij loodwitbereiders, schilders, plateel- en pottenbakkers, vervenbereiders, bergwerkers in lood- en

zilvermijnen, loodgieters, tingieters, lettergieters, letterzetters, kantwerksters (door het witten der kant met

loodwit), toneelspelers (door het gebruik van blanketsels en haarkleurmiddelen), soms bij kinderen door

likken aan gekleurd speelgoed, geverfde grifjes, gesatineerde visitekaartjes, door het opeten van rode

ouwels, enz.

Medicinale vergiftiging:

Door te langdurig inwendig gebruik van acetas plumbi (loodacetaat) in geneesmiddelen tegen de kinkhoest.

Het innemen van hagel als volksmiddel tegen buikverstopping. Uitwendig door voortgezet gebruik van aqua

Goulardi. Bedekking van uitgebreide ziekelijke vlakten met loodpleisters. Misbruik van loodwit als stuifpoeder

voor kleine kinderen onder de volksnaam ‘struis’.

Vervalsing en verontreiniging:
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- van wijn, waaraan loodsuiker wordt toegevoegd of daarin gevormd door toevoeging van lood of loodoxide,

Colica Pictonum, 1572, in Poitou, Frankrijk (in feite reeds vanaf de Grieks-Romeinse tijd),

- van in Jamaica bereide rum door het gebruik van lood in de distilleerapparatuur,

- van meel, brood en boter in tijden van schaarste met loodwit vermengd om het gewicht te verhogen,

- van Engelse kaas, chocolade, Cayennepeper, snuif, ansjovissaus met menie als kleurstof. Groene thee werd

gekleurd bevonden met een mengsel van chromaatgeel en Berlijns blauw,

- van bier, cider, olijfolie, honing en siroop ten gevolge van het clarificeren door acetas plumbi of minium,

- door het achterblijven van loodhagel na het schoonmaken van de flessen,

- van suiker door terugblijvend sulphas plumbi bij de methode van Melsens (een methode toegepast in de

suikerfabrieken in Oost-Indië bij het verkrijgen van suiker uit suikerrietsap),

- door vergissing van een molenaarsknecht waardoor acetas plumbi in plaats van aluin door meel werd

gemengd,

- in brood, waarin soms toevallig looddelen zijn opgenomen door het stoken der ovens met geschilderd hout,

in meel door met lood gerepareerde molenstenen.

Vergiftigingshoeveelheid:

Deze is niet te bepalen. In de regel heeft men waargenomen dat een zeer grote hoeveelheid in één keer

genomen, zich minder levensgevaarlijk ‘betoont’ dan de lang herhaalde inwerking van geringe hoeveelheden

van die stoffen. Loodklisteren van 3,5 gram enige dagen gebruikt, geven geen belangrijke toxische werking,

terwijl 15 delen per miljoen lood in drinkwater te Claremont (geval van Louis Philippe) wel

vergiftigingsgevallen gaven.14

Werking:

Het lood, oudtijds tot de afzonderlijke klasse der venena exsiccantia gebracht, werkt in hoge dosis op de

wijze der ontstekende vergiften, doch wordt dan slechts zelden dodelijk. Zeer kleine hoeveelheden

ondermijnen de gezondheid langzaam; het lood behoort dus bij uitnemendheid tot de vergiften door

ophoping. Zijn plaatselijke werking bestaat in de vaste verbinding, die het aangaat met het eiwit; een verbin-

ding die als loodalbuminaat wordt voorgesteld. Hoe de verwijderde werking langs de maag tot stand komt, is

niet goed bekend. Er zijn een aantal veronderstellingen: werking op het bloed, kramp van de bloedvaten,

vastlegging van lood in het zenuwweefstel. Eliminatie vindt plaats langs huid en nieren en met de gal; deze

processen moeten om behoorlijk te werken worden ondersteund door de kunsthulp.15

De acute vergiftiging ontstaat meest door de geneeskundige toepassing van loodsuiker, o.a. in de vorm van

Goulardwater. “De chronische loodvergiftiging is veel algemener dan de acute, doch betrekkelijk niet zeer

levensgevaarlijk; zij wordt dikwijls, inzonderheid in aanvang, miskend. Zij wordt in het algemeen gekenmerkt door

belangrijke vermagering met krachtverlies (tabes saturnina), onder verschijnselen van gestoorde spijsvertering en
                                                                   
14Ludewig en Lohs (1981)15 geven als letale dosis van loodacetaat voor de mens 5-30 g (0,1 - 0,5 g per kg
lichaamsgewicht). De huidige voorlopige WHO-norm voor een chronische blootstelling bedraagt omgerekend 0,0036
mg lood per kg lichaamsgewicht per dag (RIVM reports, 3rd Quarter 1999).

15Dit is een voorbeeld van het gemengde classificatiestelsel dat Van Hasselt in zijn Handleiding hanteert: voor het
geheel van de bespreking van lood gebruikt hij de natuurhistorische indeling,  voor de werking van lood het toxico-
dynamische stelsel van Fodéré en Orfila.
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bloedarmoede. De kleur van het gelaat is vaalgeel; er vormt zich een verkleuring van het tandvlees, de ‘blue gum’

van Burton; de reuk van de adem is walgelijk”.16*

Na enige tijd openbaart zich één der vier bijzondere hoofdvormen: de colica saturnina, de arthralgia

saturnina, de paralysis saturnina, de encephalopathia saturnina.

Deze indeling in ziektevormen heeft Van Hasselt overgenomen van Tanquerel des Planches (1839).24 Deze

kwam tot zijn indeling op grond van waarnemingen bij patiënten die zich uit hoofde van een hardnekkige loodkoliek,

meestal na een langdurig lijden, meldden bij de kliniek van het Hôpital de la Charité in Parijs.16,17,19

Van Hasselt schrijft dat Tanquerel des Planches de tweehonderd jaar omvattende ziektenregisters van het

hospitaal heeft geraadpleegd. Deze vond op een totaal van 2171 loodzieken 1217 lijders aan colica, 755 aan

arthralgia, 127 aan paralysis en 72 aan encephalopathie (p. 115). Van Hasselt is op dit punt niet correct, hij heeft de

getallen van de afzonderlijke hoofdvormen opgeteld. In feite gaat het om 1217 loodzieken, die Tanquerel des

Planches gedurende 8 jaar in de kliniek heeft gevolgd. De gewrichtspijnen, paralysis en hersenlijden waren

aandoeningen die konden optreden naast de loodkoliek. De lijders zonder paralysis of encephalopathie keerden als

regel na twee weken behandeling volledig hersteld naar huis en werk terug tot zij na een kort of lang interval weer

aan de loodvergiftiging begonnen te lijden.

Van Hasselt haalt ook Christison (1835) aan, die de loodvergiftiging indeelt in een abdominale en een

nerveuze vorm. In feite spreekt Christison van drie vormen, een aantasting van het darmkanaal, van spieren en van

het zenuwstelsel. De laatste twee vormen treden meestal in combinatie op. Tanquerel des Planches zal in 1839 aan

de loodvergiftigden dezelfde verschijnselen hebben gezien, maar hij herleidde de spierafwijkingen tot gewrichtspijnen.

De aanwijzingen voor het nuttigen van vethoudende voeding en het vermijden van zure spijzen of dranken

stammen uit een ver empirisch verleden. Op grond van de huidige kennis lijken de aanwijzingen zinvol. Vethoudende

voeding zal de loodwerkers in een betere conditie hebben gebracht en hun darminhoud mogelijk smeu ï ger hebben

gemaakt. De oplosbaarheid van lood is sterk afhankelijk van de zuurgraad van het vloeibare medium: hoe lager de

pH-waarde, des te hoger het loodgehalte. Het is de vraag of de loodwerkers in staat waren de voedingsadviezen te

volgen, het huishoudbudget liet niet meer toe dan aardappelen en karnemelkse pap.

Lijkbevinding:

Geen pathognomonische lijkveranderingen.

Gerechtelijk-geneeskundig onderzoek:

“De scheikundige moet bedacht zijn op:

- het algemeen voorkomen van lood in het menselijk lichaam,

- de overeenkomst van sommige loodreacties met die van bismuth,

- de mogelijkheid van loodverontreiniging, vooral van het filtreerpapier en van de potasch en soda die lood

vrijmaken uit de van loodhoudend glas vervaardigde buizen,

- de mogelijke verandering van acetas plumbi in het lichaam in carbonas en bij exhumaties in sulphuretum

plumbi.”
                                                                   
16*Van Hasselt is zeer actueel met het vermelden van de ‘Blue gum’. De blauw-zwarte verkleuring van de rand van het
tandvlees werd pas in 1846 door Burton voor het eerst opgemerkt.
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Meer wordt er over het gerechtelijk-geneeskundig onderzoek niet gezegd, er wordt niet geattendeerd op het

gebruik van lood en loodverbindingen als geneesmiddel, op de beroepsmatige blootstelling en op het technisch en

huishoudelijk gebruik van lood. Gelet op de zeldzaamheid van de misdadige loodvergiftiging is een korte behandeling

van het onderwerp te verdedigen, maar niet een onvolledige. De scheikundige bedenkingen liggen meer op het vlak

van de medische politie dan van de forensische toxicologie.

Orfila meent scheikundig het normaal lood te kunnen onderscheiden van het crimineel lood. “Om het

normaal lood te vinden, moet men de organen incinereren, voor het criminele lood behoeft men de organen slechts

uit te trekken door water, aangezuurd met een weinig azijnzuur.”

Van Hasselt heeft zijn kennis over de loodvergiftiging uit de literatuur en uit de praktijk. Hij was door een

praktiserend collega in Amsterdam als consultant gevraagd bij een gezin met vele en langdurige zieken. Hij merkte de

loodzoom op en kwam daardoor tot de diagnose van loodvergiftiging. Zelf heeft hij geen experimenteel onderzoek

gedaan met lood en de loodverbindingen.

De loodtoxicologie is tot op de dag van vandaag praktisch uitsluitend gebaseerd op humane gegevens.

Beroepsmatige loodvergiftiging kwam zo vaak voor dat er geen behoefte ontstond aan experimenteel proefdieronder-

zoek. De gebruikelijke proefdiersoorten zijn ook minder gevoelig voor lood dan de mens.

Hoewel de loodvergiftiging al eeuwen bekend is, beschreef Burton voor het eerst in 1846 de loodlijn op het

tandvlees. Van Hasselt had de moderne medische literatuur beter gelezen dan zijn collega uit Amsterdam.

Van Hasselt maakt geen melding van een verschil in gevoeligheid bij blootgestelde werkers. Latere

onderzoekers merken wel op dat sommige arbeiders jarenlang in een bepaalde loodindustrie werken zonder enige

klacht, terwijl anderen binnen enkele maanden in dezelfde industrie zich melden met darmklachten en loodkoliek. Ook

is recent gebleken dat het loodbloedgehalte niet altijd met klachten correspondeert.

Loodwitarbeiders die met loodvergiftiging naar huis gaan, herstellen na enige weken indien blootstelling

wordt vermeden en keren meestal uit noodzaak naar hun werk terug. Dit is niet het geval als er complicaties zijn

opgetreden die het zenuwstelsel betreffen.

De loodblootstelling van de arbeider in loodindustrieën en van het publiek door verontreiniging van

drinkwater en voedingsmiddelen is in de loop van deze eeuw sterk teruggedrongen. Deze terugdringing was

noodzakelijk omdat in het toxicologisch onderzoek op steeds lagere blootstellingsniveaus gezondheidseffecten

werden gevonden. Was einde negentiende eeuw een hoeveelheid van 1 mg lood per liter drinkwater nog aanvaard-

baar, in deze eeuw wordt gewerkt naar een norm van 10 microgram per liter drinkwater. In de praktijk is dit verschil

geen factor 100, omdat ook de methode van monsterneming is veranderd. De beide normen zijn gericht op een afwe-

zigheid van een schadelijke hoeveelheid lood, maar de gevoeligheid van de bepalingsmethode liet destijds geen

lagere norm toe. De gevoeligheid van de bepaling is inmiddels zoveel groter geworden dat de nieuw voorgestelde

toxicologische norm van 10 microgram per liter drinkwater is te meten, maar in de praktijk nog niet in alle

omstandigheden haalbaar.

De loodbelasting van mens en milieu in voorgaande eeuwen was hoog, slechts het acute effect van de

chronische belasting, de loodkoliek, werd als ziekte ondervonden. De schade aan de ontwikkeling van de hersenen

van jonge kinderen moet er zijn geweest, maar vormde nog geen punt van aandacht.
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2. kwik, hydrargyrum

Van Hasselt houdt voor zijn behandeling van kwik en zijn verbindingen hetzelfde schema aan als voor de

andere stoffen, namelijk voorkomen, oorzaken, toxische hoeveelheid, werking, verschijnselen, herkenmiddelen,

behandeling, lijkbevinding en gerechtelijk-geneeskundig onderzoek.

In het gezamenlijke beeld van de kwikvergiftiging overheerst het irriterende effect, maar de verschillen in de

diverse kwikverbindingen zijn zo kenmerkend dat Van Hasselt gelijk heeft als hij zegt dat een plaatsing van kwik en

zijn verbindingen in één klasse op basis van toxicodynamische werking niet kan. De juistheid van deze opvatting blijkt

ook uit de verschillen in medicinale toepassingen van de kwikverbindingen.

Oorzaken en voorvallen van vergiftiging:

Gifmoord:

Metallisch kwik werd als abortivum genomen of gegeven. Een kind uit Amsterdam werd door zijn vader

vermoord met langdurige toediening van calomel om de levensverzekering op te strijken. Bijzonder is dat dit

geval blijkbaar is bewezen, medicinale toepassing was niet ongebruikelijk.

Zelfvergiftiging:

Vooral met sublimaat.17

Oeconomische vergiftiging:

In vertrekken waar kwikdamp hangt of is blijven hangen, huiskamer met een gebroken barometer, bureau

voorheen spiegelfabriek; huismiddel tegen wandluis, hoofdluis, schaamluis, ratten en ander ongedierte,

cosmetica.

Technische vergiftiging:

Spiegelmakers, vergulders, thermo- en barometermakers, bereiders van knalkwik en slaghoedjes, arbeiders

in kwikmijnen, hoedenmakers, hagelgieters, veehouders en schei-, natuur- en geneeskundigen.

Medicinale vergiftiging:

Inwendig gebruik van calomel als laxans en als wormmiddel in de vorm van wormkoekjes. Blauwe

kwikpillen, vloeibaar kwik fijngewreven in vet. Uitwendig gebruik van kwikpoeders, zalven of oplossingen

tegen zweren, fistels, schurft en kindereczemen. Vergissing van de apotheker of drogist, afgifte van

sublimaat i.p.v. calomel.18*

Vervalsing of verontreiniging:

Kwikverven in snuif, op suikergoed en kinderspeelgoed. Melk of kaas van met kwikzalf behandelde

runderen.

                                                                   
17Zelfvergiftiging met sublimaat is een slechte keuze. Het innemen van sublimaat leidt tot heftige maag-darm-
verschijnselen en nier- en hersenlijden.
18*Vóór het verschijnen van de moderne vlooienbestrijdingsmiddelen werden vlooien en luizen wel bestreden met een
likje kwikzalf aan de binnenkant van de halsband van de hond.
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Vergiftigingshoeveelheid:

Calomel 20 greinen en veel minder (1,3 g en minder). Sublimaat 8 greinen en veel minder (0,52 g en

minder). Giftigheid verschilt aanzienlijk voor de diverse verbindingen en voor personen. Kinderen verdragen

mercurialia beter dan volwassenen. Sommige individuen, vaak kinderen, zijn bijzonder gevoelig: bij de

geringste dosis ontstaat kwikziekte (heftige huidreactie, koorts en uitputting). In de hedendaagse literatuur

wordt de letale dosis oraal voor sublimaat opgegeven als 0,2-1 g.19

Werking:

Specifieke werking op de slijmvliezen en speekselklieren. Voor het overige kunnen nagenoeg alle organen

worden aangetast.

Verschijnselen der acute vergiftiging:

Bloederige afgang en urine-retentie.

Slepende vergiftiging:

Aandoeningen van de huid, van de klieren, van de beenderen, van het zenuwstelsel, van de borstorganen

en de buikingewanden. Na ruim geneeskundig gebruik verschijnen kwikbolletjes in zweet en urine. Gouden

sieraden amalgameerden en zilveren werden zwart.

Speekselvloed ontstaat ook bij vergiftiging met jodium, goud, koper, spiesglans, bismuth, digitaline, enz. of

aandoeningen van pancreas, lever en gewrichten.

De beefverlamming tast bij voorkeur het bovenlichaam aan. De beving houdt in de slaap op.

Herkenmiddelen:

Kleurreacties o.a. met zwavelwaterstof en kaliumjodide. Met bladgoud amalgaamvorming.

Behandeling acute vergiftiging:

De gehele inhoud van een dozijn eieren toedienen. Niet klutsen of kloppen met water.

Behandeling mercurialisme:

Kaliumjodide in kleine giften. Zwavelbaden. Het dagelijks drinken van veel melk werkt prophylactisch.

Vroeger werd ter preventie een gouden ducaat in de mond genomen.

Lijkbevindingen:

Na acute vergiftiging slechts bekend uit dierproeven met sublimaat. Meest kenmerkende verschijnselen in

mond en maag. Na slepende vergiftiging metallisch kwik onder het beenvlies, in de hersenen, oog en

longen, enz.

Gerechtelijk-geneeskundig onderzoek:

Een positieve kwikreactie kan afkomstig zijn van een voorafgegane geneeskundige behandeling.

                                                                   
19De bron van het gegeven van de letale dosis van het vergif voor de mens wordt zelden genoemd. De
overeenstemming over de eeuwen vormt een aanwijzing dat de getallen  zonder kritische evaluatie werden overge-
nomen. Een dergelijk getal heeft ook maar een betrekkelijk geringe betekenis. Het getal was van belang toen de
vergiften nog in gebruik waren als geneesmiddel. Het is niet onwaarschijnlijk dat de humane letale dosis van een
vergif is ontleend aan de goede toepassing. Het vergif werd aan een patiënt toegediend in stijgende doseringen tot
verschijnselen van vergiftiging optraden, daarna in afnemende doses. Uit het kwade gebruik van een vergif is meestal
geen betrouwbare letale dosis af te leiden.
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Vele toxicologen hebben hun bijdrage geleverd voor het in beeld brengen van de kwikvergiftiging. Ook Van

Hasselt heeft met metallisch kwik en sublimaat bij twee gelegenheden proeven met konijnen uitgevoerd. De vraag of

metallisch kwik een vergif was, is talloze malen door verschillende onderzoekers ter discussie gesteld.

Vloeibaar kwik werd ingenomen ter opheffing van hardnekkige buikverstopping, breukbeklemmingen en

darminkokering of ter uitdrijving van ingeslikte muntstukken. In de meeste gevallen zonder enige bijwerking; in enkele

gevallen onder verschijnselen van speekselvloed, verlies van tanden en kaaknecrose.

Van Hasselt vroeg zich af of het verschil in uitwerking het gevolg kon zijn van een verschil in toegepaste

hoeveelheid; een grote dosis in éénmaal zou wellicht minder schadelijk zijn dan voortgezette geringe doses.

In januari 1850 werd een konijn met een maagsonde dagelijks 10 grein (650 mg) metallisch kwik ingegeven.

Tot 23 maart zijn 35 zulke giften ingebracht, in totaal 6 drachmen (23 g). Het konijn bleef welvarend. De feces

leverden een totaal op van ruim 4 drachmen kwik. Na enige maanden werd het konijn voor een tweede proefneming

gebruikt. Het dier kreeg enige niet nader aangegeven hoge doses kwik toegediend, welke te snel werden geloosd om

algemene werking te kunnen uitoefenen. Tijdens deze tweede proef heeft het dier ontijdig 6 dode jongen geworpen.

Ook bij de mens zou het drinken van levend kwik abortus opwekken.

Omstreeks 14 juni, vijf maanden na het begin der proefneming, werd het konijn opgeofferd voor de lessen in

de weefselleer en werd een sectie uitgevoerd. De buik- en schedelholten leverden niets op. Verrassend was de

toestand der longen. De onderkwabben zaten vol knobbels. Bij aansnijden van de knobbels vloeiden kleine kwikbolle-

tjes uit, terwijl in de grotere knobbels een duidelijke abcesholte met verdikte wanden terugbleef.

Van Hasselt concludeert dat metallisch kwik in lage doseringen toegediend vanuit de darmbuis als zodanig

in het bloed wordt opgenomen en dat door de verwijderde toxische werking op den duur een levensgevaarlijke

aandoening der longen ontstaat.

De dierproef en de bewijsvoering zijn mager te noemen, niet alleen vergeleken met de huidige opzet van

dierproeven, maar ook met de aanpak zoals Felice Fontana in 1767 had voorgestaan en aanbevolen. Van Hasselt

heeft zich in zijn conclusies meer laten leiden door zijn gedachten over de kwikvergiftiging dan door de resultaten. In

feite heeft hij de vraag of metallisch kwik in één dosis oraal ingenomen giftig is, niet beantwoord.

Een tweede onderzoek voert Van Hasselt uit op verzoek van zijn scheikundige collega Van den Broek. Deze

zal trachten het kwik dat zich in de weefsels bevindt te bepalen als kwikjodide, dat een kenmerkende kleur heeft.

Van Hasselt brengt bij een konijn 3 grein sublimaat (195 mg) in de maag en bij een ander konijn 5 grein

(325 mg) in een uitwendige wond (subcutaan). Beide konijnen stierven na verloop van ongeveer 24 uren..20

Van den Broek toonde in alle vochten het kwik als kwikjodide aan. Bij de subcutane toediening bevatte de

lever meer kwik dan bij de inbrenging in de maag. Bij dit laatste konijn werd het meeste kwik teruggevonden in de

darm. Bij het eerste konijn is niet gekeken naar kwik in de darm tot teleurstelling van F.C. Donders, die bij de

bespreking van de resultaten deze relevante vraag stelde

                                                                   
20De minimum letale dosis van sublimaat oraal voor de mens wordt in moderne handboeken gesteld op 3-15 mg per
kg lichaamsgewicht. De doses door Van Hasselt aan de konijnen toegediend zijn daarmee vergeleken hoog. Hij
schrijft niet of de wond is afgesloten met verband. Het is niet duidelijk waarom hij voor de subcutane toediening een
hogere dosis kiest dan voor de orale.
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3. phosphor, phosphorus

In de Franse statistiek van criminele vergiftigingen staat deze stof op de derde plaats. In dit opzicht moet het

niet minder worden gevreesd dan arsenicum.21

De gele gekristalliseerde phosphor is reeds in uiterst geringe hoeveelheden levensgevaarlijk. De rode

polymorphe phosphor is daarop een hoogst belangrijke uitzondering. De rode wordt door verhitting uit de gele

verkregen, volgens Van Hasselt een ontdekking van De Vrij, Schrötter, Bussy en anderen. In de buitenlandse

literatuur wordt uitsluitend Schrötter (1845) genoemd. De Merck Index van 1989 spreekt van witte, rode en zwarte

fosfor, het zijn drie allotropische vormen, moleculen met verschillende kristalstructuur.

Oorzaken en casuïstiek:

Gifmoord:

Phosphordeeg werd gebruikt als rattengif en voor de productie van lucifers en was daardoor gemakkelijk

verkrijgbaar. Luciferdeeg bevat behalve phosphorus brandmiddelen als salpeter, bindmiddelen als

Arabische gom en kleurmiddelen.

Zelfvergiftiging:

Door luciferdeeg.

Oeconomische vergiftiging:

Lucifers die door kinderen worden afgezogen. Sneden brood besmeerd met phosphordeeg als rattengif, die

eveneens werden gegeten.

Technische vergiftiging:

Werklieden in luciferfabrieken, niet in phosphorfabrieken vertonen een zeer eigenaardige slepende

vergiftigingsvorm, de kaaknecrose.

Medicinale vergiftiging:

Geneesmiddel voor verlammingen en  impotentie, als koortswerend middel en abortivum. Onderzoek naar

de physiologische werking kan fataal zijn voor de onderzoeker, zoals de apotheker Döffenbach overkwam.

Vergiftigingshoeveelheid:

Het afzuigen van acht lucifers is dodelijk voor een tweejarig kind. Tachtig lucifers bevatten 1 grein (65 mg)

phosphor. Een dodelijke dosis is te berekenen op 0,1 grein (6,5 mg). De letale dosis oraal voor de

volwassen mens wordt in de hedendaagse literatuur opgegeven als 50-500 mg. De door Van Hasselt

berekende hoeveelheid voor een kind was mogelijk aan de voorzichtige kant, maar voorzichtigheid was door

de uiteenlopende hoeveelheid phosphor in luciferkoppen gerechtvaardigd.

Werking:

Een lokale en ‘na opslorping een verwijderde’ op hersenen en ruggenmerg. Eliminatie langs longen, huid en

nieren.

                                                                   
21Vóór 1840 kwam de phosphorvergiftiging nog niet voor. Na 1855 overtreft het aantal criminele phosphorvergifti-
gingen het aantal arseenvergiftigingen. A. Chapuis (1882).4
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Verschijnselen der acute vergiftiging:

Gastro-enteritis, stuipen, adembeklemming, huidvlekken. Knoflookachtige smaak der oprispingen, een

dergelijke reuk van braaksel, feces, adem, zweet en urine en in het donker oplichten daarvan, phosphoresceren.

Slepende vergiftiging:

Stomatitis, kaakbeennecrose van boven- en onderkaak.

Herkenmiddelen:

Kleurreacties.

Behandeling:

Braakmiddelen. Verzachtend naar algemene regelen. Genecrotiseerd bot chirurgisch verwijderen.

Lijkbevinding:

Knoflookreuk, helder rode huidvlekken, oplichten van de darminhoud, hyperemie van organen.

Gerechtelijk-geneeskundig onderzoek:

Aantonen van phosphor.

Nieuw in het verslag van Van Hasselt zijn de geringe giftigheid van de rode phosphor en het verschijnsel

van de kaaknecrose. Merkwaardig is dat de kenmerkende gele leveratrofie met icterus van de acute fosforvergiftiging

door de toxicologen nog niet is opgemerkt. Pas in 1860 schrijft Von Hauff over de leververvetting door fosfor.

Buchheim (1820-1879), Schmiedeberg (1838-1921) en hun medewerkers zoeken in de periode van 1860 tot 1870

naar het werkingsmechanisme van fosfor. Zij komen tot de conclusie dat fosfor remmend werkt op de oxida-

tieprocessen en derhalve een stofwisselingsvergif is. Dit en ander onderzoek maakte van Schmiedeberg de grote

pionier op het gebied van werkingsmechanismen van goede en kwade vergiften.

Van Hasselt heeft in de periode van 1852 tot 1856 in twee proeven de phosphor-vergiftiging aandacht

gegeven. Het eerste onderzoek is in samenwerking met zijn scheikundig ambtgenoot Van den Broek. Zij voeren enige

kunstmatige digestie-proeven uit om na te gaan of uit de phosphor in de maag phosphorwaterstofgas ontstaat, zoals

sommige schrijvers suggereren. Drie grein phosphor werd in heet water gesmolten en in een kolfje gegoten, waarin

zich aardappelbrei, water, kalfsleb en verdund zoutzuur bevond. Het kolfje werd gedurende een aantal uren op 37EC

gehouden en het ontwikkelde gas werd opgevangen. Deze proef gaf een negatief resultaat: geen reuk en geen

ontbranding. Ook chemisch kon geen phosphorwaterstof worden aangetoond. Van Hasselt meent te mogen besluiten

dat er bij een vergiftiging met phosphor van vorming van phosphorwaterstof in de maag geen sprake is. Hij sluit niet

uit dat phosphorwaterstof gevormd wordt in het bloed na ‘opslorping’.

In zijn tweede onderzoek gaat Van Hasselt in op een bericht in de Geneeskundige Courant (nr. 42 en 43,

1854), van Dr. H.G. ter Haar. Deze acht de phosphorlucifers weinig gevaarlijk, hetgeen hij aantoont door zelf een

gehaktbal met lucifersdeeg te verorberen. De gehaktbal phosphoresceerde in het donker. Ter Haar had berekend dat

de hoeveelheid phosphor aan een luciferkop 0,05-0,3 mg bedroeg. Ook J.W. Gunning berekende een hoeveelheid
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van 0,1 mg. Van Hasselt komt op een hoeveelheid van 0,6-1,2 mg phosphor per kop. Latere Duitse schrijvers

bevestigen die hoeveelheid. Het lijkt erop dat luciferdeeg niet altijd dezelfde hoeveelheid phosphor bevatte.

Inzake de dosis toxica van de phosphor voor de mens schrijft Van Hasselt dat de meeste toxicologen de

giftige hoeveelheid schatten op 60-180 mg, maar enkele op 20-30 mg. Het hedendaagse getal van 50-500 mg is met

de eerste schatting in overeenstemming, maar is waarschijnlijk ook geen modern gegeven.

Van Hasselt nam een proef met een konijn; hij gaf het dier met de maagsonde 30 mg phosphor in

karnemelk in. Het dier was vier uur later onder stuipen bezweken. De sectie leverde geen bijzondere afwijkingen op.

Uit het onderzoek leidde Van Hasselt af dat een hoeveelheid van 30 mg gevaarlijk was voor kinderen, maar niet voor

volwassenen. Hij geeft geen toelichting op zijn conclusie en maakt ook geen berekening per kg lichaamsgewicht, het

lijkt erop dat hij zoekt naar een compromis.

Van Hasselt maakt ook melding van phosphorvergiftiging bij hoenders in de tuin van het Groot Rijks

Hospitaal. Deze hoenders hadden de phosphor afgepikt van enige weggeworpen lucifers.

Naar aanleiding van een bericht in het Handelsblad van januari 1855, waarin gemeld wordt dat een

predikant is overleden na zich te branden aan een phosphorlucifer, doet Van Hasselt enige proeven op een konijn en

een hond, hoe zwaar hem dat ook viel wegens ‘de wreedheid der proef’. De poten van de dieren werden

kaalgeschoren, aan de ontbranding van lucifers blootgesteld en goed omwikkeld opdat niet door likken phosphor zou

worden ingenomen. Bij geen van beide dieren deden zich in herhaalde proefnemingen algemene symptomen van

vergiftiging voor en de genezing van de brandwonden verliep voorspoedig.

Toch zijn phosphorlucifers gevaarlijk. Bij een val van een houten doosje met lucifers kan onverhoeds

ontbranding geschieden. Kinderen kunnen bij het spelen met lucifers in brand geraken. Kinderen kunnen snoepen

van rozijnen gevuld met koppen van lucifers, neergelegd ter verdelging van ratten en muizen. Ook van een boterham,

voor hetzelfde doel belegd met afschraapsel van lucifers. Slaande lucifers kunnen het oog beledigen.

In de twintigste eeuw zijn de besproken toepassingen van fosfor alle uit het beeld verdwenen. Het gebruik

van fosfor en fosforverbindingen als strijd- en bestrijdingsmiddel brengt nieuwe verschrikkingen en ontwrichting.

4. Schermbloemigen, Umbelliferae

Een tweetal soorten is terug te vinden in ieder handboek waarin de goede en/of kwade eigenschappen van

vergiften worden beschreven: de Conium maculatum (gevlekte scheerling of dolle kervel) en de Cicuta virosa

(waterscheerling of waterkervel). Zij zijn eeuwen lang behandeld als een tweeling, pas aan het einde van de

negentiende eeuw waren de toxicologen en farmacologen het erover eens dat de vorm van de bloem het enige was

dat de beide soorten gemeen hadden. Twee andere giftige soorten hebben minder aandacht gekregen, vermoedelijk

omdat hun voorkomen minder algemeen was.

Deze grote plantenfamilie omvat verder een groot aantal onschadelijke aromatische plantensoorten.

Hoewel Linnaeus met de twee dubbele namen een duidelijke scheiding aanbracht, maakten schrijvers van

de geneeskundige handboeken uitgegeven tot 1885 in het algemeen geen onderscheid tussen beide plantensoorten.

Zij gebruikten de enkelvoudige naam Cicuta, vertaald scheerling, en maakten niet duidelijk om welke plantensoort het

ging. Een enkele schrijver hanteerde voor de Conium maculatum, de gevlekte scheerling, de naam Cicuta
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terrestris. De gevlekte scheerling groeit op droge gronden, de waterscheerling aan de waterkant. De gevlekte

scheerling kan anderhalve meter hoog worden, de waterscheerling wordt niet hoger dan een halve meter. Alle

plantendelen zijn giftig maar niet alle delen even sterk en de giftigheid van de delen is gebonden aan seizoen en

grondsoort. De grote giftigheid van de wortel van de waterscheerling was bekend, het is daarom waarschijnlijk dat

alleen de bovengrondse delen als goed vergif werden toegepast.

De meeste schrijvers van handboeken na 1885 staan op het standpunt dat de artsen in het verleden de

gevlekte scheerling als geneeskrachtig vergif hebben toegepast. Artsen zouden door onkunde ook wel eens de

waterscheerling kunnen hebben toegepast, maar zolang zij zich beperkten tot het gebruik van preparaten van de

bovengrondse plantendelen zal het verschil geen gevolgen hebben gehad. Pas eind negentiende eeuw werd bekend

dat het vergif van de waterscheerling, het cicutoxine, een geheel andere chemische verbinding was dan dat van de

gevlekte scheerling, het coniine.

De andere twee giftige schermbloemigen zijn de Oenanthe crocata (dodemansvingers) en Aethusa

cynapium (hondspeterselie).22

Van Hasselt schrijft over deze vier giftige planten dat zij als hevige vergiftplanten moeten worden

beschouwd, ofschoon hun krachten onder sommige omstandigheden, invloed van jaargetijden, belangrijke

wijzigingen kunnen ondergaan. De Oenanthe crocata komt in Nederland niet voor, wel in zuidelijker streken.

In een noot meldt Van Hasselt het voorkomen in Nederland van een vijfde schermbloemige, de Chaerop-

hyllum temulum, ook dolle kervel genoemd evenals de Conium maculatum. De Chaerophyllum temulum heeft

behaarde stengels, de Conium maculatum gladde stengels. De Chaerophyllum temulum wordt verder in de

Handleiding der Vergiftleer en andere handboeken niet behandeld.

4.1. Conium maculatum, de gevlekte scheerling, ook wel dolle kervel. (Van Hasselt noemt voor deze plant niet meer

de Latijnse naam Cicuta terrestris.)

Voorkomen:

Veelvuldig bij bosranden, puinhopen, droge slootkanten. Alle plantendelen zijn giftig, het zaad het meest.

Het sap van de plant is in de zomer giftiger dan in de herfst. De wortel heeft in de voorzomer een zeer

bedwelmende reuk.23*

Oorzaken en casuïstiek.

Gifmoord:

Enkele malen is vermoed, dat het kruid met opzet in kervelsoep is toegediend. Veel schrijvers houden het

erop dat deze plant werd verwerkt in de gifdrank der Ouden. De Cicuta Atheniensium is volgens Fodéré,

Christison en Bennett de Conium maculatum; volgens Murray en anderen de Cicuta virosa.

Zelfvergiftiging:
                                                                   
22De Oenanthe crocata bevat als gif het oenanthotoxine, een stof verwant aan cicutoxine. De Aethusa cynapium
bevat coniine, het gif van de gevlekte scheerling, en cynapine, eveneens verwant aan cicutoxine. Deze twee
schermbloemigen worden in geen enkel handboek als geneesmiddel besproken. De reden dat zij niet werden
toegepast als goed vergif zou hun zeldzaamheid kunnen zijn. Een andere reden kan zijn dat zij te giftig bleken, maar
over de giftigheid zijn geen getalsmatige gegevens beschikbaar.
23*De muizenreuk is kenmerkend voor de gevlekte scheerling en werd vereist voor een werkzaam Cicutapreparaat.
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Op het eiland Kos diende eertijds de gevlekte scheerling voor bejaarde of ziekelijke personen als

‘euthanaticum’.

Oeconomische vergiftiging:

Verwisseling als groente en in soep met gewone kervel, molsla, peen, peterselie en selderij. Verwisseling

met het fluitenkruid voor het maken van fluitjes van de stengel. Leeuweriken en kwartels zouden door het

eten van de Coniumzaden als wildpastei giftige eigenschappen verkrijgen.

Technische vergiftiging:

Verwisseling met anijszaad. Veel voorkomende verontreiniging in anijszaad tot 33% toe. De verwisseling zal

dan reeds bij het uitzaaien cumulatief hebben plaatsgevonden.

Medicinale vergiftiging:

Aftreksel van de plant als huismiddel.

Vergiftigingshoeveelheid:

Deze is voor het sap en het extract afhankelijk van het uitgangsmateriaal. Voor de coniine geven Christison,

Pereira, Wertheim en Van Praag 1 á 2 greinen aan (65-130 mg), terwijl Orfila tot 10 greinen gaat (500 mg).

(Een Hollandse grein is 65 mg, een Franse 50 mg.) Orfila betrok zijn materiaal van een apotheker, het

gevonden verschil in giftigheid is vermoedelijk te wijten aan een meer of minder lange bewaartijd.

Werking:

De meeste schrijvers rekenen zowel de Conium maculatum als de Cicuta virosa tot de venena narcotico-

acria, maar van de Conium maculatum zijn, vergeleken met de Cicuta virosa, de irriterende eigenschap-

pen ondergeschikt aan de narcotische. Het irriterende effect van de Conium maculatum is in het eerste

stadium uitsluitend tongverstijving.

Volgens het classificatiestelsel der Ouden behoort de Conium maculatum met opium tot de venena frigida,

de koude vergiften. Het gif coniine blijkt uit dierproeven vooral op het ruggenmerg te werken, waardoor een

verlamming van de ademhalingsspieren optreedt. Coniine zou het blauwzuur in snel dodende kracht evena-

ren. Van Hasselt zag bij hoenders na aanbrengen van coniine in de keel of op het oog de dood na 1 à 2

minuten intreden.

Verschijnselen:

“Duizelingen, gezichtsverduistering, tongverstijving, gevoel van loomheid in de benen, algemene stupor.

Walging, braken en maagpijn zijn zeldzaam. De verlamming ontwikkelt zich van de onderste naar de

bovenste ledematen (reeds door Socrates aangegeven). Vertraging van ademhaling en bloedsomloop. De

dood volgt na 1 tot 3 uren of onder stuipen of onder slaapzucht.”

Herkenmiddelen:

De plant op het oog en de reuk (kattenurine, muizenurine). Het zaad op het oog en de smaak (onaan-

genaam). De wortel moeilijk te onderscheiden van andere penwortels, zoet van smaak. Coniine

kenmerkende kleurreacties.

Behandeling:

Als in geval van een opiumvergiftiging. Tegengif looizuur, koffie en wijn met citroensap. Kunstmatige

ademhaling.
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Lijkbevinding:

Dun-vloeibaar bloed. Hyperemie.

Gerechtelijk-geneeskundig onderzoek:

Bepalen van coniine, met name in de longen, zie Orfila. Orfila gebruikt voor het vergif van de gevlekte

scheerling nog zijn eigen benaming van conicine (Traité de Médecine légale, 1848).

4.2. Cicuta virosa of C. aquatica, waterscheerling, ook wel waterkervel (wordt ook wel Cicuta maculata genoemd,

maar dat is volgens de huidige nomenclatuur een andere soort, die slechts in Noord-Amerika voorkomt).

Voorkomen:

In Nederland vooral langs de waterlopen. Zijn giftigheid verschilt naar jaargetijde en klimaat.

Oorzaken en casuïstiek:

“Toevallige” verwisseling van de wortel met andere wortels. Toeval betekent in de tijd van Van Hasselt

incident. De vergiftigingen deden zich voor bij kinderen en vee, aangetrokken door de zoete smaak.

Herkenmiddelen:

Wortel zeer kenmerkend door dwarse middenschotten; in de holtes bevindt zich een stinkend melksap. De

reuk van de wortel is bedwelmend; de smaak zoetachtig. Werkzaam beginsel is nog niet bekend.24

Werking:

‘De Cicuta, Oenanthe en Aethusa zijn in tegenstelling tot de Conium echte venena narcotico-acria, scherp-

verdovende gifplanten.’25*

Verschijnselen:

‘Tongverstijving, brandende keelpijn, speekselvloed, maagkramp, opzetting der maagstreek, braken van

groene stoffen, herhaalde buikontlasting; hoofdpijn, doodsangst, stuipen, oogbolverdraaiingen vooral bij

kinderen, kaakklem, deliria en verlies van bewustzijn.’

Behandeling:

Maagpomp. Zachte braakmiddelen. Looizuur. Algemene maatregelen. Geen bloedontlastingen.

Lijkbevinding:

Hyperemie. Bloedig schuim uit mond en neus.26**

De Oenanthe crocata en de Aethusa cynapium werken als de Cicuta virosa. De Oenanthe komt

in Nederland niet voor. Van de Aethusa zijn het kruid en de wortel giftig. De hondspeterselie kan in

groentetuinen groeien in de peterseliebedden.

Van Hasselt maakt geen melding van de strijd in de geneesmiddelleer over de vraag of Störck in

1760 de Cicuta virosa of de Conium maculatum als geneesmiddel heeft gebruikt. Van Hasselt behoeft dat
                                                                   
24In 1875 door R. Böhm geïsoleerd als cicutoxine.
25*De irriterende effecten van de waterscheerling treden door het gehele lichaam op. De narcotische effecten behoren
meer tot de stervensfase. Orfila maakt in zijn “Traité de Médecine légale” (1848)19 nog geen onderscheid in het type
van de vergiftiging, hij schrijft slechts dat de waterscheerling giftiger is dan de gevlekte scheerling en wekt daardoor
de indruk dat er naar zijn mening geen onderscheid is in het type vergif.
26**Cicutoxine, cynapine en oenanthotoxine zijn polyacetyleenverbindingen; coniine en chaerophylline zijn alkalo ï den.
De hondspeterselie bevat cynapine en coniine. De drie polyacetyleenverbindingen werken irriterend; de twee
alkalo ï den verdovend.8
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ook niet, aangezien de materia medica niet tot zijn onderwijstaak behoort. De meeste schrijvers, met name

Störcks tijdgenoot en collega J.J. Plenck, gaan er vanuit dat de Cicuta van Störck de Conium maculatum

is.

D.J. Coster (1876)6 maakt geen onderscheid in werking van de Conium en de Cicuta. In zijn

hoofdstuk over de scheerling presenteert hij de coniine als een irriterende-verdovende stof, terwijl bij de

therapeutische indicaties de verdovende eigenschappen vooropstaan. Hij schrijft dat de Folia conii vroeger

werden voorgeschreven als pijn- en krampstillend middel bij neuralgieën, hoest, kinkhoest, blaas- en

baarmoederkrampen, oogontsteking, bij zwellingen, kanker en eczemen, bij nymphomanie en bij satyriasis,

zowel in- als uitwendig. Het inwendig gebruik van de waterscheerling is in 1876 al op zijn retour uit een

therapeutisch en veiligheidsoogpunt. Het uitwendig gebruik van de extracten van beide planten tegen

zwellingen en kanker, is nog wel door enkele schrijvers uit de tweede helft van de negentiende eeuw

gemeld.

Ook A.P. Fokker (1885)8 maakt in zijn vertaling en bewerking van Schmiedebergs “Grundriss der

Arzneimittellehre” geen onderscheid tussen de gevlekte en waterscheerling, terwijl Schmiedeberg in zijn

werk slechts de gevlekte scheerling als geneesmiddel heeft opgenomen.

5. Strychnine en de andere pijlvergiften

De plantenfamilie Apocynaceae (Maagdenpalmfamilie) had de belangstelling van physiologen, pharmacolo-

gen en toxicologen vanaf Felice Fontana (1767) vanwege de vele vergiftplanten van de heftigste soort. De botanici

rekenden in die tijd de Loganiaceae, (braaknootfamilie) waartoe de Strychnaceae behoren, nog tot de Apocynaceae.

Zij komen grotendeels slechts in de tropische gewesten voor.27

Toen Van Hasselt zijn “Handleiding der Vergiftleer” (1850-58) schreef, was deze informatie op een enkele

uitzondering na nog niet beschikbaar. Van al deze kwade vergiften had slechts de strychnine als goed vergif in de

vorm van kraanogen of St. Ignatiusbonen via Arabische schrijvers in de zestiende eeuw de westerse wereld bereikt.

                                                                   
27Tot de giftige Loganiaceae behoren:
Strychnos nux-vomica of ‘Gemeene Kraanogenboom’, voorkomend in Zuid-Azië. De zaden van de appelgrote bes
zijn in de handel onder de naam kraaien- of kraanogen, zij bevatten naast het minder giftige brucine gemiddeld 0,5%
strychnine.
Strychnos tieuté, een slingerplant voorkomend in Zuid-Azië. De wortelbast bevat strychnine, het pijlvergif daarvan
gemaakt wordt Oepas of Upas radja genoemd.
Strychnos ignatia, een boom voorkomend op de Philippijnen. De St. Ignatiusbonen, zaden van een peervormige
vrucht, bevatten gemiddeld 1,5% strychnine.
Strychnos toxifera, voorkomend in Zuid-Amerika, bevat in de bast de curare-alkalo ïden. Het preparaat is in de
handel als kalebascurare. Het tubocurare, geleverd in bamboestokjes, is afkomstig van de Chondodendron-plant uit
de familie van de Menispermaceae. De kalebascurare en de tubocurare zijn chemisch niet identiek, maar werken wel
beide als spierverslapper.
Strychnos guianensis of Rouhamon guyanensis, voorkomend in Zuid-Amerika, bevat curare-alkalo ï den.
Tot de giftige Apocynaceae behoren verder:
Vinca minor, de kleine maagdenpalm, komt in Nederland voor, waarschijnlijk verwilderd, bevat het indolalkalo ï de
vincamine.
Nerium oleander, de oleander, bevat het hartglycoside oleandrine.
Rauwolfia serpentina, voorkomend in Zuid-Azië, bevat als gif het reserpine.
Strophantus kombé, later herkend als Str. hispidus, voorkomend in de tropische gebieden van Afrika en Azië, bevat
als gif het k-strophantine.
Strophantus gratus, eveneens uit de tropische gebieden van Afrika en Azië, bevat als gif het g-strophantine, het
ouaba ï ne.
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5.1. Van Hasselt behandelt op pp. 400-415 het strychninevergif. Dit venenum tetanicum werd toegepast in

pijlvergiften en als geneesmiddel. Oorzaken van de vergiftiging zijn:

Gifmoord:

Met behulp van bier en pillen om de bittere smaak te maskeren; als pijlvergif in strijd en jacht en als kris-

vergif voor ter dood veroordeelden.

Zelfvergiftiging:

Bij geneeskundigen (een weinig aantrekkelijke manier om de dood te zoeken).

Oeconomische vergiftiging:

Het misbruik van kraanogen tot het vangen van gevogelte dat als delicatesse wordt geserveerd. Als muizen-

en rattengif onder de naam ‘blind geboren’, waardoor mensen menen dat strychnine slechts giftig is voor

dieren, die blind worden geboren. Van Hasselt weet beter, maar meent overigens wel dat jonge dieren,

vooral als ze nog blind zijn, zeer gevoelig zijn voor strychnine.

Technische vergiftiging:

Vervalsing, biersoorten worden koppig gemaakt met zaden van de braaknoot of St. Ignatiusbonen.

Medicinale vergiftiging:

Het te ruim gebruiken of te snel laten stijgen van doses van Strychnaceae, in- en uitwendig. Het

volksgebruik van de St. Ignatiusbonen als koortsmiddel. Gebruik van de braaknootzaden als aphrodisiacum

en abortivum. Verwisseling van kreeftsogen met kraanogen. Kreeftsogen zijn twee kalkachtige lichamen in

de maag van een rivierkreeft, de kalk is calcium-carbonaat, dierlijke stof en een weinig calciumfosfaat.

Kraanogen of naar het Duits kraaienogen zijn volgens Pereira (1846) de zaden van een appelgrote bes van

de Strychnos nux-vomica of Gemeene Kraanoogenboom uit Indië. De zaden bevatten strychnine en

brucine, de bast van de boom slechts brucine. St. Ignatiusbonen zijn de zaden van een peervormige vrucht

van de Strychnos ignatia, een boom die thuishoort op de Philippijnen.

5.2. Van Hasselt laat op het hoofdstuk venena strychnacea direct het hoofdstuk venena sagittaria volgen,

omdat strychnine het meest bekende pijlvergif is. De overige pijlvergiften zijn slechts in te delen op basis van de

werelddelen waarin hun gebruik is waargenomen.

Een aantal van de verschijnselen van de strychninevergiftiging kan Van Hasselt bevestigen uit eigen

waarnemingen met de pijlvergiften. Hij heeft diverse dierproeven kunnen uitvoeren omdat hij van verschillende zijden

van monsters werd voorzien. Hij bedankt een aantal met naam vermelde officieren van gezondheid, de hoogleraren

Mulder en Schroeder van der Kolk, zijn medeleraren Mourix Kuypers en Persille en de apotheker De Vrij voor deze

geschenken. Deze onderzoekingen zijn niet in detail beschreven, maar moeten in de periode van 1840 tot 1858 zijn

uitgevoerd. Van Hasselt merkt in een aantal noten bij het hoofdstuk “Verschijnselen” op dat hij bij konijnen na

aanbrengen van pijlvergif en opgeloste strychnine in huidwondjes tetanus zag optreden. Als er binnen twee uur geen

tetanische verschijnselen optreden, is het levensgevaar als regel verdwenen. Bij honden zag hij dat deze dieren de

nux vomica en strychnine niet uitbraken, wat zij met de meeste vergiften wel doen. De naam braaknoot acht hij

derhalve niet terecht. Verder zag hij dat bij konijnen en honden vóór de tetanus de pupil vernauwd is en gedurende

de tetanus verwijd.
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Economische en wetenschappelijke motieven vormden in de negentiende eeuw voor Europese overheden,

handelslieden en onderzoekers de aanleiding om zich te verdiepen in de bevolkingen van de overzeese gebieds-

delen. Anthropologen wensten de primitieve volkeren te leren kennen, andere natuurwetenschappers de natuur

waarin deze stammen hun bestaan vonden.

In dit beeld past ook de versterkte aandacht voor de pijlvergiften, de natuurhistorische afkomst en de

physiologische werking. Pijlvergiften en plantendelen werden naar Europa overgebracht voor onderzoek naar de

giftige werking. Physiologen onderzochten de werking van de stoffen in dierexperimenten en gebruikten de stoffen als

instrument om door te dringen in de physiologie van organismen. Scheikundigen onderwierpen de pijlvergiften en

plantendelen aan hun scheidingsmethoden en trachtten de werkzame stof te isoleren. De geïsoleerde stoffen

kwamen voor bevestiging in handen van physiologen. Het was een moeilijk onderwerp voor de westerse

onderzoekers, zij bevonden zich op onbekend terrein en de inlandse bereiders van de pijlvergiften probeerden hen

om de tuin te leiden.

Voor Van Hasselt als arts-toxicoloog van de Militaire Geneeskundige Dienst hadden de pijlvergiften ook

praktische betekenis. De officieren van gezondheid van de zeemacht werden bij hun begeleiding van de

manschappen in de overzeese gebiedsdelen incidenteel geconfronteerd met gewonden door met gif bestreken pijlen.

Van Hasselt constateert dat uit onder andere rapporten van de officieren van gezondheid W.G.I. Vernhout en G. van

Overbeek de Meyer (1859), blijkt dat zij uitstekend waren voorbereid op dergelijke confrontaties en dat zij goede

resultaten boekten bij de behandeling van gewonden. Als wederdienst en op verzoek namen vele officieren van

gezondheid materiaal mee van hun reizen, waardoor Van Hasselt zijn kennis met betrekking tot de pijlvergiften kon

uitbouwen. Hij ontwikkelde zich door deze gezamenlijke inspanningen in Nederland tot de centrale figuur op het

gebied van de pijlvergiften en dit specialisme heeft bijgedragen tot zijn nationale erkenning als toxicoloog.

Van Hasselt is tot aan zijn pensioen in 1880 betrokken geweest bij het onderzoek van de pijlvergiften, ook al

gaf hij sinds 1858 geen lessen meer in de vergiftleer. Internationaal heeft hij als kenner van de pijlvergiften weinig

erkenning gevonden. Zijn latere werk, opgenomen in de Verslagen van de Koninklijke Akademie voor Weten-

schappen, zal voor onderzoekers uit andere landen moeilijk toegankelijk zijn geweest. Op zijn Franse publicaties (zie

II) over de Afrikaanse pijlvergiften heeft als enige de hooggeleerde Fraser uit Edinburgh gereageerd.

In het laatste kwart van de negentiende eeuw was het onderzoek van de pijlvergiften ook praktisch geheel in

handen van Duitse onderzoekers. Zij waren zo bedreven in pharmacologisch en toxicologisch onderzoek dat zij de

richting en methoden van onderzoek bepaalden en de gegevens van anderen konden verwaarlozen. Zie de

Handboeken van Louis Lewin en Rudolf Kobert.

Op pp. 415-431 geeft Van Hasselt van de Venena sagittaria het volgende overzicht:

Europese pijlvergiften:

Vergiften uit de Ranonkelfamilie o.a. nieskruid en monnikskap (Veratrum album en Aconitum napellus). Zij zijn

slechts historisch van betekenis.

Aziatische pijlvergiften:
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Met name op de eilanden van de Oost-Indische Archipel en de Philippijnen. Oepas, Upas en Ipo betekenen gif.

Oepas radja, vorstelijk vergift, uit de wortels van de Strychnos tieuté. Het werd uit de wortels bereid door koking. Het

heeft een bittere smaak en is oplosbaar in alcohol. Pelletier en Caventou hebben strychnine en brucine geïsoleerd,

hetgeen door de werking werd bevestigd.

Oepas antsjâr of antjar, uit het melksap van de bast van de stam of takken van de Antiaris toxicaria, de

Javaanse gifboom. Het sap werd niet gekookt, maar in de zon ingedikt. Als werkzaam beginsel heeft G.J. Mulder22 het

antiarine geïsoleerd. Hij ontving het sap van Prof. Blume toen deze in 1826 uit Buitenzorg repatrieerde (G.J. Mulder:

“Verhandeling over het vergif van den Javaanschen upas-boom”. Natuur- en Scheikundig Archief, deel V, 1837, p.

242).28 Vele bekende physiologen hebben met dit vergif in dierexperimenten gewerkt, onder andere Delille, Magendie,

Andral, Pelletier, Caventou, Horsfield, Brodie, Emmert, Leschenault, Bernard. Er is geëxperimenteerd op hoenders,

konijnen, apen, paarden en buffels. Van Hasselt heeft onderzoek herhaald op konijnen. Het oepas antjar behoort tot

de venena spinalia en staat wat werking betreft tussen oepas radja en de oerarisoorten in. Oepas radja geeft

overprikkeling van het ruggenmerg met tetanus. Oerari-soorten geven verlamming van het ruggenmerg. Oepas antjar

geeft prikkeling van het ruggenmerg met convulsies.29

De onderzoeksresultaten van Van Hasselt met Oepas antjar komen niet overeen met de latere bevindingen

van andere onderzoekers, behandeld in de werken van Kobert (1902) en Lewin (1923). Deze schrijven dat antiarine

primair op het hart werkt en dat de zenuwstoornissen secundair zijn. Of Van Hasselt heeft gewerkt met een gemengd

pijlvergif of hij heeft de verschijnselen niet juist ge ï nterpreteerd.

Amerikaanse pijlvergiften (uitsluitend Zuid-Amerika):

Er heerst nog veel botanische verwarring over de gifplanten. Collectiefnaam voor het vergif is oerari. De algemene

mening is dat het om drie hoofdsoorten gaat: oerari of woorara, curare en tikunas. Van Hasselt acht het niet

onwaarschijnlijk dat de eerste twee en mogelijk alle drie dezelfde afkomst hebben. Hij spreekt dit vermoeden uit op

grond van de klinische verschijnselen. De genoemde soorten bewerken alle drie verlamming en geen tetanus of

stuipen. Later stelt Van Hasselt dit vermoeden enigszins bij en is dan van mening dat de verschillende volksstammen

in Zuid-Amerika, evenals in Afrika en Azië, als pijlvergif meestal een mengsel gebruiken van vergiften die afkomstig

zijn van planten en dieren die in hun regio voorkwamen.

A. von Humboldt en de gebroeders Schomburgk (1844) hebben veel bijgedragen tot een betere beschrijving

van deze vergiften.

- Oerari hoort thuis in Engels en Hollands Guyana. Het werd verkregen door het uitkoken van de bast van

jonge takken van de Strychnos toxifera, de S. cogens en de S. schomburgkii. Het gif was zeer bitter van

smaak. Het verdoofde het ruggenmerg en doodde door verlamming der ademhalingsspieren.

                                                                   
28Snelders wijdt in zijn werk enkele pagina’s (93-108) aan de persoon en het werk van G.J. Mulder. Voor het vele
incidentele onderzoek verwijst hij naar andere schrijvers. W. Labruyère bespreekt in zijn dissertatie “G.J. Mulder,
1802-1880” (Leiden, 1938) op pagina 68 het onderzoek van antiarine. Het blijkt te gaan om een chemisch-analytisch
onderzoek met als bijzonderheid de opmerking dat de werking van antiarine bij aanwezigheid van suiker veel heftiger
is dan een oplossing in zuiver water. Van Hasselt schrijft in zijn “Handleiding der Vergiftleer” dat Mulder hem een
ruime hoeveelheid antiarine ter beschikking heeft gesteld en dat zij onafhankelijk van elkaar hebben vastgesteld dat
0,25 tot 6 mg antiarine dodelijk is voor een konijn.
29Magendie maakt als eerste onderzoeker een onderscheid tussen een convulsie en een tetanische kramp. Uit zijn
klinische beschrijving valt niet op te maken of zijn onderscheid overeenkomt met het onderscheid in deze begrippen
in de hedendaagse geneeskunde.
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- Curare werd gebruikt door de Indianenstammen uit het stroomgebied van de Orinoco. Bereiding eveneens

uit de bast van Strychnossoorten. Werkzaam bestanddeel was curarine. De werking van curare was identiek

aan die van oerari en meer analoog met opium dan met strychnine. Cl. Bernard vond dat de innervatie der

spieren door curare zeer spoedig werd vernietigd. Van Hasselt heeft bij konijnen onderzoek gedaan met

zeer oud pijlvergif en zag de dood pas na een half uur intreden.

- Tikunas was in gebruik bij de Indianenstammen uit het stroomgebied van de Amazone. Als moederplant

werd genoemd de Cocculus amazonum, maar deze was botanisch nog niet behoorlijk gekarakteriseerd.

Het werd verkregen door het uitkoken van de jonge loten. Van de drie vergiften is Tikunas het langst

bekend, Fontana, Albinus, Van Musschenbroek en Van Swinden hebben met het Tikunas reeds onderzoek

gedaan. Het vermoeden bestond dat het gif analoog was aan picrotoxine uit de Anamirta of Menispermum

cocculus, een klimplant uit de Oost-Indische Archipel. De zaden, de kokkelkorrels, werden gebruikt om

luizen te bestrijden en vissen te vangen. Het gif behoorde tot de venena acria-narcotica. Bij de mens zag

men alle verschijnselen van een irriterende vergiftiging: maag- en buikpijn, diarree, gevolgd door een

verlamming van de willekeurige spieren, slaapzucht, een enkele maal stuipen. Morphine zou als dynamisch

tegengif van picrotoxine werkzaam kunnen zijn.

Door gebrek aan onderzoeksmogelijkheden kon Van Hasselt zijn vermoedens over de samenstelling van de

curarevergiften niet hard maken. Het is overigens niet waarschijnlijk dat hij met meer onderzoeksfaciliteiten meer

gegevens had verkregen. Zelfs Louis Lewin schrijft in 1923 dat over de werkzame bestanddelen van curare het

laatste woord nog niet is gesproken, terwijl hij al veel meer informatie uit de landen van herkomst heeft en over meer

scheikundige mogelijkheden beschikt dan Van Hasselt. Lewin meldt, evenals Van Hasselt zonder bronvermelding, dat

Leidse onderzoekers in de achttiende eeuw als eersten het Tikunasgif hebben onderzocht. Lewin noemt de curare

een gifcompositie, samengesteld door speciale gifbereiders. Eén of meer Strychnossoorten vormen het voornaamste

giftige bestanddeel van de curare.

De verschillende Strychnossoorten lopen uiteen in giftigheid. De S. toxifera, de S. cogens en de S.

castelnaei leveren sterk giftige curare: 0,2 mg van een door Lewin gemaakte curare veroorzaakte subcutaan

aangebracht de verlamming van een kikvors. Curare is een belangrijk handelsproduct in Zuid-Amerika. Het wordt

verkocht in kalebassen, in bamboebuisjes, in aardewerkpotjes of in van bast gemaakte zakjes. De prijs wordt bepaald

door de giftigheid van het product, in feite door kwaliteit en kwantiteit aan Strychnossoorten. Met andere vergiften,

bijvoorbeeld de Cocculus amazonum, wordt getracht de activiteit van de goedkopere curares op peil te houden. De

overeenkomst tussen het Oost-Indische picrotoxine en het vergif van de Zuid-Amerikaanse Cocculus amazonum is

nooit bevestigd. De door Van Hasselt geschetste mogelijkheid dat de drie soorten pijlvergif in Zuid-Amerika dezelfde

afkomst hebben, onderschrijft Lewin. De drie soorten pijlvergif zijn mengsels van de ter plaatse beschikbare vergiften.

Curare is van alle drie mengsels een component, zij het dat de moederplanten niet alle evenveel curare bevatten.

Lewin stelde in zijn dierproeven vast dat curare oraal gegeven ook verlammend werkt; de orale dosis is ruw

weg de honderdvoudige van de subcutane dosis. Curare wordt als zodanig snel afgescheiden; urine van behandelde

dieren is bij injectie giftig voor andere dieren.
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Afrikaanse pijlvergiften:

Van Hasselt weet in zijn Handleiding der Vergiftleer alleen te melden dat stammen in de Kaapse binnenlanden

pijlvergiften gebruiken. Zij zouden zich bedienen van het sap van de Amaryllis of Haemanthus toxicaria en van het

melksap van Rhus- en Euphorbiasoorten. Van de pijlvergiften uit West-, Centraal- en Oost-Afrika is dan nog niets

bekend.

Voor de therapeutische behandeling van pijlverwondingen verwijst Van Hasselt naar enkele hoofdstukken in

de Algemene Inleiding, deel I. Hij vult de mechanische behandeling aan met een chemische: het kaliumjodide zou als

antidotum kunnen werken omdat het gevormde strychninejodide minder giftig is dan andere strychnineverbindingen.

Voor de symptomatische behandeling van strychninevergiftingen stelt hij antitetanica voor zoals morphine, chloro-

form, hachisch, coniine, medicinale blauwzuurbereidingen, met name de aqua laurocerasi; tabakclysma’s en

kunstmatige ademhaling in geval van asphyxie, soms ondersteund door tracheotomie.

Voor de Zuid-Amerikaanse pijlgifverwondingen geldt dezelfde mechanische en chemische behandeling;

symptomatisch zijn opwekkende middelen nodig zoals camphora, moschus, alcoholica, enzovoort. Een lang

voortgezette kunstmatige ademhaling is nuttig, evenals luchtinblazingen.

Verslagen voor de KAW

In 1856 werd Van Hasselt benoemd tot lid van de KAW.

Zijn eerste verslag voor de KAW in 1858 betreft het pijlvergif van de Poggi-eilanden, gelegen langs de

zuidwestkust van Sumatra. Officieren van gezondheid hadden met gif bestreken pijlen en bladeren van een plant

meegebracht. Van Hasselt heeft het afgeschraapte gif, een bladerenpoeder en een bladerenextract onderzocht met

konijnen, hoenders, een kikvors en een hond als proefdieren. Op grond van de resultaten kwam hij tot de conclusie

dat het gif identiek was aan oepas antjar van de Antiaris toxicaria en dat de bladeren waren meegegeven ter

mystificatie of afkomstig van een plant die als hulpstof gebruikt was.

Omdat voor scheikundig onderzoek te weinig materiaal beschikbaar was, heeft Van Hasselt gebruik

gemaakt van het kikvorshart als physiologisch reagens, zoals Brodie, Kölliker, Pelikan en anderen deze hebben

toegepast voor de toxicologische herkenningsleer. Pelikan heeft aangetoond dat de stilstand van het hart in systole

kenmerkend is voor de werking van het antjar; oepas radja en curare doen dat niet.30

Van Hasselts tweede verslag in de KAW is van 1861. Hierin verhaalt hij van een confrontatie van een

verkenningsploeg aan de zuidwestkust van Sumatra met inboorlingen van de Mentaweh-eilanden. De eilanders

overvielen met pijlschoten een prauw en een sloep met manschappen. Drie personen, waaronder de luitenant,

werden gedood, vier werden gewond. Om deze overval te bestraffen werd een expeditie uitgestuurd en de vijandige

kampong verwoest. Tijdens deze strafexpeditie werden de troepen regelmatig door eilanders aangevallen. De

                                                                   
30E.W. Pelikan: Beiträge zur gerichtliche Medizin, Toxikologie und Pharmakodynamik (Würzburg, 1858). Kölliker en
Pelikan waren vol lof over Van Hasselts Handleiding der Vergiftleer. Het zich beschermen door een dikkere kleding is
een van ouds bekende prophylactische maatregel. Rumphius schreef in 1650 in zijn Amboinesé Kruidtboek over een
opperkleed van zeemleer om zich tegen de spat- of blaaspijltjes te beschermen. Een lederen jack is nog steeds een
geliefd kledingstuk.
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gifpijlen werden direct uitgetrokken, de wonden uitgezogen en gedilateerd, kopglazen gezet, de wonden met

ammonia liquida behandeld en verbonden en ammonia liquida werd ingegeven.

Bij allen volgde zwelling der watervaatsklieren met pijn langs de loop der watervaten; inwrijving met kwikzalf

bewees daartegen goede diensten. Om ontsteking tegen te gaan werden bloedzuigers gezet. Geen van de patiënten

is verloren gegaan. “Waarlijk de geneeskunde heeft hier één van haar schoonste triomfen mogen vieren”.

De officieren van gezondheid der Marine W.G.I. Vernhout en G. van Overbeek de Meyer, bij de confrontatie

betrokken, hebben met de pijlen proeven uitgevoerd bij kippen, duiven en een aap. Zij kwamen tot de conclusie dat

het gif het oepas antjar was.

Van Hasselts derde verslag in de KAW is van 1872. In 1868 werd hem door een particulier uit Kaap de

Goede Hoop, tijdelijk te ‘s-Gravenhage verblijvend, een boog en een koker met pijlen toegezonden, veroverd op de

wilde Bosjesmannen langs de Hartebeestrivier. De Nederlander wilde graag weten om welk gif het ging en welk

tegengif van nut kon zijn, alvorens naar de binnenlanden van Zuid-Afrika terug te keren.

Van Hasselt heeft de literatuur over de pijlvergiften bijgehouden en denkt daarom een aanvulling te kunnen

geven op zijn korte hoofdstuk Afrikaanse pijlvergiften in de tweede druk van zijn Handleiding der Vergiftleer. Tot de

literatuur behoorde een dissertatie van G. Krebs: “De Afrorum veneno sagittario” (Berlijn, 1832), waarin het

onderzoek beschreven was dat Krebs onder leiding van Prof. Hertwig aan de Berlijnse Veeartsenijschool met het

Kaapse pijlvergif had uitgevoerd bij duiven, hoenders, konijnen, honden, katten, schapen, kalveren en paarden. Het

collectieve vergiftigingsbeeld omvatte onrust, duizeling, pupilverwijding, braking, vloeibare ontlasting, herhaald

urineren, benauwdheid en hartkloppingen. Het gif behoorde kennelijk tot de venena narcotico-acria en vertoonde een

overeenkomst met de symptomen van een oepas antjar-vergiftiging.31

Van Hasselt heeft dan zelf met assistentie van ambtgenoot Kooyker het Kaapse pijlvergif onderzocht op een

kikkerhart. Het hart van de behandelde kikker stond stil in systole. Het Oost-Indische antjar deed dat ook, maar het

onbekende gif is minder snel werkend. Bovendien komt de Antiaris toxicaria in Afrika niet voor. Van Hasselt hield

het voor mogelijk dat het Kaapse en het West-Afrikaanse pijlvergif van dezelfde moederplant afkomstig zijn en voor

het laatstgenoemde pijlvergif denkt hij aan een Echitessoort uit de familie van de Apocynaceae. Hij komt niet terug op

zijn mededeling in de Handleiding der Vergiftleer, dat naar beweerd wordt de Kaffers, Hottentotten en Bosjesmannen

zich voor hun pijlvergif bedienen van de bol van de Amaryllis of Haemanthus toxicaria. Jaren later blijkt uit het

onderzoek van Lewin dat deze bewering correct was.

Alhoewel Van Hasselt zelf zijn onderzoek oppervlakkig vond, stuurde hij het verslag ervan in voor publicatie

in de Archives Neérlandaises des sciences exactes et naturelles.11 De hoogleraar Th.R. Fraser uit Edinburgh schreef

Van Hasselt naar aanleiding van de publicatie dat hij het Oost-Afrikaanse pijlvergif had onderzocht in experimenten

met konijnen, honden, katten en duiven. In deze experimenten was gebleken dat het Oost-Afrikaanse pijlvergif in

werking overeenkwam met een alcoholisch extract uit het Strophantuszaad, beide waren hartvergiften. Fraser vroeg

zich in zijn brief af of het West-Afrikaanse pijlvergif niet identiek kon zijn met het Oost-Afrikaanse pijlvergif.

                                                                   
31Van Hasselt vond deze dissertatie in een boekenstalletje, toen hij door Amsterdam wandelde na de overplaatsing
van de RKMG in 1868 naar het Athenaeum Illustre.
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Van Hasselt reageerde daarop met een tweede mededeling in de Archives Néerlandaises, waarin hij de

achtergronden vergeleek van het pijlvergif dat hij Guinees pijlvergif noemde, en van het pijlvergif van Fraser, door

deze ‘Kombé Arrow-poison’ genoemd. Van Hasselt kwam tot de conclusie dat Fraser gelijk had met zijn

veronderstelling en liet zijn benaming ‘Guinees pijlvergif’ vallen.

Fraser reageerde opnieuw en deelde Van Hasselt mee dat het vergif afkomstig was van een houtachtige

klimplant die door Prof. Oliver te Kew aanvankelijk was gedetermineerd als Strophantus hispidus, een plantensoort

uit de familie van de Apocynaceae. Later was hij daarop teruggekomen en had de plant als een nieuwe soort

aangewezen, de Strophantus kombé.

Van Hasselt zet in een vierde verslag in de KAW van 1873 deze ontwikkelingen inzake het West- en Oost-

Afrikaanse pijlvergif uiteen. Later wordt ook deze kennis weer achterhaald. Lewin (1923)14 geeft aan dat er in Afrika

vele Strophantussoorten groeien. De glycosiden verschillen in de aanhangende suikers, maar niet in werking. De

Strophantus kombé is geen aparte soort, de plant is identiek aan de Strophantus hispidus.

De officier van gezondheid Dammann brengt een pijlkoker met enige gifpijlen mee uit het land der Somali’s,

Oost-Afrika. Uit onderzoek in het Physiologisch Laboratorium van Prof. Place te Amsterdam blijkt dat het gif niet

strychnine-houdend is, maar een toegezegd vergelijkend onderzoek met het Kombépijlvergif is niet gerealiseerd.

Van Hasselts vijfde verslag in de KAW van 1877 is zijn derde mededeling over de Afrikaanse pijlvergiften en

betreft het pijlvergif van een Kafferstam uit Zuid-Afrika. De pijlkoker met gifpijlen ontving Van Hasselt van de

secretaris van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem, F.W. van Eeden. De pijlkoker

met pijlen was bestemd voor plaatsing in het Koloniaal Museum, toen nog in Haarlem.

Aangezien Van Hasselt persoonlijk niet meer in de gelegenheid was om toxicologisch onderzoek uit te

voeren, heeft hij Van Braam Houckgeest, officier van gezondheid en aangewezen voor het onderwijs van de militaire

kwekelingen te Amsterdam, verzocht dit onderzoek voor hem te doen.

Van Hasselt was toen Inspecteur-Generaal van de Militaire Geneeskundige Dienst en woonde in

‘s-Gravenhage. Van Braam Houckgeest deed zijn onderzoek in het Physiologisch Laboratorium van het Athenaeum

Illustre en heeft de resultaten gepubliceerd in het Nederlands Militair Geneeskundig Archief van 1877. Van Hasselt

kwam tot de conclusie dat het physiologisch onderzoek van Van Braam Houckgeest in waarnemingen veel

nauwkeuriger is dan het onderzoek van Kooyker en hemzelf een kleine tien jaar daarvoor. Het Kafferpijlvergif is in

een kikkerproef vergeleken met het pijlvergif van de Bosjesmannen en met het Kombépijlvergif. Alle drie hebben een

werking op het zenuwapparaat van het hart, waarbij het effect van het Kafferpijlvergif sterk gelijkt op dat van het vergif

van de Bosjesmannen. Om tot zekerheid te geraken is het noodzakelijk meer botanische en chemische onderzoeken

te doen.

Van Hasselts zesde verslag in de KAW van 1880 gaat over de afkomst van het curare. Dit pijlvergif is door

het werk van Claude Bernard (1856)1 wereldvermaard geworden. Curare-preparaten kunnen door het gebruik van

verschillende Strychnossoorten een zesvoudig krachtsverschil hebben.
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Van Hasselt bleef ervan overtuigd dat de Indianen slangengif verwerken in hun curare-composities. Hij

verbaasde zich erover dat de Strychneae uit Zuid-Amerika een geheel andere werkzame stof bevatten dan de

Strychneae uit Zuid-Azië. Hij meldt niet dat de Strophantus-soorten uit tropisch Afrika weer een geheel andere actieve

stof bevatten terwijl in zijn tijd deze plantensoorten ook nog tot de Apocynaceae worden gerekend. In moderne

literatuur behoren de Strophantussoorten met de Vincasoorten, de Rauwolfiasoorten en de Nerium oleander tot de

Apocynaceae, de hondsgift- of maagdenpalmfamilie en de Strychnossoorten tot de Loganiaceae, de

braaknootfamilie.

Het werk van Van Hasselt over de pijlvergiften samenvattend, kan worden gesteld dat zijn onderzoek

hoofdzakelijk literatuurgericht was en dat zijn experimenteel onderzoek te fragmentarisch was om de grenzen van

kennis te verleggen. Hij had mogelijk wel anders gewild, maar hij had te werken binnen zijn opdracht en faciliteiten

van de Militaire Geneeskundige Dienst. Hij had bij zijn dierexperimenteel werk de hulp van de vierdejaars kweke-

lingen, maar had niet de steun van onderzoekers verbonden aan klinieken of instituten van Hogescholen. Van Hasselt

had een brede belangstelling en een brede taakstelling en ook dat vormde een belemmering voor onderzoek in de

diepte.

Door zijn onderzoek en lessen waren de militair-geneeskundigen die naar de overzeese gebiedsdelen

werden uitgezonden goed bekend met de vergiften die zij konden ontmoeten en goed voorbereid op de maatregelen

die zij dienden te nemen. Met zijn onderzoek aan de pijlvergiften heeft Van Hasselt voldaan aan de militaire

doelstelling. Natuurwetenschappelijk gezien heeft hij het probleem niet opgelost en in de latere wetenschappelijke

literatuur wordt zijn onderzoek dan ook weinig of niet aangehaald.

VI.1.3. Artikelen over toxicologische onderwerpen in wetenschappelijke en populaire tijdschriften

Nederlandsch Lancet, Tijdschrift voor de geneeskundige Wetenschappers in haren geheelen omvang.

2e serie, 1e jaargang, 1845/46, pp. 129-142:

- Over tabaksrook-klisteren: In dit artikel beschrijft Van Hasselt de geschiedenis van de tabaksrookklisteer als

goed en kwaad vergif en de onderzoeksbevindingen in de West-Europese landen.

2e serie, 2e jaargang , 1846/47, pp. 293-321:

- Over tegengiften: Van Hasselt onderscheidt tegengiften in drie groepen. Specifieke antigiften zijn eiwitten

tegen minerale vergiften, looizuur tegen plantaardige vergiften en chloor tegen dierlijke vergiften.

Dynamische tegengiften zijn de empirisch gevonden middelen, die op onbekende wijze werken als er reeds

vergiftigingsverschijnselen zichtbaar zijn. Voorbeelden zijn koffiedrank tegen een opiumvergiftiging en

ammonia tegen een blauwzuurvergiftiging. ‘Dynamisch’ wijst op de kracht, niet op de wijze van werking.

Chemische tegengiften zijn de ware antidota, zij gaan met het vergif een chemische verbinding aan.

Voorbeelden zijn azijnzuur met loog en ijzeroxidehydraat met arseen. Van Hasselt hecht, zoals meer van

zijn tijdgenoten, beperkte waarde aan de dierproeven van Orfila.

2e serie, 2e jaargang , 1846/47, pp. 596-603:
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- Over het ijzeroxidehydraat als tegengift van acidum arsenicosum: Behalve voor moord en zelfmoord wordt

arsenicum toegepast voor het verdelgen van ongedierte, voor het vermengen met zaaigraan, voor het

balsemen van lijken en als goed vergif uitwendig tegen de schurft van schapen en tegen kanker bij de

mens. De voor- en nadelen van vele antidota worden besproken, onder andere het door Bertrand in 1813

beproefde en door Orfila verworpen houtskool en de daarna door Garrod ge ï ntroduceerde beenderkool. De

ijzerverbindingen, onder andere crocus martis, zijn de in de praktijk meest toegepaste tegengiften in geval

van een arsenicumvergiftiging. Van Hasselt bevestigt in proeven met konijnen dat de verbinding van

ijzeroxidehydraat met rattenkruit giftig blijft en dat ijzeroxidehydraat in hoge doses zelf ook giftig is.

Niettemin acht hij de toepassing aanvaardbaar, mits ook andere hulpmiddelen, zoals een zacht

braakmiddel, worden gebruikt. Het ijzeroxide in water moet door de apotheker volgens het recept van een

pharmacopoea worden gemaakt, het in de praktijk gebruikte koelwater van grofsmederijen is waardeloos.

2e serie, 2e jaargang , 1846/47, pp. 150-162:

- Boekbespreking van “Beknopte tafel der vergiftigingen”, uit het Frans vertaald door J.A. Goedbloed: Er zijn

vele vergiftkundige tafels in omloop, maar in de ogen van Van Hasselt zijn de goede schadelijk en de

slechte gevaarlijk. Zij voldoen niet aan de vereisten van volledigheid en juistheid. Het indelen van vergiften

in vier klassen: ontstekende, verdovende, ontstekend-verdovende en bijzondere vergiften, heeft als nadeel

dat de eigenaardigheden van een vergif te weinig aandacht krijgen. Met name de laatste twee klassen

noemt Van Hasselt bonte groepen. Hij wijst op een groot aantal omissies en onjuistheden in het werk van de

onbekende Fransman. De maagpomp als behandelingsmiddel wordt in het geheel niet genoemd. Van de

narcotische vergiften wordt gezegd dat zij werken na absorptie in de bloedbaan en alhoewel Van Hasselt

deze gedachte aanhangt is het onder toxicologen nog steeds een strijdpunt. Bij de braakmiddelen als

antidota wordt geen onderscheid gemaakt in de zacht- en sterkwerkende middelen, terwijl een keuze daarin

voor de eerste twee klassen van vergiften van essentieel belang is. Van de loodvergiftiging geeft Van

Hasselt aan dat hij liever een ons van het vergif inneemt dan de gelijke hoeveelheid van het voorgestelde

antigif zwavelwaterstof of alcoholische sulfiden opgelost in water. Hij laat zich in deze boekbespreking

kennen als een voorstander van de individuele behandeling van vergiften.

2e serie, 2e jaargang , 1846/47, pp. 683-692:

- Boekbespreking van “Handleiding tot het leeren kennen en behandelen der vergiftigingen”, naar het

Engelsch van Dr. A. Todd Thomson: De handleiding is door de vaderlandse kunstgenoot Kilian vanuit het

Hoogduits overgebracht in de Nederduitse taal. Het boekje is geschreven voor de praktische geneesheer en

dat is de reden dat niet alle vergiften worden behandeld. Kwalijk is dat er met de vertalingen fouten

geslopen zijn in de chemische en plantennamen. Jodium als tegengif bij metaalvergiftigingen, een Franse

vinding, wordt niet genoemd. De aanbeveling om de maagpomp te gebruiken bij een kopervergiftiging wordt

door Van Hasselt in twijfel getrokken. Thomson heeft zelf de tekst van de handleiding uitgegeven als

aanhangsel bij een uitgebreide ‘pharmaceutische’ arbeid. Van Hasselt vraagt zich af of Thomson wel heeft

ingestemd met een zelfstandige en bewerkte uitgave van zijn aanhangsel.
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2e serie, 4e jaargang, 1848/49, pp. 496-482:

- Over vergiftiging door kwikdampen en het gevaar van hun oeconomisch-technisch gebruik: Van Hasselt

geeft als inleiding een aantal in de literatuur beschreven vergiftigingen door kwikdampen. Hij gaat dan over

op het gebruik van kwikdampen in woon- of slaapvertrekken als bestrijdingsmiddel van wandluizen. Hij was

door een particulier, die openbaarmaking wenste, op de hoogte gesteld van een incident in het noorden van

het land. Het slaapvertrek van een huurhuis werd rondom dichtgeplakt. In het verwarmde vertrek werden

pannen geplaatst die gevuld waren met vloeibaar kwik. Bij het openen van het vertrek na vier dagen vond

men alles overdekt met een witachtige aanslag. Nadat alles was schoongemaakt en 36 uur was

geventileerd, werd het vertrek in gebruik genomen door een jonge vrouw met haar driejarig kind. Na drie

nachten in het vertrek geslapen te hebben, meestal met open raam, werd de moeder ziek en twee dagen

later het kind. Bij de moeder openbaarde zich blaasjes in de mond en pijn in alle tanden en kiezen, bij het

kind een pijnlijke mond en gezwollen tandvlees. Beide patiënten konden alleen maar vloeibaar voedsel tot

zich nemen. De ontboden geneesheer dacht aan tongblaar die destijds onder het vee heerste. De

huisgenoten dachten niet aan de berokingsgeschiedenis, informeerden daardoor ook niet de behandelende

arts en moeder en kind bleven in het vertrek slapen. Er ontwikkelde zich een speekselvloed, een

eigenaardige foetor ex ore en nachtelijke koortsen. Eerst acht dagen na het begin van de aandoening kwam

door herhaald vragen van de arts de herinnering aan de kwikberoking weer bovendrijven en het slaapver-

trek werd zonder dralen gesloten. De moeder kreeg na vier weken een abortus, de patiënten herstelden

langzaam en werden na een half jaar genezen verklaard. Een dienstmaagd die ter oppassing der zieken

ook drie dagen in het slaapvertrek had doorgebracht, werd eveneens ziek, maar in mindere mate.

Door navragen en literatuur doornemen kwam Van Hasselt erachter dat hij geen uitzonderlijke casus had

beschreven. Wandluizen kwamen veel voor en kwikberoking was de gebruikelijke behandeling, ook in Frankrijk en

België. Goede ventilatie had wel enig effect, want de chronische beefverlamming en het totale verlies van tanden

waren niet opgetreden. De kwikdamp dringt zelfs in gesloten kasten door, de daarin bewaarde gouden sieraden

werden geamalgameerd. Zwavel als ontsmettingsmiddel wordt geroemd, maar Van Hasselt acht dat nut nog niet

bewezen.

2e serie, 5e jaargang, 1849/50, pp. 81-99:

- Over het vergiftig vermogen van metallisch kwik, vooral in den vloeibaren toestand: Van Hasselt komt terug

op de grijswitte aanslag die vloer en voorwerpen in het slaapvertrek bedekte en op het wel of niet giftig zijn

van vloeibaar kwik. Hij heeft in de handboeken van Büchner, Pereira en Orfila gelezen dat het neerslag in

feite fijn verdeeld vloeibaar kwik is. De kwikdruppels worden zichtbaar als het neerslag in een mortier wordt

verwreven. Door moeder en kind is vloeibaar kwik ingeademd.

Vloeibaar kwik als zodanig en in de vorm van pillen en zalf werden al in de zestiende eeuw als

geneesmiddel toegepast. Als zodanig oraal ter opheffing van hardnekkige darmverstoppingen, beklemde breuken en

darminkokering en ter uitdrijving van ingeslikte muntstukken. Als kwikzalf uitwendig en kwikpillen inwendig tegen de
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venerische ziekte syfilis. Dierproeven aan het begin van de negentiende eeuw, onder andere door Orfila, toonden aan

dat vloeibaar kwik in het proefdier geen physiologische werking had. De bevindingen in de dierproeven stemden

evenwel niet overeen met sommige ervaringen in de praktijk. Verschijnselen als speekselvloed en verlies van tanden

en kiezen traden op na inwendig gebruik van metallisch kwik. Van Hasselt veronderstelde na bestudering van de

literatuur dat de uiteenlopende ervaringen het gevolg waren van de verschillen in toegepaste hoeveelheden. Een

grote hoeveelheid vloeibaar kwik in één dosis wordt door het hoogspecifiek gewicht en door de adhaesiekrachten niet

geabsorbeerd, terwijl kleine hoeveelheden in dagelijkse doses zich zullen verdelen en wel in het bloed zullen worden

opgenomen.

Van Hasselt onderzocht zijn hypothese in een proef met een konijn. Hij diende het een maand lang dagelijks

per maagsonde geringe hoeveelheden metallisch kwik toe. Toen het konijn gezond bleef bracht hij enkele hoge doses

kwik in en weer waren er geen ziekteverschijnselen zichtbaar behalve een abortus. Een half jaar later had collega

Bauduin (1822-1885) een proefdier nodig voor zijn lessen in de weefselleer en hij offerde het konijn in overleg met

Van Hasselt. Bij openen van de lichaamsholten zagen zij longen bezaaid met tuberkels en bij doorsnijden van de

knobbels vonden zij abcessen met daarin duidelijke kwikbolletjes. Van Hasselt was verrast door deze bevinding en hij

verbond er de conclusie aan dat metallisch kwik in kleine hoeveelheden toegediend vanuit de darm in het bloed

overgaat en dat de giftige werking op afstand zich kan openbaren in een longaandoening. Hij achtte zich in zijn

conclusies gesteund door A. Numan, hoogleraar aan ‘s Rijksveeartsenijschool, die had geschreven over runderen die

leden aan een pneumonia mercurialis na een uitwendige behandeling met ruime hoeveelheden kwikzalf.

Van Hasselts dierexperiment en de daaruit getrokken conclusies wijken niet af van de in die tijd gevolgde

procedures. Ondanks de primitieve opzet en gevolgtrekking is zijn hypothese over de absorptie van vloeibaar kwik,

indien verdeeld toegediend, door veel later onderzoek juist gebleken. Het kwikonderzoek bij konijnen is opgenomen in

de “Handleiding der Vergiftleer”, p. 141 en p. 159.

2e serie, 5e jaargang, 1849/1850, pp. 743-747:

- Waarneming eener toevallige vergiftiging door Datura stramonium bij negen personen: Deze casus van

een doornappelvergiftiging is Van Hasselt medegedeeld door zijn collega Matthijsen. In het voorjaar van

1841 had een welgesteld heer H. een aantal gasten uitgenodigd voor een kruidenwijnpartij. Hij had bij

apotheker A. de daartoe gewoonlijk gebezigde kruiden besteld, maar zijn knecht ging naar apotheker B. die

gewend was de heer H. te voorzien van herba stramonii als middel tegen zijn asthma. De vergissing werd

niet opgemerkt en ‘s avonds tegen half acht werd het gezelschap de verraderlijke Meidrank aangeboden.

Binnen een half uur vertoonden alle gasten vergiftigingsverschijnselen, waaronder hoogrood opgezet gelaat,

tongverstijving met onverstaanbare spraak, verwijde pupillen met dubbelzien, motorische onrust met

dwangbewegingen en verhoogde aandrang tot urinelozing. Na de gewone behandeling met emetica,

purgantia, bloedonttrekking, opwekkende middelen en een lange nachtrust kwamen allen bij kennis met een

sterk gevoel van vermoeidheid en onvermogen om geregeld te denken. Enkele patiënten klaagden nog

dagen daarna over dubbelzien.
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Van Hasselt constateerde dat wijn in strijd met de algemene opvatting geen goed antidotum is van

plantenzuren en narcotica. Ondanks de gelijktijdige toediening van het plantenvergif en wijn braken de

vergiftigingsverschijnselen door.

Er valt wel wat af te dingen op deze constatering, de extractiekracht van de wijn zal in het geval van de

Meidrank hebben overheerst. Reeds de Oude Grieken wisten dat het te vroeg toedienen van wijn een averechts

effect had op de werking als antidotum. Verder wordt er wellicht te veel belang gehecht aan de uitgebreide

therapeutische behandeling en was een goede nachtrust voldoende geweest. Het is en blijft riskant om conclusies te

trekken uit casuïstiek, in het bijzonder wanneer de opgenomen dosis van het vergif onbekend is.

3e serie, 4e jaargang, 1854/55, pp. 325-346:

- Over vergiftiging door lucifers: Witte fosfor is het giftige bestanddeel van luciferkoppen. Er werden in de tijd

van Van Hasselt al miljoenen lucifers gefabriceerd. De recepten voor het luciferdeeg in de verschillende

fabrieken en in de diverse landen liepen sterk uiteen. De berekende hoeveelheid fosfor in een luciferkop kon

variëren tussen 0,05 mg en 1,2 mg. Er is dan al een uitgebreide casuïstiek van fosforvergiftigingen,

kinderen knabbelden op de luciferkoppen, een doos lucifers viel ongemerkt in een ton karnemelk, kippen

pikten weggeworpen luciferkoppen op, kinderen aten de rozijnen die als rattengif gevuld waren met luci-

ferkoppen en werkers in de luciferfabrieken leden aan kaaknecrose.

Van Hasselt trachtte een weg te vinden in de chaos van gegevens en deed enig experimenteel onderzoek.

Het verhaal over zijn onderzoek is terug te vinden in zijn Handleiding der Vergiftleer bij de behandeling van de fosfor,

pp. 66-73.

Van Hasselt geeft J.E. de Vrij, apotheker te Rotterdam, de eer van het ontdekken van de rode fosfor als

alternatief voor de witte. De Vrij toonde in 1851 in een reeks proeven op een hond aan dat de rode allotropische vorm

van fosfor veel minder giftig is. In buitenlandse tijdschriften wordt De Vrij niet genoemd en geldt Schrötter (Wenen,

1845) als de ontdekker. De rode fosfor blijkt ook geschikt voor de fabricage van lucifers en in de jaren vijftig zijn in

Engeland al enkele fabrieken overgeschakeld op rode fosfor. Een internationaal verbod op het gebruik van witte

fosfor in de fabricage van lucifers komt pas in 1907 tot stand onder de naam Bernse Conventie.

Het Repertorium. Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang

Van Hasselt is geneeskundig redacteur van 1850 tot 1854. “Ik acht het meer algemeen toegankelijk maken

van het voornaamste, dat in den vreemde vooral door de periodieke pers voor onze wetenschap en kunst belangrijks

wordt geleverd, ten behoeve van velen onzer Vaderlandschen Geneeskunstoefenaren niet slechts nuttig, maar zelfs

noodig, opdat zij niet achterlijk blijven in de wetenschappelijke beoefening onzer kunst, gelijk ons door sommige

buitenlanders, grootendeels ten onregte, wordt ten laste gelegd.”32

                                                                   
32‘Grootendeels ten onregte’ wordt verder niet uitgelegd en lijkt in tegenspraak met het nuttig en nodig zijn. Voor
praktiserende artsen was het niet ongewoon een achterstand te hebben, zelfs in de landen die in de
wetenschappelijke geneeskunde voorop liepen.  Kobert schrijft nog in 1892 dat meer dan de helft van de artsen,
praktiserend in het Duitstalig gebied, geen lessen in de toxicologie hebben gehad.
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Het Repertorium is een referatentijdschrift, onderverdeeld in een tiental rubrieken. De toxicologische

referaten zijn opgenomen in de rubriek Hygiëne, Diaetetica, Pharmacologie en Toxicologie. Terwijl de vorige redac-

teur F. Rienderhoff, collega van Van Hasselt, met name aandacht gaf aan artikelen over goede vergiften, staan bij

Van Hasselt de artikelen over de kwade vergiften centraal. Hij beperkt zich niet tot een samenvatting van het artikel,

maar voorziet de meeste uittreksels van een uitvoerig commentaar.

De stand van zaken in de toxicologie is af te lezen aan het referaat 84, jaargang 1850, p. 81. Over de

werking der vergiften zegt Blake in The American Journal of the Medical Sciences, July 1849, p. 97: “Vergiften

werken alleen na hun overgang in de bloedstroom.” Addison, Morgan, Christison en Taylor verdedigen het oude

standpunt en zijn van mening dat vergiften ook dodelijk kunnen werken door onmiddellijke zenuwgeleiding, door de

zgn. sympathische werking. Hun opvatting werd gevoed door de dodelijke werking van blauwzuur, die sneller is dan

overeenkomt met de circulatiesnelheid van het bloed. Van Hasselt is het voorlopig met deze laatste onderzoekers

eens. Het is niet ondenkbaar dat de opleiding in het geneeskundig stelsel van Broussais nog meespeelt in zijn

gedachtevorming. Ziekten begonnen als gastritis en werden door het om de maag liggende zenuwnetwerk naar

andere organen geleid. Over de invloed van chemische stoffen op de prikkelgeleiding in het zenuwstelsel is dan nog

niets bekend.

De overige artikelen van Van Hasselt in het Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen, in de

Aantekeningen van het Verhandelde in de Sectievergaderingen van het Provinciaal Utrechtsch genootschap van

Kunsten en Wetenschappen, in het Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, in

het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, in de Verhandelingen, Mededelingen en Processen Verbaal van de

Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling Wis- en Natuurkunde en in de populaire tijdschriften Pantheon en

Schat der Gezondheid zijn opgenomen in Bijlage 1: Chronologisch overzicht van de activiteiten van A.W.M. van

Hasselt.

Rapport “Tot onderzoek van drinkwater in verband met de verspreiding van cholera en tot aanwijzing der

middelen ter voorziening in zuiver drinkwater”. ‘s-Gravenhage, 1868

Dit is het rapport van de commissie van 16 juli 1866 aan de Koning. De commissie bestond uit tien

personen: hoogleraren, leraren waaronder Van Hasselt, en inspecteurs van waterstaat, geneeskundig staatstoezicht

en middelbaar onderwijs. De jongste cholera-epidemie was juist over zijn hoogtepunt heen, toen de commissie met

haar werk begon. De leden wisten van de relatie tussen met fecaliën verontreinigd water en cholera, maar hebben

dat uit de verkregen epidemiologische gegevens niet kunnen aantonen. De meeste onderzochte watermonsters

waren sterk met organisch materiaal verontreinigd, het maakte geen verschil of de watermonsters afkomstig waren

van een gebied met cholerapatiënten of niet. De commissie achtte wettelijk toezicht op het drinkwater wenselijk, maar

ging niet verder dan het presenteren van een conceptwet in een bijlage. In de conceptwet werd het oude idee van

een staatsbestuur in plaats van een staatstoezicht gelanceerd; als de inspecteur het drinkwater afkeurt, moet de

betrokken gemeente gedwongen kunnen worden maatregelen te nemen.

Het heeft er alle schijn van dat de commissie was ingesteld om de ongeruste bevolking een hart onder de

riem te steken. Zoals de geneeskundige wetten van 1865 van Thorbecke, leunt het rapport van de

drinkwatercommissie sterk op de ontwikkeling in Engeland. In een bijlage wordt door één van de leden verslag
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gedaan van een bezoek aan Engeland. Daaruit blijkt dat er in dat land al vanaf de cholera-epidemie van 1848-49 aan

het probleem van zuiver drinkwater is gewerkt. Op basis van rapporten is er centrale en locale wetgeving tot stand

gekomen, een ‘Public Health Act’ in 1848 en een ‘Sewage Act’ in 1865. 74 gemeenten beschikten over

waterleidinginstallaties, waarvan twee derde door particuliere maatschappijen was aangelegd en één derde door de

plaatselijke besturen. Ook de kosten van de verschillende drinkwatermaatschappijen zal door Nederlandse

autoriteiten en particuliere ondernemers ijverig zijn bestudeerd. De aanlegkosten liepen omgerekend uiteen van ƒ

0,50 tot ƒ 1,00 per liter water. Pas na een sterke toename van het aantal aansluitingen en na verloop van een reeks

van jaren kon winst van de belegging worden verwacht. Het kostenplaatje zal voor een belangrijk deel de verklaring

zijn van het feit dat in Nederland de eerste waterleidingnetten zijn aangelegd en geëxploiteerd door een Engelse en

een Belgische firma. Engeland had ook de ijzerindustrie en de technische kennis om buizen te maken en te

verbinden.33

Het rapport van de drinkwatercommissie geeft geen nieuwe wetenschappelijke inzichten, de waarde ligt in

de bevinding dat drinkwater ongeacht de bron zodanig is vervuild dat de relatie met cholera niet is te leggen. Steeds

meer gemeentebesturen gaan er in de loop van de negentiende eeuw toe over plannen te maken voor het aanleggen

van waterleidingnetten, zij zullen het rapport hebben gebruikt om hun gemeenteraad te overtuigen.13 De cholera was

niet meer het voornaamste schrikbeeld, want na 1866/67 had zich in Nederland geen cholera-epidemie meer

voorgedaan, maar onderzoek had geleerd dat drinkwater in het algemeen sterk was verontreinigd en veel meer

soorten ziektekiemen bevatte. Bij de aanleg van waterleidingstelsels werd slechts in enkele gevallen rekening

gehouden met de loodverontreiniging van het drinkwater.

Voor het gehele toxicologische werk van Van Hasselt geldt dat hij met kennis verzamelen meer succes had

dan met onderzoek. Toxicologisch onderzoek vereiste ook toen al een veelzijdige deskundige aanpak en dat stond

Van Hasselt niet ter beschikking.

Van Hasselt was in Nederland niet de enige publicist op het gebied van de toxicologie, anderen vertaalden

buitenlandse werken of schreven over onderwerpen uit deelgebieden van de vergiftleer. De betreffende werken zijn

wat inhoud betreft niet te vergelijken met het werk van Van Hasselt. Zijn Handleiding munt uit door de praktische

benadering en de volledigheid, met onder meer een paragraaf over de pijlvergiften en een behandeling van de

verontreinigingen en vervalsingen van voedingsmiddelen en dranken.

De unieke plaats van Van Hasselts Handleiding der Vergiftleer komt tot uitdrukking in het Voorbericht van

het werk van L. van Itallie en U.G. Bijlsma “Toxicologie en Gerechtelijke Scheikunde” (1928).12 De eerste zin van het

Voorbericht luidt: “Sedert het verschijnen van A.W.M. van Hasselt’s Handleiding der Vergiftleer zag geen

Nederlandsch werk over Toxicologie meer het licht.” Deze opmerking van de apotheker Van Itallie en de medicus

Bijlsma vereist enige toelichting. De toxicologie was als vak in 1876 verhuisd naar de Wiskundige Faculteiten, naar de

opleidingen van apothekers. De toxicologie werd daardoor meer een chemische toxicologie dan een fysiologische.

Ook de medische politie van de vervalsingen en verontreinigingen van voedingsmiddelen, dranken en andere waren

kwam onder de verantwoordelijkheid van apothekers. Aan de medische opleidingen werden de onderwerpen gezond-

heidsleer of hygiëne en geneesmiddelleer of farmacologie zelfstandige vakken met eigen hoogleraren.
                                                                   
33Het Amsterdamse duinwater werd in 1853 via standpijpen verkocht aan burgers voor 1 cent per liter.
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Het spreken en schrijven over vergiften is eind twintigste eeuw zo populair geworden dat voor de potentieel

giftige synthetische stoffen een dosis-effect-relatie geheel uit het oog wordt verloren. Hahn, in 1773 sprekend over

geneeskrachtige vergiften, gebruikte de term toxicophilie. De huidige waardering van natuurlijke vergiften tendeert

nog steeds in deze richting, terwijl in het geval van synthetische stoffen gesproken kan worden van een toxicofobie.


