
EEN l E T W A T V E R G E T E N HISTORISCHE GETUIGENIS 
VOOR H E T NOSOLOGISCH DUALISME V A N 

GONORROEA EN SYFILLIS. 

L. Elaut. 

De lektuur van het relaas van de wederwaardigheden waar het leven 
van Johann-Gottfried Eisenmann (1795-1867) heeft aan blootgestaan, 
en die ik in de recensie van diens biografie uitvocrig heb besproken (Sci. 
Hist. 1968 nr. 1) heeft raijn aandacht gevestigd op een boek dat ik 
sindsdien, behoudens de redaktionele taak die schrijver als hoofdopsteller 
van de Jahresberichte iiber die Leistungen and Fortscfiritte der Medizin 
heeft vervuld, voor het hoofdwerk van deze enigszins als tweede rangs-
figuur beschouwde geneesheer ben gaan houden. 

Het boek heet: Der Tripper in alien seinen Formen iind in alien 
seinen Folgen. Het verscheen te Erlangen in 1830, Uitg. J.J. Palm & E. 
Enkele. Het is gesplitst in twee delen, respektievelijk 348 en 400 bladzij-
den; het eerste deel slaat op de eerste helft van de titel, het tweede op de 
tweede helft daarvan. 

Niet alleen omdat het boek het voornaamste geschrift van Gottfried 
Eisenmann is, acht ik het belangrijk, maar vooral omdat het een mijlpaal is 
geweest in de nosologische opvattingen die men er in de duitssprekende 
landen over de gonorroea op nahield. En wellicht meest van al omdat het 
kordaat steUing nam in een wetenschappehjk dispuut, en omdat het inge-
nomen standpunt het goede bleek te zijn, toen de verwarring op het 
hoogst was. 

Met Die Litteratur iiber die venerischen Krankheiten van J. K. 
Proksch (Uitg. Bonn 1890) die alle geschriften over de venusziekten 
vanaf het einde van de vijftiende eeuw tot het jaar van zijn uitgaaf systc-
matisch en kronologisch heeft geordend' kan men Eisenmanns traktaat 
in het raam van de gehjksoortige werken, naar omvang, bibliografische 
en medisch-historische betekenis al enigszins zijn passende plaats aan-
wijzen. Berekend naar het aantal bladzijden, verscheen er van 1780 tot 
1830 geen groter boek op dat gebied in heel west, centraal en zuid 
Europa (dl II 7-14). Alleen Charles Bell met A treatise on the disease o[ 
the urethra, pesica urinaria, prostate and rectum. Londen 1820, 414 biz. 
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kan er mee vergeleken worden; en dan nog. In de bestreken periode treft 
men in hoofdzaak dissertaties en fragmentaire bijdragen in tijdschriften 
aan. 

Philippe Ricord verschijnt pas later op het toneel met zijn Traite 
pratique des maladies veneriennes (Paris 1838), en kan vanaf die datum 
zijn prioriteit inzake de dualistische patologie van syfilis en gonorroea 
laten gelden, terwijl in de vaak herdrukte en vertaalde grote werken van 
John Hunter (Proksch, dl. I, 43) de unicistische opvatting over de pato
logie van beide ziekten volop hoogtij viert (uitgaven van 1786, 1787, 
1791, 1818 1839, 1845, 1859). 

Eisenmann publiceerde zijn tweedelig boek in 1830. Het handelt 
over de gonorroe en wil zich daartoe cxklusief beperken, hoewel het, in 
het licht van het vigerende unicisme, de auteur verplicht er de syfillis bij 
te betrekken, doch altijd met de bedoeling die zo spoedig mogelijk opzij te 
zetten en af te scheiden van het hoofddoel. 

Vooraan in elk deel van zijn boek brengt Eisenmann een uiterst vol-
ledige bibliografie over het onderwerp. De 475 titels zijn kronologisch 
gerangschikt, bestrijken alle Europese landen en zijn van een uitnemende 
korrektheid; het komt mij voor dat Proksch voor zijn grote venereolo-
gische bibliografie bij Eisenmann geput en zich op hem verlaten heeft. 
Men mag er uit besluiten dat de auteur van 1830 een zeer rijke weten-
schappelijke literatuur te zijner beschikking gehad heeft. 

Hij was toen woonachtig te Wiirzburg, stond in de praktijk, nam ak-
tief deel aan de politieke ontvoogdingsstrijd, werd wegens hoogverraad 
beschuldigd en aangehouden, verscheen voor een uitzonderingsrechtbank 
maar werd vrijgesproken. Dat Eisenmann midden zo'n aktief en bewo-
gen leven tijd en energie vond om een boek van 748 bladzijden samen te 
stellen, moet als een uitzonderlijke prestatie bestempeld worden. Hij zal 
wel de goed voorziene bibliotheek van de uit 1582 dagtekenende univer-
siteit te zijner beschikking gehad hebben. 

Der Tripper werd aan L. Schonlein, hooglcraar in de interne kliniek 
en in de terapic te Wiirzburg opgedragen. Schonlein was toen in voile 
opgang, om zo te zeggen de paus van de natuurwetenschappenlijke ge-
neeskunde in Duitsland, evenknie van Laennec in Frankrijk, van Bright, 
Addison en Hodgkin en Engeland. 

In hoofdzaak was het boek van Eisenmann een seinpost in de Duitse 
vakliteratuur over de gonorroea. Boven de kleinere fragmentarische ge
schriften van die aard, blonk het uit door een naar volledigheid strevende 
gerichtheid op de kliniek. Het was in mindere mate een allesomvattend re-
feraat uit boeken, dan een determinerend moment in een nosologisch 
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vraagstuk dat eeuwenlang een twistappel tussen artsen was geweest. De 
auteur nam positie op grond van eigen ervaring, die hij toen al solied ge-
noeg achtte om de doorslag te geven op een beslissend ogenblik. 

Eisenmann moet gevoeld hebben dat zulk ogenbhk aangebroken was. 
Niet hij gaf weliswaar de doorslag, maar dat hij de Duitse artsen rijp 
maakte om de definitieve beshssing te aanvaarden en het terrein voorbe-
reidde, is onzes inziens de voornaamste verdienste die de auteur met zijn 
boek mag opeisen, 

Eisenmann heeft nooit aan de universiteit gedoceerd, het neemt niet 
weg dat Der Tripper waarachtige professorale kenmerken vertoont ; laten 
we daarbij niet vergeten dat de auteur pas vijfendertig jaar oud was. Het 
moet toen een floriede tijd voor de gonorroe geweest zijn, te oordelen 
naar de zeer vele publikaties die het licht zagen; Eisenmann zelf was met 
het boek aan zijn derde pennevrucht over de geslachtsziekten. Het onder
werp was meer dan aktueel. (1, 120) 

Er zijn in de geschiedenis van de geneeskunde van die periodes 
waarop ideeen, stromingen en inspanningen op een punt samenvloeien, 
waarop veel plots rijp is en de oplossing onmiddellijk in het verschiet 
komt. In het begin van zo'n periode ligt het jaar 1830, waarin Der Tripper 
verscheen; in de jaren 1835 tot 1838 was de oplossing daar. 

Men kan een boek van 748 bladzijden moeilijk refereren, ternauwcr-
nood kan men pogen zijn historische positie te belichten en te verklaren, 
na het grondig te hebben ingestudeerd. W e achten ons daartoe gerecht-
vaardigd met inachtneming van alle aan de tijdsomstandigheden gebonden 
feiten en gegevens. 

Met metikuleuze zorg beschrijft Eisenmann in detail alle aspekten die 
de gonorroea vertoont, geen enkele wordt veronachtzaamd. Hij plaatst zich 
alleen op een natuurwetenschappelijk standpunt en laat geen enkele 
natuurfilozofische beschouwing in zijn gedachtenkring of in zijn expose 
binnensluipen. Schonlein zal hem ter zake de les gespeld hebben. Dat 
feit was al geen nieuwigheid meer, wel nog een waagstuk. 

De oorzaak van de gonorroea is een contagium sui generis, zegt 
Eisenmann, en zoais elk contagium is het een levend lichaam. Het etterig 
slijm van de urethra, esq. van de vagina, is de drager van dat contagium, 
hetwelke met het in hem wonende levende princiep om zo te zeggen tot een 
organisch geheel verbonden is (I, 109). De mikroskoop brengt geen enkel 
specifiek bestanddeel in het gonorroi'sch slijm aan het licht; de chemische 
reaktie is alkalisch, niet zuur, zoals de meesten zeggen; Eisenmann heeft 
zich met alle voorzorgen tegen mogehjke vergissingen overtuigd dat het 
lakmoespapier appelgroen, en niet rood, verkleurd wordt door de gonor-
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roi'sche etter. Aan dit chemisch argument hccht de auteur een groot diffc-
rentieel-diagnostisch belang. 

De bespreking van de biologisch-khnische eigenschappen van de 
gonorroea in haar geheel valt op door een grote veelvuldigheid van scherp 
geobserveerde kenmerken, die de moderne kliniek volkomen voor haar re-
kening kan nemen; deze kenmerken worden als specifiek voor de gonor
roea genoemd, en de auteur stelt ze van in den beginne tegenover die van 
de syfillis (I, 115). Uitdrukkelijk poneert hij dat druipergift en syfilisgift 
verschillend zijn. Hij beroept zich daarvoor op eigen ervaring (I, 116-
126). Hoewel hij van het dualisme innig overtuigd is, zit het Eisenmann 
wel zo dwars dat hij zich nog afvraagt of in het druipersslijm en in de 
sjankeretter hetzelfde ziekteverwekkende gift aanwezig is, dan wel of de 
druiper een ziekte suigeneris is. Men merkt aan de manier waarop Eisen
mann de vraag stelt hoe genuanceerd, hoe kritisch en hoe neutraal hij 
staat tegenover de vraag van de tijd. Maar hij antwoord onmiddellijk: wir 
halten den Tripper fiir eine eigene Krankheit, welche in ihrem Contagium, 
ihrem Verlauf, ihren Metastasen und in ihren Folgekrankheiten das Ge-
prag der abgeschlossensten Eigenthumlichkeit tragt (1, 127). Deze zin 
haalt de haan voorgoed over, en jaagt de kogel door de kerk. De demon-
stratie van zijn stelling toont ons Eisenmann als een grondig kenner van 
het onderwerp en een scherpzinnig clinicus. 

Honderden bladzijden lang wordt de gonorroea besproken onder al 
de gedaanten waarin zij zich kan voordoen, met haar klinisch verloop 
bij man en vrouw, met haar verwikkelingen, met al haar gevolgen en ge-
varen. Het is een analyse van feiten, van akute en kronische toestanden, 
een voorbijschuivende opeenvolging van nabije en verre organen die aan 
de gonorroea een tol kunnen betalen. Het is geput uit de neergeschreven 
ervaring van generaties klinische waarnemers, beoordelaars, terapeuten^ 
nosologen, patologen, maar uitgedrukt in en gekruid door een direkte on-
omwonden stijl van een verlicht klassicisme, waarin men de tijdgenoot van 
Goethe erkent. 

Het gevolg van Eisenmanns dualistische opvatting van gonorroea en 
syfilis, had voor gevolg dat hij ook op het gebied van de terapie het 
dualisme heeft doorgetrokken. Zulks was van het allergrootste belang, 
want de vaststelling dat de ene ziekte gemakkelijker genas dan de andere 
door zekere medikamenten, en steeds door dezelfde medikamenten, kon 
geen enkele teoreticus ongedaan makcn of ontkennen. Syfilis reageerde 
op kwik, gonorroea deed het niet. de konklusie lag voor de hand. 

De eeuwenoude empiric had een medikamenteuze uitrusting ter be
schikking gesteld, waaruit Eisenmann met doeltreffende voorzichtigheid 
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leert te putten. Maar zelf is hij mans genoeg om nieuws en beters te be-
denken en eklektisch de weg aan tc wijzen. 

Zo wil ik bijzonder de aandacht vestigen op het kapittel van dc op-
thalmia gonorrhoica neonatorum, dat ik voor een van de meesterstukjes uit 
Eisenmanns geschrift aanzie (I, 314-321), en waar hij, in het licht van 
zijn etiologische beschouwingen, het profylaktisch indruppelen van een 
sterk verdunde oplossing chloorwater aanbeveelt. Hij was daarmee vijftig 
jaar vooruit op Crede met zijn thans overal gebruikte zivernitraatindrup-
peling. 

Der Tripper van Gottfried Eisenmann is een baken in de geschiedenis 
van de venerische ziekten, de duitssprekende landen kunnen op geen 
tweede van die aard wijzen. Het boek als eerste omvangrijk geschrift van 
een jong medicus, wees op de buitengewone ernst waarmede hij zijn taak 
van medisch schrijver opnam. 

Het werk was een bravourestuk waaruit vaardigheid en zelfverzekerd-
heid spreken. Het berust op een uitgebreide studie van de historische 
bronnen, die door de auteur tot een volledig overzicht van de status van 
een tocnmaals hangende en voor de medici brandend aktuele kwestie wordt 
voorgedragen. Doch ook meer dan dat, want het gehele werd door eigen 
inzicht en ervaring gekorrigeerd. Al wie beroepshalve, of hoe dan ook met 
gonorroeapatienten te maken heeft, en belang stelt in de historische ont-
wikkeling van de ideeen over deze ziekte, moet onvermijdelijk bij Gottfr. 
Eisenmann terechtkomen. Hij zal er kostbare aanwijzingen in vinden, wel
licht meer dan in andere hooggeprezen geschriften, maar preciezer en be-
trouwbaarder zeker niet. 
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