
HET AANDEEL V A N DE NEDERLANDERS IN D E 

OPHELDERING V A N DE ETIOLOGIE 

DER LOODVERGIFTIGING 

De klinische scherpzinnigheid van de oude artsen was hct, reeds 
enkele eeuwen v66r onze tijdrekening, opgevallen dat bet lood een 
gevaarlijk goedje was voor de gezondheid van diegenen die met bet 
metaal of met een van zijn derivaten, en dan vooral in bet mijnwezen 
of in de industrie, in aanraking kwamen. 

Nikandros van Kolofon (tweede eeuw voor Ohr.) wijdt, in zijn 
Alexi[armaka. een op verzen gezette bescbrijving aan de kwade ge-
volgen der loodvergiftiging, waarbij vooral de nadruk gelegd wordt 
op de anemie, de krampen en de tandvleeskomplikaties waartoe zij 
aanleiding geeft (1). Paulos Aegineta (2) brengt, in zijn hoofdstuk 
over de darmziekten, de bescbrijving van een soort koliek met ende-
misch karakter, die in sommige streken van Italic heerst en aan sei-
zoeninvloeden schijnt onderhevig te zijn. Men is algemeen van oor-
deel dat het loodkolieken waren ; hoewel er weinig aanknopingspunten 
voor die etiologie bestaan, stemmen de klinische symptomen wonder-
goed overeen met wat we thans van de zickte kennen. Het pijnka-
rakter, het endemisch optreden, de stuipen en de verlammingen zijn 
als zoveel ihoofdtrekken van de loodvergiftiging, en het wordt aan-
genomen dat Paulos' bescbrijving de eerste is die een tamelijk afge-
rond beeld van de ziekte geeft. 

Ramazzini heeft in De morbis Artificum (3), dat het beste en vol-
ledigste boek over de arbeidsgeneeskunde van de oudere tijd is, een 
meesterlijk beeld opgebangen van de loodvergiftiging : de gevaren 
waaraan de schilders en andere arbeiders die met het metaal in aan
raking komen blootstaan, iheeft hij, met de nodige en doelmatige 
profylaxis, beschreven. Tot aan de moderne tijd is er weinig beters 
over dat probleem in zijn geheel verschenen. Over het bijzonder aspekt 
van de loodvergiftiging waarover wij verder handelen, was hem, uit 

(1) Lib. cit. v.v. 73-84. 
(2) Opera, Lib. Ill, cap. 43. 
(3) Padua 1701, cap. Vffl. 
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de aard van de zaak niets bekend. 
Het liep tot in de zeventiende eeuw, toen de aandacht van de artsen 

werd gaande gemaakt door een spccificke aandoening die spoedig de 
naam van « koliek van Poitou » kreeg, omdat zij in die Franse land-
streek bijzonder vaak voorkwam en haar voornaamste beschrijver in 
een arts van Poitiers, Franqois Citois (Fr. Citesius), gevonden had. 

In bovengemelde stad in 1572 geboren, haalde Citois zijn artsen-
bulle te Montpellier ; hij praktizeerde in zijn geboorteplaats en gaf 
daar, in 1616, het boekje uit dat zijn naam vestigde en de eerste uit-
voerige klinische bescbrijving inhield van wat later als loodkoliek, en 
meer in het bijzonder als een symptoom van de loodvergiftiging. zou 
geidentificeerd worden : De Novo / et Populari / apud Pictones / 
dolore Colico / bilioso / Diatriba / . Per Franc. Citesium in Academia 
Pictavensi Doct. / Medicum / Augustoriti Pictonum, / Apud Anto-
nium Mesnier Regis et / Academiae Typographum / MDCXVl (4). 

De uitvoerige en nauwkeurige bescbrijving van de klinische symp
tomen is het voornaamste deel van het boekje. Voorts wordt de oor-
zaak, de in- en uitwendige aanleiding tot de ziekte, haar bijzonder 
mechanisme, de differentiele diagnose, de behandeling en een kasuistiek 
van 10 typische gevallen met naam, toenaam en alle gewenste inlich-
tingen, ter illustratie medegedeeld en zorgvuldig besproken. 

Het geschrift van Citesius geeft de ware etiologiscbe verklaring 
van de koliek van Poitou niet, maar brengt toch gegevens op de 
voorgrond, die ora bun eenvoud en duidelijkheid het memoreren 
waard zijn. 

De auteur heeft gezien dat de ziekte « popularis » is, dat wil zcggen 
tot het volk en de landstreek van Poitou behoort, we zouden thans 
zeggen, in Poitou endemisch heerst. Zijn licht heeft hij ook elders 
dan in zijn geboortestreek opgestoken en uit zijn lektuur kunnen 
opmaken dat de kwaal andere landen endemisch teistert : in Brittanje, 
in Pikardie, in Moravie, in Silezie, in Zuid-Duitsland komt zij onder 
nagenoeg dezelfde vorm voor. 

Hij karakterizeert de ziekte door baar eerste en meest opvallende 
symptoom, de koliek, doch hij voegt er onmiddellijk aan toe « bilieuze 
koliek; dolor colicus biliosus ». Het is haar bijzondere aard bilieus 

(4) 140 mm bij 83 mm; 104 biz. 
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te zijn, d.i. door een afwijking van de gal en haar verrichtingen be-
werkstelligd worden. De meest frekwente aanleiding tot de afwijkende 
galfysiologie ligt in de scherpheid (of zuurheid) van de maag- en 
darmsappen, die zelf veroorzaakt wordt door ongepaste spijzen of 
dranken. Vooral de jonge wrange wijn van Poitou treft bier een grote 
schuld. De zuurgraad van die wijn verschilt van jaar tot jaar, o.m. 
van de bodem- en weersgesteldheid, kortom van het goede of slechte 
wijnjaar. 

De wijn van Poitou, die thans nog tot de minder goede soorten 
gerekend wordt, had ten tijde van Citesius, ook ten onzent, een 
slechte faam. De arts werd in het bijzonder door een zin van de 
Nederlander, Levinus Lemnius uit Zierikzee, getroffen (5). Die zin 
luidt : « Onze landgenoten, wanneer zij wijn uit Poitou gedronken 
hebben, stijgen de scherpe dampen naar het ihoofd ; ze worden geme-
lijk, driftig, opvliegend, onverzoenlijk, zodat zij aan 't krakelen slaan, 
vaak bun vrouwen afranselen en in gevechten gewikkeld geraken. 
Het wordt bij hen een soort ritus, zelfs wanneer zij Rijnse of een 
andere wijn gedronken hebben, die veel milder van natuur is ». 

De zure, bijtende gal, die op de darm invreet, is de oorzaak van 
de koliek en van alles wat, uit de aard der kwaal zelf, er verder het 
gevolg van is. Aldus definieert Citesius de etiologie van de ziekte 
(biz. 38). Maar hij bad ingczien, dat met de koliek de ziekte niet 
volledig gedefinieerd is. Tot haar essentie beboren eveneens zenuw-
symptomen : verlammingen treden op in armen en voeten, ellebogen, 
handen en benen worden onvast in bun beweging, terwijl bet gevoel 
er onaangetast blijft. Stuipen kunnen zelf de verlammingen vooraf-
gaan, voorbijgaand gezichtsverlies is niet zeldzaam. In dat stadium 
is de dood niet uitzonderlijk ; wie ontsnapt, is meestal een levenslange 
invalied, als een kreupele die zich met zijn armen niet behelpen kan, 
strompelt hij door het leven. 

De behandeling is louter symptomatisoh, maar, zegt Citesius, de 
beste manier om de ziekte te ontvluchten is Poitou zelf te verlaten 
en naar een andere streek uit te wijken, waar de wijn milder en het 
klimaat gezonder is. Hem was hct niet ontgaan dat waar mensen in 
groten getale samenwonen, aan eenzelfde dieet onderworpen zijn of 

(5) De occultis Naturae Miraculis, Antv. 1559, lib. 1, cap 16. 
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eenzelfde leefwijze leiden, daar de ziekte meest voorkomt. De mannen-
en vrouwenkloosters zijn er bet treffendste voorbeeld van ; men eet 
er dezelfde spijzen en drinkt er dezelfde wijn, men leeft er samen in 
hetzelfde klimaat. De koliek van Poitou maakte inderdaad nogal wat 
slacbtoffers in de kloosters. zij Vv'as er endemisch in de volste bete-
kenis van het woord. 

Wanneer men, later, de ware oorzaak van de kwaal was op bet 
spoor gekomen, werd alles zonneklaar. Maar de scherpzinnigheid en 
de klinische zin van Citesius hadden toch de entiteit van een dusver 
onbekendc ziekte vastgelegd in haar voile klinische duidelijkheid, en 
dit allecn door empirische observatie. 

Dat het klinisch beeld met zijn etiologie, en vooral dan met zijn 
ongewone patogenesc uit de wijn van een bijzondere aanmaak, niet 
aan de aandacht van de voornaamste artsen ontsnapt was, moge 
blijkcn met Adriaan van den Spieghel, de Zuidnederlandsc anatoom-
chirurg die te Padua doceerde en in De Febre Semitertiana (6) een 
nauwkeurige bescbrijving gaf (1624) van de koliek van Poitou. Ook 
te Padua en in de buurt, waar men wijn (vinum pergolanum) uit 
zure, onrijpe druivcn bereidde, zag hij een klinisch verloop van de
zelfde aard als in Poitou optreden en, voegt hij er aan toe, de meest 
bekwame artsen zijn met het voorkomen en uitzicht van die ziekte 
nog niet vertrouwd. 

In de historische literatuur van de loodvergiftiging blijken de mees-
terlijke bescbrijving van Adriaan van den Spieghel en zijn eigen 
observaties uit Padua onbekend te zijn. 

Een nieuw hoofdstuk van de loodvergiftiging werd in Engeland 
geschreven door Job. Huxham. In 1738 bracht hij bet verhaal van 
een ziektebecld door hem, in 1724, waargenomen in het graafscbap 
Devonshire (7). Het waren weer dezelfde pijnaanvallen, verlam
mingen en stuipen ; het kon zo uit Citesius en uit Spieghel afgeschreven 
zijn. De zure, wrange wijn, en niet minder bet zerpe bier, en vooral 
de appelwijn, die toendertijde in Devonshire de volksdrank bij uit-
stek was, werden als de schuldigen aangewezen. Huxham verhaalt 
hoe de appelwijn gemaakt wordt, en hij legt fijntjes uit hoe de koliek 
ontstaat wegens een afwijking in de gal- en darmwerking, ten gevolge 

(6) Frankfurt 1624, lib. IV, cap. 13. 
(7) Opusculum de morbo colico Damnoniorum eoque maxime cpidemico. 
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van de zure en scherpe drank uit minderwaardige vruchten bereid. 
Nagenoeg alle bekende Europese wijnsoorten neemt hij in ogen-
schouw, maar over Citesius en zijn koliek van Poitou, noch over 
Spieghel en zijn Paduaanse ervaringen, wordt met een woord gerept. 

Op die wijze waren in de medische nomenklatuur twee koliekziekten 
met geografische betiteling bekend geworden : de koliek van Poitou 
en de koliek van Devonshire, de koliek van Padua daargelatcn. Laat 
in de negentiende eeuw zijn die namen blijven nahangen, toen men 
tot het besef kwam, dat 'het ziektebeeld veel ruimer diende opgevat, 
daar de etiologie met een scheikundige formule en de erkenning van 
het lood in de lichaamsvochten nauwkeuriger te definieren was. 

Dat lood met de koliekcn van Poitou lets te maken had, drong 
omstreeks bet jaar 1750 door. Het zijn artsen van Nederlandsen bloede 
en Nederlandse opieiding geweest, die stilaan tot dat inzicht kwamen. 

Antoon de Haen, Boerhaave's leerling die te Wenen doceerde, 
verhaalt in zijn Ratio Medendi van 1765 (8), hoe in 1752 het lood 
als oorzaak van het klinisch beeld der bekende ziekte van Poitou en 
Devonshire een uitgemaakte zaak was. Hoe hij daartoe besloot, zegt 
bij niet, maar de meeste gevallen die hij aanhaalt, zijn die van lood-
bewerkers. Het moet dan toch zijn dat tussen de koliek van Poitou, 
waar men de hoedanigheid van de wijn uit die streek aan ten grond-
slag legde, en de sinds ouds beruchte loodkolieken van schilders, 
pottenbakkers en andere werklieden die met bet metaal in aanraking 
komen, een parallel was getrokken ; uit de ter beschikking staande 
geschriften kan men evenwel niet zeer duidelijk opmaken hoe en 
wanneer. 

In 1752 publiceert Job. Grashuis te Amsterdam een monografie 
die het klinische beeld van de koliek van Poitou opnieuw ophaalt, en 
vooral de nadruk legt op de behandeling met darmemollientia De 
Colica Pictonum Tcntamen (9). Zij was een dubbelgangster van 
Citesius' De Novo et Populari apud Pictones Dolore Colico uit 1616. 
Maar van een algemcne erkenning van het lood als de primaire oor
zaak van de koliek van Poitou en haar gevolgen, is daar nog geen 
spraak. 

(8) Pars decima, Ed. Wcncn 1765, biz. 3. 
(9) Amsterdam, Isaak Tirion, 1752. 
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Twee jaar daarop, in 1754, laat de Leidse hoogleraar in de chemie 
en de geneeskunde H. D. Gaubius, een studie verschijnen waarvan 
dc titel luidt « Aanwysing van een Middel waar door men het scha-
delyk Mengsel van Loodstoffen in de Wynen, met genoegsaame 
Zekerheid kan ontdckken » (10). Dc auteur gaat er van uit dat de 
koliek van Poitou, die in Holland meer en meer voorkomt, grotendeels 
aan de verontreiniging van de wijn door loodderivaten te wijten is. 
Het is voor hem een uitgemaakte zaak ; die konklusie heeft zich op-
gedrongen uit de naderc bestudering van de omstandigheden waarin 
de kwaal zich voordoet, en van haar verschijnselen. Loodwit, menie, 
goudglit, loodsuiker en soortgelijke stoffen werden in de wijnberei-
ding voor allerlei doeleinden, zoals aanpassing van kleur en smaak 
gebruikt. Om de verontreiniging op te sporen geeft Gaubinus een 
onfeilbare chemische reaktie aan. 

Uit die mededeling van Gaubius komt vast te staan dat de koliek 
van Poitou te zijner tijd bijna al met lood geidentificeerd was. Het 
was een belangrijke stap naar de verdere opheldering van de etiologie 
onder al haar vormen. Onder meer legt Gaubius er de nadruk op dat 
men in de aangegeven ricbting moet verder zoeken ; hij wijst op een 
zeer typisch voorbeeld te Trier, waar, in een klooster, de boter lange 
tijd in lodcn vaten was bewaard en alle monniken door de koliek 
van Poitou ( = loodkolieken) werden aangetast (biz. 125). Hij deed 
dc proef over, en vond inderdaad lood in de boter die hij zelf lang 
in een loden pot had gezet. 

De ondervinding van Gaubius heeft zich Job. Grashuis te nutte 
gemaakt. Hij liet in 1758 een studie verschijnen Verhandeling van 
het Kolyk van Poitou (11) waar hij zijn betoog van 1752 uitbreidde 
met de jongverworven kennis over de aangclegenheid. De konklusie 
luidt : overal waar spijs en drank met lood (vaten, kroezen, persen, 
buizen, enz.) in aanraking zijn geweest, kan het metaal, door schei
kundige inwerking, zich in een of ander derivaat afzetten, in de spijs-
verteringswegen komen en de typische koliek (van Poitou, van De
vonshire, van Padua) met haar verdere verwikkelingen na zich slepen. 

(10) Verhand. HoU. Maatsch, Wctcnsch. Haarlem, I, 1754, 112-121. 
(11) Verb. Holl. Maatech. Wetcnschap. Haarlem IV, 1738, 513-514. 
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Inmiddels was in 1757, een ander boek verschenen dat de lood-
etic^logie van de koliek van Poitou beklemtoonde De Colica Picto
num auct. T. Tronchin (12). Na een historisch overzicht van dc be
ruchte koliek gegeven te hebben, verhaalt de auteur hoe hij, tijdens 
zijn studiejaren te Amsterdam, in 1724, bij vijf patienten een ziekte
beeld geobserveerd had waarvan de primaire oorzaak aan vergiftiging 
met loodderivaten toe te schrijven was : bet was de koliek van Poitou, 
zegt Tronchin. Hij droeg de herinnering aan zijn ervaringen in Ne-
derland naar zijn vaderland mede, en schreef erover, dertig jaar later, 
in zijn boek. Hij vermeldt dus de loodetiologie die haar oorsprong 
vindt in de met het metaal verontreinigde spijzen en dranken. maar 
aanziet zulks niet als de enige oorzaak. Hij grijpt nog terug naar 
Citesius met zijn bilieuze stoornissen, naar de artritis en het reuma, 
naar de gemoedsaandoeningen, naar de scorbut, naar de gestoordc 
zweetafscheiding, enz. Troncbins monografie brengt weinig of geen 
nieuwe elementen aan. 

Hct verliep dan tot 1767 voordat die nieuwe elementen werden 
aangebracht, ditmaal uit Engeland waar men met de koliek van 
Devonshire, haar klinisch karakter en betekenis voor de ziektekunde 
vertrouwd was sinds Huxbcims publikatie uit 1738. Het was een vol-
blocd arts uit Devonshire zelf, die als 't ware het alles bekronende 
slot zette op een lang betwist probleem en een traag tot het klinisch 
besef doordringende werkelijkheid. 

George Baker, een zeer scherpzinnig man, bracht met Inquiry 
concerning the Cause of endemial Colic of Devonshire, die hij als 
een lezing in het Royal College of Physicians voordroeg, bet door-
slaande bewijs dat de typische koliek van Poitou en Devonshire aan 
een lood bevattende drank, meestal wijn, bier of appelwijn, toe te 
schrijven was (13). Baker gaf tegelijkertijd een rijk gedokumenteerde 
studie over het hele probleem ; het is de beste die aan de geschiedenis 
van de koliek van Poitou, van Devonshire, van Madrid, want ook 
daar beerste een gelijkaardige ziekte, werd gewijd. 

Het merkwaardig sluitend betoog van George Baker komt hierop 
neer. De koliek van Devonsihire is niet te wijten aan de appelwijn 
zelf, hoe wrang ook, maar aan het lood dat die appelwijn bevat. Het 

(12) Geneve, Cramer, 1757, pp. 82. 
(13) Medic. Transact. CoU. Phys. 1768, I, 175-406. 
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was Baker daarbij opgevallen dat de koliek zeer frekwent is in 
Devonshire, maar niet voorkwam in Hereford waar ook veel appelwijn 
gedronken wordt. In dit laatste distrikt worden in de bereiding van 
de wijn geen kuipen, buizen of persen gebruikt die uit lood bestaan 
of met lood zijn belegd : in Devonshire daarentegen zijn die appa-
raten rijkelijk met een loden armatuur uitgerust. Baker demonstreerde 
alles met chemische proeven, wist op alle aanmerkingen een juist en 
afdoend antwoord te geven, en het bedrog dat men op zijn weg legde 
op te sporen. 

Men kan gerust zeggen dat met Baker de etiologie van de koliek 
van Poitou, van Padua, van Devonshire en van Madrid in haar defi-
nitief stadium was getreden. De namen zijn nog een tijdje gebleven, 
maar door het zorgvuldig experimenteel werk van Baker was bewezen 
dat al die zogenaamde bilieuze koliekcn maar ecu oorzaak hadden : 
het in de drank aanwezige lood. 

Metecn was tot alle artsen en hygienisten de overtuiging doorge-
drongen, dat maatregelen van algemcne aard met verstrekkendc uit-
werking noodzakelijk waren, wilde men de kwaal indammen. De 
openbare besturen lieten zich niet onbetuigd, overal werd de kontrole 
georganizeerd, met de passende inspektie vanwege de overheid en 
met de onvermijdelijke sankties tegen wie de voorschriften overtrad, 
betcugeld. 

Nog op een bladzijde uit de geschiedenis van de loodvergiftiging 
willen we de aandacht vestigen, omdat ook die bladzijde, in de negen
tiende eeuw dc wctenschappclijke bevestiging brengt van wat drie 
eeuwen voor onze tijdrekening door Nikandros in verzen werd be
schreven. Sprekcnd over de loodvergiftiging zegt deze dat « de mond 
ontstoken is, dat het tandvlccs droog is en schrompelt als de huid, de 
tong ruw en hees is en niet meer slikken kan, dat scbuim op de lippen 
komt ». 

Op een lezing voor de Royal Society On a remarkable Effect upon 
the human gums produced by the absorption of Lead (14), beschreef 
Henry Burton in 1840 op een uiterst precieuzc wijze in wat de tand-
vleeskomplikatie van de loodvergiftiging bcstaat, en hoe zij zich voor
doet. Deze bescbrijving is een van die mooic bladzijden waarop de 

(14) Med. Chir. Transact. London 1840, XXLLL, biz. 63. 
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oude kliniek mag trots zijn. Zij rondt op een verhelderende wijze het 
beeld van de loodvergiftiging af. Van dat ogcnblik was het aan de 
chemie beschoren zich van de ziekte meester te maken, om ze nader 
in formulcs te omschrijven, en aan de jongere biocbemie om de ver
schillende stadia van het saturnisme te bcstuderen en vast te leggen. 

Het is er ons, in deze studie, om te doen geweest aan te toncn hoe, 
uit de empiristisohe observatie van eenvoudige klinische symptomen, 
en het naast elkander plaatscn van schijnbaar zo uitecnliggende waar-
nemingen over het bekende beeld der vergiftiging in de loodindustrie, 
en het drinken van wrange wijn uit verschillende landstreken, ten 
slotte een gemene dcler werd vastgelegd, in casu het zeer giftige lood. 
De opvallende enigheid van de ziektesymptomen, de darmkoliek, had 
de artsen op het goede spoor gebracht. Waarneming, deduktie, in-
duktic en experiment reikten elkaar de hand tot het bewijs geleverd 
was, dat dc koliek van Poitou of van Devonshire met heel haar na-
slcep van ellendige en laattijdige komplikaties, dezelfde kwaal was 
die Nikandros had beschreven en voor dewelke Ramazzini in zijn boek 
over de hygiene van de arbeiders, maatregelen van sociaal-hygienische 
aard had bepleit. 

Wanneer men de ontwikkeling van de denkbeclden over de lood
vergiftiging nagaat, valt het op dat artsen van Nederlandse bloede 
of van Nederlandse opieiding een groot aandeel hebben gehad in de 
opheldering van de ware etiologie. Ook op die zijde van bet probleem 
mocht wel eens dc aandacht gcvcstigd worden. 

L. Blaut. 

RESUME 

L'observation cmpirique dc quelqucs symptomes nets a mis Ics mcdecins sur la 
voie de ridentification de la nature reelle et de I'etiologie unique de la colique du 
Poitou, due a I'absorption de vin avarie ct de I'intoxication industrielle par les 
derives du plomb. L'observation, la deduction, I'induction et lexpcrimentation ont, 
de concert, conclu a I'unicitc de la maladie dScrite par Nicandre trois siecles avant 
notre ere, et de celle pour laquelle Ramazzini reclamait dans son livre de 1701 des 
racsures hygieniques d'ordre social, en faveur des ouvriers occupes dans I'industric 
du plomb. Quand on etudie levolution des idees au sujet du saturnisme, on ne 
manquera pas de constater que des medecins neerlandais de sang ou de formation, 
ont pris une part dans la detection de I'etiologie de la maladie du plomb. 
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