
- 1 -

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
 
 
 
Citation:
 
G.G.J. Rademaker, Levensbericht C.S.  Sherrington, in:
Jaarboek, 1953-1954, Amsterdam, pp. 264-269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This PDF was made on 24 September 2010, from the 'Digital Library' of the Dutch History of Science Web Center (www.dwc.knaw.nl)

> 'Digital Library > Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), http://www.digitallibrary.nl'



- 2 -

LEVENSBERICHT 

VAN 

SIR CHARLES SCOTT SHERRINGTON 

(28 Nov. 1858 - 1 Maart 1952) 

Op 4 Maart 1952 overleed op 94-jarige leeftijd de grote Engelse 
physioloog Sir Charles Sherrington, een van de grondleggers der 
moderne neurophysiologie. 

Zijn grote verdiensten voor de wetenschap werden tijdens zijn 
leven erkend door zijn verkiezing tot voorzitter van de Royal Society. 
door het toekennen van de Nobelprijs, door zijn verheffing in de 
adelstand en door zo talrijke ere-doctoraten, ere-lidmaatschappen en 
andere onderscheidingen, dat het aantal te groot is om deze hier 

alle te kunnen vermelden. 

Zijn belangstelling voor de neurophysiologie werd gewekt door 
de voordrachten en demonstraties van David Ferrier en van Goltz 
op het in 1881 te Londen gehouden Internationaal Geneeskundig 
Congres. 

In aansluiting aan de proeven van Fritsch en Hitzig, die in 11\70 
bij dieren hadden vastgesteld, dat bij electrische prikkeling van 
bepaalde delen van de hersenschors zich bewegingen van bepaalde 
lichaamsdelen der tegenovergelegen zijde voordoen, werd door 
David Ferrier op dit congres gedemonstreerd, dat verwijdering van 

deze bepaalde delen der hersenschors een verlamming van deze 

lichaamsdelen tengevolge heeft. 
Goltz liet op dit congres zien tot welke verrichtingen honden, 

waarbij hij lange tijd tevoren de grote hersenen geheel verwijderd 
had, nog in staat waren. Dit wekte dermate het enthousiasme van 
de jonge Sherrington op, dat hij aan Goltz verzocht het bij deze 

dieren resterende gedeelte van het centrale zenuwstelsel te mogen 
onderzoeken; een verzoek, dat tot zijn grote vreugde door Goltz 
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werd ingewilligd. Dit eerste zijner onderzoekingen betreffende het 
centrale zenuwstelsel werd door hem in Cambridge onder leiding 
van Prof. Langley verricht en in 1884 gepubliceerd. 

In 1885 brak in Spanje een epidemie van cholera uit en dit deed 
Sherrington, tezamen met Graham Brown en C. S. Roy, besluiten 
aldaar een onderzoek naar de oorzaak en aard dezer ziekte te gaan 
instellen. Met een groot materiaal van aangetaste weefsels, verkregen 
bij 25 obducties, keerde het drietal naar Engeland terug en hun 
bevindingen werden in de Proceedings of the Royal Society gepu
bliceerd. 

In 1886 brak in Italië een cholera-epidemie uit en ook nu trok 
Sherrington daar heen. Met het verzamelde materiaal keerde hij nu 
niet naar Engeland terug, maar ging er mee naar het laboratorium 
van Virchow te Berlijn. De oude Virchow toonde echter weinig 
belangstelling en daarom wendde hij zich tot Robert Koch, onder 
wiens leiding hij een jaar enthusiast werkte en veel leerde. Het 
resultaat van het aldaar verrichte onderzoek werd eveneens in de 
Proceedings of the Royal Society gepubliceerd. Tijdens dit verblijf 
in Berlijn volgde hij de colleges van Helmholtz, Du Bois Reymond 
en Waldeyer. Alvorens naar Engeland terug te keren, werkte hij 
eerst nog enige maanden bij Pflüger in Bonn en bij Goltz in Straats

burg. Van deze verschillende onderzoekers heeft hij later interessante, 
door Fulton opgetekende, beschrijvingen gegeven. 

In 1890 werd Sherrington tot "lecturer in physiology" aan het 
Sint Thomas Hospital in Londen benoemd en in 1891 tot professor
directeur van het Brown Instituut, een door Thomas Brown in 
Londen gesticht ziekenhuis voor dieren, waarvan o.a. ook Sir Victor 
Horsley directeur is geweest. In de vier jaar, die hij aldaar bleef, 
deed hij onderzoekingen omtrent de veranderingen in het bloed 
tijdens ontstekingen, over afdalende en opstijgende degeneraties in 
het ruggemerg na experimenteel aangebrachte laesies en ook zijn 
klassiek onderzoek, met behulp van de "remaining sensibility", 
omtrent de periphere uitbreiding van de vezels der achterwortels 
van het ruggemerg (begrenz,ing der dermatomen), gepubliceerd in 
de Philosophical Transactions van 1893. In deze tijd werd door hem 



- 4 -

266 

buitendien voor het eerst aangetoond dat, in tegenstelling met de 

toen nog heersende mening, de spieren niet alleen een motorische 
'TIaar ook een sensibele innervatie hebben, Bij zijn, in 1894 gepubli
ceerd, onderzoek omtrent de eindorgaantjes van de zenuwen in de 
spieren bleek hem namelijk, dat de spierspoeltjes en de eind

orgaantjes van Golgi en Ruffini en eveneens een groot aantal 

(30-50 procent) van de spier binnendringende zenuwvezels niet 
degenereerden na het doorgesneden zijn van de voorwortels van 
het ruggemerg, daarentegen wel de doorsnijding van de achter
wortels een degeneratie en verdwijnen van deze eindorgaantjes en 
buitendien ook degeneratie van een deel der naar de spiervezels 

toegaande zenuwvezels tengevolge had, Deze waarneming voerde 

tot een grote reeks van onderzoekingen omtrent de reciproke inner
vatie van a- en antagonisten en omtrent de physiologische betekenis 
van de door hem vastgestelde sensibele innervatie der spieren (van 
het "proprioceptive system") voor de regulatie der spieractiviteit. 

Deze onderzoekingen, die na zijn benoeming in 1895 tot professor 

in de physiologie aan de Universiteit te Liverpool aldaar werden 
voortgezet, toonden aan, dat uitschakeling van de sensibele inner
vatie der spieren sterke stoornissen der motiliteit, nm!. sterke ataxie, 
onbeholpenheid, en een uitgeschakeld zijn der peesreflexen tenge

volge heeft. 
Uit deze tijd stammen ook zijn onderzoekingen over de rugge

mergsreflexen, over de reflexen die zich na het doorgesneden zijn 
van het ruggemerg nog voordoen, en eveneens zijn ontdekking, 
beschrijving en meesterlijke analyse der "decerebrate rigidity" 
( ontherseningsstijfheid). 

Voor de 7e druk van het Textbook of Physiology van Foster 

schreef hij in 1897 het hoofdstuk over de physiologie van het zenuw
stelsel en voor het Textbook van Schäfer in 1910 het hoofdstuk over 
de psysiologie van ruggemerg en medulla oblongata, twee onover
troffen hoofdstukken, waarvan de bestudering ook thans nog de 
moeite loont, daar zij talrijke waardevolle, thans min of meer ver

waarloosde en in het vergeetboek geraakte, gegevens bevatten. 
In deze hoofdstukken worden voor het eerst de overgangen van 
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het ene op het volgende neuron als "synapsen" aangeduid, waarna al 
spoedig onderzoekingen omtrent de physiologische betekenis van 
deze overgangen volgden. 

In 1907 verscheen zijn meesterwerk "The integrative action of the 
nervous system", dat geheel nieuwe, grotendeels op eigen waarne
ming berustende, inzichten betreffende de werking van het centrale 

zenuwstelsel. de coördinatie en de onderlinge invloed van de ver
schillende reflexen op elkaar leerde kennen. 

Ook wordt in dit werk, evenals reeds in vorige publicaties, aange
toond, dat niet alleen activering, maar ook een vermindering en 

tegengaan van activiteit (inhibition, remming) een essentiële functie 

van het zenuwstelsel is. 
Op grond van de door hem waargenomen sterke spierspanningen 

na decerebratie (ontherseningsstijfheid) wordt er op gewezen, dat 
uitschakeling van functies ook tot activiteit kan voeren en verschijn
selen zich kunnen voordoen, die Sherrington blijkbaar niet zonder 

meer aan ontremming durft toe te schrijven, maar voorzichtig als 

.. ,release phenomena" worden aangeduid. 
Zijn onderzoekingen omtrent activering en remming brengen ook 

de merkwaardige nawerking van activerende prikkeling ("the af ter 
discharge"), het ontstaan van activiteit na beëindiging van een 

remmende prikkeling ("rebound reactions"), en tevens de shortening 

en lengthening reactions aan het licht, verschijnselen, die eveneens 
nauwkeurig geanalyseerd worden. 

Ook de jarenlang voortgezette, tezamen met Graham Brown en 
(de zich later Leyton noemende) Grünbaum verrichte onderzoe

kingen omtrent de functie van de motorische schors der anthropoide 
apen met behulp van electrische prikkeling en van partiële extirpa

ties van dit schorsgebied moeten hier genoemd worden. In de in 
1917 verschenen publicatie van Leyton en Sherrington staan de 
meer dan 300 verschillende motorische reacties vermeld, die hij de 
e1ectrische prikkeling van de verschillende punten der motorische 
schors werden waargenomen. Bij dit onderzoek werd ook de belang

rijke waarneming gedaan, dat prikkeling van een en hetzelfde punt 
niet steeds een zelfde motorische reactie te voorschijn roept en dat 
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prikkeling van dit punt, wanneer daaraan de prikkeling van andere 
punten is vooraf gegaan, een gewijzigde of geheel andere reactie ten 
gevolge kan hebben ("deviation of response", "reversal of response"). 

De proeven met extirpatie van gedeelten, b.v. van het "voorpoot
gebied", der motorische schors leerden, dat een tijdelijke verlam

ming van de voorpoot der tegenoverliggende zijde er het gevolg van 

was, gevolgd door een practisch algeheel herstel der functies. Bij 
de dieren met partieel geëxtirpeerde motorische schors werd 
buitendien met behulp van de Marchi-methode ook het verloop der 
cortico-spinale banen nagegaan. 

In 1913 verwisselde Sherrington zijn leerstoel in Liverpool voor 

die in Oxford. Door het uitbreken van de eerste wereldoorlog 
daalde het aantal van zijn leerlingen aldaar van 90 tot 7, nm!. 3 
mannelijke en 4 vrouwelijke studenten, die ongeschikt verklaard 
waren voor de militaire dienst, terwijl hij zelf van het "War Office" 
de opdracht kreeg, een onderzoek in te stellen omtrent de maatrege

len, waardoor de vermoeidheid in de oorlogsindustrie verminderd 

en de productie verhoogd kon worden. Zijn onderzoek in de Vickers
Maxim Shell Foundry te Birmingham bracht hem tot de conclusie, 
dat de productie verhoogd kon worden door minder arbeidsuren 
en betere sociale omstandigheden. Aan zijn advies werd gehoor 

gegeven met het door hem voorspeld succes als gevolg. 
Na de oorlog heeft Sherrington zijn physiologische onderzoekingen 

weer hervat en, tezamen met Liddell, 0.:1. een hernieuwd onderzoek 
ingesteld omtrent de betekenis van de sensibile innervatie der 
spieren voor de motiliteit, een onderzoek, dat de grote betekenis 
leerde kennen van de rekkingsreflexen (stretch reflexes) voor het in 

stand houden van de staande en andere actieve houdingen. 

In een door Sherrington, Creed, Denny-Brown, Eccles en Liddell 
in 1932 gepubliceerde monographie: "Reflex activity of the spinal 
cord" wordt een goed overzicht van de belangrijke onderzoekingen 
door hem en zijn medewerkers in de jaren na de oorlog gedane 
onderzoekingen gegeven. In October 1935, op 7 8- jarige leeftijd, 

legde hij zijn professoraat in Oxford neer. 
Sherrington interesseerde zich niet alleen voor de physiologie, 
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maar ook in het bijzonder voor poëzie en voor de schilderkunst. Hij 
heeft ook zelf een bundel gedichten geschreven en het licht doen 
zien. Van bijna alle belangrijke schilderijen van de National Gallery 
kende hij de historie. Groot was ook zijn kennis van de klassieke en 
meer recente philosophische litteratuur en het philosophisch denken 
van deze "philosopher of the nervous system" (Leon Asher) komt 
wel het sterkst tot uiting in zijn, in 1941 verschenen boek: "Man on 
his Nature", waarvan meerdere herdrukken zijn verschenen. 

De publicaties van Sherrington zijn over een groot aantal verschil
lende tijdschriften verspreid en sommige daarvan zijn daarom soms 
moeilijk te bemachtigen. Dit bezwaar wordt echter grotendeels 
opgeheven door de in 1939 door Denny-Brown gepubliceerde: 
"Selected Writings of Sir Charles Sherrington". 

Een van de vele buitenlanders, die op het laboratorium van 
Sherrington te Liverpool gewerkt hebben, was Rudolf Magnus en 
daardoor heeft Sherrington ook grote invloed gehad op diens werk 
en dat van zijn Utrechtse leerlingen. In het standaardwerk van 
Magnus: "Körperstellung" komt duidelijk deze invloed tot uiting en 
eveneens in het werk van De Kleyn, Dusser de Barenne, Stenvers en 
andere Nederlandse onderzoekers. 

G. G. J. RADEMAKER 


