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Bij (leii aiuivaa" van liet eerste bcrigt der alhier gevestigde

inrigting voor geneeskundige gymnastiek, gevoel ik mij gedron-

gen, openlijk ludde te brengen aan die mannen welke met

raad en daad mij tot het leggen van den eersten grondslag

behulpzaam zijn geweest.

De onbekendheid der Ling’sehe gymnastiek ,
de eigenaardig-

heid van eene zoodanige inrigting en de omstandigheden die hare

opiigting in den weg stonden, deden zieli al dadelijk als be-

zwaren gevoelen, die zonder hunnen invloed en hunne onder-

steuning niet te overwinnen zouden geweest zijn. —
(jetrotten door het in mij gestelde vertrouwen, betuig ik aan

deze edele mannen mijnen opregten dank, wensehende dat een

steeds zegenrijker bestaan dezer inrigting hun voortdurend tot

zelfvoldoening en belooning moge strekken.

Dat het tegenwoordige verslag door genoemde vrienden en

begunstigers der Inrigting, alsmede door die geneesheeren welke

haar bereids hunne deelneming schonken, met belangstelling en

toegevendheid zal ontvangen worden, geloof ik als zeker te

mogen aannemen.

liet is echter niet voor hen alleen, dat ik het in ’t licht

geef, daar ik geloof dat het doel der mondelijke voordragt voor

lleeren genees- en heelkundigen, door de welwillende mede-

werking van den AVelBdelen lieer Dr. j. n. \iolkw.\ter, in het st<;-

delijk ziekenhuis alhier gehouden, om veri-ehillende redenen slechts

l"-
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zeer hetrekkelijk bereikt is. Ik wenschte namelijk den aard

der T.ing’schc gymnastiek en de werking dezer inrigting in

uitgebreideren kring bekend te maken, zooveel mogelijk een

zuiver licht daarover te verspreiden en aan eenige vooroordee-

len en dwalingen te gemoet te komen, welke daaromtrent hier

en elders bestaan.

.Mijne inrigting is natuurlijk nog te jong en hare werking

nog te beperkt om reeds een zuiver harmonisch verband tusschen

theorie en praktijk te kunnen aanwijzen ; daartoe is voor alles

tijd en deelneming noodig. Eerst l)ij eene meer algeraeene,

levendige en dadelijke belangstelling van de zijde der artsen en

des publieks, kan zij onafhankelijk van uitwendige omstandig-

heden haar innerlijk wezen vrij en krachtig ontwikkelen en het

voorgestelde doel: eene kweekplaats voor rationele gym-

nastiek te worden, bereiken.

EDUARl) HUI.LERDIECK.

lloTTEKD.vM ,
N'ovember I8t)2.



// In alle tijden en landen hebben groote mannen

,

artsen en philosophen, voor de vorming en beschaving van

den ligchaainsbomv geijverd. Bij de ruwheid en den over-

moed der athleten, daalde de gymnastiek bij de Grieken

en Romeinen
,

daar het volk door eene verweekte levens-

wijze er meer behagen in vond de katnpsj)olen aan te zien,

dan daaraan deel te nemen. Kn zoo zal ook de ontwaakte

ijver voor gymnastiek vveder spoedig verdwijnen, wanneer

artsen en gymnasten haar niet wetenschappelijk a.ankweeken.

Beiden zijn begonnen te schrijven, zelfs veel te schrij-

ven over gymnastiek
;

maar zij verstaan elkander niet.

Den eersten ontbreekt het aan kennis der bewegingsleer en

den laatst(‘n ontbreekt het aan zin voor wetensclia))pelijke

navorschingen. De voorstanders der gymnastiek mogen uit-

bazuinen, dat duizende gezonden daardoor moediger en

sterker geworden zijn
;

dat duizende kranken
,

welke te

vergeefs geneesmiddelen gebruikten, door de gymnastiek

gezond geworden zijn
;

dat alles bewijst nog niet wat gym-

nastiek is of wezen moet, want hunne tegenst.irders

antwoorden met regt
,

dat millioenen sterker en sterktr

geworden zijn zonder gymnastii'k
,

en dat duizende kranken

gezond zijn geworden
,

alldén door chemische behandeling.

Niet alzoo wordt het nut eu de noodzakelijkheid der

gymnastiek bewezen
,

de gronden daarvoor moeten nit de
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wetten van het menschelij k orgunismus worden ge-

nomen, en daaruit alléén kan een zuiver en juist begrip

der gymnastiek geboren worden.”

Deze door PEUR HENItTK LINCr in de voorrede van het

na zijnen dood in het jaar 1840 uitgegeven werk // Gym-

nastikens allnülnna Grunder” geschreven woorden

ademen zoo veel eenvoud en diepe waarheid, dat men

daardoor reeds gunstig gestemd wordt voor den man, die

eene groote omwenteling op het gebied der gymnastiek te

weeg bragt, en het onwetenschappelijke, ruwe en

ongymnastische der toen in gebruik zijnde ligchaams-

oefeningeu erkennende, eene den geest der oude grieksche

gymnastiek, in haar bloeijeiidste tijdperk, waardige ratio-

nele moderne gymnastiek in het leven rie[).

De Ling’sche gymnastiek is eene levende wetenschap,

een organismus; wij kunnen haar met een boom ver-

gelijken, wiens levensprincipe het beginsel der rationele

ïvmnastiek zelve is. In de natuur-wetenschapjjen zijne

wortelen slaande, staat hij daar met vier magtige armen,

welker takken en bladen met den mensch iir de naauwste

verbinding gebragt, diep in zijne natuur indringen om

door eene wederkeerigc en innige werking op elkfinder te

ontvangen en te geven.

Het levensbeginsel nu van den gymnastischen boom is

de alles omvattende en harmonische ontwikkeling

van het inenschelijk ligchaam in overeenstem-

ming met des menschen intellectuele wezen.

Zijn wortel is de bewegingsleer van het mensche-

lij k ligchaam, door i.ing op gronden van wetenschap on

navorsching aangewezen.

Zijn stam, die zich met \ ler armen verheit, is het

systeem der 1 i gchaamsoel'enin gen
,

dat overeenkom-

stig de vier grondvormen in welke de mensch zoo \^cl in
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iKïtrokking tot /ioh zelvon, hIs inct opzigt tot do wtïrcld

buiten zich, in vier hoofdrigtingen ziel» verdeelt:

,/ 1. Puedagogische gymnastiek, door welke fle

monsch leert '/ijn ligchaam onder de heerschap] lij van

zijnen eigenen wil te stellen.

2. Militaire gymnastiek, met welke de inenseh

tracht door zijne eigene ligchaamskracliten ,
cenen an-

deren wil buiten zich onder zijnen wil te stellen,

3. Medicinale gymnastiek, waardoor de mensch door

middel van zich zelven of door hulp van anderen en mede-

werkende bewegingen die krankheden zoekt te ver-

zachten of te overwinnen, welke in zijn ligchaam door

abnormale toestanden ontstaan zijn.

t. Aesthetische gymnastiek, waardoor de mensch

zijn innerlijk wezen: zijne gedachten en gevoelens, lig-

charaelijk uitdrukt en aanschouwelijk maakt" (1).

Terwijl nu de mensch zich aan deze vier takken als

object ter bewerking overgeeft, geeft hij daardoor de

gymna-stiek het aanzijn en ontvangt hij daarentegen de

zegenrijke gevolg(;n en vruchten der gymnastiek.

De gymnastiek is even als de boom van zekere levens-

voorwaarden afhankelijk ;
al naar dat deze meer of minder

gunstig zijn, zal zijn organismus zich ontwikkelen of werk-

zaam zijn. 7>ijn wortel moet in den grond waarin hij

geplant is, voortdurend door nieuwe levenssappen gevoed

worden, en zijne kroon zich ijverig met den mensch in de

meest zuivere en w'erkznme verbinding stellen. Aan zich

zelven overgelaten loopt hij, gelijk al wat leeft, gevaar

van ziek te w'orden en te ontaarden. Eene zorgvuldige

verpleging is voor hem eene eerste behoefte, ten einde

zijn streven naar wasdom te bevf)rderen
,

tegen alle gevaren

(1) Oefinitimi viui LINO.
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heschul te zijn en van alle wild hout bevrijd te blijven.

Deze boom is sedert zijne planting reeds tot eene merke-

lijke hoogte opgeschoten
,

breidt zic;h onder en boven de

aarde uit
,

en belooft nu reeds dat te zullen worden
,

wat

L[^^G zelfs slechts hopen en wenschen kon: Een boom

des levens voor de gansche menschheid.

Ling had veel te kampen, alvoreiis het teedere boomjije

geplant en tot eeuige zelfstandigheid gebragt was. Op

zijn verzoek aan het toenmalige Ministerie van Zweden

,

om ondersteuning uit de staatskas, voor de oprigting van

eene gymnastische centraal-inrigting, kreeg hij ten ant-

woord: w wij hebben reeds goochelaars en koord-

dansers genoeg, dan dat wij daarmede de staatskas

zouden bezwaren.” Toen in het jaar 1813 door zijnen

onvermoeiden ijver en ijzeren wil het koninklijke gym-

nastische centraal-instituut (kweekschool voor gym-

nasten) onder de leiding van ling zelven in werking trad,

ontbrak het niet aan vijanden
,

die door eigenbelang of

domheid gedreven, zijn edel pogen trachtten te verhinderen

of in een valsch daglicht te stelloi. Met kalmte en

waardigheid kamjde li.ng voort, en won zich en de zaak

der gymnastiek voortdurend racer aanhangers. Hij smaakte

nog voor zijnen dood de zelfvoldoening, het door hem

geplante boompje sterk genoeg te zien
,

om
,

bij eene

verstandige opkweeking, zich verder te kunnen uitbreiden

en ontwikkelen. Voor de opkweeking had hij door de

vorming van degelijke en bekwame leerlingen gezorgd.

[jING stierf in het jaar 1839 na een rusteloos en w'erkzaain

leven, ook als dichter hoog geëerd door zijnen koning

en zijne landgenooteii.

Van ling’s leerlingen volgde hem ]>rofessor buanting

als hoofdbestuurder der voornoemde centraal-inrigting op.

Gedurende zijne 2tljarige werkzaamheid als zoodanig, heeft



BRANTiNt; zoor veel voor de grondveiling der geneeskundige

gymnastiek gedaan en nieuwe ervaringen verzameld, die hij

echter tot groot leedwezen van alle gymnasten nog niet

publiek gemaakt heeft, ^tet de meeste bereidwilligheid

daarentegen deelt hij den schat zijner kundigheden en erva-

ringen mondeling mede, bijzonder aan buitenlanders die de

gvmnastiek bestuderen en als zoodanig de inrigling be-

zoeken.

Professor GKott(iU, eeti ander leerling van lino, stichtte

in London inrigtingen voor geneeskundige en paedagogische

gymnastiek, welke reeds tot eene groote uitbreiding ge-

komen zijn. Zijn derde elcve, de directer de rün, werd

hoofdbestuurder der keizerlijke gymnastische centraal-inrig-

(ing te St. Petersburg.

De Ling’sche gymnastiek, alzoo buiten de enge grenzen

van haar eigenlijk vaderland tredende, trok ook in l'tuitsch-

land de opmerkzaamheid der artsen en van andere mannen

der wetenschap tot zich. Onder anderen was bet voor-

namelijk de majoor hugo kothstetn, die groote belang-

stelling in haar toonde. Door de pruissische regering naar

Stockholm afgevaardigd om de Ling’sche gymnastiek te

onderzoeken, keerde hij met de gunstigste berigten daar-

over terug. Op verlangen derzelfde regering reisde hij

andermaal naar Stockholm om verdere studiën Ie maken.

Teruggekeerd, werd hij hoofdbestuurder van een koninklijke

gymnastische centraal-inrigting te Berlijn. Bij zijne on-

vermoeide praktische werkzaamheid schreef rothstei^ een veel

omvattend werk; Die Gym na stik nach dein Systeme

des 8chwedisehen Gymnasia rchen r. n. uno, een

werk dat thans nog niet naar behooren ge-schat wordt
,

maar dat den genialcn schrijver bij onze nakomelingschap

nog vele lauweren brengen zal.

Onder andere kweekclingen der nioeder-inrigting ver
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dient bijzonder genoemd te worden T)r. axel sigfuio hlrich,

een landsman van lino
,
hoofdbestuurder der inrigting voor

Ling’sche gymnastiek in Breinen, die met vurigen ijver

en met de grootste zelfopofiering door woord en daad

voor de verbreiding der rationelf gymnastiek werk-

zaam is. Ulrtch moet onder de ware en moedigste kam-

pioenen der Ling’sche gymnastiek gerangschikt worden. (1)

Voor de geneeskundige gymnastiek heeft zich Br. nei -

MANN te Berlijn meer bijzonder geïnteresseerd. Yan zijne

reizen op last der regering naar Stockholm
,

London en

St. Petersburg teruggekeerd, stichtte hij de eerste inrigting

van dien aard in Duitschland. \ an zijne werken verdient

bijzondere vermelding: Die Heilgymnastik, Berlin 1S52.

Buitendien hebben eenige gymnasten en artsen met de

vercischte kundigheden toegerust, inrigtingen voor paedago-

gische eu geneeskundige gymnastiek in Zweden, Dene-

marken, Engeland en Duitschland opgerigt, en is de

cvinnastischc litteratuur ook reeds tot zulk eene groote

uitbreiding gekomen, dat deze wetenschap reeds in zes of

zeven talen besproken wordt.

Op deze wijze komt de door i.iNt; ontdekte waarheid

altijd meer aan het licht. \ an de noodzakelijkheid om

tegen psvchische en physische verzwakking en ontaarding

des menschelijken geslachts eenen dam op te rigten, van

de noodzakelijkheid eener alles omvattende vorming en be-

werking des menschen overtuigd, hebben groote denkers en

(1) Behalve van de jaorberiKten der Bremer inrigting, is hij de schrij-

ver van de volgende geschriften

:

. Beitrag zur Theraphie der Rückgratsverkrümmungen. II Auflage, Bremen 1860.

• De la chlorose et de son trailement an moven de la gymnastiqiie scienli-

fique. Anvers 1860.

.Sur la nécessité d’une éducation physiqne pour respcce humaine, raemoire

adrcsséc k monsieur Ie Miuistre de 1’Interienr de S. M. Ie Roi des Beiges.

(Impriru6 comme manttscrit) Brenoe 18fil

.
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\vctciiS'f‘liiij)p<‘l ijkti inftiuieii iii nllc hiiicIcMi van Kuropa

,

geene willekeurige, ruwe ligchaainsoeleningcn eii kunsten,

maar de door het Lingsche systeem aangegeven rationele

gymnastiek als eenen magtigen hefboom voor de alge-

meeue volkswelvaart erkend (1).

De Lingsche gymnastiek zoude zeker geene halve eeuw

noodig gehad hebben om haar tegenwoordig standpunt te

bereiken, zoo niet behalve de afgezonderde ligging en de

loealiteit der taal van het land harer geboorte, eigenaardige

hinderpalen, die hare verspreiding als van zelve in don

weg stonden, die geduchte vijauden \au al wat goed en

waar is, de lengen, de speculatiegeest en de domheid,

haar iederen voetstap oj) den weg van vooruitgang betwist

hadden,

De eerste vertoont zich ahs een wilde gymnastische

boom, die uitwendig den echten veredelden boom gelijkt

en schijnbaar dezelfde aantrekkelijke vruchten aanbiedt.

Onderzoeken wij evenwel zijne innerlijke en werkelijke

waarde, dan leeren wij hem kennen, ja als een boom,

maar zonder wortel en dientengevolge zonder vastigheid of

steun. De rnensch, die van zijne vrucht geniet, ondervindt

niet dadelijk de onaangename gevolgen, die vrnclit is in

zekeren zin wel eetbaar, bij voortdurend gebruik echter

komen, (voornamelijk voor de thans zoo algemeen gecivili-

seerde maag), de nadeelen duidelijker te voorschijn. Deze

leugen is te gevaarlijker, naarmate de uiterlijke schijn be-

driegelijker is. Wanneer de gevolgen eener valsche

(t) Dc sclirijver maakt oji de beide volgende in den laatste.n tijd verschenen

gesebriffen opinerk/.aain

:

» Sur la nécessité d’introduire et de propnger en Uedgi<|ue la gymnastique

seuentifique siiédoise par Ie Doeteur DE CEULENEEU Van BOUWei,. Anvers 1802.

» Gefahr und Hülfc. Wort der Mahnung zu einer zeitgoniiisseii Reform

der ölfentlichen Krziehung von A. IIEDER. Hremen 1801.
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gymnastiek zich spoediger en meer in liet oog-

1 nopend lieten waarnemen, men zoude er voor

lerugscli rikken.

Speculatiegeest is een andere hinderpaal, die de uit-

breiding der rationele gymnastiek belet. l')e speculatie

brengt ))arasiten voort, die alleen uit eigenbelang dc edelste

levenssappen van hun slagtoüer niet ontzien. De Ling’sche

gymnastiek heeft vele vijanden van die soort. Eene me-

nigte duitsche invigtingen welke dien imam mis-

bruiken en eene menigte duilsche schriften (gymna.‘^t.

huisboeken cn kamer-gymnastiek) waarmede Duitschland en

dc omliggende landen als overstroomd zijn geworden, zijn

daarvan de treurigste bewijzen.

Domheid is de derde en zeker niet de minst belangrijke

hoofdvijand der rationele gymnastiek, want is het waar, dat

onkunde door goeden wil en beter onderligt kan over-

wonnen worden, zoo is het ook waar, dat alle wajienen

op het pansier der domheid afstuiten.

Maar Gode zij dank, de eeuw waarin wij leven verdrijft

meer en meer dc duisternis, die de stralen der wetenschap

belet ook tot de kranke menschheid door te dringen ,
het

wachtw'oord van den dag is verlichting en deze is het,

die de rationele gymnastiek ingang verschaflen zal.

De inrigting te deziu stede, die aanvankelijk uitsluitend

aan de toediening der geneeskundige gymn^tiek was

toegewijd, heeft reeds in dit jaar haren werkkring met die

der paedagogische gymnastiek vermeerderd. De oorzaak

daarvan is vooral daarin gelegen, dat, gelijk reeds ^roeger

opgeinerkt is, alle takken der gymnastiek innig met elkander



vcrbomleii /ijn; voornamelijk deze Uveo, de paedagogisclie

en de geneeskundige gymnasliek, zijn niet zoo streng te

scheiden, <!;d de eene geheel zonder de andere bestaan kan.

De geneeskundige gymnastiek is eene wetenschap,

die leert hoe zekere ziekten
,

die uit het verstoorde even-

wigt vaji hef menschelijke organismus ontstaan, door d(‘

invloed \an ligehaams bewegingen, te verzachten of te

genezen zijn.

De paedagogisehe of diaetetische gymnastiek is

eene wetenschap, die leert den mensch door ligchaainsoefe-

ningen ligchainelijk te vormen en op te voeden, of door

eene normale werkzaamheid van des menschen bewegings-

vermogen zijne gezondheid te onderhouden en tegen gevaarlijke

invloeden te beschutten.

Beide takken hebben alzoo ieder een bijzonder gymnastisch

karakter en moeten wel onderscheiden worden, streng ge-

scheiden worden kunnen zij echter niet, evenmin als de

verschillende takken van een boom ,
die toch ieder op zich

zelven een integrerend gedeelte van den geheelen bf)om uit-

maken. Het verband dezer beide takken blijkt ook daar-

uit, dat de door geneeskundige gymnastiek behandelde

ziekte, in eenen toestand van reconvalescentie overgaande,

eene meer diaetetische behandeling vordert. Bij de toe-

diening der Paedagogisehe gymnastiek moeten daarentegen,

bij het tegenwoordig verval der menschelijke natuur, dik-

wijls kleine afwijkingen vaii het normaal standpunt, door

eene voorafgaande geneeskundige gymnastiek
,
overgenomen

worden.

Kvenzüo is het gelegen met de verhouding der bewegin-

gen, die bij die geneeskuiulige en paedagogisehe gymnastiek

voorkomen. De aktieve, passieve en gedupliceerde

bewegingen, onder welke drie klassen de gymnastische lig-

chaamsbewegingen in ’t algemeen moeten worden gerang-
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schikt, worden beurtelings zoowel op de eene als o|) de

andere toegepast. Men kan niet zeggen, dat deze beweging

een genees- en die beweging een opvoedingsmiddel is.

Naar de grondbeginselen der gyrnniistiek aangewend,

gaan de aktieve bewegingen alléthi meer tot de aktiof-

of ])acdagogische gymnastiek en de ])assieve be-

wegingen meer tot de passief- of geneeskundige gym-

nastiek over. De geduj)liceerde bewegingen evenwel

staan tot beide karakters volstrekt in dezelfde verhouding.

Wij willen thans de geneeskundige gymnastiek wat nader

beschouwen.

DE (iENEESKLNDIGE OYMKASTIEK.

Het denkbeeld krankheden door bewegingen of meeha-

nische invloeden te genezen is niet nieuw. Reeds sedert-

duizende jaren is eeue zekere geneeskundig—gymnastische

behandeling van bepaalde gebreken, zoowel bij de officiële

als bij de volks-geneeskunde toegepast. De geneeskundige

gymnastiek echter welke in waarheid dien uaam verdient,

is eerst in onze eeuw door lino in het leven geroe^aMi en

door zijne leerlingen en andere gymnasten tot het standpunt

eener wetenschap verheven. Als zoodanig moest zij nu

reeds bij de algemeene therapie zijn ingelijld en een tak

daarvan nitmaken. De hoogepriesters der geneeskundige

wetenschappen hebben het evenwel tot heden toe niet over

zich kunnen verkrijgen, aan de gymnastiek de poorten hun-

ner gepriviligieerde tempelen te openen. Lerst dan, als

luaar na korter of langer lijd leerstoelen aangewezen wor-

den
,

zal zij naar behooren wetenseluijipelijk behandeld en

algemeen beoefend worden.

De geneeskundige gym mastiek heelt en zoekt gelijk elke

andere rationele geneeskunst hare gronden in tle j)li_vsiolo-



gie, pathologie en therapie. Naardien zij echter bijna

uitsluitend door ineehanisehe middelen werkt, kan zij niet

het gansehe gebied van alle ziekten omvatten, evenmin

als zulks eene zuivere medicamentele geneeskunst vermag.

He geneeskundige gvmnastiek oefent tot hiertoe hare prak-

tijk slechts uit op het uitgestrekte gebied der chronische

ziekten, waarop tot heden toe de medicina alleen zich niet

sterk genoeg gevoelde.

De chronische ziekten hebben eenen onbepaalden loo]),

kunnen maanden en jaren duren en strekken zich in ’t

algemeen over een grootere tijdruimte uit. Zijn er nu al

voor deze krankheidsvorraeu vele middelen, zoo moet toch

dat middel de meeste aanbeveling verdienen, dat behalve

radicaal genezend
,

door de langer aanhoudende behandeling

geene nieuwe abnormale toestand<m veroorzaakt of op het

organisinus eenen verzwakkenden invloed uitoefent. De

gymnastische geneesmiddelen voldoen aan deze vereischten,

hare aanwending heeft op ’s raenschen organismus geenerlei

nadeelige, integendeel heeft eene rationele gymnastisch ge-

neeskundige behandeling bijna altijil daarop eene weldadige

uitwerking, zoodat zij behalve de genezing van bet locale

kwaad booj) geeft o)) de herstelling van de geheele constitu-

tie. Behalve tot die ziekten welke meer onmiddelijk tot

hare praktijk behooren
,

str(‘kt zieh de geneeskundige gym-

nastiek ook uit tot vele lot nog toe door medicamejiten

beliaiidelde ehronisebe ziekten , die, ten minste door een

groot aantal der tegenwoordige oflieiele voorstanders der

medicinale wetenschap, aan haar worden overgelaten. Elk

waar geneesheer zal ook bij nader onderzoek de geuceskun-

dige gymnastiek als eene, rijke bron van natuurlijke ge-

neesmiddelen waarderen en haar in het In-lang der weten-

schap en der lijdende luensehlund van harte welkom heeten.

Het bestek van een verslag is niet toereikend om aan
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te wij'ien dat de geneeskundige gymnastiek den naam eener

bewegiDgs-therapie verdient. Terwijl ik mij dus bepa-
len moet naar de werken van kothsteijj

, Dr. NEi MANït,

GEORoy en anderen te verwijzen, kan ik over dezelve

slechts eenige opmerkingen laten volgen.

De gymnastische bewegingen onderscheiden zich zooals

vroeger reeds is opgemerkt in actieve, halfactieve of

gedupliceerde en passieve bewegingen (1).

De actieve bewegingen worden door den wil van het

subject, zoowel geimpulseerd als gemodificeerd: door de

normaal in beweging gebragte willekeurige spieren voort-

gebragt, komen zij als werkelijke ligchaamsbewegingen of

stellingen van het ligchaam voor.

Bij de passieve bew'egingen is de wil van het subject

geheel werkeloos: zij worden voortgebragt door eene van

buiten (door andere subjecten) oj) de ligchaatns—peripheric

van het subject gerigte beweging (2).

De uitwerking welke beide soorten van bewegingen op

het menschelijk organismus moeten hebben, zijn mechani-

sche, physikalische en phy siologische. Om het onder-

(1) Zie ROTUSTEIN’s gyinnastiscLe werken.

(2) Lisg zegt: t Velen hebben gevraagil en vmgon nog, hoe ia bet iiio-

gclijk , dat eene uitwendige mechanische handeling of behandeling op de

inwendige deelen van ons ligchaam werken kan? Het antwoord ligt

reeds opgesloten in de opvatting van het laatste woord. Naar hetgeen wij

gezegd hebben, moet ons organismus nis één geheel beschouwd worden, en

in volmaakte eenheid met zichzelven staan, want anders zoude het slechts

gedeeltelijk leven en niet één maar onderscheidene kleine organismen

uitmaken .

”

Verder merkt hij op: «de ondervinding bewijst, dat verschillende handwerken

en beroejren op den bedrijver eene verschillende uitwerking hebben , zoowel wat

zijn uiterlyk , als wat zijn inwendig wezen aanbelangt. Even ,
zoo leert zjj

ons ook, dat de geringste drukking van eene zenuw hem aandoet, eene sterkere

hem smart veroorzaakt
, eene nog sterkere hem bewnsteloos maakt ,

en de

allersterkste hem vernietigt. Ware dit niet zoo, dan zoude eene stoot, eene

optilling, niet in een oogenblik kunnen domleti, maar slechts de naast bereik-

bare deelen treilen.'’
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scheid van den invloed der actieve en passieve bewegingen

aan te wijzen, hebben wij slechts de ph ysiologische als

de gewigtigstc op den voorgroml te plaatsen. De phy.si-

ologische werking die de actieve bewegingen op het men-

schelijke organismus uitoefenen, zijn: door den wil des

subjects verwekte motorische innervatie, vitale spier-

contractie, bevordering der arterielc bloedstroo-

ming, vermeerderde respiratie, bevordering der

reproductie enz. Het is natuurlijk, dat zij door den

aard en den graad der bewegingen en door den toestand

des ligchaams zelve, de meest verschillende modificatien

ondergaan. Nog meer is zulks bij de passieve bewe-

gingen het geval
,
zoodat het moeijelijk is hare physiologische

invloeden te karakteriseren. Nemen wij deze passieve be-

wegingen als eene beweging van buiten naar binnen aan

,

dan kunnen wij hare uitwerkingen aldus voorstellen : door

het van buiten komende mechanische effect verwekte sen-

sitive innervatie, reflex-bewegingen der vasa-

motorische zenuwen, verhoogde vitale werking

der vaten, voornamelijk van het capillair-systeem,

verhoogde absorptie en vermeerderde destructie.

Wat eindelijk de half actieve bewegingen aanbelangt,

zoo ia bij deze de wil van het subject slechts half

actief, want, of hij levert daarbij de kracht, waarvan de

graad door den wil van een ander (den gymnast) be{)aald

wordt, actief-])assieve beweging - of hij bepaalt den

graad, en de kracht wordt door den wil van een ander

(den gymuast) voortgebragt, passi ef-actieve beweging.

Een persoon ([>atient) wil bij voorbeeld den onderaiui

buigen; - een ander persoon (gymnast) werkt dit streven

tegen, door de hand tegen dit ligchaamsdeel te brengen en

bepaalt alzoo den graad der kracht die de patiënt moet

aanwenden om den arm te buigen. Of de arm van

2
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den patiënt is gebogen en de gymnast wil dien uitstrekken

,

zoo bepaalt de patiënt door wederstand de maat

der kraclü, welke de gymnast moet aanwenden om den

arm te strekken. Wij lieten hier den patiënt eene actiel-

j)assieve of geduplieeerde—concentrische armhui ging en eene

jKVssief-actieve of gedupliceerde excentrische armstrekking

verrigten, waarbij echter slechts de flexoren in werking

kwamen; om de extensoren eene voldoende werkzaamheid

te verschaffen, zoude eene actief—passieve armstrekking

en eene passief-actieve armbuiging moeten volgen.

De phvsiologische werking der halfactieve bewegingen

in ’t algemeen, beantwoord zooweel aan de actieve als aan

de passieve bewegingswerkingen. Bij de actief-passieve

armbuiging en passief-actieve armstrekking is de werking

der actieve beweging aan de zijde der flexoren en bij de

actief-passieve armstrekking en passief-actieve armbuiging

de werking der actieve beweging aan de zijde der extensoren,

en die der passieve beweging aan de zijde der flexoren.

Wij moeten hierbij ook van de bij de actief-j)assieve

bewegingen voorkomende concentrische, en bij de passief-

actieve bewegingen voorkomende excentrische spier-con-

tractie gewag maken. Bij de eerste, de concentrische

spier-contractie
,

vertoont zich eene plaatselijke verkorting

der spiervezelen, contractie of plooijing der haar omgeveude

fascien en druk of zamenpersing van de haar geleidende

vaten. Bij de laatste, de excentrische spier-contractie doet

zich omgekeerd eene jdaatselijke verlenging der spiervezelen

en eene uitbreiding drr haar omgevende fascien enz. voor.

Kik dezer bewegingen oefent dien ten gevolge nog eene

bijzondere werking uit op de spieren, den bloedomloop, enz.

D(‘ actieve bewegingen vinden bij de geneeskundige

gymnastiek slechts eene be|)erkte aanwending: zij vereischen

in ’t algemeen de werking van een groot gedeelte der



spier-stelsels en brengen daardoor te algemcene physiologische

werkingen te weeg, welke bovendien, daar deze meer ol

minder op de vitale spier-contractie teruggebragt worden,

een meer bepaidd karakter aannemen, hoe menigvuldig de

quantiteit en verschillend de qualiteit der bewegingen ook

zijn moge. Bij intensieve krankheidstoestanden kunnen

actieve bewegingen te minder aangewend worden, daar in

deze abnormiteiten de natuurlijke werkzaamheid van zekere

orsanen in eenen abnor malen toestand verkeert, en bij voort-

gezette eigene activiteit, deze werkzaamheid zich altijd meer

van het normale standpunt verwijderen moet (1).

Door een planmatigen invloed, voornamelijk door middel

(1) RothsteiN zegt in zijne voorstelling van de geneeskundige gymnas-

tiek, bladz. 18: » Wanneer bekwame geueesbeeren in bepaalde gevallen hunne

patiënten het uit gaan voorschrijven, zoo mag men vooronderstellen, dat een

zoodanig voorstel ook werkelijk doordacht is, en voor den patiënt heilzame ge-

volgen hebben zal. Als men daarentegen ziet, hoe ziekeljjke beambten, koop-

lieden en in ’t algemeen zulke kwakkelende personen ,
wier levenswyze geene

toereikende beweging toelaat , zich zelven het loopen voorschrijven en zonder

eigenlijke bekendheid met hunnen toestand ,
met naauwgezette stiptheid hunne

dagelijksche
,

dikwijls zeer vermoeijende wandelingen doen
,

of dat hysterische

vrouwen in uitgezóchte toiletten (natuurlijk met het toegesnoerde corset om de

borst) dergelijke gezondheidswandelingen mededoen , zoo kan men niet anders

dan de onkunde ,
welke zoodanige personen van de uitwerking van het loopen

hebben , betreuren en kan het geene bevreemding baren ,
wanneer zy daarover

klagen, dat hun toestand, niettegenstaande alle motie, in plaats van te ver-

beteren , zelfs erger schijnt te worden . Niemand kan loochenen dat loopen in

de vrye

,

zuivere lucht voor alle gezonde monschen een voortrelFclijk diaet en

preservatief middel is
,
ofschoon die gezonde jwrsonen ,

wier beroep reeds voort-

durend loo[)en mede brengt, wel doen zouden daarbij nog eene andere actieve

iteweging te voegen
;
— voor ziekelijke en kranke personen is loopen echter

als eene der meest zaïnengestelde en toch te gelijk eene der eenzydigste actieve

bewegingen (zamengestcid volgens den vorm , eenzijdig als eene voortdurende

repitorUche beweging) , een zoo zeer van voorwaarden afhandelijk diaet- en

geneesmiddel , dat men stoutweg beweren kan , dat van honderd zulke ziekclijkc

[M?rsouen ,
minstens negentig verstandiger zouden handelen, te trachten eerst

hnnnen toestand op eene andere wijze
,

hetzij door geneeskundige , hetzij door

gymnaslisehe behandeling te verbeteren
,

alvorens hunne geregelde wandelingen

aan te vangen, en dit betreft voornamelijk personen, die lijden aan borst-

oandoeningen, longen- en onderhuiks-zickten.’'

2 *
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van passieve en geduplieeerrle bewegingen, moeten hier

de storingen van het organisme overwonnen worden. De
passieve bewegingen stellen den gymnast in staat, al naar

deizelver aard, en waar en onder welke omstandigheden

zij geappliceerd worden, phvsiologische indrukken op de

breedste schaal te verwekken. Zij zijn den gymnasten

bijzonder veel waard, waanneer wegens groote zwakheid of on-

geregelde werking der spieren bij den zieke, de aanwending

van actieve bewegingen volstrekt onmogelijk geworden is (1).

(1) Itet volgende interessante geval , voorgekomen in de praktijk van Dr.
ULRICH en ontleend aan zijn eerste jaarberigt over het instituut voor ziveedscbe

geneeskundige gymnastiek in Bremen, kan tot bevestiging hiervan dienen.

Dr. ULRICU schrijft: » Door den Med. Dr. LDCE werd mij een patiënt aan-

gewezen
, die ten gevolge van typhus-koortsen volkomen geathrophieerd en

geparalyseerd
, zonder bijna tot de geringste beweging in staat te zijn, sedert

anderhalf jaar het bed gehouden had. £r was een hooge graad van spinal—

irritatie aanwezig, en deze had de paralyse veroorzaakt. De spüsvertering der

|>atient was abnormaal en de huid aan de extremiteiten ijskoud
;
— zy ver-

keerde in een toestand van volkomen slapeloosheid en volslagen gebrek aan

eetlust. Sterke contracturen vertoonden zich in de flexoren der regter boven

en beneden extremiteit. Als men de patiënt aanzag , meende men naaiiwelijks

een levend mensch voor zich te zien. Hevige, nimmer ophoudende hoofd-

pijnen
,

steken en branden in de borst en den rug en een onnatuurlijke

waterdorst
, zoodat zij dagelijks tien h twaalf flesschen ledigde

,
ging met dit

alles gepaard. Ik voelde mij byna verpligt om voor de behandeling te

bedanken, maar ik moet tot eer van den Doctor bekennen, dat hij er mij

byna toe drong.

Het resultaat is boven alle verwachting goed uitgevallen . Aanvankelijk

werden op de patiënt, die in haar bed moest behandeld worden, de aller-

zwakste passieve bewegingen toegepast: zachte strijkingen enz. Na eenige

weken kon ik tot de gedupliceerde bewegingen overgaan, met welke ik te

gelijk de koudwaterkuur door wrijving der extremiteiten en natte warme om-

slagen om het onderlijf en den ruggegraat verbond. De contracturen wenlen

s|>oedig verdreven, warmte en bewegingskracbt keerden in de afgestorvene leden

terug , de spysvertering begon geregelder te worden en de onnatuurlijke water-

dorst nam af. Behoefte aan slaap en eetlust (aanvankelijk slechts door zeer

ligte voedingsmiddelen voldaan) deden zich langzamerhand gevoelen, en de rug-

pijnen verminderden . Thans na eene behandeling van zes maanden die nog

voortduurt, is de patiënt zoo aanmerkelijk gebeterd, dat zij er niet alleen vol,

tamelijk frisch en vrolijk uitziet
, maar reeds zoo zeer in kracht is toegeno-

men, dat zy dagelijks eenige uren het bed verlaat en nu onlangs is begonnen
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Ook de gedupliceerde bewegingen vinden eene veelzijdige

aanwending; tegenover zuiver actieve dragen zij het bepaidde

karakter van speciale bewegingen.

liet is de taak der gedupliceerde bewegingen elke kleine

spierengroep tot activiteit te brengen (terwijl men dat ge-

deelte van het ligchaam, hetwelk niet aan de beweging deel

neemt, fixeert of in passiviteit stelt) en in dezelve zoowel

als in de naastliggende organen, al naar behoefte, de werking

der concentrische of excentrische, spier-contractie te wekken (1).

Ook kan de gymnast de gedupliceerde bewegingen naar goed-

vinden verzwakken of versterken, en beter controleren (2).

Ten opzigte van de stelling van den patiënt bij de uit-

voering van de eene of de andere gymnastische beweging,

kan het voor de physiologische M'erking derzelve niet

onverschillig zijn of de patiënt staat, zit of eene andere

houding aanneemt. De uitgangs-stelling heeft haren

physiologischen invloed, welke noodzakelijk dien der beweging

modificeren moet. Zij kan zeer verschillend zijn, allereerst

heeft men de vijf hoofdstellingen te onderscheiden, als: de

staande, de zittende, de knieënde, de hangende en

de liggende stelling. Vervolgens de elementaire stel-

le loopen. De menses hebben zich ook weder hersteld, en nhoo heb ik dc

beste hoop de patiënt later volkomen genezen te zien.” Schrijver dezes knn

de volkoraene herstelling der patiënt bevestigen.

(1) Deze bewegingen hebben alzoo bij ruggegraats-verkrominingen en andere

deformiteiten eene belangrijke rol te vervollen

.

(2) Deze controle van den gymnast is van het grootste belang. De patiënt

is gewoon zich actief te bewegen en daarbij dikwijls niet slechts die spieren

welke de beweging moeten uitvoeren, maar ook hare antagonisten met meer

of minder bewustheid te laten werken . Beschouwen wij b . v . eenen vreesach-

tigen en ligchamelijk ongevormden mcnsch op het ijs, zoo kunnen wij aan

geheel zijne stijve houding en stokkige bewegingen
,
eene spanning of contractie

van al zijne spieren waarnemen.

Bij de gedupliceerde bewegingen
,
zullen zij hun doel bereiken

, moet dit spicr-

antagonismus gansch en al verholpen worden en die controle kan dc gymnast

met meer zekerheid door het gevoel dan door het gezigt uitoefenen.
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Inigeii der ledemaleii iii eeiie der geiiueiiidc gruiKlsiclliu-

gen, l).v. breed- of geslol eii-staaude; lang- of schrijlings-

zittende, half- of geheel-liggende, enz. Eindelijk de

samengestelde uitgangs-stellingen, als: strek-, schrij-

lings-zittendc of regts-, lieu|)-, vast-, links-, rusl-,

regts-, zij-, beug-, regts-, gang-staande stelling, enz.

Kunnen deze ligcbaams-stellingen op ziclizelven reeds als

bewegingen gelden en bij de geneeskundige gymnastiek als

zoogenaamde houdingen aangewend worden, zoo zijn toch

in den regel daarmede gedupliceerde of passieve bewegingen

der ledematen of gymnastische manipulatien verbonden. Bij

de bewegingen der ligchaamsleden hebben wij aller-

eerst drie hoofdvormen te onderscheiden, als: de buijriii'f

de strekking en de draaijing; verder: verheffing,

deeling, begeleiding, rolling, schommeling, ver-

luchting, spanning, knikking, wieging, enz. De

gymnastische manipulatien bestcoan in strijking, schok-

kiug, hakking, klapping, klopping, drukking,

wrijving (walkung), zaging, punctering, enz.

Tot verdere opheldering willen wij nog eenige gymnasti-

sche bewegingen opgeven, als: breed staande dubbel

arm zijdwaarts- opwaarts- en nederwaa rtsv oeri ng
(patiënt actief, 4 maal). - ^ Breed staande” beteekeut hier

de uitgangsstelling; ,/ dubbel arm zijdw^aarts- opwaarts- en

nederwaartsvoering” de vorm der in voornoemde uitgangs-

stelling voor te nemen beweging
; ,/patiënt actief” beteekeut

den aard, en //4 maal” geeft te kennen hoe menig maal

de bewTging moet herhaald worden. liet tempo der bew'eging

is langzaam
;
moet zij spoedig uitgevoerd worden

,
zoo moet

zulks uitdrukkelijk gezegd worden. Nemen wij nu van de

bovenstaande beweging //patiënt actief” en // t maal” wegen

schrijven in de plaats daarvan //patiënt en gymnast weder-

stand,” zoo wordt zij eene gedupliceerde beweging, bij



wi'lko flo gvnma^t achter den patiënt staande en diens rug onder-

steunende, bij zwakken wederstand van de zijde des j)atienten

de armen opwaarts voert. Dan brengt de patiënt de armen

weder nederwaarts met zwakken wederstand van den gymnast.

De gedupliceerde bewegingen geschieden slechts in langzame

temj)o’s en woorden gewoonlijk drie tot vijf malen herhaald.

Om eene voorstelling van de physiologische werking

te geven, voeren wij slechts kortelijk aan, dat door de

staande stelling een groot gedeelte der willekeurige spieren

in werking gebragt worden, daardoor is arteriositeit heer-

schende en wordt er eene groote opvoering van motorische

innervatie vereischt. De bloedstroom in de been venen ge-

stremd, in het onderlijf en de borst daarentegen vrijer.

De armbeweging stelt allereerst de arm ab- en adductoren

in activiteit en roept daarin de overeenkomstige physiolo-

gische werkingen te voorschijn; oefent dan echter ook eenei\

betrekkelijken invloed uit op de borstkast en de longen.

De borstkast wordt uitgezet en daardoor niet alleen dc

bloedomloop in de longen gemakkelijker gemaakt, maar

ook de in- en expiratie wordt bevorderd.

Nog intensiever zullen deze werkingen zijn, wanneer

de bew'eging gedupliceerd uitgevoerd wordt. Terwijl de

gAinnast de armen opwaarts voert en de patiënt met de in

zijne zijde aanwezige spieren eenen zachten wederstand biedt,

waarbij dus eene excentrische contractie in deze spieren

plaats heeft, welven zich de ribben wijd uit en veroorloven

aan de long eene groote uitzetting. Brengt de ])atient de

armen naar beneden met wederstand van den gymnast

,

waardoor genoemde spieren eene concentrische contractie

ondergaan, zoo volgt eene geheele lediging der longen.

Deze beweging actief uitgevoerd, zoude hoofdzakelijk tot

diaetetische bedoelingen aangewend kunnen w'orden.

Het gedu])liceerde opw'aarts voeren der armen, met
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wederstand van den patiënt, is b, v. bij congestieve tue-

standen der longen; het benedenwaarts brengen der armen
met wederstand van den gymnast daarentegen bij emphy-
semateuse toestanden der longen geïndiceerd.

Eene borstbeweging, waarbij de patiënt bijna geheel passief

blijft, en die daarom in den aanvang bij hen die aan eene

zwakke borst lijden geïndiceerd is, zoude b. v. zijn eene hoog
schrijlings zittende borstl achting (patiënt passief).

De patiënt rijdt daarbij op eene bank en leunt met den

rug tegen de voorgebogene ktiie van den gymnast. De
gymnast grijpt hem onder de armen en lucht of trekt zijne

schouderen een weinig opwaarts naar achteren. De respiratic-

spieren worden daardoor bij hare werking ondersteund en

de patiënt ademt gemakkelijk en diep in. Hierop laat de

gymnast de schouders zakken en de patiënt ademt diep uit.

Deze beweging wordt dan zes tot acht maal herhaald.

Op deze wijze schept de gymnast uit eenvoudige elementaire,

de meest omvattende bewegingsvormen, van welke hij zich

dan, onder rigtige aanwending, als geneesmiddelen bedient.

De vraag welke krankheden door gymnastiek te verzachten

of te genezen zijn, kan nog niet bepaald beantwoord wor-

den, omdat zij als het ware nog slechts in hare geboorte

bestaat
;

de toekomst moet aanwijzen of zij hare grenzen

reeds overschreden
,

of die nog niet bereikt heeft. De
geneeskundige gymnastiek omvat drie algemeene indicatien:

de opwekking, de afleiding en de sterking; zij kan

alzoo bij de meeste chronische ziektetoestanden alléén of

in vereeniging met medicamentele of met koud water kuren

met meer of minder voordeel aangewend worden.

Door haar wordt de genezing dikwijls bereikt van de

volgende krankheidstoestanden
,

als: zenuwzwakte, alge-

meene zwakte, paralysis (in zoo verre de motorische

innervatie niet geheel vernietigd is), St. Vitusdans, schrijf-
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kramp, congesties, menstruatielijden, sloringen in

den bloedsomloop, emphyseëm, obstructie, slechte

spijsvertering, rheumatisrau s, bleekzucht, rugge-

graatsverkrommingen en andere defor miteiten ,
enz.

Ten opzigtevan de prophylaxis, staat de geneeskundige

gymnastiek ook boven vele der tot heden aangewende me-

thoden, b. V. bij longtering, scropheln, jicht, sco-

liosen, krankzinnigheid, enz.

Verder verdient de geneeskundige gymnastiek bij hartziek-

ten ten minste als palliatief middel geïndiceerd te worden;

ook toont zij haar vermogen, waar het geldt de zinkende

levenskrachten weder op te beuren, of het punt van den

aanvang der ouderdomszwakte te verwijderen.

De praktische toepassing der geneeskundige gymnastiek

wordt in het algemeen beperkt binnen de daartoe ingerigte

kuurzalen. Slechts bij uitzondering kan zij ten huize der

j)atienten plaats hebben. Het bezoeken der kuurzalen, het-

welk aanvankelijk, voornamelijk bij dames tegenstand ont-

moet, doch slechts begonnen zijnde, gaarne wordt voortgezet

,

levert voor de patiënten zelve vele eigenaardige voordeelen

op. Zij worden daardoor gewoon niet alleen dagelijks eene

kleine wandeling te doen, en de frissche lucht te genieten,

maar vinden ook in het verkeer met andere patiënten eene

aangename onderhouding en eene gepaste verstrooijing, welke

den geest opwekt en aan het welgelukken der kuur dikwijls

zeer bevorderlijk is (1).

Bij de aanmelding van patiënten voor geneeskundig-

gymnastische behandeling, is het voor het hoofd der inrig-

ting zeker steeds aangenaam, van hunne gewone geneesheeren

(1) Schrijver dezes trof in eene der grootere inriglingen in Stokholm , de

gy m nastiscb -orthopa discUe inrigling van l)r. siiTllERBERG , over de

100 oude en jonge dames byecn. De aangename, gezellige toon die daar

hcerschte
,

was meer die van een vrolijk gezelschap , dan van eene te zamen
gcbragte menigte hulpzoekende patiënten.



itilichtiiig If ontvangen over linnnen zickteloestand. He

clironiselie ziekten zijn dikwijls van zoo geeoin[)lifeerdcn

aard, en de patiënt zelf is in den regel zoo zelden in staat,

over haar ontstafui en haren voortgang het noodige mede

te deelen, dat het hem hoogst nioeijelijk is, op de uitkom-

sten van een bij den patiënt ingesteld onderzoek, en door

verdere diagnostische hulpmiddelen
,

dadelijk eene zekere

diagnose te bouwen.

Al nadat de diagnose uitvalt, zijn ook de indicatiën ver-

schillend
;

de gymnast bepaalt zich dan tot die middelen

welke aan deze indicatiën beantwoorden, en stelt die onder

het voorkomen van bewegingsvormen tot een recept te

zaïnen. Een zoodanig recept bevat gewoonlijk acht tot

twaalf bewegingen, ten deele van passieven, gedupliceerden

en actieven aard.

De patiënt, die de kuurzaal dagelijks bezoekt, ontvangt

de bewegingen, hetzij van eenen mannelijken of van eene

vrouwclijke assistent, hetzij van den gymnast ischen arts zei ven.

De tijd daartoe vereischt, varieert van één tot anderhalf uur.

Als de toestand van den patiënt vroeger geene verandering

noodzakelijk maakt
,
wordt het recept gewoonlijk na zes tot

acht M'eken met een nieuw' verwisseld, eensdeels om den toe-

stand van den kranken te volgen, en anderdeels ook, omdat

gewoonte de werking der bewegingen verzw'akt. Do duur

der geheele kuur laat zich niet vooruit bepalen, en hangt

af van den aard en den graad der ziekte of ook daarvan,

of de patiënt gedurende de kuur aan schadelijke invloeden,

welke hij of niet wil of niet kan vermijden, blootgesteld

is. Eene behandeling van vier tot zes maanden kan, bij oenen

oenvoudigen niet verouderden krankheidstoestand
,

dikwijls

voldoende resultaten opleveren. Chronische ziekten evenwel

,

welker genezing eene vernieuwing der geheele constitutie

vereischt, vorderen een veel langer tijdsbestek.
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Om zich zclveii (e l)i!(lricg(3ii wil flc kFiiiikc zich gaïiriie

lalcii bedriegen, liotgeen dan ook door hcelknnslenaars over-

gpiiocg in praktijk gebragt wordt, terwijl zij den kranke

cene spoedige herstelling voorspiegelen, al is zulks onmoge-

lijk. Wanneer de mensch daarom het wezen van zijn orga-

nismus leert kennen, des te meer zal hij de ziekte vree-

zen en zoeken te vermijden. Hierbij zaI hem dan ook

de rationele gj'innastiek voor gezonden, als een der eerste

voorkomende sterkingsmiddelen

,

in de rijkste mate

behulpzaam zijn. Beschouwen wij nu deze wat van naderbij.

DE PAEDAGOGISCHE GYMNASTIEK.

Niet slechts den naam, maar ook de gedeeltelijke ver-

wezenlijking van het principe eener rationele gymnastiek

vinden wij het eerst bij de oude Grieken. Hadden de

volken zich vroeger reeds veel met gymnastiek afgegeven,

men bediende zich van haar slechts met praktische oogmer-

ken of om zich te verlustigen. De Grieken waren het,

die de ligchaamsoefeningen het eerst begrejien en rangschik-

ten onder de magtige middelen tot bevordering der gezond-

heid en der schoonheid van den ligchaarasbouw. Nadat

echter ten gevolge van uitwendige omstandigheden de

levensvoorwaarden veranderd ivaren voor eene ware gym-

nastiek, verzonk zij als het ware in eenen diepen slaap,

die eeuwen aanhield. Nu en dan wezen verstandige mannen

in den loop der tijden wel op hare diaetetische waarde,

en werden hier en daar of met het oog op de gezondheid

of ter ontwikkeling van ligchaainskracht en vaardigheid wel

weder ligchaamsoefeningen in zwang gebragt; die woor-

den verstierven en de laatste, bijeenverzamelde overblijf-

selen der verongelukte grieksche gymnastiek, dreven weldra

op den tijdstroom voort, om later weder te worden opge-
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visclit. En zoo werden deze, lioezeer zij slechts als ijdele

bewegingsvormen konden worden aangezien, door kortzigtigc

enthouasiasten of industriëlen met de grieksche gymnastiek
zelve verwisseld en voor deze uitgegeven.

Welk .standpunt de gymnastiek img bij den aanvang

onzer eeuw aangewezen was, geeft waarlijk het antwoord

genoeg te kennen, dat ling van het Ministerie ontving (1).

Aan een genialen man als ling, met oenen ijzeren

w'il begaafd, was het voorbehouden der gymnastiek een

waardiger standpunt te verschaflen. Ling zocht even

als de Grieken den grondslag der gymnastiek niet buiten, maar

in den mensoh zelven. Terw'ijl hij zijne natuur en zijn '.vezen

bestudeerde, zag hij in, dat eene alomvattende, harmo-

nische vorming en beschaving van het menschelijk

ligchaam en van zijn bewegingsvermogen, aan de

natuurlijke, intellectuele en zedelijke bestemming

des menschen beantwoordende, voor zijne op-

voeding van het grootste gewigt, ja noodzake-

lijk is. Het groote doel der gymnastiek zag ling dien

ten gevolge niet in eene zekere ligchamelijke kunstvaardig-

heid, behendigheid en vlugheid van den mensch; het was

veel meer bij hem de gansche mensch zelf, bij wien hij

overeenkomstig zijnen aanleg, de meest mogelijke overeen-

stemming of harmonie tusschen al zijne deelen zocht te

bereiken
,

in zoo verre zulks door gymnastiek te bereiken is.

Ook de Grieken hadden dit doel voor oogen, terwijl

zij de opvoeding en werkzaamheid van den mensch in eene

intellectueele en ligchamelijke onderscheidden, en zoo de ge-

(1) Wel is waar worden nog in onze dagen verrekkingen der ledematen,

athletische kunsten door koorddansers en acrobaten , zoo wel als ruwe lig-

chaamsoefeningen en apenkunsten van eene door domme leeraars op het

dwaalspoor gebragte jeugd
,

gymnastiek genoemd ;
van een tegenwoordig

Ministerie hebben wg een zoodanig oordeel wel niet meer te vreezen.
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zondheid en schoonheid van ligcliaam en geest of de har-

monie in den inensch trachtten te bereiken.

Werden echter de Grieken bij het najagen van dit doel,

minder door wetenschap dan door instinct en eenen natuur-

lijken zin voor eenvoud en schoonheid geleid; zoo is het

vooral de groote vooruitgang der wetenschap (anatomie en

physiologie) die de Ling’sche gymnastiek zoowel wat de

middelen als wat het systeem betreft, boven de grieksche

gymnastiek verheft. Likg heeft wel de oude grieksche gym-

nastiek tot een nieuw leven gewekt, maar daar zij slechts

in den mensch leven kan, moest zij in het kleed eener

rationele moderne ütymnastiek verschiineti.

Voor wij de rationele gymnastiek nader beschouwen, ver-

oorloven wij ons nog een enkel woord over eene irratio-

nele gymnastiek.

Ligchaamsbe weging heeft eene erkende diaetetische

waarde. Elke gymnastiek, zoodanig opgevat, schijnt alzoo

goed te zijn, maar ook slechts naar den schijn, want

werkelijk kan zij ook schadelijk wezen en juist aan de om-

standigheid dat zij oppervlakkig beoordeeld, het voorkomen

heeft goed te zijn, heeft de irrationele gymnastiek het aanzijn

te danken. Hoe het echter mogelijk is, dat zij tot op den

huidigen dag zich op eene zoo uitgebreide schaal nog bewegen

kan, is bijna onbegrijpelijk. Wat zoude men zeggeti, indien

wij beweerden dat de figuren bij de mathesis, de toonen bij

de muziek, de doode letters van het schrift het wezen daar-

van uitmaken ? En bij de gymnastiek zal men gelooven

dat de bewegingen haar wezen zijn? Men kan nog gym-

nastiek beoefenen uit het oogpunt dat ligchaainsbewcgingen

goed zijn moeten? Zoo is het, en het gaat zelfs zoo

ver, dat de aanhangers der irrationele gymnastiek de rati-

onele als verwerpelijk voorstellen en in hunne ver-

blindheid niet bemerken dat zulke volkomen ongegronde
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aanvallen den vijand niet treden, maar zijne kracht

tegenover hunne zwakheid in het licht stellen (1).

Laat ons zien waardoor een irrationele gymnastiek zich

onderscheidt.

Wij vinden daar eene éénzijdige werkzaamheid van het

hew'egi ngsvermogen
,

daar de bewegingen, indien al niet

uitsluitend, dan toch voornamelijk door de armen en door

het bovenlijf vijortgebragt worden. Zij zijn van eenen

zoo gecompliceerden en kuustigen aard, dat zij over het

geheel genomen wel aangeleerd, maar geenszins om zoo te

(1) In het 2<le gedenkschrift van den Berlijnschen Turnrath staat ge-

schreven: «ROTItSTElN, ling’s eigenlijke vertegenwoordiger in Duitschland,

zegt van hem : »1I ij erkende eene nieuwe bewegingsvorm niet

eerder, en slechts in zoo verre voor eene gymnastische, als

hij zich bij hare aanwending de noodzakelijke rekenschap van

hare werking geven kon (1)."

«(1) Kene zoodanige geziudlicid
,
welke de aauliangers van liet zweedsrhe systeem ken-

merkt, verdient miiisteus pedant genoemd te worden. Wilde meu altijd up deze wyze Ie

werk gaan ,
zoo zouden de menselien nooit hebben durven eten ,

alvorens tij met de prwé-

denten der spijsvertering bekend waren ,
en bjj de geneeskunde zoude men nooit een ii\iddel

kunnen luinweudcn, zonder van zijnen invloed op ons organismus volkomen rekenschap Ie

kunnen geven, alle zoogenaamde specilieke middelen vielen dan wegj novendieu zou dau

nooit meer de ondervinding ,
maar slechts speculatie (nadeuken en overleg) de mensi'ben

kunnen leeren. Maar zoo is het over bet algemeen niet geweest en zal het ook niet zyu.

Overigens is hy de zweedsebe gymnastiek, zoo als bekend is, de werking van vele bewe-

gingsvormen ook bij de artsen nog zeer onzeker.”

Wat het duitsche Turn wezen betreft , men kan daarvan niet anders zeggen

,

dan dat de leden van hetzelve ,
hoofdzakelijk tot eene kaste van jonge lieden

behooren ,
die zich tol diaetetisehe of politische bedoelingen, of ook

wel louter nit vermaak, met willekeurige ligchaamsoefeningen bezig honden.

De duitsche Turner is een gezworen vijand van al wat vreemd is: - hg mag

niet anders dan duitsch denken, spreken, handelen en - turnen. Onlangs

nog schreef een duitsche turner in de Gartenlaube: «Moge in Pruissen het

aan de natuur beantwoordende vaderlaiulsclie ,
duitsche turnen, waarvoor,

zoo als bekend is , de tegenwoordige volksvertegenwoordiging (VlROUOW ,

TECHOW en anderen) zoo dapper gestreden heeft ,
regt spoedig eene beslissende

overwinning behalen over de geïmporteerde, onnutte, zweedsche •geneeskundige

gymnastiek ," zoo als die
,
jammer genoeg ,

in de Herlijner ce.ntraal-tmiiinrig-

ting beoefend, en van daar nit het gansche land opgedrongen wordt.’

Wij gelooven dat liet voor de duitsche turners ,
bij hun poliliscli en gymnas-

tisch streven beter zou zijn, als zij meer op het innerlijke, dan op het

uitwendige zagen

.



zeggen het eigondoni der kweekeliiigen worden kunnen,

znodat zij die in alle deelen met bewustheid kunnen ten

uitvoer bnaigen. D(‘ ligchaamsbewegingen hebben sleehts

betrekking op de uitwendige ledematen, hoogstens op eenige

hoofdorganen, geenszins o]) den geheelen physisehen en

psychischen mensch, ten gevolge waarvan dan ook de

l)ewegingen tot buiten hare natuurlijke en morele grenzen

overspannen worden. Voorts ontbreekt het aan den noo-

digen maatstaf bij de bewegingen, enz.

lletreden wij de lokalen waar deze gymnastiek beoefend

wordt, zoo zullen wij het gezegde bewaarheid vinden. Daar

staat de onderwijzer met zijn notitieboekje, waarin de

oefeningen opgeteekend zijn, en la.'it zijne leerlingen hoofd-

zakelijk geforceerde gewrichtsbewegingen maken. Noch
de meester

, noch zijne scholieren hebben het minste begrij)

van het menschelijk organismus of van eene rationele gym-
nastiek. Het is daarom natuurlijk, dat zij deze oefeningen

slechts als een voorspel voor de volgende kracht en

kunststukken met de toestellen beschouwen. Met gebalde

vuist en de hevigste krachtsinspanning worden armstrek-

kingen gemaakt, — de beide boenen worden te gelijk sterk

ter zijde geworpen
,

de knie aan de borst geslagen (‘nz.

De vrije oefeningen als het minder interessante ge-

deelte der gAinnastiek, worden boveinlien gaarne verwaar-

loosd. .Van deze sluiten zich dan de hantel en kolf- of

knodsbewegingen aan, welke in de meeste gevallen voor
niet ontwikkelde en oidiarmoni.sdie ligchanien eerder scha-

delijk dan nuttig zijn, en het doel eener harmoni.sche

vorming e?i sterking van den mensch eerst dan kunnen in

de haml werken, wanneei' zij volgens [)hysiulogische grond-
beginselen verordend en uitgevoerd wordem.

Beschouwen wij verder de oeleningen met di' toestellen,

zoo vinden wij dat de rek- en br n g-oefeniiigen de grond-
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elementen der gymnastiek uitmaken, De elève maakt dc

eene of andere wel Ie. Door eerzucht geprikkeld, slingert

hij zich, met de verachting des doods op het gelaat, gelijk

de wieken van een windmolen rond. Langzamerhand matten

zijne krachteu af; het naar het hoofd gedrongen bloed maakt

hem duizelig, naauwelijks vindt hij den weg om van het

rek weg te komen
;

met eene kokende borst en gezwollen

hoofdaderen staat hij daar, als een waarschuwend voor-

beeld voor de gevolgen van zulke roekelooze ligchaams-

oefeningen. Maar de mensch denkt gewoonlijk niet veel

na, vooral niet over hetgeen zijn eigen ligchaam betreft,

men meent, als de leerling zich maar geen schade (arm-

of beenbreuk) veroorzaakt, moet de beweging toch goed

zijn. Eenmaal of eenige raaien uitgevoerd, kan de natuur

de schadelijkheid ook wel overwinnen of neutraliseren, maar

bij langer aanhouden kunnen en moeten de gevolgen van

onnatuurlijke ligchaamsoefeningen
,

voornamelijk bij zwakke

individuen, wier aanleg daarvoor bijzonder vatbaar is,

storingen in het organismus teweegbrengen
,

zooals behalve

eene intellectuele en ligchamelijke ontaarding, b.v. conges-

tiën naar het hoofd, borst- en hartziekten, storin-

gen van het zenuwstelsel, breuken, stijfheid in

de spieren, enz. (1).

En wat wordt in het gelukkigste geval door irrationele

gymnastiek bereikt? De werking van eene meer of minder

algemeene motie en vaardigheid bij zekere ligchaams-

bewegingen, die echter, zoodra zij in kunsten ontaarden,

voor den kweekeling niet zonder gevaar zijn, vooral

omdat hij niet ligchamelijk is opgevoed en gevormd, en

inderdaad alzoo ook geen heer over zijn ligchaam is.

(1) Het is reeds dikwijls voorgekomen, dat lijders, die zelvcn hunnen

toestand als het gevolg van zoodanige oefeningen opgaven, zieh bij de genees-

kundige gymnastiek hebben aangemeld.



Wij keereii tluius weder tot de rationele g^’ninastiek

terug, doch achten ons vevpligt den welwillenden lezer van

dit geschrift ,
alvorens den schrijver van onjuistheid en

overdrijving te beschuldigen, te doen op te merken, dat

wij de irrationele gvnmastiek uit liet zui\er gvinnastische

standpunt beoordeeld hebben.

De paedagogische gymnastiek moet aan den mensch eene

ligchamel ijke opvoeding geven. De gymnast treedt

alzoo hier als ouderwijzer en ojivoeder op, - tot welke

betrekking het noodzakelijk van hem gevorderd wordt,

dat hij het menschelijk organisraus en de wetten die het

regelen, volkomen kent. Kennis der anatomische ver-

houdingen in het algemeen is daartoe niet voldoende.

Eerst met eene grondige en veelomvattende kennis

van anatomie en physiologie, aan welke zich die der

psychologie aansluit, vermag de gymnast het nien-

schelijk organismus als het uitgangspunt der gymnas-

tiek te beschouwen en deze naar ieders individualiteit aan-

wendende, vormend op hem te werken.

In zooverre de paedagogische gymnastiek zich niet uitslui-

tend met gezonde, slechts nog te ontwikkelen jeugdige, ol tot

eenzijdig of nog niet tot volkomen ontwikkeling gekomene vol-

wassen personen bezig houdt, kan zij ook eene diaetetische

genoemd worden, /dj verdient dien naain te meer, daar hare

diaetetische w'aarde zich bij de door zoo vele moderne ver-

keerdheden verzwakte menschheid, vooral werkzaam betoont.

De ware gymnastiek beoogt alzoo, gelijk uit het te

voren gezegde blijkt, geene uitwendige, maar eene iinven-

dige vaardigheid, welke zieb door gezondheid, kracht

en schoonheid openbaart. Slechts die uitwendige vaar-

digheid die zich ieder mensch eigen maken moet, valt

onder het bereik der paedagogische gymnastiek, zoo als

loojien, springen, klimmen, klouteren enz. De oefe-
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uingen daarin mogen echter niet verder worden uitgestrekt

daii noodig is, opdat niet eenigszins door gewigt te leg"en

op uitwendige bekwaamheden
,

eene val«rhe heoefenings-

wijze der gymnastiek ontsta (1). (ielijk de tiguren bij de

mathesis slechts ledige vormen /ijn, die alleen door hare

beginselen leven ontvangen en tot mathematische tiguren

worden, zoo moeten ook de ligchaamsbew('gingen voor den

gvmnast niets meer dati voertuigen der "vmnastische weten-

schap zijn. De gymnastische bewegingsleer i.s het, welke

den gymnast alzoo ook hier de middelen aan de hand geeft,

om de oogmerken der paedagogischc gymnastiek te bereiken.

Wij hebben bij de beschouwing der geneeskundige g\tn-

nastiek reeds op deze leer gewezen, en getracht anti te

wijzen
,

hoe. de passieve bewegingen meer tot de geneeskun-

dige gvmnastiek en de actieve meer tot de piedagogisclie

gymnastiek hehooren, terwijl de gedupliceerde bewcgitigeii

bij beiden voorkoineii. Het zijn meer bepaald de actieve

bewegingni die door haren aard eti werking aan de opvoe-

dende, zoowel als aan de diaetetische oogmerketi dezer gym-

nastiek het meest beantwoorden.

De actieve bewegingen vertoonen zich of als vrije oefe-

ningen, door welke de kweekeling zonder van toestellen

gebruik te maken, de beweging zelf uitvoert, of als mid-

delijke, met toestellen, aan of met welke bij die be-

wegingen maakt. De eerste als de eenvoudigste en natuur-

(1) Ling zegt: » Vele ouders verwachten, dat hunne kinderen door de

gymnastiek buitengewone kunsten Iceren zullen
,

maar zij bedriegen zich, als

zij gelooven dat de ware gymnastiek kniistenaars vormt. Dat z\j hunne vioeger

klein en klonterig gebouwde lievelingen beschouwen
,

dan zullen zij de werking

eener ware gymnastische behandeling in do harmonische vorming en beschaving

van het gansche ligchaarn wiiarnemcn. Wanneer de dagelijksche omgang, ouders,

broeders eii zusters verhindert, de trapsgewijze toenemende levendigheid en

ziel'kraeht, die zij door gymnastiek verkrijgen aan de kinderen op te merken,

zoo zulten anderen ,
die hen zelden zien

,
die wel opmerken.



lijkste, vormen de grondelementen der ])aedagogisch-g\m-

nustische oefeningen.

De wijze die de gymnast bij de aanwending der middelen,

of de methode welke hij bij die oefeningen te volgen heeft,

moet natuurlijk evenzeer aan het menschelijk organismus

en zijne wetten beantwoorden.

Door uiterlijke omstandigheden
,

vooral in inrigtingen

door privaat pei-sonen opgerigt, ondergaat de uitvoering

der ])aedagogische gymnastiek nog vele wijzigingen. Eerst

wanneer zij als een wezenlijk deel van des menschen opvoe-

ding algemeen erkend zal zijn, kan hare toepassing lol

haar volkomen regt komen.

Bij hetgeen wij hierover laten volgen, willen wij dan

ook slechts het karakteristieke eener rationele gymnastiek

trachten aan te wijzen.

Alleen door doelmatig bepaalde of zulke bewegingen
,
die

haren grond ontleeneu aan den toestand des ligchaams, dat

door haren invloed moet gevormd worden
,
kan de gymnast

haar doel tretfen. Dat weet de gymna.st en hij zoekt daarom

eene zooveel mogelijk individualiserende jiraxis te bereiken.

Bij een genoegzaam aantal elèves wordt de gymnast door

eene klassenindeeling in de gelegeidieid gesteld om ouder-

dom, constitutie, vroegere ligchaamsvorming
,

vaardigheid,

ziekteaanleg enz., onderscheidenlijk in aanmerking te nemen.

Bij een klein getal, waarbij geene kla.ssenindeeling mogelijk

is, zal de gymnast toch altijd trachten, door van tijd tot

tijd private behandeling, eenigermate aan de individualiteit

zijner elèves te beantwoorden.

Heeft de gymnast bij hen hoofdzakelijk de behoefte aan

ligchamelijke opvoeding opgemerkt, zoo begint hij met hen

allereerst omtrent eene natuurlijke, regte houding, over ade-

ming enz. te onderrigten. Dan gaat hij tot de eenvoudigste

grondbewegingen over, na die alvorens verklaard te
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hebben
,
opdat zij juet de noodige kennis de oefeningen uit-

voeren. Wat voordeel zal het aanbrengen, als de bewegingen

doelmatig verordend, maar niet rigtig uitgevoerd worden?

De elèves staan in de vereisehte houding en de gymnast

koininandeert b. v. armen opwaarts gestrekt! — Met eene

bevallige vaste ligchaamshouding en vrij ademende, strekken

de elèves hunne armen in een bepaald tempo opwaarts. Zij

weten dat de beweging door de sehouder- en rugspieren moet

uitgevoerd worden; zij weten, dat zij tot dat doel de handen

ongedwongen regt moeten houden, en het hoofd en de schouders

eerder rng- dan voorwaarts buigen. Slechts aldus uitgevoerd

kan de beweging een wezenlijk vormingsmiddel zijn.

De tijd die de oefeningen duren
,

bepaalt zich gewoonlijk

tot een uur. Voor een zoodanig oefeningsuur bepaalt de

gymnast een serie van harmonisch in elkander passende en

alle deelen des ligchaams omvattende bewegingsvormen.

Bij de keuze en de rangschikking dezer bewegingen neemt

hij de voortwerking van den bewegingsinvloed van het

physisehe in het psychische wel in aanmerking. Erkennende

dat slechts door een rigtig maathouden
,

d(' werking der

oefeningen weldadig wordt, zorgt hij dat de inspanning

der elèves geene andere dan eene heilzame zij.

Om het gunstigste resultaat te bekomen, en uit aanmer-

king van de groote intellectuele inspanning, zoude het wen-

.'ichelijk zijn, dat deze oefeningen dagelijks plaats hadden;

gewoonlijk evenwel kunnen daaraan slechts twee uren in de

week besteed worden.

Hoe meer nu de kweekeling zijne magt over zijn ligchaam

voelt toenemen, hoe helderder zijn bewustzijn bij de uit-

voering der bewegingen wordt, des te interessanter en aange-

namer zullen hem de ligchaamsoefeningen voorkomen, en de

genoegens ten deel worden die echte gymnastische oefeningen

aaid)icdcn, terwijl het werk den gymnast ilnardoor gemak-
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kelijker goinmikt wordt. De samengestelde bewegingsvormen

worden door de elèves verstaan en goed nitgevoeid, maar

de uyinnast zorgt er voor, dat zijm* kweekelingen, door

de vrije oefeningen eerst ceuigermate de inagt krijgen over'

hun ligchaam op het natuurlijk steunpunt des inen-

sclieu, den luirdbodem ,
alvorens hen aan andere ligchamen

een kunstmatig steunpunt te doen vinden. Lang-

zamerhand jjaren zich aan de vrije oefeningen die met

toestellen; zijn toch de eersten ook al toereikend om het

hoofdoogmerk der paedagogische gymnastiek te verwezent-

lijken, zoo moeten de laatsten, nevens hare praktische doel-

einden
,

toch ook die der eersten vervolgen. ^Vat de laatste,

de middelijke oefeningen aanbelangt, zoo moet de gymnast

hier bijzonder daarvoor zorgen, dat zijn kweekeling niet,

door ja wel mogelijke, maar geheel onverstandige bewegingen

\an het spoor gebragt of zijn smaak bederven worde door

uitwendig wel schoon schijnende, maar op zich zelven nut-

telooze of zelf schadelijke bewegingen. De kweekeling hangt

b. V. aan een dwarsbalk en zal het ligchaam voornamelijk

door de arm- en schouderspieren naar boven brengen. Met

geopenden mond, met eene, door het achterwaarts brengen

der armen, uitgezette borst en teruggetrokken hoofd brengt

hij zich opwaarts, ademt bij het slotpunt der beweging

uit

,

en herhaalt deze beweging ongeveer 3 tot 4 malen of

zoo dikwijls zijne krachten het veroorloven. Op deze wijze

heeft hij eene sterke s|)ier-actie verrigt zonder het minste

nadeel voor de andert* deelen of organen van zijn organismus.

Ook zijn die oefeningen
,

welke door middel van toestellen

uitgevoerd worden, voor den kweekeling
,
die van het een-

voudige tot het zamengestelde, vau het gemakkelijke tot

liet moeijelijke vau tijd tot tijd voortgaat, volkomen zonder

gevaar
;
hij weet daarbij wtü hij doet en wat hij doen kan.

Zoo voert de gymnast van al de in zijn bereik liggende



PU tot het doel dieiieude ligchaainsoet’eniugeu
,

als middel

gebruik makende, zijnen elève tot eenen toestand van

gezondheid en vaardigheid, die met het idee van

zijn organisme volkomen strookt.

Dat de gymnast bij de vronwelijke sexe in de keuze en

iungschikking der oefeningen, oj) hare natuur en bestemming

acht geeft, is uit het voorgaande reeds op te maken; - maar

een meisjes- en jongens-gy mnastiek bestaat er daarom

toch niet. - De gymnastiek bedoelt, uit den mensch, den

mensch in den verheven zin des noords te vormen, en alzoo

den knaap tot man, en de jonge dochter tot vrouw op te voeden.

Hiermede eindigen wij onze korte beschouwing over de

beide takken der Ling’sche schepping, - de geneeskun-

dige en paedagogische gymnastiek. Beide wedijveren

om haren stichter te verheerlijken. Afet de eerste wilde

MNG echter slechts menschen, met de laatste de ganse he

menschheid genezen; deze staat daarom veel hooger.

De paedagogische gymnastiek is het, die de verhevene

stemming heeft, de menschheid uit den toestand van ligcha-

melijke zwakheid en onbeschaafdheid, in welke zij, tot haar

groot nadeel nog verkeert, op te beuren en van de algemeene,

zoowel intellectuele als ligcharaelijke ziekelijkheid te ver-

lossen. De jwedagogische g\’mnastiek kan hare bestemming

niet meer missen; - zij moet en zal zich ingang verschaffen.

Hopen wij slechts, dat zulks spoedig plaats hebbe,

opdat reeds bij de thans opkomende geslachten, zoowel

naar de intellectuele als naar de lichamelijke gezondheid,

of de harmonie in den mensch gestreefd worde, en

hun eene ware, volkomene beschaving ten deel worde.



l)f inrigling begon hare werkzaamheden den 1
5‘'cn No-

vember aanvankelijk met vijf patiënten. Na verloop

\an veertien dagen klom dit getal tol twaalf, Avaaronder

slechts één vrouwelijke; zelfs toen het getal reeds tot achttien

gestegen was, bevonden zich daaronder slechts twee van het

vrouwelijke geslacht. In den loop des jaars is dit echter

anders geworden, want van de 00 patiënten die de inrig-

ling bezochten, waren 03 heer en- en 33 dames-

patienteii.

Het aantal der wegens innerlijke chronische ziekten

en ruggegraats-verkrommingen of andere difformi-

teiteii behandelde patiënten, toont dezelfde verhouding

aan. Onder de eersten werden echter meer mannelijke,

onder de laatsten meer vrouwelijke patiënten aangetrollen.

In behandeling waren voor

CHUOMSCH K Z 1 KKTEX :

van hel mannelijke geslacht :lij

H u vrouw^elijke //
fs

-33

LIGCHAMELUKE MISVOÜMINOEN :

van het vrouwelijke geslacht 25

!/ u mannelijke ,/

33

Te zamen 60

Oen 1 April des vorigen jaars begon do ('Orste driemaan-
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d^lijksche cursus voor paeda|jogisclie gvmiuistick voor

meisjes eu joiigciis. Voor eene cursus voor volMassenen

ontbrak het toen, eii ook later bij den tweeden cursus, den

1
sten October, aan geiioegzarae deelneming.

In het geheel hebben aan de paedagogische gvinnastiek

deel genomen

:

Jongens S

Meisjes

Te zamen 3

1

Alzoo werd de Inrigting voor geneeskundige en pacdi-

gogische gymnastiek te zamen genomen, door 100 jtersoneji

bezocht.

^{lar de wijze van l)r. hlrich heb ik, om een duidelijk

ov'erzigt te geven van de in behandeling gekomen ziekten

en van de verkregeue resultaten, de hierachter volgende

label ingerigt. /ij bevat: de namen der geneesheeren

,

het geslacht en den ouderdom der patiënten, de ziek-

ten of ziekte-symptomen
,

den tijd der behandeling, de

verkregene resultaten en eindelijk eene rubiiek voor aan-

merkingen.

Bij de vermelding der resultaten, ben ik in zoo verre van

de methode van Dr. ulkich afgeweken, dat ik de rubrieken

//genezen” en //aanmerkelijk verbeterd” te zamen gevoegd heb.

Tk heb het namelijk bij vele voorgekomene gevallen moeijelijk

gevonden, vooral het eerste, bepaaldelijk te constateren. Verder

heb ik er eene rubriek bijgevoegd voor die patiënten , welke

de kuur te vroeg hebben gestaakt of bij het einde des jaars

nog te kort in behandeling waren geweest, om in eenige

rubriek te worden gephmtst.

Zoo als de tabel aan wijst was de ouderdom van den jongsten

patiënt 6, van den oudsten 64 jaren; gemiddeld was die

23 jaren.
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Voor patiënten onder de zes eu boven de zeventit^ jaren

is het bezoeken der kuurzalen nie.t geraden, terwijl ook

voor de jongsten en oudsten bijna alleen passieve bewegingen

kunnen aangewend worden.

Hij zulke kleine kinderen nu, welke b.v, wegens ligchamelijke

misvorming geneeskundig—gymnastische behandeling uoodig

hebben, doch den daartoe vereischten ouderdom nog moeten

afwaehten
,

is middelerwijl eene behandeling het meest aan

te bevelen, die, door het Hgclmm in eene gepaste houding

te brengen en te ondersteunen, en door het vermijden van

voor de lijdende deelen schadelijke bewegingen, het kwaad

tracht tegen te gaan. Door het te vroeg of langs eenen

verkeerden weg zoeken van de genezing eener ziekte, ontstaan

dikwijls nog veel ergere, ja zelfs ongeneeslijke oidieilen.

Oude lieden, en patiënten die uithoofde vau hunnen

toestand de kuurzalen niet kunnen bezoeken, gymnastiserén

ook wel te huis, natuurlijk onder toozigt en met hulp van

eenen gymnastischen assistent.

Hij de aanneming van patiënten moest ik niet alleen

liuiine ziekte, maar ook hunne omstandigheden in aanmer-

king nemen.

De gymnast is hier op een zeer moeijelijk standpunt

ge])laatst, hij is arts en apotheker te gelijk. Erkent hij het

nut en het gewigt der geneeskundige gymnastiek bij dc eene

of andere ziekte, en beveelt bij haar, door geneeskundigen

ijver gedrongen, den ^Jiitient dringend aan, zoo maakt hij

daarmede te gelijk propaganda voor zijne inrigtiug; daarbij

iiaauwgezet eu volgens zijn gewet,eti te werk gaande
,

zal

zulks O]) hem geerie pressie uitocfeiieu; evenwel moet

vertrouwen van de zijde des publieks hem bijzonder aan-

genaam zijn.

Met dankbaarheid moet ik erkenuei\, dat het mij daaraan

niet ontbroken heeft, eu ik hoop van mijnen kant door
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opeiilicid cii opregtheid daaraan steeds beantwoord te licbbcn.

/oo ik mij naar doi wensch der patiënten niet altijd

bepaald heb uitgesproken, moet zulks aan omstandigheden

toegeschreven worden. De patiënt wil dikwijls bepaald weten

of van de geneeskundige gymnastiek voor zijne ziekte ge-

nezing ot beterschap te wachten zij, en ook hoe veel tijd

zulks vereischen zal. Om nu daarop een eenigzins bepaald

antwoord te kunnen geven, is allereerst eene grondige ken-

nis noüdig van den dikwijls zoo zeer gecompliceerden ziekte-

toestand van den j>atient. Om tot deze kennis te komen,

moet dikwijls de arts den patiënt eenigen tijd kunnen gade-

slaan. \ervolgens is de levenswijze van den patiënt mede een

onderwerp, waaro]) acht gegeven moet worden, want in de

meeste gevallen heeft hij wel den wil, maar niet de kracht

zich van alle schadelijke en aan de genezing van zijn

lijden meer of minder hijiderlijke invloeden te onthou-

den; dikwijls wordt hem dit ook door zijne betrekking in

de maatschappij regtstreeks ónmogelijk gemajikt. Eindelijk

hebben de chronische ziekten eenen te langzamen en onze-

keren gang
,
om met bepaaldheid den tijd der genezing te

kunnen voorzeggen.

Onze tijd is een tijd der palliativen. De menschen

liebben een .steun noodig, en behoefte aan een leidsman

in het labvrinth, waarin hen de nieuwere geneeskunst ge-

bragt heeft. Terwijl zij door schitterende kuurresultaten

zich verblinden
,

bemerken zij te laat dat deze leiddraad

hen bedriegt. De schoon klinkende beloften vau zekere

geneeskundigen (?) geloof schenkende, vinden zij zich in

hunne verw’achtingen maar al te dikwijls teleurgesteld.

Het eigen oordeel over de bekwaamheid van den arts

en de w'aarde zijner methode, zal de menschen hier moe-

ten leiden, zoo als zulks dan ook reeds op ander gebied

phuits heeft. Is deze oj) eene algemeene anthropologischc



keiniit; (1) gegrunde Ix'Oüi'deeliiig voor den palient weusche-

lijk, niet minder is zij dut voor eiken waren arts. /ijn

oordeel en zijne raadgevingen zullen door de iialienten

meer naar waarde worden geschat; hij zal bij zijne pogingen

door hen ondersteund en het door beiden gewenschte

einddoel, de genezing der ziekte, des te zekerder bereikt

Morden.

Eenige der bij mij in behandeling gekomene patiënten,

hadden reeds vele middelen beproefd; zij maakten eenen

korten tijd gebruik van de geneeskundige gvmnastiek en

gingen daar met de overtuiging heen, dat geneeskundige

gvmnastiek mcI goed is, maar hen echter niet helpen

kon - om dan hun heil bij eene nieuMe methode te

zoeken, bij Melke zij dit evenmin als bij eenige vroegere

vinden zullen.

Oefent de geneeskundige gymnastiek op de in behandeli)ig

gekomene ziekten, als: onderscheidene zenuM'k walen,

ziekten in het bloedvaat-stelsel en in de adem-

hal in gs-organen ,
onder bui k-zi ek ten, algemeene

ziekten der constitutie, enz., eene groote magt uil,

almagtig is zij niet en nog minder mag men wonderkuren

van haar venvachten. Altijd moet, zal zij hare kracht

M’erkelijk betoonen
,

eene streng diaetetische levensM ijze

.

en dus vermijding van schadelijke invloeden, een ruim

gebruik van de frissche lucht enz., met haar gej)aard gaan.

Somtijds kan het ook uoodig zijn de gymnastische kuur

door het gebruik van medicamenten te ondersteunen
,

zooals

b. V. aamvending van ijzer hij de behandeling van chloro-

(1) Het wordt tijd dat de ineiischhcid niet alleen naar den geest inaar ook

naar het ligchaatn tot zelfkennis en zelfbewustzijn gerake. Kenc

menigte symptomen wijzen op eene diepe , het welzijn des inensehen bedreigende

krankheid heen, welke slechts door dc opheffing harer oorzaken - onnatnnr-
lijke opvoeding en levensmanier - in haren loop kan gestuit worden.
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tische-, van phosphorzurc kalk bij de beliaiideling van

rhachitisclie kranken
,

enz. Ook de aanwending van de

koudwaterkuur is bij cene gymnastische behandeling dik-

wijls zeer nuttig. Diuxr echter de aanwending daarvan in

de meeste gevallen niet aan de ])atienten zelven kan toe-

vertrouwd worden, kan de gymnast slechts in het aliremee}!

gebruik van water aanbevelen.

De geneeskundige gymastiek Averki even als iedere andere

radicale kuur langzaam, maar zeker. De jjatieut, die

bij haar genezing zoekt, moet alzoo behalve eenen vasten

wil, vertrouwen, geduld en standvastigheid mede-

brengen.

De meesten der patiënten die wegens genoemde ziekten

in behandeling geweest zijn, hebben zich met eenc ver-

betering van hun dooreen genomen zeer verouderd

lijden, te vreden gesteld. De in de rubriek //niet ver-

beterd’^ vermelde patiënten maakten meestal slechts gebruik

van de gymnastiek om den voortgang hunner kwalen tc

beletten of tot cenige verzachting te geraken. Deze hebben

alzoo den weldadigen invloed der gymnastiek onder-

vonden, zonder daarom onder de rubriek //verbeterd” opge-

nomen te kunnen worden. Bij eenige gevallen toonde

zich de kracht der ziekte, onder de bestaande omstandig-

heden, sterker dan de werking der gymnastische behandeling,

zoo dat b. V. bij eenige zware ruggegi’aats-verkrommingen,

niettegenstaande de kuur, verslimmering waar te nemen was.

Als voorbeeld mijner behandelingsw'ijze citeer ik de

behandeling der twee volgende met een gunstig resultaat

bekroonde gevallen.

Door den Heer Dr. .schmidt werd mij kon Jia de

oj)ening der inrigting een knaap van 1 1 jaren in behan-

deling gegeven. Een jaar geleden van eene langdurige

hui<lziekte genezen, leed hij sedert aan sterke congestien



naar het hooid eii chronische, hoofd pijn en. Eenc

{froote. zwakte in regter arm en been was langzamerhand

verdwenen met achterlating echter eener slechte innervatie.

liet eerste recept, bevatte tot inleiding der kuur,

adeidende (voetrolling, arm- en beenhakking enz.) en ver-

sterkende bewegingen; na vier weken schreef ik een nieuw

recept, dit bevatte reeds sterker atleidende en direct zenuw

versterkende bewegirigen (rughakking enz.). Nadat de

toestand van deu patiënt reeds veel verbeterd was kreeg

de patiënt, die door ongesteldheid gedurende drie weken de

kuurzaal niet bad kunnen bezoeken, met inbegrip van dien

tijd, na drie maanden het laatste recept. Om de hoofd-

zennwen te versterken en de obsorptie te bevorderen gaf

ik den patiënt eene h zittende achterhoofd- en halshakking

en zaging.” Buitendien zocht ik door zoogenaamde hou-

dingen de innervatie te regelen, zoowel als zijn geheele

organismus door gepaste bewegingen te versterken. De

ziekte verminderde meer en meer, tot dat eenige maanden

daarna, de ouders den knaap tenig hielden met de verze-

kering dat hij genezen was. Door het afbreken der kuur

werd het mij onmogelijk deti patiënt een meer diaetetisch

eindrecept toe te dienen. In het geheel duurde deze

behandeling 6| maand, waarbij echter moet opgemerkt

worden, dat ik hier, zoo als gewoonlijk bij jeugdige jx*r-

sonen, weinig medewerking van den patiënt ondervond,

waardoor de kuur wel eenige afbreuk leed.

Hij het nu volgende interessante geval heeft de uitwer-

king der geneeskundige gymnastiek zelfs mijne eigene ver-

wacht i ngen overtroffen.

De Heer n. n. van middelbaren leeftijd, had op den

ouderdom van 15 jaren een aanval van rheumatiek in den

linker schouder gehad, die zich ook later eenige malen her-

haalde. Sedert vijf jaren echter leed de patiënt bestendig



aan rheumatische pijnen in het linker schoudergewricht,

welke niet alleen de vrije bew’eging van den arm hinder-

lijk waren, maar hem zelfs den slaap beletten. Met

toestemming van den Heer Hr, sleirs, begon de ])atient

den vijfden Februarij de kuur.

Het eerste recej>t bevatte voornamelijk opwekkende en

absorptionele bew’egingen voor den linker schouder en alge-

meene inleidende bewegingen. Om eene sterke absorptie

te weeg te brengen, bediende ik mij na vier weken van

het Tourniquet, dat ik aan de bovenzijde van het gewricht

:ianbragt en eenige minuten liet w’erken; na dit afgenomen

te hebben
,

onderging de patiënt eene linker schouder- en

bovenarm hakking, wrijving (w'alkung) en strijking. Daarna

stelde ik den naar boven gestrekten en met de hand vast-

gehouden arm in eene sterk gedraaide positie, en streek

herhaaldelijk, den arm met de vlakke hand omvattende,

van den schouder af langzaam naar boven tot aan den

elleboog. De meeste bewegingen veroorzaakten den patiënt

groote pijnen, doch daar hij die niet schroomde, waren zij

der behandeling in geen enkel opzigt hinderlijk. De pijnen

namen echter toe, en toen de patiënt mij twee en een halve

maand na den aanvang der kuur mededeelde, dat hij in

den verloo[jen nacht niet had kunnen slapen en de pijnen

erger dan ooit te voren waren, kon ik over gaan bij een

tweede recept den schouder zachter te behandelen, en meer

op het geheele ligchaam te werken. Door actieve en

gedupliceerde bewegingen zocht ik de werking der zenuwen

op te wekken en gelijkmatig te maken en eene vermeerderde

resorptie in het geheele ligchaam te weeg te brengen.

Terwijl de patiënt dit recept aanwendde, was er eenige

verbetering in zijnen toestand te bespeuren, doch het ont-

brak niet aan recidiven. Ofschoon, zoo als hij later zelf

betuigde, aan zijne genezing wanhopende, ging de patiënt
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met de kuur voort, lu het denh; recept
,

ilat ik deu

laatsieu Jnnij gereed maakte, vermeed ik alle lokale bewer-

king, en schreef slechts bewegingen voor, die den boven-

arm
,

den schouder en bijzonder de rugspieren sterker in

werking bragten. Na verloop van twee maanden waren

de pijnen reeds veel verminderd; - in het algemeen waren

zij reeds van het oogenblik af dat zij, om zon te zeggen,

haar culminatiepunt bereikt hadden, niet meer van den-

zelfden aard en verwisselden gedurig van karakter. Het

vierde recept w erd nu weder zoodanig zamengesteld
,

dat het

behalve bewegingen voor hel gansche ligchaam, ook die

voorschreef, welke ten doel hadden, de vroeger beoogde,

en versterkende lokale werkingen voort te brengen. Do

pijnen namen meer en meer af, en bij het vijfde recept

,

waarbij ik de laatstgenoemde bewegingen aanhield, kon ik

die weldra geheel weglaten, daar ik den patiënt als recon-

valescent kon beschouwen. De kuur werd hier door den

ijver eu den vasten wil van den patiënt niet weinig

ondersteund. Thans maakt hij gebruik van de nakuur,

die om den verouderden toestand der ziekte, alles behalve

nutteloos kan genoemd worden.

Alvorens van het gebied der chronische ziekten af te

stappen, wensch ik hier nog een enkel woord te zeggen

over eenige, helaas zeer algerneene ziekten, en hare behan-

deling door get\eeskundige gymnastiek.

Hij serophuleuse of tuberculense eonstitutien is

meestal eene rigtige d iaetetisch-gymnastisehe behandeling

voldoende, daar zij, wanneer zij het individu van zijne

constitutionele desorganiesatie al niet genezen kan, toch

(ene uitbreiding en uitbarsting daarvan verhindert, en de

geheele constitutie verbetert.

Hij bepaald scro])hulcnsen is daarentegen eene g(*-

neeskundig-gymnastische behandeling van groote nuttig-
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heid, daar zij tracht op eene natuurlijke wijze, de bloed- en

lymptbereiding te verbeteren, alle organen op te wekken

en te versterken, als ook door daarstelling van absorptie,

acrophuleuse produkten te verwijderen.

Eveneens kan de geneeskundige gymnastiek zelf bij reeds

gevorderde longtering, door regeling van de bloedcircu-

latie, door verwijdering van de zoozeer verzwakkende

nachtelijke transpiratie, door verbetering van de werking

der longen, door prikkeling der verteeringsorganen enz.,

eenen weldadigen invloed uitoefenen.

Daar het van eenig belang zijn kan, vermeld ik hier

de behandeling van een' patiënt, die met genoemde ziekte

te kampen had.

De lieer n. n., 24 jaren oud
,

sedert eenige jaren aan

tuberkel-longtering lijdende, kwam met toestemming van

den heer Dr. molkwater, op het einde van Jnnij onder mijne

behandeling. Zijn toestand was zeer tw'ijfelachtig
,

het on-

derzoek van zijne borst leverde geen bevredigende resultaten

op. De linker long toonde zich bijzonder aangedaan

;

hoest en opgeven gering. Diepe in- en uitademing hin-

derden den patiënt in het geheel niet
,

hoewel de borst

zich djiarbij als een harnas verhief. De extremiteiten

waren slechts des morgens bij het ontwaken koud ; eet-

lust goed.

De })atient gebruikte in maand 2 recepten, w^aarna

de kuur door overgang der ziekte in a rul en toestand

afgebroken werd.

I RECEFl'.

1. Lig zittende 2 voctrolling (F. p.) buiging en uitstrekking (G. w.)

2. Half vademend zittende annhakking, wrijving en strijking (F. p.t

3. Heup vast breed staiinde ademing (actief - 10 maal).

4. Slap hoog zittende dwars heupschudding (F. p.)

fj. Half krom lig zittende knie- en voet uitstrekking (,G. w.)

6. Leun staande imderarmbniging en uitstrekking (afwisselend

G. w. en F. w.)
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7. Ih-u]) vast liüog selii'ijliiigs y.iUcmlc n)m|ulruiiijing ((«. w.) terug

trekking en verheüing (1*. w. en (’>. w.)

8. Heup vast hreed zittemle rugverhetiing onder kniisboenstrij-

king (P. p.)

9. Vademend lioog schrijlings y.ittende rug-, zijde- en horststrij-

king (P. p.j

Ln tien loop der behandeling liet ik tien jtatient ii‘. 3

na n“. 9, later ook na n“. ó en 7 herhalen. Dit recept

bleef hij twee maanden lang volgen. He
j

.-dient bleef -/ich

voortdurend wel bevinden en de toestand zijner krachten

was voldoende. Het wegen van den patiënt, dat om de

veertien dagen geschiedde, had de volgende resultaten: lid,

113, IM, llfi, 115t, H7| i!‘.

II RECEFl'.

1. Half rijd slaande kniebuiging en uitstrekking. tP. w. en G. w.)

2. Spits stoot breed staande 2 arinbuiging en uitstrekking. (G. w.

eii P. w.)

:k Lig zittende roinpschiidding. fP- p-)

4. Heup vast draai hoog schrijlings zittende rompterugl rekking en

verhetling. ( P. w. eii G. w.)

ó. Hoog half knie- tegmi steun staande kniebuiging en uitstrekking.

(G. \v en P. w.)

(i. .Strek lig zittende 2 arinbuiging en uitstrekking. (Atwisselend

(i. \v. PU P. w.)

7. Kek viust tegen breed st.oande langs nighakking en strijking.

(P-P-)

8. Hoog half staande voetbuiging cu uitstrekking. (G. \\.)

9. Regts strek links spreek staande borst klajiping. (P. ji.)

Na N”. 2, 4, 0 en S maakte de patiënt #heuj) vast breed

staande ademing (actief 1 0 maal)” Half September werd

iS\ S veranderd met ,/ lig zittende 2 voetrolling (P. |).)

buiging en uitstrekking (H. w.)”

Dit recept gebruikte de patiënt tot het midden van October,

en tot op dit tijdstip gaf zijn toestand geene aanleiding

om eene ongunstige wending zijner ziekte te vermoeden,

liet voort gezel te wegen gaf de volgende re.sulluten: 110,

110, 116J tl'. Op aanraden zijner geneesheeren gebruikte

4
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(ie patiënt gedurende de kuur nog vele andere middelen,

zooals: emie seton oj) de linker zijde der borst; koude

wasschingen; staal-levertraan
; malz-extrnct

,
enz.

\ oor jeugdige menschen, die aan eene zoogenaamcb' liabit n^-

phthisicus gewooidijk door overerving lijden, is de genees-

kundige g_\ mnastiek ,
vroegtijdig genoeg aangewend, eene der

voornaamste voorbehoedmiddelen. Het ligt volkomen

in haar bereik de luchtcapaciteit der longen te \ ermeerderen

;

aan de borstkast eene andere gedaante te geven en daardoor hel

stuiten der vrije longenbeweging te beb'tten, en alzoo met be-

vordering van den bloedsomloop, eene ophooping van bloed in

dezelve te voorkomen, hel gansche organismus te versterken, enz.

Natuurlijk moeten zulke lijders niet meenen, dat met de

geneeskundige gymnastiek in eenige maanden alles afgedaan

is. Van nut zal zij in elk geval zijn, maar zal de kuur

een werkelijk uitbreken der ziekte verhinderen of de ge-

zondheid van den patiënt werkelijk bevestigen
,

zoo moet

hij elk jaar ecme geregelde kuur ondergaan en intusschen

zelf de voorgeschreven diaetetische bewegingen maken, of

de patiënt moet na eene voorafgegane geneeskundig-gym-

nastische behandeling, voorzigtig aan eene algemeene

diaetetische gymnastiek deel nemen. Wanneer hij, alle

excessen vermijdende, daarbij eene rustige on diaetetische

levenswijze volgt, zich voor verkoudheid wacht en door lucht

en water zich voortdurend zoekt te versterken
,
kan hij de

toekomst rustig te gemoet zien.

t)ver de onder het vrouwelijke geslacht zoo sterk heer-

sehetide chlorose eu hare behandeling door geneeskundige

gymnastiek heeft Dr. u.kich aan het medische genootschap

te Antwerpen eene verhandeling gezonden, die ook aldaar

in druk verschenen is (1).

(1) Vroeger Leb ik reeds van dit werk gewag gemaakt.
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De bloedarmoede met de daarmede gepaard gaande of

daaruit ontstaande heer van abnormale verschijnselen, zooals:

zwakheidsgevoel ,
huivering, koude extremiteiten, neiging

tot hartklopping, storingen van het zenuwstelsel, enz. sleept

ook dikwijls ernstige ziekten na zich en is van te veel

gewigt, om te ligt voorbijgezien te worden. Het geldt

hier voornamelijk den aanwas en de menging des bloeds

te verbeteren, de reproductie te bevorderen, het zenuw-

stelsel op te beuren, enz. Deze indicatiën worden door

den gymnast in uitvoering gebragt, door den patiënt vlijtig

te doen in- en uitademen of respiratieve bewegingen te

laten maken; de verzwakte spijsverteringsorganen te ver-

sterken; door geschikte, bijzonder gedupliceerd-excentrische

bewegingen
,
den bloedsomloop eu de reproductie te bevor-

deren; door direct eu indirect zenuwverslerkeiide bewegingen

het leven en de werking der zenuwen te vermeerderen, enz.

Gaarne zou ik hier nog eeuige verdere opmerkingen over de

behandeling van chronische ziekten door geneeskundige gymnas-

tiek bijvoegen, ik moet echter thans de ruggegraats-verkrom-

mingen, enz. tot het onderwerp van nadere beschouwing maken.

De behandeling van ruggegraats-verkrommingen en

andere difformiteiten door geneeskundige gymnastiek al-

leen of in verbinding met eene rationele orthopedische methode,

vindt in den laatsten lijd eenen meer algemeenen bijval.

Het is te bejammeren, dat het opsporen en vaststellen

van de gronden dezer geneeskunst altijd nog meer of minder

iian praktische artsen of gymnasten overgelaten wordt; het

wordt toch werkelijk tijd, dat, terwijl de ruggegraats ver-

krommingen met elk decennium meer voorkomen, de mannen

der wetenschap zich dezen zoo lang reeds verwaarloosden

tak der geneeskunde aantrekken. Onder de tegenwoordige

omstandigheden moet elke arts op dit gebied zich eene eigene

theorie en praktijk vormen, lu beide opzigten stuit hij op eene

4*
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menigte zwarigliedeu, en slechts met eeneii sterken wil en veel

moeite is het hem mogclijk het voorgestelde doel na te jagen.

Ook van de zijde des publieks worden de ligchamelijke

ditforniiteiten niet in het ware licht beschouwd en door

het grootste gedeelte meer als uiterlijke, wel is waar

onaangename, maar voor geenc erge ziekten aangezien.

Men zoekt zich te troosten met de gedachte, dat zoo vele

menschen daarmede behebt zijn, en acht daarom de zaak van

minder gewigt. Indien slechts het co r set of de kleeding

het mismaakte ligchaam.sdeel kan bedekken, is men tevreden.

.Mogt men toch ook bedenken, dat in het organisme

het uitwendige ook op het inwendige werkt

;

dat verkrom-

mingen der wervelzuilen in het bijzonder, naarmate z.ij

toenemen, een steeds schadelijker invloed op het orga-

nismus uitoefenen, en dat daardoor vele bijkomende

storingen in hetzelve ontstaan. Mogt men bedenken,

voor dat men bijzonder jeugdige en onontwikkelde lig-

chamen met corsetten of machinen tracht regt te dwingen,

dat zulks aan het menschelijk organismus altijd schade

berokkenen moet, terwijl deze middelen, misschien slechts

in enkele gevallen kunnen bijdragen om de wanstaltigheid

te verwijderen, wanneer namelijk de eigene wilskracht

van den patiënt medewerkt. .Mogt men eindelijk be-

denken, dat men, door eene rationele behandeling dezer

krankheid nit te stellen, zich hoe langer hoe meer in

den toestand gebragt ziet

,

waarin het misvormde ligchaam

,

zoo als rnen het uitdrnkt, niet meer vergroei jen wil, dat

wil zeggen: dat de kwaal ongeneeslijk is; - te betreurens-

waardiger, omdat dikwijls deze misvorming erfelijk is en

zich op kinderen en kindskinderen overplant.

Ik heb mij door het gewigt der zaak laten vervoeren; ik

hoop echter dat men de waarheid mijner bewering erkenuen,

en uit dien hoofde mijne woorden verontschuldigen zal.



53

T)(‘ meeslt‘i\ flt*r uilerlijkc gebreken behandelde

)>filienten laboreerden aan bij de ruggegraats-verkroniniingen

/uü algemeen vuurkomeiuh^ zijdeverkroinniing of scoiiose.

Ik heb in de label hare verschillende graden niet nader

opgegeven, en zal daarom hier een algemeen overzigt

laten volgen, waarbij ik echter vooraf do volgende indeeling

vaststellen moet.

Er bestaat aanleg tot- eu vier graden van verkrom-

ming. De aanleg tot scoliosis bemerkt men, behalve

;^an eene geringe zijbuiging van den ruggegraat, aan eene

gedraaidheid van het ligcliaam ,
of aan de afwijking van

hetzelve \an de loodlijn, T^e eerste graad bevat de

enkele of dubbele zijdelingsche buigingen van den rngge-

graat
,

welke vereffend of onzigtbaar worden
,

wanneer de

patiënt met de armen opwaarts gestrekt, zich voorover

buigt. De tweede graad bevat die verkrommingen, die

zich in genoemde stelling niet meer herstellen. Bij den

derden graad is gewoonlijk de dubbele S-vormige ver-

kromming (naar de bovenkromming eene links- of regtszijdige

genoemd) sterk uitgedrukt en de vorm van den romp reeds

zeer wanstaltig. De vierde graad bevat eindelijk die sterke

verkrommingen, w'elke reeds door de onevenredigheid van het

boven- tot het onderlijf, die zij veroorzaken, inliet oog vallen.

Van de met scoliosis behebte d mannelijke cn 28 \ rou-

welijke patiënten hadden

:

Aanleg tot scoliosis s

I graad van n 7

If . ,/ // 8

III // tt ’! b

r // //
S

d'e zanum 20

De geneeskundige gymnastiek heeft voor alles met den

wil van den patiënt te doen. Deze moet grootelijks,
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ZOO niet even zooveel als de behandeling zelve, tot de
genezing bijdragen. Het resultaat der kuur hangt alzoo

voor een groot deel af van de wilskracht van den
patiënt. Hij de behandeling van scoliosen moet dikwijls

ook, vooraf of gelijktijdig op den toestand van eenige or-

ganen of van het gansche organisnms acht gegeven worden.

Het resultaat der kuur hangt alzoo ook van den algc-

meenen toestand al, waarin de patiënt zich bevindt.

Behalve van deze twee voorwaarden hangt de werking der

behandeling ook af van de levensmanier van den pa-

tiënt, die der genezing zeer hinderlijk zijn kan. Ik noem
slechts den invloed van het dikwijls uren lang zitten op

banken zonder rugsteunsel, hetgeen regtstreeks den voort-

gang der misvorming bevorderen moet.

Men kan dientengevolge de verkregen resultaten niet

beschouwen als een maatstaf voor de werking der genees-

kundige gymnastiek; want behalve den hoogen graad der

scoliosen, vv'aarin velen verkeerden, waren de genoemde

omstandigheden in het algemeen bij hen zeer ongunstig.

Bij meer gunstige omstandigheden zoude eene genees-

kundig-gymnastische behandeling van scoliosen over het

geheel de volgende resultaten kunnen aanbieden.

Aanleg en I graad - genezing. II graad - genezing of

beterschap. III graad - verbetering of stilstand. IV graad -

stilstand of voortgang.

De duur der kuur is verschillend en laat zich zelfs in de

verte niet bepalen. Mogt ook somwijlen in eenige maanden

reeds eene betrekkelijk gunstige wending besj)eurd worden, in

den regel zal eene ernstige, geruimen tijd voortgezetle kuur

vereischt worden, om bovengemelde resultaten te bereiken.

De vraag, in hoe verre eene orthopedische behandeling

met eene gymnastische te vereenigen ware, en in hoe verre

zulks de genoemde resultaten nog zou kunnen bevorderen

,



56

v:iag ik ni(!t lt‘ woorden. Alleen lu;b ik
,

o\en als

andere gymnasten de. ondervinding opgedaan, dat, hij de

hehandelins van scoliosen
,
bijzonder in eenen lioogen graad,

benevens dc geneeskundige gymnastiek nog andc’re hulp-

middelen, welke den patiënt ook btiiien de knurzaal bezig

honden, noodig zijn, om bevredigende uitkomsten Ie ver-

krijgen. Natuurlijk moeten deze hulpmiddelen als: rug-

liggiiiij, gaan met een strekgordel ,
steun—machines enz. zoo

N erordend en ingerigt worden ,
dat zij het bedoelde oiga-

nisinus in geen geval schaden kunnen. Werd het mij

eensdeels door de voorzigtigheid geboden van deze hulji-

middelen slechts een zeer beperkt gebruik te maken
,
ook

omdat ik den patiënt niet altijd iu het oog houden kon,

zoo .stuitte ik anderzijds ook op den tegenstand van de

jiatieiiten ,
die uithoofde van den tijd, tot hunne intellec-

tuele opvoeding vereischt, ongezind waren daarvoor den

noodigen tijd beschikbaar te stellen.

Onder de in behandeling gekomen scoliosen, was de

scoliosis habitualis het sterkst gepresenteerd. Behalve

deze kwamen ook voor de scoliosis scrophulosa, pleu-

ritica en rhachitica. De laatste had bijzonder, bij eene

onevenredige lengte van de beeiien der patiënt, eenen lioogen

graad bereikt. Deze ongelijkheid van de lengte der beenen

bij scoliotischen kwam dikwijls voor, het verschil bedroeg

een halve tot anderhalve nederlandsche duim. In de

meeste gevallen heb ik deze ongelijkheid verellend door

het aanbrengen van voetzolen.

Om eene voorstelling van de gymnastische behandeling

der ruggegrauts-verkrouiiuingen te geven, laat ik hier een

voorbeeld uit mijne praktijk volgen.

Mejufvrouvv N. N. kwam wegens cen<“, door verkeerde ge-

woonte verkregene, regtszijdige S-vonnige scoliose

van den tweeden graad (dorsaal-kromming bijzonder groot) op
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raad van dnn Heer ]h. o. n. Krmu onder mijne behande-
ling. De gezondheidstoestand der patiënt vereischte geene
bijzondere opmerkzaamheid, ik kon mij dus onvoorwaarde-
lijk tot de behandeling der kwaal bepalen.

I RECEPT.
1. Strek hand haiifreiide lioudiug (actief^.

2. Links spits stoot hoog schrijlings zittende linkerarm uitstrek-
king (P. p. en (J. w.j.

6. Zittende riiggegraal s uitstrekking (G. w. aan liet hoofd).
4. Strek vast regts zij huig links zijde spanning (P. p.).
ö. Strek voorwaarts liggende 2 been naar links voering (P. p.t.
ö. Strek stok vast zittende romp uitstrekking (G. w. aan stok).
7. Links strek regts vademend hoog schrijlings zittende tere<»i-

drukking (P. p. - beide armen gesteund).

8. Strek hand hangende liouding (actief).

9. Heup vast hoog zittende 2 knie buiging en uitstrekking (P. w.
en G. w.),

10. Hef steun staande iiorstspauning (P. p. - linkerarm liooger).

De meeste nommers van dit recept zijn tegen de sjiier-

en ligament retractiën ingerigt; N°. S en 6 bevorderen de

normale contractie der gerelaxeerde spieren. N°. 7 werkt

bijzonder op de wervelzuilen en hare banden. 9 en 1 0

zijn er bijgevoegd om het recejit comjileet te maken. In

den beginne liet ik de patiënt slecht.s na N°. 1, I, 7 en 10

eenen gang in gestrekte houding maken, op een aan de

zoldering hangend lood aan, later deed zij dit tiisschen

elke beweging. Nadat de patiënt op de daarbij gemaakte

fouten was opmerkzaam gemaakt, was zij spoedig zelve in

staat het ligchaam in eene regte houding te stellen. Na
zes a zeven weken was het ligchaam loodregt en de scheef-

heid ook reeds zigthaar verbeterd.

IT RECEPT.
1. Strek hand hangende houding (actief^.

2. Links strek regts vademend regts gang staande ademing (10
maal - G. trekt aan dc linkerhand).

3. Regts rek vademend hoog schrijlings zittende regterarm terug-

voering (P. w. en G. w.').
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4. Links spits stoot hoot; schrijliups zittriulc linkerarm uitstrek-

king (P. p. en G. «•.).

ó. Links strek regts vailemend l)eeii voorwaarts liggende houding

(actief).

6. Heup Viest vrij op de teeneii .staande knie buiging en uit-

strekking (actief - 4 maal).

7. Links strek, regts spreek regts gang staande nek terughuiging.

(G. w.)

8. ytrek hoog schrijlings zittende regterarni-nederbuiging. (G. w.-G.

trekt aan de linkerhand.)

9. Tegenstaande kuitspanning en op de teen verhefling (actief -

3 en 4 maal.)

10. Zittende ruggegraats uitstrekking. (G. w. iuin het hoofd.)

11. Strek span staande linkerknie ojiwaarts buiging en regterknic

nederdrukking. (G. w. en P. \v. - linkerhand hooger).

1‘i. Hef steun staande borst spanning. (P-p-)

In dit recept is de vt-rhouding tusschen de relaxeerende

en contraherende bewegingen tamelijk gelijk. De eerste zijn

bijzonder door N’. 1, ;i en 4, de laatsten door N’. 3, 5

en S voorgesteld; N". (! ,
9 en 12 hebben zooals bij het

recept 9 en 10 meer een diaetetisch doel. Bij het

gestrekt loojten bediende de ))atient zich van eenen gordel,

die, voorzien van twee hangsels aan de zijden om de

handen te steunen - om het bekken vastgemaakt, de uitstrek-

king van den rug vergemakkelijkt. Ook te huis werd deze

beweging met 2 van het laatste recept uitgevoerd. Aan

het corset, dat de jjatieut tot heden gedragen had, werd

zij langzamerhand ontwend, zoodat zij het, toen zij uit de

behandeling kwam, geheel ontberen kon. Het resultaat van

deze kuur van drie a vier maanden was zeer voldoende,

daar de verkromming w'erkelijk minder gew'orden was, en

het de patiënt nu mogelijk werd, door eene goede houding

en de opvolging van zekere voorschriften
, zelve tot het doen

voortduren viin dezen gunsligen toestand mede te werken.

.\lle verdere diftormiteiten zijn slechts in zeer geringe

mate of in het geheel niet gerepresenteerd geworden.

Kyphüsis in ligten gnuid of rondvonnige ruggegraats-
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toestand, gaat bij de lijders gewoonlijk met intellect nel p

laxheid gepaard, die der geneeskundige gymnastiek de ge-

nezing zeer beiuoeijelijkt. Ik heb daarom in zoodanige

gevallen wel eens eeue machine aangewend
,

die de patiënten

dwingt zich regt op te houden en die zij dagelijks eenige

malen moeten aandoen. Kyphosis na spondylar-lhrocace

komt in den regel eerst verouderd onder geneeskundig-gym-

nastische behandeling, waarbij dan hoofdzakelijk de prophy-

laxis in het oog te houden is.

Bij de lordosis, die gewoonlijk met verzwakte buik-

wanden te zamen gaat, wordt bijzonder eene versterking

der buikspieren geindiceerd. De gedupliceerd-concentrische

bewegingen die hierbij ^uingewend worden, hebben door

haren normaal contraherenden invloed, ook bij onderlijfs-

breuken bijzonder goede diensten bewezen. Dr. ULiiicn

zegt dajirover in zijn tweede jaarberigt, bladz. 40: ,/ Bijna

alle gymnasten stemmen daarin overeen, dat onderlijl's-

breuken als voor hunne behandeling dankbare ziekten gelden

kunnen. Jeugdige personen worden gewoonlijk alleti, volwasse-

ne minstens voor de helft volkomen genezen, wanneer zij met

de noodige standvfistigheid de behandeling blijven volgen.”

De geneeskundig-gymnastische behandeling wordt gedu-

rende het gansche jaar, uitgenomen zon- en feestdagen,

dagelijks toegediend.

De uren van behandeli ug zijn :

VOOR HEEREN-PATIE>'rEN,

van 7 tot 9 ure des morgens
,

(gedurende de winter-

maanden van 7| tot ure).

VOOR DAMES-PATl ENTEN
,

van 1 1 ure voormiddags tot 1 1
ure des namiddags.

Toegang tot de laatsten wordt slechts aan dames en

artsen vergund.



De lokaliteiten der iiirigtiiig bevinden /ifdi op fle

(«irste verdiend ng van een zijgebouw van het vroegere

//Hotel des Pavs-Bivs.’^ Zij bestaan nit twee hooge zalen

en eene garderobe.

De apparaten bestaan uit: een half dozijn hoogere

en lagere plinten (voor de rijdende, zittende of liggende

uitgangsstellingen)
;

- een toestel met eenen verzetbaren

dwarsbalk (voor de half rijdend of gesteund staande uit-

gangsstellingen); - eene machine die twee sportinasten

,

twee touwen, een hefplank, een borstspannings- en een span-

gestel (de laatsten verzetbaar) in zich vereenigt (1) ;
- een

stellaadje, bevattende een sportmast, eene ladder en eene

hefplank
,

en nog andere bijna uitsluitend frot de genee.s-

kundig-gynmastische behandeling dienende apparten.

Daar de mannelijke en vrouwelijke assistenten, ter

behandeling der )>atienten noodig, eerst behoorlijk gevormd

en onder\vezen moesten worden
,
was het voor mij bijzonder

veel waard in de hulp mijner zuster, die de uitvoering

(Ier gymnastische bewegingen verstaat en bij mij inwoont
,

eene krachtige ondersteuning te vinden.

Bezoeken tot aanmelding van patiënten

,

enz., wanneer

geene bijzondere afsj)raken gemaakt zijn, worden in het

spreekuur des namiddags van 8 tot 4 ure ontvangen.

Bij de bepaling der kosten voor de aanwending der

geneeskundige gymnastiek is gezorgd, dat ook minder be-

middelden daarvan gebruik kunnen maken, dit vereischt

echter, zoowel als het aangaan van een abonnement, eene

voorafgaande bespreking.

Voor ])aedagogische gymnastiek, tot lieden slechts

(1) Deze machine heb ik naar eene in de gymiiuütische kmirzaal van

l)r. IIAOPT in Nassau aanwezige, en van Bcrljjn atkoinstige , trachtten in

te rigten.
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door jeugdige i)ersoiien bezocht, wordt van 1 Octobcr lot

1 Juli] met twee oefeningsure.i jter week de gelegenheid

aangeboden. Om het opuemen van nieuwe elèves te ver-

gemakkelijken, is het zoo ingerigt, dat in d<*ze tijdruimte

driemaal een cursus, ieder van drie maanden, plaatsheeft.

Do uren voor paedagogische gymnastiek zijn thans gesteld

als volgt:

VOOR JEUGDIGE DAMES EN MEISJES.

Kerst e afdeeling; Dingsdag en Vrijdag, van fi tot

7 ure des namiddags.

Tweede afdeeling: Woensdag en Zaturdag, van 2 tot

•'5 ure des namiddags.O

VOOR JONGENS.

Maandag en Donderdag, van 6 tot 7 ure des namiddags.

Toegang tot de oefeningen der meisjes wordt slechts aan

dames veroorloofd.

De conditiën zijn zoo gesteld, dat wanneer verscheidene

kinderen uit een en hetzelfde huisgezin aan de gymna'^tiek

deelnemen
,

de kosten minder worden.

Meestal, ja bijna uitsluitend worden daarbij vrije oefe-

ningen uitgevoerd. Tot deze beix'rkte aanwending der

paedagügisch-gyinnastische oefeningen zal het nog wel eenige

tijd bepaald blijven, want d;iar ik zelfs bij oudere kinderen

geene ligchamelijke opvoeding en vorming heb kunnen

waarnemen, zoo kun ik ook geene elcves verwachten, welke

daarin reeds eenige vorderingen gemaakt hebben, en slechts

in dit geval zoude eene meer uitgebreidc toepassing van

bovengenoemde oefeningen te wenscheu zijn. Bedenkt men

daarbij, hoe moeijelijk het is, elèves, die menigmaal met

gebreken naar geest en ligchaam behebt zijn, in twee uren
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per week, in d(- ligchamelijke opvoeding tot eenige vorde-

ring te brengen, zoo mag men het bovengezegde wel

geregtvaardigd achten.

Aan de paedagogisehe gvmnasliek moesten wel geene an-

dere dan gezonde kinderen deelnemen, bij eene rationele

beoefening derzelve kunnen echter ook de znodanigen toe-

gelaten worden, die aanleg tol eene of andere ziekte bezit-

ten. Een zekere grens mag echter daarbij niet overschreden

worden. Aaideg tot scoliosis b. v. kan men in eeneu

ligt^n en hoogen graad verdeelen. Voor beide toestanden

zal wel de geneeskundige gymnastiek het meest gepaste

middel zijn, wordt het echter verlangd, dan kunnen die

van de eerste categorie ook aan de paedagogische gymnas-

tiek deelnemen, terwijl diegene welke in den laatstgenoem-

den graad vallen, gewoonlijk de geneeskiindig-gymnastisohe

behandeling ondergaan moeten (1)

Ook voor volwassenen is de paedagogische gymnastiek

een onontbeerlijk diaetetisch middel, het zij dan om reeds

voorhandene kleine afwijkijigen in het organismus te ver-

zachten of te herstellen, of om hel ligchaam te versterken

en tegen schadelijke invloeden, die beroep, levensmanier

enz. op den mensch uitoefenen
,

zoo veel mogelijk te be-

schermen en ziekten te voorkomen.

(1) Onrters
, di» dikwijls mei de beste oogmerken ter voorkoming of zelfs

tot genezing van scheefheid enz. hunne kinderen nnn ringen en stangen
laten haiig<-n en werken, zijn helaas niet op den regten weg, wanneer zij

meenen
, dat zij door het doen inriglen van apparaten

, aan de voorwaarden
eener gymnastiek, die nut stichten zal, voldaan hebben. Ik geef hun
den raad

,
de kinderen liever los en vrij zich te laten bewegen , en zoo zij iets

wezenlijk goeds voor hen doen willen , daarop te letten
, dat zy de slechte ge-

woonte van op een heen te staan, niet involgen kunnen. Bij het zittend
schrijven

, waarbij men op de beide ellebogen behoort te leunen
, naaijen enz.,

zorge men daarvoor dat de romp regt gehouden worde, zoo mogelijk
met ondersteuning van den rug. Ook vermijde men, den regterarm al-
leen te laten gebruiken enz.
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AVelk voordeel en welk eeue aangename uitspanning zou

het den koopman, den geleerde of andere personen,

wier maatschappelijke betrekking voornamelijk en bijna

uitsluitend den geest voortdurend werkzaam houdt, en

waarbij het ligchaam slechts als ter loo|)s en zeer eenzijdig

in werking gebragt wordt, eene algemeene en voor hen

gepaste gymnastiek van één uur oji eenige avonden der

week, niet aanbrengen? Het is toch verreweg verkieselijker

daartoe in tijds vrijwillig eenige uren af te zonderen, dan

later door ziekte gedwongen
,

zich aan eene dikwijls veel

tijd roovende geneeskundige behandeling bloot te stellen.

Welk een onberekenbaar voordeel zou er voor de vrouw

uit ontstaan, waanneer zij minder gekunsteld en meer na-

tuurlijk leven en zich kleeden wilde. Reeds om de

schoonheid van haar voorkomen, zou het nalaten der

gewoonte om zich in te rijgen en te* misvormen zeer te

wenschen zijn, maar ook de gezondheid wordt door

eenen valschen schoonheidszin of modeliefde, door het

dragen van corsetten enz., die de activiteit der edelere

organen hindert en velerlei afwijkingen in het organisraus

veroorzaken, geheel en al ondermijnd. Uit hoofde der ge-

woonheid en den verzwakten toestand der rompspieren is

eene plotselinge aflegging der corsetten natuurlijk niet

raadzaam, en dikwijls schadelijk; dit kan slechts langza-

merhand en het best, onder het gebruik maken van gym-

nastiek voor zieken of gezonden plaats hebben. Mogten

oudere en jongere dames zich tot dit doel te /.amen

vereenigen en ook de vooroordeelen kunnen over-

winnen, die nog ten opzigte van het gebruik der gym-

nastiek bestaan, zij zouden daarmede zichzelven en der

nakomelingschap groote diensten bewijzen.

Om een cursus voor volwassenen te beginnen, moet zich

een zeker aantal ixjrsonen vereenigen, zoodat aanmelding
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tot deeelneming stet;ds aangeuaara is. \’oor hoeren ligt

reeds eene lijst ter verdere inteekening gereed.

liet doet mij genoegen ten slotte te kunnen mededcelen,

dat de beoefening der Lingsche gymnastiek zich reeds buiten

de inrigting heeft nitgebreid. De heer Dr. noutier heeft

als arts van het gereformeerde weeshuis alhier, cp zich

genomen de paedagogische gunnastiek voorloopig bij de

meisjes in praktijk te brengen. Op verzoek van genoemden

heer, zoowel als van heeren regenten van dat gesticht,

heb ik de leiding daarvan aanvaard. De oefeningen ge-

schieden ook tweemaal in de week, in een daartoe geschikt

lokaal van het weeshuis.

Indien men hierop, zoo wel als op de meer on meer

ontwakende sympathie voor gymnastiek eenige hoop

gronden mag, dan is de tijd niet meer verre af, dat

Nederland niet langer met eenige afzonderlijke inrigtin-

gen voor meer of minder irrationele gymnastiek tevreden

zal zijn, maar dat de Staat de opvoeding zijner burgers

zal voltooijen
,

door met de verstandelijke opvoeding

de ligcha melijke te doen gepaard gaan.

Ik eindig mijn berigt met den wensch, dat men
het doel van dit geschrift erkennende, het gebrekkige

daarin verontschuldigen moge, terwijl ik mij vlei dat

ik, bij een onbevooroordeeld onderzoek van mijnen ar-

beid, bij geneeskundigen, paedagogen en bij het

publiek eenige belangstelling voor de inrigting en de

Lingsche gymnastiek zal hebben opgewekt.
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Regtszijilige S-vorniigc seoliose. . .

» Levi(^ 9 Idiotisimis

» Roelants Mevr. j- 64 Parahtische en anaestheti-schc verschiji

len
, voornamelijk aan de regterzi

Obstrnetie

, G. Ij. ï'nhri Mej. , 26 Regtzijdige S-vorinigc .seoliose. Obstrur

Koude e.Ktremitciten

„ Vrolik Pt V
0 St. A'itiisdans (ligte graad) ....

. Sleurs -V
19 Rlcekzneht. .\nienorrhoc. ....

, Mess, te Scheveningen •f >t
13 Klierziekte. Hoofdpijn. Koude extreinitei'

Chir. de Ijange 16 Regtzijdige seoliose. Algemeeue zwakh

Dr. G. L. Puhri ft » 16 Regtzijdige S-vormige s<-oliose. Zeninvzwal

Koude extremiteiten

*, Meerburg t tt
20 Aanleg tot scoliosis en kyphosis . .

„ Meerburg V n
14 Aanleg tot seoliosis

Chir. van ’t Hofl' Mevr. ff
54 Beving, voornamelijk der regterzijde.

Dr. G. L. ruhri Mej. ff
22 Regtszijdige S-vormige seoliose. . .

n Nolen K n 16 Regtszijdige 8-vormige seoliose. . .

Chir.N’ogel , .
10 Regtszijdige 8-vormige seoliose. . .

Dr. Schmidt .y y 6 Aanleg tot seoliosis

j Vrolik 1 H 1
12 Linkszijdige seoliose

» Sleurs Alevr. ÓO Zenuwaehtige en asihmatische aandoening

1 Obstructie

, Sleurs Mej.
,

1

ló Kvpho.sis (door spierzwakte)

„ Hanegraaff
1

' y 15 Regtzijdige S-vormige seoliose. Hoofdj)

Amenorrhoe. Koude extremiteiten. .

„ Bickcr Caarten.. ..
j

ff ff

1

13 Tubereulo.sis

i i
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Overgegaan tot de paedagogisehe gymnastiek.

De scoliose slechts tegengegaan.

Nog in behandeling.

Nog in behandeling.

1 Wegens tegenzin van de patiënt moest de kniir wor-

den nagelaten.

in weerwil der kuur het gebrek toegenomen.

Overgegaan tot de paedagogisehe gymastiek.
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I
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1
I
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l)r. Flanegraafl’ V.N. 14 l^lan^rijke re^tszijdi^e seoliose, . . .

1

» Sehniidt
'

!/ » 7 Regtszijdige seoliose

# Molewater V 14 llegtszijdige S-vorniige scoliose. . . .

, Meerburg
• ff M 11 Aanleg tot scoliosis. Pes valgus . . .

, Polaiio V ff
1-2 Kyphosis (ten gevolge van spondylar-thrc

('hir. Vorstman " V 15 Regtszijdige S-vormige scoliose. . . .

Dr. Kallenbach
It ff 13 Aanleg tot scolio.sis en pes valgus. . .

» Levié V ff 15 Linkszijdige scoliose

» Kallen bacil
•f ff 9 Aanleg tot scoliosis en lordosis. . . .

V Groshans ff 7 Aanleg tot scoliosis

/ Meerbare 13 Regtszijdige scoliose

/ Meerburg V V 11 Linkszijdige scoliose

» Meerburg Dellv 42 Schrijfkramp. Zenuwzwakte '

• Jjevié f 37 Neuralgische en hypoehoudrische aandoenin

gen. Dvspepsie

„ van Volleiihoven .. tt tt 45 Dyspepsie. Congestie naar het hoofd. Koud

extremiteiten. Haemorrhoideu . . .

» Koelants ’ 44 Duizeligheid. Obstructie. Koude extremi

feiten

Schniidt tf ¥ 11 Congestie naar het hoofd. Hoofdpijn. Kouch

extremiteiten

^ (ï. L. Fiihri ft ¥ 54 Zenuwachtig. Gebrekkige spijsvertering. OV

structie

» vau der 1’ant V ¥ 53 Ilalfzijdigc verlamming na apoplexie. .

^ Xnrtier ft „ 31 .\lgemeene onregelmatige innervatic der spi>

ren (ten gevolge van organisch gebrek

„ Roelants t ff 35 Schrijfkramp. Obstructie, ('’ongestie iia.

hei hoofd

1, Kallenliaeli ¥ u 23 Zwakke borst. De borstkas aan de regtei

zijde ingedrukt. Koude extremiteitei
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. lil weerwil der kuur het gebrek tocgeiiomeii. Nog

I iu behandeling.

1 De behandeling gestaakt wegens bijkoinciide ont-

steking der wervelen.

Nog iu behandeling.

Nog in behandeling.

i

{

De spierkracht en het in- en uitadeniingsvermogen

I verlieterd.

Nog in behandeling.

Nog in behandeling.

;

Nog in behandeling.

Nog in behandeling.

Nog iu behandeling.

1 Nog iu behandeling.

1 Nog in behandeling.

De algemeene toestand veel verbeterd.

Nog in behandeling.

1

De patiënt kou de dagelijks uitgeoefende bewegin-

gen met meer juistheid uitvoeren.
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*f H 57

„ Levic iü

* G. L. Euhri tt M 6

H Groshans 18

» Groshaus
•/ H 50

, Roelaiits V H 17

Chir. Vorstman 8

Dr. van der Hoeven .. H U 14

» Schuijt H ff 14

» G. L. Euhri
it H 21

u Sleurs 41

H Kallenbach U ¥ 12

» Kist a H 8

, Sleurs ¥ .y 24

* Sleurs ir ¥ 15

r Slenrs 8

» N*olen

¥ H

¥ ¥ .32

, Molewater ¥ ¥ 23

y de Monchv ¥ ¥ 7

Chir. van ’t Hoff ff ¥ 40

Dr. Levic ¥ ƒ/
j

32

, Ekker , , 1

1

42
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.

St. Vituwlans (,lii?te graadi

Gebrekkige spijsvertering. Obstructie. Coii

gestie uaar het hoofd. Iloofdpiju. Koude

j

extremiteiten

i

Klierziekte. Dyspepsie

j Zenuwzwakte. Obstructie. Koude extre

! miteiteu

Habitus phtliisicus. Obstructie. Congestie

naar het hoofd. Koude extremiteiten,

llypertrophie der lever. Obstructie. Con

!

gestie uaar het hoofd. Zenuwzwakte. .

Ilegtszijdige S-vormige scoliose. ....
Kyphosis (na spondylar-throeace) . . . ,

Kyphosis (door spierzwakte)

Caput obstipum

Zenuwzwakte. Koude extremiteiten . . .

Gcwrichts-Rheumatismus

Habitus nervosus. Gebrek aan eetlust. Con-

:

gestie naar het hoofd

i
Klierziekte, .\nkylose van het linker knie-

I

gewricht . . . .

Lendenpijn

Epilepsia iucompleta

Einphyseem der long.Gastrische aandoeningen.

Regtsijdigc S-vormige scoliose. Paralytische

' aandoeningen der regterzijde

I

Tuberculosis

j

Aanleg tot scoliosis

I Yerlaininiug en atrophic van den regter-

sehouder

j

Regtszijdige S-vormige scoliose

j

Toenemende algemcene verlamming . . .
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