
n juni 1816 beschreef de Ierse arts Samuel 
Black (1762-1832) de ziektegeschiedenis-
sen en zijn bevindingen bij sectie na de 

dood van twee van zijn patiënten: de 56-ja-
rige leraar Mr Marron en zijn leeftijdsgenoot 
pastoor Joseph McCormick. Al eerder, in 
1795, had hij enige gevallen van hartziekten 
beschreven. Hij onderscheidde mensen die 
vatbaar waren voor hartziekten en zij die dat 
helemaal niet waren. Tot de eerste categorie 
behoorden volgens hem de ‘gestresten, de 
vetlijvigen en de veeleters’. Tot de tweede 
categorie de ’vrouwen, het voetvolk in het 
leger en de armen’.

Ondraaglijk
Leraar Marron was altijd gezond geweest, 
maar had het jaar voor zijn dood een grote 
hoeveelheid stress doorgemaakt; in korte 
tijd waren al zijn kinderen achter elkaar 
komen te overlijden. Het eerste symp-
toom van de lichamelijke ziekte was een 
ondraaglijk scherpe pijn in de borst achter 
het borstbeen tijdens een wandeling tegen 
een heuvel op. De pijn straalde uit naar zijn 
linkerschouderblad en linkerelleboog. Bij 
inspanning kwam de pijn, bij rust verdween 
die. Uiteindelijk wekten de aanvallen hem 
tijdens de slaap. In juli 1804 overleed hij vrij 
plotseling.
Pastoor McCormick was, buiten enige aanval-
len van jicht en last van aambeien, eveneens 
gezond. Totdat een stressvolle periode in 
zijn leven aanbrak. Hij moest afscheid nemen 
van de parochie en verhuizen naar het 

zuiden van Ierland. Op eerste kerstdag nam 
hij afscheid van zijn parochianen, hetgeen 
veel van hem vergde. Teruglopend naar zijn 
huis werd ook hij overvallen door hevige 
pijn in de borst. Wanneer hij even rust nam, 
verdween de pijn. De aanvallen kwamen 
regelmatig terug, bij lichamelijke inspanning. 
Ook hij werd uiteindelijk ’s nachts wakker 
van de pijn en ook hij overleed in juli 1804.

Vervet en verbeend
Bij de opening van het lichaam van de leraar 
viel het dokter Black op dat het kraakbeen 
tussen de ribben en het borstbeen geheel 
‘verbeend’ was, dat er verharde plekken in 
de wand van de aorta - de grote lichaams-
slagader - te vinden waren, het hart ‘vervet’ 
was en de kransslagaders geheel verbeend 
waren.  Ook bij de pastoor was het kraak-
been verbeend, het hart vervet en de krans-
slagaders ‘verbeend’. 
Wij weten allemaal dat zowel de leraar als de 
pastoor leed aan angina pectoris, die later 
zelfs in rust optrad, en dat beiden overleden 
waren aan een hartinfarct. Maar het mooie 

van het artikel van Black was de duiding die 
hij aan de twee ziektegeschiedenissen gaf. 
Hij dacht dat de verbening van de krans-
slagaders het gevolg en niet de oorzaak van 
de ziekte was, en riep zijn collegae op om op 
zoek te gaan naar de ziekte die aanleiding 
gaf tot de aderverkalking. Hij dacht zelf aan 
een ontsteking of spasme van de slag-
aders, waardoor ‘kalk’ in de wanden wordt 
opgeslagen. Hij schrijft vervolgens uitvoerig 
over de stress die de mannen voorafgaande 
aan hun ziekte hadden ervaren. Net als in 
zijn 1794 artikel verbaast hij zich over het 
feit dat het een ‘mannenziekte’ was, die 
vooral voorkwam bij vetlijvige welgestelde 
mannen die dagelijks aanschoven aan rijk 
gedekte eettafels en die weinig ophadden 
met lichamelijke arbeid. Ten slotte spreekt 
hij zich uit over preventie: lichamelijke arbeid 
en beweging, matigheid met vet en niet te 
veel eten. Maar, zegt hij, hier zijn karakter 
en uithoudingsvermogen voor nodig, en dat 
ontbreekt bij de meeste mannen.

Tijd ver vooruit 
Dokter Black was zijn tijd ver vooruit. Hij 
wist dat arteriosclerose - slagaderverkal-
king - ontstaat door ontsteking van de 
slagaderwand, dat geestelijke stress angina 
pectoris en een hartinfarct kan veroorzaken, 
dat lichamelijke inspanning en matigheid 
heilzaam zijn en dat veel mannen dat laatste 
vaak niet kunnen opbrengen. Blacks artikel 
is een juweeltje in zijn soort.
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