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MooEtiXE u>PRA·LJ.JOF.RS. 

e liepen eeus in <le ~·olle van een sla· 
lionspenon op den lrein te wachl~n. 
ßij 't been eu weer gaan, passeerden 
we een plek, waur de reizigers dicht 

?P'Bcatge,huopt slonden, en waaa· de hoofden tel-
kens nanr richling wc•·den gewend. Dan volg· 
den et· korte s:unenspraken, 'l nilwisselen van 
Opmerkingeo over eu weea·. Eo er was iels ang· 
sligs in dc oogen der sprekcnden, een rilleud 
SChudden ''an 't hoof<l of <le schouders. als be
wogen dot•r een piju vau walging en afschuw. 

Gedreven <loor de flancerende nieuwsgierigheid 
l'au icmnnd. die oiets om hauden heefl. wilden 
we welen wal daar omgiug. 

En we drongen eeus achter <le groepen dc•· 
wachtenden beeu, zechten mel de oogen. 

Toen zagen we iets, dat oos zelf ook eeu grie
zelige l'illing gaf. 

Eon vt·ouw, oogehschijnl\jk uiel ouder dau eeu 
derlig jaar, stond alleen in een open kring, wa:n
uit de omslanders met eeo soort van angstigen 
alschnw waren weggedrongen. Ze slond slil. ne· 
clerig en sipjes ,·oor zieh op den grond te kijken. 
Eu we kondeu zoo cladelijk niet ;den. wal de re· 
den was, dat men haar uabijheid zoo meed. ~f;ta1· 
toen ze eveu opkeek. begrepen we 'l helaas maar 
al le wel: ,·an een breed gcranden hoed hinl! 
een sluier als eeu dicht gordijn af. maar loch 
nog niet zoo dicht of we kondeu er voldoende 
clooa· heen ;den. En in den halfschemea· onlwaar· 
den we cen atschuwelijk ma,;ke•· als een half 
afgcwa·eteu doodskop: de neus was Cl' bijna ar. de 
tnon<l stond dwnrs in een bloedea·igen ga·ijnstrek. 
het ondorlid vau een det· oogen l1ing amnr· Olll· 
laag cn liet wnterig 1·ood ;den, on korsljge zweer· 
plekkcn liepen over de wang lol hol oot· loe. 
l Was bcnauweud en visionair als uil ccn ake· 

lighcidsd a·oom van een Odillon Hedon. Eu die 
kop deed ons denken aan een a!schuwelijk tafc· 
t·eel ''an ecn slag,·eld: een lijk. dal met zijn 
~ezicht naar deu hemel gekeerd is blij''enliggen. 

en nacht tegeruoet. eu dat onder bescherming 
''an cle duisleruis door op lijken nzende hyPna ·s 

of gieren is aaugevallen, die et· slukkeo IIebheu 
afgeknabbeld en bloedcrige repen afgescheurd, 
zoodat een zwercnd. su(>pn•·cerend grijnsmaskcr 
is ach tergcble,•en. 

Deze weggevrelen ko(> der ongelukkige vronw 
gaf een nachllnorrie-ach lige benau wi ng. 

En we l10orden hol w•·cede publiek in cle na
bijheid opmcrkingen makcu: dal ~oo'n men,;th 
zieh in 'l publiek verloonde !, bab, slel je vooa· 
zoo iemand in je huis on den geheeleu dag O\'e1· 
deu '' loer tc hcbbcn, zulke ''ieze lui moesten 
alleeu bij avond reizen, en bij zoo'n monster in 
de coupee te zitlcn, neen. \'OOr geeu gelc.l der 
wereld . . . . 

Oe slakkerd, gc(>ijnigd door de oukiescho 
oieu wsgierigheid en den vijandigen af:>cbuw, was 
eeuige oogenblikken later slilletjes in de wachl
kamer verdwenen. 

We bebben ook eens zoo'n ongelukkig aan"e· 
taste in een tramwagen zien bin neokomen. 'l \Vns 
een vrouw uit de arbeiclerskriugen met eeu om
slagdoek aan en geen boed op. En dwars ovea· 
haat· gezicht was een witlen verbauddoek gebon
den. die, blijkens de suppureeren<le plekken c1· 
naasl. een open gewreleu gal scbeeu te maskce
reu. Haar gezielt! was plal. als eeu zieke dog<Jen· 
kop, eu toen ze legen den koodukteur spt·ak. 
maakte ze spoegige. nalte geluideu als slond 
haar moud ,·ol dun water. Eeo paaa· dames. '' iCs· 
augstig kijkend, ,·crlieten oumiddellijk de wagen 
eu gingen buiten staan: een heer schoof weg; 
een kindjc staarde lta;u· mclgefascincerde naag
blikkeo aan. Er wns datlelijk een atmosfeer v:ln 
mijding om haar hcen. 

Eu ook ltebben wo eens in ceu rijk dorp van 
Kennemerlaud, ecn <lorp vol villa's eu mooic 
bloemeu, eenigo kindcren gezieu, l'ijke-lui's·kin
deren met gezonde ge<~ichtjes en cbique kleerl jes. 
die een aa·men oudcu lllan uilscholden en bespol· 
len. een hulpeloozen sukkel, wiens aange;~,ichl 
gemvageerd was door de iunetiugeu der zelfde 
akelige zickle. Maar cle oude man zei niets lenag: 
bij ging zijn weg. naat clen groud kijkend en 
ooderworpen. 

Deze mens.;hcn waren allen lupuslijders. 
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Z06 i!:> hnn Lot. Men mijdt de ongelukkig:en als 
do<>r de pest selNffenen; men laat een wUden 
cirkel vau Jeegte en afschuw J'Ond lten o~en; 
sonunigeu ltehben een woot·d vau medei~Jdeu, 
andeJ·en slechts hoon voot· hen oveJ'. Ze ziju de 
.oul-casts" der moderne maa!schap"Pi.i . 

En d<>et huu ongelnkkig lol niet denken aau 
dat der lepra·lijders in vorige eeu weu? Moesten 
de lept·o?.eu. die in afzonderlijke huizen wat'eH 
opgeslolen. zieh niel op stt·aat ''ertoonen mel eeu 
kap over bet hoof<l, opdat men hnn gelaal niet 
zou zien, voorzien van een klep, die r.ij voOI't· 
durend I'Oeretl moesten, <>pd:tt iedereen hun na· 
del'iug zou bemerken en ben inlijds uil den weg 
zott kunJJeu <>aao I 

Zoover is '\ nO'• wel niel met de lupuslijders 
gekome11. De mo'derne maatschapp\i laat deze 
lleklagen~nvaardige zieken volkomen vrijbeid vatt 
beweging eu sluit ze niet io gestichten op . .Maa1· 
de kille en de geestelijke afzoncleriug, waarin de 
tuenscheu ze door afschuw, vrees en llijgedachte 
Iaien, is locb bijua even erg als <le sekwestratie 
der leprozen. 

En is 't won<ler, ~ouden we willen vragen, da:t 
waal· de Iu pusl[iders O\'er 'l algemeen zoo behan· 
deld en aangekeken worden, zij op hnn beurt 
schu w worden, zieh uit gezelschappeo, waat· v.ij 
de hoslilileit rond zieh voeleo, terngtrekken en 
zieh achter muren eu gordijoeu gaau verhergelt? 

Maar ,juist dMrdoor wordt hun lichamelijke 
kwaal nog door een geestelijk lijden vermeet·derd. 
Zij worden ongeschikt voor de betrekkingen die ze hekleeden; auderen weigeren met hen sarnen 
te werken: het huwelijk w·ot·dt vool' lten moeilijk, 
zoo niet onmogelijk; als zij sollicitee•·en wordl 
de cleu 1· ,·oor hen gesloten; eu zoo meer. 

En n uli~:rl 'l tod1 \'OOJ'Cie hand.dat waar ze zien hoe 
(ie maatscl1app!i heu heltandelt wegens een ziekle. 
voot· welke ze niet aansprakelijk kunnen worden 
gcsteld. ze eeo wrok opvatten tcgen die samenle· 
ving. dal ze IJitter wordeu en weldra aan den 
kanl det· malkoutenten komeu te staan. 

Wal moelen die ongelukkige11 in stilte, achter 
de vier muren \'an hun kantet· lijden! 

B,\ll~nrA IITJc.a: SA~IARITA NEi\'. 

Gezegend zijn zij, die cloor ~;enezing de1· k waal 
1leze lij<lers a;ut zieh zelf, aan h tut gezi n eo aau 
de !>ilmeuleving trachten lerug le geven. 

Oe man der weteoschap, die zieh aan de s luclie 
en cle bellandeliog vao deze ziel;-te wijclt, vervnlt 
<lan ook als 't ware eenigermale de t·ol vau llal'ot· 
harligen Samaritaan. 

Men kau heu moeilijk daul(baar geuoeg wezen, 
een dat) k baat·heid, die meu eersl. len volle be· 
g•·ijpl .. eu doot·r,p·ondt '~atweer men meet·malen 
luJ>usiJjders gez1eu en gesproken heefl. 

Zeker, de pogi11gen van de manneu der weten· 
schap - de k\~·akzah•erij heeft zielt uatuul'lijk 
o<>k al ov deze kwaal geworpen, om met haa1· 
polypacbllge znignappen geld uit cle zakken dier 

ougelukkigen le halen - de mantlen der weten· 
schap hebben reedi; jaren legen den Iupus ge· 
vochten: ze hebben de ziekte met zal van bestre· 
den, ze hel)ben de aan"'etaste plekkeu met scherpe 
le1>elljes uitgekrabt. G'evallen ,. ,\n genezing wer· 
den door deze behat~delingswijze ook wel ' 'er· 
kregen. Maa1· perceutsgewijze w:ts het "'elal der 
guuslige gc,•:tllen vrij gerin~. Wa.nnee•· 'ae ?.iekte 
oud of ''eronderd was, en m de weefsels reeds 
gt·ootc verwoeslingen had aau~erichl. dao wei· 
r;erde de kwaal wel eens op aeze middelen te 
reageer·en; dikwijls had men ook met gevallen 
vao tijdelijke, dus schijnbare geneziog te doen, 
en J·ecidiveerde <le ziekle, terwijl door dit uit· 
krabben der aangetaste plekken vcelal ook groote 
lilleekcns acllterbleven of stukken uit het lichaam 
bleven ontbrekeo. 

Daarorn bleef men in weteuschappelijke kriugeo 
uaar een andere bebaudelingsrnetiJode uitzien, 
die belere resultaten zou oplevereu. 

Eu deze meent men nu gevooden le hebheo. 
Oe lichLthel'llpie, de behandelin".swijze door 

mi<ldel van toepassing van slerke ficbtbronnen, 
lteefl den weg geopend naar eeu uieuwe periode 
in den slrijd legen <len Iupus, welke m1 reeds het 
percenlage ''an de genezingsgevalleu slerk heeft 
noeu stijgen en van welke nu.m, bij rueerclere vol· 
making i,n technische delails en bU toenemin~ 
deJ· kenn1s van den aard der ziekte, nog gunsll· 
ger resultalen verwacht. 

Maar v66rdal we verder op clit ouder·werp in· 
g:\.'Ul, dieneu we, tol goed 1•e•·stand, toch eersl 
iets meclc le deelen over den 

II(Vf,OEO VMI tJET LtCWT. 

Dr. C. H. van Herwenleu te Rolterdam. een 
der eerste geneeskundigen die in ons laud als 
venlediger· der lichltherapie is opgel(eden, heefl 
in 1902 in ,Nosok6w<>s". (de Nederlandscbe ver 
eenigiug toL hebarLiging der belaJigen van ver· 
pleegsters en verplegers), eeu voordracht o,·et· dit 
oudenvet·p geho\Jden, waarin hij. om te beginnen, 
er op we.es, clat wanneer we over de genezende 
werkitll;\' van eeue stof goerl willeo ooJ·deelen, hel 
dttn z:t;tk is die stof zel ve door eu door le kennen, 
want als die slof S!Hneogesteld is, dau dienen we 
1le werkiug harer beslanddeeleu, eil; ''oor zieh. 
le ondet·zoekeu: \~ellichl is er een deel, dat min· 
der goed, minder gewenschl werkt eu kunnen 
we dl)or clil tc venvijderen de werking van hel 
geheel verslerkcn. Zoo is het met de scheikun· 
dige slolfeu uil de apolheek. die we aanweoden. 
Zoo is hej. ook lltet hel licht. al is dit geeo .stor'. 
Hel zonneUcht, zooals we dal kennen, is een sa· 
mcuvoegi ng, eene kombinalie \'an allel'!ei stralen. 
die zieh alle gol ven<l voorlplanteu, doch daarhij 
elk op ltunne wijie gol ven of tl'illen, zooals men 
dat noeml, elk hnn eigen got{tengte hebbeu. W;tn· 
ueer nu een lichlstraal door een glazen pt·isma 
wordt geleid, wordl die straal geb.roken. d.w.z. 
zij verandert ''an richling. Elke soorl slraRI wordl 
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op h:u·e wUze gebrokcn, dc cen mee•·. de ancle•· 
mindet·: de stmlen rncl dc L:"eringstc ~;olflc!•!!"tc 
!•ct mecst. mel dc g•·ootsto golflengle helm r!tsl. 
Zoodoende komt ltet, dal <le in hel il.onnelrcld 
gekombineerde lichtstralen. doordat hel lieh I door 
een JH·isma \'alt en clk nn zijns weegs gaat, \'an 
elkaat· worden ge:;cheiclen. Een zonnestraal. door 
ecn Jlrisma geleid. geert aldus het zonnespeklrum. 
\\aarin het rood de stmlcn met grootc golfleng!c. 
lltc het minsl gchroken worden, represcnteerl, 
hel violet die mel geringe golflengtc. die daaren· 
lcg,•n het sterksl worden gehroken. 

Dc1.c klcnrenrecks, roorl, nranje, gccl. g-roen, 
h!auw, nlll'l\11\arijn e11 
Vtolcl kcnl mcn nil den 
•·egeniJoo)!. wa:1r dc wa
lerdt·oJ>pels van de lnchl 
de laak \'an hel pri:;ma 
\'CI'\'ullen en de 7.onnc· 
slt·alen. die op hnn val· 
Jen. splitsen in klenren. 

Ee~1 mensch is nll[jd 
gcnc•gd alles lc hcoor· 
dcclen tul<l t' wal hij waa r· 
neem t. cn vet·gecl da n 
dikwijls, tlal dc o•·ganen 
llll'l welke hij waar· 
ueemt. hoe \'Ol komeu 
ook, toe:h gehrekkig zijn. 
Al tien we in hct spck· 
lnun met ons oog buitcn 
ltet rood en buiten hel 
\'iolet gecn kleuren mccr. 
loth vallen daa•· nog stm· 
~CII. llet :r.ijn joisl 7.CCI' 
•nlcressante, dicttltravio· 
leite cnullraroodest raleu; 
tlc cc.or:;te bl ijkcn l'hemi· 
S('hc (s<·hciknndigc) stra· 
Ieu. de laalste warmtc· 
S~•·alen le zijo . .}len stelle 
z•ch descheidiuglusschcn 
die dl'ie soorten van slrn· 
lcn in bet speklr um niel 
lc schc•·p voor, imnlet·s in 
<le nileinden ,·an hcl 
voor ons zicblhaa•· licht· 
speklt·nm komen reeds 
aan de eene zijde in !tel t•ood warmlcslralen, a;ut 
dc andere in hel blauw chemische stralen \'Oor. 
De chemiso.:he stralcn heeteu zoo, omdal onder 
hnn in\·loed alledei scheiknndige werking gc· 
so.:hicdl. Zii zijn het, die zulkc zwa•·tc \•lekkcn op 
nwe hauden ve•·oo•·zakcn, wanoeer gij die, na 
zc •nel helsehe stcen in aanraking zijtl geweesl, 
aan hel licht bloolslcll: zij 1.ijn hel, die Ol> de 
fotografische plaal in werken; zij zijn het, die, 
Wanncer het 7.0nnelichl in onze salons \'all. dc 
hnismoeders ergereu door brutaal weg gordijnen 
en kleeden le verkleuren. Hel zijn nu die chemische 
slt·alen, welke eene groole rol in de gcnceskunde 

g-aan speien. ln !tel ecue geval hebhen we hnnue 
in werki ng leen~n vreezen en worclcu :r.e an),"Sb•allig 
van de palii!nlen \'crwijdet·d gchoudcn, in hel 
andere leerden wc ze a ls eeu kt-achlig wapen 
kennen om hckcndc zieklen lllel \•cel snhes le 
beslrijden of hnt·c uitwerking althaus lc \'Cl'· 
zwakkcn. 

Ook Dr. C. \V. Bollaan wecs er· op *). dal meu 
geeu geneeshccr noch geleenie bt•hocll te :r.ijn 
om tc welen. \'an hoe gt·oolen in\'loed hellicht in 
de huishoudingo der natuur is. Iedcr<:cu wcet loch, 
hoe onmishaar lit·hl is \'OOr den groci det· plan· 
lcn eu l'oor do outwikkeliug vau dicren cu men· 

scheu. Mcn vcrgelijkc 
slechts den exotischen 
planlcnl:)roci iu dc tn•peu 
met dien in dc sl•·eken, 
die aan Noord· of Znid· 
pool grcuzeu. Denk aan 
de kracht ige, slanke, 
lenigc tiguren der lro
penhewoners cn vcrgelijk 
:r.c mel die dc•· La!)lan
ders cu E:oldmo's. 

Hoc bekencl is niet de 
slerkc werki•l .. \'an hel 
I ichtop den ~ro~i de•·l>lan
ten. fiel lidllslraaltje, 
dat koml hiunensluipen 
in salon of "mooie" ka
mer, wanruit de huis· 
moedet· hct groole licht 
zoo zo•·gvuldig wecrt, Leu 
eindc hel verschielen le· 
gen le gaan, clal zonne
straaltje of lichlhundeltje 
is \·oldoeudc om te makeu 
dal de hloetncu of plan
leu.die in die kamcrstaan. 
haar bloem of blad uaar 
!tel licht lockt•creu. Oit 
verscllij nsc I .ltel iolro· 
pisrnc'' genaamd, is nader 
door \>laut kundigeu ou
derzoc 1t cu men heefl 
bevonden dal een I ich t· 
brou van cen duizcudsle 
kaars (clc slerkte mn 

ltel licht wordt sleeds iu nonnaalkaar:;en uilge· 
drukl) nog heliotropische werking op ~e\·oelige 
planten hceft. llel zou gemakkclijk zijn, meer 
\'Oorbeeldeu aau te halen. maar ze zijn voldoeude 
bekend. Voor ons doel wonll de werkiug vau 
hel lichl hol hesl geleckend door een llal ianusch 
spreekwoorcl, dal ook bij ons i ngang heefl ge
vonden en aldns luidl : ~ Waat· cle zon nie! hin· 
nen komt, daar koml de dokter binueu." 

*) .Oe $trütl trjl<•n do Lupus·· door Dr. C. W. ßollonn. 
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En dit gezegde zou IIICII ook in om••ekcerden 
?,in kunnen gcbruikc~1 door lc zcg~-:cn,"'dal wa:ll" 
d? dokler de zon btnnen ltaall. hij de ziekle 
utlhaudl. 

Vandaar de ' 'ele loepassingcu doot· dc moderne 
woten~ch:IP van hel licht ler heslrijdin" vatl 
allerlet ztckleu "' 

De heet· .Bollaan, die gcnccsheer le 'l'iel was, 
wel'() door deze hehandelingsmelhodc zecr aan
gclt·okken. 

Wauneer er zieh in ziju lll·aktijk ••evallcu 
,·oonleden. 1vaariu de licltllht•rapie mcl eeuige 
k:~ns .~Jl snk~es toegepasl ktHI wurden. dau sluunle 
htJ ZtJII palu~nlen nie! naar andere doklo1·eu ter 
~·c.rder~ hehaudeliug, maat· iutercs;,eerde hij zielt 
JUt;,l luzon~!lr ,-oor zoo'n gc\'111 en decd hij alles 
wal mogehjk was om lang:; dezcn weg eenig 
rcsullual le verktijgen. 

Ondct· die patienleu bel10orden ook ccni"'c 
lupu::.lijdcrs, die ltei_l en gcuczing lJij heut kw~
men w~~en, en WICI' ~ngel u k k ige c n a kel ige 
kwual hu o.m. door 1111ddcl van X-slralen in 
bchandeling nam. 

Zoo ~~erd ltij , door den aard zijncr praklijk en 
tloo~· Zl.JII weleus(·buppelijkc I'OOrkeur gedre i'CJI. 
<'c1ntgerm~le eeu specialiteil_ in de lichllluirapie. 
\\ an! ntel alleen door nuddel I'Un X-slralen 
lracblle hij reeds te Tiel gcnczin"('n le ,·e•·wek
keu. ook het elektrisch licht wet~l door bem le 
hulp gero_epen io deo ~trijd legen den Iupus. 

l\laar d1l alles gescluedde nog op zee1· beschei
den schaal. Een zijner kcunisscn. die in 't bezil 
van een molor was en dus doot· middel ,·an een 
dynatno clektridteit kon opwekken. Je,·erde hem 
den stroom. En ofschoon hij nicl onlevrcden was 
ovet· de t·esnllalen, die hü hchaaldc, sloolle h!j 
loch voo•·tduren<l op lwee bezwa t·cn, nml: op de 
hoogc kosten en op de le "erin .. e slerkte 1·an 
den s l!·oom, die l1ö ler zijnet·"'bescitikking had. 
, ln_nu~_dels " :are 1_1_ d~ prachlige genczingeu, die 
I I'OI. I· 111sen tn zun 1usliluul ' 'oor Iichttherapie 
lc Copenhageu vcl'lil·egeu had. meer cn meer 
hckend gewo•·den. En daa1· Dr. ßollaan wel inza" 
dal hij mei ziju X-straleu en de elekt1·ische bro~' 
waaro,·cr hij te Tiel bc;.chikken kon, nie! vet: 
g_~'nocft kon gaan.be~lool hij een hezoek aao 
Copenhagen ~e gaa!l brengen. ot_n daar le1· plaatse 
dc behandellngsmt;;lhode tot tn bizonderheden 
le hesl udeereo. 

1\laar v66rdat we hierovcr verder gaan, dienen 
wc een enkcl woord ove1· 

in 'l midden te brengen. 
Xiels Hyherg Finsen dan werd J:) Oecembe1· 

I t;O te Thorshan1 op de l~aroiir·cilanden ••eboren. 
cnool l'an l$82 af zijn opleiding te Heik'j.wik op 

JJsland eu !olllllccrde laler in ue medicijuen te 
Copenhagen. ll ij is iemand ,·an eenc zwakke 
gezondhcid. waan·an hij reeds in zijn studiclijd 
de ge1•olgen ondcn •ond, en die onlau••s de oor
z~ak wer·~! ~:an z\ju ~·.roegtijdigen doot J uisl in 
ZtJll studtel tjd deed htJ de erl'aring op, dnt kanter~. 
waat· ,·ccl zon was eu 1·cel licht. ecn <>unsli••cn 
itwlocd uiloel'endcn op ziju aJ .. emecnenloestu~d; 
en dezc omslancligheid was"' mcde een wut do 
redcuen. waarom Jli'OI'. l ·'iusen zieh zoo mwg-e· 
lrokken gcvoetdo tot de sludie van hel lieh!. 
llij ondci'ZOcht hcl lichl nam· alle richlin"Cll en 
na_armate hij hiermecle 1·orderde, nlllc d~ oi'CI'· 
tutging mcer en meer bij hem pusl. clat h<'L licht 
ccu nalttur·krac·hl is ,-an groote helc.>ckcuis l'uor 
de !;ClltWSklllltle. 

Hel is ecn bekend feit, - en we vol"'en hier 
<le !t~ededeelin~en 1·an Or. Bollaan in° ziju ~e
schntl OI'C t' (hl ondenveq> - . dal eeu wille 
!iehlsll'llal. die op ccnrwisnm ,·ull, onllecd wonll 
tn cen hand vatl vcrschillentle klenreu, die uu>! 
al_len uil den regcnhoog hekeutl zijn. Prof. 
Pu1sen ondenwcht uu hel lkhl nw die ,·crsthil· 
l.ende gekleurdc lwnden en loomle aan tlul. naur· 
~nale dc gckl!.'urcl_e h;wd dichter hij hel hluuw 
IS gelegen. <lc c:henusc:he werkzaam heitlloenccml; 
en. mcl dczc lul.'nutne van chemisc·he werk"taaut
h~td .. ~aal ecu mcet:det·e werkw;uuheitl op hct 
dterh.J_~ <'n plaulaartl1g o1·ganisme gepaanl. Zuu 
z~S:- htJ. clat lwt JJrotopl_asma - het gelei;1chltgc 
e!'nl der lagere orga111smeu - lol meer bewc· 
grng, samentrckkiugen en werkza:Huhcid wt•nl 
aangezel ondcr blauw eu violel licht, dan onder 
rood-, geel- of oranjegekle urd licld. 

Zeer duidelijk zijn de door Fiusen ,·e tTichtc 
proeven OJ> kikkc•·d1·il. wa;\riu. zooals men wccl. 
de eieren der kikl•o t·schen zicb hcvin 'leu. Dovr 
deze geleillchtige r11assa beeu. kan mcn dc klciue 
Iarven bcwcgiugen zien maken . Zoo was Finscu 
in slaal den invloed ,-au hcl op dcze geloi ,·al
lencle licht na le gaau. 

Oe volgendc Iabel, een overzit;hl "e,·endc ove1· 
een ~rool~ reeks van proeven. waat1;ij hcl wale1· 
nauwkeung op clczel rtle lemperalunr wcrcl "C· 

houden. doel het resollaal duidelijk zien. " 
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lijk organisme, moesl uoodwcudig een ,·erhoogde 
leveusfunklie ten gevolge hebben. 

Maat· Finsen voll(! n6g mcet·. Hij bcwees doot· 
wetensehappelij ke proefuem i ugen. dal hcl J icht ook 
e~.n hak lcrii:ndoodendc hachl hcefl. Daarloc k "·am 
Iu.!. o~k a I wee_•· <loot· t.Cc r eeu \ 'HII d i~e ex J>i•ri m en ten. 
1-~tJ ltcl n.l. tu hol deksel vau cen sclmal. wa.u·in 
ztch voeding,;gelalinP met ßhedhsche lyfus·bacillen 
hevon~l, het woord ,ly~u~" uitsn!jden Nu onlwik· 
kell zt!'lt de ty fus-bact_l 111 den voedinr,"Sbodetn eu 
geeft daaraan ontler tnvloed vau bct lic:hl een 
grijsa~·hlig grauwe kleur. ßij Fiusen's pt·oef kon 
hcl ltdtl alleen den ,·oedingsbodem tt·lln·eu op 
de plaulscn. waar hel wourd ,lyfns" in het 
tlckst>l was uilgt•sncden, t•n znt, leckende t.ich up 

t:EN GROOn: FtNS€:0:-T,A~II' ('·oor •icr p.•tii-oten) IN Ot; J:StliCIITJNG YA:S J>~t. llOLLAA:S IN GEBRUJK. 

Mon ziel hiet·uit, dat hel Mnlal bewcgingeu -
hiet· ' 'oor ons dc uilingen ,·an levcn, ' 'an ''Cr· 
meerderden prik kcl tot Je,·cn - ondcr blanw 
lieh l hel sterksl was. 

Deze ceu,·oudige. doch fnnd;unenll'Clc procf 
'':ercl Finsen's IHtn l van u it~ang- hij dc aatlwcn· 
dtng van het lkhl als ~CIICCStniddel. wanl dezclfdo 
prikkel. loegcpasl op ~dc ccllcn ,·an hct mcnschc· 

de gt•ijzc n~;tssa hol woord . tyfus·· mel hel· 
derc lellcrs ar. 

\V:-.ar Finsen OJlgemerkl h:\\1. dal dc groolslc 
chemi'il·he werhaamheid """ het licht hij het 
hlanw gelegen was. I'OJHI hij le,·cns. tlat ~e 
grools tc haklerii:ndoodcnde kracht ook aan dt(!· 
zelfdc plaals ''nu hcl SJJCklrum mocsl worden 
loegekcucl. Naannalc men hcl roocl nadcrl, neeml 
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dc haklericide werking af. Xergen~ echier onl· 
breekl ze geheel. 

Ocze l wee resullalen ''an Fi n~cn 's onderzoek 
waren zijn punlen van uil!,mng bij de hchande· 
lang mel lieh I. Geen wonder, dal Fins 'II juist 
Iupus als zickle koos 0111 d;t;u· de geneeskrach· 
ligc werkin).t aan lc looncn. Voot·ecrsl loch be· 
sclwnwdc hij Iupus als cen hnidziekl <.>, die door 
den Lu bcrkel baci I word l ''Ct'Out·zan k I. cn tcn t wee· 
dc is dc zitplaals in dc hnid juisl gcscldl<l om 
doot· dc lichlstralcn gel roll'cn lc worden. Oe 
rcak tieve onlsteking, die op de inwcrking ,·nn 
slerk licht \'Oigl - ze is mts allen bekend uit 

u1oe:slen worden loegepasl en aangewend: en dil 
is een zaak g:cwcesl, die nicl gcrin:;:e mocil<' 
gekost hcefl. Maar die moeile is t·ijkel\jk heloond. 
Geen wondet· dan ook, dal aan prof. Finscn in 
dit jaar dc ~ohcl·prijs werd locgekend, welke 
onders<·hciding cle Hollandsehe professorcn ''· 't 
H?ß', Zccman en Lorentz vrocgor recds ver· 
WleJ'\'011 , 

Voorcet·sl do vraag, welke licl tlbt·ou gebruikl 
zal worden. llcl lag 1·oor de hand. de z011 als 
lichlbron tc ncmen : en hiermede wcrd dau ook 
door l~iuseu bcj:onnon. Oe corslo loostellcu. 
waat·modc l!CWCrkl werd, 1\';\1'011 I'CI'l:'IIIICI·ICnl.CII, 

' 

lill do buhnndcling. 

Pt\li~nt bceft tedcrt 39 jtutr lupu ... ,·lok ''P linkt.'"rw3n:; cn knak. A.rtn,·nnkflük ctn kleine plek, die zieh tHtrlnnk~; l'lhJI• 
~i~he behnndeling - (brnnden t:n uillcp~lt·n)- sceed~ uitbreidtlc. Dt' eentte opnamo t-J gt~nomon lo September IGO:J; tl<•t\\t•etlo 
in AugwJhus 1904. 01• de twetdo fnto zit•t m .. n nlleen n~;; eeoigc ... 1ipj~, tlit• ,·erdal'llt zün, en nu ook no~ "eer behAntlt.·hl 
wonlcn. ß et ongelUk:e wordl '~roor-.ea"kt door Hu~kenwee[S('l l'Rtt ,·rocgerc bchnaHleHng. 

dc verlll·anding. zoowcl aan ltel sb·aud, als bo· 
' 'Oll OJl dc ber·gon lusscheu dc glclsdtcrs was 
naat· Finscn's oordeel ,juisl gcr·ocpcn om in de 
ccllcn dc t· ltuid fe leidcu lol vcraudcrdc verhou· 
dingen in hot lcl•cn cn vooding de t• cellige ele· 
monlen Ook deze onlsleldng op zieh zelf is een 
middcl Lot genezing, con middcl, waarvan dc 
cltinu·g zoowol als de huidal'ls zieh clagelijks 
bedient. 

Dil zijn in hol korl de elemenlcn der finson· 
Sthc mclhode vau behandel ing, c1 ie Dt·. Bollaao 
I'QOI'O))Slo]l. 

Hel spreokt van zclf, dat de7.C clomoulcn nog 

die ltel zonlicltl lol cen kegel vcrceni~;en, op 
de rnaniot· van oen hrandglas. Dc aldus gekou· 
cenlrcot·dc lichlbundcl wen! in oon clntkglas op· 
gevangen, len einde dc warmtcs lt·alon le climi
neeren. 

Dil dl'ltkglas hcofl een duhbelo be:;lemming : 
1°. het ahsorhecren vau de in den lichlbundel 

nog nnnwczigc wannleslralen on 
20. hel blocdlccgdrukkcu der weefsols 

Over dil laalstc maakt Or. Bollaan dau nog 
een kleine uilwciding. Prof. Finseurner·ktc nml.: op 
dat, wanneet· hij licht op diorlijk wecfscl liel 
,·allon, dit licht nicl zoo diep indrong als 1'001' 
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hel l'el·hijl{en 1'<\11 hel <•ewensdJic rcsultaal wel 
nooclig is. Dil bleck ciuidelijk uil dc vok:emlc 
ceuvoedige ru·oef . .Achle•· hcl oor l'an CCI! konijn 
t>laatstc Finsen ccn stnkjc gevoclig pnp1er. clal 
1'001' hct maken 1·au fologralischc afdn1kkcn gc· 
l~ezigd wol'!lt. Wanueer hij 1111 h?l liclll l'all ccn 
hchlvcrznu•elnpparaal op dil oor l1el vallen. Wt•nl 
hcl papie1· wel is waar ontlccd, m<1a1· hcl duurde 
''''ij lang. Druklc men echter hcl oo1· lus~tlhcn 
lwec glnsplalen, zooclal hcl hlocd uil hel oor 
we•·d wcggedrongcu. dan wcrd hel pap~cr I'Ccl 
s:>ocdiL:e•· onllecd. lcrwijl 2 kwal'lsplal•'ll, 1npl:m.~s 
vau gli1s. no;.: sneller resnilaal g-avt:>n. llcl hCWIJS 
wa.; dns ge'lcvt>rd. dat hcl hl•wll tlt•r wc·<·f',.els 

hel indl'ingen I"<UJ hel licht I'Crhindcnle. 
l:lckcncl was. dal glas wcl, kwads daarenlegcn 

~een chemische werkzame slrale11 absorheert. 
~~ze experilllenlcele ,·ondsl wencldc l·'insen 1111 b!j 
ZlJHe behandeling praktisch aan, cn we1·dcn <lc 
drukghw.cn e1•euals de Ol'erige dcciM der locslcl· 
lcn niel van "las doch l'!ln hor"k•·istal vervaar· 
d. d "' "' '!-: • 

Zoo werden dau 'finsen's eerslc proeven in 
den luin mel zonlichl ondernomen. Was dc zon 
Ci' nu maar allijd. dan zou zij zeker de hesle cn 
-:- wal 111ede ''an belang i:; de guc<lkool>:.le 
hchlhrou zijn. Bel is echter in Copenha;:en mcl 
de zon al e,·cnecns geslel<l als in ons l'adcl'land: 

1·andaag is ze prescnl, morgen uiet. \'aak koml 
middeu ondc1· ccn bchandeling een wolk hel 
zonl ichl onde•·s<·hcppen. 1.0odal de hcha ndcling 
moel worden afgcbrokc11 en hel vervolg da"tW 
lang OJ> zieh kau lalcn wal'hlen. Daarom m~esl 
uaar ceu andcrl' lichlbron worden oowczien cn 

k l•. c ' 
zoo ·warn ' lnscn lol hel elcklrisch hoo<•lichl 
waan' oor h!.i Iampen 1•an bizoudcre afrnetingc1; 
en s le•·kle l1el konsln1ec•·eu. Hel elektt·isch hOO"· 
lic·.ht heefl bo,·endien nog voor. dal het •·elali~f 
mee•· chemisch werkzame sll·alen he1•at dan hel 
zonlichl. 

Hel gehruik 1'1111 hooglichl b•·acht ook weer 
meclc. dat luc:,lcllcn 111ocslcn wordeu bedacht 

om hol lidtl. ,Jal zieh 1':111 clc koolspilsen na:ll' 
alle kanten hcen l'crsr>rcicll. le l'er7.nmelen, lc 
koncentl·eercn en zoo mogelijk in volle kracht 
le werpen in hel drukglas. d . w. z. op <le le be· 
haddelen hnid t>lok. 

Deze locslollon nu zij: l vrij samengesleid cn 
kostbaar. 

Het toeslc l hcert, 'l.OOnls op een de r in ons a rlikcl 
opgenomen afhceldigcn duidelijk le zien is, 1·cel 
overeenkomsl mel ccn kijker. Hel besla;tl uil 
een koker, waaraan. aan dt:l zijde van de licht· 
bron. een holle Ieus is hevesligd, die mel gcdis· 
lilieerd waler wordl :,:endd. Om deze Jens heen 
slroo111l I'Oortdurend koud wale1·, len cinde den 

--
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inhoud 1·an de holle Jens koud le houden. Het 
doel van deze Jens is de warmlesl ralcn, die het. 
lit;hl beval, le absor·becrcn. ßoveudien lteeft deze 
lens cen zwak samcnbuigende werking. De slra 
Jen toch, die, vau ltel hoogJichl komeucle, zieh 
r.:uu· nlle richlingen verspreiclen, worden ongc· 
veer cvcnwijdig, oadal zij deze lt" ns gepasseer·d 
ZrJil. 

In den koker bcvindl zieh een lweede koker·, 
die vcrschuifbaar· is eu op de geweuschle hoogtc 
kau worden vaslgek lemd door cen sch roef. Oe 
lichlbnndel valt dan op een verzarnellens cn 
Iren ,·ervoJgens hel ondersle s lnk, dat wcer 

' ---

--
licht benll, le absorbeereo . Bovendien heefL 
deze lens een zwnk snmeubuigende werking. Oe 
der· assislenle, die de behandel ing zal verricblerl. 
om hel glas '' an de goede afmeliug te kiezeu. 
Finsen beeft. door een veeljar·i9e ondervindi ng 
geJP.id, daarvoor regeJs vnslgesleJCI. 

Bij de g roolerll loestcllen zijn om een sterke 
booglamp vier· ,·an zulke kijkers aangebrachl, 
zoodat mel hel g roole licht vier patienten le 
gel ijk kunnen wo!·clen bchandeld. 

Dc pal.ientcn liggen op banken, die in el>n 
vierhock om de kijkers zijn op!?csleld. Hel spreekt 
wel vau zelf, dat de ins ta llalie vll!l zolk cen 

• 

De lnpusJ)Ickkcm bij de:t:o J'Ulti\~nto. ?,.jcbthtl(U' bustann ruim 13 ja~r. 
l)e ccrs:to roto tlHtcert vnu Oktober ·osJ de twecdo \'t\0 )Iet 1904 . l)cz~ \ '()l'ffi ' '8.-1\ lupu.s is ct'U(• ~cc:r hRr<hlckki.go; hct. 

rcsultR1U du.~ z~cr thll\i. 

ccn !tolle Ieus is, die, c ,·cual ::; dc cersie kns, 
me l gedislilleerd walel· gevulcl is. doch uiel om · 
slroomd word door (1.; waterlcidiug. Deze dubbel 
bolle Jens hu igt hel licht nog meer le salflen, 
:tl>Odat het als een koncenlrisch gerichle buüdel, 
als ecu kegcl uaar· buiten treedt. Daar wordl 
hel opgevangen in het drukglas, dat ook weer 
eeu hollc Jens is, d ie geregcl<l mel waler word l 
afgekoeld Zooals we reeds weten u il de proef met 
hel konijuenoor, moelen de lenzen niel vatt glas, 
doch v;ur bergkristat zijn 

Oe drukglazen moelen ualunrlijk iu versehil· 
Iende vonneu en afmelingeu ,·oorhaudeu zijn. al 
n;tar gelang ''"" dc le Jens koud lc houden. Hel 
doel van deze Leus is de war·mtestraleu, die het 

g rool loeslcl uiel alleen koslbaar is, dol:h 1>ok 
eeo groole ru im le noodig maak l Eeu ru im, g rool 
vedrek i:; daarom eeu eersle vr reischle. 

Naasl dezc omslandig heicl s louclen dc groolc 
kosten ,·an hel ver·hntik aan elcklricilcil een 
meer nlgernceue loepassiug dezer geneeswij~e iu 
den weg. De gn:wle lampeu loch. waannede Fin· 
sen werkle, verbruiklen iO ;\ 80 alllpere. \Vau
neer men bedenkt, dat r.ulk een lamp ± 7 uur 
per· dag in werking is, kau een eenvoudige be· 
rekening leeren, clat alleen het branden van znlk 
een lamp schatten per jaar kosten moel. 

l?ror. F insen lrachlle dan ook aan diL bezw,tar 
legemoel te kottH~n door de konsl ruklie van 
kleinere loeslelleu, waarnlu de inrichling dczelfde 
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i~: Zij I'Cr:;chillen afleeu in dc afmelingcn det· 
ktJken; en in het stroom1·erbrnik. Ook is de 
plaatsing der koolspitsen andet·s. daar de inrichtin:; 
~oo mocst gemaakt wonleu dat de Iiehthron Y.OO 
tnogelijk rec!tl L<wenover de Jens komt cn dns al 
h?l licld. dal v;n de posilie,·c koolspits kom.l, 
du·ekl in de Jens wordt geworpen. Daarvoor tS 
d.an ook oon ander mechanisme voor dc regulee· 
ruw der Iampen noodig 

{\' anneer de lamp eenmaal brand!, de Jens 
.g~steld" is en de palient mel de te behandclen 
hutdplek onde•· de Ieus is geJllaalst. kan de he· 
handeling beginnen. 

V oor de bchondcling. 

handelingen afgcloopcu z!jn Oe assisteuten heb· 
beu dan 3 kwal'lier weh·erdicnde rusl en kuuneu 
hun lwaalfuul'l,jc gel>l'uiken. Out kwart voor Mn 
weer beginnende, kan in den namidda.,. on• 4 1; 

uur d~' zesd~ behanclcling l'erricht zijn~ Geriuge 
stoon11sseu 1n hel elektrisch bedrijf of in dc 
leuzeu maken cchler. dat hel laler wordl. 1) 

Dr. BoJ.t,,, IX XA.IH Ro-rTtt lll)A)!. 

Maat· Iaien we nu. u:t dezc tuelichtende uil· 
weiding. naar den heet· Bollaan lerugkee1·en. 

We zeiclen dan hierboveu. da! hij na;~r CoJ>eu· 

Vt• 1.ickto bcstnat bü deze ptuitnte ruhn i jnRr. Zo be~on tuan de .neu' cn brci,l•lt• zidl ,.dn ilnltr uit. 
Oo ~:enez.in~ ging u-er '·lot. TuAAChen (ll":t(>. (uto·~ li~t een •üdruimte ''lln ~lcchtll; G mHtuuh•n. De c<!n-to i~ vnn D<·cembt·r 

l9u3. Uo hehnndrliog wc.rd in :Febru:ni be;.:oonen, en d<-' tv.cede folo d:ueert , . ._,n Au~u-4u~ '04. 

ledere hcslralin~ met licht moel ecn vol 11111· 
dm·en. Finsen heeft o'·erluigend aangctoontl, da! 
het J·uist dc lan"O duur der inwet·kiu" en dc . " ,... 
groote hoe1·eelheid licht is. die hel sukces bij 
cle behundcling waarborgen. Praktisch t·ekenl 
lllen I'OOr iedere behancleliug 70 minulcn, wanl 
eenige m in u len gaan verloren door hel opslaan 
van den behandelden palieul cn hel zieh neer· 
vleien vnn deu volgende. Vaak moct dc lrunp 
veq>lantst of de bank omgezet worden. wanneer 
de eenc paticnt b.v. op de rechter wnng en de 
Volgendc Ot> den linket· neus1•leugel of op de 
hnnd of tecn moel behandeld worden. Om 8~ 
Utw beginnende, kunneu dan le l-:1 uur drie be· 

hageu ging. om ter plaalse waar de IJeste Fin· 
sensehe inri~:h ti ng was. dc hchaudelin!,'Sntelhode 
tot in bizondcrhedeu lc bestudeet·en. 

En lcrug :;ekomcn in ons land, begt·eep hij 
dadelijk, dat. wanneer h!j den Iupus ,·olgens deze 
nieuwste mclhoclc wilde gaan hehandelen, hij 
niel le 'J' iel moest blijven woneu. 

En dat wel om mcer dnn eeue reden. 
Oe eerste w;1s e•· ecn 1•an praktischeo en lo· 

kalen a<~rd, nml.: de mogelijkheid om op niel al 
te kostbare wijzc in het bczit te komeu van den 

1) Voor ''enlert bizonderhe•lf•n zie 111~n ...,De Strüd teft'en den 
Lupus" vso Dr. C. \V. ßollttRn t. t\, p. 

0 

' 
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noo<ligeu slroom voor ~i,in Iampen. Eu dien kou 
hij zieh in 'l'iel, waar geen elektrische cenlr;tle 
voor stroomJe,·ering bestnat, niet in die male ,·et·· 
schaffen, als h\i mct 'l oog op een e,·enlueele uil· 
breiding ,·an zijn inrichting in de toekornst noodig 
zou kur111en hebben. 

Oaarorn zou h1i zieh hehhcn te verplaatsen mu\r 
een stad. waar hij zijn elektrischen slroom ,.,ur 
een pal'likuliere inrichtiug or ntn U<' gemeente 
li'emakkelijkcr en goedkoopcr zou kunnen krijgen 
«an wanneer hij dezcn zelf'zon rnoelen opwekken. 

Eu de lweede reden was er eerl van Hnauli· 
eelen aarcl. 

; 

• • . .. ... I 
.... · · "'""· , • .tl / .. . .... .... · ... . 
•• 

Y 6t)r <le bch~n:clcling. 

.. 

-
venler·. Neen. dal i>' niel :wo te l.e<>geu. De sludie 
van den Iupus is eigenlijk nog iniiäar· kinclsheid. 
8n er· zijn dan ook nolO heel \'eel open vragen. 
Zoo ook de1.e. \'Ve :den cu konslaleer·en, clat de 
Iupus meer bij mingegoeden dan hij de rijkeJl 
voorkornt. ma<lr een \'erklaring hebhen we er 
nog n iet voo1· . . . . Maar ondcr·lusscben bren~l 
dil ''cr:;chijnsel zijn eigenaardige moeil\jkherd 
Ulee. want j u ist onl(lät de meesle luJ>usl ijders 
niel gefortuneerd ~ijn, terwijl er aan de andere 
z!jde joisl hcel <Iure werkluigen noodig zijn -
want die Iampen loopen erg in de papieren -
cn meu een huis mel ved ru im lc moel hebben . 

• 

llii dez<> tlatii'nte btstond tlc h•~usvlck rceds 24 jooo· o,n bood nan nllcrl~i bchnudcling wcer•innd. Jn workelijkhuid ls het 
resultant frMier dnn op de foto; \'COral <lu dikt" """ do pick is hcl~ngo·iJk nfgeoomeo. 

In een onderhoud, het welk we met den heer 
Bollaan hädden. VI'Oegen we hem o.m. in welke 
klasse der maalschappij de meeste gevallen van 
l u pus ''OOrkwameu. En hij a nlwoor·dde ous: 

- ~Ja, dal is een eigeuaardig geval. De meesle 
Iu pusl ijders lrefl m~n onder de minder gegoeden 
aan. 

- ,Eu is daar eerl bepaalde oor·1.aak voor aan 
le wijzen? Slnal dit in verband mel hel karakler 
der zickle? ls de Iupus, wat men wel eens uoemt, 
een verarmingsziekte, en koml hij daarom zoo· 
"eel onder· de minder gegoeden voor ?, HOcgen we 
ver<ler. 

- "\IVanneer ik u daar op antwoor·deiJ kon, zei 
Dr. Bollaan, dan waren we a l een heeleboel 

hegrijpt 11 wel, dat een lupusprak!Uk nooit Joonend 
\'001' den geneesheer kau ziju, lenzij deze zelf 
zeer gefortuneerd is en e1· jaarli.jks wat op toe 
wil Jeggen. En zulke doktoren zult t1 niel licht 
vinden. Dc lupusbehandeling dient daarolll ook 
uil een humanilair en lilaulropisch oögpunL be· 
schoowd te worden." 

Hiernree raaklc Or. Bollaan van.:elf hellweede 
hezwaar· aan om te Tiel le blijven: wilde hij 
slenn hij ziju edel werk hebben, dau was 'l na· 
luurlijk weuschel!i k, dat hij in een grooler cen· 
lrnm woonde, dat gemakkelijker voor allerlei 
palienteu, en vooral voor de miucler gegoedeu 
le bereiken zou 7.ijn, en waar teveus ook meer 
de aan<lacbt op ziju werk zou vallen, waut ook 
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voor de liefdadigbeidgeldt: aauzien doetgedenken. 
Zoo besloot de heer Bollaati, Tiel te verlateu 

en zieh le U.otterdam te gaan vestigen. 
Eu teveus begon de filantropie nu ook de koor· 

den barer beurs loste knoopen. Ziju werk, en eeuige 
gevallen van guustigeu afioop der behandeling, 
badden ruch tbaarheid gekregeu. Om bem nu iu 
de gelegeuheid te stellen met zijn behandeling 
van lupuslijdet·s voort te gaan en er ook teveus 
meet· uitbreiding aau te geven, onh·ing hij kleine 
geldsommen van Jiefdadig gezinde menscheu. 
Vooral vond !Jjj veel steun bij een geforluneerde 
dame uit Noord·Hollaud. die zelf lupuslijdsler 
geweest zijude, de weldadige ~evolgen der licht· 
lberapie te Copeuha~en had on<tervouden, en hem 
nu uit dankbaa•·hetd een a:u·digeu finantieeleu 
steu n verschafte. 

Zoo kon 
J)E EERSTE LMIP 

te Rotterdam worden aaugeschaft. 
Maar met die lam p kwam teveus ook meer 

bekeudheid en publicileit voor bet werk ''an n... Bollaau. En bet On\•erm~jdelijk gevolg was 
een groolere toeloop vau patienten, die verlang· 
<leu van hun lijdet\ verlost te worden, een toe· 
loop z66 groot, dat uillweidiug noodig werd. 

De heer Bo}laan llad even wel iugezien, dat 
wanneer er een uilbreiding ;(OU komeu, dit dan 
de final)tieele krachten van een partikulier te 
boveu zou gaau. 

Gelukkig bad zicb ou intusscheu te Rotterdam 
eeo komite gevormd, bestaaude uit de heeren Mr. 
W. P. Hubert, .Mr. )). Fo1:k. E. P. r.1onchy Hz. 
0. Andt·iesseu, Dr. W. vau Stockum eu P. L. M. 
l:Ioogeweegeo, welk komite zieh voor de oprich
tiug e11 uithreidiog vau ee.n Licbtinstituut iote
tesseet·de. De burgemeester, de heel' F. 's Jacob, 
bad het eerevoorzitlerscbap aatp•aard. Zoo werd 
een , Vereeuiging ter Bestrijding van Lupus iu 
Nederlaod" opgericht, welke vereenigiu'• zieh 
daarop tot belangstellenden in en bui!eu Rotter
dam weudde. Zij deed dit met des te meer ver· 
trou wen, zoo verk laarde de hee•· Bollaan in eeo 
mededeeling over de gesclliedenis der opricbting 
Val\ hel Finsen-Ioslüuut !e Rol!erd;~m, daar bet 
kottinldijk huis reeds was voorgegaan. Immers 
kort uadat de pers van cleze in riclltiug had ge· 
wag gemaakt, kwau1en er vao de kooiugin, ,·an 
de koniugiu-rooeder en prins Hendrik giften iu. 
Verder uog <lrie giften uit RoUerdam, ieder van 
fl. 1000, enkele van fl. 1300 en vele van fl. 100. 

Na de eerste kwaro nu de twee<)e lamp, de 
det·de, vierde, eu in Mei t 904 het groote toestel 
met Mn boogliebt eu 4 lenzen, iu ons artikel 
afgebeeld. 

De uitbreidio~ vau llel aantal toestellen maakte 
eell vermeerder!llg van bet aaotal dames-assisten· 
len on,rernujdeiUk. Aauvaukelijk belastte mej. J. 
Keus zieh mel de bellandeling, voor zoover ha1·e 
overige werkzaamheden haar daarvoor tijd lieten. 

Flet bleek echter, dat de mad, die men Dr. Bol· 
laau van Copenhagen uit gegeveu, om iemand 
over te lateu komeu, ten einde de assislen in de 
fij uere ~etails der behandeli ng in te wijden, uiet 
ove1·bod1g was. De heer Bollaan besleot dan ook 
\Tao dit aaubod gebt·uik te makeu. Pt·of. Finseu 
zou.d Fräulein. Hövert, eeu ztjner bekwaamsle 
ass1slenten, d1e het personeel <>edureude vie1· 
maanden met de fijne1·e details ä'et· bebantleling 
op de l10ogte br·acbt. 
. Inmiddels badde11 zieh op eeu onderhands door 
Dr. Bollaan gedaan verzoek eeuige jon"'e dames 
getneld, die hereid waren OOl geheel oe1anaeJoos 
te helpen bij de behandeling. " 

Het goed insteilen der lenzen, bet plaatseu, 
maat· vooral het een vol nur lang houdeu van 
bet drukglas, voorwaar die taak is niet zoo ge
makkelijk. 

In de eerste dagen vau de maand Mei !903 
werd <le iuricbtiug ,·an de Witte de Withst•·aat 
45 01•ergebracht naar Korlenaerstraat 11. Was 
aanvankelijk in de Wittede Wilhstra.al de ruimte 
beangsligend klein, lbans, ou de iorichling ver· 
buisd is, is bet instiluut wel is wnar niet vo1·· 
slelijk gelogeerd, maa•· toch veel beler. Met de 
9 Iampen kunnen als alles ~oed fuklioneert, bij 
6 werkureu per d~, dagel!JkS 54 patieuteu be
haodeld worden. ~en aardig cijfer, zou m,en 
zeg~en. Maat· .wa1weer men .. bedenkt, dat zieh 
op net oogenbhk een 400 patte.nt~u bClbben aan
gemeld en men tbans aog bez1g •s aan de ee)·ste 
honderd, dat) zal meu i ozieu, da.t er t)og veel, 
zeer veel gedaau moet worden, te meer <laar de 
400 pa.tieuleu, die zieh aaomelddeu, voJstrekt 
nog niet het totale aautal lijders vertegenweor
digen. 

In Copeuhagen werken 136 Iampen eu da;.~.r is 
men thaus eerst zoover, dat men door de oude 
lu pusgevallen been is. 

De heer Bollaan slelde ons in staal een paar 
maal het Lupos-inslituol te bezoekeu, ouder 
zij n geleide rond le waudelen en '·an hem alle 
inlichli ugeu le ontvangeJl, die we mochten noouig 
hebben. 

En 't spreekt bijna \·avzelf, dat ons gesprek 
niet alleen Jiep o,·er hetgeen we zagen: de larn
peu, de palienten, de assislen letl, enz., maar dal 
we ook zeet· verlangeud waren over de behan· 
delde ziekte iu 't algemeeu iels le vernemeu. 

Tot 't stellen vao vragen diena.aogaande von· 
den we meeruJalen gelegen beid. 

Toen we de aroote Finsen-lamp in oogen
sehouw namen, ouder welke vier patienlen tegelijk 
behaodeld wet·den, merkte Dr. Bollaan op, dal deze 
lam p bij al haar voordeeleu toch ook eeu oadeel 
heeft. 

- "We kutlnen met deze lamp alleen maar 
patienteu behaodelen - te minste tegelijk hehan· 
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<lelen, zoo zei hij - , die aangelast zijn in gelaal 
of handen. U beg•·ijpt 'vel, dat 't moeilijk gaal 
001 Jijders, die op ee11 ande1· deel van het lichaam 
zijn aangetast. en die dus gedeellelijk moeteo 
worden onlklee(l, legelijk met anderen, vreemden, 
onder de:r.e J:unp le !.eggen. Oaa1·voor hebben we 
dan ook de eenpersoonslampen, die in de andere 
kamers staan, en die voor afzoudedijke beha'nde
liuS dienen". 

Naar aanleiding hiervan vroegen we, boe 'l 
tocb kwam, dat de Iupus meestal op het gezicht 
of de banden, nml. op de aan de I ucht blool ge
stelde <leelM vau het licbaam voorkomt, en dal 
men er :r.oo z-eldzaaru van hoo1·t, dat ze ook ergens 
anders op het I icbaam word l aangelroffen. 

- Ja, dat is juist, aolwoordde de heer Bol· 
laan. Maar dat is weer eeu van die zaken. waar 
we eigenliik nog niel veel van af weten. Vergeel 
uiet, dat we ruet de bestrijdiog van den Iupus, 
zooals ik al zej, oog in de kiodsheid zijn . . . Daa•·· 
even zei ik u al, dat de lupns 't meesl voo•·kom.t bij 
arme menscben, maar dat we daar nog geen ver· 
klal'ing voor hadden. En zoo is 't nu met ditge· 
val 6ök. Vi' e zien, dat de ontbloote deelen van het 
lichaaol 't o1eest wordeu aangetast; we konstatee· 
reu 'l, umar ktmnen 'l nog niel ''erkJaren .. . . En 
zoo is er nog meer. Percentsgewijze is b. v. bet aan
tal lupuslijders ondet· de nouwen veel grooter 
dru1 ouder de mannen. Daar sta je weer voor! Hoe 
koml dat?, .. Ja, meo heeft oaluul'lijk wel l'el·· 
klarinaeu aan de huud gedaan, maa•· of die den 
loets der wetenschappelijke kriliek zouden kuu
nen doorstaau, zal ik nu maar in 't midcleu laten ... 
Een feil is, dat we nog in 't d uister roudtaslen. 

- .Maa•· is Iupus overerfelijk of besmeltelijk? 
- ~·t Schijut van niet, lenminste niet o1•e•·· 

erfelijk. Bij de viet· bonderd patienten, die nu bij 
Ms zijn i11geschre1'en, is 't een zeldzaamheid, dal 
er meer dao Mn patieot uil eenzelfdeo gezin koml. 
Dal schijot er dus wel op te w.ijzen, dat wanueer 
de ziekte overerfelijk was, ze 't dao toch slechts 
in zeer geringe mate is, want dan zou meu 
toch al licht meer lijders iu eenzelfden gezin 
aantl·effen. .. . Eu besmetlelijk?.. .. fndien ze 
dat ware, dan zoo de ziekte zieh, zou ik :coo 
:teggeu, loch veel meer moeten ve•·spreiden onder 
hen, die dagel ijks met de lijde1·s in aanraking 
komeu : ouders, broe•·s en zuslers . Eu daar merkt 
men niets ''an . 

- , Weet men ook waar de Iupus zijn onl· 
slaan aan te danken J.eeft? Meu zegt wel eens, 
dat hij in verband zou staan met syfilis. Tsdat waar? 

- nO neen, zeker uiet. 't Meest waarscbijnlijk 
is, dat hij z~jn outstaau te danken heeft aao de 
tuberkel-bacil . . . . Teuminsle daar boudt men 't. 
voo•·, maar absoluut zeker is dat toch ook al 
evenmio. Meo heeft bij lupuslijders bacillen ge
''Ondeo, die men voor tubel·kel-bacillen heeft aan· 
ge:r.ieu, of die er veel overeenkomst mee badden ... 
Maar ik zeg 't nadt·ukkelijk, meo moet nog r.eet· 
voorzichtig zijn met zijn konklusies. 

Toen vroegeu we, of 't ook l>ekend was in 
welke male de ziekle in ons land voorkomt. 

- "Precies niet . . . Een paat· jaar geleden, ~ei 
Or. Bollnau, heb ik eens geprobeer<l een stahs· 
Iiek samen le stellen. Ik beb toen een cirkulaire 
aan eeo groot aantal kollega's in 'llancl gezonden, 
met ver;~oek mij op te geven boeveel gevallen hen 
uil hnn omgeving bekend waren. Maat· deze cirku· 
laire heeft het Iot vao alle cit·kulaires gedeeld : 
van de 1200 exemplaren die ik, geloof ik, ver· 
zonden beb, zijn et· maar een twee bonderd in· 
gevuld teruggekomen . . . Dat heeft dus niets 
gegeven . . . Maar ik geloof, dat men niet over· 
dl'ijft, wanneer men voo•· ons land de c\jfers van 
Oenemnrkeu aanueemt. . . Ik denk dat we zoo 
wal met dat land gelijk zullen sh1an ... Daar 
heeft men er oogeveer U pel' mille. Dat zou dan 
dus voor Holland het cijfer op een goede 2000 
brengen. Eu dat zal wel :r.oowat uilkomeu.'' 

- .Eu zijn de resultate11, . die tot nu in hel 
Inslituut verhegen ?',ijn, bemoedigin~? 

- ~Ja bepaald .. . . We hebben alle reden Lol 
tevreden heid. W e bebben biet zeer mooie gene· 
zin~sgevalleu gehad. Slechts zelden heeft eeu 
pabent de indchling verlateu. die geen baat bij 
de behandeliugsmethode heeft gevoudeu en die 
uiet ,·olkomen geuezen is heengegaau .. . We heb· 
ben slecbts bvee gevallen gehad, dnt er bij pa
tienten na ontslag :r.icb weer verscb!joselen bad· 
den voorgedaan. En die ziju naluurlijk weer da· 
del ijk opoieu w in hehandel ing genomen." 

Oe beer Bollaao deelde ons ook oog mee, da t 
h~~· volstrekt niet bij de Einsen-methode als de 
al een-zaligmakende zweert. Vooreerst is deze 
bebandeliug door bestra.ling mel elekti·isch licht 
alleen toe te passen wanueer de Iupus nilwendig 
is; maat• wanneer de ziekte b. v. in de mondhoHe 
voorkomt, dan kau men e!' met bet drukglas en 
het elektrisch licht natuudijk niet bU. En dan 
gebruikt hij X-stralen of ook wel Radium. Ook 
worden door hem de X-stralen en bet Radium 
wel eens le baal geuomen, wanneer er zieh op 
een oude wond een dikke ko1·st beeft gevorrnd, 
waar heL elektrisch licht rnoeilijk doo1•been kau. 
Dan weudt hij o.a. de X-strafen aan, om eeo vlug· 
ger resultaat te hijgeu, en om dan de behan· 
deling met de Finsen-lamp voort te zetten, ja, 
als hij denkt e r eeuig resultaat mee te kunuen 
kl-ijgen, neemt hij evengoed nog wel eens zijn 
toevlucbt tot de r.alf, die htj volstrekt nog niet 
geheel verwerpl. 

BIJ n.e: Oll\VAROELtNG. 

Bij een dezer omwandeliugen legde Dr. Bol· 
laan ons uit, dat het liebt, in de weefsel ge· 
bl·acbt op de wij~e die hierboven nader uiteen 
werd gezet, een soort van kleine ontstekingen 
- zullen we maat· zeggen - veroorzaakt, en 
hoe 't nu in de allereerste plaats de taak der 
a&-sistenlen is een kring van die ontstekingen om 
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de aangetaste Iupuspiek te trekken. om op die 
manier de woncl "in te dijken .. of te "omwallen··. 
Eu wanneer dat is gesc:hied. wordl de eigenlijke 
wond ee1·:;t vau den rand uil bewerkt. 

We haddeu toen gelegeoheid hel engelenge· 
duld dezer assisteuten te bewonderen. die oo· 
gevee1· ncl_lf. uut· pe1· dag dit '~erk met grool~ 
nau wkeungheid hebben te verr1ch len en daarbl.J 
dan meestal ove1· akelige open plekken, misvorm· 
de gelaten, vieze zweren gebogen moeten zitlen, 
geen lecken van afschuw gevend, niet rillend of 
bevend ... zij. de kleine. anonieme weldoenstel'S 
der lijdende meuschbeid. 

~raar we bewouderden Dr. Bollaan ook op zijn 
roudgnn~. 

Oe?.e mau loch, die ziju leven slijl te mietden 
van alle1·lei akeligheden en mismaakle ongeluk-
1\i~en, weel dat er behalve de medische behan· 
deling ook een geestelijke opwekking \'OOI' zijn 
pntii!nten noodig is. En nu heeft hij zieh zoo,·eel 
~eestkrachl welen eigen te maken, dnl hij zieh 
111 dit ltuis der verschrikking altijd in een opge· 
Wekte slemming kan ''ertoonen. 
.. Mel?.\j 11 beldere. donkere oogen v t·ienclelijk onder 

ZIJn kol'l geknipl wit haar - haar, te wit voor 
de bewegelijkheid van ziju figuur loopt hij 
van den eeoeu patient naar den andere. Bij 
<~eu .eeu neeml hij een hand. die gtl\'ouweu 
hgt 1n den :schoot der achlerover liggende ge
s~altc, welke zieh niet bewegen mag, en drukt 
d~~ vriendelijk: bij een ander, een knaap, blijfl 
hiJ e\·en slil staan en groet hem: ,Zoo jeugdige 
niend", en zieh tot de assistente wendend, \'l'aagt 
h!j: "Kau onze jouge vriend nu al sli I I ig~en ?". 

doorgaao~e 01~. e~n beve:;tigend antwoord; bij een 
derde bu1gt lnJ z1ch ove1· de wond in bebandeling 
en zegt o_pgewekt: ,Nou. nou, juffrouw. we schie
len moo1 op, ~~ool'!''; en ~>ij een vierde. even kU· 
kend, zegt IHJ :ummoedl"'end: Zoo dat knapl 
I I" I d d 0 

• ' a op .. en n s an e sombere. ougelukkige 
vrouw zacht bron~~: .Opkna~peu! 't!s wat moois!" 
dau antwoot·dt hlJ wee1· vl'lendelijk : .Nou, nou, 
met brommen, hoor,.... als u eens zien kon 
hoe we al zijn opgeschoten.. . En ovet· een pa:n: 
maanden, wach l maar 's !" 

Zoo !aal hij overal op zijn roudwandeling een 
hauddruk, een lach, een bemoedigeod woord. een 
troost achter. Eu de ongelukkige slachtoffers de1· 
neeselijke ziekte, uilgesh·ekl op bun banken. 
den kijke1· op hen gericht. de oogen doelloos 
oaar h_et plafond, biU,·en a~hter in eeo hoopvolle 
stemnung, !tun geduld opmeuw verzamelend, in 
een atmosfee1· van lrouwhartige menschlievencJ. 
heid. 

En dit ziende. denkt men: wat eeu mooi hc· 
roep is dat van ge11eeshee1· loch, maa1· welk een 
tnensch moet bij levens we~en, om zijn taak met 
zlilk een toewijdi ug le kunnen vervu llen. 

Daarom is 'l le ftopen, dat er andere menschen 
met toewijding zullen wo•·deu gevonden. die, doo•· 
geldelijken steun aan deze inrichtiug te schen
ken - giften en konlribulies -,mannen als 01'. 
Bollaao iu de gelegenheid zullen willen stellen 
zijn mooie taak \'an toewijdiug en meuschlie,•end· 
heid teu hale de•· nog vele ongelukkige lupus
lijders, te kunnen blijven ,·olhouden. 

Bewouder, maar. . . . help tevens! 
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