
EEN ONVERKWIKKELIJKE BEKVECHTERIJ OM EEN 
KLINISCHE PROEF M E T DIGITALIS PURPUREA 

Het zal niemand verwonderen dat geleerden het met elkander schro-
melijk oneens kunnen zijn ; en het is ook wereldkundig dat hun on-
enigheid soms luidruchtige vormen aanneemt en ontaardt in ruzie en 
openbaar gekijf. Medici kunnen eveneens hun duit in dat zakje doen. 
Wanneer de tegenstelling interne geneeskunde-chirurgie aan bod komt, 
kan het er zelfs heftig toegaan, vooral wanneer temperamentvolle 
mededingers hun overheersende gemoedsgesteldheid uitvieren. 

In het jaar 1806 heeft zich te Gent zulk een kibbelpartij van belang 
voorgedaan, waarbij twee sterke persoonlijkheden in het krijt traden. 
Het ging in de grond om bedrog en leugen. Men vraagt zich af hoe 
het mogelijk was dat iemand zich met de meeste lef van de wereld 
zaken durfde toe te eigenen waarvan het al te klaarblijkelijk was dat 
hij er geen aanspraak kon op maken. De twee antagonisten scholden 
malkaar enkele maanden lang de huid vol, en zwegen daarna in het 
openbaar. Of ze zich verzoenden leert de geschiedenis niet. maar elf 
jaar later werden beide tot hoogleraar in de pas gestichte universiteit 
te Gent benoemd, de ene in de interne kliniek, de andere in de chi-
rurgische kliniek, de eerste als ordinarius, de tweede slechts als extra-
ordinarius. W a t het vuur niet volkomen dempte maar smeulend hield. 
De tweespalt interne-chirurgie is, naar blijkt uit velerlei en uit een 
jaren aanhoudende speldeprikjesoorlog in de persoon van die twee, 
maar uitgedoofd geweest wanneer de laatste, negen jaar na de eerste. 
terziele was gegaan. 

De dramatis personae zijn : Jan-Karel van Rotterdam (1759-1834) 
de internist, en Jozef-Frans Kluyskens (1771-1843) de chirurg. 
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Het zit zo in mckaar. 
Kluyskens, leraar in de chirurgie aan de Ecole de Medecine, een 

machtige persoonlijkheid en Streber van ongewone werkkracht, had 
in 1805 de groots aangelegde uitgaaf van de Annates de Litterature 
medicale etrangcrc aangevat. Kluyskens was niet akademisch ge-
schoold, hij was een volbloed self-made man, gewezen regimentsarts 
uit de Oostenrijkse en Bataafse legers. Voor zijn opzet had hij een 
ploeg medewerkers samengebracht. die hij over alle moeilijkheden 
heen meeslepen kon. Een andere groep, meest akademisch gevormden 
en internisten, zag het met lede ogen aan dat de chirurg hen de loef 
afstak. Vandaar de wrijving. 

In het eerste nummer van de Annates bespreekt Kluyskens o. m. 
het werk van de Engelse arisen die met de Digitalis purpurea kli-
nische proeven hadden genomen, meer in het bijzonder voor de be-
handeling van hartziekten en van longtering. De ene hadden goede, 
de andere minder goede resultaten bekomen. Een zekere Mangennis 
zou op 72 patienten met longtering 40 volkomen genezingen hebben 
vastgesteld, waaronder zieken met etterende longen. 

Daarbij aansluitend schrijft Kluyskens : « Les essays que nous 
avons faits avec cette plante a I'hopital civil de Gand, ne nous laissent 
aucun doute que ce ne soit un remede tres utile dans quelques cas ou 
le systeme a encore assez de vigueur » (1). 

Dat was de kat de bel aangebonden. 
De handschoen werd opgeraapt door Van Rotterdam, internist aan 

het stadsgasthuis, hetzelfde waar Kluyskens hoofdchirurg was. In een 
brochure, i. d. 10 September 1806, neemt hij met bijtende ironie de 
chirurg onder handen (2). Hij vraagt dat Kluyskens die klinische 
proeven waarvan hij in de Annates spreekt zou openbaar maken. 
Niet zonder te laten verstaan dat hij vermoedt dat Kluyskens' proeven 
helemaal uit de lucht zouden kunnen gegrepen zijn, en dat hij alleen 
op het gezag van die Mangennis zou voortgegaan zijn. 

Van Rotterdam gaat zeer breedvoerig de literatuur over de farma-
kologie van de Digitalis na, zorgvuldiger dan Kluyskens het gedaan 
had, en besluit dat de plant geen nuttig effekt op de longtering uit-
oefent. Hem zijn ook de proeven met Digitalis bekend die P. E. 

(1) Annales Litt. medic, 1, 1805, 62. 
(2) Letfrcs de Mr. Van Rotterdam a Mr. Kluyskens, Gent 1806, de Goesin. 

16 



Wauters hoofdgeneesheer van de Bijloke vanaf juli 1798 tot juli 1804 
in 47 gevallen van longtering ondernomen had (3) en waarvan de 
konklusie luidde : « L'usage de la Digitale pourpree n'a pas ete suivi 
des succes heureux dans le traitement de la Phthisic et I'Hydropisie. 
Je vois cependant d'un autre cote, que quelques medecins et chirur-
giens en ont encore une haute id6e ». De Digitalis is geen specifiek 
geneesmiddel tegen de longtering. Mijnheer Kluyskens, al wat u ons 
in uw annalen vertelt is onwaar, ofwel zijn de dokters internisten van 
het Gents stadsziekenhuis bedriegers ; pak uit met uw voorgewende 
proeven om onze twijfel en die van uw lezers over heel het Europees 
vastcland weg te nemen. Het is niet goed te pratcn dat zovcel pa
tienten van de weldoende geneeskracht van de Digitalis langer zouden 
verstoken blijven. En indien het waar is dat veel afhangt van de om-
standigheden waarin de plant gewonnen wordt, zult u ons ook niet 
verzwijgen welke voorzorgen wij dienaangaande te nemen hebben. 

Er zit veel venijn in die brief van Van Rotterdam ; hij drijft op 
bedekte wijze de spot met Kluyskens' Annates en voelt zich reeds 
bij voorbaat sterk om diens antwoord op te vangen en te weerleggen 
met nog andere argumenten die hij in voorraad houdt. 

Kluyskens was er zeker de man niet naar om die aanval over hem 
te laten gaan zonder tegenstoot. 

Hij antwoordt in een Gentse krant, de Journal du Commerce (4) , 
even giftig, dubbel zo slagvaardig, driemaal zo spottend en zeer 
superieur. Om de ironic te verhogen ondcrtckent hij : J.-B. Van 
Amsterdam. Het is een pamflet van het begin tot het eind, doch rept 
geen woord over de proeven met de Digitalis. Van Amsterdam vcrwijt 
Van Rotterdam dat hij nog af en toe Latijn schrijft, en neemt hem 
in de maling dat hij zo slecht Frans schrijft (wat inderdaad zeer juist 
is). Het geheel doet aan als een krachtpatserij die crop berekend was 
een zekere onmacht te verbergen. 

Vijf dagen later slechts, op 22 September 1806, komt Van Rotter
dam uit zijn hoek (5). Hij is niet zo giftig als Kluyskens, maar knijpt 
op een toon die met enkele woorden zijn tegenstrever naar de keel 

(3) Tableaux d'Essais pratiques, Gent 1806, de Goesin. 
(4) In dato 17 September 1806. 
(5) RepoQse de Mr. J. Van Rotterdam, Gent 1806, de Goesin. 
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springt, zonder zich verbolgen te tonen over Kluyskens' vitriool en 
sofismen. Hij noemt dhr. Van Amsterdam : mon enfant, Sanche 
Panche, mon cher Kluyskens, maar raakt evenmin de aangelegenheid 
ten gronde aan. Alles bleef zoals het was, en het konflikt werd op een 
onverkwikkelijke wijze aangedikt; aan weerszijden van de barrikade 
stond een schreeuwer die met zijn tegenligger, om ter hardst roept en 
om ter scherpst spot. 

Kluyskens repliceert opnieuw onder zijn deknaam J-B Van Am
sterdam, hij heeft er de kosten van een pamflet op gewaagd. Hij heeft 
aan 't antwoord van de Gentse internist veel pret belecfd, zegt hij : 
denk eens aan, die tegenstelling Van Rotterdam-Van Amsterdam, al 
die lieftalligheden, al die onnauwkeurigheden in de spelling van de 
eigcnnamen, wat een kluifje voor de chirurg Kluyskens, geweldenaar 
met de pen die hij meesterlijk hanteert. Maar van de Digitalis en de 
longtering waar het over gaat, geen woord, tenzij het verzoek van-
wege Kluyskens om die Digitalisaffaire verder maar te laten rusten. 
Hij begroet ten afscheid Van Rotterdam als « Tres savant docteur ». 
Men moet weten dat Kluyskens geen doctor was ! 

Hoe graag ook Kluyskens hiermede het dispuut zou zien afsluiten 
hebben, het zou hem slecht bekomen. Van Rotterdam pakte nu uit 
met grof geschut, op de man af, en herneemt het debat van in den 
beginne om er voor goed een eind aan te maken (6). Nauwgezet, 
scherp, en zonder te hoogoplopende scheldwoorden, wordt alles van 
naaldje tot draadje en in geuren en kleuren verhaald : hoe het begon, 
hoe er gepamfletteerd werd, tot wat het gekibbel geleid had, hoe het 
met de kern van de zaak, d. i. de Digitalis en haar invloed op de long
tering, in de haak zat, hoe de proeven van Wauters bewezen hadden 
dat de Digitalis ver van gunstig de tering beinvloedde, hoe het onmo-
gelijk was geweest dat Kluyskens, de chirurg, in het Gents zieken-
huis ooit proeven met het farmakon ingesteld had, hoe Kluyskens die 
proeven zonder meer verzonnen had, hoe hij de medische gemeente 
dus belogen had. 

Het was duidelijk dat tussen heel de uiteenzetting geen speld te 
krijgen was. Kluyskens werd lelijk uitgekleed, hij zou nu wel zwijgen. 
Hij zweeg inderdaad. Zijn gezag en eigenwaan moeten een lelijkc 

(6) Refutation d'lm libelle, 1 november 1806. 
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knauw gekregen hebben met die onverkwikkelijke bekvechterij die 
helemaal ten koste van zijn faam afgelopen was. Van Rotterdam zc-
gevierde. 

Gaf Kluyskens het debat op en moest hij als een geslagen hond 
afdruipen, zijn Annates gingen toch met onverminderde regelmaat 
verder, die had Van Rotterdam er niet onder gekregen. Kluyskens 
was een veel te krachtige persoonlijkheid, hij was amper 35 jaar oud, 
hij wist wat hij als chirurg waard was, hij kon heel wat andercn aan 
zich binden en aan het werk zetten, hij had een ijzeren wil en werk
kracht, en een goede pen. 

Zijn ondernemingsgeest was met de ruzie geprikkeld, hij kon het 
onderspit delven en tegenslagen slikken. Hij begreep dat voor de 
chirurgie een toekomst weggelegd was en dat hij die ten dele zelf kon 
richten en bepalen. Zijn Annales hidden het nog negentien banden 
vol, tot in 1815. Hij slaagde erin de vastelandsblokkade van de En-
gelsen te doorbreken en zich alle wetenschappelijke uitgaven van het 
eiland te verschaffen om ze te refereren. Het was een ongehoord reu-
zenwerk, op zijn reusachtige persoon berekend. Hij werd een groot 
chirurg en de eerste hoogleraar in de heelkunde te Gent. 

Maar die Digitalishistorie heeft hem zijn leven lang vervolgd en 
dwars gezeten. Zij heeft als een zwerende doom zijn vices gekweld 
en nooit is zij vergcten geraakt. Telkenmale zijn levensloop of zijn 
medische werkzaamheid een sukses mocht oogsten, waren er die de 
Digitalis oprakelden. 

De terapeutische waarde van de anderzins wel degelijke plant heeft 
het, in zake de longtuberkulose. niet verder gebracht. De proeven 
van Wauters waren overigens afdocnd en beslissend geweest. 

V 

Deze aangelegenheid die ons een merkwaardig man lict zien in een 
zeer ongunstig daglicht, bewijst hoe misstappen en verkecrde daden, 
vooral als gevolg van overmoed en onervarenheid begaan, levens-
Icinge gevolgen kunnen na zich slepen ; meestal geraken zij moeilijk 
in de vergeethoek. Dit geschiedt nog maar ten dele wanneer zij als 
het ware door een verdienstelijk leven of schitterende prestatie worden 
goedgemaakt. 
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Kluyskens' carriere is snel als een vuurpijl naar omhoog gegaan, 
hij was zeer begaafd, doch zijn begaafdheid maakte hem roekeloos en 
deed hem de zin en de proporties voor de werkelijkheid verliezen, in 
die mate zelfs dat hij zijn medestanders tot tegenstanders, soms tot 
vijanden maakte. Hij werd verwaand en in zijn verwaandheid be-
schouwde hij de andercn als minderwaardigen of nai'evelingen. Die 
verwaandheid bracht er hem toe zich dingen toe te eigenen die alleen 
in zijn vcrbeelding waren gegroeid, aan zijn eigen leugens geloof te 
hechten, louter verzinsel in zeer ernstige tijdschriften uit te stallen 
als zelf-verricht werk, kortom bedrog te plegen. 

Men begrijpt niet altijd hoe het zovcr kan komen. 

RESUME. 

L'annee 1806 a vu, a Gand, une querelle peu edifiante entre deux medecins, 
I'un interniste I'autre chirurgien, mais chacun dans sa branche, vedette et champion 
local de theories avancees. Cette querelle ne s'est eteinte que bien tard, lorsque le 
combat cessa faute de combattants. Kluyskens, le chirurgien, pr^tendit avoir fait 
des experiences cliniques avec la digitale en vue du traitement de la tuberculose 
pulmonaire ; Van Rotterdam, I'interniste, lui denia toute competence en cette ma-
tiere et prouva que les pretendues experiences etaient inventes de toutes pieces. Le 
debat s'envenima et fut porte sur le forum politique. L'antithese medecine interne-
chirurgie n'en fut qu'accentu^e. Meme la nomination des deux adversaires a I'uni-
versite nouvellement creee en 1816, n'etouffa pas le conflict qui, au fond, etait 
d'ordre personnel et constitue une page tragi-comique dans la vie medicale dune 
cite paisible au debut du dix-neuvieme sidcle. 
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