
HET EERSTE MEDISCH GESCHRIFT (1776) 
OVER H E T ALKOHOLMISBRUIK 

L. Elatit 

Systematische studies over de invloed van sterke dranken op het 
menselijk organisme die ouder zijn dan An Inquiry into the Effects of 
ardent Spirits upon the human Body and Mind van Benjamin Rush uit 
1785 ( I ) , zal men bezwaarlijk kunnen vinden. 

Het artikeltje van negen bladzijden wordt algemeen beschouwd 
als het startsein tot de onthoudersbeweging die ecrst in Amcrika, en 
later in Europa op gang kwam (2). De eerste onthoudersvereniging 
werd in 1813 te Boston opgericht. B. Rush (1745-1813) eerst hoog-
leraar in de chemie te Philadelphia, wordt beschouwd als «the greatest 
historical figure in American medicine » (3). 

Het waren de schadelijke gevolgen van het alkoholmisbruik ondcr 
al zijn vormen, die o.m. de regeerders en diegenen die voor de volkswel-
vaart verantwoordelijkheid droegen, de ogen openden en tot het nemen 
van drastische maatregelen dwongen. 

Zo vermeldt de geschiedenis van het alkoholisme (4) dat vanaf de 
zeer hoge oudheid beperkende wetten en edikten uitgevaardigd werden 
in Egypte, Indie en China. Boeddha o.m. verbood elk gebruik van 
alkoholhoudende dranken aan zijn volgelingen. Bij de Grieken was hct 
Putagoras die onthouding aan zijn leerlingen predikte; ook de Koran 
bevat voorschriften op het alkoholgebruik. De middeleeuwen daarentegen 
zwolgen in wijn en geestrijke dranken, en in de zeventiende en achttiende 
eeuw nam de konsumptie maar onophoudend toe (5). Slechts sporadisch 
trad een vorst hardhandig op, wanneer het hem in zijn rijksgebied te bar 

(1) Wij beschikken over een fotokopie van een eksemplaar der uitgave 1790, Phila
delphia, Th. Bradford. 

(2) A. Baird, Histoire des Societes de Temperance des Etats'Unis d'Amerique, 
Paris 1836. 

(3) A. Castighoni, A History of Medicine 1947, 622; G .W. Stephenson, Benjamin 
Rush, Proc. Mayo Clinic 1932, 524. 

(4) A. Lafay, L'Alcoolisme chez les Andens, Th. med. Lille 1931. 
(5) Alex. Elster, in Handwortbudi Staatswiss. 1923, I, 208. 
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werd en een algemene drankzucht dreigde. J.P. Frank verhaalt daarover 
merkwaardige bezonderheden in zijn Medizinische Polizey (6). 

Hoe dan ook, het algemeen sociale motief, dat zich vanaf de ne-
gentiende eeuw liet gelden, was het dat een alkoholprobleem schiep en 
meteen de medische naast de wetenschappelijke studie van het alkohol
misbruik, met dat andere, psychologisch-pedagogische probleem, van de 
matigheid en de onthouding, zowel bij het individu als bij de massa in het 
leven riep (7). 

In de Makrobiotik van C.W. Hufeland uit 1796, die een ruim pro-
gramma van private en publieke hygiene ontwierp, treft men al echo's 
aan over het gevaar van een onbeheerst gebruik van gedestilleerde 
dranken. Schrijver poneert dat zij. onder wat naam zij ook doorgaan, het 
leven verkorten; het is. zegt hij. alsof de mens een vloeibaar vuur in-
neemt (8). 

De Inquiry into the Effects of Spirituous Liquors van Benjamin Rush 
boekte in de Verenigde Staten een groot sukses, wij vinden acht druk-
ken vermeld, de laatste in 1823 (9); nergens was men zich het sociaal-
geneeskundig, biologisch, en ekonomisch belang van de manier waarop 
de zaken een wending namen, zo direkt bewust geworden als daar. De 
ravages door de alkohol onder de Indianen aangericht, lieten de meesten 
niet onverschillig, en anderzijds maakte het indruk op het goedsoortige 
gedeelte der bevolking van een jong en vooruitstrevend werelddeel, dat de 
kolonisten en de trekkers naar hct wilde Far-West, fantastische hoeveel-
heden sterke drank meenamen en verorberden. 

In de Europese grote hygienische, sociologische en sociaal-genees-
kundige geschriften van de eerste helft der negentiende eeuw, wordt van 
het alkoholvraagstuk als dusdanig nog maar weinig gewag gemaakt. zij 
hadden het belang daarvan nauwelijks ontdekt. en het alleszins niet in 
heel zijn omvang gezien (10). Johan-Peter Frank, die onder de leuze 
« augendis et servandis civibus ». een ongeevenaard System einer voll-
standigen Medizinischen Polizei (6 dl, 1779-1819) liet verschijnen, rept 
slechts met 16 bladzijden op de 1657 over de alkoholplaag als volksgesel 

(6) Vert. H.A. Bake, Amsterdam-Leiden 1797, dl. 4, 384-401. 
(7) A. Desleux, La lutte sodale antialcooHque, Th. Med. Lille 1934. 
(8) Makrobiotik, dl 2, hoofdst. 6. 
(9) BibKofh. Americana 1962, dl 18, 134. 

(10) cfr. Encydop. S o c Sdences. 1, 1930, 619-628; Staatslexikon Recht, Wirtsch. Ge-
scllsch. I, 1957, 242-246. 
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(11), en zijn werk gold, en geldt, als de bijbel van elke sociaal-geneskun-
dige bedrijvigheid. 

In de omvangrijke geschriften die het tema van de volksgezondheid 
omstandig behandelen, begint de interesse voor de alkohol als geneeskun-
dig probleem slechts door te schemeren vanaf 1850. Het bleef eerst bin-
nen de perken van een persoonshygiene, en slechts daarna wordt naar 
de sociale hygiene overgeschakeld. Voordat meer studies gewijd werden 
aan de biologische en patologische uitwerking van de alkohol op de 
organen van het menselijke organisme, en aldus een zwaarwichtig hoofd-
stuk in de nosologie het aanzijn had gekregen, was men al aangeland tot 
omstreeks het jaar 1875. 

Die evolutie laat zich o.m. opmaken uit het omvangrijk Traite 
d'Hygiene publique et privee van Michel Levy (12) dat van 1843 tot 
1869 vijf uitgaven kende, en nog voUediger en kronologischer uit Die 
Tatsachen iiber den Alkohol van Hugo Hoppe (13) die tot het jaar van 
zijn verschijnen alle statistische dokumenten verstrekt die men wensen 
kan. 

De overgang in de wetenschappelijke belangstelling van de private 
naar de sociale hygiene, kan men op zijn opportuniteits- en tijdskarakter 
nog beter naar waarde schatten, als men de twee klassieke handboeken als 
Nouveaux Elements d'Hygiene van C. Londe en J. Reveille-Parisse (14) 
en Handbuch der privaten und offentlichen Hygiene van Fr. Oesterlen 
(15) raadpleegt. 

Het baart enigszins verwondering dat in Das Kapital van Karl Marx 
(1867), dat een ongemeen breedvoerig fresko tekcnt van de verhouding 
arbeid-arbeidende mens, aan de betekenis van het alkoholisme in de 
eerste helfst van de negentiende eeuw, tamelijk weinig aandacht wordt 
geschonken, terwijl toch Ramazzini in zijn De Morbis Artificam uit 1700, 
aan het medisch wetenschappelijk aspekt van het alkoholgebruik onder de 
arbeiders wel aandacht had besteed. Het was nog tamelijk summier, 
maar opende toch een nieuwe horizont. 

In eigen land kan men wijzen op de aktiviteit ten gunste van de 
volkswelvaart in het algemeen, door E. Ducpetiaux ontplooid (16) en 

(11) j.P. Frank Geneeskundige Staatsregfeling, Ned. vert. H.A. Bake, Leiden 1797, dL 
4, 365-401. 

(12) 5e Ed. Paris Boultiere 1869, 1, 851-876. 
(13) 4e Auflage, Munchen 1912. 
(14) 4e Ed. Brussel 1840, 382-403. 
(15) 3e Aufl. Tubingen 1876, 371-387. 
(16) E. Ducpetiaux, Des Socictes dc Temperance, Rev. Beige 1837. 5-39. 
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waarin al op een georganizeerde strijd tegen het alkoholmisbruik werd 
aangedrongen. Evenmin te verwaarlozen is het onvolprezen rapport van 
J. Mareska en J. Heyman uit 1845 Enquete sur le Travail et la Condition 
physique et morale des Ouvriers employes dans les Manufactures de 
Colon a Gand (17) dat de nefaste invloed van de alkohol op het arbeids-
vermogen van de proletariers in de Gentse textielfabrieken scherp in het 
licht stelt. Maar specifieke geschriften die zich met de studie van de 
gevolgen van geestrijke dranken op het lichaam bezighouden, zal men in 
de Europese bibliografie van de achttiende en negentiende eeuw niet 
gauw vinden. 

** 

Het stemt ons derhalve gelukkig dat wij attent kunnen maken op een 
Leidse dissertatie uit 1776, die het ontwerp uivoerig aanpakt en vanuit 
een volkomen nieuw gezichtspunt gaat bekijken : De Abusu Liquorum Spi-
rotuosorum (18). 

Auteur is Johannes-Henricus Diircks, uit Eschwege in Hessen. De 
promotie had plaats op 26 november 1776 onder het rektoraat van de 
teologieprofessor Nikolaas Hoogvliet. 

Ondanks een vlijtig zoeken naar bio-bibliografische gegevens, zijn w îj 
er niet in geslaagd over de auteur iets meer te vernemen. Het proef-
schrift van }.H. Diircks maakt geen gewag van de leermeester die hem 
het onderwerp had aangewezen. Daar hij onmiddellijk met de deur in 
huis valt, weten we evenmin iets over zijn verblijf te Leiden. Verbleef hij 
er slechts een korte wijl met het oog op die promotie, om de titel van 
doctor in de medicijnen te haleii in de universitcit waar de faam van de 
onovcrtroffen H. Boerhaave (over), in 1738) nog levendig was? Op al 
die vragen kan geen antwoord verstrekt worden. 

W e vermoeden dat het verblijf van J.H. Diircks in de sleutelstad van 
zeer korte duur is geweest. Hij staat in hct Album Studiosorum van Lei
den (19) niet vermeld bij de buitenlanders die tijdens het rektoraat van 
Nikolaas Hoogvliet te Leiden een inschrijving namen. Onder deze komt 
een zekere }oh. Car. Schraidt voor. herkomstig uit Kassel in hetzelfde 
Hessische land waar Joh.-Henr. Diircks vnndaan kwam, en die te Leiden 

(17) Gent 1845, passim. 
(18) Lugduni Batavorum, apud Cornehum de Pecker, met stellingen 54 biz., 230 mm. 

bij 190 mm. 
(19) Den Haag, Mart. Nijhoff 1874. 
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de taak van ephorus) d.i. een door de voogden of ouders daartoe ge-
plaatste toeziener) waarnam over een Middelburgs student (20). 

Bovenvermelde dissertatie is het enige geschrift dat op de naam van 
Diircks te vinden is. Niets belet ons te denken dat hij na het verkrijgen 
van de doctorstitel dadelijk naar zijn vaderland teruggekeerd is. Voor-
beelden van die aard ontbreken niet. 

* * 
* 

De Abusu Liquorum Spirituosorum is een volledige en duidelijke 
verhandeling over een aangelegenheid die, op dat tijdstip, aktueel voor-
komt. De auteur pakt het probleem aan, zonder zich met andere dan 
geneeskundige beschouwingen in te laten. De literatuurgegevens zijn on-
gewoon rijk en, bij nazicht, ook nauwkeurig. Met zorg wordt het 
hoofddoel nagestreefd en tot de kern vervolgd. alles wordt er onderge-
schikt aan gemaakt. 

Het hoofddoel kan als volgt omschreven worden : wat zijn de letzels 
door het misbruik van sterke dranken in het organisme van de mens ver-
oorzaakt, wat zijn de klachten die daaruit voortvloeien, hetzij onmiddel
lijk, hetzij op afstand, hetzij akuut, hetzij kronisch; wat leert ons daarom-
trent de klinische ervaring van het verleden en van het heden, wat is de 
terugslag op het individu zelf, op zijn verder leven, op zijn kroost. op de 
maatschappij ? 

Diircks zou onvolledig zijn als hij de terapie van de drankzucht niet 
onder ogen nam. Hij doet het niet als de optimist die zijn wensen voor 
werkelijkheid neemt, en nog veel minder als de utopist die de zwakheid 
van hct mensehjke vices onderschat. Hij blijft realist en eindigt op een 
tamelijk pessimistische noot, want hij laat de oplossing in Gods hand, en 
zingt ondertussen de lof van de matigheid. Benjamin Rush die zijn 
verhandeling in 1785 schreef, en ze binnen hetzelfde medische en pro-
fylaktische kader houdt als Diircks, blijft onder de maat van de doorge-
dreven analyse die deze laatste er reeds negen jaar tevoren, en met een 
intenser tempo, op nahoudt. 

Het begint met een systematische ontleding van de spiritualien die de 
auteur met alle historische gegevens tot aan hun oorsprong in tijd en 
plaats opspoort. Hieruit Icidt hij dan zijn hoofdstcllingen af 

Die stellingen luidcn : 1) het bestendig en overvloedig gebruik van 
al die sterke dranken, hetzij kalmis, rhum, vodka- cognac, gin, whisky, 

(20) Op. dt. 1122. 
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advokaat, wijnmoer, tassia. punch, genever is even schadelijk voor het 
organisme, wat de protagonistcn van deze of gene soort ook mogen tegen-
sputteren, wat ze ook over dc mindcre of meerdcre maat van schadelijk-
heid in hct midden mogen brengen (biz. 8); 2) genoemde sterke dranken 
kunnen uitstekende diensten bewijzen, wanneer zij als geneesmiddel voor-
geschrcven worden, maar hun herhaald en vooral dagelijks gebruik is 
onverdeeld schadehjk. Dc tegenwerping dat zij af en toe nuttig zijn, dat 
ze licht verdragen worden, dat een sterk gestel onder een matig gebruik 
niet lijdt. is een drogrcden, die aan zijn stellingen geen afbreuk doen. 

W^aarop berust de nadelige werking van dc sterke dranken, wat 
voor letsels worden erdoor veroorzaakt ? Argumenten en bewijzen worden 
o.m. uit de literatuur geput, doch aangcvuld met eigen waarncmingen. 
Benjamin Rush blijkt er dezclfde mening op na te houden, ofschoon ze 
niet zo overvloedig en alzijdig gestaafd wordt. 

De algemene uitwerking van het misbruik der genoemde dranken op 
de levende materie is : verdichten en stollcn van de lichaamshumoren, 
samentrekken en verharden van de vaste delen zodat ze minder soepel 
worden, prikkelen en overspannen van de vezels waardoor levenskracht, 
gcvoelsscherptc en gecstcsaandrang opgehitst, vcrstoort en ten slotte ver-
zwakt worden, zodat dc vertering, de sekreties en exkreties overhoop gezet 
zijn en de hele organische machine in dc war geraakt. 

Na de opsomming van de vcroorzaakte funktiestoornis.sen waarbij de 
oude begrippen van de lichaamshumoren naast de recentere over de prik-
kelbaarheid van de vezels (Hallcr ; 1708-1777) opgeld maken, gaat 
Diircks nader in op het raekanisme van de storing; daartoe wordt van 
de allerrecentste opvattingen van Hoffman (1660-1742), Boerhaave 
(1668-1738). Metzger (1739-1810), Berdot (1749-1825), Van Geuns 
(1735-1817) gebruik gemaakt. 

Daarop laat Diircks dc aangetaste organen, de revue passeren. W a t 
een loutere opsomming kon zijn, wordt een demonstratief kasuistisch 
vert oog. 

In de mond is het de verschraling en verharding van slijmvliesporien 
en -klieren. in de slokdarm is het verschrompeling, verharding en ulcus-
vorming. Hier holt Diircks wat te ongedifferentieerd vooruit, met al de 
voornoemde tijdgenoten trouwens, want hij stelt manifeste slokdarmkan-
kers op het niveau van verharde alkoholvcrschrompeling. Over de maag 
wordt het een heel kapittel: verzwakte en gestoorde sekretie, die tot 
verschrompeling, ulceratie en skirrusvorming leidt. Opnieuw speelt de 
tematiek van het ongedifferentieerd maagletsel parten aan de auteur : de 
kraakbenige hardheid van een maagwand neemt hij voor een door over-
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matig alkoholgebruik veroorzaakt letsel, terwijl het uit zijn overigens 
nauwkeurige beschrijving blijkt, dat het een linitis plastica zal geweest 
zijn. Gelijkaardige gevallen die uit de literatuur geciteerd worden, ver-
anderen daar niets aan. het waren allemaal ontijdeloze vergissingen, 
die slechts een eeuw later, in het licht van Virchows celpatologie, recht-
gezet werden. Ze doen niets af van de kUnische speurzin van een op 
het ziektekundig-anatomisch aksent ingestelde geest, die een kenmerk 
was van de vooruitstrevende medische denkers zoals Morgagni, wiens 
hoofdwerk De Sedibus et Causis Morborum per anatomen indagatis in 
1761 verschenen was. 

De alkohologene darmlcsies van Diircks lijden aan hetzelfde euvel: 
een eeltharde pylorus hoeft niet altijd een handtekening van de alkohol 
te zijn. Dat lever, alvleesklier en milt ten gevolge van alkoholmisbruik 
verschrompelen, kan aangenomen worden, doch daar ook «est modus in 
rebus ». 

Minder ongedifferentieerd is Diircks' redenering wanneer hij dc 
funktiestoring van de geledcerde organen overschouwt; dat uit de over-
toUige alkoholtoevoer klachten voortspruiten spreekt voor hem vanzelf, 
het zijn in hoofdzaak spijsverteringsstoornissen die uitlopen op een va-
rierende gamma van toestanden welke aangeduid worden met namen 
waarvan de betekenis thans een volkomen andere is, maar die toen nog 
hun algemeen taalkundige zin behouden hadden. Zo is de tabes van toen 
de onze niet, de phthisis ook niet, de erysipelas en de arthritis evenmin. 

Vooral op de atrofie wordt de nadruk gelegd; zij is omzeggens het 
eindresultaat van een organisch proces en de daaruit voortvloeicnde 
funktiestoring. Diircks brengt daarvoor de eigen observaties te pas (biz. 
22-24) en gaat er andere in de literatuur putten, ze zijn zeer demonstratief; 
hij houdt zich aan de meest recente (Boissier-Sauvages. R.A. Vogel, A.C. 
Lorry, W . Cullen). 

De bekende jeneverneus wordt bij de toenmalige erysipelas ondcr-
gebracht, wat begrijpelijk is vanwege de «gutta rosacea* (biz. 25). W a t 
het urinaire stelsel betreft, leert de «experientia medicorum » dat de sterke 
dranken «irritare, constringere. in spasmos ciere, obstruere, inflammare, 
exulcerare, humores alterare et secretioni ineptiores reddere* (biz. 26). 
In het licht van de moderne uropatologie is er w êl voor die appreciatie-
schaal iets te voelen, daar niemand de invloed van de alkohol op de blaas-
fysiologie (prostatisme) ontkennen zal. des te meer dat men thans beter 
weet hoe de opgesomde storingen tot stand komen, en hoe ze werkelijk 
in de alkohol hun oorsprong vinden. 

Hoe nadclig de zuiperij op de longen inwerkt. weten medici en leek: 
een pneumonic b.v. krijgt een ander klinisch vcrloop bij een dronkaard. 
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Op de hersenen is het niet beter want zij zijn het eerste slachtoffer van 
de sterke drank : zwijmelen, lallen, zins- en gevoelsafstomping, hoofd-
pijn, stuipen, delirium, enz... 

Diircks brengt hiervoor de vruchten van zijn drvikke lektuur te pas. Hij 
haalt extreme gevallen aan van personen die ongelooflijke hoevcelheden 
alkohol hadden ingcnomen, wat tot verbijsterde verwikkelingen aanlciding 
gaf. Het komt soms onwaarschijnlijk voor, maar zcgt Diircks ik heb 
«in Germania» (biz. 29) met mijn eigen ogen gezien hoe bij een jong 
meisje. na een stevige libatic van brandewijn door een samenloop van 
tocvalligheden vlak bij een fornuis tercchtkwam. een blauwc vlam op haar 
mond verscheen omdat de uitgcadcmde lucht zo sterk met alkohol was 
beladen (biz. 30). Andere voorbeelden van die aard worden in 't lang 
en in t breed aangestipt. met aanduiding van plaats, datum en hoeveel-
heid verorbcrdc spirituosa die soms tot 0,90 1. bedrocg (biz. 32). 

Men gruwclt bij sommige, denkelijk met de waarheid niet overcen-
komende verhalen, o.m. van B. Wilmer (biz. 33) dat zich te Coventry 
vordced op 1 maart 1774, waar een verwoede alkoholiste helemaal op-
brandde in haar slaapkamer, nadat zij vicr halve pinten rhum had ge-
zopen en haar adem op slechts drie voet van de open haard vuur had 
gevat. Bij nazicht van dat onwaarschijnlijk voorkomend gcval, blijkt dat 
men het met alle gewenste details terugvindt in de Philosophical Trans
actions of the Royal Society (21), zodat men moeilijk aan de echtheid 
kan twijfelen. 

Diircks wii ook waarschuwen tegen het onbczonnen voorschrijven van 
sterke hoeveelhedcn alkohol in medikamenteuze drankjes. Men verschuilt 
zich achter geneeskundige motieven om een flinke portic spirituosa in te 
laten nemen. Wat voor onzin heeft Pecquet bv. niet uitgeflapt, waar hij 
beweert dat sterke likeuren de spijsvertcring beter bevorderen dan li-
chaamsocfeningen (biz. 37). Tegen koorts is alkohol onwerkzaam. Ver-
sterkend zijn de zogezegde maagelcxiertjes allerminst (biz. 38). Hier 
laten de Duitsers zich al te gemakkelijk bcdotten door tinktures lukraak 
voor te schrijven, dat is gewoon lichtzinnig vanwege de arisen (biz. 39), 
hct is louter uit winstzucht dat zulke medikamenten op de markt komen. 
Ambachtslieden, reizigers. zeelicden en soldaten vinden graag een aan
lciding om te borrelen bij koud en guur weder, bij zware arbcid, bij 
ongczond en akelig werk. Kraamvcrzorgsters en vroedvrouwcn hebbcn 
geen goede faam van soberheid (biz. 40). Diircks somt dc spirituosa op 
die onder allerlei merknamen te koop gesteld zijn. 

** 

(21) Phil. Trans. 1774. 64, part 1, 340. 
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In hoofdstuk 28 komen dc kronische drankzucht, het recidivisme, de 
gewenning en de verslaving ter spraak. Nauwgezette beschrijvingen van 
khnische symptomen volgen elkandcr op : ochtendhoest, opgeven van 
maagslijm, dranklucht, beven, schudden, hartklopping, jcuk. hoofdpijn, 
kater. De moeilijkhcden van de ontwenning zijn Diircks goed bekend, 
vooral een te plotse onthouding kan nadclig uitvallen, tot stuipen aanlci
ding gevcn, akute manic, woestheid en krankzinnigheid veroorzaken, meer 
dan een is aan de gevolgen daarvan bczweken. Bovcn de waarschuwende 
toon klinkt de medische toon door. 

Welke remedic bezit Diircks om de dronkaards tot een beter begrip 
te brengen, laat staan te genezen ? Geen enkel. zcgt hij. Dat men een 
drinkcboer een portic genever laat slurpcn waarin een lijkwade gedoopt 
werd, of hem ccn in een borrel verdronken aal, hagedis of kikvors voor 
de ogen houdt, is zuivere onzin en niemand begrijpt hoe zo'n dingen 
werken kunnen, 

De beste manier om een patient van zijn drinkgewoonten af te hel-
pen, is hem zeer gcleidelijk en met veel omzichtigheid ontwennen. Ben
jamin Rush in zijn bovengenoemde brochure zcgt dat men precies anders-
om moet tewcrkgaan en plots dient af te brcken. Thans staat de algemeen 
geldcnde mening aan de zijdc van Diircks. Maar de teleursteUingen, wat 
ook dc gcbruiktc metode is, zijn talrijk. Op biz. 47 leest men daarvan 
een treffend staaltjc. Een man, dolgelukkig dat hij na veel geduld en 
mcdehelpende inspanningen vanwege gezin en vrienden van zijn drank
zucht genezen was, greep plots naar de bcker en dronk hun een prosit toe 
om het heuglijk feit tc vieren (biz. 47). 

Dat dc gevolgen van de drankzucht op het psychische en fysische 
leven van individuen en volken ccn ontzettende invloed ten kwade uit-
oefenen, is tot Durcks doorgedrongen. Hij besteedt daaraan de laatste 
bladzijden van zijn proefschrift. 

Drankzucht verlaagt de mens tot het niveau van een rcdeloos dier, 
stort hem en de zijncn in dc cllende. Zijn sommige Indianenstammen uit 
N. Amcrika niet ten onder gcgaan door hct vuurwater, naarmate de drink
gewoonten ondcr hen toenamen? De drankzucht is geen zwak van mensen 
uit het noorden, zoals Hoffman beweert, want ook Turken zijn niet bang 
van een stevige oorlam; drankzucht is een gesel onder alle hemcls-
breedten, en in alle klimaten. 

Zijn zinnen en zijn geest willen scherpen met een slok brandewijn 
is een funeste gewoontc en daarcnbovcn fout. want de alkohol verstompt 
de geest en het geheugen (biz. 50). De hersenfunkties worden onderdrukt, 
al veroorzaakt het eerste glas een zekere cuforistische aanscherping van 
de zinnen, doch die maakt spocdig plaats voor vertraging en verlamming 
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van alle geestelijke mogelijkhcden : men gaat stamclen. zwijmelen lallen, 
kwijlen, spraak en gang zijn niet langcr gekoordineerd, het gaat naar 
een volkomen inkoherentic van geest en spiercn, de mens verkeert in een 
toestand van volslagen exogene toxikose. 

Of iemand in dronken toestand. toerekenbaar is voor een door 
hem gepleegdc misdaad, heeft men zich wel eens afgevraagd. Met Cicero 
antwoorden de meeste rechtsgelecerdcn ja. Algemeen beschouwd is zulks 
verkeerd, oordelen de meeste, bchoudens in enkele gevallen Maar is de 
dronkenschap dan geen vrijwillige krankzinnigheid en maakt de man, die 
in dronken toestand een misdaad plecgt, zich niet plichtig aan een dubbele 
misdaad te weten vrijwillig afstand te doen van de rede, en de mis
daad te begaan waarvoor hij ter verantwoording w^ordt gcroepen ? 

Diircks eindigt zijn medisch proefschrift met een korte ode aan de 
matigheid die, waar ook ter wereld, het echte en enige sedativum is van 
alle oerinstinktcn en de hoedster van een gezonde geest in een gezond 
lichaam. 

Wij zijn aan het opzet van onze studie verplicht, een parallel te 
trekken tussen de als grondleggcnd beschouwde bijdrage van Benjamin 
Rush en de dissertatie van Johannes-Henricus Diircks. Deze laatste 
dagtekent uit 1776, die van Rush uit 1785. Zij zijn onafhankelijk van 
malkaar tot stand gekomen, de aanlciding w âs evenv/el dezclfde, te 
weten de aandacht van de medische wereld vestigen op het voor de volks
gezondheid zo kapitale probleem van het alkoholisme. Ofschoon het op 
ieders wcg lag, wekt het verbazing dat het aan de meeste arisen was 
ontgaan. 

Hoe dan ook, het waren medici, die onder de allcreersten belang
stelling opbrachten voor het drankmisbruik als organische en sociale 
gesel: Ramazzini, Hufeland, J.P. Franck. In Amcrika was het de 
vcclzijdige B. Rush die er in het begin van zijn medische carriere 
attent op maakte ; zijn summiere monografie van nog geen negen blad
zijden zit propvol met klinische feiten die scherp de zo funeste drank
zucht tekenen. Hij was vast overtuigd dat het veclvuldig gebruik van 
brandewijn nadclig is, hoe gering ook de hoeveclheid; alles wat men 
daaromtrent voorwendt als nuttig of noodzakelijk bij koud of warm weder 
of zware arbeid zijn klinkklare sofismen. Wel kan een grog nuttig zijn 
bij verslapping van de bloedsomloop of zware vermoeienis, w^anneer hct 
organisme een zweepslag nodig heeft, maar dat is, vanuit een geneeskun-
dig standpunt beschouwd, ook de enige indikatie; voor hct overige is 
alkoholgebruik onvoorwaardelijk uit den boze. Benjamin Rush wijst de 
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Amerikanen op hun grote verantwoordelijkheid tegenover de Indianen, 
aan wie zij bewcren de beschaving te willen brengen. 

Legt men Diircks' proefschrift daarnaast dan blijkt hoc hij, negen 
jaar voor Rush, hetzelfde tema rijker en overvlocdiger, en op een meer 
indringende manier behandclt. Rush heeft geen enkele verwijzing naar de 
literatuur, Diirks zoekt bij vorgangers dokumenten om zijn stellingen 
kracht bij te zetten. Rush was vecrtig jaar oud toen hij zijn brochure 
schreef, hij kon al bogen op ccn zekere ervaring met drinkebroers, hij had 
wellicht meer gezien en gehoord dan Durcks, ofschoon dc in Leiden promo-
verende Duitser ook verhaalt wat hij met eigen ogen waargenomen had. 
W a s het die ervaring niet die hem uit zijn Hessen naar Ncdcrland ge-
voerd had, om ze met een doktorale tesis te laten bekronen? Ofschoon 
we het niet juist weten, pleit er veel voor. 

Benjamin Rush legt de nadruk op de betekenis van de spirituosa 
voor de welvaart van de maatschappij, hij heeft daarmee vooral Ameri-
kaanse toestanden op hct oog, Diircks gaat er breedvoeriger op in en 
ook hij kent dc Amerikaanse situatic, maar haalt wat meer voorbeelden 
aan. Rush sprak vanuit zijn onmiddellijke omgeving; Durcks was ruimer 
ingelicht, hij had zijn licht overal aangestoken en formulecrt konklusies 
die verder strekken. Rush en Diircks pleiten samen voor volledige onthou
ding van sterke dranken; beiden waarschuwen voor een te gul gebruik 
van spirituosa in mcdicinale drankjes. 

Rush aanvaardt dat water toch maar een flauwe drank is, dat de 
ervaring van alle tijden en landen, dat zclfs de natuur iets aangenamer 
en hartelijker eisen dan zuiver water. Cider is al kordialer, de hoevecl
heid spirituosum die hij bevat is zeer gering; bier is dat ook ; men moest 
de taksen op whisky geweldig verhogen, maar het bier volledig van 
belasting ontslaan. Ook wijn is gezond. Het voordeel van al die dranken 
is dat zij zeer weinig habitude dronkaards maken, dat zij meestal ver-
orberd worden in kringen die meer op gezelligheid dan op zuiperij gesteld 
zijn, geestrijke dranken daarentegen zoeken de enzaamheid op. 

Durcks deelt niet nadrukkelijk die mening van Rush, hoewel men 
het wel uit zijn tekst zou kunnen opmaken. Beiden hebbcn het gclijkelijk 
op de brandewijn, op de spiritualien gemunt, d.i. op die dranken welke 
door destillatie uit gegiste stoffen van welke aard ook bekomen werden. 
Diircks speurt naar de door dc alkohol vcroorzaakte letsels, hij ontleedt 
licfst de biologische en medische toedracht van het alkoholprobleem, hij 
spitst hct duideliker, dieper en veelzijdiger toe op het mensehjk organisme. 
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Met Diircks in Europa en met Rush in Amerika, begint men in de 
laatste vijfentwintig jaar van de achttiende eeuw een nieuw hoofdstuk toe 
te voegen aan de menselijke ziektcleer, Het zou nagenoeg een eeuw 
duren voordat men met expcrimentcel-wetenschappelijke metodes, de hele 
aangelegenheid zou bestudcren. 

Ondertussen was men niet bij de pakkcn blijven zitten, zowel biolo
gisch als sociaal, ekonomisch, juridisch, strafrechterlijk. pedagogisch en 
psychologisch had de studie van het alkoholisme een sterke uitbrciding 
genomen en zij doet dat iedere dag nog. In elk van bovengenoemde sek-
toren ontmoct men genecskundigen. men kan zc daar niet uit wegdenken. 
Bij de wieg van de bestrijding van hct alkoholisme stond ccn genecshecr. 
Om de ernst waarmede hij de taak heeft aangepakt en de degelijkheid 
waarmede hij zijn studie heeft volbracht, dient Diircks gcmemorecrd te 
worden. Dat hij onder de eersten, misschien de allereerste was, moge hct 
wettigen dat men met het feit ook zijn naam, en de fakulteit waar hij 
promoveerde. vermeldt. 

RESUME. 

La lutte organisee contre I'abus des boi.ssons distillees a pri.s naissance dans I'Ame-
rique du Nord, principalement a la suite d'une 6tude medicale publiee en 1785 par 
Benjamin Rush, un des grands noms de la medccinc du Nouvcau-Monde. Mais neuf 
ans avant lui, en 1776, Johannes-Henricus Durcks, natif de Eschwege en pays Hcssois, 
a ete promu docteur a Leiden sur une these De Abusu Liquorum Spirituosorum. Celle-ci 
traite dune faton systematique et approfondie des lesions produites par I'usage abusif, 
frequent ou continu de spiritueux. Cet ecrit merite de prendre date parmi les tout pre
miers qui ont envisage I'alcolisme d u n point de vue medical. 
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