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u/elke gel,louclen zal worden

1'Ii II \.\RLI]}I,

op Z0ïDilG, ll,l,llDiG en DII§DI0 7,8 el 0 Jl[l
. .+' ;,-:-,; '+.

t\§9.

Zondag 7 Juli.
's Avonrls tc 7 uur. Uitrcikirrg rlcr diplorrn,s in,lc Soeictcii

oV crc c u igi n g".
'Ie 7tl,: uur.. ('ouccr.t, iritrrgcbotlcrr rloot' geuocnrdc socirteit.

In rle panze reccptic r.un hct Hooftlbcstnur,, 
^Ígcv&rr-tliurlcn cn Letlcn op dc bovcnyoorzaal der Socicteit.

Ííaandag I luli.
's llolgcus t(, 1l ulll, pr.ccies. Opcuing rlel Algcmecnc Yclgt-

dering in dc glootc ztll rlcllluitcn-Socictcit,,.Irou motrt
13l yck err" (Harrle m rncr.hout).

\r tfloop dcr we rkzutrlheclen zul'lcn tr.etensclrtppclijkc
urcclcrlcclingcn gedtuu .nolrlctr door rlt Ileercn:

l'r'ot. J. E. r',rx Iu:nsox ,I.rr:: Ovcr. trrrcheotornie bij rliph-
tlreritis. Dr. II. A. )lrrxlr.;s lu LÉox: Bcsclroulvingen over
do .q1'nrccologic rrls een zelfstundigc rrctenscLap.

'l'c I uur: Voorrlrncht vrn l,roí. H. ?rlur: (op uitnoocligirg
vl» het HooÍtlbestuur) : Ovcr Stcrilitcit.

Na rlloop tler We tcnsohlppclijke Vcr.gurlcriug:
Orrtlrullinu van het gcrlenktccken op het grtf varr l'i.jlcn
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)r'. R.rrt.rt.:r. tlliituiten zullc:r uircc,l statn orrr I{FI. I-ci II
Irrtt ,lr' lrcullrtf|lurtts :ratr rlr.Ir Scltotclrvcg te rijdeD.)

\:r :rtl,rop ,lcl plcclrtir:lrcirl: Ilcnrric der lcden in hct I{ótel
l''nricliIt'r'". lituisstnutt. llijtocr. varr rf gcuoerncl hötel
,1,,,,r' ,lo rrnrstlckcrr r-rrrr Ifurlr.lcnr, r&ngeboden dool de
.\l,L..lir)q. IIllt tt' \'tlsr'rr.rrrl ruct bezichtiging tlcl luïne
r':r l Bt r.rlct or lr,.

's )[i,],]rrgs tc ;r,'r uur' Ir'tr.its: (]cnrccuschappelijkc uraoltijd
-i /":l I)rr colr'\'.1't Drct ('clr lrrlvo Ílcsclr rvijn, in het Hötel

Vrttr ,lorr Ilt lg, lllrrrr'lt urrrcllrout.
's .\r'rru,ls te S urrr'. ('oncclt irr r'lc Buitcu-Socicteit .,'1'r'o rr

rrrrt,t lrIYckr,rr'', rur ugr.brrr'lcrr door gcnoe;Dtle Socicteit.

Dinsdag 9 luli.

p,

U?
ó

T
llt,r'gt,us te lt uur'. \'ooltzctting tlcr .{.lgcrncelc Vcrgrdeline.
. 1 urrr': \-oorlrrrcht vtl l'roí. B. J. Srorvls (op uituoodi-
:irri vrrn lrt't lloof,lbcstrrur') : Over otttlerc eu nieurïere
t rrt ,liotott icit.

lr1. uur': G.urct'lsclrrrppelijk bezock ran rle brtlplaats
Zrrrr,lvoort, lx,r' extrt-tlein cu metinéc mrsicàle tldaÍr.
'ft{rrclrtoclrt tc ir,/r uur ulrrr I{alrlcrD.
. ri riur': lir(.stDlrlltij,l à / íi per colrvert lDet ee» holye
:i,,.clr rti.ju. irr lret hótcl f rrncklcr', Iiruisstrnat.

...'l',,

't,

-\itrL Ill[. [.c,lcri rlcl Nlaatsclrappij zal op vertoou vàu ltun
rlilrlorrrrr toer-.uLl s'olden vcrleentl tot de Societeiterl ,Trou
liroct BI-\'ckou" cn .,Vereerriging", erl vrijen toegàn[r
tot lrr,.t Stcrlelijk Muscurn o1r hct Raa<lhuis, van 10-ll
uur', t,,t lret Koloniaal Yuseurn en het MuseulD van
Iiurr-.trrii tclhcirl op het Paviljoeu iu den llaarlemrner-
Lout. r'an l0-4 uur', trrt Te)'ler"s )IuseuIn, van 11-3
uur', tírt híjt Orgclcr)nccrt in rle Grootc lierk op Dinstlag

; r'an 1-2 uur, tot lrct Pa,r'c va,r:r:inogèrtc op Dinsdag te
Fi, 1'. uur; tot rle PncurrratiscLr: inrichting, Statenbol-
ïr.: ua,]K 44, gcr.,pcnrl van 's rrrorigcns § tot 's avonds I uur, tot
-/^ ttl. (ic:ti<:lttctt voor cpilcptischc vrouwen in dc

§ a a or lll n ll Mc n Bosc to

t. uL(
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Een eeuw geleden tn
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WOENSDAG
27 JUN| 1888

Eí is in de HaarlemmermeeÍ 6an
bron ontdekt, die steÍk iizeÍhou-
dond wal€r bevat. Dsze bron is
gelegen op 66ne boeÍd6Íii, die
toebehoort aan d6 Íamilie Oyse-
rinck, alhier. Binnon korten tijd zal
de analyse 6Ívan woÍden op€n-
baaí gemaaK. Beeds is het water
dan ook, hoewel op kleine schaal,
vooÍ geneeskundige do6l6indan
aangewend. Eenige hondeÍd€n
ílesschen ziin aígetapt gewoíden
6n door enksle doKoren hi6Í l€r
st6de aan hunne patienten veÍ-
streh. (...) Thans de vÍaag: ,,!velk
v@rded de gomesnte Haarl€m
bij d€ze ontdekking zou kunnen
hebben?" En op d6ze vreag zou-
dsn wÍ het volgonde willen anl-
woordon; Dat deze onidokking
v@r Haaílem kan woíden ssn
z€€í belangÍiike bron van inkom-
sten, dat deze ontdekking Heaí-
lem kan maken lot e6n Kur-Ort,
zooals men die in groolen g€lalE
in Duilschland hesÍt, rryaar de ont-
dskking van een deÍgeliike bron
aan sen tot dien tijd onb€kende
plaats vaak ontzagg€lijke voor
dselen h€eÍt oNeleverd.
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Dokteren in Haarlem
De gezondheidsz<>rg in Haarlem in de tweede helfi van de 19e ceuw.
Een bkrmlezing naar aanleicling van de plaatsing, invcntarisering

en geclceltelijke ()ntsluiting van hct archief van cle afile ling Haarle m
en Ornstreken van cle Koninklijkc Nederlandsche Maatschappil t<l

I.lcvordering clcr Geneeskunst.

C. Eenhcxrrn

Sgrluitlia"
lgplmierbronnen
-) l r.\.\l{ r-r.: \r.

I,I
I ï

i\
;r ', i

Gh p
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Inhoud
'lcn gclciclr 7
Inlcirling,5
\(x )r\'( x)r(l /í)
L II('l (),rtslaxn ven tlt ulrlt.ling IIllrrlcm cn ()nlslr( k('n /.'i
l. Ncclerland in lclrlli(nlr()n(l(r(lviitiig /9
1. I)t <lugelijksc pruktijk J()
r I I('l rrili('ll (,\l( riL trr' /,S

5. I'r'('\ r'ntic t,
Sl( )ll)esch( )Ll\\'ing ií)
l)r'inlroucl r:tn lrtt errlritl (ri
LiteLrltrrrroPg;tre írÍ

De auteur bedankt

- Het Haarlems Daghlad
- ochtendhlítd Tr( tu'

v<xrr de overname van anikelen

- alle medeur:rhenden uan het Gemeente-archil'
vrxrr de opvang en l>egclciding

- bct Gemeente-arcàielvoor dt: plaatsing
van foto's op pagina s 5, 26,42 cn 49.

- Met)rouu H. BartJler aftl
die onvermoeibaar het'rocle potltxrd' hanteerclc e.n niet
'nlat'sr'erd door de heÍiige discussies over hct tekstuelc'

(]IP.(IF:(iF:VtsNS KONINKI,IIK}: IIIIILIOTï IEEK. t)BN I IAA(;

l:cnho()rn. (:.

l)()kt!rcn in I lilurlcrll: KN§l(;..rkltling Ilurrrlcnt (n (ntl:(r(.k(n (l Ii(nlnxrrn ll.l.lÍl(nl
l)( \iicsrlxr1l1. Ill. ( lluurl( rrrs!, nliniitlrren idl l5)
§ltl lit. ()pl].. rrlt.
lsltN 90 ()07() 211() X
SIS()()0.1 t lxl6l ( Í)2'.21)0()) ll'116, l9ilÍi NLr(;lf rl
'lrcls :gcntt'sktrntlt : lluur['rn i B(s(hie(lenis

O l9ttU Llitgeverii De Vricscl)()rclr

Nicts uÍ dcze uitÍlavc nrJÍ{ $'()Íden verveelvoudigd en,'o[ opcnlxar genreekt d<xrr ntitlclcl
van drtrk, f<rtokopic, micr()filnr of op welke encler s,ijzc rxrk zonclcr voorefgeentle schril:
tclijkc k)estenrming v.\n B V, Ultgetter'tJ I)e Vrlesebotcb

Jacobqtestraot 5
20ll TG Hoatlerr.

tsllN 90 6()76 286 X



Ten geleide

l)it bockie is geborcn uit r>verlast.
Al bijna anderhalvc ecuw krijgen secretarissen van het afdelingsbestuLrr
cen steeds toenemencle h<rcveelhcicl oud papier, in clozen en koffers ge-
pakt, van hun v<xrrgangers over: het afdelingsarchicf.
Op het iaxrfeest in l9ti4 vr<rgen wij of er iemand was clie zin had <»n

hier orcle in te sclteppcn. Nicnrancl. Maar l:rter ()p cle avond sprak collega
tlenlrr xrrn ()ns aan...
llet was een gen()egcn de ijvcr te zien waarmec Kees aan cle slag ging en
te ntcrken hcrveel plezicr ciit hem verschafte.

In l9lJ7 werd het archicÍ, lege artis l;erverkt. in lrewaring gcgeven aan hct
gcnrecntclijk archie Í vun I luarlerr. Gczemcnlijk wcr(l vilstÍlcsteld dat llet
zoncle zou zijn als het rlaurlrij blcei en het k()stte nict ccns zovcel m<ritr
()nl Kecs ()ver te halcn t(Í hct schrijven van ccn hkrrllczing.

llr is rvat afgedokterd vr«rgcr, <xrk in Haarlem!
Salus aegroti summa lex, hct hcil van de zieke als h<>ogstc wet, dàt is de
lciclraad.
tJitgedr>kterd zijn we helaas n<>g niet en zullen we <xrk wcl nr>oit raken,
:rlle rrandr;rng lot ( )nl-mccli( alisering tcn spijt.

llans v:rn Maanen, jor.rrnalist van het Haarlcrns l)agblad, lrrxrd de gcwen-
ste reclactionele medL-werkinÍl en r-ritgeverij I)e Vricsclxrrch was lrereid
hct lxrckjc op te nemen in de lopende historische' seric 'l larrlcmsc miniit-
ture n'.

l)c lerlen van de alileling Ilaarlem en ()mstrckcn vln de Koninklijke
Neclerlunclsche Meatschappii t()t l)ev()rderinÍl clcr Oeneesktrnst, als ge-
nceskLrnclige kring opgcricltt in 1tt46, l)ie(len rlit boekjc ter gelegcnhcicl
vrrn lrt 40e landelijk (()ngrcs vun cle Maatschappij ()p 6 t()t U ok«rber
19tltl in I lexrlem aan de congrcsganllcrs aan.

Namens het bestuur vtn de afdeling

I)r I LI L Kmyswiik, v(x)rzittcr

1



Inleiding

()ver een paar it,s,r - in 1995 - zal Haarlem zijn 750-iarig bestaan als statl
garn vieren. ln <>uclerdorr.r is het de tweecle sta(l van het graaÍ.schap

I lrlland. ver v(rírr Amstercldm en Rotterdam.
Illlrlem is ontstaen aln de oever van het Spaarne. de waterverbinding
tussen lret noordcn en lret zuiclen v:rn dat gr:taÍ.sc]tap, aan de oucle lencl-
weg clie achter de cluinen liep, en wercl el sncl ccn centmrn van hlndcl
en inclustrie. In de statl vestigclen zich langs lret Sp;urne en de stads-
grachten vele bierbr<>uwcrijcn clie hun kostlralr pn>dukt - men tlronk
«)en geen water - narr hcel Holland en zclfs tot aan Overijssel r.ritv<rcr-

den. Ook de textielinc[lstric kwam er «)t l)loci en het Haarlems lakcn
vond zijn weg in de hele toen hkende wcrclci. l)c llaarlenrse schecps-
bolrwcrs tenslotte leverden schepen af in heel Ikrlland en Ilaarlem hacl
ecn eigen vloot. V<ror cle vkxrt waarmee clc F)ngclsc koning Ilenclrik V in
l4 17 tcgrn Frankriik uitv<rcr. l.ruurde lri j 21 I Iaarle mse sche pcn.

[)c l.rkendste [ laerlertrsc is Kenarr Sinronsckrlt(cr I lassclaar. die tijclens
Itet l;cleg van I Iearlenr ckxrr cle Spanjaarclen ( 1572/73) leicling gaf aun cle

vr()uwen clie I Iaarlenr lticlpcn vcrcledige-n. 'l ot verlrezing van heel liurr4-trt
wist clc nar.rwelijks verclerliglrare stad ziclt zcvcn nra:rnclcn te vr:lrl,eren l()[
uitrindelijk de h()nÍ{er t()t ()vcrÍ{av(j alw()ng.
l'len andere legenclerischc figuur is Lotrrens .ldnsz. (i )ster. dic althrns vol-
gcns cle I Iaarleurrrcts clc lx>ekclrukkunst lree Íi rritgcvontle n cn clunt'rcc
aen cle rvieg staat vln dc zccr uitgelrreicle I laarlenrsc grafische inc[rstric.
Zijn stanclheld lxhcerst clln <xrk tereclrt clc (lrotc Murkt.

Ziin gr(x)tste bkri kenclc I Iarrlerl in het begin vln clc l7e eetrw. I)c slrcl
groe icle van 1U.000 ini.,,,r rne rs in 1572 n:.rttr 40.(X)0 in l(r22. Veel bclarrgrijkc
gclrouwcn stanlmen Lrit dic tij(l: het staclhtris krccg zijn huidigc v,,rnr cr.r

aln clc andere kant van clc Grote Markt wcrcl clc Vlecshal gelxrur,",d. llet
Ouclcnrannenhuis is van Ií)9 en herlrrgt nu ()ndcr dc naanr li'ans
I Ialsrnrrseurl clc nalatensclrap vrn vesl l.lerocrrrtlc I Iaarlemse kur.rste-
nerrs, zoals l'rans llals..luclith Lcystcr. l'ictcr Seenretlem en Versp«rnck.
()r'erigens, cr \\'()ncn nog slcccls lrrtrnrclc ktrnstsnlrrrs in I Iaarlenr.
Mtrzikall trekt l{lerlcnr rlc rrandeclrt n.}et ()nder rnccr het Miiller<»gcl irr

clc GrrÍe Kerk. Sincls l(rj.i kent I laerlem dc tnr(litie van vrij toegenkclilkc
orgclbespelingen. nrr op clinsclagavoncl cn ckrnclcrrl:rgnrirlclag.

()()k het t()erisnre is oLrrl in Illurrlcrr. Nict lrllccD rl()cslen (le trckschuitrci-
zigcrs naar Anstcrclarl vr()cllcr ()\'cr tlelrlerrr, rrlurr rxrk k',r,anrcn el in tlc



Inrh.rstric. toerisme cn cultuur lxpalen nog steecls lrct hceld van Ilaarlenr,
rvaar vrecntclelinÍaen. t()eristcn cn c()ngresgiln1lcrs r.l'elkrxn zijn.

I)rs..l.f . Tcnrninck
stadsarchivaris
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l7e eeuw, toen het Grxri en cle Vechtstreek n()g niet t()t ontwikkeling wa-
rcn gekunen, de Amstcrchmrners in het weekcinclc naar I Iaarlenr en ortr-
geving om in de Llaarlernmcrlxrut en in cle cluinen tc picknicken. ln dc
zorler woonden er nrncl Ilaarlem in grote en klcjne ]ruizen heel wat
nlensen die de benauwcle staclshrcht van Amsterclam kwamen ontvlucl.r-
tcn.
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Wxltu,rxtrcl

Een archief is een goudmiln, een onuitputtelijke goudmiin. Het is m<xri,
nraar ook mrx,ilijk werk (nr crin te graven zoals iederecn wel zal w,eten.
Dit boekie kan dan ook slechts een eerste indruk Íaeven van cle riikdom-
men die onze medische archieven hertrcrgen. Er is voldoencle materiaal
om alle stuclenten in de geneeskunde tot aan cle eeuwwisseling van afstu-
deeropdrachten tc voorzien.
Dit boekie is cle neerslag van het ordenen van het archief van de afdeling
Haarlem en Omstreken van de Koninklijke Neclerlandschc Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst, ter gelegenhcid van het 40e ledencon-
gres in Haarlem.
l)at archief is gelrruikt om u cen blik te gunnen in de allcclalgse beskrnt-
meringen van clc praktizcrcnd geneeshecr in cle tweede hclÍt van dc- vori-
ge eeuw - gcncesdamcs waren er toen n()g niet. [)e n()tulcn van cle vcr-
gacleringen v:rn cle alïeling leverden de basis; clie notulcn ziin soms scc
weerÍlegeven, srxns in verhaalv()rm gegoten, en soms aanleicling gewcesr
tot een wat uitgebreidere beschouwing, al nalr gelang het ()nderwerp het
t()estond.
Ilen korte bcschrijving van cle voorgeschietlenis van cle aÍileling en de
groei en bilna-teloorgang van het archief v()rmt het eerste llxrÍilstuk.
Als 'opfrisser' volgt dan een h<xrfdstuk over Neclerland ron(l ltl50 - het is
vaak moeililk vtnr te stellen over welke tijcl, en vooral over welke ver-
worvenheclen wij spreken als het ()ver h()nclercl jaar geleclen gaat.
Hoofdstuk -J vormt het belangrijkste deel van het boek. [)e notulen wer-
den gezeefd, gesplitst cn tvveer samengevtrgd tot 'moclernc' disciplines,
van heel- en verloskundc t()t psychiatrie en ncurologie. Vxrr elk wat rvils,
hopen wij.
ln het hoofclstuk daarna worclt ingegaan op hct'rnilieu extericLlr' vzln dc
negentiencle-eer.rwse meclicus - in het bijzoncler is hier cle intcressante rc-
latie met de apothekers tritgelicht.
flet thema van het congres 'Preventie' is r>nclergehracht in cen laatste
h<xrfdstuk. flier konren <>ncler meer l)esmetteliike ziekten, pr()stitutie cn
alcoholmisl-lrrrik ter sprake.
Een meer persrxrnlijk getinte nal)esch(>uwing over de genecsktrnst toen,
nu en in de t()ekomst besh,rit hct boekje.

lo



1. Het ontslaan uan
Omstreken

de afcleling Hctarlent en

Inleiding

I{alverwcge cle ncgentienclc eeuw l;est<>nclen in veel Nt'clcrlanclse steclcn
'leesgezclschappen en c()rrcsp( )nderencle 'sociarteitcn', rvelr gencrsktrr.t-
digcn met collega s overlcgclen en cle stand van cle u'etenschup l:lcspra-
kcn. In llaarlerl kwam, op initiatief van clenien geneeskundigen, in ltl46
cle Haarlernsc Ve rcni.qing van Genees- en I Ieelkuncligen t<tt stencl.

Inrnidclels heclclcn, in llJ.r.i, cle Zr-rtphense ckrk«rren Lcspin:tssr- crt
tlanraer hct lcesgezelsclrap in hun st:tcl hen'ornrcl tor clc kring Ztttplten.
Op initiaticf 

" 
rrn Runrae r u'erclen daarna in heel Neclerlancl tlcrge lijkt

kringen opgr:richt clic tcn sl()tte in 1u.i9 te Arnhem rvc(lcn sunrengc-
voegcl «x rle Neclcrlunrlsche Maltschappii tot bev()r(lering cler (]cnecs-
kunst ( NM(l ).

[)e I laxrlcrnsr rkrkters beslr»e,n hieraan mee te cl()en. l let otrclstr :rrc lricfl
stuk vrn clc vcreniging, geclateercl 2ti cleccnbcr lU,i9, betrcli tlit lrslrrit
t()t t()etrc(linÍl cn in rle notr,rlcn van l9 fi'hn rari 1t150 worlt vcmrckl clul rlc
vereniging is t()cÍ-lclxtcn rrls Atilcling I Iaaderr cn C)lnstrckcn.

De notulen

ïx 1Utt6 zijn de verslage n opgetekend in b<lekjcs van hall--fi rlir Íi rrrluat r

daarna werden de n(Íulen. meclc cl<xrr het verandercle karakter van de

[)? riikrur.hiu't'tr N()q'd-l kll nd te Ilaarlcm.
IN.fu itlt,?ut.tns urtrdl ttr»rckl onder tr 27 b?t rcÍlist?r ut d('
(;cn?at (u l:taalhrtrdiga lacssoLi?tcit 1782 18O2

ttolul?» 2l okklx,r ll]51: . .. hatrefl de besprckirtg t)on ('at lletu'as-
hutt.li*., pl .tlsheschri.lt'1rf ,'u,, lluurlorl ... er is slechts cett r»rlx'-
drrklettd strrk «qtrrt,<,zig itr cle terbattdeli Sat tutt de,qatrcu;digt'

lt



(;cuvnc t?rq.tdcittg gahoude op Ditsddg
16 September 18t1.
I'wst'ttl dc I Il I wa«rulothrrrg ,w'. I.$eli g,

1..1. ligcli,U:. l')kumu uut den Villi4en.
IttschLtlt. tun Mattri. ,lldl<,Ji.il. l'r(nls c t,an R?ijs?

aÍt. 1.
l)e n()tulcn u,ordcn gclczcn cn goedgekeurd.

LÍt. 2.
I)r van clen Villigen lleefi weinig zieken gehad, $'al v(x)rkwrm \,\'as

gastrisc.h-catarrlual, diarrhecah. cnkele rhcurnatismi, a'a'n geval yan

scarlatina bij een volw:tsscn vr()uw waar de angina cerst op clen 5clcn
clag kwam. latcr clo<>r desquamatic gev(rgd. Vercler narn hij waar 1 gc-
val van intcnrrittercncle diarrhee, I van typhus, 2 van tèbris typhr>iclca,
I van trismus icliopathictrs.
1)ij gclcgcnhcicl clcr vcrrrtelding van dcze laatste gcvallcn wijst cle bc-
ricl.ttgevcr op hct cigenaardige dcr gclaatsuitdnrkking, volgens ltcnr
hct I)est tr': vcrgslijkcn rnst risus Sardonicus.
Dr. ligcling haci alsrlcdc weinig zieken en herinncn zich wcinigc naiir-
rcn dic zrxr weinig zicktcgevallen opleverden.
I)r. F:nschc(l(, l)cvinding korrt overccn met dic van I)r v.cl. Willigcn.
Hil zag cencn jr>ngcn nret cluidelijk uitgedmkte Catalepsie. ciic na een-
cn liÍltc .ln(i-íllistÍisclrc kuur u,eck.
l)r. t:kcnra zl'rg catilrhxls h<>cst, enkcle gastrischc krxrnsen. I Iii zag ccn
kincl stcn'clt lrclwelk aan lphtae lijdende drxrr vcrrcgaln(lc t'cr§'aar-
krzing, in gltngracn vrn icl cn claarna bczs eek.
l)r. \,an Meurs Íl:lnr hij cen klcin alntal zieken n()g het ntccst rhcutnati-
snri $'t.lr v(x)rill ri.rn ds ledcnr tcn, en cen geval van felrris typhoitlca.
l)r. Wilardcnl)u+l voncl hct gastrisclr rhcurnatisch zicktckamktcr in het
rnscrenclcel dcr zisktcÍl ovcrhccrschend, t:n nant vct:l nervcuze ()pÍle-

w'ckthcirl $'ilar. \,1í.lt (le g.lstris< hc ongesteiclheclen bctre[t zrxr le<lcn
v<xrral vcle kin<leren aan tliarrlrec. rvaaryan verschcitlcne in girstcr()
en cnter()-nlch( ic ovcrgingcn cn (l(x)delijk cindigclen. [)iarrhecn clalrr-

onclcr grrekcn<l bcdr<rg het gctill gastrische afÍi'cticn 2.1 pcrccnt.
llierrncler wurcn ccnige gcvirllcn vxn ch()lcru sporadicx, kolykpijnen
wlrrcn n()g itl llllclrrecn. z(x) cr 1l ch()lera hcerscl'ttc z()Ll nrcn dczc
aancloeningcn xrn l)ct ch()lcrlt-miesma «rcschrijvcn.
ln dc cersle clric dagcn clcr rnaancl.July was het, mct 0 win(l zce r walnl
t(Í lio, 8l qn ll/t ; vcrclcr was het zcer afs,issclendi nrcl N cn NW r'"'in-
clcn krrl, 5(È(Í) I nlct ZV wind u,arrrcr 6(1 70'; in lret algerrrccr': nrccr
kocl tkn warrrr rnet $'cinig rcgcnl ()p het laatsl cler rrraand wcr(l lrct
q arrrcr. l)ic nrccrtlcrc wan»te bleel v<xrndnren gerlLrrr:nrlc clc gc-
hcclc ntaancl Augustus, doch klorn nict lxrvcn 76 cn l)lecf rnccst tus-
scht'n (15 clr 75 . ()p cnkclc (lxgcn. wannecr dc win(l N w:rs, \,!,xs lrcl
koLtclcr. l'lr vicl zccr \\'sinig regen. lxlralve een $'sinig ()p drn I r 

^ug.'s Nu( hls. tcnr ijl clcn 27 cn ecn stcrkc rcgcn vicl.



aÍt. 3.
Dr. van dcr Willigen geeft dc gcschicclenis van eencn aan putrcl'.r(ti()
uteri ovcrlcclcne primiparu ()p. l)c patiëntc was rrrint 34 jarcn oud,
goed gev<le«l en gedurentlc hure graviditcit gezoncl geweest. [)e bc-
richtgcvrr wcrd 's Dinsdags rv()nd ÍIer()L'pen, naclat cle arlri<l Zonclag
avond [T gonnen rvas, cn voncl cle vnruw fchricitcrcnde met csn !'()llcn
pols. De arl.ritl ging tru.rÍ1, (lc u{enrs st()nd nog lroven den ingang, rn
dc dilatatie llt(l de gro()tte van ccn cent. Ilij sclrrecf ene venase(tic van
16 oncen v<xrr. [)es 1V()cnsdllgs s morgens wlts cle vrouw fuvallcn cn
vrii wel, d()ch wcgens tenlgl)liivcncle placcnta wtrd rle htrlp van clcn
Hecr Malcíijt gevraagcl, clic ()nregclmatigc c()ntÍilcties in den uterus
waarnanr en de placcnta zonder lruitcngewone rn<leylijkhedcn rveg-
nanl. [)c vÍ()uw' blccf ecn paar <lagen wel t<>cn lT g<>nnen clc lochil'n,
dic cerst n()rnrlill wrren. stinkcnd tc w()Ídsn, sn werdcn later gehcel
onclerdrukt. I'ir kwam pijn in hct lijl, diarrhea; clc u'cinig gezwollcn
buik verdrocg cle clrukking. I)e lthandeling was exspectatief. l)e
vrouw bleel v<xrrts k(x)rtsen; cle buik rvercl gcvrrligcl meer gespan-
nen er ku'ilnr ccn wcinig dsliritrm l)ij cn cle r'«rrtrv stierf.
Ook gecft l)r. van cler Villigcn op een kind rnet nr()Íbus rla( ul()sus be-
handelcl tc hel'rbcn hetwelk herstellencle is; hij verltxrr ecn kinrl aan
enceplralitis. llij ccn jongen rnct allerharclnckkigste intcrmittcntcs hccft
hij zonclcr ctlcct de soh.rtio l"owlcri vcxrrgcs< hrcvcn.
I)e t{eer Malcfijt berigt clat hij ran dcn vr<rcgcr verntclclcn p.rticnt aan
huidc;rrcin<»la clen v(x)rarnl Itarl wcggenonren. Alr'orens was cltkrr<»
f<rrme ingcatlemcl. Z<xr ver lrii gelr<xrrd heeft (tlc p ticnt bevindt zich
l)uitcn dczc strd ) is dr geopcrccrde vrij uel.
Hij wiist vcrdcr op eenilae wx.lrncrrinÍjen in ccncn en dezclfclc llnrilic,
die aan ccn blocderziektc zou cloen denkcn.OnLlngs bij ecncn clcr lc-
clen claarvln ccnc kics uittÍekkcn(lc ontstoncl rr nr twce Llrcn ccncn
bl<>eding, clie vrij helangrijk wrs. cn ntrh d<x>r ingclrrachte plukscl-
proppen n<rh cl<xrr Penghrvan [)jamtri nrrchzclÍ.s d<xrr het fcrrunr can-
dens in hcl ssÍst tc st()ppcn $its. Nicttemin lrragt hij na 2.1 uren clc
bl<rcding «rt starn d(x)r plukscl mct Ílumnri anrbicum. Vr<rger bij clc
moeder vltn (lczc paÍient ecn prt.tr tandw()rtcls vcrwijderenclc lrkrcclcle
trck clezc vicr dagen lang; hetzclÍtle was hst gcvxl hij eenen zuster,
z<xrwel nl het veÍwiideÍen v:ln cenen kics íls nr lrct applicercn van
bkrdzuigcrs aan cle dij.

aÍÍ. 4.
Dr. van rlcn Villigcn berigt, <xrk nalncns 1)r. Unschedé, dat zii hii hr.:l

Íappon oD]trcnl cle armcninrichting op rncrilijkhcclcn gcstuit ziin v(x)r-
al omclat z(x)danig rappon, zal het g<rd zijn, zccr uitgehreicl wordcn
m()gt. Na eeniÍle §'cxrrclenu'isseling hieK)mtrent nemen! [)e [{ecrcn op
uitn()diging van drn presidcnt op zich. orr ecn ztxrveel mogelijk ge-
knopt ()verziÍ{t hic()n'}tÍent tc ztrllcn leveren.

^Ít. 
j.

Niemancl rnccr icts hebbenrlc v(x)r te slellen wer(l de zittinll gcsl(Íen.
D. Lubach



vergaderingen, steeds uilvoeriÍIer en besl:riln ze acht tot tsvaalf vellen
heel-f<rlio.
Elke vergadering van de Vereeniging had een vaste'orde der werkzaam-
heden'. I)aarcloor kregen we enig inzicht in de problemen van een prakti-
zerend ans in de tweede helft van de ncgentiende eeuw. f)e orde der
werkzaamheden is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (anikel
52):

- N()teren van de aan- en afwezige leclen;

- Ilespreking van de notulen van de vorige vergadering;

- Behandeling van de 'constituti<; epidemica';

- Bespreking van de weersomstandigheden;

- Balkltage. nieuwe leden;

- Verslag van de lrcsprekingen met het ho()fclhestuur;

- Bilzondereziektegevallen.

I)e constitutio epidemica. het hecrsende' zicktel-rceld. rverd h'paalcl uit de
opmcrkingen van clc eanwezige leclen. ct heersencle ziektclrcclcl was
bijvrxrrlreld catarmal of reumatisch - clat wil zeggen v<xrral dc luchtwe-
gen of de gewrichte n htreffencl,
l)aarnaast vielen opmerkingcn ()ver besrnettclijkc zickten onder dit agen-
dapunt. Influenza cn mazelen komen gercgelcl ter sprake, ntaar <xrk inter-
nritleren<lc koons('n z()lls nrrrlarie.

Bespreking van het weer was lrlangrijk (»udat men een verband zag met
bepaalcle ziekten en lrcsmettingskansen. Aan richtinÍi en aard van de
wind, relatieve v<rhtigheid en temperatuurverloop wercl claarom vaak
uiwoerig randaclrt gesr honkcn.

Bij balkXege rnoest §()rden vr>lcilan aan cle eiscn van afiikel 10 van het
Huishouclelijk Reglcrnent: 'Allen clie bcrrrgcl ziin hieÍ rc Iande <>f in onze
kokrniën cle genccskunst uit te rrcfenen. lxnevcns ckrtoren in dc genees-
kunclc, h<xrglerarcn, lectoren, privaatci()ccntcn bi1 de faculteit der gcnces-
kunde hicr te lantlc, kunnen «x lcden worclcn aangenortrcn.'

Op l1 tntttu'l I Í19.J u'.,rd ie»tuud k)t lid trxtryqeclragetr di( no{lul u'dl bc-
dcrtkittgt,tt opricP hi.i de aldclittgsraad. llii is pds in de pr.tklijk en nbet
rtolq l<'rttt. Anderen zcide ddl .juisl hL'l biit'oncn ttttt ucryqadcrirtgen
'biL'tloc Ílcschikt z(,u zijït.l)e b?slissitry u,tt-tl aangchttttlart ltl tla t,ol-
getulc t'aryqadei,r!1, (l) l8 í4),i1.'lbett ku'unt<'rt cr :srrílg(,s/ic,.r tnn danle tt'
u,aaruil hleek ddl h.\ dspit'dul-lid ?en reclttud.trLlill tficns'u'os. zodat
hij alsrtt41 kon urttden adnllenomcn.
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Meer licht
Iloe\eel geliikmoedig t'an aatd, be ik
toch ook Eoms aon stemmingen on-
derhevig, vootal in de herÍst bii wl-
lend blad en iagend wolkendek. lk
kon don goed cho$iinig voor me uit
kiiken en alle eí rnuizenisten stape-
len zich op ondet diin schedeldak:
Wat doet het er ollemaal toe, waar
doe ik het eigenliik voor. zot ik aot
vast in de VW, Ardanta voor uw
$)elvetdiende tust en meel von díe
opwekkehde gedachteL
Novembet is het ergst. De zon tteeds
loger aan de hemel, de bornen in de
n/i, ile poldet galv en griis, ik kan e
et wel o ianket Moeder, u)adrom
lewn wii? llds het maq weet lehte,
moq hel wil nog long niet zomcren,
ln december is dot roo\bii en ben ik

Dehk nou niel, ddl ik daamee inzit,
wclnee, ik vitd 't eBe, iik &'el goed
wn miizelí Geef ik *en bliik ,an
grote gevoeligheid voor fioedetlie
natuu\ toot de aardse veryankeliik-
heíd en »oot ont ollet lot: aÍslene

tuutliik niet a.

van schommelingen en \,íi h?bh<\t
zo'n 50 wn díe r[mes, die zich iedet
etmaal he olen, aldus Rien?ld. Bitt
lotische hes noemt hii dat-

Nu bliikt dat

"§

greep ik ín novembcf nog wc a
naar de Pei, sloot me oP
zoldetkader en schrce[ ee

8t,

Weswiis tchtiiÍ, k

,tte moma,í in onze fider-
cruiur. 'Dood-gaafi' »a,t o -

èm Kloos en honierd ia ge'

nacht- en jaarritmen in ons h-
chaam houden. En als \re een
paarnachten ni€t naarbed 8aan,
wordt toch overdag onze li-
chaamstempelatuurhogerdan's

In het lichaam van de mens
voltekk€n zich met dè legel-
maat van de klok talloze ploces-
sen. Biologische ritmen. Dre ko-
men trouwens voorop vrijwel elk
riv€eu van een levend organis-
me. In cellen, weefsels en orga-
nen, Dat alleswordtterechtvaak
vergeleken met een uilerst inge-
wikkelde biologische klok met
vele radertjes, dieheel nauwkeu-
ri8 in elkaargriipen. Maàr wan-
neer die ritmen niet meer syn-
chÍoon lopen, wenneerzeten op-
zicht€ van elkaar onlreEeld ra-

Prol. dr. wop Rietveld van de

hebben

plaats

dag- en

Lerdse

rn de onr-
de zose-

A.

Í oog

heb mii

,<t Seen
)éet, 8e-

i de hatíst ges.hrercn. gc'
» het ptodukt ra \ \rohn.tklc

,slamp in llillefis zoklerka»ter en
delemaol niet van eeh owrslelpt 8e-
moed. 'Snikken en Gimlachies' v t

Piet Paohies, iorcnling heb ik hct ge'
»rcten e adngeprezen als het sun|.
mum van humotistisclrc zwartgolliS-
haid in de voríqe eqw, lcruiil »1.1

8 Tl,-buize onze Piel welliclit ooit
gcschrevcn hol. Voot mii h<iclt lt(
lichïtherupie nieÍ zo no.lig. Ik houd
tpcl wn khkkcn die h b?etie a<lttcr-
lop?n cn ook die zwdor»l(radigc nn-
fio?n h?bbert icls tctledcr?tkls. lk
mis nà dl de dtoeÍge?stigc kop ru
Símon Cdmliggelt op de buis. tllh.tl
dot trillen ,at miin linker ooqltl, z,,tt
Ricrvcld didt $)at adn ku,t,t.l lt)ot'

I.anbftcht l.riltt( .

.,Indt bstuutd. zo los ik
.lvensrit e bliikt t. ziin

t aan een vast wltoo
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Met het hrxÍillrstllur van cle Nederlandsche Maatsclllppii tot []cv()rde-
ring cler Genccskunst wcrrlen de algemcne vcrenigingszaken en striaal-
rnctlische ku,estics bespr«rken. zr>als dc zickenfonrlscn. de wctgeving
rontl besmettelijke ziektcn en clc gcclragscocle tí clc ethick van het vak.

I)e mcdedelingen over cle bilzondcre ziektcgcvallen geven he{ f'raaiste
beelcl van cle onmogelijklreden en cle mogelilkheden van de mcdische
praktiik in clie clagen. Aan de hancl vun cleze medeclelingen zullen wij in
de volgende h«xrfdstukken ecn bcelcl prolrrcn te schetsen geen weten-
schappelijk vcrantwoorcl becld van de acatlcmische stlncl van zaken in
cle gcnecskr.rncle, maar ccn impressie van ltct werke n van dc gcw()ne
dokter in turhr"rlente tilclen.

In 1titl1 hgonnen de I Iaxrlcmse ,{encesheren bch<rcfte tc kri,gen aan wat
mccr'kleur in cle vergacleringen' en zij stelden lret bestuur vcxrr r»tt, net
als anclere afilclingen, cleskundige sprekers v<xrrclrachten te latcn hou-
den.
Dc cerste die een lezing kwam houclcn was prof. Stokvis. die op 16 lanu-
ari l iltl3 venelcle over'de l;etekenis van dc antiseptica in de thcrapie'.
Latcr kwam <x>k rle psychiater Jclgersma van cle inriclrting Meerenherg
aan het w(x)Ícl. hij sprak over degeneratie en geboren' misdacligers. Op
16 maan I ti|(r cleed de heer S. uitgetrreicl verslag van zijn bezrrk :ran
Perijs: hii hacl h<>ge verwachtingen vxn het werk van Pasteur. Iien llar la
tet, op 22 felrruari 181J7, was er t:cn v<;orclraclrt over Íirssielcn, waarbij
m<>clellen uit het Teylers Museum in llaarlem werden gct<xrnd. hin op 1tl
novcmber lU9l werd, enigszins terughoudend. gesprokcn over het werk
van K<>ch.

De vcrgaderingcn werclcn meestal gehoude n in cle strietteit Tr()u rn()et
blycken, aan dc Grote I l()utstraxt in Ilaarlenr. Toen cleze nrinrtc ckx)r
aanwas der leclcn te klein werd. ging mcn, na enige tijcl cu[é l3rinkmann
te hcbben gelrnrikt, naar felix-Favore in de Snrcclestraat. Niet dat tle op-
komst bij de vergaderingcn zo h<xrg was;:rl in de lrginjaren. in ltl5l,
1U5.1 cn 1U57 werd enigc malen verrnelcl dat wegens het geringe aantal
ranwezige leclcn de wcrkzaamhcclcn m()esten worclen uitgestelcl en er
niet vergadercl kon w<>rrlen. In 1t150 lrcs«rnd de efcleling trit l3 lcclen, in
l8tltt uit 39. In drt la.rtstc jaar werden cle verglcleringen (l(x)r Í{cr)lidcleld
IU leclen lrcz<xlrt.
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Het archief

ll<lcs'cl clc lfdeling venaf hel vr()cÍ.lritc lregin tkxrrclrongen rvas van rlr
nrxrclzalk clc lrchiel'en g<>ccl te lren':rren - op lll maam I tl5(r lrskxrt cle
vcrlllclcring (le sccret:rris t()ester)'lnli,.U.l tc Í{cvcn hicnoc ccn kxstic aln tc
kopcn - zijn clc verderc k)tgcvllllen van hct afile lingsarchicf cvcn treurig
ruls clic r.'rtn tle rneeste erchicvtn in ons luncl. Langc tijcl r'"'cr(l cen gr(x)t
clcel vetlwcncn ger.vaand. tot in 1967 clc grote zolclcr van willcn collcgl
.longes wcrcl opgerLtimtl. I)aur voncl nrcn ccn zcstal lroekjes nlet I)xrdc
kaÍi - clc n()tlrlcn van cle vcrgacleringcn vrn clc aÍileling i.an lli.19 tot lil59
rn viln Il37u t(Í 189{. I)eze \'()n(lst ulrs ovcrigcns vrx>r lrcl bcstrrur van rie
atilcling tlc runlriding onr cle lcclert in l9(Í) ()p te r()epcn t()t ecn Í.1ft)tc
zolclcrinspcrtie. lirn claerbij no1.1 ettclijkc intcressante zakcn lrovcnks'a-
nlcn. l)esl(xÍ hel l)estur.r!' het Jrchicl ccn s'aarcligc phats te gevcn. Ilct
cluurtlc r,ijÍiicn juur r'<>orclat tlic pl:r:rts grrrrntlen §ls. In | 9ll-l lxxrl hct
I Ialrrlcnrse Í{crrecnte-rrchicí pllurlsrr.rirrrte lln.
Zo konrlcn in ft,hnreri l9ll5 cle nog ongcortlcncle stukken u«rrclen «rver-
gclrrachl ne:rr clc Jansstraat i0. (lep()t 10. plxxts 425. Onger»clencl lrte-
kcnt hicr: vervirt in enkele r.rilpr.rilcnrle koffl'rs, in ckrzen van vcrschillcndc
ruf)rrctingen. in orrdc ordncrs. in cnvelo;rpcn van tritcenlopcncle kwalitei-
tcrt cn Íirrnntcn, en in ecnvotrrlig r'nct l()Ll\\' slurtcngeJlrnclen stdpcls. Zo
clrocgcn rlc sccrctarisscn hct arclticl :tln ltrtn opvolgers ()vcr. cn teÍicn de
kltrs onr rrllcs cens netics uit te zot'kt'n. z:rg clke r'olgenclc ernlrtsclragcr
ntccr 0n lnccr ()p.

I Id (;aw.,t t?-urchi:/. utktri lb tts llal drLlii!'tuot de Alilalitt,q
I I c u t rla » t <' r r ( ) tnsl rc l1L, n r tt ) t ( l( K t ) n i n kl i i kt, Nede rh r r dsc h c
\l« ls( h(t ll,i.i bt lxtr»tlarittl.l dct' (;otacsbu )tst is (»tdcry?brdLhl, is

si (ls l9i6 R?r'cstiÍ!(l ii (fu.kot:;:;lfttdt .lo. ién I'dn dc't'ele otrle,qL'
lx)tu'cl u (ulr il«.trlcnt zo rijk tuttt is. ol l«'l in h?t ku»' tttd .lL'

tl(lx,t td.t t t.'as t un (1., Sin!.l/]usk]rt*. I l.'l !.4)( )u u' rlrrkt*l hal .ktttt1ll
L7). I )(.kutstlftt!! u tB cau u .'ttl(lu!! .'<'n slfttttt u'uut tuuzit'ttli jbc

/itruilics zrxrls d<' 'li'tl<'nrles, tlc l'<rtt 'li,t'litr,tl<'trs t'u tk' llerkL'ttnrlcs
lru /fturi? l.ruiz., ltttrx»uk'tt. ltd u as .,Í t tttt tl<, li'llL,trtlL's diL'

tuttt lx,l lx,.t:itt rtttt tle l.1t't'tttu'tl<'11x»td scht»tk ux»'dL'lxtttu'
I' n 1.1.4 kl()()slcr der .\iut.ktrslro'ctt. llt<,r.k)ll.uutielcr; ketu).'t,/.1.

t7



l.icn vrijwilliger (»l dit w'crk tc tl<rcn nrrrcst nog worden gczocltt. Maar
claarna werd in anderhalf ielrr tiid hct gehele archief d<xrrgcspit. gcor-
dcncl. op kaartsysteem gezet cn gc'invcnteriseerd. zodat in ok«rbcr l9116

clc rÍïcièle ovcrdracht kon geschiecle'n ckx>r ondertekening van cen lktc
tussen cle 'bcwlargever' - dc atilcling I Iearlenr van de KNMG - en cle lr
w:rarncmer' - het Gemeente-lrchicf I Iaarlem. IIet is cleze overclraclrt clie
<xrk cle directe aanleiding «rt clit lxrekjc is geweest, en het is onzc keuze
gewcest ()m op groncl van hct lrchicf een beeld samen te stcllcn ven clc
gewonc ltsl<»nmeringen van dc gcwone' I laarlemse' arts in clc twccdc
hclfi van cle negentiencle ceuw. l'len pcriode die in meer dan é('n <4rzicht
vrxrr cle gcneeskunde in Nc.lerlllntl bijzoncler interessent is.

tliteraard betre[t het matcriaal niet uitsluitend geneeskundige zakcn. O()k
t()en al m()est de ans zich lrzighoudcn met de omgeving. Het archicf lc-
vert een schat aan Íaegevcns <>vcr [inanciën, ledenadministratie, c()ntacten
mct ()verheden en andere instellingen. O<>k de verslagen van cle lfile-
lingsraacl, waar geschillen werclen behancleld, zijn zeer belangwekkcncl -
dit archief ()ver de geschillen is echter gesloten verklaarcl: het kan llleen
worclen geraadpleegd na t()estemming van het bestuur van cle afilcling.

Nu het archief «>egankelijk is gemaakt, kr:nnen ook verbinclingcn met an-
cle r lristorisclr materiaal worden gclegcl. Zo l>evat het gcmecntc-archiel'
ven I Iaarlern ettelijke deel-erchieven met het trefwoord 'genccskuntlig' of
'mcclisch', z<xlat de onderzoeksnrogelijkhctlcn worclen vergr<xrt. I.llk ar-
chief, rxrk het onderhavige. vert()()nt lacrrnes, en aanurlling uit antlcrc ar-
chicvcn is altiid nodig. [n het gentcentc-archief bevinden zich (x)k (lr
jaarverslegen van B & \V aan het gentrentebestuur, u'aard<xrr inzicht kan
worden verkregen in hijv<xrrbeclcl clc openbare gezondheiclszorg in
I Iaarlcm in clie tijd: van vaccinatieplannen en riolering tot het (lrankpr()-
l-lleem en de prostitutic.
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2. Nederland in 185O

Inleiding

Gcbcurtenissen van honderd jaar geleden liiken ntr eens reccnt, dan weer
lang geleden, al naar gelang hct onderwerp. Vincent van {iogh liikt bij-
vr>orbeelcl dichtbii, maar de pest en de cholera ver weg. Wt'zijn zri ge-
wend aan meclicijnen tegen besrnettelilke zickteverwekkcrs, dat het liikt
alsof die altiid tot het erÍgoed van artsen helrl;en lxhoord, maar we ken-
nen ze pas sincls het eind van de vorige eeuw. Hoe vanzelfsprekencler en
fundamenteler de verworvenheid. hoe minder snel we bedenken clat er
een tiid is geweest wrarin mensen die verworvenheden heblrcn moeten
ontkren. Het merendeel van de werelclbevolking moet ze zelfs nog
steeds ontberen.

I lalvcrwcge clc ncgenticnde ecun l.>cgon Eur()pa te hcrstellcn van clc gc-
volgen van cle Nepolcontischc tijcl en werclen cle gronclslagen gelegcl
v<xrr cle ntodernc c()nstitr.rtione le striltsv()rm. In veel landen was daar een
rcvolutic aan r«x>rafgegean. In Nede rland lir:t de lilxraalgezinde koning
Willcm II clcxrr ccn c(nnnlissie onder leiding van Thorbecke ccn nicuwc
grondrvct opstellcn. I)czc wcnl in 1tt4li afgekondigcl.

In 184u was Ncclerlancl nog cen land van annoecle, met tvr'ee Ínilioen
minde"r l;cdee lclcn, lanclarï.leiclcrs en handwerkcrs clie in skrppen cn plag-
genhutten w<xrnclen. Aan het cind van de negcntiende eeuw wrrcn we
redelijk geïndustrialiseerd, een constitutionele monarchie <>nder koningin
Vilhelmina, lret een v(x)rzichtig beÍlin van s<>ciale wctgeving en k<;rtere
arlrcidstijclen. I)c wet ()p de kinderarl;eid werd in ltl74 ingevrrrcl en de
lecrplichtwet in 1901.

In de schilderktrnst traclen de inrpressionisten op cle vrnrgn>nd - Mesdag,

Jacob en Villern Maris, Mauve. Halverwege tle eeuw wercl dc poëzie n()g
vaak lrchcerst d<xrr de dominees en cle onderwijzers die het schrijven van
verzen als hobby bedreven; nret de k'weging van de Tachtigers (Kl<xrs,

Van Eeden) werden poatzie t:n p«)za de 'allerindividueelste expressie van

cle allerindividue elste cmotie'.
l)c Max Ilavelaar verscheen in 1860. llline Vere in I tltt9. In de lxruwkunst
heersten cle nc(>stiilen, en cle muziek kwam vr>oral uit Rusland -
'I'.sjaikowski cn Iionxlin - en uit l)uitsland - liruckner en Wagner.

()()k in \\'(1ens( lre1.llx lijk olrzir'lrt lrt.qon tlt'wert'ltl u'r't't ovcrc'it'tcl tt'
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Contacten met de plaatselilkc ovcrheid
samenvatting notulen

)o lttlÍ lti5J tt'r:rx,l: tkttt rlt,,qantcctttrxtttrl r»tt lttttrh'ttltt4tslitt.q itt

)l l)t'L lti5) tlttttr.qLrtt (ttlltl\ )r(l ts t)ttlt (ttt,q(tt I)L'sh)l!tt L|tl (()l)i(
itr I'd trlrh littqvtr, 1,t,1 r, l'l,t,rt" tt

l6 ,,luÍlrsh.s ltlr.l: opni.rtu' hij tle tzrotl er qt tuutdti,t!.ltnt ktl h<'l

u,rmitrclerett utn lr?l «otttol kl\ktpetule hotulctt. ,llot z()u uls ntidrl.,l
AtttttttL,rt cttlttu'L,ndL'tt Ltcl ry tl4qett t'tnt ?ot lrdatslit4l (l) dcza .licrcn.
'leruijl teÍadiiket'tij.l de ltezu,«rett te!:c ílil »tiddd itl het ruppot1
t'un Il G w ku tp b?slrcd? u'()r.le . Í:L'tt ct»tnissit'ad hoc ttrtrdt

.ld 20 Scpta»tbcr /,! 5.J., cr' À rro14 ge<tr bicl ot't'r dc bdustíttg t4; lx»t-
dut uileaeuult. l )1, tt«,nlcrltt itl rt'rleltut,l zic h r\l )t' i z(udi g.

ll .\cpl. I lJtT: couiic| »td dlilclit\l cn .le stdds.k,ktt)ft\t il dc lle
nt.'.1 t I er«a.l : ge t' rítagd u r t nl I t tu« r t'e r hct L' ti t t g t u t t t t I e get t ces kt t t t t I i -

!1.' q r nt c t t t L, rz( ) rg i t I !1.

20 Oct. IÍlé15: u'illc,tt dt'htttyanteester.fi)rc.'x'n tot.t.ntk()()p t'un.?
dcsinÍectic<,rcn.

l5 knt. lili:ig: .,qlltt ltcstnL4lL, t,t'otru t,tt ttttt tgt'trtf fht

I 7 Fahr. lti9l : schriitrtt uttr B €- ltv otvr d<, uuttslLllirtg t'utt ct'rt ltL-
ttx,gtl gerrecshL,ar... tl l zii (1.,tn?tiugtun tlc uJil</ittg ,tiat stcu-
rtctt... nteu zal infi»'Dtu\t i Anslenlutn nuur th,' ltt'tttt<, litt!: t'dn
.,et politiedis...

2l Alrr. I89l:...bcsluilti ccfil)ricf'n.t r ll€- \l' lc.fi»l lct?n ot,.,r
tlL' cu.ttrstclling ! tt L'c gcnta.,ntelettecxhaar. . . hd is lrtt.,r da afts?D
lc b()norcrerl.. .

Nog eens de honden
l.l Maa,1 1894: i<'tttt td is gL,lx,tctr tkxt eL,tt hond... uict ()P lc sp()

t?rt. .. «ct ll {- V' haicbtut tltrt ar rtrl k»k4xtult, h()tklcu zin. . . lr.4
nt t tilkon'att is tttxl ig.
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Jaarverclagen B & W
aan de gemeenteraad van Haadem

ra',
I)c kczondhcidsk)esl ld sludl t,er achtar hi.i die Mtt hal t\)iÍljadr,
zott'cl tt'cgans itíluc\za a cholera als eut gfltere slerfle otuler ht-
idur.lot en kiudcrel ... t.tchli!.] t,.ut 60 id.lr en ou.lcr. tu\efitill ki -
d<,rett bctr<'tlatt hd liL,ndc.ktur .'n 2,1 I k dri( »t.tottdttt. . . . ln ()kR,-

b.,r 16 pa§/,k\t ntcl cli( ot'.t dsi.tlic.t t'dn u'it' 2ll otvrfudctt.
l'errcu,ee hal Nr(xtst" kcdcclle dcr in Ila«rlanl aanRCldslc pcrsutan
bcho()r.lc kt da zecr arnxx'di1|L, klossc an ltu'oottda cl<' oostzijtle' der
slítd «un.lc (,t?rkltut t'tot hL,l SpaarttL,in dezelJdt'lttrttrl i u,elke in
t't'u!.yr.iare de zickle hel nu'(\l uas u'adtlactr)men. 

^.'« 
oktober tvr-

k)(»t.lc dc zi?kl? zich ttiL't nt.,er. I)c nvzalot .li? ()ndar afu ntit\legor
dt' klasse u'aratt begorttrcu, hrciddctt zich kÍ onder.le ntcar u'?lge-

Aauldl inuÍ) e|§: 21i.79)6, slL,rlic'. Í)6í.

1E90
()p atanurddg dcr medici uvniett t,ier wonitqlen u'd.tr besmettcliikr
zíttktcn heen;ten ontsmet, (xtk hd liif- en lx'dclegoed. l)a kostet beli*
pcn / 292.1.
.. . llebslut .le slrcrnming clic de ir{hrcnzu schier otvral itt de dag-
liilesa gang rutt zaben teu,eaghrachL is hct dd tal sla<htolfcn galuk-
kig nict grun.
A.tttl.tl inu,o,rcni: 52.I20. sn'rli.,: 947.

1851
. . . tnel .líutkh.ktrh?id nt()!:el u'ii crkettnot dut de algt mote gezt»td-
hcidsbestdnd der irllezatc,tot dczer llan\'ct a iu dc trJ,tqakry,rt iaar-
&r/n.q .grír.§rig r.§.qarr,é,.v. W'ii ziin bariid g<,uvcsl tuut lt«,rst ttd<, <tt
bq»tcll?liikc ziclÍut A.t licl I'accitut tt t'tttt kirtdctt n u\»'. t\x»1-
dttrend de hatrrl gchoudatt.
[)r'l]aslhuizcn r»dL'r dezalftlc reqet eu z|u iu Eo?.fu lo.,stund. ... ln
bal .\1. h:lis.tb?tlLdslhuis 2 l t puliéntcu t( u'.,tan 8.J , uu <',t eu l.i2
t'n tu'e,t. I'lr ttvrlLtlcu er 26. ln h.,l ltuil.lry.tsthttis 2,1 ,ndu,tcl <,,t

.i5 t'rouu?tt (»tdar u'ie L krunl,tzinnigan líidelijk ou,rllqrllttlst tdtt
hL'l kra nkz i n n ikcntest ic hl M ?ere t t be4:.
A«nlul inu\»t?ri. 26.7 l-.1, sler/le. 66-)
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krabbelen. De natuurkunde maakte grote v<>rderingen, vooral aan de
Leidse LlniveÍsiteit, waar Ígootheden wc'rkten als Van der Waals,
Kamerlingh Onnes en Lorentz.

Straawerlichting, schone straten, auto's en al die zaken waaraan wij zo ge-
wend ziin, er'aren er nog niet in het tweede deel van de negentiende
eeuw. De eerste bruikbare auto vr'erd pas in 1Íltl5 door Karl lJenz ontwor-
pen.

De dokter legde al zijn Mz<)eken te v()et ()f per koetsic aÍ. Hij wercl
meestal gewaarschuwd d<xrr de diensthxrde - telefcron l;estontl niet. Ook
deed hil nog vrijwel alles zelf, van bevallingen en gecompliccercle been-
breuken «x blindedarmope raties.
De vakliteratuur kwam vooral uit Duitslancl cn !-rankrilk; lingclse bladen
waren nog weinig in tel.

Hygiëne

De kwaliteit van het drinkwater is al sincls cle Micldelecuwcn het Íïote
stadsprobleem geweest. Scl]rxrn water wcrcl met waterscltuitcn naar de
stad verv()erd en door waterl.xreren uitgcvent. Ook werclen putten geslr-
gen naar g«>ntlwate( maar die waren ck>or cle vervuiling van industrie en
l;eerputten al snel onbmikbxar - toch werclen ze nog wel gehnrikt. niet
altijcl v<xrr clrinkwater, maar wel voor het schrxrnmaken van gr()enten, het
slachten van kippen en het lrereiden van clecg. [Iet kwaru vrxrr dat gor>t-
steenwater cn txrk beerputwater uit cle htrizcn rkxrr geschcrrrde wanden
in de puttcn tenrgsiepelde. I let drinkwate r vormde dln rx>k een grote
bron van lrsnretting, met als bijvoorbeeltl clc cholera. In ltl55 sprak clc
Engelse arts Snow zijn eerste vermoeclens hierover trit, rnaar de rvecr-
stand teÍlen cle ze gedachte was gr«)t.

Overal deden cle grachten clienst als open ri<xrl, cn stank cn ziekten wa-
ren het onvermijdelijke gevolg. In ltt60 hegon Haarlem grachtcn te dem-
pen en werd een eerste onclcrgrondse rirxrl aangelegd.
Algemeen hleven de tonnen waarin de fàeceliën werden geston. [)e ton-
nen werden 's nachts stiekem in de grachten geleegcl, t(Í in Itj7{} het wis-
seltonnenstelscl werd ingcvrrcrd: de zogenrrcmcle Boldoot-wagens kwa-
men de tonnen legen. Iliernee meende lret gemecntebestur.rr aan 'alle
eischen der gez<lndheid beantwoord te hel>bcn.'
Op de vergadering van ltl n<>vernber 1l]84 ()ntst()nd een cliscussie over
het toezicht op deze zaken en de doktoren lrcsloten het a:rn het Staats-
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t()ezicht ovcÍ tc laten. In lti93 wilclen dc a:rrlemse aÍsen. in vcrbancl
met cle clrcigencle cholera-e piclemie, de tonncn van huisnunrrncrs voor-
zien, opdat zc niet meeÍ van huis t()t huis Í.!inÍlcn. Ook clienclen de mest-
vaalten twecrna:rl per week te wordcn opgerLrirnd cn cle riolcn doorge-
sp<rld met carlxrlzuur.

Armenzorg

De armenzorg bestond in Haarlem al zeker in het jaar 1.i00. Iir was t()en
een fonds 'de Heilige Geest' dat uitkeringen verschafte in n(x)d. IIet
fonds kreeg ziin geld uit leÍaaten en giften van rijke llaarlcnrrncrs. Vrijwel
alle Haarlemse ziekenhtrizen v«>nden hun (x)rspÍ)ng in de nricldeleeuwse
caritas: herbergen (gasthuizen) werden onderclak voor armen en zieken
t,n later vt.rplccg- en verzorghLris.

Vooral in de achttiendc ecuw steeg het aantal armen zeer sterk. ln de
!'ranse tijd werden 'armenf:rbrieken' gesticht ()nr cle armen tc wcrk te stel-
len, maar deze waren geen grrxrt succes ckx» gcl;rek aan afzct. Ook in dc
negentiende ecuw heerste anl()ede overal, zowcl op het plattcland als in
de steden. l)e w(x)nomstxncliglieden waren erbarmelijk. l)e in lti54 on-
der Thorbeckc t()t stand élek(xne'n arbeiders$,ct lrracht nict vcel veranclc-
ring. tn de geest vrn de liberllc lrcginselen wercl cle z()rg v()(]r armen al-
lereerst overgclaten aan het paniculier initiatief: de regering hielcl zich af
zijdig.

In 1til88 wercl cle vereniging Weldadigheid naar Verm()gen' opgericht,
nog steeds bedrrld ter verlichting van de zorgen der armen. I)e overheid
kende het llurgcrliik Armlrcstr.rur - een raldsc(»nmissie ondcr vrnrzitter-
schap van de burgemeester of een wethouder - dat uitkeringen verstrek-
te.

De armen z.elf za,gen een beroep op dergeliike instanties als een vernecle-
rinÍ1, te meer on.rdat ze vor>r het bestuur hun hele niet-hebltn en -
houclen moesten aantonen. rVie steun wilcle. rn()est van welhtast smette-
loze levenswandel zijn. I)it werd uitÍ{cl)reid bekeken d<xrr de
commissies, <x>k nadat de steun was toegekend. De steun ging meestal in
natura, z()dat cle 'uitkeringsÍlercchtigde' het gekregen gelcl niet meteen
aan drank kon uitgeven.
l)e armen h<refden niet te betalen voor geneeskundige hrrlp: er wes een
stadsdokter.

23



Notulen genees kundige armeÍxzorg

ttilt\)u'itg trttttt'l'tt'cktrtr: 2)t)tr) Na»tct'tt t.,líj Az .'t t /','c'rkLlilk, I ItL :k-
kt t tJi »ulxtr, .J(t'r ) pd tl ic u li.r'

ltil dut Íltktk u'crkl ... dc l)rk'r'.,tt tt't«lirt lqcsc b rat rtt ttt,rtl dttt dc
kiu(llrot tk't'ttrntctt lxrl«|d tttttlL'tt tnd scl\)(ncn. r»ltler!!xtl <'tt
t.tLtntlart tkxtt t'tttultut1.l tto1.1ttl l.ttticltL,lucblili tuttt l).ll u (,í)k zt)i.,ls
uus uls spttlgx,d ku,(o nid í htot l)txlil (,1)!

I ;.lt r l i I 8 5 I : ... t t( )cl.,n <'en, alrlrort ( )pslel l.r t (,t'o' da i u ric hl i, U.l en hat
ctl rl ttiet rrl*vrclt'.fiutctí(»t(n n t,tttt de geru,cslttrtrtlig? drue4)rdk
ttik.

2l ,\it' lli5.1: ...I(?il .1., ui!t\)o'i!.la sLltcts tatt d<, t[ijzt, tt'turyop i,t
Ild rlen .fu ,qatk?sfuutdig! r»tctu'L't z( )r!:i !.! ,{:ebau rt . l)il ttx)t'kl)illc
ru|rlx)rl zll thx)r hL' in Rut'iiziqd., tt»'tn uttrtlot aattg<4xtdctt rltttt
ib i »t rl isrit' l:t'tkt,slt r t tt I ig' I x I r rc

l 5 À1tril 1.95(>: honl lo spt'ak, dc bo'ziurittll t,qtl h.,t rc,qlcntctlt (»n-
Itertl de gL'tt<,<,sktrttdi1,.1<, arnctrlx4.utrtd?litU! l:,i?r to-steífu, .lie u*!.,ns
.lc R.'Dte?ttl(rdud t o.'l pl.t.tts lrebb.,n. Zij u,a,§.hl lc l)(,sl)rekttt (t .k,
olilali Íi zich daoflun zdl ldl(u .qelcpcn liggatt. llct rtx)Ntcl uordt
tttt ttgchotrlatt .

2 I Alril 1 8 57: ... u,i jst op dc t'L'rd, ?rilryr, i n cla gerrceskt utd iga arnterr -
zotk lctt R?t\ !:? tT t hcl onlun+s in tl<, Raad gttu»trctt lx,sluil. Vijsl
(,1, nu)gcliikl.tci.l .l.tl &x»- .fu kn»g ectt ulgcntertr zieltettJi»tds t«»tlt
opgerichl !:(\cho?id ol de l«'sl t,cttt htl Amstenlamschc.
Ol, l9 ntei lti57 u,ttdl (t,t contntis\i.,(l\ledr Ecn eeu tr»llctlig rcgle
,tlc,tt op l( stdl.\t.

)l()el lti5l:l)?t t.tll,()t1 tttl ,q(lr0ttl<,tk, lxlttttulL'littg th'r ttrnrtt

8Sq ltl57: . . tl ist t t ssit, ot'L'r dc síd(lsd( )lld cu L,tt d<' ,tlt,»taL,tttt tzttttl

l6 ill t1 lÍl5tl. tturt dt, afdelirtl| (;roiinllot zal u\)relerr k<,ttrris gt'.q<'tatt

d«l eot cr lcgtt ziclt ltescltikfuutr stall t» d! «rr»tissi(' ltÍ uul.'tz()ek
t un r dc gettLtskt t tul igL, ar»tL,tt zt »-1.1 tl«tr bch t tlpzuont l<, zijn.
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Ziekenfondsen

De Zickcnfonclscn ()ntst()n(lcn in (lc tweede hclti van tlc negentienclc
ecuw. Zij zijn de opvolgels vun cle gilclellrssen ullrtrit lcclen ven gilclcn
werdc'n gesteuncl in tijclen van ntxrd, [)e gilclcn r]l()eriten in cle Franse tijcl
verclu ijne n.
[)e ecrslc ziekenlrussen §rÍcn pJniculicrc onrlcrncmingcn nret een clui-
delijk winstbejag. l)c genecskunclige kunt ven tlc zrak lug in hanclen vun
cle gencesheren, clic overigcns veak rleer dln één tirncls lrrclicnden.
Í)e llrssen keerden. rond ltl50. aan nunnelijkc lctlcn een lrecl*rg uit van
vijfiig ccnt peÍ zickledag cn lan allc lcclcn er:n beclrag van dcrtig kx viil:
tig gtrlclcn l-li1 ove rlijden. I)c leden kregen gratis meclische l;e luncle ling
en meclicijnen. V<xrr een visilc van cle geneesktrnrlige nt()csten ze ct lrtcr
dertig ccnt hetalen.
De c()ntril)utic bedroeg rr>nrl cle ttintig ccntcn per \\,cek vrxrr lret gczins-
hoofil cn twaalf en cen hllvc ccnt v(x)r- vr()uw cn kinclercn.
l)e doktcr zelf krceg ee-n lronorariunr vxn ecn t(Í anclerhalvc gulclcn pcr
lid pcr jaar. I)rt $'xs nict vccl, v:tnckrr dat vcel ckrktcs op patl s:trcn
v<;or vcrschillc'ntlc btrsscn. Met htrn cige n panit rrlie're praktiik e rbij lict
(ht ni(t v('el nrilr)tq p('r pirtiiint.
I)e directeuren vln cle busscn verclienclcn bctcr. II<rc grotcr cle ltus, hrr
lleer zii verdienrlcn. tlun ink(»ncr.l ku'art. bij cen gerricltleld aarrtal
fondsleclen van 52.000. necr ()p cen vrii Íiant itarink()men vrn -11.000 gLtl-

clen.

oprichting van het eigen ziekenfonds

lu dc fiotuleu uln 19 D()t,crtber luio u'erd rctt ziahcnl)tts..lia uicl
\»tdcr dircctia twn dokk)rcn ston.l, a.fgeu,czL,tt. 'lil'ee jdur lul.'r
u'crd er een co missi! itryesteld .lk, .k' opiclrlittg r:au cc zi.'ken-
l]r'ts tn(x,sl trxtrbcx'idctt, tttuor bakitt lll5-J u't ttl lxrktctr trttt
(l»ichti g d/ t( zien k,tdul de st<'.laliikc t\'fi)t'(luting op d? gatrces

kttttdige bahattrleli * ran de arm(t u'as bctziatt .

ln lé157 ku,«»tc dc pldnne ux»" hct ziekcttfi»uls opttiettu' tcr sprí,t-
ke, cu rttt ,t(4! ht,ee jar.,n au cul«4t, t'cry1adeit1len u,arot trlgcns tlL'

n(rtule r'íl Íl.juni lSrli allc txtrltreidetul<' nt(títlrelalut !.!<.to-
nrcn . Maur ífu .tftuthL'k?ri l.tg.,n duytn;. OPri.htinR |an ca» zickcn-
fi»t.ls zondu apolh?k!t" u'tts Ee ()!gzaam ur»trqtlijk. zo u'crd 11e-

zcpd. SIL'chls tu'ae «1xtth<,her:; lekett u,L4 tot- tlfiLitrrs- orcrle1!
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De ongecontr()leerde en uitsluitencl commerciële ziekenbussen leiclden
binncn de kon.ste keren t()t want()estanden. Ecn stKx»r klachten kwam
los. 'Wat ik in sommige apotheken voor de bus hcb zien afgeven, wordt
op de veeartsenijschool nog niet xxn paarclen gegeven,' zo m()et ecn
Utrcchtse h<xrgleraar hebltn opgemerkt.
Vooral vanuit de arbeiderslrcweginÍl werden coOperatieve fondsen opge-
richt. Op initiatief van de afdeling Haarlcnr werd in 1U59 het cerste
Haarlemse ziekenfonds <>pgericht, het Algemcen Ziekenfonds vtxrr de
Verkende Stand.

Llcl Blilci U.tslhuis 4ttt elc,.\clttler;ittgel tl(x)r I:.A-,Vilalz (:ircd It100. (GAll)

Het Gasthuis voor besmettelijke ziekten lA57-1A76-

In de v<>rige ecuw kr,,'';rnren besrlcttelijkc ziekten hcrlraalclelijk vrx>r.
Twce van de lrclangrijkstc waren cholera en pokken. Oholera tracl op in
epiclemieën, waarbij dc sterfte dikwijls zeer gÍ(x)t was. l.lén van rle crgste
cholera-cpiclenrieën in Ilaarlem wa.s tlie van ltt49 waa .lij 

2-13 patiènten .

'zic I hcrlcm.lrrrln )ck t97l (().11. l)ijkstr.r)
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overleden. Ook in andere steden kwam cholera regelmatig v<xrr. Vooral
Leiden werd in cle jaren lÍi59 en I tt66 zwaar geteisterd. In het laatste iaar
leden hier 1324 patiènten aan cholera van wie 881 stierven.
Wanneer een cholera-epi(lemie in aantocht wes, richtten de meeste ste-
den een no<xlziekenhuis in. In Leiden was dit cle Lakenhal en in
Amsterdam het llinnengasthr-ris. flaarlem hatl geen uitgesprokcn Ílasthuis
voor hesrnettelijke ziekten, Wel hacl Ilaarlcnl het Buiten-Gasthuis aan clc
Schotersingel, het vroegere lepr<x>s- pest- en clolhuis.
Maar aangezien hic'r sinds lit56, na de wet van 11154 t()t reÍaelinll van het
armenl;estuul gemeentclijke en diaconalc armenz()ÍÍl geschciclen wer-
den, kreeg dit lluiten-Gasthuis een tweelcclige bestemming. Het was
reeds ziekcnhuis, hoofdzakeliik v<xrr besrnettelijke ziekten cn werd ook
nog annhuis. Het heette v()oÍtaan dan <xrkr Stadsarmen- en zickenhuis.
Vel wls het met de komst van cle armen uit het voormalige cliaconie- en
aalmoezeniershuis eniÍlszins uitgehreid, maar de gemeente achffe het
toch ongeschikt om in tijclen van epidemieitn als opvrng te dicncn warr-
door het een clubbele Ír.rnctie z<>u krijgen. I)e sterfie in het ziekenhuis
was ook zonder dat al gr(xÍ.

Het liefst had de gemccnte Ílezien d:lt hct St. lllizabeth's ()f GK)te
Gasthr,ris deze patiènten in tijden van nood zou opvangen en zo mogelijk
ook de andere patiënten r.rit het Ii,riten-gasthuis. Ilovendicn zou clit
financieel voordeel vrxrr cle gemecnte opleveren aanÍlezien de vcrpleging
in genrrmd ziekenhuis, althans v(x)r Haarlemse armlastigen, kostel<xrs
was. Maar dc regenten st()nclen clit niet toe. Zi, vonden clat de verpleging
van besrnettelijke zieken niet tot hun taak l.lclr<rcrde. llovenclicn was clit
ziekenhuis ook niet geschikt vo()r t)esmeltelijke ziekten. Het was klein en
de verpleging was niet crg gc>ed. Er was gcmis aan orcle, zinclclijkheid en
reinheicl. ( rapp()rt deskr.rndigen 1tt69)

Dt: Ílerneente nroest dus (»'nzien n:laÍ wat anclers. ïren zich in lU57 een
geval van cholera voorcleed, wercl in allerill clc voormalige inÍlrmerie aan
de Kmayenh<>rster Gracht, clie sincls 1856 lcegstoncl, inSericht als Gast-
huis v< xrr l3esmettcli jke Ziektcn.
Er werclen wat verl)eteringen in aangebracht, er wercl t:en conciërge rJn-
gestelcl terwijl ziin vrouw verz<>cht werd het nodige htrisraad te kopen.
Een interne gcneeskunclige is er n(x)it aan verhonden geweest. [Jet heefi
no()it een officiële naarl gekregen. Ook pxtiènten met m:rzelen, rqxl-
vonk en anderc besmettelijkc ziekten konclen er verpleegd worclen. Veel
gehnrik is er nic.t van gcmaakt, zelf.s niet in lll5ll toen cr 100 gevallen van
pokken in de stad v(x)rkwamen.

)1



ln lu(rl hed mcn het I)iinx uccr opgelrcven, t()en (le nlinister van ()(»1()g

a:rn hct gcrneentchesturrr vft)cg (xn nlilntc tcr lrcschikking te stcllcn rrxrr
cle kazcrnering. 13. en \)í. zagcn Iricr u,el vr>r>rtlcel in en beskrterr in prirrci-
pr dlt, nrrrht er een lrcsnrettclilke zicktc uitlrrckcn. clc patii'ntcn sel on-
clergehmclrt konden wotclen in <le paarrlestll vxn hct Leidsc vccr rurn lret
Zijlhek. I)e lrqkschuit(licnst op l.cirlcn u'as inmidclcls toch opgelrelo.r.
I liene'gen k$'iur pftÍcst lan clc merlici. l)c stal hlrl irr ltl+9 rxrk rrl als
clrolcraziekenopvang geclienrl en rvls volkomen ongeschikt gel;lekcn.
l)e zelk ging rcllter ni(rt ckxrr t»nclet de minister clc lrcscl]iklrrrle ÍuiDrtc tc
klein voncl.
Vtn dit (lesthuis v(x)r l)esmettelijkr ziekten lrliikt nog ccn inYcntrris vru]
cie toen clicnstcloende (()nciërge te b!'strín.
l)e verz()rÍ{inÍl vrn de pntiënten l)erusttc aan\'inkelijk bii dc c(nciërÍle (lie
op groncl ven vcrclienstc later cle naarn zic'kenvaclcr' klccg cn zijn vrorrw
clie van ziekennrr rclcr'.
Litter u,ercl hii in zijn wcrk l)iigcstÍrxn cl<xrr clric llranncn cn clric vrouu cn.
t'irg lrruiklraar u,irren clczc. zo hlijkt trit rlc sttrkkcn, echter niet.
In ltt75 tleelde lret St. l'llizalrtlr's Gasthuis nreclc drt clc lx>lrrv van lrun
nieurve ltcleling v(x)r l)esmettcliike zicktcn zov(r klaar § ts dxt zii nrct in-
gxng van .l 

ianuari llJ76 pxtiënten kontlen opncrÏen.
lrii l)esluit viln de genlcenterlld r':rn 2(r janLreri 1tl7(r ucrcl clit Gustlrtris
vrxrr bcsrnettelijke ziekten met inÍIxng vrn I april I ll7(r opgehrvcn.
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.i. l)e clu,qali.lkse prukti.ik

Inleiding

I let terrein v:rn cle praktizcrentl geneesheer (nnvatte aan het eintl van cle
vorigc eeuw nog cle volleclige genees-. heel- cn verlosktrncle. Met huis-
lurts' werd letterlijk l.lecl<rclcl cle ckrkter van hel hLris inch.rsicl'hct clicnstper--
soneel.
Specirlisten rvarcn aanvrnkeliik slechts cle nrctlici clie cen spccillc inte-
rcsse heclclen v(x)r cen l.lepl:tlcl onclercleel van cle genceskunrlc. Aen lrrt
cind ven clc cetrw merkte clc \'()()rzitter in ziln jlrarrecle ()p dxt cr cen t()e-
ncnrir.rpl was van jonge artsen (lit: zich Irarlclcn gcspccirlisecrtl, en hij
n<rmde mct nllnrc ()tiaters. psycltiltcrs, chirurgen, ophthalnrokrgen cn
een paleontokxrg.
In dit hrxÍilstuk kr»nen enkele spccialisnren' nl:rr \'()ren. ingcrlcclcl naar
ntrxlcrne ()pva(tingcn. In cle n()trrlen werclen alle krvcsties nrin of rneer
cl<x>r clkaar lrhancle lcl.

Inwendige geneeskunde

ln lti5l tn)fiLn rve cen gevel airn vun dric patia.nrcn uit i,a,n l'anrilic. Ilen
bkreclde 24 uur na het trekken,''ulr cen kies: clit rvcrcl k)t stu;rn gchrlcht
rnet pluksel cn gumlri :rral)i( unr. Flcn lncle r hlecl vier clegcn hloeclen.
evcneens nil het trckken van ccn kies en cen rlcrclr t.lkreclclc zccr lang na
rlut cen hl<>cclzrrigcr r>p clc clij wirs Ílczet.
()p l5 nrarn lll5.J u'rrcl in hct I'llisalrcth Gastlruis ccn mrÍr in lrrtlll ru r.rs-

teloze t<>cstuncl ()pgen()mcn nlct ccn herhaling 'u'an crysipclus tircialis
(wonclrtxrs). l)loeclzuige'rs en ijsonrslagen u,errlcn eangeu'entl cn nl cni-
ge clagen k\\anr hct l)cwustzijn tcftrg.
In clutzelfcle jaar u'crclen tu'ce ge"'allen r.'an clclirium trcrncns tkxrr alc<r

holrnislrrtrik gcnre lcl. [)e s]ut ht< íll,rs u'e rclcn rrrcl opium behurrtle lcl un bij
be iclcn rle rcl rlcs zclÍls nrnr ln'cstigcl .

W1)rnen \\'rrrcn ccn regelmltig tcnrgkerenrl 1:rolrlcer.r.r. In lSll+ nrelcide
ccn lrrts dlt l.)ij ccn patiënt nlr «)c(licning vltÍ'r sl[rt()ninc. Ironclcrcl lrsc:rri-
tlen tcvrxrrsthijn kwerllcn. In lultT §crcl eft)l).qc\\'czen rllrt er r,'crl geval-
len van Iintu orrnl)csrnettinÍ.I nrtrtn.-l'uee kregrn bijzr»rtlcrc rcrruclcling:
bij een veenigj:rrige man vcrcl§'een tlc rncluntlrolic «rcn lrij vrrn ziln lint-
lt,ornr wcrci etgeholpen. lrij ccn uncler t,crrlcn zcs lintrvornren Lritgcdrc-
ven.
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Op 14 rnaan lU93 bcsprak de'vergadering vier gevallen van suikerziektc.
Twee patiënten waren overleden, twee waren genezcn met een stÍcng
dieet en Vichy-water. Men hcrkende de stcrke acet()nluclrt en k<>n het sui
kergehalte in de urine vaststellen. [)e genezingen vr'erden toegeschreven
aan het feit dat men met lichte gevallen te maken hacl gehacl. Tien iadr
eerder werd een suikerziekte lrchandelcl met i()cl()form, ook bii clie lt-
handeling daalde het suikergchalte in de urine.

Het lrhandelen van k)ngontsteking 'volgens de Weensc. schrxrl', zoncler
aderlatingen, kwanr in 1851 ter sprake. In 1853 werd gemeld clat pneu-
monieën met aangezichtspijnen g<rd warcn behanclcld met kinine cn in
1tltl5 sprak men over een pneumonie zontler de bekende crisis; l)ii punc-
tie kwam zes liter pus te v<x>rschijn. In het jaar 18tt8 zag men in vier we-
ken tijds vijf gevallen van cr)upeuze pneumonic waarvan drie met dotle-
lijke afloop.
Op twee opeenvolgendc veÍÉiaderingen in 1ll9.l wctclcn e.xsudatieve
pleuritiden - natte pleuris - verrneld. In het eerstc geval gaf punctie 3750
gram vocht, in het andere ge,val kwem het t()t ernstige c()ntplicaties: trom-
lxrse in hart cn been.

In ltlT| behandelde men een horstuliesontstekinll met digitalis en ka-
liumacetaat. vier jaar later probeercle men het met een desinÍ'ecterende
chlot>r-zink<rplossing,

Bii het bespreken van cle heersendc ziekten noemde nren vaak de irltcr-
mitterende koortsen.llil malaria gaf men kinine, vanaf 1ÍiUO ook als injec-
tie. In 1883 werd een nic.uw anti-k<mnsntiddel ()p de nrarkt geltracht:
Kairine.
lien l;l<>edspuwing bij een quartana-vorm van mal:rria, cen nic.rbloeding
en een neusl;loeding gaven aanleicling t(Í de opmerking dat kininc nrt>
geliik bloeclstelpencl zoLl werken. Ilet was de geneeshercn uitcraard op-
gevallen dat vecl malariagevallen uit de HaarlemrnernreeÍ kwan)cn, en zij
vroegen zich in 1852 dan rxrk af welke invkrcl de juist vol«xtide dr«rg-
legging op het verkrop van de ziekte zou hebben,
In 1U53 bleek malaria echtcr n()Íl steeds veel v<xrr te kornen in de omge,-
ving van dc. Haarlemmermeer.
Andere l>esnrettelijke ziekten die werden genoerld waren waterpokken.
nndvonk, kinkhoest en enkele gevallen van encephalitis.

In lti92 nam nren in i,én gezin dric gevallen van lcven>ntsteking waar. In
de vergadering van 20 decernlrr 1tlU7 werd een vrxrrclracht gehouclcn
ovcr clc felrris interrrittens hcpaticr, waarin hct vermocclen wcrd uitgc-
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sproken dat zich een koortsopwekkende stof in de galwegen ontv/ikkel-
de.

Yoor bloedarmoede kende men de ijzerhehandelin1; in 1U84 stelde één
der leden de vraag of iemand bekend was nret het innemen van dierlijk
bloetl zoals dat in R()tterdam werd gcdaan. Niemand wist hiervan.
In lUUll werd opgemerkt dat in de Meerpolder een hron w:rs met iizer-
houdend \ir'ater, staalwater gen<rcn1d. De apotheker L<xrmeijer was hereid
monsters aan de leden te geven.

'Echlc reumatick 'wcrcl lrsproken in Ili7tJ, met de mecledeling dat natri-
umsalicylaat Ínet g()cd gevolg wercl «regediend. In ltlu9 h,risterden dc
aanwezigen naar ecn lezing over de k(x)rtswerende werking van l.ret che-
mische antifel-rrine hij infecticziekten. Ilct was volgens de aanwczigen dc
vraag of koortswering wel vcrstandig was: k(x)rts hecft immers een heil-
zame werking. Kouclwaterbehandelingen gavcn een Itwezen vermindc-
ring van de sterfte en rncn bleef zeer gcreservcerd over de nicuwe st<í.
Kinine bleef de voorkcur houclcn.

Tweernaal wcrcl een lropische zfuklr, herkend: fllaria in de v()etz(x)l van
een zesjarige jongen clie juist Lrit Nieuw-Guinea was gckomen cn een p -

tiarnt lnct lepra wercl tcr verglclcring getrxrncl.

Toxicologie

Dc rxrrzaken van vergiÍiingen zijn in clc laatstc helft van cle negt'ntientle
eerrw over hcl elgenrccn niet gclilk ean clie wclke wij r.rr,r vinclcn.

In nrei 1850 was er sprake vxn clysentcrie ne het e'ten van gekleurde sui-
kerer$,ten. [n novemlrcr 1i]52 cleecl éón van cle cloktcrs hct voorstel orr.r

het publiek te §/aarschuwen, v()or hct gebnrik ven suikerÍlocd, llct hct
oog r4r het naderenclr Sint-NikolaasÍèest. mear clat rvercl door cle verga-
dering verworpen. In cleceml;er 18U5 werclen cnkelc gevallcn gemclcl
van vergiftiging d<xrr balletjes cn ancler sn<lepg<rcc1. Mcn zotr clc fatrrikant
schrijven dat hct zwavelzur-r, clat gelrruikt wercl voor het nrakcn van cle

kleurstof, vecl arseniculr bevatte.

Lrxxlvcrgiftiging is clc l.rkcnrlstc' bcrrrpsziektc. In 1it5.J q,crd gespnrken
ovcr cen lctterÍlietcr clic al lang aan hcviÍlc en harcinekkigc h<xrfclpijn
leecl. Op een vrildeg was lrij in slaap gevallen en pas clc zoncl:rg darrna
wecr ()nt§,llrkt. Hij gll sputrrnr ()p .,n rlren verrnrrclcle- drrt hij aan cen prt-
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ralysis pulm()num zou bezwiiken. In septeml.ler 1855 berichtte de v<>«rrzit-

ter ()ver een aanmerkelijkc verbetering van cle luchtverversing op cle
l<x gieterii en hii nodigde de leden uit tc gaan kiiken om te zich ()venui-
gen.

Al in lu5l wcrd de sugÍlestie gcdaan r»r lllc rledicijnen aan cen kritisclr
onclcrzock te onderwerpen. In lU53 clcccl cen geneeshccr verslag van
verÍ{iltiging van een kind van drie rnuundcn tcn Ílev()lge van llel zuigen
aan cen lx)rsl waarvan de tcpel was ingcnrccrcl rnet unÍ.iuentum nitri(urn
( arÍlcntum nitricr.rr.n?).
'lwee jaar later was er sprake van int()xi(atic ckxrr het gebnrik van twa:rll
grcin he rba bellacl<>nna in clric chtge n. ln I ti79 en in lllti2 wcrcl ve rgifii-
ging gcnrclcl d<x>r gebruik ven ecirlunr phenylictrnr.

l'len kind nam in ltl84 een skrk <xrgrlrr.rppcls (sulÍas arnrpini) cn ovcrleccl
negcntien uur later. Een volwassene tlccrl hctzclÍile vijf jear leter; hil
krccg zinksulfaat als lrraakmiddcl cn tannine als tegcngif.

Op l7 rnaarl 1tlti5 vertelde ecn ilrts ()ver clrie kinderen in cen Ílczin mcl
nefritis zonder r<xrdvonk; een collega ntaakte hem attcnt ()p clc hijvcr-
schijnsclcn van Haarlemmerolie. l)e kinrlcren bleken clie indcrclaarl re-
gelÍnatig te krilgen.
[]en van dc kinclcren overleed, cn clc aÍtleling ltsk>ot í'C'n en enclcr in cle

nicuwsblaclcn tc publiceren.

In ltt94 wercl ecn zcsjarig meisje zick na lret inncmen van poctlers van de
apotheker. tlet lcek op ccn lrllatlonna- of atnrpinevergiftiging. lkrwel
rle apothckcr opgaf dat t:r ap()m()rfine in de p<>eders zat, l)lcck (lit nict
hct geval cn dc vcrgadering was hierover zccr ()ntstemd.

Heelkunde

[)e heelkr:nclc lreeft een langc, vrxrral nrilitaire, voorgeschicdenis. t]ij
velclslagen waren 'wondlrchanclclaars' onontherlijk en zij .stonclen clan
<xrk in lr<xrg aanzien. Vàn 1t122 tot l8(r5 konclen Ínilitairen in Utrecht een
eigen oplciding volgcn aan cen crkendc medische sclr<xrl: cle

Rijkskwce ksclxx>l voor Militaire (icneeskundigen. Deze <>fficicrcn ccrste
klas waren lrev<rgtle Íaenezers. l,li'n ltunncr, cle in Haarlem wcrkzlrnc A.
Matthijscn, ontwikkelde in ltt52 het gipsvcrl;and v<xrr bccnbretrken. I)it
wercl lrcsproken op dc afdelingsvcrgacle ring van 25 mei en [wee r]l:lan-
den later deccl één van dc leden vcrslag van cen ccrste geslaagdc ttrpas-
sing.
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()p clc vrrgadering van 15 april l lt90 vcrhaalde een geneesltcer vrn ecn
lieslrreuk met versterf van clc ingcklcnicle clarm. 'l ijdens de operltie werd
ccn stLrk clarnr weggenrxncn, nllrrr cle naacl hield niet en cle prliiinl ()v(rr-

lcccl.

()p 20 septcrllrr 1892 werclcn lwcc gcvallr:n van een ingeklerttde l;rcuk
'r'nct een zckcrc sclrrtx rnrvalliglreitl lcr sprake gelrracht: lriclc patii'nten
ovcrlcclcn. [)c spreker verluect clc lrcltunclclendc genrcsl.tercn niels. nraar
clr<rg cle gevallcn tcr lering vtxrr: ltcl w'arcn verzuirncle cliagnosen.

'l'ijclcns de vergadering ven lti epril I ti9.J ()ntsp()n zich ccn clistrrssiu ovcr
hct opennrrken vxn dc l)uik (hpu«rtonrie ) naarr axnleicling vln hel r>ver-
lijclcn vln ccn 75-irrigc vr()Ll\\'r'ril clc r4rerltie. Iir wercl opgcmerkt (lxt (le
tc(lrnis(llc kant van laparotonric niet eÍg Íicvrarlijk wes, rrits er volckren
dc v<xrrzorgen Ílen()mcn wrrcn. Mccr kritiek was er op het tc laxt inl()c-
pen van clrirurgischc hulp: clarrtkxrr wcrtl de kans op succes ernstil.l vrr-
klcincl. Àun het einci van cle tlist r.rssie kwanr rren k)ch n()g e v(j n te rug ()p
clc risicos van cle lapanrtonrie. I)cze r)r()cstrn zeker niet te liclrt wordcn
()pgcvill: cr !r()esten gmclc eltnwijzinÍlcn \'(x)r'cle n<>ocizaek t()t ()pcreren
zijn cn cle n:lrc()sc cn cle shrrk'r)l()csten nict w()rden onderschlt.

Blitttle<lurnu»ttslekinqan kenrle rrrcn nog nict als diagnosc. Mcn zug
slcclrts clc ven'elcncle gevolgen ven tle nict-herkende appenclicitis: lruik-
vlics( )ntslcking. In het irar I tllJlJ wcrclcrr zclf.s clrie gcv;rllcn rnct rl<xlelilkr
:rtlrxr;: lrinncn óón fanrilie genreltl. I)c kans r»n te stervcn uun lrLrik-
vlics( )ntslckinÍl lag roncl clc clertig prrcent.

Ífct stc?nsniialen 'was ecn vak lpart. Maar van <>ucls was hct ercn v:rk van
niet-geneeskundigcn; pas r<>ncl ltl50 gingen de genecshercn zich nrct hct
'stccnliicle n' l>emr)eien, ÍletuiÍle clc vclc vermcldingen in tlc notulcn.
ln I tlti3 werclen hij een meisje van twaalÍ jaar blaasstencn verwilderd, met
ccn korcntang via de urinehuis. (licn korcntang is een orrd grijpinstrtr-
ntent, \'v'aanan cle tongen ziin v<,(rÍzico van kerven in de vorm van ecn
korenaar. ) 'llet waren phosphlatstenen , zo werd vermelcl. Op l5 scp-
tenll)er lti9l werden op de vcrgaclcring stenen getoond van vicr cn een
halve en rlrie en een halve centimeter, aik<xnstig uit de lrlaas van ecn 75-
jarigc rnan.

J.i

In dc notulcn van 1t150 kÍ 1900 vonden we tachtig aantekcningcn ovcr
lreclkunde. I)ertig daarvan lrctrof'[cn een ongeval. Ook v<>nclcn we 34
vcnlelclingcn van meer 'algcnrcnc' chirurgie waaronder lJ kcer ccn in-
greep l)ii gezwellen en 3 keer cen ingrecp bij cen aangclxrren aÍwiiking.



Traumatologie

l)c traulnat()l()gic houclt zich heziÍl nrcl tle gevolgcn ven verwonclingcn.
ln dic tijcl vonclcn clertig viln de tacllliÍl clrirrrrgische ingrepen plauts rtls
het gevolg van ongclukkcn. de hclft vun deze (lcrtig ingrtpen hctrrffl'n
fracturen ( botlrrctrken).

Aarclig is een oprrcrking in de notulcn van 19 epril 1u54. Ilen gehroken
hiell-rcn, clat genrakkelijk te verwarren is met cen verstuikte enkel, werd
c()rrect gediagn()stiscerd ckxrrclat clr ans de Í{rng van z:rken bii het onge-
val grrccl lxtrok bij het stcllen van cle cliagnr>se. llen waarnentcncl ans-as-
sistent uit 1t192 herkendc clc ()ntwrichtinÍl van rlc vrrct ccl)ter niet en zette
de '[ractr:ur' in het gips.

Op rlc vergaclcrinÍl van 19 nre i I tt57 we rcl ecn in twccén gclrroket.t
sprongl)cen, ecr.r l;otje uit (lc v()et, get(x)nd. IJel was opeftttieÍ vem,'ijclercl
n:rclet tlc llezitter een ongeluk mct ccn rijtuig had gekrcgcn. Ook knie-
sclriivcn m()esten het nogrrl cens ontgclclen, mccstil d(xlr (le trap van ccn
paarrl. Massage wrs de mccst gcbruiktc en lrccsl kansrijkc llte rapir.

Op 2tt nlci 1Íi7ti ()ntspon zidr een cliscussie ovcr cle lxlrlntleling van ccn
open becnlrretrk n)et een uitstekenclc splinter. l)c rlan was al twee ciagcn
belianclclcl mct ()nlstekingsrcmmenclc nriddclen waarschijnlijk i« lrthyol

- v<xrrclat hij in lret Fllisallcth (lasthuis wercl <4rgenomen. I lil krecg char
een gipsverbancl, dat echter na acht dagen wccr nlocst urrrden veruij-
dercl in ve'drancl rnet een r>ntsteking. Vicr wckcn latcr wcrcl het becn lx>
ven cle knie Íleanrputt:erd, cn na acl'tt weken ovcrleecl hij aan geclzuclrt
d<>or 'lrkredve rgifiiging'. I)c ()peÍrtcur nam zich v()or gecn gipsverbanclcn
meer aan te leggcn als er kans op ontstekingen ln:stoncl.

Àndere ongevallen: een denienjarige jongen kwam met zijn hand in een
kamrad, de hancl mrrest w()rdcn geamputecrd. I'lcn bankwerker verwoncl-
de ziin rechterarm en krecg cen kunstarm - gewicht: één kilo. De sclrcdcl
van een zeeman die al vier jaar met hoofdpijn liep, werd geopend (een

3í

In de laatste jaren van de cerrw werden stencn vooral operatief vtru'ij-
derd. ln lilÍlU wcrden bij ecn i()ngctie van drie ixar l)litasstenen ()peraticf
verwildcrtl, in I Ít9.3 wercl hierv<xrr ecn nicr gchce I verwijdcrd-
In het'l'cylers Museum is de verzantcling nicr-, gal , cn l;llasstenen ven
protèssor Van llrcda te bewonderen. Van l]rccla kwam zelf om ze cle

Haarlcnrse artsen te tonen op de vergadering van ltt oktolx'r l ttt]Í].
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()pening van vicr l)i, vier centirncter) en ecn vcrÍlrocid lrcnstuk werd
wcgÍicnomen. I)e h<xrfclpijn verdween en na cen halÍ jaar kr>n de man
vr'eer Ílaan varen.

I)e heelkuncligc hhande'lcle niet alleen ongelukken, <xrk opzettelijkc
verwondingcn kwlrnen <>ndcr zijn ogen zoals steekwonclcn cn pist()()l-
schoten.
Op 16 scptenrl)rr 18U4 wercl verslag gedaan vxn het geslaeg(l aÍbinden na

steekverwonding van cle halsslagader oncler chkrrofbrnrnanrrsc. In 1tt92

werd een rrun gcopcreercl na ecn steckpartij r»rdat men verwonclingen
aan het lrr.rikvlies vcrnroccldc. Men ontdcktc twee wonclen in rle dunne
darm, die werclcn gerepareertl. N:r zes dagen ging de t()cstand van de
man snc-l achtcnrit cn men l)csl(xÍ t()t een nicuwe ingrecp. In cle buik
kwamen een alntal verklevingcn voor. [)ezc werden krsgerttaakt en of-
sthoon het slachtof-fèr daarna nog een l()ng()ntsteking krccg, genas hij
v<xrrspoedig.

ln ItlU9 wcrcl crn llren gctftíli'n d<xrr ccn kogel in hct vrx>rhrxrfd. Mcn
lre'l.randclclc uitsluitend de wond, en op clc vcrgaclering van l9 novcmlrcr
werd mecgcclccld dat hij 'r4r dit oge nblik zecr we I' was. Minde r succes
hacl mcn bij ecn revolverkogel in cle buik, zoals vermelcl in lil92. IIet
slaclrtoffcr wercl pas viifiie n uur na hct gcweltlcludig treflcn geoperecrcl.
llij overleecl ticn uur later. I'ierclcr ingrilpen, zo nrcende rlc vcrgadering,
z<ltr ccn kans ()p ecn beter rcsrrllaat hebben gcgcven.

Tumoren

I)eftien van dc tachtig chirurgische ingrepcn l)ct«)ffen g<rccleardige en
kwaadaardigc gczwellen ( kanker).
l)e vr<>egstc vcrrnelding vinclen wij in 1851, «rn er cen Irlli(lcarcin(x)m
werd weggcn(»r)en oncler llgchcle vcrdoving nret chlorofirrrn.
In ltltl(r wer<l gctliscr:ssieercl ()vcr dc l)()rstarnputatie van et:n vrt)uw met
hxrrstkanker. IIet gevoelen van clc vergadering wes clat in zo'n gcval txrk
de oksclkliercn nl()esten wt>rtlen verw i jdcrcl.

l)e tegensrelling tussen cle 'snijclencle' dr>ktcr cn clc andcrcn bcstond <xrk

al in .le v()rigc ecuw. Op ck: vcrgadering van l6 scptemlrer 11190 ontst()n(l
er een hcvigc cliscussie t()en cen chimrg ccn zeer zwakke patiönt met
skrkclarmkankcr ope reertle. te rwiil cluicleliik was dat clc ovcrlevingskans
zcer gering was. [)e vrorrrv overleed ()p clc ()peratietaÍèl cn clc chinrrg
krccg de wir.tcl van voren.

37



Vedoskunde

Ilij het rubricercn van cle verloskundige opnrcrkingen rlic cle hercn ge-
neeskrrncligcn tcr vergadcring maaktcn, valt nrctcen hct gft)te aantal op
over clc vrxrrliggende mr)eclerk<rk bii lrcvallingcn, dc 'plx( entx prlevia .

V«)ednlcester I)e rVaal Malcfijt nrclclde op cle vergadering vxn l3 (leccm-
ber ltt5.l cle vilÍclc van clat jear. D<x>r cle placcnra praevie worclt clc baar-
moeclcropening algeskrten en korlt lret lrij clc ()ntsluiting t()t een crnstiÍlc
bkrecling, clie mocder en kincl becireigt. Tegcnwrxrrclig kun het pnrlrlcem
vft)cgtiidig worclcn ondcrkcnd clankzil de eclrografic. z<xlut een keizcr
sneclc het leven van nroeclcr cn kind kln rccldcn. f)ie ()pcr'1ltie was lron
dcnl jlar geleclcn weliswltar niet r>nll:kencl, nralr de risir'o's wlrcn zeer
gr(x)t.
Vft)egcr u'eren tle v<xrnritzichten v(x)r een lxvelling bii pl:rccntrr prlcvil
niet l)est. Men trxchtte cle placcnta tc sclleurcn cn het kincl te clftr:ricn <>f

tc'kcrcn' t(Í (lc v()eties konclcn wrlrtlt,n bcetgcl)ltkt.

In lU50 pr()l)ecrclc men lrij cen pllcenta praevit een kincl tc kcren. llet
kincl kwam levencl ter wcrcld maar clc moeclcr stierf na ecn weck dtxrr
bl<rdve,rlies en onverklaarcle verschijnselen zoals: verlantnring van iret
been, hoornvlics()ntstekinla en blinclltcid. ln 1tl5.J werd ecn 'gewcklcladi
ge' ve rlossing nlcl Ía()ede afl<xrp vcrrit l.rt cl<xrr I)c Vaal Malcfiit.
In ltitl5 scheurde de barrm<>ctler bij ccn kering. l)e m<>cclcr ovrrlcccl na
neÍlenticn uur.

VFIIJDAG
4 NOVEMBER 1887

NaaÍ wij vernemen zalwaarschrin-
ljk aan de nagedachtenis van wif
len onzen stadgenoot den beken-
den heelkundige A. de Waal Male-
íijl hulde woíden gebracht door
het plaatsen van een genvoudig
gedenkteeken op zijne laatsle
rustplaats, welk plan door eenige
zijnor veÍeerders en vrienden hier
ler stede is opgevat. Mogen hun-
ne pogingen tot het verkrijgen van
de daarvooÍ benoodigde gelden
met eenen gunstigen uitslag wor-
den bekroond.

notulen 20 apfil 1880
. .. hct is ,r0 jrurr gclt.rlt.rr clll A. rlt
Vual l\lalc.lijl tol lrtt'l- tn vrocrl-
nlccst( r §(.r(l t()cl{(.latl(.n... st(,ll
\'(x)r ()trt nitntcns (le lrlileling ht.rtt
rnct dit li,il gcluk lc.wt.trsrn.

notulen 17 mei 1887
... de very;lclcring hcrtlaclrt hct
overlijrlcn van dc Vaal Malclijr
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In cle n<>tulen van l5 uÍ1usttrs 1854 vinden wij het verslag van ecn vcrkts-
sing van een 42-jarige vr()uw Í)et een door Engelse ziekte (raclritis) vcr-
nauwcle bekkcnuitgxng. 'C()niuÍ{.It;t vera .l par cluim'. z<> wortlt ve rnre ld
(een opening vrn zevcn centimeter). De schedel van het kinclje wcrcl ge-
spleten ()m cl<xrrgang rnogelijk te maken. nraar dat liep sleclrl af: rlc
vfl)uw stierf aclrtticn uur na cle verkrssing. Nlar lenleicling van clit gcval
wercl er geclisclrssieertl over cle keus tussen keizersnecle cn schcclclsplii-
tcn. Men vr<rcg zich af of cen vcrloskundige in zo n gevel rriet rle hulp
van ecn lclclcnriscl't gcvornrtle 'meclicinae d<lc«)r' z()u llr()ctcn inrr rpcn.

l)c vrrrtlvrorr*'cn en clt' gcnecshercn lekcn in Íllarlcrn ovcrigcns o1r

gr>crlc voet nret elkaar [c striln. I)at kwlm *,cllicht rxrk tkxrr clc gocrlc
oplcicling rlic rle vrrclvrouwcn in Haarlem krcgen. ficn stxuljtl viln l9
maart IlJTti nrcklt clut clc vtorclv«xrw l0ll-l kccr hielp lrij lcvenclgclrorc-
ncn en rlc verkrskrrnrlige (gecn xrts) 217 kc'er. Vrn clc levenkxrs gclrorcn
kindcrcn wirrcn cr 57 ckxrr vnre clvr'( )u\\,en en 1.3 cl<xrr vcrloskrrncligen
vrrlost.'locn tlc alilcling lk»terclem op 113 dccembcr I tlllj lrericlrtte ovcr
nalatighcicl lrij rlc'sinlcctic en ovcr de onreine kleren van vrocclvrorrwen,
entw<xrrtlclc rlc I luarlcrnse afllcling clat haar gcen gcvallen lrkencl warcn
van onachtzlurrrrhcicl hij vrocclvrouwen maar clat zi j dc w:rlrsclrrrwing we I

onclerstctrnclc.
I)at z(in w:lxÍsclrrrwing trrt nict v(x)r niets w:rs, blijkt trit clc n<>tLrlen vrrn

l5 rlcce rnlrcr I tifl5, l()cn e nkclr Í.lcvillcn van kraarnvnrurve nk(x)rls wcr-
rlen genrckl wa:rrbij slcecls ccnzclÍilc verkrskuncligc dc lrvallingcn dccrl.
F)en lrall' jaer lutcr rvas tlezelÍilc vcrloskunclige l:rtrokkcn bij tw'ec vrn tle
clrie gcvallen viln kftlrnlvK)Lr\\'e nkoorts. Steccls rvercl tle inspcctie ge-
u,earschrru tl.
Scrnrnclrvcis h;rtl tr<>rrrvcns al in I tt.í7 grwezen op clc nrxrlzlrak villl llscp-
tist lt wcrken in tlc kntartrk;trtrcr: hier blijkt htrc llngzaarl ztrlkc ir.tzit ltten
algcnrccn alrnvaarl wcrrlcn.

l)c Vlal Malclijt gal tlc vrxrrkerrr aln keizcrsnccle in pl:rats v:rn sdrctlcl-
spliiting. ()p ltl n()v(,r)ll)cr- 11379 vcnelclc hij ven ccn vr()uw rr)ct een raclri-
tisch bekken cn ecr.r clwrrrsliggcncl kincl. I)e navelstrcnÍl was Lritgcz:rkt cn
rlc baarrnoeclcr lrij ccn poging k)t kerinÍj gesclteurcl. [)c llrik wcrtl gc-
opcnd en crn gr(x)l kincl werl '(»rtwikkeld. Ill<rcclstolsels wcrrlcn vcrwij-
clercl, lrlarnrorcler cn l)uik weer gcskÍcn cn dc v«rtrw herstclclc s1.lrrtlig.
l)ric ixllr llrtcr wlrs zc wccr'in p()sitic. Was ccn tw(]e(le kcizcrsneclc ver-
antw<xrrtli ()p tlc vcrgaclering van l7 oktol)cr I t3tl2 vr<rcg l)e Varl
Malefijt cle :ranwczigc genccslteren onr hun ntcning: hij zoLr 1.1lr.rrnu zicn
clat twcc <Í rlric lcden vln clc vcrguclcring met hcnr rlec Í{inÍlen orrr harr
te zien en clc lrlurnclelwijzc v(x)r [e stellen. [)t: v()()rzittcr n<xligclc tle hc-

J(.)
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DINSDAG
15 NOVEMBER í 887

Wonderlike geboode.
Te Heemstede is in den aÍgelopen
nacht een dood kind met twoe
hooíden ter wereld gebracht. De
beide hoolden bevihden zich
naasl elkander op de schouders
cn zijn mel het aangszicht naar
dezellde zijde gekeerd. De kraam-
vrouw is naar omstandigheden vÍij
welvarend.
De heeÍen F.W. van Loenon, te
Heemstede, en K.F. van Maas, te
Haarlem, accoucheurs, verleen-
den adsistentie.

llÀtflttil'§ [A08il0
§i
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WOENSDAG
4 APRIL í888

Te Blerick bí Venlo is een kind ge-
boÍen dat aan hsl achtgrhooÍd
een soorl van mond on ngus
heetl. Het gezichli€ is normaal Oe.
vormd. Hel kind is gedoopt en ge.
zond.

Te Oudeschoot (Fr.) had iomand
son geit op de 'reekma.kt te Wol.
vega gekocht €n d€zo in zijn
woonplaats aan esn paal g€bon-
den bÍ het huis van €en logement-
houder. De geit geraaklg los en
verdween, zondeÍ dal iemand wisl
waar ze was gebleven. Dit ge.
schiedde den l4en Maart op ean
erg sn€ouwachtige dag. D6n 24n
Maart kwam de g6it weor leveÍÉ
16 voorschiin; zoo lang was hel
di6r ing€sne€uwd g€wsost. zii
had dus in I 0 dagen geen voedsel
gehad 6n godurende dien tijd de
lellB kou getrots€erd.

Tweehoofdige
baby overleden

§',

Advedentie:
De Sl. Nicolaas-étalage is in beide
Magaziinen gereed. Wed. J.A.
van Zijl, Kode Veeí,traat No. l,
Lange Vee6lraat No, 39-41. NB:
Zie vedet dè algemeen vercpreid
wodende Sl. N icolaascdnant.

baby (2)
Nog een bijzondeíe geboorte: in
eeh ziekenhuis in ïeheían heeít
een 28-jarige vrouw een kind met
twee hooíden en drie armen ge-
ba.1rd. De moedeÍ van het kind is in
qoede gezondheid uit het zieken-
huis onlrlagen. De romp vàn de
baby is uaterlijk normaal, aígezien
van de korte derde arm. lnwendig
ziln er lwee harten, vicr longen,
een hooídnraag en een secundrire
maag. ledeí hooíd heeít een eigcn
zenuwglelsel, mel twee ruggenreÍ.
ge die àan de basit van de nek bij
elkaaí komen- oe bewegingen van
het kind zijn niet harmonieus; als
het ene hooíd huilt, kan het andere
slapen.

WOENSDAG
7 OECEMBER 1887

Ooor B. en W. dezeÍ gomggnle
zijn vooÍ 1888 benoemd tot des-
kundigo voor het schatlen der
huuÍvíaàÍdgn van d€ lokalil€iton
waaíin sterken drank in hot klein'
wordt vorkocht, de hesÍ H. Scher-
penhuison, en tol tagenschattsr
d€ h€er G. Scho€rraart.

ln h€t geslicit Calvórionberg''le
Maastdcil heeíl oono wolgolukts,
nlet dag€ll|ksctlo oporatle plaats
gohad. Aan een iongeling, die ge-
boÍen rYeÍd z0ÍÉ6Í kuit- on
saà6onb66n, zoodat zijne voolen
onmlddelliik b€neden d€ kniosdrljÍ
war6n vastgogro€id, worden op
zijn wÍlangsn d6 b€ide voeten at
gozet om dio fuÍ kunstbo€non i6
vgNangen, De geamputeeíde zal
vísldÍa hsrsleld het hospilaal v€r-
laten,

Advedentie:
Demos bet uw v@Éeel Ultvet-
k@p van ongeveet fr00 paat ei-
gengebrcido Kousen eo Ondet-
goedercn, in de Brcl-ln chting,
Kleine tloutst6at ,24.

JOHANNESBURG (ÀP). -De Zuidalrikaanse baby met
twee hooÍden, die zaterdag-
avond werd geboren, is maan-
dagmiddag overleden.

Het kind, een meisje, had
tvsee hoofden, maaÍ het lichsam
en de ledematen waren nor-
maal. Uit verder oaderzoek
bleek dat zii wel twee rugge$a-
ten had en twee magen die uit-
mondden in een enkel darmstel-
sel. Het meisie had een hart en
een paar longen.

De 2l-jarige moeder maakt
het go€d,



rcn (;rippeling, I]:rkkcr en l"rank uit onr aan het vcrz()ek vxn de lrccr
Malefijt te vold<rcn- Zij verklearden zich deaí<r lrcreicl cn ve ieÍen rrret

cle hccr Malcfijt de vcrgadcring. llij hun tenrgkornst wcrd bij monclc vln
cle heer lrrank gerapp()nccrd (lat cr gccn vcrschil van opinie l)cstontl
ovcr hchandclwilzc, narnr:lijk dat ecn actieÍ optrc(lcn niet aangcwezcn
w:rs. l)e hcer Malcfijt zou late r dc atlrx>p mccleclclcn.

lin op l4 februari 1893 lxviel een meisje van zcsticn gehcel allecn'op lret
secrc'et'. Zii had haar zwangemchap v<nr icdereen vcrlxrrgen gehouden.
l)<x>rdat de navelstrcng scheurde, was cr gcen bkrcdverlies. Ook de na-
gebo«rrtc verliep voorspoc.dig. Moeder en kind overleefden het kraam-
l)ed.

Psychiatrie

In cle oudheid werden gecsteszickten dikwills tocgcsclrrcven aan lrzc-
tcnheid d<xrr goden of dern<>ncn, al k'st«rnden cr wcl thet>ricen over
lichanrclijke <xrrzakcn, bijvrxrrllceld dc verkeerdc rncnginÍi van lichaanrs,
sappcn.'lirt vcr na dc micldclceuwcn was psychiatric in l.)unrpa nit:t vccl
mecr dan dcm<>nokrgic.
tlithanning van dc duivcl cn hckseniachr waren aan <le orcle van de dag.
l)as in de zevcnticnde ccuw kwamcn de dolhLrizcn, waar krankzinnigcn

- weliswaar gekctend - wcrclen verzorgd. In cle achtticnde en negentien-
tle eeuw ()ntst()nden uit deze dolhuizen de gestichten en asiels, en
halverwcge de negentien(lc cclrw werd de psychiatrie ccn werkelijk rne-
disch vakgel;iecl.
In I laarlenr werden krankzinnigen vanaf de vijfticntlc ccuw naar een spe-
cialc ruimte in één van dc stadsp<mnen gelrrarlrt, en na de zcsticnde
ecuw naar het Cellel;nrcclcrskl<xrste r ()vcr de nu nog lrstaandc inrich-
tinÍl in Santp(x)n schreef clc journalist E. Gcrclcs in IU97 hct lrrrck
'Mecrcnlrrg en de krankzinniÍie', waarin een frxai lleelcl wordt opgc«)c-
pcn van dc verzorging in die tijd.

Mcn was, uitcraard, nict Ílcspeencl van psychologisch inzicht. ()p de ver-
gadcring van l8 novcntlx'r ll35l werd een ffran lrcst'ltrevcn die klaagcle
()vcr ccn gchrck aan erc(1i() pcnis. Na cen 'bcm<rdige nd' gesprck, zo
meldt clc arts, k()n de nran zich weer'in het vcrkrilgcn van het dtxrr hcrn
gcrnistc vcrm()gen' verlrcugcr.r.
()ok hct wrx>rd hysteric in de volkse lrctekcnis - aanstellcrij - kontt enkc-
le ntalen vtxrq bijvoorlrclcl in dc notulen van 1.3 januari lfl53, t()en een
lrxngczichtsverlamming wcrcl lrschreven bij ccn vr«>uw die hecl gclo

rl



-
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gecrcl bij icnrend nret hevigc krampen in het gczicht. I)e vergatlering ge-
lrxrfclc niet dat hicr vln echtc cpilcpsic sprake was.
Vc troÍ'fcn clc gcst'hicclcnis eln van ecn 'imbecicl vrr)uwtic ntct ccn nte-
lancholie' cn cen 'cl<xrclswcns'. in clc notulcn vln l9 januari tt}tl6.
llcnmaal wxs zii in ccn viivcr grspr()ngcn mrar gerecl. en clulrn;r tnrclrttc
z-ii ziclt <tp hct 'sc(rcct'van hct lcven te l)eroven. Men vcrrlr<)eclclc ill dlrt
zij schcrpc v()()rwerpcn inslikte. Op cen rlag krecg zij k<xrns cn buikpiln
en sticrf dez(jlldc avond. I)e scctic t(x)nde aan clat het verrloccien vlrn clc
ansen jlrist wlls: n)cn vond in clc rnaaÍl een halvc vork. Irtt o«rr vlrn ern
theekopje en twallÍ stukjcs glas cn in de buik n«rg twaalÍ naalclcn cn vier
lange s«rpnrraklcn.

II<r lrclangrijk ltct wus cllt cle psychiutrie rnel cle sonrt,istltc gcnees
krrnst ging surnenwcrken, lrlcek trit de n()tulcn van l9 decctttlrcr lu89.
waarin crn lrysterische j()ngc vft)Llw rnet l)k )c(lxrnr( )erle u'orrlt lrcscltre-
vcn. I)t. 2.3-jerige, vnruw rvcrcl onclcr chkrr<Íi»rr-nar(()sc ontlcrzocltt. lir
werd t'r'n gczrvcl in cle lrtrik gcvondcn, en bij operatic lrleck clit tttlrcrcLt-
lerrs te zijn. I)c lrrrik wcrd wecr gcslotcn z<>ncler verclerc ingrclx'n. Nlt zes
wskcn §,lrs hcl r x rrspronkclijke gczrvel ve rdwcncn; t()( 11 !'()n(l rnt'rr in lr{
rliclclcn van cle lruik nog cen zwelling.
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()p clc vcrgadering van l9 nlci I tl90 lrspraken clc uanwezigen ei:n v()()r-
stcl van lret Ikxrfdhsttrur rxn psychiatrie t()t cen apxÍl, verplicht vak in
clc ansenopleiding te makcn. Hct v<>orstel kreeg vccl bijval <»ndat rcn
paralytikcr cen heel gezin krn Íuïneren als clczc nict hcrkcntl worclt rn
<»ntlat 'ccn stage van twee nuranclen bij de universitairc opleiding <>nvol-

cl<rncle was'. Alleen in []trcclrt, [.ciclcn en Groningcn waren univcrsitrirc
«rplciclingcn in de genecskunclc. [)e Leidse bestoncl sinds l575, cle (iro-
ningse sincls l6l4 en de I ltrecl)tse sinds 163(r.

Op rlezelfde ve rgade dng we rcl <xrk tle opn.rerking gctnaakt det veel pe-
tia,ntcn cen nrelancholie v('í()ncn t»ntlat zij cle inÍltrenza nict hebben rrit-
gcvierd.' t.in op 17 nraart lt|91 rncrktc icmend <>p tl:rt siurulente'n niet al-
lcen l.lij dc kcr-rring vccl v<xrrkwlntcn, maar <>ok op clc zirkcnzaal: daar-
nrce pr<>lrerden zc ()p prnsi()cn te worden gestclcl.

()p l9 mci lt|91 dectl .lclgcrsrrn' trit Mcercnbcrg - clc lrlangrijkste Íiguur
in cle I laarlemsc psychiatric in clic tilcl - het vrxrrstcl ont herkenclc nriscla-

digers vrtrgtildig op te slrriten orn nriscladen tc vtxrrkottten.' tlii v()eÍj(lc
er et hter lan «)e clat cr te '*,cinig psyclriatcrs \\'ilrcn <»l tlit itlec te vcnvc-
zenlilken.
ln een vr>lgcncle vergadering, <>p l7 novernlrr lii9l, lrericp -lelgersma
zich in een lezing hierover op het werk van C. krntlrroso, clie vijfentwin-
lil.l iilrr cerdcr cen verlrantl ltarl gez<>cht trrsscn rritcrlijkc kennterken en
nriscledige inlxrrst. In ziin v(x)r(Iru( l)t, 'Ovcr gclrore n miscl:rcligcrs' gal hij
cen uitvoerige verhanclcling ovcr rlegeneratie t'n clcgencratieve psycho-
sen. I lij was crvan overttrigcl dlt crimin()l()gie gccn ontlerck:el van cle psy-
chiatric nrrrst rvorden: nrischcligcrs weren ern aplln srxrí krankzinnigen.
In clc disctrssie die op ziln lezing volgde. werl ckxrr verschillcncle
«rlr<xrrtlcrs opgenrcrkt rlat krankzinnigheirl vccl v<xrrkwanr ckxrr cle ho-
gt'ciscn clic cle maatschlppil stelcle. Tt>en vicl rxrk ltcl w<xrrcl t<rrcke-
ningsvxllrltarhei(l'. Stel bijvtxrrlrelcl het geval vun ccn hystrrica dic lr-
wc('n zwanger tc zijn. Als clc gcnceshcer nu ecn;ll)()r'tus opwekt cn clc
zwlngcrschap 1.llijkt gcsirrrLrlccnl. is hij dan stratlrauri'

'I'ilclcns rlc vergaclcring van 20 okt<>lrr lU9l wcrtl gcwezen op rlc ge-
sluagclc bchendeling ven nlthrclijk lrcclplasscn l)ii twcc rneisjcs, rurr
vcenicn cn vilftien jaar ourl. l'lcrst rcagce(len zii niet ()p lrhancleling tot
lrtt clc ckrkter clrriclelijk wcrtl rlrt rnastrrrbatic dc txrrza:rk van hct lrclwa-
tt: rcn wils. Na een verh<>cl op 'tlczc bezighe id vcrclwcncn clc klaclrte n.

( ; c rl )Íx n(lss .,e lgersr)ta
lliÍ15. l)rivxxl(l()cenI ( rinrinr,lt, lrntlrrop<rloÍlic in Amslcr(lxnl
víníl lti99. I kx)gleÍa:rÍ psy(Iiirtric in l.(riden.

ll



Op 1tt april I tl93 werd op de vergaclcring uitgelrreid verslag gcclaan van
een gerechtclijk onclerz<rck van ecn kindermoorcl. Mcn daclrt clut het ging
om een 'melancholic nrct dwlngdcnkheldcn' cn ple ittc vrxrr vrijspraak
<>p vtxrrwaarcle van opncming in ce n krankzinnigcngesticlrt. I lier wcrcl
de trrcrcke ningsvetluarlre id' in clc m<xlcrne zin tcr sprakc gclrraclrt.

Neurologie

Eigenliik l;esa<>ncl clt'ncurologie nog niet als aparte wctenschap in de laat-
ste hclft vln de vorigc ecuw. [)e notulen zijn intercssant ()mclat eruit blijkt
htrc'niet-gespecialiscerde' artsen mct neurologische problcrnen omgin-
gen.
ln cle zickcnverpleging van Íieule 'll'ding van llcrkhout - hct latere
Diaconessenhuis - was een v«)uw ()pllenomen clic van twceh<xrg uit het
raam was gevallcn, z() st()nd in de notulen van 17 okt(r)er lUtt2. I)e
vrouw kon nict mcer spreken, de pupillen reagecrdcn niet op licht, er
kwam l;lrrd uit haar rcchtertx)r cn zc was inc()ntinent, nraar nict gehe-el
verlanrcl. ln de volgcndc vcrgadcring, van 2l novcrnlrcr, werd gcmeld dat
de l)cwus(ziinsvcrlaging was ve«lwencn, maar clat de vrolrw ntr 'volsla-
gen krankzinnig' was. Opgcmcrkt wcrcl dat hlar linkcrooglicl ornlaaghing
- ecn typisch neurokrgisch lree lcl van lteschacliging van ecn ze nuw bij
ecn sclrcdelbasisfractr,rur.

til

De notulen van 19 <>kt<>lrcr l tlti6 gaven ecn uitllcl)reid vcrslag van een
voordracht over bcri-lrri, een 'nict-l)esmette lijkc ziekte d<>or ecn ir spcci-
fick giÍï clat zich in dc lrodcm ontwikkcldc'. l.lcn llger organismc zou er
mogelijk aan tcn gr«rndslag liggcn.'(Na 1900 wcrtl cluidelijk clat lrcri-lxri
cen gelrrek aan vitanrine li, is.) l)e zcnuwst(x)rnisscn dic bij lrriJrri h<>

rcn, cerst in de leclcnraten en leter rxrk in de rornp, hacl mcn al onder-
kend. ln cle vergaclcring van 16 novcmber van hetzelfde iJtr ging mcn
nader r>p zickten van rlc zenuwhancn in gen<rntd werden onclcr meer
kintlervcrlanrming e n bulhairc parelysc - en cr wcrcle n nante n gcnrrcntd
als: Cltarurt, Kusznrarrl, l)uc:hennc cn l,cyden.
Op dc vcrgedering verr l7 septcrnl)cr I l.itl9 ten sl<Ítc werd rlc c:rsus ver-
tnclcl van cen nlan dic van grotc ll(x)l.lte was Ílevtllen cn daarbij zijn hals-
wcrvcls lratl gclrr<>kcn. I)c man was 'vrxrrsprrcdig' gcoperccrcl waarbij dc
l.logrn van clc dcrcle, vicrcle en viiÍilc wcrvel wcrdcn weggcn<)n1cn, rnrar
de vergetlering nraekte t<rlr cle opnrcrking dat hct wcnselijk wes clat cr
cen rhirLrrg-ne u«rkxrg wcrcl gevornrd, cen spcc ialist die zich allccn op dit
terrein z()r.l lrwegen.
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oo ziok€nvsÍpbging oP do Nisu.
wo Oracnt zsl ooÍlang wrPlaalst
woídon narÍ 6on niouw gobouw
in do Heopatoísl88n, dat gostichl
is dooÍ do l.eulc AJ.M, Toding
v6n Borkhoul 6n dionen zal vgor
oplolding v8n zlskonvorploog'
slers en tol vorploging vanziokon.
Oit .,Diaconolronhub" i! prachlig
ingericht. Hot word g€bouwd
door do sanngmors, d€ heron J.
van Ek on Zoon. slhisÍ. onddtoe-
.icht van don ho.Í F. H.ittma Mu-
lio., ingoni€ur g.l a.chitoct.

Adfidontia:
Go.diJrcn-Wrllche l, Alb &ot-
ton van GotdljrlÉ,n, wclLe aol Dins-
daga 12 uu gehaald ot gobnchl
2iia, woíden elkoo Zrtotdq g.to-
geld ltuis àrzotgd; .l$ok hoa
wa§§cha/t on wrliaton van Jdlou-
Eieën. B.zlckínann, Kloin Heilig-
lsnd 42.

HAARLEM. - De 7l-jari-
ge Diacones, zuster Jantje
Ram, onthulde gistermid-
dag de naam 'Buytenhout'
aan de gevel van het nieuwe
wooncomplex aan de Haze -

paterslaan. Bijna alle koop'
appaI1cnrcnten zijtr irrrttid'
dels in gebruik genorne'n.

Een eeuw geleden in Een aeuw gclcdcn ln

Woensdsg 3'l Aug. ton 2 uuÍ, za
de plochtige lnwijding plsats heb.
bon van hot niguwe Oiakoóessen-
hui6 lan do Hazepat€íslaan al-
hieí, bost€md tol 2iokenv€rplg-
ging en uitzonding van veíple€g-
sters, gostichl dooí Mejonkvrou-
rv€ A.J.M. Teding v8n Bsíkhout.

Naar wij vern€men, 2ullon do be-
kende boekhandelaats P. van Cil-
torl Zoongn, ovaí €enig6 weken
hun zaak ovsrbíengen naar het
p€rco€l hoek Waímoosslraat en
Spekatraat, waaNan zii door ean-
koop oig€oaar§:iin geworden. Zii
zullon daar ogo ílinkon winkel
oDenen l6.wiil hun tegonwoordig
magsrijn aan do Oudo Groèn-
markt tot pakhuis aal woídon rn-

96richt.

Adverlentio:
lango Raamstraat I (Viilhook).
Groono Zeop. 13 Csnts do 5 ons.
Soda 2 Ct. de 5 ons. per 5 Pond I
Ct. Zwaro Gorst 61/, C€nt d€ Kop.
peí 5 Kop 30 C.nts. KlÉin€ Maïs 6
cl. do Kop, poí 5 Kop 27IlrCt Wit-
lo Suik6í. d6 5 ons 25 Cenls, b! de
5 pond 24Cenls hel pond

Ti.jdens dc toesprakcn \§rrd
teruggeblikt op het \.crlcden,

Op de plek wÀar nu het nieu§ e
wooncomplex staat, stond Yan
1886 tot 1973 het Diaconessen-
huis. Toen het ziekenhuisperso'
ncel verhuisde naar het huidige
geuou\! aan het Spaarne in
Heenrstede, rverd hct zieken-
huis gekraakt. De krakers \Íil-

De genreenteraad grng in au-
Eustus 1985 echter akkoord met
het toorslrl oDr het ziekenhuis
te slopen e» nraakte daa nee
{,Èn einde arlr (le \.t'rhltte dls-
cussics binneD de Hearl€msÈ
politiek. Dt' krokers galen eeo
afscheidsfecsde. dat uit de
hand licp en de laatste oYerge-
bleven ziekenhuispanden gin-

l{Atnttltl',S [À00LtD }lllnLtil's 0l0BLl0
i,t,'.ul t,t,tt' n ffi tlttrritittt,t,t, ltrtttlti \ttttr tl fi urtltirtrtn.,r,

WOENSOAG 3I
AUGUSTUS I887 VFUDAG

2 SEPÏEMBER 1887

wocnsdagmiddlg ta twat uran
had dc plochtigc oprning dmls
van h€t nicurc Dilconassanhuis in
do Hszcnprtrnl n. Bohalvo vele
bclangstolloÍrdon wusn do korke-
rEd€n daí HarvoÍíÉon. Ramon-
3tÍanton, ChÍistslijk GoísÍoÍmoor-
dsn, D@Psoezindrn rn LutoF
schen d@r algoveardigd€n vsrt6-
oenwooróigd, t6írvÍl vsle gonoes-
heeren do plodrtighoid bijwoon'
don. Ds diíocleur, ds. Creutzberg,
las na oDeninE m€t Osbed Psalm
121 voor, waarvan hal egrsl€ vers
mel b€gol€iding van 66n senphr-
n€{Ígeldoor de aanwazigen r/erd
gouongen, Tol tskst voor zijne to€-
spraak h8d hÍ gekozon 2 Kronijken
6 vs- 20: ,,dal uwr oog€n op6n zijn
d8g en necht ovor dit hui8".(,,,)
De aanwozigan wsrdon lo€n uilg6'
noodigd, h6t kouriga en 9rh86l
nasr ds eisen dos tijds ingorichte
gobouw in oogsnschouw lc n8-
mon, waaíaan door do mreslgn
w6rd voldaen. Alles rYoíKa ar too
medo dal men mgt oon6n v6rhel-
í6ndgn indruk 6n mol opíechts
wonschon voo. 6on blosi dor
schoono inÍichting v@r oploiding
van diacon€ssen en voor zisksn-
verpleging, het gebouw v€rliEl.

Diacones onthult naambord
wo oncomplex Hazepaterslaan
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I)e berichten over sectics bicden weer een gclreel andere kijk op dc pr<>

blemen van de rnedicus practicus in de laatste helfi van dc vr>rigc eeLrw.
Achttien vermelclingen vinden wij in de notulen over de lijksch<>uw. Ecn
ovcrzicht:

2l september 1852. Ondcrz<>ek bii een vr)uw van 55 jaar toonclc ccn
nraagkanker in vergevorde"rd stadium, terwiil zii n<xrit maagklachten o[
neiging tot braken had gclrad.

l3 deccmlrcr 1U53. Fle'n s<>ldaat werd na enigc dagen ziekte in de infirrnc-
rie gebrucht, waar hij hinnen een paar uur bczweek. llij de autopsie viel
vooral op dat het bkrecl zeer sterk was gedelibrineercl. Op de bovcnvlak-
te van dc hersenen hev<>nd zich plaatselijk exsudaat; het cerebrum en de
medulla waren in cen k)estand van sterkc vaatinicctie. Verder was allcs
normaal, een f<>cus ap()plcctum bestond nict.

'15 decemlrcr 1857. Sectie ()p het cranium van icnrand die zich d<xrr í,i'n
pist<xrlsch<>t van het leven had berurfd. Men voncl slcchls een opcning in
<le uitwendige bekleedselen, maar bij het verwijderen daarvan werd in
hct achterhrmfd een los l>eenstuk gevonden cn in d(j achterste schedel-
h()lte bevond zich, tot verrassing van de ondcrz<>ckcr t:en tweede k()Íiel.
I)c- rnan moet zich dus twee keer op dc'zclfde plaats d()()r het h<xrfd hel;-
Itn geschoten.

Itl mei ltll0. Sectie «rp cen drenkeling me.t cpileptische insulten t<xrnde
kalkachtige afzettingen op de dtrra.

20 februari 1883. llii sectie ()p een kindje, waarschijnlijk verwaarkxrsd,
werd ecn pneum()nic en chronische darmcatarrc gev<>nden.

15 april 1ft84. Sectie van een plotseling ges«)rven, 75-jarige epilcpticus
bracht 3 tumoren in dc krngcn aan het licht, waarschijnlijk kwaadaardig.

2l okrrl;er lfJ84. Een r>es«rphagus-stenose. liij sectic werd een kwaedaar-
dige w<rckering om luchtpiip en slokdarm ge'vonclcn.

16 maan 11186. Sectie ()p twee militairen. Dc éón had een schot d<x>r het
han, de ander een kogel in de hersenen. t.len duel zal beider einde he[>
l>en lrtekend.



t9 ()ktol)cr l8116. Sectic ()p ic-rnand die een trap van ecn plard had gckre-
gen. De darminhoud lag in cle huikholte. I'lr was een pc-rÍoratie ter Ílr(x)ttc
van een ccnt.

I7 lanuari 1U88. Sectie bij een insania perk)dica zonder imlxcilitas.

1(r decemller ltt90. Een vrouw werd naar de politie gebracht ()mdat men
dacht dat ze dronken was. Na medisch consult werd zij naar hct Elisal;eth
Gasthuis verv<rcrd alwatr zij sticrÍ. Scctie gaf hersenbkreding als oorzaak.
De politie, z() zeÍlt de vergadering, trof geen blaam, mogelijk wel de nre-
clicus. Aanbevolen werd een speciale geneesheer aan te stellen zoals dat
(x)k in Amsterdam was gel.leurd. lien v<xrrstel daartoe werd aan burge-
meester en wethouders gestuurd.

16 septemlrcr I tt90. llcn vK)uw me[ dyspepsie werd cachectisch opgeno-
men in het Diac<>nesse nhuis en met t()estemming geopcreercl. 'Ibch Over-
leed zii. Sectic op de achtste clag na de ingreep gafeen vernauwde maag-
ingang drnr een kwaadaardig gezwcl. (l)it geval was op de vcrgadcring
aanleiding tot een stevige cliscussie over dc ethiek van dc chirurgischc in-
greep, zoals besproken bil het overzicht van de lreelkundc.

l5 septcml-rcr 1ti91- lien hydrocephalus intcrnus door een tum()r-

20 ok«rber lU9l. Een thromhus in hct been had krsgelaten en was via de
rechterkamer van het hxrl in dc longen geraakt.

15 deccrnber 1ti91- Sectie t()()nt een carcin<xrm van dc maaguitganÍl aan.

20 septenrl)er ltt92. llij sectic wcrcl ccn naulcl in ltct hart gevonclen

14 februari 1893. Een sectie na zclfrnoorcl. [)e causa m()rtis was een grote
wond hii de hals, tr» op de wervellichanlen was de snede zichtbaar. Zou
dit geen rnrxrrd zijn? Kon iemancl z.ichzalt z<t diep snijden? l,aag na laag
was gekliefd, misschien met twee messen tegelijkertijd.

19 septcrnl-rr 1tt93. llcn man van zcventig opgen()men met xls diagnosc
carcinoma aan de cardia mct strictuur van de oc'sphagus. Scctie Íaaf cen
uitgebreide perit()nitis door perf()ratie van de maagwand. [)e maag was
vergroeid met de lever.

47



4. Het 'milieu exterieur'

Inleiding

HOOGDUTT.sC E AT'OTH;.Et{

EAU DES CARHES
E^ (: (i LOOÈrÉ:r/eCr íi Z'OONr., 14 BaÍrrELS aeo!É€aER

De apothekers

I)e rclatie tussen artsen cn apothckers leek tussen lil50 en 1900 een gr()te
veranclering te hcbben ondergaan als wij rnogen afgaan op de notulcn
van de Haarlemse genecskundigcn. In lU50 werclcn dc lpothekcrs nog
hoogr.rit bcschouwd als vcredelclc kwakzalvers. In ltl55 ontstontl een stc-
vig conflict tussen cle znsen en dc apothekers over cle 'Íonnul:le' warrin
de aÍsen het onderspit delfden.
Langztam maar zeker ver<>vertlcn de apothckers zich een plaats l;inncn
de mcdische stand en gingen dc lrclangen plrallel krpen. I)it is cen inte-
ressante epis<lde v<xrr soci<>logcn.
De I laarlcmse artsenni jlrcreidkrrnde had ()veriÍ]ens een naam h<xrg te
houdcn- De Haarlemse farmaurpce gokl sinds het eincl van dc micldel-
eeuwcn als óón van dc fraaiste en l;este in het land, en cle kruiclcnttrin
aan het I'rinscnhof was zelfs wereldl>croemcl, evcnals cle Haarlcmmcr-
olie-

In 1t151 was er ogcnschiinlijk ecn ovcrschot aan ap«rthckcrs; dc clokt<tren
drongcn in ieder geval aan op vcrminclcring van het aantal in de vergade-
ring van 30 deceml>cr. Men stclde cen Ixger tarief vrxrr dat na een jaar <>f

clrie van grrde bcr<rcpsuitrrcfening kon worden verlaagd.

r. xl(oFr.

4ÍJ

Net als tegenw()orclig haclden artsen in vrrrcger tijden nict allcen met pa-
tiënten en met elkaar te makcn. Flr dicnclen ()()k c()ntacten met 'cle l)uiten-
wereld' onclerhoudcn tc worclen. De <>ve rhcicl hielcl «>ezicht, maar nt()cst
wel w<>rden aangcsp(x)rd t()t hct ncmen van ÍnaatrcÍ{clen.
Territorium-conflicte n mct verwante lrroepsgnrcpcn als apothckers cn
tandartsen m()estcn worclcn uitgevochten cn kwakzalvers rn()estcn w()r-
den geweerd. In dit hrxrflclstuk cen Í]reep uit dc lrlangwe kkentlstc prtr
blemen.
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I)e corÍecte rÍlevcring vrn v(x)rICs( lrrcvcn n)c(liciincn \\'rs natuurlijk al-
Iijd ()nderuerp vnr.t gcsprek op clc vcr3lcleringen. In noverrrbcr lll52
wcrd geklaagcl dat sonrnrigc xp()lhekr:rs kinirrc zorrrlcr.r verualscn. In mei
lll90 uerclen clc lnscr.t lrrx>s orncllt ()p ccn reccpt 'eflcveren volgcns
I)ees had gestran en clt' lpotlreker 'volgcns l)e Orrx» gclevcrcl hacl. l)it
»'as onrechtrratig henclelcn. rn clc aÍilcling zou hierovcr cen boze lrrief
slurcn rJn de lpr Í Irt.kcrsr rrcnigillg.

[)e vergadering vrn 20 n()vc,,'r]l)er l iJ55 ireskxrt clat men dc in Atnsterclanr
gebmikte fornrulae' <><>k in Ha:rrlcm z()u inv()ercn. [)c l.ormulae gaven
de apothekcrs aanwilzingen h<r zij hun medicijnen tr()critcn lrreiclen.
Op ltl dcccmlrr wcrcl lrsl<>ten alle ap<xhekers ecn excmplelr te sturen.
met cle uitnrxliging' zich hieraan vanaf I lanLrari I Íi56 te h()udcn. llinnen
tu'ee wcken lag er een l;rief op taft'l van de apothckers, clie gewichtigc'
hzwaren hadden tegen clc firrntulae . I)c afilcling kon zijn cxr:rnplaren
hotrclen. Nog op ouclejalrsclag kulruen tlc anscn hicrovcr bilccn. cn zil
l)esl()ten inv()cring van cle fi»rnulac uit lc ritcllcn.
Op l5 ianrrxri wercl ecn trveecle lrricf lrxrr clc apothckcrs l;esproken. I)e
ap()thekers zeidcn dlt dc eÍileling nict crn l)ii dc genccskuncligc \\.etten
erkentl lichaam $'as, en dat zij clc lrsluiten van clr: aÍilcling nit't àls l)in-
clend zouden lrschour',,en. N cen uitv()eriÍ{e cliscussie lrcsl<>tcn cle ge-
neesheren l-rakzeil te halcn. IIct bcstuur zou de ap()tl]ckers llterl \veten
dat het l;ormr.rlae-ltsluit u,ercl ingetrokken.
De verhouclingen tussen cle t§,ee lrr<rcpsgroepen verbeterden claarnu
zicnderofaen. De oprichting van cle Neclerlundsche Maatscllappii ter
Ilevordering dc'r PhaÍmrcie z lchaÍ't()e zekcr hel,ll.lcn hijgcclragcn. l)eze
maatschappij vroeg in lÍ't90 of cle Jrtstjn er v<xrral op ».ilclcn lctten htrn
patiënten alleen naar bevoegclc ap()thckcrs t(j stLlrcn. Op l9 april n'ercl er
gezamenlijk vergaderd, onr te bezien of er maatrcgclen konclcn u«rrclen
gen()men tegen cle verko<lp ven meclicijncn cl<xrr onl;evocgclen zoals b.v.
drogisten. ln nrei lt]92 stuurcle clc aÍtleling Ilaarlcnr ven clc NMI) ecn be-
dankbrief aan cle arts!'n voor llun nreclewe rking. Me n wikle het publiek
waarschuwcn v<xrr gevaarlijkc ge necsrlickle le n e n zo moge li jk <>ok infor-
meren ()ver nraatregelen tegen clt()lcÍx.
In de notulcn van 17 januari 1ti93 wcrcl nrclcling gcrnalkt van het v(x)rstel
v(x)rtean éónmaal per jarr nrct de rprxhekcrs san)en te vergucleren. Dit
zou nuttig zijn r»r dc bancl te versterken cn in verschillencle zakcn in l)ci-
der lrelang.
Helaas lnoest het l>estuur, op 1.'t lrnrari ltl9.l, llten wcten clet gczan)en
lijke vergaderingen niet mogciijk w,lrcn. Op cle vergedc,ring rnoclrten al-
leen aísen kt»nen. IIct stoncl icclcre clokter nltuLrrlijk vrij ccn ve!Í{edL'-
ring met cle apothekers te ()rÍ{enisocÍr, nraur nict narlcns dc afileling.
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Bovenclien werd Mrwijfeld of er enig voordeel was aan gezamenlijke ver-
gaderingen. Het belangrijkste argument was wcer het bestrijden van de
kwakzalverij. Men beslcxrt de Vereniging tegen de Kwalzalverij te sreu-
nen.

Tandartsen

Over de afgrenzing van het gebied van de tanclartsen vinclen wi1 helaas
maar weinig, alleen op 17 janr-rari l tlil8 een opnrerking dat er gecn nieu-
vr'e tandartsen mccr mochten worden opgeleicl omdat de tandheelkunclc
tot de taken van cle arts behoorde.
Op de vergadering vln 15 april 1890 werd een v<>ordracht gehouclen over
de slechte gebitten van de Nede anclers. De txrrzaak lriervan, alclus de
inleider, was cle vennenging der rassen, met Spaniaarden, Fransen en de
vele [)uitsers. l]ovendicn, zo vervr>lgdc hij, zullcn ook de lrtrekkingen
met Oost- en \lest-lndië hiert<rc hcbl;cn l;ijgcdrrgen. De smalle kaak was
volgens hcm afkomstig van dr i'-ransen en de l;rcde tanden kwarnen van
dc l)uitsers. De hierd<xrr ()ntstane dispÍ()p()nic was de clirecte txrrzaek
van het slechte gel,)it. Men vroeg zicl.r af wat hir:ncgen te ckrn viel.

De onbevoegden

De striicl tussen 'lxvoegclen' cn 'onbevoegden' zal waarschijnlijk duren
zolang de term gcnezers blilÍi bestaan.
Contr<>le op het ckren en laten van Íienezers is er altijd geweest. De leclen
van gilclen hielden elkaar al in de gaten. Later kwam het toezicht in han-
den van de overheicl - de provinciale cn plaatselijke 'Commissies v:rn ge-
neeskundig onclerzoek en t()evoorsigt. Tegeliikeniid werd, in de wetten
van Thorlrccke t>p de geneeskunde (1u65), uitgebreid ingegaan <>p de
recl.rtc'n en plichten van dc lrvoegcle genecslrcer, die v<xrrtaan dc lre-
schermcle titel ans' nlocht voercn.

In de notulen vinclen \"ii twaalf verrncldingen *'aarbij vrrn kwakzalvcrij
sprakc is.

Op 16 mei 1u5.i overleecl ecn kincl ne l;ehancleling drxrr ccn ap()tlleker,
zonclcr dat er ccn gcnecskunclige bij §'ls ge\\'eest. llesl()tcn uerd dit be-
kenci tc nraken uan clc plaatsclijke conrnrissie van t()ezicht. Op de volgen-
cle vergadering werd gemekl clat cle lret«rkken ap()theker een bocte van
vi;fL'ntu'intig gulclen had gekrcge'n.

Iiclt (on.qcrtot ntrL') nrcclir. tts zott ccn t lrerllttlut gt'rt:t;tntrl \\i'ntleling sltLr
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nen. I)e vergx(lering besloot een n()ta hierover alln het besturlr van cle af-
deling te zenden, die ()p ziin l)eun í'ó'n cn ander kon d<>orgeven aan cle

Íaenceskunclige raad. Op 15 jrnuari I tltl9 rvercl vermelcl clat lrierbil geen
I laarlemse arts lrtrokken was, rna.rr ecn i()nge rnedicus uit I)e n I laaÍ{
wiens nram n()g niet bekend wirs.

l)e I Ialrlemse artsen hebben het <xrk ettelijke malen aan clc stok gch:rrl
nrct militrire paarclc-artsen. Op cle verguclering van 20 septr:ntlrcr I t3ll7

werclcn een pear gevallen vcrnrelcl van nrxssxge zonder inclicatic cltxrr
ccn luitenent-puarclearts. Dc bchlndelingen vln de luitenlnt luclclen ren
()ngunstig reslrltaat. cn men vr( )cl.l zir'h lrÍ hoc stappen kor.rcier.r \\orclcn
onclcrnorne n orn het 'wrijve n tc vrxrrkorncr.r.
Mass:rgc \\'ils cen vcel krgcpastc hchandcling. Nlasscurs cn hun oflh<»
pacdiscltc nlassuÍje n'aren onclenvcrp vrn gcsprek op tle vcrgrtlcring ven
2l ÍLlrruari lut3tt. Zii pÍezcn ziclr a:rn vie ech.ertentii;n in (lr c()rrr:lnten'
cr.t. zo klalgrlc cle vergaclering, rxrk gyrnnastick-ondcnvi jzers rletlcn tlit.
l)e vcrgarlcring vr<rcg l.tet besttrrrr 'lrij cle llaagsche li.cgcring tc I)r()tes-
tcrcn: ln:.lssrge \\'as een onclercleel van clc geneesktrnclc. llnkclc leclcn
oppertlcn ccn staltsdipkrml vrx» cletgclijke lrchanclclaars in te stcllcn.
Mcn kwlnr teruÍl ()p de pearcle-:rrtscn, l)czc prol;ecrden cle ltvocgtllrcicl
tot nllsslge nlar zich toc tc trckken, nratr volstrekt tcn onrcclttc: rlc
'nrcnselijke itnat(»lie en fysiokrgic zijn Irecl anders den clic vurr het
paurtl .

Onl;elrrgcl u'as ook het ltanclelcn van tlc lrroeclcrs van lrct Sin(-
Nicolaesgesticlrt ( [)eo), dic dc u'atcrlrchrrn<lclingcn ven Knripp tocpas-
ten. ()p 17 mxurt lil9l lrsloot rle vcrgr(lcÍing de l)ft)ccler-( )ve! slc lc §:lrr-
schuwen cn cventueel dc inspcctcur in tc schakelen. ()p clc r,olgcnclc
vergaclering u'crcl cen vcrklaring van cle ovcrste voorgclczen; hii l)cri( l)ttc
niet te willen hanclelen tegcn clc ()pvirtting van clc Haarlerrse rrtscn en lrij
z«ru ecn cincl laten maken aln cle lrchrrncle lingen.

()p 2l novcnrlrr llJ93 krvamen clc praktijkcn van cle Flargse pnrlcss<»'
Ktihnc tcl sprakc. Ook hii prlste u utcrlthu ncle lingr: n t()e: n)el gt'l.lrLriknra-
king l'un lllerlei kruiclcn liet hil rlc gr:niteli(,n ven petiilnten uÍ.r.1ittcn cr.r

vcrclie nclc churmee. aldus e1én van clc lcrlen. zcker ts intigcluizcrrrl grrltlcn
per jaar.

Winkclicrs in c(nnestihles vcrkochtcn ziin kftriden, l)e verguclcring e istc
k()r(hxt ()ptre(len: dit wxs k$'akzulverij. cn lang niet onschultlig. du:tr zij
clc rlastrrrbatic lrcvorclercle.
In zijn nicrrwiaarst()espmak ging rle vrxrrzittel natler op clczt' kucstic ir.r.

t lij ste klc clat de rxrrzaak van clc tocne rncncle kwakzalve rij rn()cst w()r(lcn
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20.\qrl. ltJq2: in hd.l.t!:hlít.l .la'liidcc nrcd<ddilg t' rt g.,nc-
zitt! cl()()r toorsprít.tk t,.t de Haili,qc.l?roau in hd .k)zapbsllcst ic lrl
l)e daar u,et"kzotntt' «llega u,cel hic't' niet uut nttu[ zql cr tt«dr
irtfi»ntt'rart.
tk)t I7.lan. I t)9.1: dc lt!r. lc'gcu tl<, kuutkzctlt,cti.i is st.\'ds il hd ()n-

Ncluk gcstekl. d<, gert<<r;kttttcliga uvtlan ziju itiat tuqeleJd. W.tt is
L'ctt getrcL'stttiddal.2 l (;r(»titry:a tt't't"tl cett »lusst'ttr t'axxtrulceltl
u' l biet'niet zolt Rah?ur.l zijn.
tltl )l N()t.'. 1ll9-l: dc melhoele Ktih e b.'hoort bt .l(' kuukzaltaii
.'n is la g iel uschuldiq otndal zU tn.tsturh.tli.' .' ()nauic bu\)r-
.l(',1. Ettkcle poliiinlot .lic .lez? nrclhodc ttikl<,tt kx:pa\rot zijn
lrt $t i.q lcu'oa t\c h r t ud -

Genezing op'voorspraak'

gezoclrt in hct tèit clat clc medici v«)cgcr cen'vtiend dcs huizes urrcn
nlaar (lirt clic l.land nu k)sscr was ger.vorclcn. Flr wrrcn nu ul vrn specixlis
ten gekonrcn clie dc tirnctic van dc lruisdokter ()vrrnlnren. 'lirvcnclien,
z() zei hii; 'stcllcn wii nogul ccns dc verkccrdc (lirgn()se cn vcrzr.rinrcn wii
hij slepcnde gevxllen tlc patiënten te bez<rkcn. Z<> kunnen cle kwakzal-
vcrli ()ns iets lercn - laat ons v(x)rlllaan de rvetcnschap tc ltrrÍènen,
rvant clat zal clc ziekc'nrens heil vcrscltaf'fen.'

I)e in I lltl.l opgerichte Vereniging tcgen cle Kwtkzalverij vr<rg in I tll36

steun \,!ln de atdeling v(x)r een 'aclrcs' aan de Twcccle Kanrer.
llct l)esluit hic-rover was aÍhankelijk van het <xrrclcel van het lxxÍdbe-
stuur. ln clc volgencle n()tulen wercl vermeld dat hct vcrz()ek van tle vere-
niging slcchts vrxrr krnnisgeving wcrd aangen()rnen - steun krccg zij dus
niÉ't

ln I tl9-i probccrdc de Vercrriging tcgen de Kwakzalvcril hct nog ecn keel
en nu krvamcn dc Haarlernse artsen cr ondenLit drxlr ecn discussie tc be-
ginnen over de vm:rg w:tt een gencestrticldel r,vas, cn of er nict nléa'r spra-
ke was van ()vertreding van de wet clan van kwakzalvcrij.

In cle vcrgarlcring van 2O septenrl)er llJ92 u,crcl ccÍr lÍtikel rrit het rlagblad
l)e Tijcl aungeheelcl. uaaruit zou lrlijkcr.r clet er in lret Sint -l()scpltgcsticlrt
icnrand w,es genezen op voorsprelk van cle I lcilige .lenten. [.)en dalr
werkzarttc arts zei van niets tc \Àetcn, rttaar hij lrckxrÍile de vcrgaclcring
ernaar te inÍorrlercn. Van cle kwcstic wrrcl vercler niets nreer vcrn()nlt:n.
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5. Preuentie

Inleiding

Voor cle invoering van cle burgerlijke stand in 1tl1.l werden gelxx)rte en
stcrfte onverplicht do<>rgegeven aan de kerk. Naclien bieden cle gemeen-
telijkc archieven een systematisch overzicht van de lrvolking.
Het stertieciifer in 1t155 lrdroeg 40 per 1000. V(x)ral l)esmettelilke ziektcn
eisten hun tol. Pas naclat tleze, d<>or de lrctere hygiëne en ccn lrter ge
neeskunclig begrip, werclen teruggeclrongen daalde het sterftecijÍèr. In
l1166 llcclr<>cg het 20 per 1000 en in 1900 zelfs 17 per 1000.
Andere txrrzaken v<xrr het teruglopen van de sterÍie onder dc ltvolking
kunnen worclen gezrrht in een grrrciende z()rll v()()r moeclcr en kind,
aancLrcht v<xrr voeding en cle algentene stiiginL van het welvaartspeil en
uiteraarcl een groeiendc kennis van z:lken bii artsen.

Sterfte

u(Í 2l.lqn. 1851. .\tcrlgerullen: :;fu.'lits t'an de gnxtlstc be(i is dc rx»
zaak lx'kqtd.

nd 2l .4tt!:. 1Íj55: btilta t'oorbpiRa opllat,cn ornlrat d? u'ijzc u,.t.tr-
op i At slcrdam al l.eiden cle oPLauc der slerflegttullcn bij da httr-
Íaalijk? slít .í pl.tuls$iipl.

not lll Ifuc. 1Ii55: Ral\Dnan g.lal dr pl.t.tlsclijkc c()ntrui\ti.' dun d(
re14eirry hr.,eft uxtrgtslchl elat bij clh sl<'rfqeurl cen tarhlarirrl| t'tttt clt,

nrcdictts zott ntoek ut)r.len orcrfulld.
I)e reg(inll beeJi trlttutlurxtrd dat dil ifi sfijd u,.ts m?t ílc tl'cl.
Dil «uluoord ha(ti da <ttntmissia uid bct'redig.l ot zii zal zicb nd(k'-
re skqrlrc t t t'oorlx'hot u lan.

n(Í lll illdqrl 1t)5(». I:ttige tahelk,tt ()t trcnt de slalisli.,k ttdrt I l.utrlo
1q<d r r nt ul <, d e l a a t s l c.i u rc e t t e r r kc k, t r x »fu4t igt' ras u l l.t tu n dau n,. n,
er oP lat'czen hot gt4trehhig1 de intttllit!! ra h.,t l)t,clothockjc tt)g is
c,t nddtrtl? op z) ttlladi,q m4|cliik, rtl)Rltw dudriu

N()l l7 Not,. lÍ]57 Ib sl?rJic i h.'l lluilctrylítslhuis is lriizofidcr !.lx x
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I)e geneesheren kregcn Overigens niet vanzelfsprckcncl toegang tot de
gezondheiclszorg. Er lts«rnd een gÍ(x)t wantr()Lrwcn tegen cle nreclische
stancl en \r'xaÍschiinliik was één <>p clc vijf sterfgevallcn te rvijten arn het
niet inroepen van lrcvtrcgrlc htrlp. (ieldgelrrek spccltle overigens rnk
cen niet onlrlangrijke rol.
Toen cle pr>kkenvaccinutie ()p ganÍl ku':rrl aan het cincl van cle vorige
ecuw, wcrcl het vaccin v;rak lnet zecp en tabak wt:er vrn clc arnr gewas-
sen. ()ok rverclen kincleren met pokken verlxrrgen gchouden. l)it ku'am
r'ooral op hct planelantl vecl vtxrr.

Op de vergaclerinÍl van 2l januari 1851 klaagden cle geneeshcren clat ze

van slechts cle hclft van cle sterfgevullcn cle doocls<xrrzaak kenclen, Maar
een voorstel van cle pllratselijke c(xllnlissie van «)ezicl)t om l.lij elk sterf-
ger.al cen nreclische verklaring te eisen. u'ercl in ltt55 drx>r de regcring a[-

Íle&.ezen als striiclig mct de $'et. Op lu nuert I tl5(r kwernen de sterlicsta-
tistieken w(jcr ter sprake en wercl er gcwezen ()p het Í{ebrekkiÍl invullcn
van het'doclcnbr>ekje'.
I)e spreker cl«rnÍa er()p aan elles z<.l vollcclig nrogclilk te venneklen.
Tegen het cintl van cle ecrru'traren clc geneeshcrcn grrcl d<xrrclnrngen
van hun prcventieve taken. Zil ontlerltielclen cen uitr«rrigc c()rresp()n-
clentie met Il & W ovcr allerle i te nerlen uraatregclcn,

Besmetteliike ziekten

]n l{J55 vielen in Ilearlenr Jl cloclen ckxrl cholenr. in lli5(r zells 200. Ook
in 1890 cn lti92 waren er cpiclemieën. I)c afileling vcrzoclrt clc genrcente
in 1892 ()nt ecn gel.loun, laln te rlijzrn §'aer htrisgcnoten yan clxrlrrlr-pa-
tiilnten k()n(len uorclen gcïsolcercl voor een perioclc vrrn vijÍ cllrgcn.
Op 23 ()kt()l)cr I tl9+ l'rtrg I] & W r»n ccn onclerzrrck. In de clrolcra-barak
van het Sint-.loannes-cle-l )eo w.rs cÍ t:en stertieper( cntaÍle van honclercl
procent. cn ll & V \À.'ikk: graag [.etcn waarom clit in anclcre sterlcn min-
cler hrxrg §as. Men rvilcle zich hiercl<xrr niet laten ()pnemen.
I)e vergaclcring had <xrk vfilgen ()\'er hrt tl]nsp()rt. l)e t()estan(l vlrn het
clesinfectecrbare rijtrrig sclrecn te \Àcnssn over te lltcn en hct vcn<rr
was niet rtltijcl cven 'z()rgz:llnl'. In oktolrcr lÍJiJ5 rviltlc cle afcleling probe
rrn li & \V te (l$'ingen kÍ (lr xank(x)p vln een Ílr()tc (lcsinfectie-( )ven.

llercler dat laar, op 20 janueri. wercl cr n()Íl eens op ge\\,ezen tlat genees-
heren clie r<xxlvonk hatlden behanclclcl, geen kraanrvnruwen ntochten
bezoeken. I,ln op 19 mei werd, na een klacht van een bleker, opgenre,rkt
dat men te onvoorzichtig ()mÍling met lrsmet [xclclegoecl.



In ve'rlrand met de tyfus dnrngen de flaaÍlerr)sc genecslreren op ttl cle-
cember 1883 bij B & \V aan op demping van hct sl<xrtje aan het'I'uinlaan-
rie.

In het volgendc stailtie is axnÍleÍlcvcn hoc v;urk r)l(.n het in cle pcriotlc
Iti50-1900 ter vcrg:rclering ovcr rlc lrcsnrettcliikc zit,ktcn hacl:
algerleen
rrxldvonk
rode hond
rttazclcn
u,atcrpokken
kinkh<rst
cliÍierie

7

2

9
I

.l
7

t holcre
Iyfus
syfilis. pn rst itut it'
nr;rllrrilr
infl ucnza. k rngonsteking
hcpetitis
pllr()titis

t7
1l
l6
-l
4
1

I
tul)rrcul()sc l3 Íal)ies I
pokken,pokkenvrccin;ltic l0 l:lehenclelingcnlllgenrecn 30
In «)taal 143 keer, vercler nog tlO lieelkundigc or 5,i gyneecologischt' l.lc-
sprekingen. l)cnig nnal u,ercl niet z()zecÍ ()\'cr illciclcnten rnlar <>vcr l.le-

lunclc'lingcn gcsproken, hctgeen erop lvijst dat clc prektizerencle lÍscn
clc lresrnetteliikc zickte n nict r.rits[litend acl hoc bclrirndclclcn.

Prostitutie en geslachtsziekten

In 1899 kwam een nictrwe verrrclening «x lcgeling vxn hct t()ezicht ()l)
clc pr()stitutie ter sprxkc r»rrclat I] & W r»l ccn advics had gevrragcl.
l)larvrxrr kwanr pnrstitutic stce(ls alleen onrlcr cic ulnclecht in verlrand
nrct syfilis.
I)e I laarlenrse genecshcren r«>nden clet zc rlc syt)lis lrchrxrrlijk lrlclclcn
bcstredcn.
'li)en er in 18i18 t()ch wecr syfilis l)ii (jcn proslituee \Àxs Í1cc()nstateer(1,
wezen zij beschuldigencl nilar cen nrrn rrit Antstcrrlam. IIij zou cle syfilis
weer hebben tertrggcllrlcltt naar Ilaarlent.
In clatzellde jaar wcrcl ern l)cz()ck gebraclrt aan lrct stadsarmcnlruis crt
het militair h()spitaal - cen clrrrvige ervlring. I)c nrilitairen warcn vcr-
plicht de naam ven dc vrourl' te n()emen wa:rrna de politie in kennis
wcrcl gesteld.
Vx>r I ttutl werd syfilis nog zcsrnaal genoerlcl, nreestal in vcrbend nret
pr()rititrrtic. Op 20 ll'l>nrari I i]tl3 t(x)ncle i'én van cle gcneesheren ecn
ktrnstnetrs clie bestcmcl \\'as v(x)r ecn lneisie nrct c(nrgcnitale syÍilis vlrn
wie de moeder gezr:ncl blecÍ. l)c behandeling v()n(l l)hats met kwik- sn

i< xxlpreparaten. [)c ncus voldeecl niet.
Opntcrkclilk is <xrk dat g(»r()rr()e amper genoerttcl wcrcl. Men nrag eclttcr
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i[rnncn]en (lat clit niet ()nl)ckcnd was, inteÍlcllclecl: \\'ltrtlschiillliik wxs het

z() xlgerneen clxt spe( ialc vcrnrel(ling ()\'erlx)(lig \Ycr(l gcecllt. l)rielr)llxl
wcrd clc zickte l)ii nrtant gertoettrcl. l'in nog cens [()en cen Ittan zich vcr'-

nrrnclclc lrij hct zelf inbrcngen Vrln een cathctcr ill clc Vcrnattudc pislruis.

tlÀARIIII|'S IAOBLÀO
ttrltIr Llrfl \ Ít'l l t\ llrllRlt\1 llr

VRIJDAC;
29 APRIL I88?

Éen hardvochlig vador hier leÍ
sledc zello rijn boido zoonlles van
6 sn 7 iaar in o6n poort on llel hon
daar achteí. Eon vriondelriks be-
woonsteí van die poorl onllermde
zrch oveí de aím6 schepsels. zrl
reinrgd6 de kinderen en bezorgde
2e na eenigo dagen een onderko.
nren rn het stads-armenhuis.

Oe a,d. Haaílsm de. Ned. Vereenr
grng tot aíschalíing van Slerk€n
Drank he€ít aan de Tweeds Ka-
mor e€n adías goricht naar aanlgr-
ding van de bopaling, voorkomen.
de in hef wetsontwotp op ée Zon.
dagsrust, volgens welke alle tap-
perijen op Zondag tot 12 uur 9e-
sloten moeten zajn.
ln stírld mgl do adresson, die aÍ.
stemmrng van dezg bopaling vra.
gen, mgent genoemde aíd6€ling,
dat integendeel volgons de wet al-
le tappeíijon van Zaterdagavond 6
uur tot Maandagochtend 6 uur
behooíèn le wordon gesloten.
aooals nu reEds het geval is bij ve.
len, die er vermindoíing van ver.
gunningsí€cht dooÍ kriigen. Hol
adÍes voort aan, dal in Glasgow
zulk een maalregel de bouw van
con gevangenis. di6 S lon zou
kosten, heEÍl overbodig gemaakt.

Alcoholgebruik
kost bedrijven
3 miljard gulden
ROMERDAM (A}VP). _ DE

Nederlandse beroepsbevolking
telt naar schatting 400.000 pro.
bleemdrinkers. zij kosten het
bedrijfsleven en de overheid
jaarlijks drie miljard gulden.
Dit blijkt uit gegevens van de
volksbond tegen Drankmis-
bruik, dat donclerdag met finan-
ciële steun van het ministerie
van WVC het project Alcohol en
Werk start.

Volgens de bond levert een
probleemdrinker gemiddeld
nog maar drie kwart van zijn ar-
beidsprcstatie. BelanSrijk oog-
merk van het project is het be-
drijfsleven te stimuleren tot het
opzetten van zogenoemde be-
dri.ifsalcoholprogramma's, als
onderdeel van het sociaal be-
leid binnen de onderneming.

Het project, dat in tokal drie
jaar zal duren, richt zich in eer-
ste instantie op 2.800 Zuidhol-
landse bedt (.iven met meer dan
50 werknemers. Aan het eind
van het jaar wordt het ook uit
g-ebreid nasr andere provincies.

Alcr>hol

op l2 mei I tltl,i bespraken cle lctlcn ecn lrricf van cle vtxrrzittcr van clc ltf-
clcling Hritrlerl van cle Ncclerlanclsc ltrenigirtg «rt AÍ,scluttling van de

Sterkc l)rank. llij vrrrcg ()nl steuÍr van dc geneesltcrctr onr het dlgcliiks
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gelrn.lik van (lrank te helpen vermindercn. IIij wees op een tritspraek van
'enige hor>gleraren' die al in ltl46 r,r,'ezen op cle nadelige gev«rlgen van het
()vermatig gel;ruik ven sterke rlrank. I)e leclen stenlclen met lret plan in.
en in januari 1ti{J5 werclen zij hartelijk l;eclankt. Zij kregen een exemplaar
van het weeklrlacl De Vrlksvriend t<rgesttrtrrd u'atrrin hun verklaring u'as
()pgcnomen. In lu93 n'e rcl cle alcleling uitgcnocligcl het l'ilÍiiglarig lxstaan
van de vereniging bij tc wonen.
llón van dc. binnengekomen stukken vrxrr cle verglclering van 20 novem-
l.rr l8U8 §,ils ccn circrrlairc rnct lrct vrrz()ek in tc sternrnen ntel rle
oprichting virn een clronkaarclslsiel .

Een eeuw geleden in

}lÀlflLtfilï [À[BLA0
I'irl'lllil \lllI\ tr .]$ rrrrtltr rrrrrrr r11

ZATÉRDAG
22 oKTOBER 1887

De door de ijsclub van Haarlem en
omstreken uitgeschr€ven gèld-
leening ad. / 4500 is volleekend.
Eerlang zal nu wordcn oveÍge-
gaan tot hel bouwen van een lenl
op de ijsbaan aan den Overvoen-
schen weg. Dil gebouw zal een
lraai aanzien verkíiigen en zeer
gerielelijk woÍden ingericht. O.a.
zal el een kamer inkomen be.
slemdloor dames en niet-rookers
€n het sanlal ingangen vijí oÍ zes
bedÍagen.

Roken en gedragsregels KNMG

AÍn dc AIge m€nc Vcrgadering van 30 oktobcr zal ccn voorstcl \Àordcn
voorgclegd tot opncming !an dc volgendc g.dragsragcli 'Artscn wordl
hcl zwaarwegend advies BeBeven in het bijzijn van patiènlcn niet rc
rokcn. Van onder dc verao(\'oordclijkhcid van aÍtscn wcÍkcnd pcÉo-
ncel cn van paliënten kunnen artscn in baginscl hctzclÍde vÍagcn,
opdat cr geen ovcÍlast ontslaat dooÍ rokan in behandcl- cn sprcckka-
mers'. Voorts hecít hel hoofdbestuur zich in een talcgram tot dc
Tweede Kameí Bcwend al§'aaÍ dc Tabalswc! in behandcling §45,
Daarin spreekr dc KNI'lG zijo crnstigc zorgen uit over de schadclijkc
Sevolgen van het roken voor da volksgezondheid cn dringt aso op da

Aroolst mo8elijkc voorrvarendh.id met hct tarugdringeD van hct rokan
conÍoÍnr het huidigc overheidsbclÈid. Cclet op di! laatste achr de
KNMG de teÍu8houdendheid van de polirici rcn opzichre van ecn
§ijziging van de Tabakswel onreÍecht.

L(' r Í. .1(l- : oklohrr I9Sl-Jl

Hygiëne

De ckrktorcn wcrdcn niet moc anclcren te wijzen ()p het nut van liygiene.
Vxrral tt>en éi,n van hen zclf kletskop'bij cle kapper hacl opgelopcn van
tlc rlelklxrr clic v<xrr lre m geknipt u e rtl. In l]t,rlijn we rcl verr>rclinecrd
cht kappersinstftrmente n altij(l geclesinÍct teercl n)()r:sten u«rrden, cle sprc-
ker pleitte cn'<xrr ciat rxrk in Netlerlancl le ckren. ()p 21 n()veml)er 1u93
wercl gezegcl clat cle vrxrrstellen van dc xnscn uit nr()esten glren en rlar zij
zich m()esten wenclen t()t kappr:rs en pLrl;liek via cen aclvcnentie in cle
kÍantcn.
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Slotbescbouuting

De Haarlemse vereniging van (lenees en lleelkundigen wercl opgericht
in april lit46 en tracl toe als licl van de Neclcrlanclsche Maatschappij «Í
lrcvorclering der Geneeskunst in ltl50.
I)e NMC werd in okt<>her 1U49 te Arnhem opgericht als een llrncleling
van de in Neclerland seclert 1tl,í4 l)estaande 'kringen clic op hun ltun de
'leesgezelschappen' en'corÍcsp(>nderencle s()ciéteitcn van universitair
g(,v, )rm(lc gcneesk trntligcn v(rvingcn.
[.lit hronnenonderzrrk en uit gesprekken bleek al sp<rtlig dat na ltil50
een l-rlangrijke peritxle begint. [)e industriële revolutic, een fase *'aarin
machines gedreven ckxrr strxrmkracht hun intrede cleclen, schiep ver-
wachtingcn voor cle welvaart. l)e sociale kwestie beg<>n aanclacht te kril
gen. De Jan Salie geest verdween en het hcrkrijgen van rlc koloniën had
grote invl<rcd op de hanclel, de industrie en onze financiën.
In de geneeskuncle werclen, vrxrral tegen het einde van de l9c r:cr-ru',

veel ontclekkingen geclaan. I)e ziektckienren werclcn herkencl, cle

l-rhancleling van clc infecties en het voork<irncn eruan wcrcl mogclijk. I)e
narcose maakte operatieve l.rhancleling ccnvoudiger [)c ontwikkclingen
in de schcikunde legden de basis v<xrr onclerzrrck en analyse van Ílenees-
middelcn. Al deze kennisverruiming zettc zich v(x)rt t()t vandaag cle clag.
In onzc sociaal-nlaxtschappelijkc en meclische 'welvaansstaat' lijken alle
onmogelijkheden van t()en, nu t()t de mogelijkheden te behoren en u ic
dezc gnri en ontwikkeling mecnuakte, makte hieral(x)r zeer oncler de
indruk. I let kon gew<xrn niet op,
Vanneer wc eenmial zijn bekomen ven clie cluizelingwe kkencle of mis
schien huiveringwekkende gelurrtenissen van cle tr,rintigste eeu\\,, d:rn
valt ons <xrg al direct ()p een we rcldprol;lee rn van tle ecrste orcle. name-
Iijk ArDS.
AIDS kan worclen vergeleken met de melaatsheicl of cle pest r.rit cle nricl-
deleetrwen en met cle problemen van cle vele iníecticzickten uit cle l9e
ceuw.
Anclere grote problemcn ziin al)()r'lus, euthanasie en Í{enetischc manipu-
latie en tenslotte dc rrit-cle-pan-gerezen k()sten van het nreclischtcclinisch
bedriif.

Een lrlangrijke vr:rag tegen\\1x)rtlig luiclt: l':r>c kr»rcn wij t<» ecn zr>rgze-
me semcnlcving. I)c gezondhciclszorg lijkt nict nreer te l.letalen en lrij het
w<xlrcl lrzrrinigen schreeuu,t icclcrcen ovcr lrll.lruak van verkregen recl.r

ten en l'e nv< ln'cnlterle n.
l)c clercle lverelcl-prolrlemntiek n.tct hear Ílnanc iëlc. socialc cn vooral rlok
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lneclische problernen ílcvcn ()ns [()csch()u\\,ers cle intlrr-rk rveer cvcn in cle

l9e ceuw tcrug le zi,n.
l)e t()p in Vashington van cle t$'ee grote u'ere lclu:tt lrten gaf akrnr bliicl-
schap over cle lrreiktc resultatcn.
Met 'l'.sjernohyl n()Í{ \'crs in hcl gehcrrgen rnet het rlirekte gerrrlg dut $'il
clc spinazic van ()nze vclclcn nict rt'tochtcn t: lcn. (ls krlcicn nict op hct
lancl rl<>ch(en hten grxzt:n en op veel lxtonu'crken het ccsirul kon rvor-
clcn rungetoonrl, rijst clc vrlag ol'rl'e $el ()p cle goetle $'eg ziln.

l)e nronclighcicl van de cliënl in cle 20e ccu\\' v()rÍllt ccn gr(x)t c()ntftrst
rnet tlc xrrige eeu\\', t()cn er sprtke \\'ls van onnronclighcirl cn gelrrck
:ran kcnnis oncler het vr>lk. Ook wcrcl clc gczonrlhe'irlszoI g gczicn lls het
ingrijpen lan rle nict-gckrvigc atuclenrictts in rlc tnutht vun (locl cn tliens
ellxstLrrenclc vr x rrzicnigheirl. Nict v<xrr nicts orrtstoncl Iriel in Neclerlantl
tle !rije Universitcit clic zich <>p tlc ge retirrrnccrclc llr:ginsclen lxrsecrcle.

l)e integflltic rvcrcl rclrt berortlcrd trrcn cle clienstmrisjes in clc tleftige ge-
zinnen hun cllr:rr vcru,oncn kcnnis op hct gclried vln gczonclheicl mec-
nanrcn nilar hrrn cigen gczinncn en t() ccn stttkje gez<»rclheiclszorg ver-
spreitlclen.
[)ezc rnonclighcid hceÍi vcel l<>sgenraakt. clc anscn var] nu zittcn niel
meer in ecn iv()rcn t()ren. Men vr:lagt t>nr rccht op inzage. r»r insprltak ir.t

clc bchanrlcling. \\'cnst l)ras tc ziin in eigen lrtrik en v()er1 pr()ccssen tr'-
gen firlencle rrtsen cn artsen clic ziclt nriscltagcn.

I lct gr(x)tstc decl r un rle tlossicr hij cle alilelirrgsm:rcl lrsl<»rtl rrit lrnritl-
clcling: tiO(xr vln tlc lrczlvurcn waÍcn tcgcn geltantccrclc turievcn. Ilcn cn-
kele klaclrt ging oYer het nict Vcrschiincr.r \'(x)r'ccn visitc cn rcn hecl en-
kcl gc.uel ovcr stlijcliglrcicl rnct rlc u:rarcliglte icl van hcl meclis« hc )re roep.

vanncer rvij vcrlcclcn cn lreclcn rnet clka:u vcr.qclijkcn. kLrrrncn wij ul clu-

tlclijk conclucleren tlut cle problcmetick nict zcer vtrrnclcrtl is.

l)e nreclisclte l)lxclrt in rle volksgezoncllrcid lteeli tcccntversc huivingen
ondergaen. rluar lrcÍ kullcl is nirt rritgellrnnrn. R(unl1l. klrnkt'r cn vlrrt-
zicktcn kornen u()Íl stee(ls in Í{r()tcr1 gcl:rlc vrxrr cr) AII)S lalrt nicrrranrl
onlreroercl.
l'ln hoc is clit nrr».tclia:tli I)e \xtre lclgczonclltciclsread stelt zich tcn cloel: Ir.t

hct ix:rr 2000 gezonclhcitl rrxrr:rllenrrel . ls dit nu rvcrkelilkheirl of flrrici'
In cle Dcrclc Vcre klluntlcn ziin cl nstigc clrinks'lte rprolrlerle n. clr gt-
lrrxrne- cn stcrÍiccijÍLrs zijn crg lxxrg en dc integnrtie van clc gczoncl-
hciclszorg oncle r cle lrvolking is niet g«xrt tcru ill clc ku'akzalvcr en cle
tovcrcloktcr n()g ce n Ílr()tc rot spelcn.
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Wannccr wij nu in Ilaarlern anno l98tl prolrcren iets tc laten zien van de
gezonclheidsz<>rg en de gcneeskunstbeocfcnaren in die verleden tild, clan
is het n< ig (nn op tt: merken dat cle gev<>nden Íeiten en gebeurtenissen
moeten worden gezien in htrn historischc c()ntext. Soms ktrnnen de lilnen
worclcn doorgetrokken naar cle gezondheidszorg van nu ()p nati()naal en
internationaal niveau. Wii helrt.len ons hicr l;eperkt tot het regi()naal Íac-
heuren onrdat het afdelingsarchief onze Í]ids was, waarbij u over clc
schouder nleelas ()vcr q,'at er toen gelrcurde in een heel klein tijclvak, r>p

een kleine plek op clc werelclkaart, in cen historische stad, met cle l;urger
en zijn gezonclheid.
[i helrt kunnen lezcn over de n'MG (nu KNMG) afdeling I [aadenl en ()n]-
streken, santenwerkend met ap()thekers die vanouds mede tcmpeldie-
naars waren l)i, het l)cstriiden van hct kwaad. Or>k helrt u kunnen lezen
over dc rol clie zil spcclden met of tcgen de lokalc of nationale «>verheid
in het kader van cle gczondheidszorg, daarbij soms even verder kilkend
dan wat wij cf tot vandaaÍ{ aan gehad hebben en wat ons in hct yaer 2000
te *,aclrten staat.
De Prcdiker uit de Schriften van het Oude'[estament schreet rcccls in 900
v.C.: 'Vat ge§'ee.st is. dat zal cr ziin cn wat gedaan is dat zal gedaan v,'()r-

den. cr is niets nieuws onder de zon.'
[)it mcrktcn wij ook toen wij neusclen in de s«ÍÍige archiefkastcn, waar
een einclelozc reeks van gest lrriften het bol e'ngcnr rcmcle eanto<>nden.

Soms rnoeten wij ons wel eens afvragen oí er n<>g wcl h<>op is vtrcr een
gelukkig en gezoncl l)cstaan in de ons <»rtringencle sanrenleving. Zeker is

clat wil onze l.r<>op claorbij niet hoevcn te vestigen op wat de v(x)rtschrij-
ding der techniek ons hierbij te bieclcn heeft. Hicnrnr is nreer nodig, na-
melijk cle vonk die liefde of naastcnliefdc heet. I)eze caritas moct cle b:rsis
zijn v(x)r de gezondhe idszorg. Me nse n als F'lorence Nightingale, de l.reil-
soldaat william Booth. t'rculc'lt'cling van llerkhout, de echte vcrpleger ()f
veÍpleegster en cle geclreven medicus zijn onmisl;aar. Hier willen wil nog

Íaraag ecn klcine bede onr u'ilsheicl t()ev()egen aan het adres van clc daar-
v<xrr verantw<><>rdeliike p()litici. Het milieu cxtcrieur' als variant op de in
cle gcneeskunde gelrnrikte tcrm, is hierbii een eerste levensvrx rrwaarcle
tot l>elror-rd van de rnensheid en de daarbij onontlxerlijke planten- cn
dierenwereld,

l)rs. C. llenhrx rrn
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De inboud oan bet arcbiefuan de afdekng
Ilaarlem en omstreken

[)e plaatsingslijst omvat .í40 stukken t()t 20 maan 19t17 en wordt vtnrafge-
gaan door een inhoudst>pgave.
f)c stukken vrn rlgentenc aard:
dc notulen van de gewone en httitenge'*'one ledenvergadcringen vun
1tt49 tot l97tt (GAH nrs. 1-18)r
de notulen van de l;estuursvergadcringen van 1904 bl 1.976 (GAll nrs.
t9-24);
de correspondentie van 1884 t()t l91l (GAtj nrs. 25-35);
de corresponclentie van 1912 t(x 1975 (GAII nrs.37-91);
het kopieënboek met dc uitgaande l;rieven van 1904-1977 (GAH J6).

I)e correspondentic met lllrgemeester en \Jí'ctll()r.lders van I l:rarlcnt van
I tt7-3 ttlt 190.1 en nret clc Gezonclheiclsc( nnnlissic over de periodc vlt.t
1904 kÍ 1910 zijn apan gerrngschikt onder hct GAH nrs. 92-105.
De jaarverslagen van dc aicleling cn cle aÍdelingsraacl van 190(r-197.1 en
enkele jaarrecles l'an de r'<xrrzitters ziin ()pgeln)rgen ()nder nrs. 1o7-151.

De strrkkcn l)etrcÍ'fende bi jzonclerc onclerwerpcn:
dc financicin; de lcdcnadrninistratic; dr reglementcring;
dc benrrriinge'n met maatschappelilke vraagstukkcnr
wetenschappen; evenenlenten, jubilea, ltistorie;
Deze stukken zijn tc vindcn onder de GAtl nrs. l5Z-329. De corresporl-
dcntie mct de (Koninkliike) tr-ederlandsclre Maatschappij t()t l)ev()rderinÍl
cler Geneeskunst hel.>t>en cle GAII nrs. J30-395 gekregen en die met in-
stellingen als de Landelijke lllrisarlsenvereniging, NIIG en NI II GAt I nrs.

396-443.

De originelen vln cle lrinclenclc lrsltriten vlt.r clc aÍLleling liggcn oncler
GAI I nr. ,1,i4, en ten sk)tte is er een atzonclerlijk rn gesl()ten rlecl: hct :tr'-

chieÍ van dc Alclelingsraad. Stukkcn uit clit lrchief betrcf-fcn (lueesties'

die cle leclcn onclerling en rlet clerclen haclden: zij ktrnncn ellcen srrrclen
gcraaclplcegcl nret t()estcmÍninÍ.1 van het besturrr.

Z<>als - helals - clk archief vertoont (x)k lrct onze lacttnes. [)e n()tulen uit
de periodes 1859-7877 en lti95-i9o/t zijn verdwenen. I)e inÍirrnretie over
die pcriode kan eclrter cleels wordcn gevonden in liet landelilk archicf in
I)en IIaag, waar ook clat van de KNMG worclt bcwaard, en cleels in cor-
respondentie met andere instxnties zoals die is opgeslagen in het ge-
meente-arclrief en het provinciale archief van Noord-llolland beide te
Haarlem 
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