HET MICROSCOPISCH ONDERZOEK VAN EXCREMENTEN,
DOOR
M L Q VAN LEDDEN HULSEBOSCH
Van de vele takken van wetenschap, die beoefend worden zijn er
weinige die zoo interessant zijn, maar ook geen die zoo schaars beoefend
word t als het mic roscop isch ond erzoek v an excre menten .
Het is da n ook n iet te verw ondere n, dat de lite ratuur d aaromtr ent
weinig of niets belangrijks vermeldt en dat zij, die bij uitzondering zich met
dit onderzoek hebben beziggehouden, hun taak niet ernstig hebben opgevat
en zich bij de beschrijving, die daarvan gaven meestal tot algemeenheden
bepaalden, omdat zij niet opgewassen waren tegen den arbeid dien ze onder
handen namen .
De weinige Schrijvers die hierover handelen, bepalen zich bij de
beschrijving van de spijsrest die zij in faeces meenden te herkennen tot het
opsommen v an eenige celvormen, die altijd van plantaardig voed sel post
digestionem uitgescheiden worden, als spiraaalvaten parenchymcellen en
haren, o f zij sprek en van o pperhu id en w eefselfrag menten , kortom , zij
noemen slechts eenige algemeenheden, zonder de kenmerken voor bepaalde
voedingsmiddelen te geven, of zich aan de juiste diagnose daarvan te wagen.
De een voudig ste, maar m eest belan grijke, m icroscop ische criter ia
werden bij hun onderzoek steeds over het hoofd gezien. Zoo wordt van den
vorm e n het aan tal der stom ata noch van hu n versp reiding g ewag g emaakt,
worden steencellen, melksapvaten en haarvormen niet genoemd, en zoekt
men tevergeefs naar de besch rijving van de kristallen. aleuronkorrels,
harsklompjes, kleurstoffen en andere bestanddeelen, die nog in de cellen van
spijsresten zijn overgebleven. Onbegrijpelijk genoeg werd het
macroscopisch onderzoek van deze laatste geheel uit het oog verloren en
ontsnapten daardoor kleine vruchtjes en zaden, graten en schubben van
visch, vliezen, stukjes vleesch, visch, been en wat niet al aan de waarneming
bij dit bovendien reeds zeer oppervlakkig onderzoek.
Onzer landgenoot LEEUW ENHO EK deed bij zijn onderzoek van
faeces in 1717 met zijn onvolkomen instrumenten nauwkeuriger
waarnemingen.
Prof. MOEL LER te Graz heeft onlangs op de veronachtzaming van
deze stud ie de aand acht gev estigd (W ien. klin. Rundschau, No11) en op de
belangr ijkheid v an het m icroscop isch ond erzoek v an faeces , vooral in

forensische gevallen, gewezen. Dat weinigen hiervan hun studie hebben
gemaak t, schrijft hij d aaraan to e, dat zij, die g eroepen werden den re chter in
bepaalde gevallen voor te lichten, meestal scheikundigen en geen
microscopisten waren. Gene kunnen - zegt hij - met behulp van de
chemische analyse bijv. de aanwezigheid van amylum constateren, maar het
onderscheid tusschen meel en zetmeel niet maken. Strychnine ontsnapt
weliswaar niet gemakkelijk aan de chemische expertise, maar of voor een
misdaad een strychninezout dan wel het poeder van kraanoogen diende, op
deze vraag kan de scheikundige geen antwoord geven.
MOEL LER citeert een geval, waarin een beroemd duitsch
scheikundige onlangs in een belangrijk proces verklaarde, dat het
onderzoekingsobject in quaestie, Hollandsche Cacao niet met zetmeel
vervalscht was, omdat het gehalte hiervan nog binnen de normale grenzen
viel. De microscopist daarentegen kon in het eerste microscoopische
preparaat het beste, dat hij van het cacaopoeder maakte, terstond een
vervalsching met sago constateeren.
Aan een ander, nog in functie zijnd geleerde, en zijn vriend werd door
den rechter gevraagd, of vier hoopjes deject, op den drempel eener kamer
waarin een misdaad begaan was achtergelaten, van één of van meer personen
afkomstig waren Beide deskundigen, eerste autoriteiten in hun vak,
verklaarden deze vraag niet te kunnen beantwoorden. Een ervaren
microscopist zou dat wèl hebb en kunnen doen . Hij had ten minste beslist
kunnen uitmaken of die dejecten onderling gelijk dan wel verschillend
waren en de soort van het gebruikte voedsel hebben opgespoord.
In Noord Duitschland heerscht onder de klasse van de aan
kleptomanie lijdende personen het bijgeloof, dat een dief nimmer bekend
wordt, wanneer hij zijn excrementen voor het gestolene in ruil geeft en ter
plaatse ach terlaat (Dr. HA NS G ROS S. Handbuch für Untersuchungerichter)
Dat dit bijgeloof zoo algemeen is, dat het over de grenzen ook tot ons zou
zijn overgewaaid, meen ik te mogen betwijfelen. Veeleer geloof ik, dat het
aanbieden van kwalijkriekende surprises in vertrekken waarin een misdaad
gepleegd werd, aan andere alvusverwekkende oorzaken (angst, vrees) moet
toegeschreven worden; maar ook al waren de gevallen waarin misdadigers
zeldzaam , als MO ELL ER sch ijnt te meen en, dan z ou het to ch wel d e moeite
waard zijn aan het onderzoek dier stoffen meer aandacht te schenken dan tot
dusver geschiedde.
Een paar gevallen uit mijn praktijk zullen dit duidelijk maken.
Bij geleg enheid v an een d iefstal we rd zeker e huishe er aan zijn ontbijt
onaangenaam verrast, doordien een vreemde zelfstandigheid den toegang tot
zijn voete nzak ve rsperde . Er besto nd rede n om aa n te nem en dat geen

diefstal had plaats gehad en het geheele verhaal van den diefstal gefingeerd
was. Het ter griffie gebrachte deject (want dit was de hindernis) werd mij en
een collega ter onderzoek gegeven en wij konden vaststellen, dat het
gebruikte-voedsel uit capucijners, veel tarwebrood, geen groenten en zeer
weinig vleesch had bestaan en er derhalve meer kans bestond dat dit door
den steler dan door den bestolene g egeten was.
In een ander geval van diefstal met braak werd in de dakgoot het
deject van een mensch gevonden. Afgaande op het uiterlijk aanzien van de
stof had de politie fluks haar diagnose gemaakt en verscheen den volgenden
dag een bericht in de dagbladen van deze gebeurtenis, waarin op de
scherpzinnigheid van de politie gewezen werd, die ontdekt had dat de dief
roodekool gegeten had.
Alsof roodekool uitgescheiden wordt zooals ze genuttigd werd !
Geroepen om de Justitie in deze voor te lichten, troffen wij in de door
oxidatie der ferro-zouten donkergekleurde faeces echter een stuk
donke rgestreep te mouw voering aan, wa arvan d e dief, die in een mag azijn
van manufacturen ingebroken had, zich bediend had. Langs microscopischen
weg toonden wij aan, dat het laatst gebruikte voedsel uit uien en aardappelen
had bestaan. De vermoedens jegens zekeren persoon werden nu zekerheid;
hij werd gegrep en en ge vonnis t.
Het laatste onderzoek van dezen aard dat wij verrichtten, wederom op
last der Justitie, had betrekking op twee partijtjes excrement van een
mensch, ingelijks bij diefstal met braak gedeponeerd. Wij konden
macroscopisch en microscopisch in A de aanwezigheid vaststellen van de
volgende spijsresten: capucijners, witte boonen, tarwebrood, roggebrood,
gort, rozijnen, laurierbladen (!), venkel, één vischgraat, komijn en piment, en
al deze objecten in spiritus als corpus delicti overleggen. Uit de quantite it
dezer stoffen konden wij afleiden, dat het laatste middagmaal uit capucijners
had bestaan en dat de witte boonen, alsmede de gort met rozijnen spijsresten
van vorige dagen waren. De aanwezigheid van laurierblad, venkel en een
vischgraat wees naar onze meening op het gebruik van gemarineerde visch,
de komijn op kaas die hiermede gekruid was, terwijl het voorkomen van
piment a an een so ort wo rst deed d enken, d ie met dez e specerij d ikwijls
smakelijk wordt gemaakt. Van vleesch, groenten noch aardappelen was een
spoor aanwezig.
B daarentegen was beslist van een tweeden persoon afkomstig: voor deze
faeces ha dden aa rdappe len, vleesc h en tarw ebrood het mater iaal geleve rd.
Ik ben het volkomen eens met MOEL LER, wanneer hij zegt, dat van
alle personen verdacht van misdrijf en gegrepen, het eerste deject in de
gevangenis moest worden bewaard om, zoo noodig microscopisch te worden

onderz ocht. In v erband hiermed e behoo rt ieder ge vangen e terstond na zijn
arrestatie te worden ondervraagd omtrent de plaats van zijn laatst verblijf en
den aard van zijn in de laatste 2 x 24 uren gebruikte voedsel. Het niet
overeenstemmen van diens opgaven met de resultaten der microscopische
expertise zouden tegen dien verdachte bezwarende vermoedens doen rijzen,
en waarom zou een onschuldige niet willen zeggen waar hij geweest is en
wat hij d e laatste tw ee dagen gegeten heeft ?
In het pr oces van een dub bele misd aad (ver krachtin g en do odslag) in
1847 te Toulouse gevoerd. waren het de pitjes (vruchtjes) van vijgen in de
laatste faeces der verslagene, die bij het microscopisch onderzoek den dader
aanwe zen, toen de expe rt in het he md van den mis dadiger , dat met d ie
excrementen in aanraking was geweest, dezelfde plantenorganen aantoonde.
De aldu s ontdek te boosw icht wer d tot leven slangen dwan garbeid
veroordeeld.
De mic roscoo p ontslu iert, voor al in foren sische ge vallen, gr oote
geheimen. Evenzeer als voor het onderzoek naar sperma, bloed en van haren
moet door de Justitie de hulp van den microscopist worden ingeroepen in al
die gevallen, waarin het microscopisch onderzoek der excrementen tot
gewichtige ontdekkingen zou kunnen leiden.
Dat deze gevallen niet zeldzaam zullen zijn, wann eer de microscopist
geoefend botanicus is en hij een bijzondere studie van de spijsresten van
plantaardig en dierlijk voedsel gemaakt heeft, lijdt geen twijfel, bijalddien de
rechter met dezen belangrijken factor voldoende rekening houde en het
microscopisch weten verheffe tot het wetenschappelijk peil, waarop het
voorze ker aans praak m ag mak en.
Welk voedsel, in algemeenen zin, ook gebruikt moge zijn, de
geoefende microscopist is in staat uit de spijsresten die het lichaam verlaten
hebben met zekerheid op te maken van welken aard dat geweest is.
Rogge- en tarwebrood, de meest verschillende groenten, vruchten,
zaden, toespijzen, specerijen, confituren, vleesch, visch schaaldieren en
versnaperingen, dit alles kan door den microscopist in de excrementen
worden herkend.
Tot deze ervaring ben ik gekomen na een studie van vele jaren.
die in den lateren tijd m eer in bep aalde rich ting geleid , zeer intere ssante
bijzonderheden aan het licht heeft gebracht en mij de
onderscheidingskenmerken voor de gerechten van ons meer dan 125
artikelen omvattend generaal menu heeft leeren kennen.
Niet alleen in forensisch, maar ook in physiologisch en pathologisch
opzicht moet deze studie belangrijk heeten, aangezien wij daaruit leeren
hoeveel planten- en vleeschkost, als voedsel of als versnapering gegeten,

onveranderd het lichaam verlaat, den tijd afmeten dien personen van
verschille nde leeftijd , leefwijze en gebit o nder no rmale en abnorm ale
omstandigheden behoeven om dien den weg van os tot anus te doen
doorloopen en de patholoog uit het verband der verschijnselen die het proces
der spijsvertering vergezellen met het microscopisch onderzoek der
excrementen met grootere zekerheid zal kunnen bepalen van welken aard de
stoornissen in het organisme zijn, waarvoor zijn hulp wordt ingeroepen.
Het on derzoek der faece s is van n iet minde r groote beteeken is bij
dieetkuren. Kan de staat waarin de spijsresten door den patiënt uitgescheiden
worden voor den geneesheer, die in bepaalde gevallen een wijziging en de
voeding voorschreef, geen onverschillige zaak zijn, het microscopisch
onderzoek daarvan geeft hem tegelijkertijd antwoord op de vraag, of
sommige digestiestoornissen ook door darmparasieten, waarvan hij de
aanwe zigheid n iet kent, w orden v eroorza akt.
Overal waar darmlijden geconstateerd is, of vermoed wordt, acht
NOTHA GEL het onderzoek der excrementen onontbeerlijk.
Dat de knapste microscopist niet in staat is om alles wat zich tbaar is te
herkennen, en evenmin als de meest ervaren scheikundige om alle stoffen
aan te toonen door de chemische analyse, ligt voor de hand; maar wil zeggen
met GROSS: de rechter van instructie weet niet welke voorlichting de
microscopist hem kan geven.
Alleen de aanschouwing van een collectie macroscopische
voorw erpen, d ie het darm kanaal zijn doorg egaan, is r eeds zeer interessan t,
gezwegen van de prachtige microscopische preparaten, die men alleen zoo
onberis pelijk en f raai kan v erkrijgen , wann eer men de diens ten die in
gewone gevallen het scheermes en de prepareernaalden ons verleenen, door
spijsverteringsorganen laat verrichten.
De anatomie der plantenkunde kan niet sneller aangeleerd worden dan
door het onderzoek der spijsresten van plantenkost met den microscoop.
Het microscopisch onderzoek moet met de chemische analyse hand
aan hand gaan. Door ingemaakte snijbonen die door een onopgehelderd
gebleven oorzaak fraai groen gekleurd waren en een pijnlijken darmcatarrh
van 24 uren hadden veroorzaakt, na de defaecatie chemisch te onderzoeken,
kon ik nog de aanwezigheid van een koperverbinding ontwijfelbaar
vaststellen; het macroscopisch onderzoek, dat aan het microscopische
vooraf ging, leer de mij, da t bij den laa tsten alvu s bijna uits luitend g roote
vlokke n slijm w aren on tlast.
Ofschoon ik de reeks dezer onderzoekingen nog niet geheel afgesloten
heb om voor sommige soorten van groenten, vruchten, visch en schaaldieren
genoodzaakt ben het jaargetijde af te wachten, waarin ik over deze

voorwerpen zal kunnen beschikken, wensch ik na de lezing van het opstel
van MOELLER reeds nu gewag te maken van mijn bijna voltooiden arbeid,
een veelo mvatten d onde rzoek, d at, systema tisch inge steld op a lle
gebruikelijke voedings en genotmiddelen, die in gewone en bijzondere
gevallen een mensch tot spijs dienen, mij geleerd heeft aan welke kenmerken
men de voedingsmiddelen na de digestie in de spijsresten der excrementen
kan herkennen.
Mijn u itgebreid e verzam eling van microsc opische objecten , die als
zoovele bewijsstukken voor de demonstratie en als praepareer-materiaal
dienst doen, verdient voorzeker de belangstelling van ieder
natuuronderzoeker, terwijl mijn collectie van meer dan 250 microscopische
prepara ten uit dez e spijsreste n mij in sta at stelt om in een han dboek dat ik
denk uit te geven en waarvan de meeste bladzijden reeds geschreven zijn,
platen aan den tekst toe te voegen en in dezen de kenmerken der objecten,
ten behoeve van de juiste diagnose, breed te omschrijven.

VERKLARING DER AFBEELDINGEN
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Epidermis van Tomaten (200 maal vergroot)
Epidermis van Gerste-kafjes (200 maal vergroot)
Truffel met stekelige sporen (200 maal vergroot)
Epidermis van Prei (200 maal vergroot)
en 6 Poot van een Garnaal (16 maal vergroot)

Overg edrukt u it liet Ned Tijdschrift voor Geneesk, Jaarg. 1897 2de Deel).

