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Hoofdstuk VII
Slotbeschouwing en conclusies
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VII Slotbeschouwing en conclusies

Het gebruik van vergiften om te doden, de geest te verruimen en zieken te genezen is zo oud als de mens

zelf. De toepassing van giftige stoffen in het algemeen behoorde tot de farmacologie, slechts het gebruik van giftige

stoffen voor het behandelen van pijlen werd gerekend tot de toxicologie.

De heersende opvatting gedurende meer dan tweeduizend jaar was dat mensen ziek werden van verkeerde

‘menging’ van lichaamsvochten, terwijl ziekten werden gezien als vergiftigingen. Deze vergiftigingen werden

behandeld door de patiënten te laten braken en door middel van purgeren, klisteren en aderlaten. Of, als dit niet het

gewenste resultaat opleverde, door behandeling met vergiften, antigiften of antidota. Stoffen die bij gezonde mensen

als vergiften werkten, konden bij zieke mensen, zo dacht men, de aanwezige giftige stoffen onschadelijk maken. De

aanwijzingen waren aanvankelijk empirisch, later werden die empirisch verworven ervaringen met bepaalde vergiften

door dierproeven onderbouwd.

De giftige of geneeskrachtige werking werd daarnaast bepaald door de hoeveelheid en door de bereiding,

zoals verwoord door Paracelsus in de bekende woorden: “Alle ding sind gift und nichts ohne gift. Allein die dosis

macht dass ein ding kein gift ist.” Ook de anonieme Latijnse vertaling ‘dosis sola facit venenum’ wijst op de

gebruikelijke, farmacologische, toepassing van giftige stoffen.

Eind zeventiende eeuw kregen de artsen meer aandacht voor vergiftigingen van groepen mensen in hun

werk en dagelijks leven. B. Rammazini schreef in 1701 een werk over de ziekten der kunstenaars, ambachtslieden en

handwerkers. Johann Jacob Wepfer (1671), Eberhard Gockel (1696), promovendi van Boerhaave (1710-1744) en

Gaubius (1754) schreven over de vergiftiging met wijnen waaraan lood was toegevoegd, terwijl Anton de Haen

(1745), Grashuis (1758) en Tronchin (1757) in hun werken de vergiftiging door met lood verontreinigd drinkwater

behandelden. Deze casuïstische toxicologie had nog geen eigen plaats in de geneeskunde; zij werd behandeld als

een onderdeel van de pathologie, de ziekteleer.

Halverwege de achttiende eeuw, in de tijd van de Verlichting, ging het rationele denken de

natuurwetenschappen beheersen; dierexperimenten leidden tot nieuwe inzichten. Het begrip toxicologie kreeg een

eigen betekenis door het werk van M.J.B. Orfila (1787-1853), waarvan de eerste indruk verscheen in 1814-1815

onder de titel “Traité de Poisons, tirés des Règnes minéral, végétal et animal ou Toxicologie générale”.

In de Hoofdstukken II en III wordt deze ontwikkeling van de Toxicologie in West-Europa en in Nederland

schetsmatig beschreven, als context voor de vraagstelling, de betekenis van Van Hasselt in de negentiende-eeuwse

toxicologie.

De hoofdstukken IV, V en VI geven een beeld van de plaats van Alexander Willem Michiel van Hasselt

(1814-1902) in het nieuwe geneeskundige stelsel en in het nieuwe vak de vergiftleer. De omschakeling in Nederland

van de vitalistische stelsels van Brown en Broussais naar de natuurwetenschappelijke geneeskunde naar Frans

voorbeeld kwam reeds in 1841 aan ‘s Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen tot stand, terwijl in datzelfde

jaar een vernieuwing aan de geneeskundige faculteiten nog wachtte op een advies van een Staatscommissie.

Met name de twee jonge officieren van gezondheid F.C. Donders en A.W.M. van Hasselt, als leraar

aangewezen voor het onderwijs aan de RKMG, hebben inhoud gegeven aan deze nieuwe geneeskunde. Donders

werd leraar in het vak fysiologie en Van Hasselt in de toxicologische en militaire vakken. Naast hun taak aan de
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RKMG hadden de leraren een staffunctie aan de klinieken van het Groot Rijks Hospitaal. Donders wist zijn werk aan

de oogheelkundige kliniek goed te combineren met zijn leervak fysiologie, voor Van Hasselt bood het werk aan de

chirurgische kliniek minder aanknopingspunten met zijn lessen in de toxicologie.

Over F.C. Donders is uitgebreid geschreven, A.W.M. van Hasselt heeft minder in de schijnwerpers gestaan.

Een aantal omstandigheden kan daarvoor verantwoordelijk zijn. Fysiologie was een basisvak in het nieuwe

geneeskundige stelsel en had de aandacht van de academische wereld, terwijl toxicologie als leer van de

vergiftigingen aan de geneeskundige faculteiten een onderdeel bleef van de pathologie. Donders werd, na het

beëindigen van zijn tienjarig contract met de militaire overheid, met welwillendheid opgenomen in de gelederen van

de Utrechtse hoogleraren. Hij was vermoedelijk ook te veel wetenschapper en individualist om zich thuis te voelen in

de militaire gezagsverhoudingen, terwijl Van Hasselt de indruk maakte dat hij zich geborgen voelde in het militaire

uniform. Hij heeft zich tijdens zijn gehele loopbaan verre gehouden van enige openbare functie.

De bijdragen van Van Hasselt aan de natuurwetenschappelijke geneeskunde lagen in de eerste jaren van

zijn Utrechtse tijd op het vlak van zijn werk aan de chirurgische kliniek en waren slechts zijdelings gerelateerd aan zijn

werk als leraar toxicologie. Zijn geneeskundige vernieuwingen betroffen de toepassing van de maagpomp, de

tabaksrookklisteer en de kunstmatige ademhaling. In een aantal artikelen behandelde hij de geschiedenis van de

toepassing van de maagpomp en de resultaten van zijn eigen proeven. De maagpomp werd in Nederland nog niet

toegepast en Van Hasselt toonde aan dat het instrument onmisbaar is voor het redden van het leven van

alcoholvergiftigden. Het nieuws vond geen gehoor en pas enkele generaties artsen later werd het leegpompen van de

maag van vergiftigden een eerste ingreep.

Met zijn bespreking van de tabaksrookklisteer bevond Van Hasselt zich in een moeilijk dilemma.

Buitenlandse toxicologen, onder wie Orfila, wezen de tabaksrookklisteer voor reanimatie van schijndoden af wegens

te grote giftigheid, terwijl de Amsterdamse Maatschappij tot Redding van Drenkelingen goede resultaten boekte met

deze methode. Na het afwegen van de voor- en nadelen stelde Van Hasselt voor de empirische methode uit een

vitalistisch verleden aan te passen door uitsluitend lichte tabakssoorten of andere kruiden te gebruiken en de duur

van de behandeling te limiteren.

Als alternatief voor de tabaksrookklisteer ontwikkelde Van Hasselt een methode van kunstmatige

ademhaling. Deze methode berust op natuurwetenschappelijk denken en fysiologisch onderzoek. De handmatige

beademing leidt door de zuurstoftoevoer tot een herstel van de hartfunctie. Van Hasselts methode voor kunstmatige

ademhaling (1847) werd op de achtergrond gedrongen door de methode van Marshall Hall (1856) en Silvester (1858),

maar bleef tot 1940 vermeld in de Nederlandse instructieboekjes voor Eerste Hulp bij Ongelukken.

Ook als redacteur gedurende de jaren 1850-55 van het geneeskundig tijdschrift “Het Repertorium” hield Van

Hasselt zich bezig met vernieuwingen in het gehele geneeskundige veld.

Het eerste, grotere, toxicologische werk presenteerde Van Hasselt in 1848. Het was gericht aan de

burgerlijke overheid en aan het volk en was getiteld “De Noodzakelijkheid van Algemeen Toezigt op het gebruik van

Vergiften”. Het werk behandelde vergiften die in het huishouden, in levensbehoeften, in het beroep en als volks- of

regulier geneesmiddel tot vergiftigingen aanleiding konden geven. De inhoud is praktisch geheel ontleend aan

casuïstiek, beschreven in buitenlandse werken. Deze eerste toxicologische uitgave van Van Hasselt is, gelet op de

inhoud, te rekenen tot de medische politie.
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Zijn tweede, grootste, toxicologische werk is de “Handleiding der Vergiftleer” (1850- 55). Dit standaardwerk

is geschreven voor de kwekelingen, voor de officieren van gezondheid en voor de gehele geneeskundige stand. Van

Hasselt volgt de lijn die M.J.B. Orfila (1814) voor het vak toxicologie heeft uitgezet. Het vak had twee invalshoeken,

de forensische toxicologie en de medische politie. In het kader van de forensische toxicologie kwamen de acute

vergiftigingen aan de orde en onder medische politie vielen de nadelige effecten van een langdurige blootstelling aan

vergiften. Moedwillige vergiftigingen kwamen voor de rechter en vroegen van de toxicoloog een wetenschappelijke

bewijsvoering. De nadelige effecten van een langdurige blootstelling aan vergiften vereisten preventieve maatregelen

van overheden en het opsporen van de relatie tussen effect en vergif was de taak van de toxicoloog. In Frankrijk

stond de forensische toxicologie vooral door het optreden van Orfila in gerechtszaken in het centrum van de

belangstelling, terwijl in Nederland dit onderdeel van de toxicologie ondergewaardeerd is gebleven.

Toen Orfila in de eerste helft van de negentiende eeuw de toon zette voor het experimenteel onderzoek van

vergiften waren de waarnemingen beperkt tot het vaststellen van de zichtbare verschijnselen tijdens de vergiftiging en

de zichtbare afwijkingen bij de sectie. Het patroon van de afwijkingen diende te leiden tot de aanwijzing van het soort

vergif. Het ging Orfila in zijn experimenteel onderzoek om de uitwerking van het vergif, niet om het

werkingsmechanisme.

Van Hasselt heeft voor zijn “Handleiding der Vergiftleer”, naast het standaardwerk van Orfila, ook de

standaardwerken van R. Christison (1829) en van J.F. Sobernheim (1838) bestudeerd, maar ook deze toxicologen

lieten zich leiden door Orfila’s benadering van de toxicologie. Sobernheim had volgens de inleiding van zijn boek wel

anders gewild, hij zag het belang in van de effecten van vergiften op de functie van orgaanstelsels, de physiologie

van vergiften, maar gegevens daarover ontbraken nog, zodat ook hij nog gerekend kan worden tot de volgelingen van

Orfila.

Ook in zijn eigen onderzoek, dat door gebrek aan faciliteiten beperkt bleef, beschreef Van Hasselt

uitsluitend de klinische effecten. Toen de RKMG naar Amsterdam was verhuisd en Van Hasselt zich gedwongen zag

zijn onderzoek met pijlvergiften (1869) uit te besteden bij het Physiologisch Instituut van het Athenaeum Illustre,

constateerde hij voor zichzelf dat het toxicologisch onderzoek zich had verdiept en dat meer physiologisch gerichte

onderzoeksmethoden werden toegepast.

In de tweede helft van de negentiende eeuw probeerden experimentele onderzoekers de onderliggende

werkingsmechanismen van vergiften te ontdekken. Claude Bernard (1856) gebruikte vergiften naast het chirurgisch

mes als instrument om het interieur van levensverrichtingen in kaart te brengen. Hij ontdekte door de toediening van

koolmonoxide aan proefdieren de functie van de rode bloedcellen in het zuurstoftransport en door zijn curare-

experimenten bracht hij enig licht in het complexe proces van prikkeloverdracht van zenuw naar spier. De resultaten

van zijn curare-onderzoek brachten hem op het idee dat de toediening van curare van nut kon zijn bij de behandeling

van tetanische ziekten. Aangezien Bernard zich niet bezig wilde houden met farmacotherapie, bracht hij anderen op

het idee. Curare is toegepast in gevallen van tetanus en rabiës, maar het succes was mager, onder andere door

onvoldoende aandacht te schenken aan de door de Engelse onderzoeker B.C. Brodie noodzakelijk geachte

combinatie met beademing van het slachtoffer.

Het gebruik van vergiften als instrument behoorde bij Bernard tot de uitzonderingen in de totaliteit van zijn

fysiologisch onderzoek. Voor Oswald Schmiedeberg (1869) vormde het onderzoek van werkingsmechanismen een
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onderdeel van het vaststellen van het toxicologisch profiel van vergiften, met name van plantenvergiften met en

zonder geneeskrachtige werking. De resultaten van zijn experimenten met het farmacon muscarine waren een

belangrijke stap voorwaarts in het ophelderen van de functie van het zenuwstelsel, ondanks de onvolkomenheden in

delen van het onderzoek.

Schmiedeberg noemde zijn onderzoek met goede en kwade vergiften farmacologie naar de Oud-Griekse

betekenis van het woord pharmakon. Hij distantieerde zich evenals Bernard van de farmacotherapie. Zijn mening was

dat deze informatie gegeven diende te worden door de pathologen, de specialisten in de ziekteleer.

Rudolf Kobert, hoogleraar pharmacologie en physiologische chemie aan de universiteit van Rostock, had

een andere opvatting over de invulling van begrippen als farmacologie, toxicologie en farmacotherapie. Hij bracht het

onderzoek naar de werkingsmechanismen van vergiften onder in zijn “Lehrbuch der Intoxikationen” (1893, 2e druk

1906). De werking en dosering van vergiften als therapeuticum beschreef hij in zijn “Lehrbuch der Pharmakotherapie”

(1897). Koberts keus voor de invulling van begrippen is mogelijk ingegeven door de sterke uitbreiding van nieuwe

giftige stoffen. Ook voor deze niet-therapeutische vergiften streefde Kobert naar een beschrijving van het gehele

toxiciteitsprofiel, inclusief het werkingsmechanisme. De situatie met de verschillende invulling van begrippen lijkt

onoverzichtelijk, maar is te begrijpen in de wetenschap dat in de negentiende eeuw vergiften een gewichtig deel

vormden van het armamentarium van artsen en onderzoekers. Vergif was in die tijd geen beladen term.

Van Hasselt heeft zich de lijn van Bernard, Schmiedeberg en Kobert in het farmacologisch en toxicologisch

onderzoek niet meer eigen gemaakt. Hij heeft het, gelet op zijn verzoek in 1867 om uitbreiding van

onderzoeksfaciliteiten, mogelijk wel gewild, maar er was in Nederland onvoldoende politiek en wetenschappelijk

draagvlak voor een wetenschappelijke ontwikkeling van de toxicologie.

Van Hasselt had door zijn “Handleiding der Vergiftleer” en door zijn publicaties in de gangbare

wetenschappelijke en populaire tijdschriften zich wel de positie verworven van nationaal deskundige en vraagbaak op

het gebied van de vergiften in het kader van de medische politie. Deze positie kreeg gestalte door zijn benoeming als

lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling Wis- en Natuurkunde in 1856. Dit wetenschappelijke

forum en adviesorgaan had in dat jaar de verontreiniging en vervalsing van eet- en drinkwaren met schadelijke stoffen

als agendapunt opgevoerd. Het onderwerp had in de omringende landen reeds veel aandacht van wetenschappers

en bestuurders, maar de sociale betrokkenheid van de overheden in die landen was duidelijker aanwezig. De

Nederlandse centrale overheid had in de Gemeentewet van 1851 de verantwoordelijkheid voor de medische politie

neergelegd bij de lokale overheden, maar ook bij deze overheden domineerde de oud-liberale opvatting dat

marktwerking er wel toe zou leiden dat de kwalitatief mindere voedingsmiddelen uit de handel zouden verdwijnen.

Hierbij werd vergeten dat de welstand van het grootste deel van de Nederlandse bevolking zo laag was dat de

marktwerking eerder de negatieve kant opzocht. De KAW was met het plaatsen van het sociaal gerichte onderwerp

medische politie op de nationale agenda de tijd te ver vooruit. Zij vond ondanks herhaald aandringen dan ook geen

gehoor. In het bijzonder Van Hasselt heeft zich in de vergadering van de KAW en in tijdschriftartikelen voor dit

onderwerp ingezet, hetgeen in 1860 resulteerde in een concept-Warenwet naar Belgisch voorbeeld. Op dit advies van

de KAW kwam van de centrale overheid geen reactie. Het is overigens correct om op te merken dat de

waarschuwingen van Van Hasselt over de slechte kwaliteit van voedingsmiddelen overwegend waren gebaseerd op

buitenlandse gegevens en dat hij in het KAW-advies de handhaving van een Warenwet niet had overdacht. Het
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gemeentebestuur van Amsterdam had in 1858 een keuringsdienst met wetenschappelijke en controlerende

ambtenaren ingesteld, maar deze gemeentelijke dienst werd na enkele jaren goed functioneren sterk ingekrompen

wegens de hoge kosten en de tegenstand van de kooplieden.

Vanaf 1865 werd Van Hasselt in zijn streven naar een beter voedingsmiddelenpakket gesteund door de

inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Zij konden onderzoek laten verrichten in de academische

en particuliere laboratoria, maar deze waren in het algemeen niet ingesteld op dit type onderzoek en op het

verwerken van grote aantallen monsters.

In het laatste kwart van de negentiende eeuw kalfde de oud-liberale invloed op de maatschappij af, het

overheidsbeleid van zo weinig mogelijk staatsbemoeienis werd verlaten en geleidelijk groeide het draagvlak voor het

nemen van sociale maatregelen. Steeds meer bestuurders en private personen raakten overtuigd van de noodzaak

van een publieke voorziening van kwalitatief goede levensmiddelen, zowel de werknemers als de werkgevers zouden

daarvan profiteren. Wereldtentoonstellingen en hygiënecongressen werden grote publiekstrekkers, fabrikanten van

voedingsmiddelen zagen de te behalen ereprijzen als middel om hun exportpositie te verbeteren. Het particuliere

laboratorium van P.F. Hamel Roos in Amsterdam werd overstelpt met aanvragen voor kwaliteitsonderzoek van

levensmiddelen en handelsartikelen. Vanaf 1884 gaf hij een maandblad uit waarin hij informatie opnam over eigen en

binnen- en buitenlands kwaliteitsonderzoek.

Diverse gemeentebesturen besloten keuringsdiensten in te stellen met een formatie van chemische

deskundigen en vakbekwame ambtenaren die op markten en in winkels monsters namen en dirigerend of

verbaliserend optraden. Veel werk werd gestoken in het ontwikkelen van analysemethoden en in het vaststellen van

de samenstelling van kwalitatief aanvaardbare voedingsmiddelen en genotsartikelen.

Met de bouw en inrichting van een Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht op de

Volksgezondheid in 1909 was het probleem van de inspecteurs opgelost. Zij behoefden niet meer te leuren met hun

incidentele toxicologische en bacteriologische onderzoeksvragen.

Van Hasselt heeft als nationaal deskundige in de vergiftleer geen directe opvolgers gehad. De docenten aan

de RKMG die na hem kwamen streefden niet naar een wetenschappelijke erkenning in de toxicologie. F. Rienderhoff

vervulde het docentschap in de vergiftleer zeven jaar en werd toen directeur van het Coolsingel ziekenhuis te

Rotterdam. H.A. Kooyker volgde hem in 1865 op als docent forensische geneeskunde met inbegrip van de vergiftleer.

Het is mogelijk dat Van Hasselt de hand heeft gehad in deze naamswijziging op het lesrooster. In de ontwerpen voor

de geneeskundige wetten van 1865 was een regeling opgenomen voor opleiding en examinering in de

staatsgeneeskunde en Van Hasselt had zich in de vergadering van de KAW een krachtig voorstander van deze vijfde

geneeskundige wet getoond. Deze conceptregeling inzake de staatsgeneeskunde is niet gerealiseerd, wel had de

wetgever aandacht voor de toxicologie. De Wet op de uitoefening van de artsenijbereidkunst regelde ook het

apothekersexamen; één van de eisen was kennis inzake de opsporing en onderscheiding van vergiften. Als

examenvakken voor de geneeskunde werden in de Wet op de uitoefening van de geneeskunde onder andere de

geneesmiddelleer, de gezondheidsleer en de gerechtelijke geneeskunde genoemd. De conclusie van deze alinea is

dat de vergiftleer in 1865 uiteenviel in een chemische en een medische toxicologie.
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Deze scheiding van de toxicologie in twee disciplines had zijn gevolgen voor de academische opleiding van

artsen en apothekers en voor de uitvoering van de staatsgeneeskunde in de praktijk. De exameneisen van 1865

werden geformaliseerd in de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876. Het onderwijs in de farmacie en toxicologie

verhuisde door de chemische invalshoek naar de faculteit der wis- en natuurkunde. Aan de vier universiteiten werden

hoogleraren benoemd die de artsenijbereidkunde combineerden met de toxicologie: in Amsterdam J.W. Gunning, in

Groningen P.C. Plugge, in Leiden E.A. van der Burg en in Utrecht H. Wefers Bettink. Zij hebben het vak toxicologie

naar eigen inzicht en omstandigheden ingevuld. Van der Burg heeft in de forensische zaak van ‘Goeie Mie’ in 1885 te

Leiden het chemische bewijs geleverd van het gebruik van arsenicum door deze gifmengster.

De hoogleraren van de farmaceutische vakgroepen hadden ook de leiding in de commissies die in de

periode van 1907 tot 1920 een Codex Alimentarius opstelden. Zij en de andere leden-apothekers hebben voor de

belangrijkste voedingsmiddelen methoden van scheikundig onderzoek opgesteld, waarmee verontreinigingen en

vervalsingen konden worden opgespoord. Het uitgeven van een Codex Alimentarius was het initiatief van het

Congres voor Openbare Gezondheidsregeling.

Openbare gezondheid is één van de vertalingen van de term ‘public health’. In de loop van de geschiedenis

werden voor deze Engelse term verschillende vertalingen gehanteerd, onder andere geneeskundige staatsregeling,

medische politie, sociale hygiëne en als laatste volksgezondheid. De denkbeelden over het bevorderen van de

openbare gezondheid werden gegenereerd door geneeskundigen, voor het realiseren daarvan waren ambtenaren en

technici onmisbaar. Vergiften waren in de praktijk van de openbare gezondheid nog de grote boosdoener, artsen

dienden de verbanden tussen vergiften en gezondheid aan te wijzen, aan chemici werd gevraagd de vergiften op te

sporen, politici waren noodzakelijk om een politiek draagvlak te creëren en van technici werd verwacht de plannen in

de praktijk uit te voeren.

Het Congres voor Openbare Gezondheidszorg was voortgekomen uit het Congres voor Nijverheidshygiëne

en Reddingswezen van 1890. De grote strateeg in beide Congressen was Wilhelm Pieter Ruysch (1847-1920). Hij

volgde de opleiding tot officier van gezondheid van 1864 tot 1868 en als kwekeling kreeg hij les in de chirurgie van

Van Hasselt.

Ondanks het tekort aan artsen in de Militaire Geneeskundige Dienst en in de burgerpraktijk heeft Ruysch al

direct na het aflopen van zijn contract als officier van gezondheid besloten tot een ambtelijke loopbaan. Hij werd in

1879 benoemd tot adjunct-inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, in 1884 referendaris voor

medische en veterinaire aangelegenheden in het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in 1887 inspecteur en in 1902

hoofdinspecteur van het Staatstoezicht en als laatste ambtelijke functie in 1912 voorzitter van de Gezondheidsraad.

Hij maakte van het Staatstoezicht de organisatie die Thorbecke voor ogen had gestaan, een keurkorps van artsen dat

door overreding de landelijke en lokale overheden wist te bewegen tot het nemen van maatregelen op het gebied van

de medische politie. Hij bezocht regelmatig buitenlandse congressen en maakte kennis met geleerden en instituten

die zich in de frontlijn van de gezondheidswetenschappen bevonden. Zijn dadendrang vond in 1895 zijn hoogtepunt in

de organisatie van het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling. In dit jaarlijkse Congres verzamelde hij

personen, instellingen en verenigingen die zich op bestuurlijk en maatschappelijk niveau bezighielden met het

verbeteren van de volksgezondheid. Het Congres vormde met zijn Tijdschrift voor Sociale Hygiëne een

deskundigenplatform dat over de meest uiteenlopende deelgebieden van de volksgezondheid adviezen en rapporten
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uitbracht. Eén van de adviezen betrof een reorganisatie van het Staatstoezicht. Het Staatstoezicht werd omgezet in

een organisatie met een Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, een

Centrale Gezondheidsraad en lokale Gezondheidscommissies. In de Gezondheidswet van 1901 werd het voorstel

geformaliseerd. Er kwam meer afstand tussen nationale en lokale advisering en het Staatstoezicht kreeg een eigen

instituut voor het onderzoek van volksgezondheidsproblemen. Het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling

bleef opereren naast de Centrale Gezondheidsraad tot W.P. Ruysch in 1912 werd benoemd tot voorzitter van

laatstgenoemde instelling. Het Congres was onthoofd en boette daarna aan betekenis in.34

Van Hasselt is met een concept-Warenwet in 1860 de veldslag begonnen tegen verontreinigingen en

vervalsingen van eet- en drinkwaren en  W.P. Ruysch heeft met een Warenwet in 1919 de slag met een overwinning

beëindigd. De Koninklijke Akademie van Wetenschappen, in 1851 het adviesorgaan van de regering, werd in 1894

overvleugeld door het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling en deze instelling in 1901 door de Centrale

Gezondheidsraad. Het docentschap in de vergiftleer van Van Hasselt heeft bijgedragen aan het bereiken van een

vooraanstaande positie van de jonge generatie officieren van gezondheid in de publieke gezondheidsorganisaties.

Van Hasselt was een inspirerend docent in de toxicologie en werd de nationale deskundige op het gebied van

schadelijke stoffen in voedingsmiddelen en genotsartikelen. Toen in 1876 aan de vier universiteiten leerstoelen

werden ingericht voor het vak gezondheidsleer had hij de leeftijd van 62 jaar bereikt, maar op twee van de vier

leerstoelen werden leerlingen van hem benoemd.

A.W.M. van Hasselt heeft teveel alleen moeten werken. Zijn werk kreeg daardoor het karakter van

liefhebberij, zijn aandacht voor de natuurwetenschappen was sterk versnipperd. Het lijkt erop dat hij voor de geringe

medewerking in geneeskundige en militair-geneeskundige zaken, bewust of onbewust, steeds meer compensatie

zocht in het werken met spinnen. In de omgang met entomologen zat een grote gezelligheidsfactor. De entomologen

waren onverdeeld enthousiast over zijn werk en over zijn leiding. Voor Van Hasselt was de Nederlandsche

Entomologische Vereeniging een vriendenclub. Hij voelde zich zo sterk in de wereld van de spinnen dat hij er ook niet

tegenop zag om contact te zoeken met de araneologen uit Engeland, Frankrijk en Zweden. In de geneeskunde en

toxicologie had hij een nationale bekendheid, in de araneologie kreeg hij een internationale faam.

Iedere tijd heeft zijn eigen persoonlijkheden die geschiedenis maken. Het zijn deze figuurlijke akkerbouwers

die het zaad uitstrooien voor de nieuwe oogst. Zij zijn afhankelijk van de grond waarop zij telen, van de wijze waarop

                                                                   
34Het Centraal Laboratorium en het Rijks Serologisch Instituut werden in 1934 samengevoegd tot het Rijks Instituut
voor de Volksgezondheid (RIV). De bioloog H. van Genderen werd in 1940 onderzoeker in de sector farmacologie en
biologische toxicologie van het RIV en in 1961 hoogleraar farmacologie en biologische toxicologie aan de veterinaire
en biologische faculteiten van de Universiteit Utrecht. Hij heeft de toxicologie in Nederland nieuw leven ingeblazen
door zijn activiteiten in de faculteiten en maatschappelijke organisaties. Na een impasse van ruim honderd jaar had
Nederland een tweede docent in de toxicologie en een internationaal gerespecteerd toxicoloog. Van Genderen startte
aan de faculteit een onderzoek naar werkingsmechanismen van kwade vergiften en naar effecten van persistente
vergiften op organismen in de natuur.

Voor het fundamenteel onderzoek met goede vergiften werd in 1920 het Rijks Instituut voor
Pharmacotherapeutisch Onderzoek (RIPTO) te Leiden opgericht. Onder leiding van de hoogleraar L. van Itallie
werden vele onderzoekingen uitgevoerd met stoffen als digitaline, kinine, kinidine, opium, morfine en salvarsan; de
resultaten werden uitgebracht in monografieën. Het RIPTO ging in 1963 over in het Rijksinstituut voor
Geneesmiddelenonderzoek (RIGO). Het RIGO werd het onderzoeksinstituut van de officiële instanties die zich bezig
hielden met de regulering van geneesmiddelen en van artsen en apothekers die vragen hadden over farmaceutische
producten.
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de grond is voorbereid en van de kwaliteit van het zaad. De zaaier en de omstandigheden bepalen hoe groot de

oogst wordt en de oogst hoe groot de naam wordt in de historiografie.

In Nederland waren in het midden van de negentiende eeuw F.C. Donders, G.J. Mulder en J.P. Heije de

grote geneeskundige zaaiers, het door hen gestrooide zaad viel in nieuwe cultuurgrond en heeft goede oogst

opgeleverd. De omstandigheden waren voor Van Hasselt minder gunstig. Ook hij zaaide in nieuw ontgonnen aarde,

maar zijn zaad viel in een akker die ver van huis lag, toxicologie was een ondergewaardeerd geneeskundig

onderwerp. Zijn akker en oogst zag hij verdwijnen naar een chemisch opgeleide akkerbouwer. Zijn oogst in de

spinnenkunde raakte verloren doordat hij, op jaren gekomen, niet meer de moeite nam de akker voor te bereiden op

een nieuw seizoen.

De vraagstelling in hoofdstuk I was simpel “Wat is de betekenis van A.W.M. van Hasselt in de negentiende-

eeuwse toxicologie?.” De vraag is voor de beantwoording in een ruim kader geplaatst teneinde zichtbaar te maken

dat de toxicoloog in het verleden een andere geleerde was dan de hedendaagse toxicoloog.

Het vak vergiftleer vormde een onderdeel van de natuurwetenschappelijke geneeskunde, in 1841 in

Nederland ingevoerd als opvolgster van de empirische geneeskunst. Van Hasselt als eerste docent toxicologie voelde

zich niet alleen verantwoordelijk voor verspreiding van kennis over vergiften, maar hij ijverde ook voor het ter kennis

brengen van nieuwe methoden voor de behandeling van klinische vergiftigingen. Zijn interesse in de natuurhistorische

vergiftleer leidde hem tot het inventariseren van het rijk der spinnen. Spinnen werden alom gevreesd, maar in feite

circuleerden er over het voorkomen en de giftigheid van spinnensoorten slechts onbevestigde verhalen.

Van Hasselt was in de negentiende eeuw een sleutelfiguur in de toxicologie en de araneologie, maar de

deuren naar de toekomst die hij openmaakte, kwamen uit in vertrekken die toe waren aan een nieuwe stoffering. Het

maakte dat zijn naam in de geschiedenis van de toxicologie verloren ging. Zijn oudere werk als vernieuwend

geneeskundige had een betere ontvangst, zijn methode voor beademing van schijndoden is in goede aarde gevallen.

De mogelijkheid de levensgeesten bij schijndoden op te wekken is een stimulans geweest voor het opzetten van

organisaties die zich uitsluitend bezig hielden met een snelle eerstehulpverlening en voor het uitvoeren van

fundamenteel fysiologisch onderzoek met als doel het redden van schijndode slachtoffers zonder restschade.

Alexander Willem Michiel van Hasselt was een man van meer dan gewone betekenis. Hij hield op

wetenschappelijk gebied van uitdagingen en wist door grote inzet in nieuwe kennisgebieden te excelleren. Zijn grote

verdienste ligt in het vergaren, ordenen, evalueren en verspreiden van nieuwe praktische kennis op het gebied van de

geneeskunde, de toxicologie en de araneologie. In de maandelijkse vergaderingen van de Koninklijke Akademie van

Wetenschappen verkeerde hij als gelijke tussen de kopstukken uit de vaderlandse geneeskunde en

natuurwetenschappen.


