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In de geschiedenis van de geneeskunde is dc naam van Parkinson 
verbonden aan de ziekte, die thans nog ten onrcclile jiaralysis agitans ge-
noemd wordt. Het gaat bij deze aandoening immers niet om een paralyse, 
maar om een algemene vermindering van de spontane en reaktieve moto-
riek (akinese), verder om een verhoging van de grondtonus van het spier-
stelsel (rigor), om typische ritmische schudbewegingen (tremorcn) en 
ora vegetatieve symptomen (zoals speekselvloed). Aangezien de ziekte 
niet met verlammingen gepaard gaat, bhjft ook thans de benaming ziekte 
van Parkinson de meest verkieshjke. 

Daar de naam Parkinson aan iedere medicus bekend is, mag ver-
ondersteld worden dat belangstelhng gewekt kan worden voor de per-
soon van deze Engelse arts, voor zijn werk, voor de tijd en de omgeving 
waarin hij leefde. W a s Parkinson een befaamd hoogleraar in de genees
kunde, vormde hij zijn eigen schooil, het hij een grote medische biblio-
graphie na ? Niets van dit alles. James Parkinson was een zelfstandig 
praktizerend geneesheer, had geen lecrhngen en schreef slechts enige klei-
ne medische werkjes. 

Behalve medicus was hij sociaal hervormer, parafletschrijver, ama-
teur-chemicus en vooral amateur-paleontoloog. Zijn grote werken liggen 
juist op het gebied van de sociaal-medische volksvoorlichting, en op dat 
van de paleontologie. Deze uitingen van extroverte en introverte gericht-
heid vragen om bijzonderheden uit de levensgeschiedenis van deze man. 

Helaas is over de biografie van Parkinson weinig bekend. Hij werd 
in 1755 te Londen geboren, zijn vader was chirurg en apotheker. Hij 
studeerde aldaar en kwam in de praktijk van zijn vader. Bekend is dat 
hij in 1785 de koUeges van de beroemde chirurg John Hunter volgde en 
stenografisch vastlegde. Behalve in zijn praktisch-medische werk was 
Parkinson zeer aktief in de maatschappelijke strijd, die aan de Franse 
Revolutie voorafging en daarop volgde. Hij deed dit niet op de barrika-
den, wel in woord en geschrift. Hij was lid van twee klubs, die maat
schappelijke hervorming nastreefden, de Society for Constitutional Infor
mation en de London Corresponding Society. Strijdend tegen de maat-
regelen, die William Pitt genomen had ter beteugeling van de demokra-

94 



tische rechten, was hij een voorstander van onbloedige revolutie, van her-
ziening van het belastingstelsel, van herstel van de rechten van armen 
en verdrukten. 

Praktisch-maatschappelijk werk verrichte Parkinson ten dienste van 
de zondagsscholen. Hiervan getuigt ook zijn pamflet Remarks on Mr. 
Whitbread's Plan for the Education of the Poor, with Observation on 
Sunday Schools, and on the State of the Apprenticed Poor. 

Zijn sociale bewogenheid komt zelfs tot uiting in zijn boekje met 
wenken over de verbetering van breukbanden Hints for the Improvement 
of Trusses, intended to render their Use less inconvenient, and to prevent 
the Necessity of an Understrap. With a Description of a Truss of easy 
Construction, and slight Expence for the Use of the Labouring Poor; to 
whom this little Tract is chiefly addressed. 

Populaire medische voorlichting gaf Parkinson in zijn Dangerous 
Sports, a Tale, addressed to Children, warning them against wanton, 
careless, or mischievous Exposure to Situations, from wich alarming In
juries so often proceed, verder in The ViUarger's Friend and physician; 
or, a Familiar Address on the Preservation of Health, and the Removal of 
Disease on its first Appearance en tenslotte in Medical Admonitions To 
Families, respecting the Preservation of Health, and the Treatement of the 
Sick, with observation on the improper indulgence of children. Uit deze 
werken blijkt ook hoezeer Parkinson belang hechtte aan preventieve maat-
regelen op geneeskundig gebied. 

In de laatste periode van zijn leven, na ongeveer 1810, heeft Parkin
son zich kennelijk afgewend van de sociale strijd. Uit die periode dateren 
zijn enige beroemde medische publikatie An Essay on the Shaking Palsy 
en zijn grote werk in drie delen over paleontologie Organic Remains of 
a Former World. In 1824 overleed Parkinson op 69-jarige leeftijd. 

De paleontologische publikaties van Parkinson zijn waarschijnlijk 
mede onder invloed, van een nationalistische, de romantiek eigen, impuls 
geschreven. In de inleiding van Organic Remains of a Former World 
stelt Parkinson vast dat er in Groot-Brittanie veel fossielen verzameld 
zijn, maar dat goede beschrijvingen ontbreken. En Parkinson zegt over 
zichzelf als auteur van het boek « He, therefore, found himself under the 
neccessity of having continual recourse to the more general observations 
which are to be found in the writings of the learned of Italy, France, and 
Germany ». 

Parkinson gebruikt niet de term paleontologie, maar spreekt over 
oryktologie. Hij noemt oryktologie de wetenschap, die zich bezighoudt 
met aard, oorsprong en vorming van die voorA^'erpen, die de vormen, ken-
merken of struktuur hebben van plantaardigc of dierlijke organismen, 
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en die van een substantic zijn, die aangeeft dat zij gedurende vele eeuwen 
onder wateroppervlak of aardkorst hebben vertoefd. Naast een samen-
vattendc studie Outlines of Oryctologie : An Introduction to the Study 
of Fossil Organic Remains schreef hij de drie delen van Organic Remains 
of a Former World, waarvnn het eerste deel handelt over plantaardige 
fossielen, het tweede over fo.ssiele zoophyten, het derde over fossiele 
zeesterren, zeeegels. schelpen, insekten, amfibieen en zoogdieren. Het 
werk is geschreven in de vorm van brieven aan de lezer. Het heeft een 
populair-wetenschappelijk karakter en wordt gekenmerkt door de geest 
van amateurisme, die ook in het Brittanie van heden nog opgeld doet. De 
onderwerpen worden onderhoudend maar keuvelenderwijs beschreven. 
De huidige lezer zal er teveel niet tcr zake doende verhalen in aantreffen, 
zoals dat over het fossiele brood (lapides paniformes, panes petrifacti, seu 
daemonis. Teufel Brod) : « In the church of St. Peter, of Leyden, a stone 
is preserved, the history of which is, that in the year 1316, a poor woman, 
deserted by fortune, and almost perishing, with her numerous children, 
for want, humbly petitioned her rich sister for bread. She, however, re
fused to supply her, and swore, in the most .solemn manner, that she had 
no bread in the house ; which the other doubting, she added, if there 
were, might God turn it into stone ; and directly, to her astonishment and 
horror, the bread became stone ». Ook Parkinsons compendium over 
chemie The Chemical Pocket-Book ademt dezelfde geest. 

Van de eigenlijke medische werken van Parkinson zijn van belang de 
weinig bekende Observations on the Nature and Cure of Gout. Jicht was 
in het port drinkende Engeland een veel voorkomende ziekte, in tegen-
stelling tot het whisky drinkende Schotland. Parkinson geeft een goede 
klinische beschrijving van het ziektebeeld, vooral van de artritis. Hij 
veronderstelt dat een stofwisselingsstoornis de aandoening veroorzaakt 
en hij vestigt de aandacht op het dieet. Als terapie beveelt hij orale toe-
diening van soda en het plaatsen van bloedzuigers aan. 

Medisch-historisch van groot belang is de korte mededeling van 
Parkinson samen met zijn zoon John uit 1812 met als titel Case of diseased 
vermiform appendix. Hierin beschreef Parkinson het klinische beeld en 
de autopsie van een jongen met appendicitis acuta. Hij was de eerste die 
de perforatie van de ontstoken appendix met de daaruit volgende perito
nitis als doodsoorzaak beschreef. De tekst van zijn sektieverslag over dit 
punt luidt als volgt : «The viscera independent of the inflammation of the 
peritoneal covering, appeared in a perfectly healthy state, excepting the 
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appendix vermiformis of the caecum. No diseased appearence was seen 
in this part near to the caecum; but an inch of its extremity was considera
bly enlarged and thickened, its internal surface-ulcerated, and an opening 
from ulceration, which would have admitted a crow quill, was found at 
the commencement of the diseased part, about the middle of the appendix, 
through which it appeared that a thin dark-colored and highly fetid 
fluid, had escaped into the cavity of the abdomen ». 

Ofschoon slechts een kleine bijdrage in de biMiografie van Parkinson 
is het 66 pagina's tellende Essay on the Shaking Palsy de publikatie 
waardoor Parkinsons naam is blijven voortleven. Het is daarom van be
lang nader in te gaan op deze tekst. 

Parkinson geeft in zijn woord vooraf duidelijk te kennen dat hij de 
belangstelhng van medische vakbroeders, die hij meer kompetent acht 
dan zichzelf, voor deze ziekte wil wakker roepen. Met dit oogmerk heeft 
hij zijn publikatie laten verschijnen, ondanks het premature karakter 
daarvan, en ondanks het ontbreken van anatomische onderzoekingen zij-
nerzijds : « The disease had escaped particular notice; and the task of 
ascertaining its nature and cause by anatomical investigation, did not seem 
likely to be taken up by those who, from their abilities and opportunities, 
were most likely to accomplish it. That these friends to humanity and 
medical science, who have already unveiled to us many of the morbid 
processus by which health and life is abridged, might be excited to extend 
their researches to this malady, was much desired ; and it was hoped, that 
this might be procured by the publication of these remarks ». 

Parkinsons defenitie van paralysis agitans is kort en duidelijk: «In-
voluntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not 
in action and even when supported ; with a propensity to bend the thrunk 
forward, and to pass from a walking to a running pace : the senses and 
intellects being uninjured ». Hij beschouwt derhalve als kenmerkende bij
zonderheden van het ziektebeeld ten eerste een onwillekeurige tremor van 
de lichaamsdelen in rusttoestand, ten tweede verminderde spierkracht, 
ten derde de neiging om voorover en in steeds snellere pas te gaan lopen, 
ten vierde afwezigheid van geestelijke stoornissen. Deze definitie kan 
op de dag van vandaag nog volledig gehandhaafd worden. 

Zijn beschrijving van de historia morbi is zeer kenmerkend en vormt 
het beste gedeelte van het boekje. Het begin van de ziekte is zo sluipend 
dat de patient er aanvankelijk geen weet van heeft. Het eerste symptoom 
is doorgaans het optreden van tremoren van bepaalde lichaamsdelen, 
soms van het hoofd maar meestal van een van beide handen. Daarna 
breidt de ziekte zich geleidehjk uit en komen er schudbewegingen van 
andere lichaamsdelen. Later kan de zieke moeilijk rechtop blijven lopen. 
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Het schrijven gaat steeds mocilijker. Bij de maaltijden begint de patient 
te morsen. Vaak voelt hij de innerlijke aandrang om te gaan lopen. waar
door hij enige verlichting bespeurt. Later wordt het lopen echter een 
kweliing voor hem. Tijdens het wandelen gaat de patient steeds meer op 
zijn tenen lopen, hij wordt gedwongen steeds kortere en snellere passen 
te nemen, zodat het wandelen overgaat in hard lopen. De toestand van 
de patient wordt steeds ellendiger. Hij moet door anderen gevoed worden 
en hij krijgt steeds meer last van obstipatie. Zijn mummelende spraak is 
langzamerhand onverstaanbaar. Hij begint steeds meer te kwijlen.. Hij 
brengt de dag in bed door en zijn beven wordt zo hevig dat niet alleen 
de gordijnen van het bed maar ook de vloer en de ramen ervan schudden. 
Uitgeput wacht de patient op het door hemzelf gewenste eindc. 

Parkinson licht bovenstaande historia morbi toe met zijn waarne-
mingen van een zestal patienten. Deze wisten meestal niet wanneer de 
eerste ziekteverschijnselen waren opgetreden en gaven allerlei bizarre 
verklaringen voor het optreden ervan. Een van hen gaf de schuld aan 
zijn verblijf in een Spaanse gevangenis, en een ander beschouwde de 
ziekte als « the consequence of considerable irregularities in his mode of 
living, and particularly of indulgence in spirituous liquors ». Parkinson 
lokaliseert de ziekte in het cervikale gedeelte van de medulla spinalis en 
in de medulla oblongata. Zijn motivering daarvan is de volgende : « By 
the nature of the symptoms we are taught, that the disease depends on 
some irregularity in the direction of the nervous influence ; by the wide 
range of parts which are affected, that the injury is rather in the source of 
this influence than merely in the nerves of the parts ; by the situation of 
the parts whose actions are impaired, and the order in which they be
come affected, that the proximate cause of the disease is in the superior 
part of the medulla spinalis ; and by the absence of any injury to the 
senses and to the intellect, that the morbid state does not extend to the 
encephalon ». 

Over de ziekteoorzaak weet hij weinig te zeggen. Hij veronderstelt 
dat ten gevolge van de grote beweegbaarheid van de cervikale wervelko-
lom trauma van het ruggemerg het belangrijkste oorzakelijke moment is. 
Parkinson zegt verder niet in staat te zijn terapeutische adviezen te gc-
ven behalve enige algemene aspecifieke maatregelen zoals applikatie van 
blaartrekkende middelen of linimenten in de nek. Hij moet volstaan met 
het uitspreken van de verwachting dat « there appears to be sufficient 
reason for hoping that some remedial process may ere long be discovered, 
by which, at least, the progress of the disease may be stopped ». 

In klein bestek kunnen mijns inziens de karakteristieke facetten van 
Parkinsons biografie en bibliografie als volgt worden samengevat. Hij 
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was een sociaal-bewogen practicus, die niet alleen in zijn dining klubs 
maar ook metterdaad aan zijn door de tijdgeest beinvloede gedachten 
over maatschappelijke hervorming gestalte trachtte te geven, hij was met 
het onbaatzuchtige amateurisme van de gentleman een vcrdienstelijk ama
teur-paleontoloog en amateur-chemicus, hij was tenslotte de nauwkeurige 
beschrijver van enige met geringe hulpmiddelen door hem bestudeerde 
ziektebeelden, waarvan er een met recht tot op heden zijn naam draagt. 
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