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Opzet presentatie 

• Aanleiding onderwerp

• Bernardino Ramazzini als vader van de arbeidsgeneeskunde

• Ramazzini’s hoofdwerk

• Casus als venster voor nader onderzoek

• Zwavelzuur industrie 

• Hoe loopt het af? 

• Discussie

• Conclusies



Bernardino Ramazzini – Ziekten der werkers

• Italiaanse hoogleraar 

(1633-1714) Modena/Padua

• 1690 colleges ‘beroepsziekten’

• 1700 + 1713: 

De morbis artificum diatriba

• 1724 NL



Ramazzini’s hoofdwerk



hoofdstukken



Spiegel van Het Menselyk Bedryf 1694



Chymici



La Vitrioleuse = de Zwavelzuurwerpster



• Vitriool(olie) < Lat. vitreus/vitreolus = ‘glasachtig’

• Gehydrateerde zwavelzuur zouten: Fe, Cu, Mg, Zn

• Delfstoffen: ijzersulfaat kopersulfaat

pyriet /‘ijzerkies’ cuprum

pyr = vuur aes cyprium

Elba (It)-Portoferraio Cyprus



producten

2FeSO₄ + H₂O  H₂SO₄ + FeO₃ + SO₂ = (groene) vitrioololie

Tbv goud-/zilverscheiding
kleurstoffen / textielblekerij
medicijnen
andere industriële toepassingen

Toen & nu: belangrijkste universeel toegepaste grondstoffen!



productie

Agricola 1580



productie



Casus Cassina versus Corradi





aanklagers vs aangeklaagden

• Dr Cassina

• Burger Onofrio Onofrii

• Klacht: longklachten

• Bewijslast: medische literatuur/ 
statistieken/parochie-register 

• Eis: vertrek zwavelzuur fabriek

• Corradi

• 3 Joodse gebr Zarfatti [koopman]

• Start productie 1664 in Finale, 
uitbreiding 1687 

• Eerder geen klachten?



Finale (Emilia) bij Modena



andere spelers

• Hertog van Modena gaf vrijbrief productie binnen hertogdom 
Modena

• Gouverneur (Podestà) van Finale delegeert medisch-chemische casus

• Eigen onderzoek gouverneur: ondervraagt omstanders, 
werkplekbezoek

• Gouverneur rapporteert aan hertog

• Oordeel rechters?

• Rol Ramazzini en Duitse geleerde Leibniz



Nederlandse zwavelzuur industrie

• Venetië > Antwerpen > Amsterdam

• Textielblekerij: karnemelk/azijn > sterk-water = salpeterzuur

• Aparte beroepsgroep: destillateur (alc)/apotheker > sterk-waterstoker

• Salpeterzuur > zwavelzuur (>salpeterzuur)

• ‘Hellebrandstof’: longschade, ‘dood en verderf’. 

• NL: 1833, 1835 Ketjen: fabriek voor vitrioololie

• Protesten omwonenden: overal stank, schade tuinders…

• Medisch goedgekeurd….: ’De schoorsteen moet roken’



‘De schoorsteen moet roken’

• 1796/1836/1858 wetgeving mbt
vervoer Vitriool etc.

• 1875 Hinderwet > 

1993 Wet milieubeheer

• Na WOII: aandacht voor 
leefomstandigheden, gezond 
milieu en natuurbescherming. 

• > Akzo(Nobel)



Rechtszaak Italië

‘En hoeveel waarde hecht men eraan te geloven dat de Rook van 
Vitriool, die wordt gecalcineerd [oxideren door verhitting] om het te 
gebruiken voor het fabriceren van Solimato [corrosief sublimaat], de 
gezondheid van degenen die hem in grote hoeveelheden inademen 
aanzienlijk kan schaden?’



Rechtelijke uitspraak

‘Eind’lijk hebben de Regters den Koopman begunstigt, en den Vitriool
om syn Onnoselheyt vry gesprooken; of een Regtsgeleerde in dese zaak 
na behooren heeft geoordeelt, laat ik aan de Natuur-Geleerde over.’

Ramazzini



Hoe het verder afliep met het stookhuis

• 1694 dreigend faillissement ivm aan-/afvoer problemen op de Panaro

• verlenging vergunning voor 6 jaar 

• 1704 faillissement en verbanning na 40 jaar productie in hertogdom 
Modena



Discussie: Stook-Huis en/of doofpot?

• Voortschrijdende inzichten? 

• Juridische / politieke vertragingen bij welzijnsaspecten.   

• Korte / langere termijnbeleid: preventie/schadelastbeperking? 



Conclusies

• Negatieve gevolgen bij de productie van chemische stoffen voor de 
direct betrokkenen en voor de omgeving waren al eeuwen geleden 
bekend, maar werden (nog) niet juridisch erkend.

• Economische belangen prevaleren boven het welzijn van burgers en 
het milieu. ‘De schoorsteen moet roken’ > ‘de vervuiler betaald’.

• Toekomstperspectieven mbt samenwerking arbeids-
(hygiënische/geneeskundige) en milieugerelateerde expertise?! 

= environmental health



‘Why should we look to the past in order to prepare for the future? 

Because there is nowhere else to look.’ James Burke



Dank voor uw aandacht!

Vragen?

Jurjen Breedijk, bedrijfsarts
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