
N O G OVER FRITZ-R. SCHAUDINN 
EN DE ONTDEKKING V A N DE 

SPIROCHAETA PALLIDA. 

L. Elaut. 

Mijn boekbespreking over de biografie van F.R. Schaudinn (Sc. 
Hist. 1969, 50) lokte kommentaar uit vanwege Ed. Prison. Zijn schrijven 
mag aan de lezers niet onthouden blijven. omdat het een leerrijke aan-
vulhng betekent bij het verhaal van het zo dramatisch levenseinde van de 
grote bioloog. 

Edw. Prison schrijft : 
«In 1905 prezenteerde Oskar Heimstadt, rekenmeester en chef-opti-

cus bij de Weense mikroskopenbouwer Carl Reichert, zijn laatste uitvin-
ding: de spiegel-kondensor voor donkerveldbelichting van de mikroskoop. 
Reichert heeft niet onmiddellijk dit zeer interessant toestel in serie laten 
bouwen voor de verkoop, maar heeft het tijdelijk weggeborgen in een lade 
van zijn schrijftafel. 

Reichert die er prijs op steJde in voeling te blijven met de kopers 
en gebruikers van zijn miskroskopen, ging in het voorjaar 1906 naar het 
intemationaal medisch kongres te Lissabon. Daar ontmoette hij Schaudinn 
die klaagde dat hij zijn Spirochaeta pallida-preparaten toch zo ontzet-
tend moeilijk kon kleuren, en dat de mikrobe ongekleurd en levend vrijwel 
niet zichtbaar was in de mikroskoop. Reichert herinnerde zich nu het 
toestelletje van Heimstadt en beloofde aan Schaudinn het hem op te zen-
den naar Hamburg, wat hij dan ook bij zijn terugkeer te Wenen prompt 
heeft gedaan. Van Schaudinn heeft hij verder niets meer vernomen, de 
man was stervende en heeft dus blijkbaar nooit zijn Spirochaeta pallida 
levend en met donkerveldbelichting kunnen zien. 

Zodra Reichert het overlijden van Schaudinn heeft vernomen, is hij 
de spiegel-kondensor van Heimstadt in Hamburg gaan terughalen, en 
heeft hem te Wenen ter beschikking gesteld van Karl Landsteiner, de la
tere Nobelprijs; het waren Karl Landsteiner, zijn assistent Viktor Mucha 
en Oskar" Heimstadt die in 1906 voor het eerst de Spirochaeta pallida 
levend in donkerveldbelichting hebben gcobserveerd. Landsteiner en Mu
cha hebben hun bevinden gepubliceerd in Wiener klinische Wochenschr. 
nr. 45, 1906. 
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W a t er met de spiegel-kondensor van Heimstadt gebeurde, tot hij 
in handen kwam van Landsteiner en Mucha, is medegedeeld geworden 
door de Reichert-Werke van Wenen, waarmee ik in 1955-56 in briefwis-
seling was over de ontwikkelingsgeschiedenis van die firma. 

De eerste spiegel-kondensoren van Heimstadt waren bestemd ora 
geplaatst te worden op de mikroskooptafel. Het zijn heel handige en Hei
ne toestellen, hoogstens enkele millimeter dik en een tiental centimeter 
lang; ze kunnen in enkele minuten geplaatst worden op eender welke 
mikroskoop. 

In de Van Heurck-verzaraeling hier te Antweipen is er nog een 
eksemplaar van die allereerste konstruktie, die door Van Heurck is aan-
gekocht in 1906-1907. 

Later zijn de Heimstadt-spiegel-kondensoren ook gemaakt om ge
plaatst te worden onder de mikroskooptafel in de plaats van de Abbe-
kondensor». 

Tot daar Ed. Prison, i.d. 27.5.1969. 
In een andere brief over de geschiedenis van het merkwaardig 

apparaatje dat door hem telkens met een minkozend diminutivum wordt 
bestempeld, als het ware om de weergaloze kwaliteiten van het kleinood 
te doen uitkomen die 20 opvallend in een gering volume vervat zijn, zegt 
dhr. Prison dat «dit instrumentje het eerste was dat het om 't even welke 
dokter tijdens het spreekuur mogelijk maakte, binnen enkele minuten tijd 
de aanwezigheid van de Spirochaeta pallida vast te stellen*. 

En Ed. Prison zou Ed. Prison niet zijn, als hij geen lans brak voor 
het instrumentarium waarmede de geleerden werken. Niemand in ons land 
kan rechtmatiger dan hij het beiang daarvan onderstrepen, omdat ook 
niemand beter dan hij te wetenschappelijke instrumenten kent, en hun 
geschiedenis naspoort. W a s hij het niet die het unieke miskroskopenbezit 
van Van Heurck gered heeft, die het bewaart, het verzorgt en liefheeft ? 

Inderdaad in de meeste levensbeschrijvingen, vooral wat de genees-
kunde en de biologie betreft, praten de schrijvers over teorieen en bijkam-
stige zaken, maar reppen meestal geen woord over de instrumenten en 
toestellen waarmee gewerkt wordt en die de gdeerde in staat stellen zijn 
ontdekkingen te doen. 

Zo denkt Ed. Prison erover. Hij heeft^geen ongelijk. 
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