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Woord vooraf

In de loop van een onderzoek dat eind r987 uitmondde in een pubJicatie over de OudBeijerlandse Rijks HBS krvam ik in cortact met een van de meest rrrarkante oud-leerlingeu van deze instelling, dr. J.F.Ph. Hers. In Oegstgcest mocht ik meerdere malen bij
hem te gast zijn. AI in een van onze eerste gesprekkcn krvam de rol die diens grootvader
destijds had gespccld bij de oprichting van de HBS ter sprake en alludeerde dr. J.F.Ph.
Hers daarbij terloops op de beruchte pokkenepidenie in Oud-Beijerland.'Hierboven op
zolder ligt nog het hcle pokkenve: haal van mijn grootvader' is een van diens uitspraken
die mij nog duidelijk voor de geest staan als ik terugdenk aan het moment dat ik mij
realiseerde dat ik niet alleen'het hele pokkenverhaal', maar diens gehele beroeps.journaal

in handen had gekregen.
Bii cen eerste lezingl r'an de dagboeken rverd ik niet alleen gefascineerd door de enorme
omvang eir de rijkdol-r van dit complexe bronncnmateriaal, maar werd het mij ook
duidelijk dat dit een uniek historisch documeDt was, het integraal bervaarde dagboek
van een plattelandsarts uit de vorige ccurv, een historischc bron uit de eerste hand die
nadere studie meer dan de moeite rvairrd maaktc.
Ir'lijn oud-collega drs. |. de Rool-, conservator rlan het Streekmuseunr te Heinenoord
en prof. dr. H. Dokter, inmiddels emeritus hoogleraar H uisart sgenees kun de aan de
Rottertlamse Erasmus Universiteit, die llrij toevertrouwde'$.ij hebben sinds kort een
jonge hoogleraar metlische geschiedenis'hielpen mij in eerstc stadium deze studie
concrete invulling aan te 8even.

Ik kon mii toen nauwelijks voorstellen dat een eerste contact, begin 1988, met proí
dr. NI.J. van Lieburg, u'aarbij reeds de eerste contouren van het onderzoek u'erden
vastgelegd, zou resulteren in een jirrenlange intensieve samcnwerking, waarbij het
dagboek van Hers centraal zou staan. Ik ben hem er zecr dankbaar voor. Zonder zijn
daadwerkelijke steun en adviezen rvas deze studie ongetwijfeld in het stadium van cen
'leuk idee' blijven stcken.
Het inwcrken in een voor mij geheel nieurve, hoofdzakelijk nredisch-historische
materie, zou mij meer tijd kosten dan ik aanvankelijk kon inschatten. Een verzoek on'r
mij tussendoor ook nog even te verdiepen in een studie over de historie van het eiland
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verplichtingen binnen het gezin, een gedrvongen rustpcriode als gevolg van
Iichamelijke klachtcn, naast allerlei tijdrovende beslommeringen dic grotcncleels hun
oorsprong vonden in ccn soms meer dan gevulde dagtaak in het rniddelbaar onderwijs,
rnaakten het noodzakelijk dat diepgaand en daardoor tijdrovencl a rch iefon derzoek
enkel in de vakantiepcriodes plaats kon vinden. Dc studie van Hers' dirgboek wcrd meer
dan eens naar de lirte avonduren verdrongcn en het leek erop of dezc bij herhaling een
sluimerend bestaan rvas gaan leiden, tot eind 1998 mijn proirlotor het tiid yond om er
nu maar eens'een kaft omheen te doen'.
Graag betuig ik hier ook mijn dank aan I. [.c Clcrcq en C.R.f. Versteegh, dic met hun

praktijkervarin g als huisarts respectievelijk te Klaaswaal en te Nieuw-Beijerland,
als eersten bereicl waren mij in enkele gehcirnen van het medische vakjargon in te wijden, Met genoeSen dcnk ik terug aan menig avondvullend gcsprck met H. \risser, die
vanuit zijn dagelijkse praktiik als huisarts tc Puttershoek, mij voor menige nedische
angel en voetklenr rvist te behoeden. Apotheker N{.L. Holtrop ben ik erkentelijk voor
zijn opmerkingen naar aanleiding van zijn minutieuze lezing van het hoofdstuk over
therapeutica; drs. C. Bos rverd kennelijk niet moe van de ta)rijke taalkundige spitsvondigheden, rvaarnee ik hem in de loop van de jaren op de meest onrnogelijke tijdstippen
van een etmaal lastig kon vallen. Ook was hij bereid enkele de]en van het manuscript vdn
taalkundig comnentÀar te voorzien.
Bij mijn speurtocht door de gemeentelijkc archieven mocht ik opnieuw gastvrijheid
genieten. A. Bos rvas mij meermaals behulpzaam bij het opzoeken van Segevens in het
archief van het Streeknruseum te Heinenoord. Zeker mag ik hier ook niet de praktische
steufl onvermeld l:rten van oud-gemeentesecretaris J. Schipper en van C. de Niet, die
mij zo menig maal bchulpzaam was bij nijn zoektocht in het oucl archief van de
gemeente Oud Ileijerland. f. Buitendijk ben ik erkentelijk voor de prolèssionele reproductie van een groot dcel van het illustratiemateriaal. Met genoegen kijk ik terug op
de samenwerking met drs. P Verhoef, die van het manuscript een mooi boek wist te
maken.
Ten slotte maar zeker niet in het minst gaat bij het afronden van deze studie, mijn
oprechte dank uit naar mijn vrouw l\'1-Christine en onze kinderen, Belle, Kobe, Fleur
en Sies.

Puttershoek, iuni 2(x)o

Philip Pcrneel

1 lnleiding

De tijd rond r9oo, het 'fin de siècle', ook omschreven als'la belle époquc', kenmerkte
zich door dusdanige maatschappelijke en technologische vcranderingen, dat dc histori
cus Jan Romein er een breukvlak van t$ree eeuwen in nreende te kunne:'t zien.' Het $.as
een periode die niet in het minst ook op het gebied van de geneeskunde en op het vlak
van de gezondheidszorg enkele hclangrijke ontwikkcJingen te zien gaf. Dc op boekenwijsheid gebaseerde geneeskunde had plàatsgemaakt voor een medische weterlschap met
duidelijke inrplicaties voor de praktijk. Tegelijkertijd kwam men tot de ontdckking hoe
op vele manieren ingriipend de gezondheid en de levenskansen van de ber.olking konden
norden bevorderd.'
Al vanaf dc nveede helft van de negentiende eeurv had cle geneeskunde een grote
opbloei doorgenraakt. Door de ontdekking van de cel als elementaire eenheid van het
organisme kreeg de microscopische studie van weefsels en organen een krachtige impuls
en had Virchow zijn cellulaire pathologie opgebouwd. Door de ontdekking van de
bacteriën als ziektevenvekkers ontstond de nieurve wetenschap van de bacteriologie.
Door de ontdekking van hormonen als producten van inwendige klierafscheiding, had
men een eerste inzicht verkregen in de ruerking van verschillende organen cn was de
endocrinologic tot een begin van ontwikkeling gekomer.l
Dankzii de toepassing van ascpsis en anti-sepsis eD n'rede door dc nieuwe nogelijk
heden op het gebied van de anesthesie maakte de chirr,rrgic vanaf r88o een rcvolutionaire
ontwikkeling door.r Mede na de tloorvocring van de ps,vchiatrie in de algerrene praktijk
kan deze periode ongetwijfeld rvorden omschrcvcn als een tijd met een geweldige
innov.rlre in dc nte.irrchc praktrrh,rerrnB.
Àl vanaf r865 blec'k specialisatie in de geneeskunde een niet le stuiten proces. Telde in
1883 Nederlancl -lz specialisten, die voornamelijk rvarel gevestigd in de groot-stedelijke
centra, in r9o.3 was hun aantal toe8enomen tot rJ6 eD steeg tot 4oo in r9o8. Hocwel de
academische ziekenhuizen het eerst hun deuren zouden openen voor de nieuwbakken
specialisten, nroesten deze zich meestal behelpen in zclfopgerichte en zelfonderhouden
poliklinieken. Met de oprichting in 19o8 van een privé psvchotherapeutische polikliniek in Amsterdlm, die de bakermat van de ps,r'choarral,vse in Nederland zou blijken,
werd ook de ps,vchiatrie een poliklinisch specialisme.i
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Na:rst rle algemene ziekenhuizen ontstonden vanaf r89o spccialistische ziekenhuizen
en poliklinieken. f)aarnaast kan rnen vanaf de laatste ceuu,u'isseling bij verschillende
overheidsinstanties, van Staat tot gemeente, een groeientl verantrvoordelijkheidsbesef
constateren ten aanzien van de openbare gezondheiclszorg en komt daarnaast ook het
p:rrticulier initiatief tot ziektebestrijding tot ontplooiiDg.í' ln rgro was er al in alle pro-

vincies een afdeling van het ll/ittd Krris en in rgrr werd als landelijk verband de
Algetrrcene Nederlandschc Yctrfiiging Het Groere l(flrir opgericht.
In dit algemeen beeld ontbreekt echter nog opvallend de rol van de plattelandsgenees
kunde, De centrale vraaS waart.lp deze studie een antrvoord u'il forrnuleren luidt dan

ook hoe de transitie op het vlak van de medische wetenschap en de gezondheidszorg
door de medicus ten plattelandc rverd ervaren. Bij het formuleren van een ant!!oord
op deze vraag kon wordcn gebruikgemaakt van een unieke bron uit eerste hand, een
bcroeps.journaal van een plattclandsmedicus. Rekening houdend met de aard van het
bronnenmateriaal is deze studie grotendeels een exernplarische beschrijving van de
plattclandsgeneeskunde en hceft daardoor dan ook een overwegend descriptief en
narratief karakter.

í.1

HISÍORIOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSE PLATÍELANDSMEDICUS

Dat het beeld van de Nederlandse plattelandsmedicus van rond rgoo nog heel wat aan
scherpte, detaillering cn kleurintensiteir mist, is niet roleer te wijten aan een zekere
m,vopie van diegenen die zich met dit deel van de medische geschiedenis bezighouden.
Ëerder is een gebrek aan .rdequaat en toegankelijk prirrair bronnenmateriaal er de
oorzaak van dat dit aspect viD cle geschiedenis van de geneeskunde vooralsnog onderbelicht is gebleven.
Het beeld van de Nederlandse plattelandsmedicus rond rgoo is immers nog grotendeels het resultaat van studies op basis van secundair bronnenmateriaal. Hiertoe
behoort de romanliteratuur, waarin deze direct of indirect als 'dorpsdokter' ten tonele
rvordt gevoerd. Uit de eerste helft van de vorige eeuw dateren de S.iierie, uit de pastorie
tc Mrrstlaad u.aaril Cornelis Eliza van Koetsi'eid, predikant te \festmaas en het naburige
I\lijnsheerenland in de jaren l8lo 1815, enkele indrukken geefi van het functioneren
van een plàttelandsmedicus op een van de Zuid-Hollandse eilanden.i
Vergelijkbaar nret de hoofdfiguur in Àntoon Coolen's roman Dorp aan cle riyier lr%4),
in wie men de medicus Hendrik Jacobus Wiegersma (1815-1887) die in het NoordBrabantse Lith praktiseerde, kan herkennen, is de hoofdfiguur in de roman I)e Gekte
Do,kter van A. van der Lugt. Als auteur van streekromans ontleende Van der Lugt zijn
inspiratie grotendeels aan de gedragingen van de zeer bekwarne, maar eigengereide en
rvars van traditics levende huisarts van zijn schoonouders op het zeer christelijke
platteland van Overijssel. Om die omgeving niet te shockeren liet Van der Lugt de
belevenissen afspelen in een vergelijkbaar milieu op de hem beter bekende ZuidHollandse eilanden.

Beperkter van omvang is de gedetailleerde intbrmatie in de correspondentie van
Herman C.H. Thorbecke (r8or-1844) waarin hij zijn oudere broer Jan Rudolf, de
bekende staatsman, op de hoogte hield van de ontwikkelingen in zijn praktijk in het
Gelderse Dieren (r8j5-1844).3
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Autobiografisch materiaal, \\,aarin welisrvaar de medische praktijk centraal stond maar
de heroiek enigszins lr.erd overbelicht, is verwerkt in De dagen lcrl olrrr waarin Sietse
Grc'idanus (r84.1-r9r4) als lijfarts van Koning Willem I, kon terugblikken op cen carrière
die hij als plat telandsheel- en vroedmeesteÍ (1867-t877) was begonnen op het Friese
platteland.
NIeer specifiek bruikbaar als bron voor de beroepsbezigheden van de plattelandsmedicus in dc negentiende eeuw. i- arnleunend tegen het genre van de mcrnoires, zijn
de herinneringen van medici-in ruste. Naar het voorbeeld van Bruno Evert Scheltema
(r85+-1918), die na meer dan 3r jaar prnktiik te hebben gevoerd in Delft, in r9r7 zijn

Herhneritgen van

een geneesheerïe boek stelde, publiceerde in r92.9 de HaaSlse medicus
Leendert van der Hoevcn (r857-r9j2) zijn herinnerJngen Uit de praktijk van cen meriicus.
Qua genre vergeliikbaar en chronologisch hierop aansluitend zijn de herinneringen
die I. van der Heijden, die vanaf r9o7 in het Zuid-Hollandse Groot Ammers prakti

seerde, vastlegide in zijn boek Eer díts o? zijfl pnatstoel. In haar Herinncr irtgen wljdde
dc bekende fen.riniste en eerste vrouwelijke arts in Nederland, Aletta Henriëtte Jacobs
(r8t4 1929)slechts enkele bladzijden aan haar ervaringen uit de beginperiode van haar
praktijk als plattelandsarts in het Groningse Sappemeer, toen ze er, pas afgestudeerd,

gedurende enkele maanden de praktijk van haar vader u,aarn:rnt.e Beperkt tot enkele
bladzijden bleven de Hcriaaeríngen uit miin prakr4k die Henricus facobus Scheidelaar
(r8il-r939) in r933 vastlegdc over zijn rredische activiteiten (1884-r92o) in het Brabalrtse
Hilvarenbeek. Moeiliik te plaatsen is het enigszins oppervlakkig journalistieke maar
infornratieve verslag I)e dokter vertelt waarin Louis Velleman drie BenerJties \an
Croningse plattelandsmedici ten tonele voert."'
De waarde virn Hers'dagboek, als bron voor de reconstructie van een Iaat-negenticnde-eeuwse plattelandspraktijk, rvordt nog aanzienlijk verhoogd als men bedenkt dat
dergeliike docurnenten die informatie uit de eerste hand verschaffen over het functioneren van een medicus in een plattelandspraktijk uit die periode, uiterst schaarse relicten
zijn." Hoewel het bijhouden van een beroepsdagtroek door nredici in de vorige eeuw
niet zo uitzonderlijk rvas, behoren zij tot het genre van schaarse egodocumenten en tot
de door de medisch-historicus meestgezochte informatiebronnen. De Friese medicinae doctor Jelle Banga (r286-1877) die in Franeker praktiseerde, beschreef zijn medischc
praktijk op bijna rroo dichtbeschreven foliovellen, nret een chronologische reeks casus,
afgewisseld met afschriften van brieven, notities over provinciale en plaatselijke lotgevallen, en alles rvat hcm in het medisch leven van alledag rvetenswaardig en opmerkelijk leek.'' l)at het bijhouden van een dergelijke verzameling casuïstiek;n de
plattelandspraktijk niet uitzonderlijk rvas, blijkt ook nog uit de aantekeningen die
Hage, Hers'zwager bijhield. Isaac facotrus Hage (r{t53-1917) die na zijn huwelijk met
Hers'jongste zus, zich als arts had gevestigd in het kleine Zuidland op het eiland
\roorne-Puttenrr was kennelijk van plan regelmatig Dotities uit zijn medische praktijk bij
te houden. In een aanteke n ingenboek in folioformaat, lvaarvan, behalve aantekeningcn
over een achttal càsus, de rest blank is gebleven, beschreef hij in r895 hierin een 'osteo
tomie van de tibia rvegens osteomyelitis'en eer operatie te Spijkenisse van cen'pes

varus equino'bij eerl kind van zr maanden, rvaarbij hij door'Dr. Hers van Oudbeierland' werd geassisteerd. Als bijzonderheid kan worden aangestipt dat in de vijf overige
gevallen die Hage roteerde, het patiënten betrof die hem consulteerden wegens lang
durig maaglijden. Een geval betrof een nan die vanaf r87o aan maagpijn leed en die
onder behandeling \vas gerveest van Prof. Rosenstein,'die de gastritische stoornissen
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hield voor malaria en galsteenkoliek' en die zich bij het raadplegen varr Hage in r89o,
kon herinneren dat 'in r88i het opgestooten gas bij het ontstccken van een cigatr in
brand rvas gleraakt'.
In rgjr vestigde A. Duvzings de aandacht op'twee oude boekcn met vergeelde bladeren'
die hij in het Schiedamse R.K.-Ziekc'nhuis had aangetroffen en die de verloskundige
ervaringen blcken te bevatten van de Schiedamse medicus Wiihelmus van der Snan
(tu8o 19o5), die over zijn praktijk (r853-r899) alntekeningen over 4164 verlossingen
had bijgehouden'r. In r9o9 publiceerde de plattela ndsmed icus T.H. Beekenkamp een
\/erslag tnn ett opnerkingen ovcr 6oo partrrs.'; Het bijhouden van rlergelijke gegevens rvas
in de verloskundige praktijk van de negentiende-eeuwse platielandsarts niet ongebruikelijk. Zo verscheen in r897 van de hancl van de Groningsc hoogleraar vcrloskunde
C.C. Nijhofl cen Regisrer Loor Verloskundígen. waarin deze in zijn inleiding het wen selijk
vond dat'de verloskundige regelnratig en zoo naurvkeurig mogelijk bock houdt van
het belangrijkste, dat bij elkc verlossing kan rvorden opgemerktl,6 Het register'\r-aarvatr
cte tabellen zoodanig rvaren ingericht, dat zij ingevuld, volgens aanwijzing van den
schriiver, een beknopte Itraar tevens vrij volledige historia partus vormden'lvas'van
groot belàng bij volgende baringen en een rvelkome bezigheid om de vele verloren
uurtjes die de obstetrische praxis zoo dikwerf oplevert, nuttig te besteden.'
Dat het medisch beroepsjournaal van Hers integraal bewaard is gebleven mag op z'n
minst merkwaardig wortlen genoemd. Toen de Engelse medicus Charles Alfrcd Hill in
rgrz overleed, bleek dat deze bij testarnent had vastgelegd dat'al zijn dagboeken, kasboeken, in het kort alles, rvaaruit men bijzonderhede[ zou kunnen ternemen omtrert
de patiënten, die hij in zijn o3 jarigc praktijk hecft behandeld, moesten i{orden verbrand', werd diens handclwijze door de redactie van het Nederlandsch Ti.jdschrift voor
(,-ereeskrrdc tcr navolgiÍrg aanbevolen.'t

,I.2 VRAAGSTE

LLI NG

Deze studic beschrijít grotendeels het levensverhaal van Johan Hers die drieëndertig
jaar dokter rvas in Oud-Bei.jerland en die vanal de eerste dag van zijn praktijk op 9
mei r88r, tot enkele maanden voor zijn dood, op 28 september r9r5, een dagboek heeÍi
biigehouden. Mct diens beroepsjournaal als gids voor een nog grotendeels onverkend
gebied van de medische geschiedenis, rvil deze studie een gedetailleerd beeld geven van
het leven en het werk i',rn een plattelindsarts van omstreeks de eeuwrvisseling. Aan de
hand van deze bron uit eerste hand zal een antwoord worden gezocht op de vraag hoe
de Nederlandse medicus ten plattelande rond rgoo functionecrde, hoe eÍr in hoeverre
deze reageerde op de ontwikkelingen in de geneeskunde en hoe deze zich profileerde
ten aanzien van de ontwikkelingen in de gezondheidszorpi.
NIet name rijst de vraag in hoeverre en op welke manier hij zijn vakkennis op peil kon
houden. Aandircht wordt besteed aan de kanalen via welke de receptie van medisch-

wctenschappcljjke innovaties verliep of, hoe en in hoeverre de plattelandsmedicus
reageerde op vernieurvingen in de geneeskunde die van invloed rvaren op zijn praktijk
voering.

Ongetwijfeld waren de problemen waarmee de medicus ten plattelandc in de relatiearts-patiënt werrl geconfronteerd van heel andere aard dan clie waarmee zijn collega in
de stedelijke praktijk dageliiks te maken had en vonden dezc voor een deei hun oor-
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sprong in het eigene van een plattelandssamenleving. Hoe ging de dokter om met u ijn
patiënt, en hoe presenteerde deze zijn klacht? In hoeverre en op welke manier mairkte
de dokter aan zijn patiènt duidelijk wat deze mankeerde? In hoeverrt'was hierbij sprake
van een zekeÍe'twectaligheid'? Welke drempels bestonden er bij tle medische colsumptie en hoe was het voor de patiënt gesteld met de bereikbaarheid van medische
hulp en vice versa, hoe bereikte de arts de patiënt? (hoofdstuk 4).
ln hoeverre q'as het lonend als medicus op het platteland bezig te zijn? Hierbij
rvordt aandacht bestecd aan de finirncii'lc aspecten die verbonden u'aren aan de praktijk
ten plattelande cn wordt nagegaan in hoeverre deze van invloed warcn op diens praktijkvocring; tevens komeD hierbij de bctalende instanties waarrnee de plattelands
medicus te maken had aan bod en wordt aandacht besteed aan tliens relatie in dit
opzicht met ziin stedelijke collega. Vrorts komt de vraag aan de orde in hoer.erre de
medische specialismen die rond r9oo, binnen en buiten het ziekenhuis tot ontl'ikkeling
kwamen, van invloed rvaren op het merlisch handelen van de plattelandsarts (hoofdstuk t).
Het dagboek van Hers biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de morbiditeit
rond rgoo en de ontwikkelingen die in het ziekten-aanbod in een plattelandspraktijk
te herkennen zijn (hoofdstuk 6).
Een dagelijks terugkerend probleem in de medische praktijk als het stellen van een
diagoose komt in hootdstuk 7 aan dc orde, waarbij wordt nagegaan rvelke technischc
middelen hem hierbij ter beschikking stonden en wordt aandacht besteed aan de diagnostische vernieuwingen in de plattelandspraktijk.
Aansluitend dient zich de vraag aan over rvelke therapeutische middelen de medicus
ten plattelande kon beschikken, waarbij een antwoord wordt gezocht op de vraag Iroe
innovatief ook op dit vlak de plattelandsmedicus was of concreter, in hoeverre therapeutische innovaties hun toepassirlg vonden in de plattelandspraktijk (hoofdstuk 8).
Verr,olgens rvordt ingegaan op enkele kenmerkcn en ont'w'ikkelingen in respectieveliik
zijn vcrloskundige (hoofdstuk g) en chirurgische praktijk (hoofdstuk ro), waarbij aandacht wordt besteed aan de operatier.e ingrepen die ten plattelande gebeurden eD aan
de specit'ieke problemen waarmec de plattelandsarts hierbij wcrd geconfronteerd.
Daarnaast komt de vraag aan de orde welke verarderingen zich in zijn chirurgische
praktijk voordeden, m.a.w. welke operaties die hii aanvankelijk zelf deed, hij na verloop
van tijd aan anderen overliet. In het verlengde hierv:rn rvordt aandacht besteed aan het
armamentarium van de plattelan dsnredicus, l.aarbij een ant\!oord rvordt gezocht op
de vrirag wclke instrumenten naT erloop van tijd uit de plàttelandspraktijk verdwenen en
rrelke factoren van invloed waren bij de aanschaf c.q. het gebruik van nieuwe medische
instrunrentcn (hoofdsttLk l).
Ten slotte wordt aandacht besteed aan de sociale rol die de plattelandsmedicus
speelde binnen de dorpsgemeenschap *'aarin hij protàssioneel acticf rcas en aan deze
waarin hij zich in ccn breder kader, regionaal, rcspectieveliik landelijk profilecrde
(hoofdstuk rz).
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2 Biografie

2.1 JEUGDJA,REN TE

H E

RKING EN

Johannes Floris Philippus Hers rverd geboren op 14 mei rli;4 tc Herkingen. Zijn vader
Floris, die na zijn studie aan cle klinische schooi te Rotterdam,r in r8ij ziin admissie had
behaald en in hetzelfde iaar lvas getroul\.d met Petronella lllaria Rolloos, dochter van
een broodbakker in I]sselnonde, was sinds 1854 als plattelandsheel- en vroedmeester
werkzaam in het toen 63o ziclen tellende dorp op het Zuid-Hollandse eiland Coeree
Overflakkee.'Het echtpaar Hers-Rolloos kreeg vier kindcren: Johannes Floris Philippus (r854), Geertruida Lydia (1855), Ian Adrianus (r8j6) en Floris Pieter (1857). Dit
laatste kind overleed op Kerstdag r857, bijna tien maanden oud. Àmper nvee maanden
daarna stierf ook de moeder. Zij was nauweJijks 3r jaar oud gervorden.
)ohan Hers groeide dus op als halfwees. ,aren later nog zou hij zich, naar aanleiding

van de plotselinge, vroegtijdige dood van zijn moeder, de rvoorden van zijn vader

herinneren:'Zij

rvas zondag nog naar de kerk geweest, kwam

net hoofdpijn cruit en

stierf de volgende dag. NÍeningitis TBC? NÍeningitis epidemica? Encephalitis?'Welke
emotioncle invloed het vcrlies op ionge leet'iijd vaa zijn moeder op Hers noet hebben
gemaakt is af te leiden uit een passage in een kladschrift dat hoogstnaarschijnlijk
bedoeld was als aanzet tot cen autobiografische roman en waarin hij zich in de rol van
de hoofdfiguur laat ontvallen:
Denkt U nict dat ik het niet ongelukkig vind nooit mijn moeder gekend te hebben, dat ik het niet
vervelend vind als vader uit is, àltijd alleen thuis te zijn, en denkt ge dat ik het niet jamurer vind
zoovccl te moeten missen?r

In de eerste jaren na de dood van de moeder werd een groot det'l van de opvoeding van
de jonge kinderen in het doktersgezin, rvaar de'vader haast nooit thuis was', verzorgd

door hun'Tànte Dina', dc jongste zuster van hun vader, die tot aan haar hurvelijk in
1861, bij haar broer inu'oonder en later aan dc dienstbode, ]annetje van Putten, die van
haar z4e tot 77e )aar5 \n ciienst van Floris Hers zou blijven.6
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Links: Floais Hcrs 1r8i8'1918), plattclandshcel- en vroedmeester t. l{cÍkingen (r851 r87r)en te
Nieuwe Tonge (1871 19oo), rcchts: lohannes I,hilip LIers (r/6r-r84o), plattelandsheel- cn vroedmees
ter tc Herkingen

2.2 HES,LEERLING TE

DO RDREC HT

Nadat hij in Dirksland lager onderwijs had gevolgd trok in r868 hij als veertienjarigc,
sameD met zijn twee iaar jongere broer Ian-Adrianus, naar [)ordrecht. Beiden oamen
er hun intrek bij hun olgetrourvde tantc Elisabeth, een halfzuster van hun vader.i
Johan Hcrs lverd er ir septcmber 1868 ingeschrcven als Ieerling van de tweede klas van
de Genreentelijke HBS, die één jaar daarvoor haar deuren had geopend.s Dat hij een
jaar later, als leerling van cle derde klas, als 'bestemming' liet noteren'Medicijnen
Leidcn'lag in de lijn van tle verwachtingcn. Bovendien sloot hij hiermee aan bij een

familietraditie.
]ohan Hers stamde uit een familie rva.rrin het beroep van arts, of zoals dit voor de
aftondiging van de geneeskundige rvetter van ].R. Thorbccke in r865 in Nedcrland rverd
genoemd,! chiruÍgijn, plattelan dsheel- en vÍocdmeester of gervoon, geneeskundige, al
drie gener;rties van vader op zoon was doorgegeven. Zijn ovcrgrootvader )ohan Philip
Hers (Den Haag, r76r) pr:rktiseerde als heel- en vroedmeester te Herkirgen tot aan
zijn dood in r84o.'o Diens zoon, )ohannes Philippus (1797-189tl), was aalvankelijk
voerman.'r \ranaf r8z3 legde hij zich toe op dc nredicijnenstudie. Nadat hij in Dordrecht
in r8:8 admissie van heel- cn vroedmeester had behaald,'' praktiseerde hij aanvankelijk
te Zwijndrecht'r en daarna, van 1630 tot aan zijn dood in r89tl, te Ooltgensplaat, waar
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hij tot op zeer hoge lecftiid de verloskundige praktijk blecf uitoefènen: 'luist op zijn
88ste verjaardag, op r: maart 1883, zag hij in cle vroege morgen weer cen nieurve
rvereldburger geboren n ordenl'r
lohannes Philippus Hers trouwde te Hendrik- Ido-Ambacht in r8z3 met de toen
negentienjarige Teuntje Schuld, dochter van de Rhoonse smid Dirk Schuld. Uit dit
huwelijk rverdcn tu.ee kintleren geboren: Iohannes Philippus (r8:q) en Elisabeth (r8:5).
Na de vrocgtiidige dood van zijn vrourv hertrouu'de Iohannes Philippus Hers op 9
àugustus r827 !net Lydia Groeneveld (r8o4), dochter van Floris Groeneveld, een landeigenaar tc Ridderkerk.'5 Al op zu januari van het volgende jirar werd eell eerste vaD
vijf kinderen geboren en kreeg de naarn Floris.
Op de Dordtse H.B.S. had Johan Hers onder andere als Ieraar Nederlands, tevens
eerste directeur, dr. Christiaan Iulius van f)eventer. \ran Deventer, die een persoonlijke
vriend en bovendien zrvager was van de schrijver Conrad Busken Huet (1826-r886)'6
'wist door zijn fijne smaak en zijn veelzijdige literaire ontwikkcling een sterke invloed
op ziin leerlingen uit te oettnen'.': Die invloed ran Van Deventcr, die van opleiding clas'
sicus was en naar een getuigenis van een van ziin oud-leerlingen'in zijn enthousiasme
Homerus ook op zi;n HBS-leerlingen wist over te brengen, door hun Vosnlaers vertaling'8 voor te lezen"e, zal aan Hers' [atcre drang tot enige literaire productie wellicht
niet geheel vreemd ziin gerveest. De lcssen in dc exàcte vakken kreeg hii van dr. A.S.
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De eindcxamenklas van de

Dordsc Gemeentelijke HBS

in 187o. ,.F.Ph. Hers, staande
tweede van linksZittend achter de tafel:
dirccteur DÍ. C.l. van f)cventer
en Dr. A. van Ovcn

van Oven, die in 1892 \'an Deventer als directeur van de Dordrechtse Gemeentelijke
HBS zou opvolgen'" en met wie hij Later, als student in Leiden, nog enige ti.id zou cor
responderen.t'

2.3 MËDISCH STUDENÍ TE LEIDEN
In juli r87z deed Hers H BS - sta atsexamen in Rotterdam" en trok, als achttienjarige
naar l-eiden rvaar hij op 24 septcnber van dat iaar als alumnus en als groen van de
studentensociëteit Mircrvc werd irgcschreven en nanr cr zijn intrek op een kamer bii
'juifrourv Heerenbeek aan de Àairnarkt, nr..l'.rr E18 honkvast was Her< in ziirr cerste
studentenjaren kennelijk niet. Het twccde jaar vindt men hem terug op een kamer aan
de Lrnge Brug en het derde jaar rvoont hij bij 'weduwe De Wilde' aan de Oudc Vest.'r
Geheel probleemloos was de overstap van de Dordtse HBS naar de Lejdse universiteit

voor Hers bliikbaar niet verlopen. Nog jaren later zou hii in een trrief aan zijn z,rorr
FIoris, clie toen ook in Leiden nredicijnen studeerde en kenneliik in een depressieve
bui verkecrde, een herinnering aan die periode uit zijn eigen studententijd ophalen:
Je

bricf deed mij dc'nken aan een bricf in mijn eerstc studentenjaar in de allereerste weken daar

vàn, die ik aan Van Ovcn te DordÍecht had geschreven. Ecn brief vol bezwaren, dat ik dà.ht er
nict te zullen komen, en zoo voort, en zoo voort. En \Iàn O\en schrcef toen: 'Ben je gek. wie heeft
jou in de wereld geschopt om het ccrste jaar van ie student ziin, den h.crlijksten tijd die je mis
schien ooit beleven zult, je ziek te bezwaren rnet allerlei gezeur en gezanik die niets te beteekenen
hcbben.'5
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Hers had de woorden van zijn oud-leraar blijkbaar ter harte genonren. Vanaf r875 r,indt
men hem als een actief Iid van de sociëteit Miren a. Ter gelegenheid van de viering van
het driehonderdjarig bestaan van de Leidse hogeschool stapt hij mee in de maskeradeoptocht'í' en beeldt hierin, als rnedisch student en als'figurant nr.r55', de bekende
zeventiende-ceuwse Leidse anatoom Pieter Pauw uit,li een van'de beroemdste cn merkwaardigste mannen die van de stichting af de naam aan de haren hebben verbonden'.'3
ln 1877 treedt Hers op als praeses van Tratrs- llacquaenna .t Goe.leruio, een st rcekgezelschap dat twee jaar eerder in Leiden rvas opgericht'e en waartoe ook Kommer Lodder
behoorde, die ook medicijnen studeerde eÍr zich trvec jaar voor Hers als arts in OudIleijerland zou vestigen.ro
Enkele herinneringcn aan zijn Leidse studietijd legdc Hers vast in een aantal dichtbeschreven bladzijden die, zoals hierboven irl werd aangegeven, hoogstu'aarschijnlijk
een vingeroelèning vormden tot een autobiogratische roman:
Als men negen uren per dag studeert, collegië loopen ingeslolen, en dan ook werkt, nict kiikt hoe
de meid van den kolenman aan den overkant eigcnlijk water haalt er hoe een schuit onder de

brug gaat, daD kan geen mensch, al is hij nog zoo ijverig er iets op aan te merken hcbben, en blijven er nog I volle uren voor vreugd over. Tegen dat men examen moet doen mag men negen en
ti.n en twaalf uren per dag rverken, in get-one lijden kan het ook wel lt.at minder en ik ken wel
lieden die nu hele Pieten zijfl, die hecl wat minder dan negen urcn per dag gcwerkt hebbcn. Dus
als men heel goed wcrkt, clan heeft nren l1og 8 volle uren om te borrelen, te eten,'§ avonds op de
Botermarkt te flaneeren, een straat zeer riant gelegen, want als nrcn aan het eene eind het gange
lie ingaat, komt men bii de Heer, of iiever krva men bij d!' Heer, \rant de nran is ter ziele, en
gaat men ràn het andcre eind de Kroonbrug ovcr, dan koml men bij Kroon die het beste bier
hecft en waar Limburgs zonen icdere avond zich aàn de moedertaal te gocd doen, van 1l'r: op de
sociëteit of crgens anders zitten, en houdt men n()g cen uur over om katterig te zijn virn de zware
wijn ofhet slechte bicr van de vorigc r.lag.

fohan Hcrs was ongctwijfeld ecn vlotte student. Op 2 oktober r873 slaagdc hij, cum
laude, voor het natuurkundig exanlcn,rl dat ook HBS-abituriënten toegang gaf tot de
studie in dc geneeskunde. Tijdens ziin op)eirlilg voor dit natuurkundig exanrc'n, volgde
hij de colleges van onder andereD de bekende plantkundige Willem Frcderik Suringar
(r812-r898)rl en Emil Selenka (r842-r9ol) die dierkundc en vergelijkende ontlcedkunde
doceerde.]] Trvee jaar later, op :..1 mei r875, legde Hers het eerste gedeelte aí van het
artsexamen.r'r Tot dit onderdecl van zijn medische opleiding droeg bij Àdriaan
Heynsius (t8jr'r8li5), die sinds r866 te Leiden fysiologie en histologies doceerde en
waar hij ecn uitstekcnd laboratorium inrichtte.r" Uit de ro),ale inrichting bliikt de
rvaarde dic men hechtte aan de fvsiologische chemic cn de microscopier:r 'op het gelijkvloers rvas het fysiologisch chemisch laborirtoriuur ruet weegkamer en titreerkamer
en een apartc kamer voor vivisectics; op de eerste verclicping was cen instrumentenkamer, een kamer voor fysische proeven en cen kamer voor oefeningen in mi(ri)scopie.
Zeker is dat de physiologie, die steeds als een triivak nret dc anatonric'\,erbonden was,
zoowei te Alnsterdanr als te Leiden hare verheÍfing en rvaardering a)s een zelfstandig
lcervak voor cen groot deel te danken heeÍt ran zijn energie.'r3 Over Hel,nsius getuigde
Huet:'Begaafd met het talent zich gemakkelijk en sierlijk uit te drukken, boeide hii
tevens door groote helderheid van voorsteiling en scherpe onderscheiding van hetgeen
ziin hoorders behoelden'. Hij rvas'ecn krachtige figuur, dic dadelijk door zijn optreden
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Links: J.l.Ph. Hers in 1875 als dcclnemer aan de Leidse maskeradct r€chts: Dr. K. Lodder (1852
arts te Oud-Beijerland (1879-r9r).
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inponeerde, wiens scherpe gcest en duidelijk woord ieder onmiddellijk moesten treíÍen
en rviens raad en ríenken in mcnige vergadering niet alleen gchoord, maar ook Sevolsd
pleegden te rvorclen. Vandaar dat hij voor zeer velen in rvetenschappelij ke aangelegenheden eene vraagbaak was, die lang zal gemist wordenlre
Van r875 tot r877 volgde Hers de klinische lessen van Guillaume Louis Daniël Huet
(r8-lr 1891)r" die in r87z te Leidcn was benocnrd'om ondcrrvijs te geven in de Genecskunde en de Pharnracod)'namie'.'Huets academisch onderl,l.iis, zoorvel ziin clinieken als
zijn colleges, getuigde van zijn groote belezenhcid en van zijn harmonischc en veeizijdige

ontwikkeling. Hij stelde zich daarbij vaak zulke hoogc eischen, dat men somti.ids zijn
te groote nau\{keurigheitl en ziin te veel afdalen in de dctails voor candidàten iD de
geneeskunde als schadurvzijde ervan heeft aangeduid.'r'Huet, die bezield was van'een
warnr geloof en ecn onwrikbdnr vertrouwci had in de therapeutische rrerking vnn
sommige geneesmiddelen'en wiens wetens.happelijke Ieuze rvas:'de noodzakelijkhcid
om de geneeskunrle als natuurwetenschap te beschouwcn en haar in verband met alle
ardcre n a tu urweten schappe n te beoeíenen'r'was'een beminnelijkc aristocratische
Íiguur, t'iens rverk iÍr de groote menscheli,ke maatschnppij vruchtdragcnd bleekl c'en
edel menschi ecn gervetenlijk medicus; ccn uitstekend collega; een goed docent, een
man aan wiens scherpen blik geen enkele verandering ontging, die dc geneeskundc en
de geneeskundigen van zijn tijd vertoonden'.rl
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Daarnaast had Hers als docenten Nlachiel Polano (r8rj r87ll), die, nadat hij lector aan
de klinische school te I{otterdam was gewecst, vanaf r869 hoogleraar chirurgie rvas en
Samuel Siegmund Rosensteit'r (r8J2 1906), Duits!'r van atkomst, die als leerling r.an de
patholooB-aratoon] RudolfVirchorv (r8:r-r9o.z)+ en de internist Ludlvig liaLrbr' (r8rEr8Z6)rt zolvel pathologisch anatornisch als klinisch goed geschoold u'as. Rosenstein was
een uitnemend docent, wiens heldere en ovcrtuigende Iesscn cloor zijn lecrlingen bijzonder werdcn gervaardeerd.a/'I)c Amsterclarnse hoogleraar inteÍnist Pieter Klo.rsses
Pel (1852-rqrg) getuigde over het onderwijs van Rosenstein:'het ziekbed in het midden, een schare studenten eromheen en de lccrrreester gezeten op een leuningstoeltje
naast de zieke, de knieën over elkaar, de haDden steunend op den stethoscoop, nu en
dan den baard uitstrijkencl, terwijl de woorden ongemerkt van zijn Iippen vloeien,
schier hardop denkend, doch nooit loutcr rcfereerend, altijd op alles een eiger stempel

drukkend, dc vrucht v:rn cigen nadenken cn zclfstandige overweging. Daarbij was
Rosenstein nooit vervelend of langdratlig, dikwijls geestiS cn altijd duidelijk cn zaakriik, zonder tc veel in kJeinighedcn af te dalen. Op de poliklinick, rvaar de resporlsic op
den voorgrond rverd gestcld, ging het er natuurlijk iets minder ofiicieel toe. Hiervoor
werden rvij voor de praktijk, voor het spreekuur, opgeleid: dat wij hier alti.jd voor ons
genoegen uit waren is nat te veel gezegd; doch ierlerecn had hier zijn marrv.ris quart
d'heure, zoodat het bekende "hodie rnihi, cras tibi" van toepassing rlras en kalrrrccrend
werktc. Doch wat noodl Wij w.erden hier zoo verrijkt met wenken voor dc praktijk en
het praktischc leven, de polikliniek was zoo buitengevroon lecrzaam en interessant en
gaf zoo diku'ijls aanleiding tot een opgerlckte stemmjng cn gc'zonden humor, dirt men
het spoedig was vergeten, als mcn bii eene rcrponsie eens NJt crB onder handcn rvas
genomen',47 Aan Rosenstcirl krvam de eer tcle de wat traag lopende wagen dcr vàderlandse inwendige geneeskr.rnde op gang te hebben gebracht, aldus Baumann. I)oor
Roscnstein rverd de nicuwe richting in de geneeskundc, kr)rt tevoren door zijn leermeesters ingeluid, ook in Nederland ingevoerd. Buitengenreen is ziin invloed gc'rveest

op ziin leerlingen.'AIlcn'getuigde de Croningse hoogleraar verloskunde Gerlrd
Cornelis Nijhoff (r8>7-r9-t:)'leerden van hcrn, naast nauwkeurig, onbevooroordeeld
onderzoek, het beiangrijke van het bijkomstige te onderscheiden. leder die het onderwijs

van Rosenstein genoot,lverd niet alleen gebocid door zijn mceslepende voordracht,
zijn heldere uiteenzetting van de ziektevcrsc hijn selen en van de aard en de loop der
ziekten, nraar leerde bovendicn dat men met betrekkelijk rleinige en eenvoudige
geneesmiclclelen veel kon bereiken, mits men ecrst een heldel inzicht in de aarc'l en de
Ioop der ziekte verkregen had en de werking der geneesmiddclen kende'.+3
Enkcle dagen na zijn zrc ver.jaardag, op 24 mei r875, slaagde Hers, nu magna cun.r
laude, voor lrct kandidaatsexancn en nog eens twce jaar latcr, op lt juni r877,re lraalde
hij het doctoraal examen in de geneeskuncle cn legde vervolgens op r3 juni hct eerste
gedeeltc van het praktisch geneeskundig exanrenin af dat tocliet tot het examen in tle
heel- en verloskunde.'' Hicrvoor had hii onder anderc gedurende'twee cursus de Ics
sen over ziektekundige ontleedkunde' gevolgcl van |.A. Boogaardt' en'gedurerrde den
cursus 1875 r876'de lessen in Gerechteliikc geneeskunde van M. Polanosr en A.Ë.
Simon 'l homas,r+ die in r877 getr.rigde dat Hers'gedurende twee Academiejaren deel
genomen hceft aan de Verloskundige Kliniek & Polikliniek, dat hij zo verlossingen
heeft getermineerd en in .r gevallen kunsthulp (beide tangverlossingcn) met goed
gevolg voor moeder & kincl'had aangervenci'.j5 Johannes Ac'lrianus Boogaard (r82j1877), die na zijn prornotie in Leiden in r847 in Be'rlijn onder leiding van Vircirorv de
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patholoSische anatomie had bestudeerd, was sinds r866 als hooglcraar anatomie en sinds
r87o hoogleraar pathologie aan de faculteit verbonden.t6 Abraham E. Simon Thomas
(1820-r886) n'as de eerste hoogleraar die zich geheel aan de obstctrie en g,vnaecologie
kon rvijden, nadat in 1848 het professoraat van zijn voorganger gesplitst was. Simon
Thomas rvas na zijn studie in Amsterdam in 1845 in Leiden gcpromoveerd en vestigde
zich aanvankelijk als medicus te Rotterdain. In 1848 werd hij te Leiden benoerrd, eerst
tot buitenljervoon, en in 111t7 tot gewoon hoogleraar in de Verloskunde en de Cynaeco
Iogie.5r Gedurende 38 jaren vervulde hij dat ambt op hoogst voortreffelijke wijze. Niet
alleen venvicrf hij zich een grote internationale naam als wetenschappelijk verloskundige, ook rvaagde hij zich met succes op het destijds nog naurvelijks ontgonnen terrein
van de buikchirurgie. Nadat zijn ambtgenoot Polano in 1864 de eerste oviriotomie in
Nederlancl had verricht, volgde Simon Thomas weldra als trveede.53 In 1876 kon hij in
het NTC verslag doen van twaalf ovariotomieën, waarvan zcven ntet gunstig gevolg.
Verder maakte hij zich vcrdienstelijk op het gebied van de bekkenleer, studiën over
eclampsie en partus arte praematurus.5e Sinton Thomas $'as een enthousicst lnJrt met
eer schicr onbegrensdc hulpvaardigheid tegenover patiënten en studenten. 'C)f zijn

hulp gevraagd uerd op een allerongesch ikst ogenblik te nridden van de drukten van
den dag, dan wel in het holle van den nacht, steeds kon men er van verzekerd zijn hem
bereid te vinden tot raad en hulp, en dit op eene wijze, die dcn student, de barende in
de achtcrbuurt den indruk gaf, dat het den hoogleraar een genoegen was tc. mogen
helpenl Simon Thomas leelde voor zijn vak. Niet alleen scheen hii met de uterussonde
te slapen, hij wees zeiti bij zijn ambtsaanvaarding het vrij lucratieve college ir de
medicin:r íorensis af om zich geheel op de verloskunde en de gynaecologie te kunnen
concentreren. Vooral de verloskunde had zijn belangstelling. Voor een vernauwd bekken
kon men hcm uit zijn bed halen en een monografie over dat onderwerp bracht hem
in r861 ook buitenlandsc bekendheid. Hij nroet een feeling en een handigheid bij het
verlosser onlcikkeld hebben die in die tijd aan het onnavolgbare grensden.60 Evenzeer
rverden zijn krvaliteiten als clocent geprezen.'Het onderwijs van Simon Thontas is uit
stekend'getuigden ziin studenten in 18ór en al liet'zijne voordracht iets te wenschen
over', toch waardeerden clcze'hooglijk de onvergetelijke nauwkeurigheid bij alles wat
hij zegt of doet en vooral de wijze rvaarop hii ons in de gelegenheid stelt zelven ondervinding op te doen'.6'In rSZj lieten zijn studcntcn zich lovend uit over zijn'degelijke
lessenl In het biizonder'tlas dit het geval met ziin colleges ovcr Gvnaecologie dic met
belangstelling rverden ge«rlgd'maar tevens was in hetzellde verslag een kritische noot
te horen dat'een uitvoeriger bespreking der patiènten op de kliniek'hen'àangenaam
zou zijn'en hielden zij zich aanbevolen voor'meerdere gelegenheid tot oeÍening op
het phantoom'.

Hoewel zijn proefschrift niet direct een verloskundig thema als onderwerp had,
blijkt Hers'belangstelling hiervoor uit een drietal stellingen die hij hierbij poneerde:
'Bii de geboorte van een kind rvachte men Irret het att inden yan de navelstreng, tot de
placenta naar buiten gekomen is'en'Indien bij abortus, na de gcboorte varl de vrucht,
de placenta en eivliezen voor een gedeelte in het halskanaal te voelen zijn en pogingen

tot verderc uithaling tevergeefs beproefd zijn, diene mcn secale cornutum toe'en
'Wenschelijk is het bij de keizersnede dan eerst de baarmoedeÍ te openen, rvanneer zij
cle buikholte is gebracht'.
Nà ziin doctoraalexàmen rrocst Hers zich gaan voorbereiclen op het artsexamen dat
in die tijc'l geen universitair examen was nlaar een staatsexarncn en dat ieder jaar in een
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Titelpagina ran Hcrs' proefschrift

lo jdnuari 1878 kreeg hii bcricht dat dit
zou worden afgenomen in het Àcademisch Ziekenhuis in Utrecht en niet, zoals was

andere universiteitsstad werd afgenomen.6'Op

gepland, op z6 februari, maar reeds op 6 februari, aangezien twee kandidaten hadden
bedankt.6r Waarschijnlijk rvas deze voorbereidingstijd van slechts één week toch iets te
kort, zodat Hers pas op 2tl februari 1878 werd geëxamineerd cn zijn artsbcvoegdheid
haalde.ór Hoewel bij de nieuwe wetten op het Hoger Onderwijs (r876)6t en de Oplei
ding van Artsen (1878) was bepaald dat alleen gvmnasiasten tot de promotie in de
medicijnen werden toegelatcn en abiturièrten var c'le Hogere Burgerscholen rveliswaar
artsexamen konden doen, maar geen medicinae doctor konden worden, profiteerde
Hers van een overgangsbepaling volgens rvelke twee jaar na het in werking treden van de
wet, op r oktober r877, diegene die voor die datum het doctoraalexamen had afgelegd,
toch kon promoveren.66
Kort hierna werd Hers door de anatoom ï Zaailer (r837-r9oz) opmerkzaam gemaakt
op een merkwaardig monstrum en besloot hij dit als onderwerp van een proefschrift
tc kiezen. Drie dagen voor zijn:4e verjaardag, op rr mei r878, promoveerde |.F.Ph.
Hers magna cum laude tot medicinae doctor, op een privaat verdedigd proefschrili
getiteld Over lrrgroeiingefi tusschen trrclrt en plocenta er haar gerolgen,6r wat ongetwijfeld een opmerkelijke prestatie was, alleen al gelet op de korte termiin vrn amper
drie maanden tussen het behalen van zijn artsbevoegdheid en zijn promotie.ó8 Doctor

Iohan Hers keerde hierna terug nàar Dordrecht waar hij zijn jeugdjaren had doorgebracht.

Nadat hij er enkele maanden had gepraktiseerd, vertrok hii begin juli r878 naar
Oud-Beijerland om er tijdelijk de praktijk rvaar te nemen6e voor Ary Hoogwerf (r8r41892),i" die er sinds 186r als plattelandsheel- en vroedmeestcr de praktijk deelde met

I]IO(]RÀIiIE
de medicinae doctor iar Peelen, die er sinds r835 praktiseerde.i"Doctor Hers'huurde een
kan,er in het plaatse)ijk bekende hotel De Oude Hooru enhieLd er'dagclijks spreekuur

van 9 tot 10 uur's morgen§'.;l
Be€iin maart 1879 keerde hij naar llordrecht terugir $raar hij was benoemd tot reservcofficier der IIe klasseir bij de Geneeskundige dienst bii het personeel van de Landma6it.it
Intussen $,as de jonge doctor tijdens zijn kort verbli.jf in Oud Beijerland geintro
duceerd in de kleine, besloten kringi van dorpsnotabelen. Hier rnaakte hij kennis met
ziin toekomstige bruid, die enkele rveken ten huize van de C)ntvanger der Registratie
in Oud- tleijerland logeerde.t6 Het was de drieën t win tigjarige Jacoba Sara van Eeten
(1858 r944)7r, de jongste dochter v.rD Willem van Eeten, een gefirrtuneerde lancleigenaar il hct Bràbantsc Uitwijk, in het Land van Heusden en Altena. Daar bekleeddc de
familie Van Eeten, die er al sinds generaties de imposante Alnringshoeve'bewoonde:3
een vooÍaanstaande plaats in de kleine dorpsgemecnschap;e en genoot er als'de Heren
van Uitrvijk' een haast aristocratisch aanzien.8"
Dr. Johannes Floris Philippus Hers en lacoba Sara van Eeten trouwden te Àlrnkerk
op 9 september r88o,3i Ecn maand later werd hij als'burger-geneeskundige'benoemd
tot'reserve-Officicr der tweede klasse bii het personeel van de gcneeskundige dienst
der landmagt'te Dordrecht.8'Begin mei 188: vestigde hii zich opnieuu'in Oud-Beijer
land.Nr Hii betrok er aanvankelijk een huis op de Molcndijk, in het centrum van het clorp.
De praktijk liep kennclijk voorspoedig: nauwclijks zeven jaar nadat hi.j in Oud tSeijerland
zijD eerste patiënt had behandeld, verhuisde Hers van de Molendijk naar de Ooststraat
A lir,n. gelegen aan de Ravenswey.s5 Hier betrok het doktersgezin eeD ruim, nicut! ge
bouud huis met een grote tuin, die uitzag op de uitgestrekte tuinen en boomgaarden van
het Boterhol8ó ln hoeverre bij dit besluit te verhuizen ook een persoonlijke kwestie een
rol speelde, was aan cle hand van het bÍon nenmate riaal moeilijk na tc gaan. Vast staat
dat het huis op de Molendijk eigendom was van de gefortuneexle vlascomrnissionair
Dirk Hoogenboom, tevens anti revolutionair raadslid (r875-r9r3),3: rvicns religieuzc en
politieke inzichten Hers bij herhaling allerminst scheen te delen Izie 5.51.
Het echtpaar Hers-Van Eeten kreeg vijf kinderen. Menseliik leed zou hen niet
bespaard blijven. Hun tweede kind, een dochtertje, werd dood geboren op 17 september r882.33 Twee antlere kinderen stierven op zeer jorlge leeftijd. Een derde kind, een
zoontje dat de naanr Willem kreeg, werd geboren op ro april r884,3e overleed, lauwelijks tien maanden oud, op :.r januari r885.eo Op I oktober r887 uerd hun vijfde kind
geboren, Jan AdÍianus. lvlaar ook 'lantie' stierf, biina dertien maanden oud, zoals zijn
vader later noteerde, aan de gevolgcn virn een'infectieuse icterus'.e' Hers knipte hct
kind enkele blonde haarlokken al, borg ze als la.rtste aandenken in een bruine gevensterde enveloppe err schreef met vaste hand op de achterkant ervarr: 'Haar van |altjc',e'
l)c oudste zoon F-loris (1881-19i6) trad in de voetsporen var zijrr vader en studeerde
medicijnen, eerst te Leiden en daarna te Amsterdanr. Hij vestigde zich in rgrz a.rnlankelijk als huisarts te Oosterbeek, daarna te Riisoord en ten slotte in 1920, te Pultcrshock, waar hij praktiseerde tot r 946.er De dochter Anna zou vanaf de jaren dertig jaren
enige landelijke bekendheid verwerven als letter kundige.er Zi.j debuteerde in rgro met
de roman ]ozua Brursyelcl en publiceerde in 192,t op instigatie varr de dichter Willen-r
Kloos(1859-r938), Barbora Rens.e\ Anna Hers zou vooral populariteit genieten als
schrijfster van leugdromans, rvaarvan het grotendeels autobiografische Het Berrgc/lorrg
een aantal herdrukken kende.et'Het rverk van Anna Hers, dat rverd omschreven als
ernstig en door ethische motieven beheerst, vond in bepaalde kringen v.rn nrcisjes
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grote waardering. Haar uitgesproken autobiografische rttntn Barbara Rens drocg zc
op aan haar vader, voor wie zc een intense bewondering koesterde. Daarnaast maakte
zij zich verdienstelijk op het sociale vlak, aanvankclijk als directrice van de \lereniging
C)xs Hrlis en de Openbare Leesbibliotheek te Oud-Beijerland (r9rz 1924) en later vàn het
lll,srer Vol,k-riiriis in Rotterd.lm.ei Daarllaast \ras Anna Hcrs ook actiefals esperanti\te en
zette zij zich de laatste jaren van haar leven vooral in bij het omzetten van boeken in
braille ten behoeve van het N-ederlands Blindeninstituut.!3 Ook kon dc Vereniging voor
Dicrenbesclrcrmirg op haar bijzondere sympathie rekenen en van haar activiteitcn profiteren.ee Aan haar laatstc wilsbeschikking,'oo dat na haar doocl haar hoornvliezen voor
transplantatie zouden worcien aangcwend, kon niet nreer worden voldaan.'u' Zij werd
pas enkele dagen na haar dood achter haar schrijftatèl aangetroffèn,'n'te midden van
een tiental uitgehongerde zwerttatten lvaarvoor zc jarerlang haar huis als asiel had

ingcricht.'"r

2.4 ARTS TE

OU D-BEIJERLAND

Al die jaren die Hers in Oud-lleijerland praktiseerde was hij cr zeker geen onopgemerkte
verschijning. \{erkwaardig in de herinnering van enkele van diens oud patienten, het
rvaren destijds nog kinderen, waren de overeenkomsten: zij konden zich'den ouwen
dokter Hers' Iafb.r5] herinne'rcn als'een grote man met zilvergrijs haar en een baardje'ur
en als een'lange magere mnn, nlet opvallend heldere blauwe ogen'.'o5 Ecn echte àristo-
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craat"'6'die je dagelilks clool het dorp zag wandelen,'or gekleed in een halflan[ie zwarte
in de handl"', onget$ iifeld 'een
iet\tat eigenaardige verschijning die op straat altiid met zijn handen liep te zwaaien"'" of
'voortdurend met zijn vingers iiep te spelen',r, een nan'rvie het duidelijk was aan te
zien dat hij wat afwezig was of voortdurend aan iets liep te denken'."' Voorts werd
Hers getypeerd iLls iemand met'bijzonder grote voeten',,r in ieder geval was het zo dat hij
opvallend grote schoenen droeg"'r hetgeen zelfs aalleiding vorrrrde tot een plaatseliik
gezegde: &ercn a/s Hers werd in Oud-Beijerland gezegd van iemand met een opvaliend
grote schoenrl.lat, omdat die, net als dokter Hers tot bij de molen, waar dc dijk breder
was, moest lopen om daar te kunnen kercn.Lr5
Behalve enkele incidentele aantekeningen over ziekten van hemzelf. zijn vrouw cn
zijn kinderen, Floris en Annetje, maakte Hers in zijn dagboek geen expliciete notities
orntrent zijn privé-leven. Zo noteeÍdc hij begin december r885 dat hilzelf last had van
'een kleine pijnlijke infiltratic om een carieuse kieswortel"'6 nadat hij in februari van
dat zelfde jaar een uitvocrige beschriiving had gc'wijd aan een'vurig eÍytheem'dat
hem het $'erken haast onmogelijk maakte:

.ias, met een grotc zwarte hoed'o8 en een z\\,art leren tasje

Ikzelfhad van den 6en tot den rzen dag van Februari erythccm van beidc handen, clat voorname
lijk aan dc volairzijden van de vingers, rnaar ook aan de volàirvlaktc van de hand, cn in geringerc
hoeveeiheid orcr den rug van handen en vingers aanuezig rvas. Het rvaren ccrst kleine blcekroode
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papcltjes, die gÍooter cn dan rooder werden, sonrmilie $,aren \íel zoo glroot als een kwartje, cnkele,
maar weiniSe werden dan in hct midden bleker, vele waren niel !iÍooter dan een speldenknop.
Hevi6lc jeuk, zoodat ik bijrra den glanschen drrg mijne handen in hcl \{ater moest houden. Een
paar dagen Iatcr werd hel centrum der roode llekken door circunrscripte bloeduitstorting bruin

rood. t)ie bloedstortingen waren vooral zichthaar als ik de handcn met koud water overgoot.
Krabben en jcuken veroorzaaktc niet het ontstaan van mcer papels, terwijl de blocduits«rrtingen
ook wel niet dooÍ krabben ontstaàn zijn. Ondcl het gebruik van rluinine werd de jeuk ntinder el
de erythenra

minder vurig.":

Het is niet direct uit zijn dagboekaantekening op te maken in hoeverre dit cen gevolg
ll'as van zijn beroepswerkzaamheden waarbij hij gebruik maakte van agresricve lntiscptica en desinfectantia zoals carbolzuur en sublimaatt'8 en waarover destijds meermaals

werd gerapporteerd.tte ''l'ijdens zijn assistcntschap bij de chirurgie heeft Trcub Ide
Leidse hoogleraar verloskunde, 1854 r92rl I eer boekie over antiseptische wondbehan-

deling geschreven' aldus Catherine van Tusscnbroek ( r852- r925 ) 'dat nog historische
rvaarde bezit in zooverÍe als er een ontwikkelingsfàse in dc antiseptiek van voor r885 er
in is vastgelegd. \ran het misbruik, dat er clestiids met antiseptica u'erd bedrevcn, legt
iedere bladzijde van clat boekje gctuigenis irf. De carbolspray, het opvullen van wond
holten met salicyl of jodotirrmpoeder, het riikelijk irrigeren !rn grote wondvlakten met
carbol of sublimaat, het drenken der verbandstoffen met antiseptica, dat al)es lerschafte
de chirurgen dier dagen ruimschoots gelegienheid, de giítige rverking der antiseptica
aan de lijve hunner patièntcn, en hun irritccrcnde'rverking aan hun eigen vingcrs te
ondervindcn'.''n
Een enkele maal voert Fiers in zijn dagboek zijn vrouw Jacoba zijn'licve Ko' ten
tonele. Zo noteerde hij in oktober r885 dat'Ko zich met een nlald in de dorsaalzij van
een vinger had gestokcn' eo vond'eetst cen circumscripte zlvelling en roodheid, in het
centrum witte vlek, waaronder epidermispus is opBehoopt'.''' En naar aanleidinS van
de behandeling van een kind dat'in een schuur van een balk was gevallen'en er een
'uitgebreid haematoom op het midden van het behaarde hoo[d vanaf den voorkant
van het hailr tot de kruin'aan over hield, herinnerde hi.i zich in 1886:'Miin dochtertje
Anna is toen zij 9 maanden was van dcn schoot der kindermcid gevallen. Er heeft zich
toen cen bijna appelgroot zacht gezwel gevormd'."' Begin ciecember r89o mankte hij
zich ke»neliik opnieulv zorgen om zijn'Annetje', dat'klaagcle's morgels reecls een
rveinig ovcr keelpijn,'s nriddags opeens gccuwen en koud, meer hoofd- en keelpijn,
een zicht- er voelbare zwelling onder cle rechter maxilla, een dik rvittc plek op de
rechter tonsil vertoonde cn voortdurend fibriciteerde"'r en toen in oktober 1893'tal
van kinclcren in Beijerland den bof'hadde'n noteerde hij:'Ook Floris en Annctje lijden
aan die ziekte'.''1

Enigszins uitvoeriger *,ordt de jnformirtie over zijn privé-leven vanaf r9o,3 toen hij
correspilndeerde met zijn zoon Floris, die eerst in Leiden en daarna in Amsterdan')
medicijnen studeerde. ln clcze brieven aan zijn't-ieve Floris'laat Hcrs zich kenncn als
de bezorgde vader en als medicus:'lk hoorcle in je brief geen klachten over skrornissen
der gezondheid, zoodat ik veronderstel dat c'leze weer in ordc isl'" Bij herhaling meende hij zijn zoon te moetcn adviseren il zaken van zeer uiteenlopende a.rrd. Deze
variecrden van'de aanschafvan een vulkachel'rvaarbij 'men een klein soort anthraciet
moet gebruiken, het kleinste soort \\,at cr is, van 16 tot.zo millimeter',"6 tot cle aan
koop van een microscoop.'lk vind het goe<l dat ie zoo spoedig mogelijk een micro-
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scoop bestelt'liet hij Floris begin 19o4 weten,'en neemt dan wat de vadcr van Blok, die
van die z;rken beter op cle hoogte is dan ik, aanriradt. IHers bedoelt de Rottcrdamse
oogarts, Dirk fohannes BIok, r859 19381. lk zal wel zorgen dat het betaald u'ordt over
drie weken, is het veertien dagen, dan ook wel, je hoeít je daarover niet te bckomrner€n'.
Geld speeldc'kennelijk niet zo'n belangrijke rol: in een postscriptum voegde hij eraan
toe:'Raadt de vader van Blok de goedkoope aan, drn moet gij die nemen, raadt hii de
dure aan. rl.rn mo(l tii die n(mcn.."
Hoewel de financiële kant v:rn de studie van zijn zoon kennelijk niet zo'n belangrijkc
rol speelde, controleerde vadcr Hers herhaaldeliik en soms pijnlijk nauwkeurig de uitgaven \rar zijn studerende zoon. Na diens vertrck uit Leiden naar Amsterdam schreef
hij in januari r9o8 aan Floris:'We hebbcn al urve bcvindingen met vreugde vernomen,

rrl werd dit enigszins vergald door de slotgeschiedenis van uwen trrief, overigens
behoeft gij ic niet te bekommcren over het hebben van schuld, dit overkomt zelf.s mij'.
Finige irritatie is onmiskenbaar te bespeuren in een passage aàn het slot van ziin brief:
Die sigarenrekcning was voor mij eene verrassing, ik heb daarvoor nog ninrnrer geld meege'
geven'.'r3 De huisbaas zond naar hier aan u$ adres ccne rekenirrg van l)fl,.2r7,:i met verzoek
daarover met r Novcnber te mogen beschikken. Als ik het goed heb moet dan rrog de kroeg IDe
Leidse socièteit Minerval nog Dfl. 6cl en dc wijnkoopcr nog Dfl. .18,79 hebben. Schrijf me dan
ecns of rve, als dat alles betaald is, dirn van Lriden af ziin. lk zou het, nu gij Leiden een jaar gcleden
reeds verlatcn hebt, *el goed vinden als daar nu niets m.eÍ te betalcn viel.

llegelmatig hield hij zijn zoon ook op de hoogte van het reilen en zcilen in Oud
Beijerland. Zijn brieven, u'aarin hii zijn'Lieve Floor'de nieurvt.jes cn de faits divers
mededeelde, kunnen fungeren als doorkijkje naar het dagc'lijkse leven van de kleine
plàttelandsgemeerschap die Oud Beijerland omstreeks de eeuwwisseling was.'Van
Lith Ide burgcmeester]'re zal eerstdaags zijn nicurve rvoning betrekken', liet hij ziin
zoon bcgin r9o3 weten.'Hij hecft haar laten oDtsmetten orndat De Feijser'ro aan tuberculose is overleden. Nu, dat is verstandig. Mindcr verstandig zou zijn als hij gedaan
heeft u'at Johannes Smit IHers'buurman] mij verteld heeft, de aardbeien uit den tuin
van De Feijser laten afplukken voordat zijn huur u,as ingcglaan. Iufïrouw Louise, die
gezegdc aardbeien voor de tamilie Wiebes had bestemd en ze afgeplukt vond, was
daarover zoo verontwaardigd dat zij er luidkeels lucht aan gal"rrln dezelfdc brief
maakte hij zijn zoon attcnt op een artikel in de NRC waarin hij had gelezen dat
'Naaktgebcrren van Strijen dezelfde man is die in het krankzinnigengesticht te Zutphen
verpleegd is geworden'. Verwijzend naar de beruchte pokkcnepidemie uit de eerste
jaren van zijn praktijk {zie.o.:.ol r«regde hij er niet zonder enig leedvcrmaak aan toe:
'Het is dus geen u.onder dat hii over de vaccinatie en anderc geleerdheid rvel eens rare
stukken in de Hoekschc \laard 1r: schriift"r.r
Een vast thema in zijn corrcspondentic met zijn zoon vormde het Ílrnilienieurvs. In
r9o: schreef hij:
Lieve

Ibris,

Moeder is wegens verkoudheid wat vroeger naar bed gegaan, Annetje zit te lezen cn ik za1
ei.delijk ic beide bricven eens beanlvoorden. Ik rvas er zeer blijde mee. Mijne beide feestdagen
zijn kalnr vrxrrbijgegaan. lk had mijn doktcÍsjubileum pleheim gehouden en allccn aan collcga du
Boeuff rnedegedeeld omdat die mit met rllc geweld ccn geschenk wikle gevcn cn nT i; reeds vele
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malen had gevraagd of ik niet eens een feest vierde. Het gevolg was dat ik hcm had geschrcven
cen barometer cen zeer geschikt en verlangd cadcau te zijn, en nu klr'anren er eerst een zoodanig

instrument rvat rceds een mooie plaats in de gang heeft en daarna mijnheer en mevrouiv du
Boeuff zelve. Ik heb het zeer aàrdig van hen gcvonden. Later, toen het Tijdschrift voor Geneeskunde had gemeld dat ik z5 jaren dokter was, ziin eÍ nog wat brieven gekomcn, aar alles is toch
stilletjes afgeloopen. En miin veriaardag eveneens.tii
Opa heefi het plan om morgen eens naar Boskoop te gaan om daar de kweekerijvan de neven
Hij zou zeven ure vertrckken. Het is nu nog goede gelegenheid, wacht hij
langer dan is het mooie van a)les af. Als hij het treft zooals vandaag dan zal het wel gaan want hct

ecns te gaan bekijken.

was hier verrukkcli)k weer. De iwee neven trekken eerstdaags naar Drenthe orï daar over het in
cultuur brengcn ran land te Baan \pÍeken.

'Het schijnt dat hun zaakje nogal gaat', liet hij Floris in zijn brief van 19 september
rgro weten. En in dczelfde brief informeerde hij zijn zoon over de ervaringen die eer
aDdere neei Marinus Hage,'tiidens een conSres voor sociale gelegenheden in Zrvitscrland had opgedaan. Hij had op dat congres tal van groote mannen die hii alleen uit de
studieboeken kende gezien en hooren spreken', aldus Hers, die a[s er als bijzonderheid
aan toevoegde dat het Hage was opgevallen dat'Minister Talma en Nolens zoo slecht
de fransche taal spraken'.'rt Naar aanleiding van de viering van het z5-i.rig bestaa!r van

de Afdeling De Zuid-Hollondschc Eilanden van de NMG, verzocht hij zijn aanstaande
schoondochter'Stientie'een menu-kaart tc ontwerpen.'le zult het rvel flaurv vinden'
schreefHers en voegde er in een post scriptum aan toe:'Het spreekt vanzelfdat gij de
medische stand rustig kunt ridiculiseren'.
Enige fragmenten in zijn brieven aan zijn zoon Floris geven een indruk van enkele
facetten van zijn medische prakti.ik. Over zijn Oud-Beijerlandse collega schreef hij in
januari r9o8:'Lodder is nu ongesteld maar ik heb nog geen praktijk voor hem behoeven waar te nenren. Hij schiint geen ernstige patiënten te hebben"ró en 'De praktijk
levert nogal wat op', liet hij in september rglo h'eten,'er ziin heel wat nreer zieken dan
verleden jaar, ook altijd nog roodvonkgevirllen, geen ernstige en geen sterfgevallen"ri
en in februari r9r: berichtte hii:'Hier is het druk, ik heb het de geheelen rvinter druk
met allerlei zieken, \ran Dongen'rs en de zuster hebben het ook zoo druk. Er zijn veel
meer zieken dan andere.jaren. lk had eergisteren te Amsterdam ter hoofdbestuursvergadering moeten zijn, maar kon niet omdat eene primipara en de vtourv van H. van A.
beiden uitgerekend zijn en mij dus hadden kunnen roepen. Dat is het pleizierige van
de obstetrie'.'r!

Vanaí r9o7 nam Hers jaarliiks enkele rveken vakantie en ging geregeld in de zomer
op reis. Hiermee realiseerde hij een van de idealen uit zijn jeugd. AI in zijn Leidse studietijd was hii immers van mening dat
hct reizen voorzeker een van de grootste gcnoegens van den tegenrvoordigen tijd is, ja vclc
nrenschen reizerr nietslechtsom zich zelf genoegcn tedoen, nrairrooko dàtzij vàDmccnints
zijn, a1s fatsocnlijk mensch jegcns hun natLrurgeDooten ve!plichl te zijn een kleinerc of grooterc
brok van de u,creld achter dc duim te hebbcn. lk ken mcnschen die medelijdentl den schoudcr
ophalen, wan»eer gij geen idec van een berg hcbt en wanneer Brussel of een «rchtje langs den
Rijn nog stecds tot uwe vrome wenschen hoort, dan houden ze je bepaa)d voor een mensch uit dc
voorwereld. Dcrgelijke ideean voor rekening van hen die ze opperen latende, geloof ik toch ook
wel te moge11 bervcren dat reizen en namelijk goed reizen, ccn der uitstekendste middelen is om
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van bekrompen, verbaasde cn onrvetende nrenschen me€r ontwikleldc individuen te maken en is
het nog steeds een van miin schoonstc idealen om dc rvereld met alles wat er op is, ook eens in
andere landen dan in ons dicrbaar vaderland tc gaan bestudcerenlrl"

Vanaf r9o7 liet hii in de zomer gedurende enkele weken ziin drukke praktiik over aan
zijn collega Lodder en, na diens \.ertrek in r9rr, aan een plaatsvervanger en Eing

alleen

op reis. Zijn voorkeur ging hierbij duidelijk uit naar llet berglirndschap in

DLritsland, Oostenrijk ofZwitserland. Hier kon hij zich uitleveu irl datgeoe wat hij als
plattelandsarts in een vlak polderlandschap eigenlijk ook dagelijks deed: wandelen.
'\\/ij loopen eÍ maar op los'liet hij in juli r9o7 zijn vrou$'enthousiast uit het Duitse
Arnsberg weten.'r' In juli r9o8 maakte hij een vakantie studiercis naar Zweden. (lp de
terugreis schreef hij op zijn kamer van het Gronrl Hotel in het centrum van Göteborg,
aan zijn 'Lieve Ko'.

\\t

sporen vnndaag wecr van half tien tot bii zessen, en ik denk zaterdagnorgen thuis te zijn. Het
is een reis waar ik verbazend veel gezien en gelcerd heb. Telkens iederen dag heelemaal wat
andcrs. En met mijn geld kom ik net uit, I)fl. loo, met hel reisgeld erbiJ, daar had ik op gerekend.

Hcl is reel, maar ik heb waar voor mijn geld gehad. '{'
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Advcír'ntie iD hct Nii'rrll,-dy'ad
\Velke indruk deze studiereis op hem had gemaakt, blijkt nog uit een reeks uitgebreide
artikelcn, die hij enkele rveken na zijn thuiskomst in de regionale pcrs publiceerde en

waarin hij probeercle zijn dorps- en streekgenoten deelachtig te maken aan zijn
enthousiaste reisindrukken,'al
C)p r9 rnaart r9r5 maakte hij een lilatste notitic in zijn dagboek. Merkr.r'aardig was de
opmerking aan het slot van de aantekening over de laatste patiènt die hij zou behandelen:'Hij rverkt nog rvel steeds, maar zegt in vergeliiking met vroeger maar een halve
man te zijn'.'+ Enkele weken Iater noest hijzelf immers'door ziekte ondermijnd zijn
praktiik in zijn geliefd Oud-Beijerland vaarwel zeggen en vlcide hij zich met de hoop,
te Rotterdirm noel eenige jaren van het leven te kunnen genieten en zich, rustiger dan
in dc drukke praktiik, met de geneeskunde en haar beoefenaars bczig te houden'.'r'Op
jr juli r9r5 r,roeg hij zijn ontslag als gemeente-arts, aangezien hij 'wegens eene ernrtige
ziekte, waarvoor hii thans te Amsterdam behandcld rvordt, niet langer in staar is zijn
betrekking waar te nemen'.'46
'Met mannennroed onderrvierp hij zich aan de operatie, r^,aarvan hij Senezins \'erwachtte'.'ai Kort hierna liet hij in een laatste, emotionele briefaan ziin rrouw. zrjn
'Lieve Ko', vanuit hct Anthoni van Leeu'i,"enhoekhuis te Àmsterdam, weten dat hii zo
spoeclig mogelijk naar huis wilde komcn.
Laat ik dan wachten tot dc eerste daStn van Augustus en kom mij dan halen. Ik geloof eigenlijk,
zooals ik nu ben, thuis beter zal opknappen dan hicr. Ëcn dokter heb ik n ict noodig, allccn een
wiikverpleegster dic rrij iederen dag uit hct vuil helpt. AIs de ziekenhuislucht eruit gaal en ik
kritg de gewone kost thuis, verander ik allicht ook. Ik mag alles eten cn behoef niet zo sterk
gevoed tc rvorden. Ovcr ccn h'eek of zcs, stcl twee nrranden, kan ik dan naar Àmstcrdam terug
gaan om de wond tc lrrten sluiten. Inmiddels kan er door Hage Izijn zwagcrl of FLxrr Iziin zoon]
eens naar de wijkverplcging te llotlerdam gcinforrneerd u,ordcn.

Hellas, het lot besliste anders. Hii ging dagelijks achteruit. En tensiotte rrloest

de

ijzeren rvil het gesloopte lichaam in hct nietzijn volgen.'a8 Twee naanden later rvrs zijn
zoon Floris in llotterdam aanwezig bij zijn stertbed. Deze telegrífèerde op dinstlag 2.9
september r9r5 aan zijn vroul{ in Rijsoord:'Vadcr onr rou.3o overlcden'.'$ Pas in zijn
zaterdageditie van 3 oktober kon hct regionale Nieu*sblad berichten dat de OudÍieijerlandse'Dokter Hers op tweeènzestigjarige leeftijd in Rottertlam rvas overleden.
\4reder heeft de onverbiddeli.jke clood een onzer meest verdienstclijke burgers, den
getrouwen huisdokter van eeD aantal gezinnen en eenmaal de ziel van zoo nrcnige
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I)r. I.F.Ph. Hërl in r9r5. Potl(x)dtekening door Tiin s.hoondochtcr Christina 'Stientje' Fredcrika

vereeniging in onze gemeente, uit ons midden weggerukt'aldus de redactie van het
Nieuwsblad,'neer d.an dertig jaren zagen we hem met vasten gang zijn talrijke zieken
bezoeken. Vermoeidheid was hem vreemd. Dag en nacht was hij op zijn post, De grote
belangstelling, die hij voor de zieken, aan zijD zorg toevertrouwd, immer toonde, had
hem de hoogste achting doen verwerven bij allen die hem kenden.'
Johannes Floris Philippus Hers werd begraven op de Algemene Begraafplaats Crooswi.ik te Rotterdam.'5o
De mookte

litgen

i
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3 De dagboeken

3.1 HERKOMST EN STAAT VAN BEWARING
Na zijn overlijden in r9r5, bleef zijn weduwe in Rotterdam woren tot het huis aan de
Prins Hendrikstraat in de middag van dinsdag r4 mei r94o tijdens hct f)uitse bombardement grotendeels door brand werd verwoest. Een deel van de inboedel n'as echter al

in de jaren daarvoor onder zijn erfgenamen verdeeld. Op die manier warell

een

gedeelte virn het familie-archief, zijn instrumentarium, zijn medische bibliotheek en
zijn dagboeken al in r93r in hct bezit gekomen van zijn zoon Floris, die sinds r9:o als
huisarts te Puttershoek praktiseerde. Na zijn overlijden in r956 werden ze bewaard
door dicns oudste zoon Iohannes (Hans) (Rijsoord r9r/) die r.an 195,+ tot r985 àls
internist verbonden u,as aan het Àcademisch Ziekenhuis te Leiden.'
De z7 cahiers (r7 x:z cN'l), met gelinieerd papier, zijn gevat in een gemarmerde
(Bk.r-rg) ofeen Iichtbruine, gladde kaít (Bk. ro-zz). Enkelc zijn op de schutsbladzijde
voorzien van een blauw, ovaal' of rechthoekigr sternpeltie van de firma 'W. Hoogrverf À2.
Boekhandel SneJpcrsdrukkerij Oud-Beijerlandl De schriften waarin Hers zijn dagboek
- de term is van hemzelfa heeft bijgehouden, zijn in een opmerkcliik goedc, haast
origincle staat bewaard geblc'ven. Dit wijst er niet alleen op dat hij zijn dagboeken al
die jaren bijzonder zorgvuldig bes.aarde, maar \{ettigt tevens hct vermoeden dat deze,
nadat hij ze enkelc maanden voor zijn dood al in Draart rgri had afgesloten, door niemand anders meer zijn ingekeken. Dit vermoeden wordt gewekt door de ticntallen
originele, vergeelde, bestofte en gekreukelde strookjes papier die destiids als bladwijzer
zijn aangebracht. Dat dit door Hers zelf is gebeurd, kan worden afgeleid uit enkele

gcdateerde briefpapierfragrnenten waaronder enkele met het briefhoofd van de
Gezondheidscommissie voor Ourl-Beijerlanrl uit r9r r en andere blanco papierfragmenten r,an hetzeltde soort papier dat hij bij zijn correspondentie gebruikte en die, blij
kens de verkleuring van het papier van de dagboeken, zich nog op hun originele plaats
bevonden. Dit alles versterkt de conclusie dat de dagboeken zich in een originele staat
bevinden, waarbij .lantekeningen, correcties of toevoegingen door een andere hand
mogen worden uitgesloten.

1)t t).\ciu()fKt\
In tu.ee boeken is een aantai bladzijden losgekomen;i in boek :5 is een gedeelte van de
tekst dooÍ een grote blauw-zwarte inktvlek gemutilccrd.6 In de oudste delen van het dagboek uit dc jaren 188r r88z is de inkt door oxidatie tot lichtbruin verkleurd. Aangezien
Hers in die jaren een uiterst fijne pen hanteerde, resulteert dit in een handschrifi, dat
een eerste lezing enige aandacht vereist. De inktkleur van de aantekeningen uit die
jaren contrastcert opvallend met de donkeÍe, blauw-zwarte kleur van de aantekeningen
uit de latere jaren en mct die van de commentarcn die hij vanaf 19o6 aan de vroegere

bij

dclen van zijn dagboeken toevoegde en die er dus op wijzen dat hij ze in dat jaar
naarschijnlijk naar aanJeiding var) zijn vijfentvintigjarig artsjubileum - s,ystematisch
heeft doorgelezen, Deze commentaar varieert van een sumnriere diagnose, de opmer
king 'hersteld',: 'patiënt leeft',8'nooit meer van gehoord' tot een eenvoudig vraagteken.

3.2 HANDSCH R IFÍ
Vooral in de eerste vijf clelen van het dagboek, dic' de eerste twce jaren (mei 1881-april
r883) van zijn praktiik belatten, maakt het handschrift onntiskenbaar de indruk van
een definitief netschrifi. Hierdoor wordt het vermoeden gervekt dat aan de tekst van
cleze delen van het dagboek een of meerdere redirctiestadia ziin voorafgegairn. Dit vermoeden wordt versterkt door het duidelijke kladschrift op enkele losse velletjes papier
die zich tussen de bladzijden van deel clf van het dagboek bevonden en waarop Hers
enkele namen en daarnaast enkele zicktesvmptomen of bevindingcn van het iichamelijk
onderzoek noteerde en die hooSstwaarschijnlijk als geheugensteun hebberl gediend bii
het op schÍitj stellen van enkele definitieve dagboekaantekeningel. De trefzckere manier
van formuleren en het zeldzaam voorkomen van doorhalingen, tekst-inhoudelijke correcties of aanvullingen, \,ersterken het vermoeden dat het, zeker voor wat betreft de
aantekeningen van de eerstc tlvee iaren (188r-1881), gaat om een definitievc versie \an een
inhoudelijk geredigeerd, goed doordacht en bovendien stilistisch verzorgd netschrift.
Hers hantecrl in zijn dagboek een opvallend vlot, sierlijk, aÍ en toe zrvicrig, maar
overal biizonder verzorlid en duidelijk leesbarrr handschrift dat onntiskenbaar het
resultaat is van een vaste en getrainde hand. De vorm van enkele letters verraden een
grote schrijfsnelheid. Als voorbeelden kunnen in dit verband worden genoemd: de
vorm van de D, die aan het eind van een $.oord de vorm van een kurkentrckker krijgt;
de hoofdletter t met een verlengde dwarsstreep, \raardoor so:'t'rs moeilijk het onderscheid te maken is tussen de P en de T, hetgeen bij herhaling tot verrvarring ieidde bij
de lezing van de schrijfwijze van de aÍkorting van zijn trveecle voornaanr Philippus.')
De komma en het punt staan opvallend ver onder de schrijÍ1ijn, waardoor bij ecn
oppervlakkige lezing de indruk zou kunnen ontstaan dat de interpunctie ontbreekt,
Doordat hij in latere iaren duidelijk een bredcre pen ging gebruiken, \.rordt zijn
handschrift ook opmerkelijk groter. Terwijl het handschrifi in de loop der jaren zijn
karakteristiek uiterlijk behoudt en daardoor een opvallende stabiliteit vertoont, is duidelijk in de dagboeken over de laatste jaren een neiging tot een helling naar rechts
aanrvezig.
F,en opvallend contrast wat de hellingshoek van ziin handschrift betreft, r,ormen de
aantekeningen die hij bijhield tussen januari r895"'en r februari 1896," ln deze periode
wiikt zijn hàndschrift zeer duidelijk af van dat van de aantekeningen van de voorgaande
jaren door de verandering van ductus: het daarvoor zeer sterk naar rechts helleDd,
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haast liggend handschrift vertoont nu een opvallende steilheicl. Zonder zijn pcrs,ron-

lijk karakter te verliezen, heeft het handschrift in deze periodc cen minder zrvierig,
eerder hoekig karakter, neigt daardoor tot steil- of loodrccht-schrift en is in vergelijking met het handschrift van de vorige jaren iets kleiner. Hoe'ivel voor deze verandering in Hers'handschrift moeilijk een verklaring te geven is, kan in dit verband toch
rvorden gewezen op een merkwaardige coincidentie: medio 1894 krvam binnen de
NMG een discussie op gang naar aanleiding van een voorstel 'ten gunste van de algemeene invoering van het steilschrift op de lagere scholen'. Uit eer toelichting bij dit
voorstel bleek dat het'steilschrift reeds geruinen tijd van bevoegde zi.jde warm rverd
aanbcvolen"'en de voorkeur verdiende boven'de tot nu toe gcvolgde schriifmcthoden'
aangezien aan deze methode'de invloed var) een telkens terugkeerende slechte hou
ding, zooals die de tot nu toe gevolgde schrijfrnethoden nooclzakelijk was, op het Dog
groeiend becnstelsel aan den eenen kant, de verhoogde dispositie voor myopie bij dcn

eveneens roodzakelijk tc korten afstand tusschen letters cn oogen, rvelkc bij die
methoden stceds aanrvezig is aan deze beide Í{ctoren aan deze methode schriiÍbnderwijs,
deze nadeelen niet verbonden zijn'. Het voorstel resulteerdc in de oprichting val een
Conmíssie vtn onderzoek noor het steilschrili die in april r895 haar bevindingen publi
ceerde'r wirarin deze zich'jn beginsel ten gunste van het stcilschrift'uitsprak cl tot de
conclusic kwam dat'bij plaatsing van het papicr midden voor dc leerling, steilschrift van
alle schrijfrnethoden het nleest aan de eischen der hvgiënc «rldoet'maar rclativeerde
haar conclusie met de opmerking dat'de tijd nog niet gekomen is, om met juistheid te
kunnen oordcelen, of steilschritt aan de eischen der practijk voldoetl'r Kort na de publi
catie van dit rapport schakelt Hers rveer over op zijn opvallend hellend handschrift.
In dc loop van de jaren verandert duidelljk - uiterlijk en inhoudelijk - hct karakter
van het dagbock: het aantal .rantekeningen per dng nssmt a1-, de lengte van de genrid
delde notitie rvordt korten de bladindeling verandert (vanaf 8k.6, r88l-1884) terwiil
het aantal doorhalingen,:rirnvullingen en correcties toeneemt. f)e aantek€ninBen uit
de eerste tweeiàren ran zijr praktijk (Bk-r-5, r88r-r881) vullen in de regel de gehele
bladzijde. ln latere iareD, wanncer de aantekcningen ook korter worden, vulde Hers
eerst de bovenste, daarna de onderste helft van de bladzijde. Talrijke aanvullingen, vaak
in een zeer klein lettertype, geven het gehccl de indruk virn een kladschri[t waarbij
Hers een soort horrorT,acui als principc hanteerde.
Hoervel de wijze van notcrcn in de loop van de jaren enkclc varianten ycrtoont, is
hierin een aantai constanten aanwezig. De casus beYat in cle regcl de datun] var het
(eerste) consult, respectievelijk de datum rvaarop Hers de casus troteerde, vervolgens
de naam, het geslacht, het adres, de leeftijd cn eventueel het beroep van de patiënt.
Beperkt tot de eerste maanden van zijn praktijk blevel de dagb oekaantckc n ingen
lvaarin Hers enkele gegevens betreffende de anamnese letterlijk noteerde. Een betere
bekcndheid met zijn patiénten - Hers rverkte ongetwijfeld grotendeels op zijn geheugen
- maakte het uaarschijnlijk nogelijk dat hij die na verloop van tijd achterwege liet.
HoeweJ hij dezc in zijn dagbock niet meer pcr casus Ietterlijk neerschrecf, bleek hij
nochtans bijzonder bedacht te zijn op'erfelijk TBC-li.idcn','i op hemofilie en bepaaide
psychische aandoeningen.
Aangezien het grootste deel van zijn patiëntcn tot de Nederlands Hervormcle Kerk
behoorde en deze informatie hieromtrent voor hem dus nauweliiks relevant was,
noteerde hij slechts bii hoge uitzondering de kerkelijke gezindte van de patiënt. Vervolgcns lloteerde hij in de regel een beschrijvirrg van de klacht, de status praesens, eer
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verslag vaD het onclerzoek. Varièrend vaD geval tot geval noteerde hij rie medicatie, de
therapie, de diagnose, en Lritzonderlijk een pro€inose.
ln de dagboeken ovcr dc periode van 9 rtlei r88r tot 13 iuli r8{i6 ortbreekt doorgaans
een letterlijke diagnose. ln de dagboeken over de latere.iaren is deze duidelijk achteral,
soms jaren na de redactie van de casus, neergeschreven. Enkele nralen hicid hij het op
eer symptoom-diagnose, zoals hangbuik,"' uitslag'i of veranderliikc pupillen.'3 De
donkere inktkleur en het gebruik van een bredere pen, die overeenstemmen met die
van enkele opmcrkingen als'de patiért leeft in l9()6', versterken het vermoeden dat
deze uit dat jaar datcÍcn en door Hers na vijli'ntwintig jaar praktijk, waarschijnlijk ter
gelegenheid van zijn ambtsjubileum terugb)aderend in zijn dagboek, werden aange-

vuld.
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Ook het tiidsinterval tussen de wàarneming van de feiten het eerste onderzoek van
de patiënt - en de reclactie van de casus is sterk wisselend. In enkele gevallen maakte
Hers een aantekening kort nadat hij een patiènt had behandeld.'lk werd hedcn geroepen'
noteerde hij begin januari 1897'e en nadat hij in de tweede week van jrnuari r9,;6
diverse malen een patiënt net croupeuze pneumonie had bezocht, noteerde hij 'lk
word vanavond geroepen omdat de nran zoo'n lrevige pijn in het beDedenste gedeeltc
van de rcchter thorax heeftl'o
Soms datecrt een aantekening van enkele dagen of een paar rveken na de eerste
waarneming.r' In andere gevallen notecrde hij pas een ziektegeschiedenis aan het
eindc vln een 1':ehandcling, nadat de patiënt was hersteld of overleden. In deze gevallen is

duidelijk sprake van een compositie. Gezien de rvaarnemingen zich over verschillende
dagen, soms weken of maanden uitstrekten, krijgt de notitie het karakter van een gestructureerde sanlenvatting, die doet vermoeden dat de aantekeningeu het eindproduct
zijn virn een redactioneel proces en gebaseerd zijn op meerdere aantekeningen in klad,
een vermoeden dat nog wordt versterkt door het zeldzaam voorkomen van doorhalioSien
en taalFouten.:r

3.3 PAGINERING
In de rvijze waarop Hers zijn dagboeken van een paginering voorzag is nauwelijks enige
systematiek tc ontdekken. Zo zijn de ecrste vicr boeken (9 mei rSSl tot 2 november
1882 ) en het eerste deel van het vijfde boek (6 nor.ember rSll: tot 7 decenber r88z) in de
rechterbovenhoek (Bk r en z), of in het midden bovenaan (Bk :, + en 5a) gcpagineerd.
Het tweede cahier bestaat uit twee delen: een eerste deel, gepagineerd r tot ror, bevàt
de aantekeningen van.rf 25 september l88r tot en rnet:7 december r88rt in het tweede
deel, gepagineerd r tot 8i, maakte Hers aantekelingen vanirf z januari 1882 tot 21 maart
1882. De datum, 2. januari 1882, waarop Hers met een nieuwe paginering begi[t, kan er
op wijzen dat hij van plan rvas bij het begin van het trveede jaar van ziin praktijk in
Oud-llei.lerland, in zijn dagboek een indeling per kalenderjaar aan te brengen. Vanaí
het begin van het tweede deel van het vijfde boek (rz december r882) ontbÍeekt de
paginering, tot hii op 18 maart r89r hij een nieu( deel bcgint. Opnieurv voorziet hij nu
de bladzijden rechtsboven van een paginering, wat hij volhoudt tot 12 april 1895 toen
hi.j hct zeventiende decl van zijn dagboek afsloot.
Op s mei r89t, dag op dag r4 jaar nadat hij zijn praktijk in Oud-Beijerland was
begonnen, noteerde hij een eerste casus in een nieuw cahier. Dezc symbolische begindatunr is mogelijk de verklaring waarom hij dit achttiende cleel van zijn dagboek voorzag
van een soort foliëring: de tegenover elkaar liggende bladzijden krijgen eenzelíde
nummering. Kennelijk beantwoordde ook deze indeling niet helemaal aan zi.in verwachtingen: r,lnaf het begin van deel r9 (17 december 189ó) tot eind deel 27 (19 maart
191t) laat hij de paginering achterrvege.

3.4 DATERING VAN DE CASUS
In de wijze van dateren zijn in de Ioop van Hcrs'praktijk enkcle veranderingen te
bespeuren. In de dagboeken over de eerste tien jàren noteerde hij de datLrm als ecn
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apart gegeven, bovenaan de casus. In deze gevallen stemt de datering overeen met de
dag van de redactie van de casus. In latere dagboeken, vanaf maart 189r, is de datunr in de
casus zelÍ veru,erkt en volgt in de regel op de naam en het atlres r.an de patiènt, rl-aaruit
kan rvorden afgeleid dat deze overeenstemt met de datum waarop hij de patiënt voor
het eerst in behandeling kreeg.

3.5 PERSONALIA VAN DE PATIËNT
Bij vrouwelijke patiënten rnaakt Hers een duideliik onderscheid tussen'Jufvrourv',
voor een jonge ongetrouwde vrouw cn'NÍejuffrourv'r,oor een ouderc ongetrouwde
vrouw.'Mevrouw' reservcert hij voor zijn patiënten uit de betere stand, zoals de vrouw
van de dominee, clc vrouw van de fabricksdirecteur en de vrouw van het scho<llhoofd,
tenvijl h ij met 'Vroul' in de regel een patiënte uit de lagere stand, of zoals hijzelf schreet,
uit de'daglonersstand'aanduidt. Een indeling naar leeftijdscategorie en geslacht van
Hers'patiëntenbestand wortlt bemoeilijkt doordat in enkele'gevallen maar moeilijk uit
de casus het onderscheid kan rvorden genraakt tussen man en r'rou\! en tussen kind en
voluassene. Zo onschriift hij in r9o4 een patiënte van 17 jirÀr met menstruatieklachten
als het'dochtertje van X';1r in 19o7 behandelde hij het'dochtertje vnn S.' die 'zz jaar,
kinderliik van lichaamsbourv rvas en nimmer menstrueerde'rr en in juli :9r3 belrandelde
hij voor menstruatiekiachten'i!Íej. H., een'meisjeT,an 4o jaar'.':
Terwijl hij in zijn dagboekaantekeningen zijn collega's-medici steevast met het [ormele
'Heer' (p latteland sheel- en vroedmeester en arts), respectievelijk rret'Dr' (gepromoveerd arts) aanduidde, gaf hii, in latere iaren, rvelisrvaar eerder uitzonderlijk toe aan de
plaatselijk verbreide gervoonte'6 enkele van zijn patiënten met hun biinaam te notercn, hetgecn aan zijn dagboeken een zekere levendigheirl en couleur Iocalc geeft.
Zo behandelde hij in 1884 groentenkoopman'Piet van Kookies'voor cen'luxirtie van
iinker ulna'nadat deze'\'an zijn kar rvas gevallen'ri en \,ooÍ'\Vitte Jan'had het jaar
r888 ongetrvijÍèld beter kunnen beginnen toen deze zich moest laten behandelen nadat

hij op Nieuwjaar sdag 'in zijn oor was gebeten'.'3 Nog hetzelfde jaar brengt hij enkele
visites bij de man van'Gekke Sien"e en over'Bram de Klomp'yerneemt men dat deze
in r89ó'zeer krom loopt, altijd nlet een stokje'.i'r De grafdeiver, tevens gemeentenachtwaker, Cornelis M., die plaatselijk beter bckcnd was als de'Boeboe', liet zich bij
herhaling behan dclen 'wegens pijn onder in den voet'.r' In rgoo en 1906 behandelde hii
de rginkeliers, de'rrotenmuskaat'rr en'de koffiebaal',I respectievelijk voor een'oude
tiactuur en luxatie van den radius'en'enteritisl Nog in r9o6 behandelde hij 'de Poes'
en een'kind van lan van der S.', die als 'Menheertje'I door het leven ging, omdat hij
naar Oud-Beijerlandse begrippen nogal deftig deed...r
Uitzonderingen op deze wijze van noteren vormen die cirsus rvaarbij de naaru van de
patiënt ontbreekt, in aÍkorting (beginletter van voor- en achternanm) voorkomt, of
door X is vervangen. In enkele van deze gevallen kan dit worden verklaard door het
fèit dat Hers op het momcnt van de redactie van de casus zich de naam van de patiënt
gewoon niet kon hcrinneren. Zo behandelde hij in oktoher 1889'vroulv X', een voor
hem onbekende'rcizende koopvrouw'die hem consulteercle voor een'abces r.an het
onderste gedeelte r.an linker labium major'.16
In andere gevallen rvaarir hij een 'X' in plaats van een naam neerschreef, bliikt dat
de patiënt tot de praktijk van ccn collega behoorcle.ri ln september rtttS behandeldc hij
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ijerlan d' en schreef de naam van de patiënte duideliik boven de

schrijflijn, kennelijk nadat deze hem na een tweede consult te binnen schoot.rs In
oktober rtt97 behandelde hij 'vrouw X, te Spijkenisse' die 'niet kan slikken',re een patiënte
van zijn collega Peppinkro en in novembcr van dat jaar zag hij bij zijn broer Jan 'X te
Ooltgensplaat'dic een'parese had van rechterarm en been en atrophie van de ntuis
van de rechterhand'.1' In 19o6 werd hij door zijn Goudswaardse collega Hameeteman4'
in consult geroepen bij '1\'1ej. X te Piershil'die'reeds eenige jaren ziek was'en'de laatste
tijd u'eer aanhoudend te bed Iigtlrl
Een andere categorie vormen die patiënten waarvan de naam door ecn X is vervangen, maar die wel tot zijn eigen praktijk behoorden. Ook in deze gevallen dient er
rekening nee te rvorclen gehouden dat Hers op het ogenblik van de redactie van de
casus zich de naanr van de patiënt niet kon herinneren omd,rt hij deze eigenlijk niet of
nauwelijks peÍsoonlijk kende, Een merkwaardige coincidentie vormen die gevallen
waarin Hers de naam van de patiënt weËilaat of door een X vervangt, en die patiënteir
rvaarvan hij uitdrukkelijk verneldt dat zii 'bij henr aan huis' zijn gekomen. Opvallend
is dat het in deze gevallen bijna uitsluitend ging onr patiënten met klachten betreffende
het uro-genitaalstelsel, hetgeen hct vernrocden wekt dat hel weglaten van de naam nog
een andere reden had. In mei r884la en in februari r886a5 werd hij geconsulteerd,:1oor
X, een patiënt met een h,vdrocele. ln.juni r89z u.erd zijn hulp ingeroepen door'D.'met
'uretritis met phimosis'.16 Eveneens anoniem blijft de man bij wie hii eind augustus
r896 de pe11is amputeerde wegcns 'belangrijk carcinoom'.ar

Een dercle categorie patiëÍrten rvaarvan in het dagboek de naam ontbreekt wordt
gevormd door dienstboden, Deze worden niet nret hun eigen naam, maar ntet de
naam van hun werkgever aangeduid.
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Een aparte categorie lvaarin Hers de naam van de patiënt opzettelijk door een X
vervangt, betrof eukele gevallen van su'icide of een poging daartoe. Op 17 iuli 188t trad
hij als Iijkschouwer op'van eene 36-jarige vrouw te Heinenoord, die zich door een
scheermes een doodelijke rvond aan den hals had toegebracht'.a3 Op ro december r887
noteerde hijr'Vrlouwl X, poging tot suïcide. De overtuiging dat zij die dacht dat zij
hekeerd was, dit niet was en dus verloren was, eo het bewustzijn, dat zii niet mcL'r
Boed werkeD kan als vroeger, had haar zoo doen handelen'.re Suicide wàs kennelijk een
problematiek die Hers persoonlijk al Ianger bezighield en rvaarmee hij, na de dranratische dood van zijn zwager in ru8j, intens mee bezig rvas. In dit verband kan nog worden
gewezen op cen romanfiagment waarin zijn dochter Anna haar vader liet zeggen:
Zie ie, hct leccl komt over je en er ontstaat in je ccn soort van rocs, die maakt, dat je in machteloozen opsiand geraakl tctten het Noodlot of zooals ic wilt tegen God - p€r slot is dat pre.ies hct
zelÍde - of neerzit in een stille doffe versuftheid. lvlaar de dagcn gaan voorbij. )e werkt en je
nrcdemenschen leggen besl.rg op je. )e kunt daar niet àan ontkoneD, tcnzij je den dood zoekt en
dat beschouw ik persoonlijk, als de grootste laÍÏeid r'n tegelijkertiid het meest onlogische, wat ie
doen kunt, onverschillig rvat er ook in je gebroken is.s"

De vermelding van het adres, meestal in combinatie met het beroep van de patiënt,
had voor Hers een reden van praktische aard: ze dienden als registratiesysteem bij de
identificatie en differentiëring van pàtiënten met een identieke, in zijn Oud-Beijer
landse prakti jk, frequent voorkomende familienaam.
Eerder zelden Iegt Hers in zijn dagboek een verband tussen ziekte en beroep. In juni
r88r wijdde hij een beschrijving aan een eeltzweer die hij vond'op de rug van de linkerpiDk'van een metselaar.5'Toen hij in augustus r886 werd gecorrsulteerd door kleermaker

\\'. voor een'zrvelling in de lies'meende deze dat het'voortdurend trappen op de naai-
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machine daarvan de oorzaak rvas'.t'In april r889 kreeg hij een patiënt in behandeiing
'die blocd had opgebraakt'. De'nran was klompenmaker' merkte Hers op'cn moet
daardoor veel bukken en tegen het werktuig drukken'.tj ln een casus van een vrouw trii
u'ie hij in 1888 de diagnose op cliiatatio cordis'stclde, noteerde hij tussendoor'l)e
vrouw heeft veel verdriet'. Het'beroep'van haar echtgenoot 'leegganger' clat duidelijk
achter:rf boven de schrijtlijn is ingevuld, zal aan cle gemoedstoestand van de patiënte
rvellicht niet geheel vreemd zijn ge$'eest.5r [n nor,ember r894 incicleerde hij bij Dirk S.
een abces op de schouder dat zich'daar tengevolge van eene rvond na het peeëndragen
had ontwikkeld'.5t Bij een patiënt bij wie hii in november rgou cen intermitterende
koorts vond en die'eenige dagen voor de eerste koorts slooten had uitgediept' tivijfelde
hij tussen malrria en influenza.'ó In rgrr vond hij een pijnlijk gezwollen knic- en voetge-

wricht bij een meisje dat'op de waschfatrriek den geheelen dag moest staan'.5: De vlasberciding, die in Oud Beijerland een belangrijke bron van bestaan vormde, verklaart
het frequent voorkomen in zijn dagboek van diverse aandoeningen van rle ademh:rIingsorganen. llij het braken en zwingclen van hct vlas werden'in ruime mxte stof- cn
r.ezeldelen afgescheiden, die, door de rverklieden ingeademd, een noodlottigen invloed
uitocfenen op hun gezordheid'.í3 Dat dcze problcmatiek hem geenszins ontging blijkt
uit de vraag die hij in februari t887 in een vergadering van de Afdeling De ZrliriHollandsche Eilarrtler van de NMC aan zijn collega's voorlegde: \\ht is de meest voorkomcnde ziekte bi.j vlaszwingclaars?te N4et deze vraag sloot hij aan bij de acties dic
elders in den lande al sinds jaren rverden gevoerd om te komen tot een betere geneeskundige verzorging en zo mogelijk het remen van preyentjeve maatregelen bij
berocpsziekten.6o Terwijl zijn zwageÍ Isàac Hage meende dat de ziekte van de viaszwingelaars veel weg had van asthma nervosurl en dat het zwingelstof het schadelijke
agens \Ías, meende Hers dat'mogelijke ertèlijkheid. slechte voeding in de ieugd en op
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latere leefiijd en de nadeelen aan het beroep verbonden, de hoofdoorzaken zijn van
het emphyseem dat, volgens hem, bij zwingelaars volstrekt niet altijd secundair ontstaat'.

3.ó TAAL
In de eerste maanden van zijn Oud-Bei.jerlandse praktijk schrijft Hers nog de taal van
zijn patiënten. Hij schri.ift letterlijk op wat hij hoort. Op z3 mei r88r behandelde hij
'Vrouw G.' uit het'Tooverslop';6'op r3 juli van hetzelfde jaar behandelt hij 'Zoon G.'
wonende in het'Tooverslop'6':en nog begin maart r882 rverd in datzelfde Tooverslop
zijn hulp ingeroepen bij een man die'seedert eenige dagen vrij heevige pi.jnen in den
buik hadl6i Nadat hij meer bekendheid had gekregen met de plaatselijke situatie, situeert hii deze patiënten in ecn steegie met een minder magisch klinkende naam, het
Overslop. Dc dorpskern van Heinenoord heet bii Hers, zoals bij zijn tijdgenoten, de
'Erve' en in mei r88: schrijft hij nog'Heienoord', de naam in de volksmond van de
gemeente Heinenoord.
De manier waarop patiënten hun klacht verwoordden is aan de hand van Hers'aantekeningen slechts gedeeltelijk en indirect te achterhalen. Aantekeningen waarin hij
het gesprek met de patiënt woordelijk vastlegdc, zijn uitzonderingen. ln m.rart 1888
bezocht hij'vrourv van \\'. aan de Oostdijkl
Het valt mii op ddt de vrouw gebrabLrr'ld praat als icrnand die tc lui is om te praten- [)e vrouiv
steekt de tong uit zonder dat ik het vraag. Zi] moet zoeken naar de rvoordcn, niet naar de voor
naam ran haren schoonzoon. Kan ook nriinen naanr niet lindenr vraag ik'ben ik l-odcler'dan
zegt zij 'ja'en ik moet haar aan het vcrstnnd brengcn dat ik Hcrs ben.lk vat cen stoel cn vraag
wat is dit, zij weet het maar kan niet op den naarn komen; ik vat een tirfel cn vraag wat is dit, zij
zegt ook een s«rel, daarop een tafel.

1889 noteerde hij in een casus yan een patiëntc bij wie hii later hypochondrie als diagnose stelde, een tragment van zijn gesprek met de patiënte.
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Uitgebreid gedetailleerd en haast woordelijk noteerde hij de woorden van patiènter
met psychische stoornissen.ln rnei r887 liet hij een:r jarige vrouw opnemen in het
'krankzinnigengesticht te Dordrecht'.
IDe pntiënte] uràs reeds geruimen tiid sril, verbeeldde zich dàl zii niets kon, alles slechter deed
dan een ander, dar men haar nict mocht lijden, r'andaar huilpartijen, be$,eringcn dat andcrcn lat
van haar zeiden, enz. Daarop is zij aflieriB van hare zuster geworden en langzamerhand van hare
andcrc familiclcden. Zeide herhaaldlijk, juilie hebbcn het gedaan, je hetrt mij vermooÍd, ik ben
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nul, niets, het is jullie schuld. Bij mijn bezoek in den nacht van :2 op 2l mei zei zij op mijne
gilg, dat zou jij niet $eten, ik moet niets van ie hebben, hou maar gcen prartjer.
H€t is jou schuld, en op de familicleden wijzcnde, cn van jou cn van jou. Was opeens va bed

vraag hoe het

opgesprongen en schreerwde, ik 8a rne verzuipen, ik zal
op cen slootic $'ijzende, wat een lekker sl«)tie is dat.6r

miin

hals afsnijden, zei tegen de meid,

Een vrouw werd in mei r897 in Delft opgenomen nadat zij 'sedert eenige weken krankzinnig'was en Ieed aan'allerlei delusies'.
Men wil haar vervolgen en iederccn van den dijk, nu weer hare zuster, omdat men niet velen kan
biijkt God tc zijn. Zij rvordt geplaagd met katten en andere
dieren die aan hare bccnen kriehelen en biiten, enz. Men heeft haar nu weei een houten bcen
gegeven. Zij wil cr menschen van maken, ntaar dc anderen maken er €leiten van. Zii is nicts minder dan een ander, hecft nog gerverkt, naar als zij om karnenrclk wil, rvil men niet hebben dat zij
uitgiiat. Zij gaat niet naar bed o dàt dit niet het hare is, het is een vreemd bed. Zij liep gisteren
geheel naakt, alleen met een doek om harrr heupcn langs den dijk, voor dien tijd liep zij half
gckleed weg. Doet zinnelooze dingen, hangt hare krullen op de borsl, zct kopje op het hoo{d. Is
ook u'el boos, wilde met pook en kruik slaàn. Vader zeide, slaàl ze voor haren bek als ze niet in
hu is wil bl ijven. rr me i I r8871. Hdd zich opgcsloten, op miine vraag waarom, antrvoordde zij dat
men haar mishandelde en niet wilden dat zii buiten liep. Op mijne vraag, n'aarom zij zich uit
kleedde, dat zij een andcr was gcwordel1, zij was Eva, zij was een pasgeborcn kind. Zij kleedr zich
soms met vijf pakken ovcr elkander en trekt ze dan weer uit. Liep buiteD met een kan mclk, drie
borerhammen en bijbel u'aarin zij las en gcljjkertiid tÍok zij weer een h€md aan- Zil som\ opecns
aan de stap goed te spoclen, dan weer draalit zij hare meubelen naar buiten.66
dat zij lust heeft in eeneD. Die eencn

Vooral bij dic aantekeningen die kennelijk moesten dienen als voorbereiding op cen
publicatie, gebruikt Hers bij dc beschrijving van het onderzoek, de diagnose en de
medicàtie, corlsequent de medisch-wetcnschappelijke terminologie. Uitzonderlijk en
dan nog vooral in de eerste jaren van zijn praktijk gebruikt hij voor de klacht var de

patiënt de populaire benaming: vrouwen consulteerder hem regelmJtig voor een
'zrverende borst'ió: bij een arbeider die'in de kooi'werkte vond hij een kwade borst6s
en patiënten riepen zijn hulp in bij een'kwaad been'of'kwade kiczen'.6e Patiënten met
maagklachten 'hadden den boors'i" of'voelden zich boors', hadden last van 'hartwater';'
of lcden 'aan 't zuur'.:' Patiënter met dispnoe leden aan 'jacht" r of hadden 'heirge Isic]
aanvallen van kortademigheidl:r Over een vÍouw die ti.jdens de Iactatieperiode znanger
was geworden, noteerdc hij in rgoo dat deze'blindelings'zrvanger rvas geworden.Ti
Eniglszins verhullend taalgebruik treft men ailn in die gevallen rlaarin vrourvelijke
patiënten hem consulteerdcn bij m en st ruatiest oorn issen. In r88 r behandelde hij een
viercntwintigjarige vrouw die na de bevalling'de zaken zeer ongelijk had, soms met
pauzen lsic] r'an een halfjaar, en dirn telkens \veinig'ió en als bijzondcrheid bij een
vijftienjarig meisje dat 'sedert een jaar telkens last heeft van neusl:loeden' beschreef hij
deze als een'groote meid, die sedert twee jaren reeds de zaken heeft'. Een patiënt met
plotselinge pijn in de rug meende dat hij 'tret lendeschot had gekregen'en in r894
klaagcle een vrouw na een abortus over'een weinig lendewater'.ii Een patiènte nret
klachtcn in verband met het climacterium klaagdc in r894 over'pijnen, sintelen in de
beencn, vandaar de lendenen en dan valt het op haar wnter. Zij heeft drukking op haar
water, en moet als zij eenige tijd gewaterd heeft, ophouden'.i8 Niet meer algemeen

llt

DE I)ACROEXL]N

gebruikt zijn koonie (wang) en toon (teen)j3" nog maar rveinig herkenbaar is ongetwijfeld een'ingevallen, enigszius kaanvormige buik'3' die hij in 1885 zag en die hij in
r899 als'een schuitvorm' beschreef,s' en wanneer hij in r894 een psychiatrische patiënt
beschrijÍi die'toen men hem in huis had gebracht \ras gaan vloeken, zingen en exerceeren met een vloetvarken op zijn ns6'sr zal niet iedereen in dat beest direct een
handborstel of stofíer herkennen.
Vooral in de dagboeken uit zijn eerste praktijkiaren is onmiskenbaar de irvloed van
de Duitse medische terminologie aanrvczig. In november r88r behandelde hij een
patiënte rnet een'circumscripte roode zwelling in den rechter koon' met'sticheln met
gloeiende naalden'3r en in februari r88z behandelde hij een patiënt die'de laltste dagen
meer dan gewoonliik naar den abtritt is gelveest';85 bij het puncteren van een'etterige
pleuritis'in augustus 1882'wilde de catheter niet meer loopen omdat dikke etterige
fibrineuse Schwarten Idikke vellen] de opening bleken te verstoppen'36 en nog in r88z
constateerde hij bij een kraamvrouw een hevige 'Sch ii ttelfrost' (k<-rude rilling) cn was
de'pols niet te tellen wegens het aanhoudende hevige p eessch tittelnl8i ln iuli r88l
beschrecf hij hoe bij 'toepassing rlan aetherspray' bij r,''egname van een ingegroeide
teennagel'blitzschnell op roodheid en bleekhcid'zag volgenss en nog in decenber r889
hoorde hij bij auscultatie'ràle en min of nreer hauchend adenren'.8e In mei r895 constateerde hij bij een tuberculosepatiënt'opbrengen van veel geballte ísamengepakte)
§puta, die gedeeltelijk drijven, gedeeltelijk zinken'.r"
In dit opzicht was Hers geen uitzondering. In rt38z hatl de Haagse medicus Lucas Jacob
Egeling (ru24 r89u )e' al opgemerkt dat men 'telkens \vordt getroffen door den onhollandschen vorm,'waarin schrijvers hun gedachten hebbcn uitgeclrukt'. Het vicl Egeling
op dat 'het somtijds is alsof nren in het gebruik van uitheemsche woorden, van vreemde kunsttermen een rniddel nreent te vinden, om aan zij:'r arbeid een biizondere
rvetenschappelijke kleur te gcven en meer schijn van geleerdheitl'." Het gebruik van
Duitse medische terminologie 'mag niet alleen verklaard worden uit de onbetwistbare
superioriteit, die de l)uitsche geneeskunde in de laatste jaren bezeten hecft' aldus
Leidse hoogleraar Hector Treub, die een niet aflatende aandacht had voor correct taalgebruiker en een uitgesproken hekel had aan Duitsers,el'doch ten deele ook hieruit,
dat het lezen van Duitsche boekcn yoor ons Hollantlcrs het gemakkelijkst is. Welken
invloed nu dat bijna uitsluitend lezen van Duitsche boeken op de taal onzer medici
heeft, weet ieder onzer. De verschrikkelijkste Germanismen worden in de spreektaal
zonder blikken of blozen gebezigd en de schriiftaal, waaraan tcn minste nog eenigc
zorg wordt besteed, is er bijna nooit vrij vanle5
Hers registreert doorgaans opvallend nuchter, zakelijk en bepcrkt zijn aantekening
tot de medisch rvaarneembarc Íeiten. Zelden geeft hij in zijn dagboekaantekeningen
lucht aan zijn emoties. Hers zag in de loop van zijn jarcnlange praktijk honderden van
zijn patienten overlijden. Vooral kinderen zag hij op jonge, soms op zeer jonge leeftijd
sterven aan een zickte waarbij hij als medicus machteloos stond. Een zekere emotionaliteit kiinkt onmiskenb:rar door in de aantekcningen uit de eerste jaren van ziin praktijk.
Vanaf zo rnci r88r, toen hij nog maar naurvelijks twee u.eken zijn praktijk in OudBeijerland was begonneo, hield hij gedetailleerd aantekeningen bil over een'kind van
4 maanden dat sedert drie weken frequent groene ontlasting'had.er Nadat aanvankelijk
enige beterschap rvas ingetreden verergerde de toestand begin november. Het kind had
'dagelijks koorts, voorai's avonds, slaapt's nachts en overdag bijna niets, kreunt en
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schreeuwt met koÍtc schreeuwtjes voortdurend. Het braakt alles uit, poeiers met calomel
met quinine, quinine in iederen vorm, zog, melk met sago, alles wordt voortdurend
teruggegeven', Het kind werd'magerder, bleek en opgezet in het gezichtl Op u7 novcmber
noteerde Hers:

:

ure. Kind heeft rechtszijdige convulsics, rcchter arrn cn been ziin opgetrokken en voortdurend
in kortc slootsge\Liizr.ontíactics. Ool rechtcr mondie, ncus en de spicren bor'en het rechter oog
rertooncn voortduÍrnd korle klonische cootracties. Lloofdje nat \'àn hel z$.'ct. Oogjes kilken
naar troven, ten deel order dc trovenste ooglcdel verscholen.
s ure. DezclÍde kortclurcnde convulsics, links als rechts, zelfs aan den linker kant nu hcviger dan
rechts. Lioks aan de pols ecn aller hevigst subsultus lcndinum tc \telen, r'aardoor geen spr,rke
van het voelen van dr pols zijn kin.
8 ure. Kind ligt stil, is warm, de l;ratste kortc respiratics. Itlors in mijn bijzijn.,:

\vaar emotionaliteit in de dagboekaantekeninBcn over de latere jaren doorgaans ont
breekt, zijn hiervarl eDkele sporen terug te vinden in zijn privé-cor re s po nden t ie. Zo
liet hij zijn zoon in rnei r9o3 weten:'lk heb een kind in behandeling dat aan croup lijdt
en bij wie ik eenigc malen serum heb ingespoten, cle toestancl is bevredigend; ik zou

blij zijn wanneer het kind in het leven bleef'.03
Tenvijl hi.i gewoonlijk dc dood van eerr patiënt summier regirtrecrt als'nrors'of

erg

'overleden', noteerde hij naar àanleiding van de behandeling in april 189r van een
tuberculosepatiënte:'Gisterenavond had zij nog gegeten, heden morgen goed *'aklier
geworden en had haren man nog geroepen. Zij was toen gairn hoesten, bracht bloed op,
zei nog het is bloed, is daarop tegen haren tnan gaan aanliggen, en was spoedig een lijk'.ee
Kennelijk werd hij bii herhaling getroffen dooÍ de merkwaardig helclere, haast eufo
rische toestand die bij sommige ziekten en vooral bij tuberculose, tot aan de dood kan

worden waargenonren.'oo Vanaf decernber r883"" behandelde hij een achttienjarige
jongen en noteerde bijna een jaar Iater:'De jongen is den 24en November overleden.
Hij rvas de Iaatste dagen zeer kortademig, zeer blcek, anaemisch, Iinkerhandgervricht
tuberculeus gezwollen. De jongen bleef tot het Iaatste oogenblik bij bewustzijn, las een
uur voor zijn dood nog in den bilbel, zei nog tegen zijn moeder dat hij zoo erg de
koorts had, en viel toen achterover, dood'.'o'Vanaf rz oktober 1885 had hij een zoon
van schipper V in Puttershoek in behandeling."'r Toen deze patiënt tien dagen later
overleed, noteerde hij als bijz-onderheid:'ls's middags bij volle bewustzijn ondcr den

uitroep'goeiendag allemaal'gestorven'.'na En nadat hij in r89z maandenlang

een

negentienjarige tuberculosepatiënt had behandeld, schreef hij: 'Deze jongen is den 5en
December's avonds overleder. Hij r.as dien eigen morgen nog buitcn en bij familieleden geweest. Hij moest's avonds als naar gewoonte vecl hoesten cn werd toen crg
kortadcmig- Men hoort pruttelen op de borst. Pols zeer versneld. De jongen zei zelf
dat hij sterven ging, gaf ons allen de hand. Sensorium bleef tot het Iaatste ongestoord'.'u5
tsegin april r897 beschreef hij hct ziekteproces ('acute tuberculose') va11 een zeventienjarige jongen die hij 'sedert half Februari in behandeling'had. Kort nadat hij de achtste
april de jongen had bezocht en deze'te nloe was om hem te kunnen ausculteeren', rvas
deze'eenige uren later bij bervustzijn gestorven'.to6 Bij een andere patiënt van t7 jaar die
begin juni r897 aan'tuberculosis'overleed, noteerdc hij eveneens als bijzonderheid dat
de jongen'tot het laatste oogenblik bij kennis''was."':
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De frequentie waarnee Hers aantekeningen in zijn dagboek maaktc, is zeer ongelijk.
casus, verspreicl over i.6fo beschreven bladzijden.
Omgerekend over de 33 jaren van zijn medische praktijk kon.rt dit overeen met cen
rekenkundig geniddelde van 216,48 cirsus per jaar. In r882, het twecde iaar van zijn prak
tijk, rraakte hij vrijrvel zonder uitzondcring dagelijks cen of meerdere aantekeningen. Dit
resulteercle in een totaal van 578 notities of 80/o van het totale aantal aantekeningen. In
bladzijden uitgedrukt: in 1882 beschreef hij Oz3 bladzijden of rr,oó0/o van het totaal. In
189r rloteerde hij zz4 gevallen, tien jaar later was dit gedaald tot 7Z casus of r,o7ol0. De
aantekeningen over de jaren r9oz, l9o7 en een deel van r9o8 zijn fragmentair. In rgro was
het aantal aantekeniDgen tot 2.2 terugSelopen. \ranaf r9l, met r98 casus (2,727o) en in rgrz
met 106 notities (1,.11i0/o) is dan weer een lichte toename te herkenncn.
Àlleen de aantekeningen over de eerste twee jaar van zijn praktijk hebben het karakter
van een dagboek. De notities uit de daaropvolgende jaren kunnen eerder als een verzameling casuïstiek worden getypeerd, als een reeks van occasjonele, incidentele ziek
tegeschiedenissen.
In ziin dagboeken ontbreken aanrckeningen over verschillende periodes. Hierbij dient
een onderscheid te worden gemaakt tussen de lacunes in de dagbcleken over de ccrste
vijfjaren van zijn praktijk (r88r-1886), waarin zijn aantekeningen een rril;aneen
gesloten geheel vormen, en de dagboeken over de latere jaren, waarin de frequcntie
waarnee hij zijn dagboek bijhield duidelijk is afgenomen. Enkele lacunes in dc dagboe
ken uit de eerste periode kunnen duideliik in verband rvorder gebracht met persoonlijke
omstandigheden, zoals zijn eigen gezondheid en enkele gebeurtenissen in ziln grzin en
naaste tàmilie. Toch valt soms moeilijk een verbancl te ontdekken tussen een voor Hcrs
ingrijpende en.rotioncle of familiale gcbeurtenis en het ontbreken van een dagaantekening: nadat hij 's morgens het overlijden van zijn tweede doodgeboren kind bij de
ambtcnaar van de burgerlijke stand had aangegeven,'o8 noteerde hij dezelfde avond
van de achttiende september r882 uitgebreid de ziektegeschiedenis van een'kind van
L.W.', ecn patiëntje te Heinenoord van '5 maand dat reeds t\§'ee onderste snijtanden
heeft, terwijl de bovenste op komst zijn en herhaaldelijk dunne ontlasting had, zonder
dat het kind ervan geleden heeftl"'e
Dat hij tussen r.: en 3r oktober r88l niets noteerde, is ntogelijk te verklaren door zijn
afivezigheid in die dagen naar aanleiding van het huu.elijk van zijn jongere broer lan
Adrianus op zi oktober, maar houdt zeer rvaarschijnlijk ook verband met de drukte
van zijn praktijk, toen in die weken de pokkenepidemie in Oud-Beijerland lzic a.z.6l
haar hoogtepunt had bereikt. In hoeverre het hiaat tussen 1r en r7 juni 1884 in verband
kan worden gebracht met de promotie van zi.jn broer fan Adrianus te Leiden op 16
juni van dat jaar, u,irs aarr de hand van het beschikbare bronnenmnteriaal moeiliik na
te gaaÍr. Na de geboorte van een derde kind, zijn zeontie \\Iillem, op ro oktober tEIi4,
legt hij zijn dagboek enkele dagen terziide. Toen het kind ernstig ziek werd en op z:
januari 1885 's middags te 3 ure'overleed, hield Hers zijn dagboek tussen 2r en r5 jirnuari gcsloten. Dat hii tussen 5 en r.1 fèbruari r885 gccn aantekeningen bijhield, had
waarschijnlijk weer een geheel andere, zeer pcrsoonlijke reden:'Van den 6eD tot den
r2en dirg van Februari'leed hij, zoals hij zelf schreef, aan een'vurig erytheem van
beide handen', dat een'hevige ieuk' veroorzaàkte,'zoodat ik bijna den ganschen dag
mijne handen in het watcr moest houden'."o Dat de aantekeningen tussen zondag 22 en

Zijn dagboek bevat in totaal 7.r44
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maandag jo noYember 18tt5 plotseling ophouden, kan ongetÍrijfeld in verband rvorden
gebracht met een dramatische familiegebeurtenis: op zondag 22 november 1885 kwanl
zijn zwager Gerard van Eeten, de jongste broer van zijn vrouw, naar verluidt per ongeluk,
bij een schietpartij te Rotterdam om het leven."'
\\harschiinlijk rvas Hers dusdanig in beslag genomen door de ziekte ('infectieuse
icterus' ) en de dood op vrijdag zo oktober "s avonds te zes ure'van zijn r3 maanden
oude zoontje Jantje, dat hij tussen zr oktober en r november 1888 niet in staat was eell
letter op papier te krijgen, Hoogstwaarschijnlijk kan de lacune tussen rr januari en r5
maart r89o in verband u'orden gebracht met zijn avondlijke activiteiten als secretaris
van de 'Bedelcommissie' en door de drukte van zijn praktiik. Tijdens de toen heersende
influenza-epidemie had hij in die dagcn wellicht zo veel patiënten in behandeling dat
hij nog nauwelijks aan het schri.iven in zijn dagboek toekwam. Naar aanleiding van
deze influenza-epidemie werd immers gervezen op'de oververmoeidheid onder de
medici ten gevolge van het overstelperd aantal patiënten'."'Tijdens de epidemie'rvas
hct niet mogelijk, de fondspatiënten naar behooren tc behandelcn' getuigde de Haagse
medicus Leendert van der Hoeven,'op het morgenspreekuur was de vestibule te klein,
de menschen stonden en file op de stoep"rr en een andere tijdgenoot en collega van
Hers, de Delftsc lnedicus Bruno Scheltena, herinnerde zich die maandeD van'den eer
stcn influenza-aanval'als een tijd waarin de medici 'werkelijk afgebeuld rverden door
het overgroote aantal zieken en angstigen en waarlijk wel eens een mooie som hadden
rvillen geven voor een oogenblik van verademing'."4
Het onttrreken van aantekeningen tuss€n 11 en 2t november r89l kan wellicht in vcr

birnd worden gebracht met Hers'familiale verplichtingen naar aanleiding van het
overlijden van zijn schoonmoeder Anla Dooremans op rr november r893 te Uitwijk.
Aangezien hij zeket nict alle gevallen beschreef die hij dagelijks te behandelen kreeg,
kunnen ziin dagboekaantekingen moeilijk in de letterliike zin van het rvoord worden
gelnterpreteerd. Ze geven dus geen bceld van de totale omvang van zijn praxis. mrar
vormen een residu van een selectie. Enkele selectiecrireria zijn in de bron zelf te vinden.
In de eerste plaats noteerde HeÍs die gevallen die voor hemzelf als medicus interessant
rvarenl 'Ik zie den r.zen April Ir89;] eene interessante pàtiënte Imet 'oculomotoriusparalyse'] te Nieuwe Tonge'."t

Uitzonderingen lijken ook hier de regel te bevestigen. Zeker niet alle gevallen die
Hers in zijn dagboek noteerde kunnen onder de rubriek'medisch interessant' ivorden
ondergebracht. Zo zag hi1 in r886 een 'zàchte zrvelling in het linker neusgdt' bij een
patièDt die zich'met een strootje in neusgat had gestoken"'6 eD in 189r vond hij een
'aantal klejne abcesjes'bij een man die door'ecn krvade vlicg op den neus was gestoken'."r Het bijhouden van dit soort op het eerste gezicht onbel;rngrijke ziektegeschie
denissen krijgt een andere betekelis als men deze vergeli.jkt deze van de casus rvaarin
hij beschrijft hoe hij in juni r9o5 werd geroepen bij een patiënt,e met een'vuile h,ittc
uvula en vuilwitte tonsil en zlvelling ter weerzijden aan den buitenkant'waardoor
'men aan diphteritis zou denken, indicn de anamnese niet leerde dat er een vlieg in de
keel rvas gevlogen'."8

Met het biihouden van cen beroepsjournaal had Hers ongetu ijfèld ook de bedoeling
een verzameJing casuïstiek aan te leggen die als studiemateriaal moest diencn bij de
voorbereiding van enkele publicaties. De inhoud van enkele van de aantekcningen die
bovenaan de bladzijde met een P ziin gemerkt, is immers duidelijk herkenbaar in
cnkele van zijn artikelen in het NTG. Terloops kan er in dit verband nog op rvorden
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gewezen dat ook de ti.id tussen het noteren yan de casus en een eventuele publicatie
sterk varieerl; cnkele casus leverden stof die hij pas na verloop van jaren in een publicatie
zou verwerken: in r898 publiceerde hij over'een geval van tic douloureux'waarr.an hij de
eerste s)'mptomcn al tien jaar dirarvoor bij een van ziin patiënten had rvaargenomen en
in zijn dagboek had vastgelegd.rre Bovendien hield Hers in enkele gevallen naast zijn
dagboek er nog een apart registratiesysteem op na. In r888-r889 hield hiy in een kleine
agenda aantckeningen bij over bevallingen en in r884 r885 noteerde hij apart de ziektege
schiedenissen van een zeventigtàl pneum oniepat iën ten. De aantekeningen die de basis
vormden van de publicatie ovcr tachtig gevallen van tyfus zijn niet teruggevonden.
De aantekeningen dienden ook als leerboek. Ze vormer'r een inventari\ \an persoonlijke ervaringen. Zo noteerde hij in ianuari 1882 nÀar aanlciding van een operatie, waarbij
een'iipoom ter grootte \,an eer ei in de halsstreek'rverd rveggenomen:'Bij dergelijke
operaties moet nlcn er op letten eerst te beginnen te pellen rvanneer men alle bedekkende rveefsels in hun geheel heeít gekliefd en het lipoorn dus duidelijk zichtbaar isl''o
Nadat hij in apÍil r885 bij een vrouw in Nieuu- Beije rland 'wegens hirrde scirrhus,
zoo groot.rls een appel', een manmcctomie had uitgcvoerd, bleek een'draineerbuisje
onnoodig te zijn geweest'en besloot'in een volgend voorkonlend geval zal ik dit wegIatenl''' Bij eeD patiënte, die hii in januari r88z had geopereerd, vond hij in augustus 1886
'roodheid en zwclling rechts van hct likteeken Isic] in dcn buikrvand'rvaar na'eenige
dagen eene opening is ontstaan, rvaarin hij 'den geopenden mond van een draineerbuis.je'
zag dat hij 'met een breinaald er uit haalde'.'" Naar aanleiding van een herniotomie, in

augustus rgoo bii een patiënt in Goudswaard, beknelde'de nauwe breukpoort het
ingesnoerde stuk darm zoo vast dat er voor de klieving geen kwestie kon zijn dat de
darminhoud naar buiten kwam. De beklemmingssynrptomen waren zoo gering dat ik
meende te n1ogen temporiseeren, wat achteraf verkeerd bleek te ziinl''r Naar aanleiding
van het overlijden van een tweeènhaif jarig kind in oktober rgol noteerde hij: 'Het
geval leek niet op diphteritis, rvel op eene septische angina; er zijn ook geen andere
gevallen in hct gezin voorgekornen, terwijl in het dorp geen diphteritis was.'loch zou
ik in een volgend dergelijk geval serum inspuiten'.''4
Onduidelijk blijfi tenslotte waarom hij in vergelijkbare gevallen de enc keeÍ wel en
de andere keer geen aarrtekening lnaakt. Zo naakte hij in juli r88i een uitgebreide notitie
naar aanleiding van de lijkschourving van een vrouw uit Hcinenoord die'zich de keel
had overgesneden', maar van de lijkschourving''5 die hij ambtshah'e als gemeente-arts
uitvoerde naar aanleiding van de passionele moord en zelfmoord die in december rgor
in Oud Beijerland voor de nodige beroering zorgde,'r'' is in zijn dagboek geen enkele
aantekeninS bewaard gebleven. Ook van de zeker niet alledaagse operatie, een wegname
van een'duivc-ei groote blaassteen'die hij in juni r895 op uitdrukkelijk verzoek van de
patiènt zelf uitvoerde en u,aarover hij in het Ne,deriarrrlscà TiidscVift wot Geneeskurule
uitvoerig verslag deed,"i ontbrcekt in ziin dagboek elk spoor.

4 Geneeskunde rond de eeuwwisseling

4.1 MEDISCHE WETENSCHAP IN ONTWIKKELING
Hers was actief in een periode waarin zich op medisch gebied in menig opzicht
belangrijke ontrvikkelingen voordeden.'Het is een feit'aldus Ian Romeijn'dat \\,el op
geen gebied zozeer als op dat der medicijnen de Íènomenale opgang in die vijfeotrvintig
jaar tot de mensen gesprokeo heeft, en dat niet alleen omdat kennis cn kunde van de arts
hen van zo nabij raken, maar zeker ook mede onrdat de vooruitgang hier inderdaad
voorbeeldloos was'.'
De tweede helft van de negentiende eeuw en vooral de laatste twce decennia ervan
laren een hele reeks van nieuwe mogelijkheden zien, in het bijzonder op het gebied
van diagnostiek en therapie. Geinspireerd door de ideeën val Pasteur krvam de Engelse
chirurg loseph Lister (r827-r9r2) tot het inzicht dat chirurgiische wondziekten veroor
zaakt werden door tractcrièn. Hij voerde een antiseptische wondbehandeling in, waarbij
instrumenten en verband rverden gedrenkt in carbol (r86i). Langz:rmcrhand ku,am
men tot het inzicht dat, indien men maar zeer nauwgezet acht sloeg op de stcriliteit
tijdens de operatie - van de handen, de kleding, de instrumenten en hct verband het
eÍ-fect veel groter was dan rvanneer men de operatieruimte met Listers krvali.jkc carbolzuurdamp besproeide. Zo werd de praktijk van de antisepsis vervangen door die van
de asepsis, Aanvankelijk werd ieder voorwerp dat bij de operatie werd gebruikt uitgekookt, maar ondcr invloed van Pasteur werden verschillende soorten sterilisatoreD
ontwikkeld. Door de Amerikaanse chirurg \\rilliam Stewart Halsted (r852-r922)r uit
Baltinrore werd in r89r de rubberen handschoen in de chirurgie geintroduceerd.r
Pasteur en Koch legden dc grondslag van de bacterio)ogie. De Franse chemicus
Louis PasteuÍ (1822-1895) ontdekte in rlt78 dat vele intecticziekten vcroorzaakt worden
door bacteriën. AI in r876 verscheen Robert Kochs (r84j-r9lo) revolutionaire r{erk
over de miltvuurbacil die een eerste duidelijke beschrijving vormde van een infectieziekte.a Drie jaar na Kochs monografie over de verrvekker van het miltvuur, ontdekt de
jonge dermatoloog Albert Ludrvig Sigmund Neisscr (18i5-r9r6) in Brcsslau de gono
coccus als venvekker van gonorroe, de Duitse patholoog Karl loseph Eberth (1815-r926)
vindt in 188o de tyfus-,; terwijl in 1BZ3 de Noorse dermatoloog Gerhard Henrick
Armauer Hansen (r84r-r912) al de Ieprabacil had gevonden. In r88o komt de Franse
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arts Charles Louis Laveran (18,+5-1922) het Plasrr-rodiurn malariac op het spoor, een
eencellige bacil die de rnalaria doet ontstaanu cn slechts twec jaar later op 2,+ nraart
r88: liet Koch het Berlijns Fysiologisch Cenootschap weten dat hij de tuberkelhacil
kende, In 1883, tijdens een expeditie naar ESypte en Calcuttil, vord Koch de cholera
bacil. ln r89o bereidde hij zijn tuberculine, bedoeld als vaccir tegen tuberculose, maar
die àls entstof onwerkzaam bleef. Tot de belangrijkste aanwinsten clie in deze periode
geboekt konden rvorden behoren de ontdekking in 1884 door de Duitse bacterioloog
Friedrich Àugust Johannes Löftler (18t2 r9r5): van de difterie- en door de Duitsc internist Arthur Nicolaier (r862-r942)r van de tetanusbacil.e
In r895 werd door de Deense dcrmatoloog Niets Ryberg Finsen (r86o 1904) het
gebruik yan ultraviolette stralen in de geneeskunde geintroduccerd als therapie bij
huidaandoeningen. [)e Duitse chenricus Paul Ehrlich (r854-19r5), een medel'erker van
Koch, rverd de groldlegger van de moderne chemotherapie. ,\"a een jarenlang onderzoek
ontdckte hii in rgro het salvarsan, cen arsenicunrpreparaat dat een grote vo.rruitg.rng
betekende in de strijd tegen s1.filis. Pasteurs leerlingen Pierre Paul Roux (1853-1951)en
Alexandre Yersin (1863-r943) verwektcn met bacterievriie filtraten van difterieverwekkers
het ziektebeeld van difteritis. Een van de zegenrijkste daden van de geneeskundc in het
laatst 1'an de negentiende eeuw is Behrings ontdekking van de immuniteit voor difteriebacillen en hun toxinen bij op bepaalde rvijze behandelde proeldieren. Emil von
Behring (r854-r9r4) die een tijdlang bij Koch in diens laboratorium in Berlijn werkte,
ontdekte het difterie-toxine en nraakte kort daarDa, in 189o, als eerste paardenserum
met antitoxinen tegen difterie en rverd hiermee de grondlegger van de serumtherapie.
Een belangrijke biidrage tot de diagnostiek van de appendicitis rvas de publicatie, in
r889, van de Amerikaan Charles N{cBurnev rvaarin dezc een zeer nauwkeurige beschrijving gaf van de aard en de pijnpunten bij deze blindedarmontsteking. Van onschatbare
waarde voor de diagnostiek rvas de ontdekking in rll95 van de X-stralen door de Duitser
Wilhclrn Konrad Röntgen (r845-r92-t).In 19o6 maakte de Berlijnse bacterioloog August
Paul von \{assernann (r866-r925) zijn bloedreactiemethode ter diagnosticering \.an
svtilis rvereldkundig."'
ZiekteIr konden worden gediagnosticeerd en eventueel behandeld, nadat sedert het
midden van de eeuw cle ontwikkeling van het diagnostisch instrumentlrium iu cen
stroomversnelling terechtkwam, rlet onder meer de oogspiegel (r85r), de keelspiegel
(r855), oesefàgoscoop (r867), de cystoscoop (1877), de gastroscoop (r8zZ) en de bronchoscoop (r898)." De bloeddrukmeting, die sinds l89o op eenvoudige en betrourvbare
wijze in de kliniek kon rvorden ingevoerd, onnvikkelde zich tot een routinemethode,
bijna even belangrijk als de percussie en de auscultatie van het hart. Hierdoor werd
het verband tussen nierziekte en hypertrofie van het hart duideli.jk. In r9o6 werd voor
het eerst het bestaan T,an hvpertensie als zelfstandig ziektebceld verdedigd.'' 'Iussen
1899 en r915 onnvarden de Nederlander Karel Frederik \{enckebach (1864-r94o ) en de
Engelsen fames N{ackenzie (1851-r925)en Thomas Lewis (r88r-r9.+5) met een eenvoudige

grafische methode de polsonregelmatighcden bij hartpatiënten en brachten hiercloor
de theràpie op een betere basis. De uitvinding van de snaargalvanometer door Willem
Einthoven (1860-1920) in r9o7 die men enige jaren later ook in de k)iniek ging tocprssen.
maakte het mogelijk stoornissen in dc functie van dc hartspier op hct spoor te komen,
die het gevolg zijn van afrvijkingen in de kran sslaga deren. l)e Duitse internist Franz
Volhard (r872-r95o) toonde aan, dat men de nierfunctie op eenvoudige wiize kan
bepalen. De diëtiek der nierziekten werd fundanrenteel gewijzigd door de È-rtrnse
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internist Ceorges Widal (1862-1929) die in r9o7

rvees op de invloed van het keukenzout
op hct ontstaan van oedemcn.'l
In dezelfde periode ku'am de klinische endocrinologie tot ontwikkelirlg. Reeds omstreeks 1885 had dc Duitse neuroloog Paul fulius Möbius (r851-r9oZ) begrepen dat
verschijnselen van de ziekte van Basedow aan een hyperfunctie van de schildklier toe
geschreven moesten rvorden.'r Niet allecn de schild-, geslachts- en bijnierklieren, maar
enkele andere endocriene klieren bleken volstrekt onmisbare functies te verrichten. l)e
!ingelse lysiologen Willianr Bayliss (186o-r924) en Ernest Starling (1866-r927)'5 deden
beseffen dat het nog weer ingewikkelder was, toen zij in rgoz in de trvaalfvingerige
darm het secretine ontdekten, het hormoon dat de alschciding van de alYleesklier
prikkelt.'6 Van velc storingen vau de stofwisseling cn de inrvcndige secretie, zoirls van
de gevreesde suikerziekte werden de oorzaken bekend, zij rverden toegankelijk voor

diagnose en causale therapic en verloren daarmee een groot gedeelte van hun irngst
rvekkend karakter.': In r9r4 slaagde de Anerikaan Edward Calvin Kendall (r880-rgzz)
erin thyroxine te isoleren en kreeg het product van de endocriene klieren van Starling
tle naam: hormoon.
Tot l89o had het experimentele lirbora tor iumo nderzoek maar enkele resultaten
opgeleverd die van direct belang voor de kliniek waren. Het chloralhydraat, hct eerste
slaapmiddel, werd in 1869 ingevoerd. Antipyrine werd in r884 toevallig gievonden bij een
poging om chinine te synthetiseren. Virn principiele betekenis rvas de ontdekking van het
hoger 6ienoemde s:rlvarsan door Ehrlich in r9ro, het eerste syrthetische geneesnriddel
waarmee ziektekiemen in het rnenselijk lichaam vernietigd konden norden zonder dat
de patiënt er grote nadelen van ondervond.'3
lvleer dan voor de interne Eleneeskundc u.aren dc laatste z5 jaar van de negentiende
eeurv van belang voor de ontrvikkeling v;rn de chirurgie. Door de ether- en chloroformnarcose, die al in 1846 ingevoerd waren, stond niets de ontwikkeling van de moderne
buikchirurgie meer in de rveg. In r879 rverd door de Pariise chirurg lules Emile Péan
(r8jo l89lt) voor het eerst cen maag voor carcinoom gerecesseerd.'e l)e eerste darmresectie geschiedde al een jaar eerder. De grote betekenis r.an de appendicitis voor het
ontstaan van peritonitis en virn abcessen in de rechter onderbuik wcrd tien.jaar later

duideliik.'"
In het laatste deel van deze kwarteeuw ging de chirurgie zich differentiëren. l)e oogheelkunde rvas onder invloed van Utrechtse fysioloog en oogarts Franciscus Cornelis
l)onders (r8r8 1889)en de Duirse fysioloog en natuurkundige Herman Ludrvig Ferdinand HcLnholtz (1821-1894)r'al vroeger een specialisme gc'worden. Ook de neus-,
keel en oorzickten werden nu door afzonderlijke specialistcn beoefend. De invoering
van het cocaine in r884 verge makkelijkte velc ingrepen op beider gcbied. Dc gynaecologie en verloskunde werden voorgoed als een apart specialisme erkend, terwijl de
constructie van de cvstoscoop de ontwikkeling van de urologie reeds deed voorzien."
De Duitser Emil Kraepelin (1856-1926) rrachtte de klinischc kenmerkcn en de prognose
van manisch depressieve psychose, paranoia en dementia praecox schcrp te omlijncn.'r
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4.2 DE P LATTE LA N DSARTS
EN DE ONTWIKKELINGEN IN OE GENEESKUNOE
In hoeverre en op welke manicr hield Hers zijn vakkennis op peil? In hoeverre en via
welke kanalen hield hij zich als platteland smedic us zich op de hoogte van de nieuwe
ontwikkelingen in de genceskunde?
'Een nredicus kon maar een goed medicus blijven' meende Hers'als hij over goede
vakliteratuur kon beschikken'. Terrvijl in zijn nalatenschap enkele iaargangen van de
Geneeskundíge Blader en Verloskrrulige Blader slechts fragmentair bewaard bleven,
bleken de afleveringen van het Nederloulsch Tijdschrit't voor GeneesÈrnde uit de periode
rvaarin hij praktiseerde nog integraal aanwezig.'Na ruim :o jarcn gepraktiseerd te
hebben'voelde hij in 19ol het als'een behoefte des harten, ujt te spreken, dat het
Tijdschrift van de Vereeniging tot miin goede vrienden behoort, dat het is cen
f ijdschrift, rvaarin ik zecr veel belang stel en waarnaar ik iederen zaterdag verlang, en
dat niet om stukken over de socialc'quaestie, maar omdat er in staat, wat op mijn vak
betrekking heeft, wat tot de medische praktijk behoortl'+
Naast de jaarlijksc vergaderingen cn congressen van de Iv[aatschappij vornrden de
d riemaandelijkse wetenschappelijke biieenkomsten met collega's uit de regio ongetrviifeld een belangrijke bron van informatie. Kort na zijn promotie en zijn vestiging
als arts te Dordrecht rverd Hers lid van de AJtleeling Dorclrecht en Ontstreken van d.e
NMG, waar hij al irr mci r88r voor deze afdeling eeD lezing hiclcl, getiteld'Croupeuze
pneumonie bij een kind van r1 jaar:trs Drie jaar ra zijn vestiging in Oud-Beijerland
nanr hij op 27 oktober 1884, samen mct zijn Oud-Beijerlandse collega Kommer l-odder
en de Striiense medicus Justus Iacobus Verhoeff he,t initirtief tot de oprichting van ecn
nieuwe afdeling van de Neclerlantlsclrc Nlaatsclitppi.i tot bevortlering der Geneeskunst,
bestemd voor het gebied van Ile Zuid-Hollandsche Eilanden.'6 Hcrs werd voorzitter,
Loddcr vice-voorzittcr en VeÍhoeÍï secÍetaris-penningmeester.'; Uit de jaarversl:rgen
van de afdeling blijkt dat er tussen r884 en r896 door de Ieden in totaal 76 voordrachten wcrden gehouden. Hierbij rverd het leeu'rvenaandeel geleverd door He.s, die 16
maal op de sprekerslijst stond'.'8
Drarnaast hieltl Hers zijn kennis op peil door het volgen van enkele incidentele
cursussen. In deceurber r89o-januari r89r volgde hij 'ten gevolge van de bekende
Koch'sche tuberculine-quaestie', te l-eiden een'cursus bacteriologie'.'e LIit enkele fragmentair beu.aard gebleven aantekcningen, blijkt dat hij bij 'fheodorus Hendrik NIac
Gillavry (1835-r9:r) een cursus volgde over tuberculose (23 en lo december r89o en 6
januari 189r), typhus en cholera (rt januari r89r) tctanus en acute leveratrophie (19
januari r89r). Toen in september rgoz ook in hct Ilotterdamse Coolsingelziekenhuis
'tl,erd gestart met een wekelijkse nascholingscursus voor artsen ivas Hers, naar eigen
zcggen een van dc eerste en trourvstc deelnemers. r" Hiervan getuigen ook de gedctailleerde aantekeningen die hi.j in aparte schriften, naast zijn dagboek, bijhield. \\tketijks
volgde hij er de lessen die werden verzorgd door bekende Rotterdamse medici zoals
Àbraham Hijmans van de Bergh, de chirurgen Frans Hendrik Schrcve,.lan Egens van
Iterson en Willem Jacobus van Stockum, de bacterioloog Nicolaas Phi)ip Tendeloo, de
dermatoloog Luctrs N'laillette de Buy \Venniger en de bekende internist Hendrik Klin
kert.'Ioen deze'zaterdag voor de artsen'even ter discussie l'erd gcsteld meende Hers
zijn stem te moeten laten horen:
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Outsiders zouden daaruit kunnen afleiden, dat deze van niet vcel beteekenis zijn gcweest, terrvijl
ik die hen al de vijfjaren van hun bestaan heb gevoiSd het rccht meen te hebben te verklaren, dat
zij nict nut, toul court, maar buitengewoon vecl nut hebben gesticht. Niet slechts voor mij, die, al
heb ik hct onschatbare loorrecht gehad Rosenstein in zijn beste jaren Ie Leiden le hooren, in den
voor-antiseptischen tijd ben opgevoed, nraar ook voor de vcle jongeren, die met mij steeds in
toe,remend aantal aanwezig waren.rl

Ten slotte vornrden de omgang met collega's in de regio en de occasioncle contircten
met specialisten daarbuiten die hij in bijzondere gevallen in consult riep voor Hers
een bron van informatie. Hiervan getuigen zijn dagboeken.
Dat hij zich wel degelijk op de hoogte hield van de ontrvikkelingen in de geneeskunde
getuigen ook ziin rvetenschappelijke activiteiten. Kort na zijn promotie zag Hers zich
kennelijk voor de keuze geplaatst tussen een rvctenschappeli.jke carrière en een loop
baan als plattela ndsaÍ ts. Van zijn wetenschappelijke aspiraties getuigt een passage in
een hoger vermelde aanzet tot een autobiografische romrn.

IIij

had de eersten tijd na ziine promotie het plan opSevat onl zich geheelaan dc wetenschap te
wijden, in de geledercn !vier vertcgeÍlwoordigers hij zcker een cervolle plaats zou hebben inSenonren. Maar in hem leetde naast de behoefte aan studic, de dranB om in de grote huishouding der
maatschappii nutti€iwerkzaam tc zijn en om de vele krnten erran te zien en te bestudcren.

Al kort na zijn vestiginB in Oud-Beijerland moet Hers zich echter hebben gerealiseerd
dat zijn promotiekansen in de wetenschappelijke wereld eerder gering waren aan
gezien hij financieel met handen en voeten gebonden was aan ziin plattelandspraktijk
in het geïsoleerde Oud-Beijerland. Niettemin koesterde hij nog wel degelijk enige
rvetenschappelijke ambitie en door'wat hij op wetenschappelijk gebied af en toe publiceeÍde, werd zijn naam in medische kringen met Brooten lof genoemd'.r'
Van ziin wetenschappeliike activiteit die tot de eerste tien jaren van zijn praktijk
beperkt bleef, getuigen de artikelen die hij liet vc'rschijnen in het NTG. Ze vormcn de
neerslag van ervaringen uit ziin dagelijkse praktiik- Dnt zijn dagboekaantekeningen

hierbij als geheugensteun hebben gediend, kan, zoals hoger al is opgemerkt, woÍden
afgeleid uit het feit dat enkelc cisus, die hij achteraf tot publicatics bewerkte, bovenaan
de bladzijde, in potlood, met een'P'zijn gemerkt. Behalve dat deze een afspiegeling
vormen van zijn dagelijkse praktijk, en juist door de veelheid cn verscheidenheid van
de hicrin aangeboden klachten, is in zijn publicaties moeilijk een gcmene deler te ontdekken, tenzii l]len in een ti{eetà1 publicaties over leverzickten, ecn van zijn specitjeke
interessepuntcn zou rvillen zien.
In ecn eerste artikel, Betiteld'Hernia umbilicalis incarcerata. Operatie. Gestoorde
chloroformnarcose, genezing !r deed hij in 1882 verslag van een gecompliceerde herniaoperatie bij eer patitnte te Numansdorp. In r883 publiceerde hij over'een geval van
retroflexio uteri gravidi in de zesde zwarrgerschapsmaand',! in november r884 gevolgd
door een publicatie over een operatie die hij in ianuari van datzelfde iaar had uitgevoerd bij 'een z4-jarige, zeer gespierde en corpulente vrouw'bij wie hij 'een zeid
zaanr geval van een ganzeneigroot en steenhard fibroid gezwel van de den voorsten
buikrvand vorrrende Íàsciën' had rveggenomen.r5 Nog in r884 beschreef hij 'een geval
van volaire luxatie van de hand'die hij had geconstateerd bij 'een jr-jarige horlogië
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nraker'.r6 In de winter van 1884-1885 was hij 'in de gelegenheid in een decl van zijn
praktijk een goedaardige typhus-epidemie waar te nemen'en meende 'met hare
bc'schrijving nut te kunren stichtcn'.'Dit zal het geval zijn'aldus Hers'wanneer die
Collega's, rvelke beter dan ik tot de cxrcte wa.rrncming irr st.rrt z iin, daardoor aan
gespoord rvorden ter gelcgener tijd hunne bevindingen mede te deelen'. Hii uas ervan

overtuigd dat'de belangrijke ku.estie van den malaria-typhus'dit eiste en 'slechts langs
dicn rveg kon worden opgelost'.r/ Nog in 1885 rapporteerde hij in ecn nrtikel over
'Exantheem bil diphteritis en een geval van nona',lvaarvan het laatste volgens hen'r
'zoo zeldzaarn is, dat eene beschrijving van zulk ecn geval belangstelling zal opr.eklen'.
Naar aanleiding van een rcferaat in het Engelse tijdschrift lïrc lancer wijdde hij, eind
r1385 hij een bespreking aan'ziekelijke arteriële spanning'.r8 In t886 publicecrde hij over
'De aetiologic der chorea'.re Het rvas hem opgevallen dat Britse onderzoekers enerzijds,
en Franse en l)uitse anderzijds hierole'r nogal van mening verschilden:'Zooals bekend is'
stelde Hers'zijn de gevoelens daarover verdeeld. Sommigen houden de ziekte r.oor eenc
ncurose, waarbij de meer of minder palpabele afwijkingen in hersenen en ruggemerg,

door hereditaire dispositie, schrik, emoties veroorzaakt rvorden, anderen beweren, dat zij
bcrust op eenc rheumàtische diàthese cn bijna altiid door endocarditis en geu.richtsrheumatisnre voorafgega:rn, vergezeld of gevolgd rvordt'. ln dit referaat vroeg hij zich
voorts af of'het niet mogclijk zou zijn dat verschillende giften (niet alleen bacteriën)
de wandel der ruggemergvaatjes zoo kunnen veranderen, dat chorea daarvan het
gcvolg is', waardoor'het vcrband tusschen choreir en eeDe rheumatischc diathese dan
cenigszins zou verklaard ziin'. In r888 verscheen van zijn hand ccn bespreking van'een
geval van halfzijdige àtrophie van de tong', in r889 gevolgd door'een geval van herpcs
met motorische stoornissen'dat hij al in mei r1383 had rvaargenomen. In 1898 publiceerde hij over'een a)Jer hevigst geval van tic douloureux dat voor goed rverrl genezen na
de r-erwijdering van een «luivenei-grooten blaasstecnlr')
Dat Hers, zoals al gezegd, een bijzondere interesse voor leverziekten had, zou urcn
kunnen afleicien uit het Í-eit dat hij in r893 een artikel wijdde aan'een geval van leverchirrhose van Charcot'r'dat hij in r9o.1 liet volgen door een uitvoerige bespreking van
'een geval van leverchirrhose r.an Laènnec bij een jongen van 13 jaar'. Onder de rubriek
'Casuistische mededeelingen'verscheen begin augustus r9ll4 viln zijn hand in het NTC
een laatste rncdisch-wetenschappelijk artikel, waarin hij uitvoerig verslag deed van de
ziektegeschiedenis van'K., een kleine jongen dic dagelijks met zijn mandje koopwaren
langs de deuren vent'en die hij, blijkens zijn dagboek, al vanaf 5 november 1898 hdd
kunnen volgen.r''Bovenstaand ziektcgeval is merkrvaardig' betoogde Hers,'omdat hct
een kind betreft en daarbij als het warc oncler mijn oogen de lever eerst groot en daarnir
klein werd'.
Hct gevoel van zrvakte \\'as wcl zo \r,eini8 aàn$'ezig, dat den jongeu den 2den Novcmbcr r899, ri
hij voor het eerst bemerkt had dat zijn broek hem zoo spande cn terwijl hij cen
kolossale levcr en ook reeds een groote nrilt in zijn buik meedroeg. vrooliik en wel uren mel zijn
rvagentje rondrvandelde. Ecn derSelijke u'elgemoedhcid ko,nt bij de chirrhose van Hanot
lgenoemd naar de Fransc inte.nist vick)r Charles Hanot, r844 r89ó I niet voor cn zrvaktegevotl
was juist een karakteristiek symptoom bij dlrn lijder àan die ziektc, dien ik vier iaren dag aal1 dag
heb waargenomen en ir 1891 in dit Tijdschrift heb beschreven. De zekerheid clat wij met eel
anderen r.orm van chirrhose, de chirrhose van Laënnec, te doen hebben begint na Januari r9oo.
De milt \\,ordt gaanderveg grooter, er komt een belàngÍijke asciies, de buikyenac zetten uit, dc
dagen nadat
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lever rvordt kleiner korlom, alle typische symptomen dier ziektcn ontwikkelen zich, en na vieÍ
weken sterft de knaap aan uitputting, nadat zes puncties hem het leven icts dragelijker, zij hct
ook tcn koste van veel vochtverlies, genraakt hebbcn. Maar weinigen hebbcn eerst den hypertrophischen groei en daarna de atrophische schrompeling van dezelfde lever zoo duidelijk met
hand kunnen volgen

a1s

oog.n

rnij in dit geval was toebedceld.

Het waren artikelen gewijd aan merkwaardiBe, zeldzaam voorkomende, soms uitzonderlijke, bijna altijd, althirns volgens Hers zelf, medisch-wetenschappelijk wairrdevolle
gevallen, die hij zelf de moeite van een publicatie rvaard vond.

5 Dokter in een dorp

s.'l

OU D-BE IJE RLAND: EEN PROFIELSCHETS

'De streek is overweldigend'had men hem gezegd'zoo trotsch, zoo verheven in de stille

striid van de breede krachtig voortstroomende rivier tegen dcn hoogen dijk en daarachter een onmetelijke uitgestrektheid van boomgaarden en velden', zo schetste Anna
Hers Oud-Beijerland en de Hoeksche Wirard, toen haar vader er zich begin van de
jaren tachtig van de negentiende eeuw als arts vestigde.' l)e Numansdorpse hoofdonderwijzer Peter Welker (r8jz-rq:o)' die als Brabander in r875 in de Hoeksche Waard
kwam wonen, herinnerdc zich in r898r 'De 3r.ooo menschen die er leven op eene
oppervlakte van 3o.ooo hectaren, verbruiken meer dan die eene stad met gelijk zielenaantal. Zii genieten er een hoogere welvaart. Men kent er de eigenlijke armoede niet,
zooals men die vindt in de steden. Bezitters van grote firrtuinen rvoncn er in menigrc.
Over het algemeen zijn er de landbouwers gegoed, vele zijn rijk. De zwingelaar l'erkte
's Maandags niet en's Zaterdags weinig, omdat hij in de overige vier dagen toch nog
tu,aalf gulden verdiende; op een kermis rverd toen meer verrlorpen en verdorven dan
thans op drie verbruikt; aan dc pontveren kon een rijtuig vaak een uur wachten, eer
het aan de beurt k'wam om overgezet te rl.orden; in den rvinter waren tochten van
tachtig riik getooide arresleden achter elkander geene zeldzaanrheid'.r
Oud-Bcijerland was een relatief kleine gerneente in Zuid Holland, maar met zij,l
5.387 inu,oners u,as'het Spuidorp'evenu'el de grootste gemeente in de Hocksche
Waard. Tussen r88o en lgro groeide er de bevolking van 5.1r7 in r88o naar 5.128 in 1890,
5.-187 in 19oo tot 6.o69 in r9ro. Toen Hers in r9r5 zijn prakti.jk neerlegde, was cr, in vergelijking met het jaar waarin hij er zich vestigde, de bevolking tot 6.llr zielen of nret
2o70 toegenomen. ln 1896 weÍd Oud-Beijerland omschreven als'heerlijk gelegen, met
prachtige uitspanningen, schoone boomgaarden en lachendc lvandeldreven'.r tenvijl
enkele jaren eerder een raads)id minder poëtisch had opgemerkt:'Het is waar, OudBeijerlancl heeft een fraai uiterlijk, maar mist inwendige gegocdheid. Het is een mooie
gcmeente, maar zonder fortuin'.; Naast veeteelt en visserij vormden land- en tuinboulv
er de voornaamste bronnen van bcstaan. Zelf beschreef Hers zijn patienten, zijn 'bocren',6 als overwegend behoorende tot de eenvoudigen dagloneÍsstand.i Het merendeel
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van ziin patiënten bestond uit arbeiders, die als dagloner in de landarbeid hun broodwinning v<lnden. Het waren boercnknechten, griendarbeiders8 en vlaswerkers,! die in de
wintermaanden als zwingelaar"' in'de keet"' of iu dc kooi"'rvcrkten. Met de vestiging
T'an een suikerfabriek ontstond in 1906 enige nieurvc rverkgelegenheid.'r Tijdens de
jaarlijkse herfstcanrpagne konden losse arbeidskrachten als sjourver of peeèndrager

worden iugeschakeld, De aanwezigheid van een kleine haven verklaart het voorkomen
in zijn dagboek var) beroepen als bootkapitein, schipper en stuurman. Naast enkele
gespecialiseerde arbeiders zoa)s de sigarenmaker'r en de touwslager,r5 treli men er
enkele zelfitandige anlbachtslui in aan, zoals de timmerman,'6 de lnetselaar,': de (mid'8
en de wagenmaker.'e De kleine niddenstand is in zijn dagboek vertegenwoordigd door
dc bakker,"'de slager,'' de kleermaker," de klompenmaker'r en de schoenmaker,'r de
mandenmaker', en de zadelmaker.'6 Handelaren zijn vertegenrvoordigd door de paarden
koper of de beestenkoper. Tot de financiëel beter gesitueerden behoorden de goudsmid,'i de boekdrukkcr'3 en de sigarenfabrikant. Ecn indeling naar betalende klasse
zal men in Hers'dagboek tevergeels zoeken. De telegrafist,'e de nachtrvachtr" en de
doodgraver! figureren er naast de domineei'en de burgemeester,rr de notaris en de
onderwijzer,J+ de musselman,15 de scharensliep,16 de lorrenboer,rt de lceggangerr8 err
de patiëfl1 in het armenhuis,re
In het begin van de negentiende eeurv bedroeg het loon van een landarbeider 5o à 7o
centen, aan het einde 8o à loo celten per dag. NIet aangenomen \\.erk, dat er yeel was,
werd belangrijk meer verdiend. Voor dit harde en zware seizoenrverk kwamen ook
arbeiders uit de zandstreken van Noord Brabant en zelfs uit Duitsland. Tussen r89o en
rgoo gingen verscheidene landarbeiders naar Rotterdam, rvaar het rijden op een sleperswagen of rverken aan de havens hen trok.r" Een bijzondere plaats werd er vzrn oudsher
ingenonen door de kersenteelt. Àl in 1749 wxren er'veele Boomgaarden en verscheidene

andere Vrugtbomei, waaronder uitmunten die van de zr.arte krieken, wclke deze
eigenschap gezegd rvorden te hebben, dat zr-, elders Yerplant z)'nde, niet alleen veei van
hunne geur verliezen, maar zelfi geheel verbasteren en verrvildcren'.+'In r877 telde
Oud-Beijerland nog rz5 boomgaarden met een totalc oppervlakte van 85 hectaren.{:
Naast lirnd- en tuinbouw was voor eeD niet onaanzienlijk deel van de belolking de

handel de voornaamste bron van inkomen. NIet paard en rvagen of met een handwagen, soms getrokken door een hond, bezochten de kooplui de omliggende dorpen
en trachter hun waren aan de man te brengen. Manufacturen, grutterswaren, boter,
kaas, sigarr.'n, galanterieën en allerlei snuisterijen vormden hun belangrijkste handelsrtirar. Een ander deel ging voor dag en dauu met volgeladen handkarren met de boot
de 'Oude Maas' mee naar Vlaardingen, Schiedam of Rotterdam om daar aardappelen,
groenten en fruit tc slijten.{r Mede door cie handel ontwikkelde Oud-Beijerland zich
tot een redeliik \\'elvarende Semecnte en kreeg hoe langer hoe nreer een centrumfunctie
in de Hocksche \Vrard. Naast cen bescheiden winkelstand waren er diverse centrale
voorzieningen, zoals een post- en belastingkantoor, een kantongerecht, een 'beestenmarkt'en sinds r9tl3 ook een t{roenten- en fruitveiling.ar Na veel politiek geharrewar
ku.am er in 1906 een irmbàchtsschool en in r91Z ook een Riiks-HBS tot stand.r5
Een klein percentage van de bevolking vond lverk in de industrie. In r89l waren 48
nrannen rc lverk gesteld, respectievelijk bij een boekdrukkerij, een cementfabriek, een
grutterij, bii de waterbemaling en de Hoogdrukwaterleidingmaatschappij en in eDkele
sigarenfabrieken. Il het bedrijf van sigarenfabrikant )acob Kruithof was al in r89o 'de
toestand onhoudbairr geworden en werd er op de bestaande Ínbriek een vcrdieping
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aangebracht waar 40 personen geplaatst konderr worden'zodat'op de gehele fabriek
toen plaats was voor 60 man, groot en klein'.a6 In r89-z en 1893 vonden nog eens respectievelijk vier en drie personen u'erk in twee nieuwe sigarenfabriekjes, In een in 1894
opgerichte cementfabriek vonden zestien mannen rverk. Trvee jaar Iater kwam er ecn
matrasscnlabrjek bij die aan twee volwassenen en vier kinderen rverk verschafte en een
sigarenfabriek waarin één volrrassene en één kind werk vonden. ln rgoo telde OudBeijerland vijf scheepstinrmerwerven, vier touwslagerijen, drie meestoven, vijf IeerIooierijen, één ros en vecrtien moutkorenmolens.4/ In rgor vonden nog eens zeven
pcrsonen werk in een klompenmakerii. In rgoz kon de economische situatie er u'orden
omschreven als'vrij goed'en in vergeli.jking met vorige jaren zelfs als 'vooru itgaande'
aangezien'door het docn bervcrken van grootere hoeveelheden vlas en door het in
rverking brengen der beetuortelsuikerfabriek genoeg werk te verkrijgen was'.1r

5.2 KERKELIJK LEVEN
Hoewcl een diepgairnd onderzoek van de Oud lleiierlandse sanrenleving op kerkelijk
gebied buiten het bestck van deze studie viel, kon toch moeiliik aan dit aspect worden
voorbijgegaan. Het religieus en kerkelijk leven was nu eenmaal zeer bepalend voor de
samenleving die Oud-Beijerland destijds vormde, zodat de relatie tussen arts cn patiènt,
en in een breder kader, hct functioneren van Hers als medicus en als sociaal geëngageercl
burger, slechts goecl te begriipen is tegen de achtcrgrond van dc mentaliteit, denk- en
geloofswereld van de overgrote mcerderlreid van diens patiënten. Voorop stond slechts
een schets te gevetr van de religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond van diegenen !!aarmee de medicus Hers als patiènt in zijn dagelijkse praktijk te rnaken had,
en dic hij, zoals hij zelf zei, als arts rnoest kuDlen begrijpen in 'diens doen en Iaten,
denken en gelooven'.ae
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Voor de jonge doctor, die zijn jeugdjaren grotendeels in Dordrecht had doorgebracht en
in Leiden van de genoegens van de ircademiestad had kunnen genieten,5" wirs de confiontatie n'ret de nrentaliteit van de Hoeksche \\'aard en van een geÍsoleerde plattelandsgemeentc en calvinistisch bohverk als Oud-Beijerland,5'zeker nict zonder verrassingen:
'Hij dacht er aan, hoe hij jaren geleden voor het eerst in deze streek kornende, de overtuiging gehad had, in een groot gekkenhuis beland te zijn. Later warer ziin opr att ingen
wel wat gewijzigd, doch nu moest hij bekennen, dat hil indertijd, niet zoo ver abuis
geweest l\,as'.i'l'Ièrugblikkend op het Oud-lleijerland van omstreeks de eeuwwisseling
stelde de journa list-schrijver Willem \'erhagen (r9r9-r986 ) \,ast dat naast de politieke,
er ook de 'godsdienstige ve.houdingen uiterst scherp lagen, voor een ruimdenkende
buitenstaander om onpasselijk val te wordcn'.u
Hers bestenrpelde zjchzelf als liberaal en hoewel Nederlands Hervormd gedoopt,
was hij niet kerkelijk meelevend. Door deze uitzonderingspositie wist hij zich verre te
houden van de talloze controverses op kerkeli.jk gebied, waardoor de kleine dorpsgemeenschap in de periode waario hij er als medicus werkzaam rvas, meer dan eens
diep was verdeeld. Herhaaldelijk probeerde hij tussen strijdende partijen te bemiddelen,
comprornissen te vindeD en waar nodig te verzoenen. Dat nam niet lveg dat hij als
progrcssief liberaal bij hc'rhaling rnoest botsen met de conservatieve denkbeelden van
enkele overtuigde kerkgangers.
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw vertoonde Oud-Beijerland op religieus
gebiecl immers een voor een buitcnstaander verbazend brede en kleurrijke waaier van
elkaar vaak bc'concurrerende kerken, kerkgenootschappen, gezindten en religieuze
gezelschappen, of zoals Hers ze noemde,'richtingen, clubjes en kringetjes'. ln 1889, het
enigc jaar rvaarover gedetailleerde cijfers zijn bewaard gebleven, waren er in OudBeijerland op een bevolking van 5.288 zielenta zeven kerken, respectievelijk kerkgenootschappen en religieuze gezelschappen van protestants-christelijke signatuur. De
overgrote meerderheid van de bevolking (.+,52o of 85,4olo) was Nederduits Hervormd.
Het overige deel bestond uit Christelijk Gereformeerden (245 of4,60/o), Rooms Katho
lieken (95 of r,Z9o), vier \\'aalsch Hervormden (o,o7qo), nvce Evangelisch-Lutersch
(o,ojolo), een L)oopsgezinde (o,or7o)en een (o,o1o/o) Remonstrant. De 4+ (o,80/o)leden
van de Nederduits Israëlitische gemeenschap en de tien N{ormonen (o,r8o/o) vormden
sanren een minderheid van nautelijks één procent van de bevolking.
'lerwijl de Christelijk Gereformeerden uit de Hervormde Kerk tot de vroegere IeerstelIingen van deze kerk terugkeerden, nam een andere groep. die rnet de naam vrijrirrnigen
of modernen de vrijheid van onderzoek als basis van haar beginselen'.;i Nadat al in
r879 werd besloten tot rle oprichting van een irfdeling 'C)ud - Beijerland en omstreken'
van de Nederlandse Protestanten Bond, rverd deze pas in r89r gerealiseerd. lle gods-

dienstoeíeningen van deze verenigirrg werden aanvankelijk gehouden in de Openbare
Bewaarschool van Oud- Beiierlantls Gencefiebelorrg, tot ;n 19ot een eigen kerkgebouw,
dat al spoedig in de volksmond bekend wcrd als'het kerkie zonder Cod', in gebruik
werd genomen.t6
Naast deze officieel erkende kerken werd een opmerkelijke plaats ingenomeo door
enkele groepen of 'gezelschap pen' van gereformeerde gezinclte, die la de afsplitsing
van dc (lereformeerde Kerken van de Nederlands Hervornde Kerk in r8j4, een eigen
weg waÍen ingeslagen. ln r889 bedroeg hun aantal in Oud Beijerland 335 of 6,3'2,, van
de bevolking. Zo was in r863 in OLrd-Beijerland de Nederduits GerefonneerLle Cemeente

als vrije gemeente geinstitueerd. Deze gcmeente, die

in dc volksmond plaatselijk
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bekend $'irs als de Daaqes,(crÈ, ontstond als gevolg van hct optreden van l-ambertus
Gerardus Cornelis l.edeboer (18o8 r86l), predikant van clc Nederlands Hervornrde
Kerk te Benthuizen, die zich verzette tegen de heersclrende tijdgeest in de Hervormde
Kerk en protesteerde tegen het verweven zijn van kerk en staat. Nadat Ledeboer als
hervormd predikanl was afgczet, bleel hi.j zichzelf beschouu,en als de rvcttigc' hcrder en
leider van Benthuizen. Predikend trok de'leraar der verstrooide schapen Jcsu ChÍisti'
door het land enTvist op vele plaatsen ortevreden kerkgangers bijecn te brcngen of
werd hij door reeds bestaande gezelschappen met open armen ontvangen. Het prjncipiele verschil dat de gemeenten van l.edeboer gescheiden hielcl van andere afgescheidcn
kerkcn rvas zijn afrvijzen van de vorrning van een afzondcrlijk kerkverband nairst de
vaderlandse kerk. Ledeboer wenste ecll volledige terugkeer tot de lecr, kerkregering c'n
inrichting van de ereclienst zoals die cloor de Synode van Dordrecht in r6r8 en 16r9
waren vastgcsteld. Kelmerkend voor Ledeboers gerreeDten rcas verder het zingen van

de zestiende-eeuwse psalmberijming van Petrus l)atheen (Dathenus vandaar de
'[)aatjeskerk') in plaats van die va6 r77j, s1'e6nls hct dragen door de predikanten van
het'oude ambtsgewaad'. Hiermee bcdoelde men de verouderde dracht van de achttiencle- en negentiende-eeuwse burgerii, bcstaandc uit bcf, mantcl of jas, ciriekanten
steek, kuitbroek, z\rarte kousen en schoenen met,,ilveren gespen.i: De leden van de
Daatjeskerk droegeD altiid rouwkleding, inclusief een zwart rozctje op dc pet van de
mannen, als teken van reuw over hun zonden'.ts'Het zijn cloorgaans zeer nette men
schen'aldus l.andu,ehr,'wie bij hcn binnentreedt kan bemerken dat alle u'celde uit de
woning geweerd is. Overal heerscht eenvoud en groote stenrmigheid. C)rde cn netheid
spreken uit al wat men ziet. De leden zelve ziin zeer stil. Nooit hoort men van uitbundige
vreugde'. De Ledeboerianen'houdei uiterst nau$,gczet den rustdag en ni(t \r'einiBcn
onder hen houden Zrterdags reeds een voorsabbat. Op Zondrrg mijden zij zoveel mogeliik den omgang met de wereld en onthouden zich van bilna eiken arbeid. Er bestaat
bij somn.rigen de gewoonte om Zondags alle gordijnen aan de voorzijde van het huis te
laten vallen, om door de wereld niet afgeleid te rvorden'. Vooral de vrourven waren
'zeer kenbaar door hare klecderdracht, rvaarvan alle opschik verre is. Zelfs hrre gang is
eigenaardig. l)e gebogcll hor.rding rnoet te kennen geven hct gevoel van onwaardig
heid'. De'Stillen'waren meest eenvoudige en behoeftige licclen - irrbeiders en handwerkers die dankzij hun volstrekle isolernent een eigen denkwereld en taalgebruik
konden ontrvikkelen'.te f)e leicling in dc plaatsclijke geneenten was gcwoonlijk in handen
van'geestelijke vaders'die tiidens de godsdienstoefen ingen voorgingen en de preken van
rechtzinnige oud-predikanten lazen. Na [-cdeboers dood werd zijn rrerk voortgezet
door Pieter virn Dijke (r8rz r1i8l) uit Sint Philipsland cn Danièl Bakker (r82r-1885) uit
's-(iravenpolder,6" dc eerste sinds r85r in hct ambt van predikant, cn de tu.eede in de
functie van oefenaar.6rDe samenkontsten van deze kerk werden in C)ud-Beiierland
aanvankelijk gehouden in cen schuur op cen scheepstimnrerwerf, daarna werd een
kaaspakhuis aan de Havendam als kcrk ingericht. Nadat onenigheid tussen beide
voorgangers in r865 had geleid tot het uiteenvallen van de Ledeboeriaanse tlemeenten
in cnerzijds de Van Dilkiaanse, en anderzijds de Bakkeriaanse geneenten, sloot de
Oud - Beiicrlan dsc gemeente zich aan bij de groep van ds. Bakker, waarna deze in de
volksmond bckend stond als de Bakkerskerk.t" Toen in 1885, na de dood van ds. Bakker,
het kerkverband Nt'derduitse Gerelormeertlc GeneertÍen tot stànd krvam, sloot OudBeijerland zich hierbij aan.6r Slechts 3r personen (o,580/o) verklaardcn in 1889 tot geen
enkel kerkelijkc richting te behoren. Onder deze vrijzinnigen of bu iten ke rkelijken
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telde men drie vrijmetselaars, leden van de loge La Flomboynte te Dordrecht, die zelfs
pogingen ondernamell om te komen tot de oprichting van een cigen loge in de Hoeksche
\\'aard.Lr
Een dergeiijke momentopname geeft welisrvaar een indruk van de grotc verschcidenheid die er in Oud-Beijerland op het eind van de negentiendc eeuw op kerkelijk gebied
voorhanden rvas, maar laat daarentegen ueinig zien van wat gedurende de trveedc helft
van die eeuw in Oud-Beijerland op dit gebied leeide en vcranderde. Ëen dergelijke
du,arstloorsnecle van'kcrkelijk Oud Beijerland'laat nog ninder zien van de talrijke
controverses en chronische strubbelingen tussen de diverse protestants-christclijke
kerken en groeperingen van protestants-christelijke signatuur. Het waren deze tegen
stellingen die bij herhaling op de achterg«rnd speeldcn van politieke slcllingnantcs en

vaak diep doorrverkten op het maatschappelijke vlak en wilarmee Hers als sociaal
actief burger en als neclicus moest leren leven en werken. Zeker ook na, en niet minder
naar airnleiding van de Doleantie van r886, bleven dc nreningsvcrschillen op kerkclijk
gebied in Oud-Beijerland een haast dageliiks voor iedereen rvaarneembare realiteit.
Vooral tussen de diverse protestants-christelijke kerkgenootschappen rvaren gedurende
de tweede helft van de flegentiende eeurv de onderlinge men in gsversch illen inzake
geloofskwesties haast schering er inslag. Bij de vereniging van Christelijk Gerefor
meerde Cemeenten en Doleerende Kerkcn in rE95, onder rlc naam (lereforncerde
Kerk, besloten ook de lidmaten van beide kerken in Oud Beijerland zich opnicuw te
verenigen. I)e gemeente aan het Steenenpaci rverd kerk A, die aan het Boterhof, kcrk B.
Nadat zich, begin r895'enig verschil T.an nrening had voorgedaan tusschcn de predikant,
kerkeraad en lidmaten van kerk A','besiotcn de predikant en lret grootste gedeelte van
den kcrkeraad zich rvederom onder het oucle kerkverband te stellen en eene gerneente
uit te maken r';rn de oude Christelijk Gerelormeerde Kerk. Enkele dagen later rond de
nieu\ve gemeente een onderkomen bij 'den heer T. van 't Geloof'die hicrvoor bereidwillig zijn schuur ter beschikking had gestcld.65 Dtt niet Àltiid evel zwaarwichtige
vraagstukken van theo)ogische aard iran de orde rverdcn gesteld, bJijkt uit Kerkeli.ik OutlBeijerlond, een ltístoriscltclronologisch ot'trzicht, een publicatie van de hand van cls. M.
van der Valk, clie van 1904 tot r9o7 in Oud-lleijerland predikant was bij de Nederlands
Hervormde Kerk. Hierir rnaakt Van der Valk rnelding van het verzoek in 1896 van'een
zekeren Jan C)r,erlveel, om een getuigenis, dienstig voor het afleggen van het examen
voor godsdienstonderwijzer'. Nadat was gebleken'tlat Overweel met cle stille trom de
Ned. Herv. Kerk had verlirten onr bij de doleerenden te gaan oefenen, werd diels verzoek:rfgervezen'\\,ant hii bleek zoo weinig kennis te bezitten r.'.at hem echter niet
belertc tegen de kerkelijkc wetten in, onbevoegd op te treden'. Var der Valks voorlianger, ds Kornelis Havinga die in tgoo als prcdikant rvas beroepen, hield het na vicr jaar
voor bekeken, nadat hjj 'bittere, zeer bittere dagen in deze' gemeente' had cloorgebracht. Bij zijn afscheicl richtte Havinga'zich enkel tot zijn ambtsbroeders van den
ring, en weigerde zelfs icrnand vtrn den kerkeraad de hand te drukken'.oí'Bij Havinga's
besluit om op deze rvijze van zijn gerneentc afscheid te nemel, hadden ongetwijÍèld de
'nietige zaken'waarrond soms'hcftige tooneelen zich alspeelden in dc kerkeraadsvergacleringen' een niet oobelangrijk gewicht in de schaal gelegd. Zo werd in 19rl2'eene
kerkeraadsvergadering belegd met de regentc'D van het weeshuis orer de klep van cen pet
van ecn weesjongen, die 'bii ziin rverken buitenaf zich een rechtc klep had aangeschaft
voor zijn pet'. De von'n van de klep van de pet was aanleiding tot 'pacda gogische, philosophische, praktische en gemoedelijke beschouwiltgen'. Een ouderling w,rs van nrening
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dat'als die rechte klep het wint, dan heb je binnen r.1 dagen de revolutie op den troon
in het weeshuis'. Toen de zaak'ingewikkelder en steeds moeilijker'was gewordcn en
een ouderling zich afvroeg'wat toch cigenliik het goede oude anti-revolutionaire
patroon der weeshuispetten was'bleek een andere zelfs bereid'persoonliik die klep
stuk te gaan hakken'.6i
Hcrs, die zelf niet kerkelijk meelevend was, bekeek dit alles met een zekere afstandelijkheid. lllustratief in dit verband zijn enkele dialogen die hij in een romanconcept
vastlegde en u.aarvan hij toen nog àls.ionge vrijgezel getuige kon zijn in het beperkte
gezelschap van Oud Beijerlandse rotabelen, waarin hii korte tiid daarvoor r.rs geïrtroduceerd. Een duidelijke ironie ontbreekt niet in de dialoog rvaarin hij de dominee
en de vrouw van de ontvanger aan het woord laati
\\'ie er op 't oogcnblik aan haar dacht, zeker niet de dominé, die zich juist de lippen heeft aípleveegd en Mevrouw Ontvanger !tiloverhalen lid van den Prostestantenbond te worden. Maar
die dame, nrin of meer van het hondje gebeten, hecft daar alles behalve ooren naar. 'Hoe' zegt ze
hcei naïef,'jullie modernen weten van gekheid niet nleer wat te doen. Eerst loopen juilie de kerk
uit, omdat je nreent er buitcn te kunoen cn ie staat nog niet goed alleen, of ie hebt alweer behoelte je
tc vereenigen voor den godsdienst, en al is dic Proteslantenbond nu rxrg zoo mooi. ik blijf bij het
oude. De donriné begrijpt het nuttelooze van naderc vcrtoogen, bedient zijn danrc van de pastei
en zette een gezicht a)sof

hij

de

tering niet van zooveel vrouwelijke logica zou krijgen.

Enkele bladzijden verder legde hij een Sesprek vast tussen de ! rouw van de burgemeester
en de notaris, waaruit indirect valt op te maken hoe hij dacht over het culturele leven in
c'leze

kleinc plattelandsgemeente.

De taal is prachtig, zegt de notaris, cn als ik Fransche romans lees dan doe ik het voor de verkwikking die de zoetvloeiendc taal mij bereidt, maar de strekking en intriges der Fransche
romans, o Mevrou$ ik vind ze verschrikkelijk. Daar hebt U nu die romans van verleden jaar van
Daudet en Zola, kunt u je realistischcr levensbeschouu.ing indenken?.64 Mevrourv den burgcmeester ziel hct ni€t, \{al trourvens geen wonder sas, r'ant ze kende die t\\'ee schrijvers ook niet.
Om je de waarheid te zcggen had de notaris er ook nraar vier regels over in een tijdschrift gelezen.
Dat noemt men in Nederlxnd aan litteratuur doen.

Het was hoogstwaarschijnlijk ook de figuur van dominee Havinga die nlodel stond in
hct verhaal valn Barbard ltens, de autobiogratische roman dic Hers' dochter Anna in
r9z4 publiceerde en met'eerbiedige liefde en bewondering'opdroeg aan haar vader.
Hierin voerdc zij de figur.rr van de jonge dominee Rort ten tonele, die'waarschijnliik
nooit naar Oud-Elsbecht IOud Beijerland, P] zou zijn gekomeD, zoo nen hen niet
gcsproken had over het rverk dat daar rvachtte en dat niemand volbrengc.n kon'en die
na kort verlrlijf in deze gcn']eente tot de vaststelling kwam dat hij 'den idealist in hem
niet kon vcrloochenen. Diep in zich voelde hij dat hij hier gekomen was om te overrti!rnen of te sterven. Vclen voor henr rvaren gekomen en na korteren of langeren tijd
\§eer gegaan. Onverschillig en hooghartig de meesten, met iets gebrokens in zich de
besten'.6s In een dialoog tussen de jooge dominee en haar vader als'de oude dokter
Dronk', legde Anna Hers haar vader een typering van de nieuwe dominee in de mond.

K Í:

Wel, zei Dronk en

hij

zei hct
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kort en stu!1, ik ben een oud nran, ik krn die lui in deze streek van

haver tot gort, ik heb geleerd met hcn onr te EIaa» op de manier, die voor hen noodig is. Doktcr
Dronk begreep de jonge dominee maar àl te goed toen die hem tocvertrouwde hoe Twaar het me

yall dat ambt hier tc dragen.
Ik begrijp je, kerel, zei hij zacht. Ilat zelfde hcb ik hier ook doorgemaakt, heel lang geledcn.
Een eindelooze strijd tegen domheidsmacht. Alle intclle.t, al wat jong en frisch is, wordt hier

En over diens verhouding met de predikanten liet Hcrs zich ontvallen
Ik heb hcn allijd uit

de verte gadegedagen, zonder veel sympathie, hoewei ik wist dat zij een harden

strijd te strijden haddcn. Hier hcb ik gelecrd dat ecn doktcr ivijs doet, als hij cen dominee zooveel
mogelijk van zijn patiènten verwiiderd tracht le houdeD.i'Ik kan niet ontkennen, dat ik een
dominee lielst niet aan het bcd van mijn patiénten zie. In mijn jarenlange ondervinding heb ik
gelccrd, dat ccn geestelijke aan een ziekbed glad bederÍi, rvat een dokter met hccl veel moeite
overeind gekregea

hceli.i'

Een duidelijke irritatie spreekt uit de casus in zijn dagboek waarin hij begin september
raanhoudend
r882 een pirtiënte streng had toegesproken orndat deze zo onrustig was,
volgens
Hers'met te druk bezoek en
armen, beenen en tong bewoog, manoeuvres' die

veel religieus gebabbel in verband stonden'.;r
In de marge van deze verschillende kerkelijke richtingen en geloofsovertuigingrn
Ieefde nog bij een niet gering deel virn de Hoeksche lVaardse bevolking een primitief

bijgeloof in allerlei geheimzinnige, magische krachten. In het bijzonder bleek een
geloof in heksen en tovenaars rond de eeuwwisseling nog bijzonder levendig te ziin./r
Zo bleek men in 188t in 's Gravendeel te gcloven,
r,+ à rt jaar oud, dat al geruime lijd lijdende is en zeer dikrviils te keer gaat als een
krankzinnige, betooveÍd is. \'crschillende personen werdcn hierover geraadpleegd, die allen, de
een al meer dan de andcr, met die zoo beroemde kunst bekend zijn. lir worden kruiden gehaald. de
kachel van den vloer gedaan eo de kruiden aan den gewoonen ouderwetschen vuurhttard aan het
koken gebracht. Men zet dag rn nacht: dàn moet dc heks binnenliornen en hct kind komen zegc
nen; maar men kookt voor cn na, ook wecler andere kruiden, doch niemand verschijnt. Er ziin er
zelÍi in de buurt, die uict naar bcd gingen en bleven uitkiiken, want komen zal ze, zcgt men, dat
is zeker; de heks rvas wel in den avond langs, maar nog niet in het huis gegaan, orrdat zij nog
stcrker was dan de kruiden; door het koken e.hter moest zij verzlvaklen. Dit nu moct verscheidene dagen hebben geduurd, en ccne arnrc vrouu', die als heks betirllt werd, $,rrd mei dc vingers
nagewezen. Deze, ten einde raild, heeft zich, naar en bcweert, tol den predikant gewend, die cle
vrourv den raad heeft gegeven om in zi,n gezelschap er ecns langs tc gaaD, zcer zeker in de hoop,
dat àlles dan voor goed zou uit ziin. Hieràan is door beiden jl. \'rijdag [1ó januàri 188t1 voldaan, en

dat een meisjc,

nadÍ men zcgt, heeft de domjnee de olrclcrs op hunnen dwaasheden en bijgeloofgewezen in bijzijn
van verscheidene personen, die in hunne onnozelheid waren komen aansnellen. Hii blijft met de

door het volk als de aangewezenc tooverhcks ruinr cen uur in het huis, $'aarn.r hij heengaat.

'

Enkele sporen van deze vormen van bijgeloof Tijn ook in Hers' dagboek te traceren.
Tussen 27 septcmber r892 en r4 juni 1893i6 volgde hij de ziektegeschiedenis van Hein
G. bij wie hij de diagnose op'tuberculosis'stelde.
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Dc man is dcn laatste tiid bizonder vervelcnd. Hij hoort 's nachts allerlei lcven en voelt druklen
op zijn )ichaam. Hij schrijft dit toc aan toovcnarij en vcrdenkt daarvan eenen buurman. Hij
vindt zichzclf blijkbààr een persoon vàn gewicht want hij kijkt mij tLit de verte al beteekenisvol aan omdat ik in het gehein ben. Ook leutert hij veei over de kracht die hij uitwatert en
uitbraakt, de sputa zien cr uit als sperma volgens zijn bcweren. Zijne doove nroeder zcgt dat

hij tegenwoordig gek is.
r4 luni. Hij heeft het gevoel of gcheel zijn lichaam ontbonden wordt en of hij zijn( natuuÍ
krachten uitbraakt. Hij zwcet en zegt dat het vet uit zijnen rug braadt, hceft het gevocl of een
hond hem wil bepissen en dan komt er eene doorstraling door ziin lichaam. Het is of zij 's
nachts ovcr zijn lijf loopen tot zijn Bezicht toe. Een vriend heeft hem aangcraden looverkruidcn te koken, maar dan niet te dicht bij het vuur te g.an zitten'i{ant anders gooieD zc de
geheele ketcl over je

lijf.

In mei r894 beschreef hij het geval van een achttienjarig meisjc dat reeds geruimen tijd
onder zijn behandeling rvas en aan hallucinaties leed:'N{en was gaan zoeken en had
begrepen dat eene vrourv die haar thee had geschonken, haar betooverd had'.;lllustratieI voor de problemen waar]ree Hers in zijn meclische praktijk in OudBeijerland te ntaken kreeg, zijn de gebeurtcnissen naar aanleiding van de pokkenepidemie van 188.1-r884. In die jaren botsten diens mcdisch-rvetenschappclijke inzichten
duidelijk met onkunde en onwetcndheid dic voor een deel wirren ingegeven door de
religicuze en levensbeschourvelijke overtuiging van zijn patiëntcn.i3
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Meer dan dertig jaren zagen wij hem met vasten girng zijn talrijke zieken bezoeken,
verrnoeidheid was hem vreemd. I)ag en nacht was hij op zijn post. De groote belangstelling, die hij voor de zieken, aan zijn zorg toevertrourvd, innrer toonde, had hem de
hoogste achting doen verwerven bij allen die herrr kenden schreef het regionale
Nieuws&lad kort na zijn overlijden en in zijn graírede nam de 's-Gravendcelse meclicus
Adrianus Bossers afscheid van'den nobelcn, eerlijken, kundigen, eenvoudigen, zoo
hartelijken Hcrs, een zeer sympathiek man, die als mensch cn als geneesheer steeds
bezield door de hooge opvatting zijner roeping'was.;e Bossers'woorden in r9r5 ver
toonden een opvallende gelijkenis met die van B. eD W. van Heinenoord in 189r toen
Hers er voor zijn tijdelijke diensten als gemeente-itrts rgerd bedankt en deze eraan
hielden'dezen kundigen en waardigen arts, wier aller achting verzekcrd is, dank te
zeggen voor de door hem zoovele jaren bewezen diensten'.8"
Dat Hers als 'waardigen' arts respect genoot kriigt enig reliëf als men deze omschriiving plaatst tegenover de ervaringen die clkele naburige gemccnten in clie tiid hadden
met de gemeente-arts. Z-o was in r88r Aart van Nugtcren als gcmeentc-arts te Klaaswaal ontslagen nadat bij herhaling rvas gebleken dat hij niet meer in staat was als
Geneeskundige tc fungercn,'rvijl hij in de llatste tijd bijna altijd dronken is en de armlastigen klagten hebben ingediend cn verzocht niet mecr door hem behàndeld te rvorden'
en iD r885 was Andrics Landskroon Spruijt uit Nunransdorp vertrokken na klachten
van het Armbestuur 'o\,e r ongepaste hanclelingen tegenover clat Bestuur en over de
slechte geneeskundige behandeling der armcn'.8'
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De plichtmatige lofrvoorden, uitgesproken door enkele van ziin collega's bij dit'ns
bcgrafènis, zeggen op zich weinig over de rranier u,aarop Hers als medicus in de dageiijkse praktijk mct zijn patiënten omging. l)at de patiërrt zelf u,erd gcïnformeerd over
diagnose en progrose rvas kennelijk eerder uitzondering clan regel. Ncrgens in zijn
dagboek maakt Hcrs er explicict melding van dat hij dit dccd. Ook reactics van patiënten
op mededelingen omtrent hun gczondheidstoestand zal men in zijn dagboek vergecli
zoeken. Ëvenmin blijkt uit zijn dagboek dat hii de patiönt inÍbrmeerde over de \\,erkin8
vtrn dc geneesmiddelen die hij voorschreei hctgeen aansluit bii de vaststelling van de
Delftse medicus en tijdgenoot van Hers, ll.E. Scheltema, die zich herinnerde dat'cr
toen van den kant van den zieke nog geen sprake was van een vragen naar den aard
zijner ziekte of naar de te volgen behandeling'.$'Al in r89r had Hers immers als zijn
mening te kennen geger,en dat de ware geneesheer'door gaven van karakter en gemocd
de meerdere van ziin patiënter moest kurnen zijn'.8r ln het verlengde hiervan kan
nrcn zijn vaststelling zien in r9r3 dat'dokter§, die op de vraag van den patiënt, wat hii
scheelt, het vroeger afdoende antwoord geven, dat dit de Seneesheer moet weten, nu
uit de mode rakcn' en met een duidelijke rvrevel constatccrde hii dat men nu'r'erlangt
dat in de ziekenkamers college zal rvorden gegeven'.81
Niettemin hechtte Hers groot belang aan een directe, open relatie tussen cle arts en
zijn patiënten: toen in 1892 binnen de NM(i de vraag airn de orde kwam in hoeverre
buitenlandse medici tot de praktiik in Nederland konden rvorden toegelaten, liet hij
zich als een uitgesproken tegenstander hiervan kennen.'lk ben van meening'aldus

Hers'clat men doclrkneed kan zijn in percuteeren, ausculteeren, combineeren, concludeeren en opcreeren en toch slechts à pcu près een geneesheer zijl kan. De ware
gencesheer moet niet slechts dc ziekte, maar ook de ziekc kunnen herkennen, d.lv.z.
hij moet diens doen en laten, denken en gelooven kunnen begriipen.'8r Dit sluit aan bij
het getuigenis van zijn dochter Anna. Zij schrcef over haar vader: wanneer hij 'een volmaakt gezond organisme in zijn patiënten aantrof, gaf hij zich geen rust, voor hij uit
hen kreeg, wat dan de reden was van niet slapen, r,ermoeidheid of pijntjes hier en
daar. Iemand, die de wereld een beschaafde lieve dokter noemt, zou in dergelijke gevallen begonnen ziin net rustkuren en in obsen,atie houden. Vader r-ond dat je op die
manicr iemand volkomen aàn den grond hiclp en daar hij noch lief, noch beschaafd
was, sprong hij op zijn eigen manier met zijn patiënten om, ontzag zich zelfs niet, hen
desnoods hartgrondig uit te vloekcn'.3ó Dit lil.rtste mag dan als een Iiteraire overdriivit'lg
rvorden opgevat, toch klinkt onmiskenbaar ook in enkele van Hers dagboekaanteke
ningcn duidelijk ccn autoritaire houding door tegenover zijn patiënten:'lk had het
zaterdàg vÍij straI toegesproken' noteerde bij in november r88z als enige therapie bij
een twaafl]arig meisje jaar dat'in bed Iigt cn geheel absent schijrlt tc zijrll zij gooit zich
in bed heen en wecr en staat solrls op het hoofd, eet als een dier als men haar w;rt
gccfi, zingt allcrlei rvonderliike liedjq5'.8: In r886 noteerde hij het geval van'dochtcr
Leentje 1,.'die'nrenigmaal daags ongemotivc'crd begint te huilen'en'herhaaldelijk zei
'als rle dokter nu maar zeker zcggen kon dat ik niet gek zal worden'. Enkelc dagen later
voclde het kind zich al veel bcter nadat hij 'had aangekondigd dat zij naar een krankzinnigengesticht noest'-38
Door de relatief bepcrkte omlang van ziin praktijk en de besiotenheid van OudBei.ferland als p la ttelandsgem eente had het contact tusse[ arts en patiènt vaak een
informeel karakter en kon Hers in de omgaDg nret zi.in patiënteD er een zekere gemocdclirkheid op na houden. Zo was het kennelijk geen uitzondering dat patiënten hem
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op strairt over hun Sezonclheidstocstand aansprakense of clat hijzelf tijdens zijn dageIijkse visites nirar het rvel en wee van zijn patiënten informeerde:'Hi; staat op de stoep'
noteerde hij in zijn dagboek in 189? over een van zijn patienten,'op mijne vraag hoe
het gaat, zegt hij 'best, ik eet goed, ik drink goed, ik slaap goedlen Maar toen hij in juli
r892 Jan van B. bezocht, een'erg lastige'patiént bij wie hij later'nerveuze verwardheid'
diagnosticeerde, en'voor zijn huis vroeg hoe het met hem ging'kreeg hij te horen:'dat is
hier de plaats niet'.er Een duidelijk ironie ontbreekt nict in de aantekening van enkele
maanden later over deze patiënt, wàarbij hij als bijzonderheid noteerde dat dcze zelf
hem'laatst op zekeren morgen op straat k\\.am vertellen dat hij nu geheel beter is'.e'
Toch bleef de verminderde autoriteit van de medicus tegenover de patiènt een thema
dat Hers duidelijk nauw aan het hart lag, in ieder geval bij herhaling ter sprake bracht.
Àl in r8tl4 neendc hii te kunnen \.aststellen dat'de tijden, toen den huisdoctor onbeperkt
heerschte in de kring zijner patiënten, voorbij waren'en twintig jaar later meende hii
dat'het woord virn den huismedicus de laatste jaren echter niet meer zooveel gezag als
vroeger had'. Als oorzaken van deze'r,ermindering van de autoriteit' van de huisarts
meerde hij in r884 te herkennen:'betere reisgelegenhcid, vermeerdering der dagbladen,
uitbreiding der reclame, en de onbestendigheid en het wantrouwen onzer dagen'.e]
Deze factoren rvaren er volgens hcm oorzaak van'dat alle patiënten, de beste niet uitgezonderd, r,el eens trvijfelen aan dc kennis van hunnen huisarts en dan verlangen een
ander te consulteeren'. In r9o6 bracht hij het thema opnieuw ter sprake en zag hij als
oorzaak van de 'verminderde autoriteit van de huisarts' hct 'populariseeren valt
geneeskundige cn hygiënische wetenschap'. De medicus kon volgens Hers'nict meer
zooals vroeger volstaan met het uiten van rnachtspreuken Dlaar moest cr op letten
niets anders te zeggen en aar te raden dan datgene wat hij op goede gronden verantrvoorden kan, nraar ook yeràntwoorden moct. \{ant hierin zijn de tijden ook veranderd
dat de medicus veel meer dan vroeger aan kritiek, zi.i het niet altijd gezondc kritiek,
bloot staat'.ea De verhouding tussen arts en patiënt was aldus Hers in r9o9 in die zin
veranderd dat'de tegenrvoordige geneesheer vragen te beantrvoorden krijgt rv.rrrover
de ouderen z5 jaren geleden het hoofd zouden geschud hebben'en in r9r3 stelde hij
vast:'l)e tiid, toen de patiënten hun kwalen liefst verborgen hielden, is voorbijl Hij
vond het uitermate onfatsoenlijk dat'men coqueteert, ik wect er geen andere naam
voor, met zijn tuberculose, zijn blindendarn, zijn galblaas, zijn schildklier. Men zwijgt
nog over zijn lues en zijn gonorrhoe, maar ook dat zal andcrs worden. Men spreekt
over zickenhuizen als oT'cr hotels en het daar ondervondene geeft stoí tot gesprekken
in treinen, trams en bootcn'.ei
In r8ll9 narn Hers samen met zijn collega Lodder en enkele liberale ingezetcnen het
initiatief tot dc oprichting van dc Vereeaigirg Orrrl Beijerlands Genrcetltebelo g. Het
was de bedoeling een vereniging in het leven te roepen'die gcwijd zoude zijn aan de
belangen der gemeente Oud-Bei.jerlandl De uitdrukkclijke vcrmelding dat de vercniging
'r'reemd znude blijven aan iedere inmenging op godsdienstig of staatkundig terrein'e6
rvas ongetrvijfeJcl ecn verwi.jzing oaar de diepe verdeeldheid die er in Oud Beijerland
bestond op kerkclijk gebied en die in de twecde helfi vau de negentiende eeuw rlog was
toegenomen, waardoor het nemen vàn politieke beslissingen er zeker niet eenvoudiger
op was geworden. In de voorlopi€ie statuteD van Ollí/-Be,erlands Genecutebelang werd
vastgelcgd dat de vereniging zich ten doel zou stellen'langs geleidelijken weg het best
te vooÍzien in het vele dat naar hun meeniug nog in Oud-Beijerland ontbreekt, wil het
zijnc positie van yoornaamste gemeente van de Hoeksche \\'aard handhavenl Opvallcnd
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- nauwelijks twee dagen na de publicatie van de voorlopige
u,aarmee de nieuwe vereniging llvast rekening kon houden. \'an
conscrvatieve zijde rverd ondcr meer opgenlerkt dat een groot deel van de doelstellingcn
van de r.ereniging tot de taak van de gemeente bchoorden, waarmee stilzwijgend werd
toeÍllegeven dat de vereniging haaÍ bestaanslccht grotendeels ontleende aan het fèit dat
de gemeente deze taken in voorgaande jarcn kennelijk niet tot ieders voldoening hiid
vervuld. Illustratief voor de mcntaliteit die zeker leefde bij het behoudsgezinde deel
van de bevolking, was de opnrerking van een anonicnle briefschrijver, die vond'clat
deze heren lde initiatiefnemers ] hier allen nog maar enkele jaren gelc'den ziin konen
tabernakelen, ergo minder met de plaatseJijke toestanden bekend waren'. Deze laatste
opmerking, die eigenlijk meer zegt over de auteur ervan dan over de personen ian \1 ie
ze was gericht, was ongetwijtèld geïnspireerd door het tèit dat de twee artsefl, Hers en
Loclder, die de tlrijvende kracht achter de vereniging waren, beiden van het naburige
eiland Coeree gcboortig warer en dus in dc Hoeksche Waard als vrecmde eenden in
de bijt u.erden beschouu'd. Beiden mochten dirn, als jonge artsen, tijdens de pokken
epidemie van 188.1-i884'bergen rverk hebben verzet en zich daardoor in de harten van
talloos vele ingezetenen een monument van oprechte dankbaarheid hebben gesticht',');
vast staat dat huD vooruitstrevendheid niet door iederecn met evenvecl enthousiasme
werd gedeeld, laat staan in dank werd afgenomen. Verschillen van inzicht op politiek
gebied en vooral op kerkeliik en levensbcschourgelijk vlak lijken hierbij een rol van niet
geringe betekenis hebben gespeeld. Toen in r884, naar aanleiding van een epidemie van
pokken, raadslicl NIr. A. Van Weel voorstelde beide artscn uit dankbaarheid voor hun
prestaties tijdens de pokkenepitlemie met eeD gratificatie te belonen, stuitte zijn voorstel
was in ieder geval de kritiek

statuten in de pers

-

metcen op het vcto van het anti-revolutionaire raadslid en vlascomrnissionair Dirk
Hclogenboom,ed die van mening was dat er geen enkele rerlen rvas ecn dergelijke gratiÍicatie toe te kennen,ee Een sL'roor van persoonlijke rancunc is onmiskenbaar aanwezig
in c{e aanklacht van dezelfde wethouder clie in 1893""' Hers beschuldigde van onclerkruiperij. In'eenc volle raadsvcrgadering' had deze'ten overstaan van eeDe stampvolJc
tribune'beweerd clat Hers'met volkomen bewustziin varr uat hij deed een patiënt had
behandeld die tot de armenwijk van diens collega Lodcler behoorde en daarnee, aldus
Hers'een kwestie, die dagelijks in de praktiik van eer arts voorkomt'opSeblazen tot
cen delict van buitengervone proporties. Hers, die zich verplicht zag'op deze oudemannenku,estie het volle licht te laten schijnen'repliceerde in de reglonalc pers mct
een uitroerige uiteenzetting rln de leiten.
ts. is een oude nran, die jaren iancen in mijn armcnpraktijk hccft gewoond, vcrscheidene màlcn
door mij geneeskundig is behandeld en mij zcer genegen is. Hij heeft de gcwoonte mij op \tr.rÀt
aan te houden onr zijne rvedcrrvaarrligheden tc v€rtellen. Ik was hem het laatste half iaar uit hel
oog vcrloren en rcrnam dat hij vcrhuisd was naar de wiik van Dr. Lodder en woonde bii ccnc
man en vrouw die tot mijne particuliere pariëntcn behoorden. De laatste riep mij in FebruaÍi
tcrwijl ik in harc buurt was cn verzocht mij «)en ik binnen was, eens naar den ouden Piet tc
kiikcn. Deze was crg blii toen ik he zag, zeidc dat hem zoo speel dat ik gecn dokter in zijne wiik
was, omdat ik zijn gcstel zoo goed kende en verzocht mii hem c'cncn drank te gcven. lk antwoordde
dat hii mocst gaan naar Dr. Lodder, waarop hij zeide reeds twee boodschappen tc hcbben gestuurd.
lk hcb, in de mcning dat Dr. Lorlder van huis nas, hem tocn een recept voorgeschreven, hem
gezegd dat

hij nog maar

eens eenc boodschap mocst sturen en hcm niet meer bczocht.r"r
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Dit nam njet weg dat raadslid Hoogenboom daanree volgens Hers'een blaam op zijn
karakter had geworpen'en hcm beschuldigd had van'eene ondeugcl welke door titsoenlijke geneesheeren ten zeerste wordt gelaakt'en daarmee alvast bij Hers een biizonder
gevoeligc snaar geraakt. Fatsoenlijk handelen en collegialiteit onder medici stonden
immers bij Hers zeer hoog aangeschreven. Kritiek op het medisch handelen van zijn
collega's komt dan ook in zijn dagboek uiterst zelden voor. Een sumn'riere, doch duidelij
ke kritiek op de handelwijze van zijn voorganger Jan Peelen vindt men in dc dagboeknotitie over een patiënte met ecn'zwerende'duim'waarin Peelcn had gesneden'. I)eze
woordkeuze,'gesneden'in plaats van'geincideerd', een rnedische term die in dergeliike
gel.allen stecvast door Hers wordt gebruikt,laat er geen trvijfel over bestaan dat hij voor
de manicr waarop zijn voorgitnger deze kunstbewerking had uitgcvoerd mirar wcinig
waardering kon opbrengen. Ook had hij duidelijk bedenkingen bij de medicatie van
ziin coilega,'Hr. De |ong', die in 1885 een patiënt'met koffie, eicrcn en cognac had volgeProptlr"l
In r894 uitte raadslid Hoogenboom opnieu\\'kritiek, dit keer aan het adres van
Lodder. Dat persoonlijke mcningsverschillen hierbii een niet onbelangriike rol speelden,
moge blijken uit de rvoordenrvisseling die tijdens de raadsvergadering van z fcbruari
r894 plaatsvond'tusschen de heeren D. Hoogenboom en Dr. K. l,odder, over het in
r89z in rekening brengen eener som van D11.::,5o, wegens hcelkundige hulp bij gelegenheid van het doen van twee amputaties door lailtstgenoemde en over het niet indienen
van eenc gespecificeerde rckening over r89z'."'l
Het rvas duideiijk dat toen raadslid Hoogenboom Hers beschuldigd had van onderkruiperij, hii deze aantiiging had gebaseerd op geruchten,'o+ een vorm van comnrunicatie
waaraan ook in de vorigc'eeuw in Oud-Beijerland en in dc Hoeksche Waard geen
gebrek was.r"5 Het u,as troulvens niet de enige keer dat Hers' handel en wandel in dit
lokale roddelcircuit onder de loep werd genomen: zo liet hij in r9o3 zijn zoon in I-eiden
$.eten dat'het nieu\\.tje is dat de geheele rvereld te Oud-Beijerland en omstrekcn vertelt
dat ik wegga en directeur van het een of arder ziekenhuis rvord. Ik moet het telkens
tegenspreken als men mij vraagt of het waar is; het lijkt mij als reclame een middel om
niet vergeten te worden'.1"6 In hetzelfde.jaar herinnerde hij aan cle goede raad die hij
Adrianus van Lith destijds had gegeven bij diens installatie als burgemeester 'na melijk
zich in die firnctie zoveel te distancièren van welk clubje dan ook, in een dorp waar
iedereen over alles en iedcreen praat'.'o, In haar tlveede rapport van r89Z had een
ConlDissir teí otuierzoek uanr de behoefte aan eatrceskwrdige lnlp ten plattelandc in'ners
ook al opgernerkt dat'de positie van een mcclicus onmogeliik gernaakt wordt door de
veeten der regeerende 1àmiliën, zoodat zijn vriendschap met den Burgemeestcr hem op
ongenoc!!en met den (;cmeenteraad komt te staan of omgekeerd).ro3 [n deze kritiek
aan het adres van de plaatselijke autoriteitcn is onmiskcnbaar de hijdrage van Hers te
herkennen, die als enige plattelandsmedicus deel uit maakte van de comnrissie en
bovendien uit eigen ervaring cn beter dan geen ander van dergelijke toestandcn op de
hoogte was.

Dat in het jarenlang aanslepend conflict tussen de 's Gravendeelse medicus lan
zitting had en de gemeenteraad, d.w.z. in de eerste

Bossers dic als gemeenterla dslid

plaats de burgemeester, politieke en persoonlijke menin gsversc hillen een niet onbe
Iangri.lke rol speelden, was zeker geen allcctrstaànd geva]. In 188.1 schreef Bossers een
emotioncle Opet brief tot de Rrtatl er de ínwoncrs rolt 's-Gravcttdeel. Bossers, die sinds
186o te 's (lràvendeel praktiseerde en er ook irls gemeente-geneeskundige de armen-
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praktijk had waargenomen, naar zijn zeggen gedurende enkele jaren zel[s geheel gratis,
voelde zich gcpasseerd door het besluit van de 's-Gravendeelse gemeenteraad de armen
zorg, de vaccinatie en de doodsschouw op tc dragen aan de nieuw gckomen medicus
Justus lacobus Verhoeff, cn protesteerde tegen het voornemen van de Raad Verhoeff
alleen en op een vast salaris met de geneeskundige armenzorg, dc vaccjnatie en de
doodsschourv te belisten."'e Hoogstwaa rsch iinliik u'aren het ook dergelijke conflicten

in de persoonlijke stccr die er toe bijdroegen dat dejonge medicus Pieter Jacobus
Iohannnes Honig (r824-r9j9),"o die sinds rgor in Strijen praktiseerde en er ook de
armenpraktijk waarnam, aJ na drie jaar vertrok. Toen in februari l9o4 in de StÍijense
gemeenteraad de vraag aan de orde kwarr rvaarom de burgemeester had geweigerd de
'formaldehydelamp op het gemeentehuis aanwezig'aan de gemcente-arts Honig uit
lenen'ten einde dlarmede eene kamer ten huize van notaris Stoop te ontsmetten,
waarop een zoon die lijdende is gcrveest aan tuberculose, is overlcden' ontkende de
burgemeester ten stelligste het vermoeden van een der raadsleden dat hierbij 'ene persoonlijke quaestie op den voorgrond rvas geplaatst'. De burgemecster verantwoordde
zijn besluit met het argument dat het verzoek van de medicus Honig'niet op de gewone
beleefde lvijze is gedaan', waarna vervolgeus ook de leden van de Raird zich over het
omstreden document bogen en eensgezind tot de conclusie k!vanlen 'dat de brief niet
reties is gesteld en het verzoek anders ingeklecd had moeten zijn'."'Niet lang daarna
nam Honig in de regionale pers met'een hartelijkc vaarwel'afscheid virn zijn patiënten
en vertrok naar Nieurvendam.tt:
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[.inks: Jan tsossers (18]o 1916), plattelandsheel-en vroedmeester te 's-Gravendeel (r86() rgrl); rcchts:
,{ndries Landskroon-Spruijt, plattclandsheel- en yroedmeestcr te Nu ansdorp (1876-1885)

Sinds 1876 praktiseerde te Numansdorp Andries Landskroon Spruiit. Ceboren in t8jz
in het Gc'lderse Scherpenzeel, was hij sinds r866 gemr'c'ntegeneesheer te Westcrvoort.
Ernstige .onflicten met de nogal eigenaardige burgenreester waren er de oorzaak van dat
hij in r87r, kort na ziin verkiezing tot raadslid,"r de gemeente verliet en zich in Wezep
vestigde."r Toen zich gecn definitieve opvolger meldde, vatlen enige notabelen het
plan op oDr Spruijt terug te haleD. Het merendeel dcr raadsleden steunde hen daarin.
Spruijt zond daarop een lbrmele sollicitatiebriei waarin hij schreef dat hoewel hij in
\Vezep een goede praktiik en dito inkomen had - z'n traktement bedroeg c'r Dfl.6oo hij
nog altijd een zwak voor zijn oudc standplaats had en daarom rvel wilde terugkonren. In
1874

vestigde hij zich opnieuw in Westervoort waar hij, ondanks de intriges van de

buÍgenlcester rvecr tot genreentegcneesheer rvcrd benoenrd. Hij zou er twee jaar trliiven.
-foen
hij in r876 van elders een voQrdelige aanbieding kreeg en de gemeente zich niet
genegen toonde zijn traktement van Dfl. 4()o te vcrhogen, vcrtrok hij naar Nunransdorp."5 Een verzoek tot verhogin€( van zijn traktement als gemeente-arts in 1884"ó wa§

opnieuw het begin van een conflict met de gemeente en het Algemccn Burgerlijk
Armbestuur, dat er uiteindelijk toe leiddc dat Spruijt in r885 vertrok.'lben hii in april
r885 opnieuw ecn verhoging van ziin traktement als gem een tegen ecsheer en een tegemoetkonling in de kosten van het huren van cen $'oning vroeg, rverden beide verzoeken
door de Raad algeu,ezen. tsij dit besluit speelde ongetwijfeld ook de brief v:rn het
Àlgemeen Burgerlijk Arnrbestuur een rol, houdende'klachten tegen den Semeentegeneesheer À.1-. Spruijt over ongepaste handelingen tegenover dat Bestuur en over de

7lJ

I)()KI'ER IN EEN I)()RI'

slechte geneeskundigc behandeling der armen'. De Raad besloot eenparig de gemeentegeneesheer te laten rueten dat'deze zal beseffen dat dergelijke houding onbetamelijk is,

en sprak'den rvensch uit dat de handelingen waarvan hier sprake is zich niet mogeÍr
herhalen'."; Een maand later'eischtc' Landskroon-Spruijt zijn'eervol ontslag'wirt hem
met eenparigheid van stemmen werd verleend, waarna lr.erd besloten'een andere arts
op te roepen en vànaf 1 funi r885 Cornelis de Katcr te Klaasu'aal de verzor6ling der
armen op te dragen:rrr
Anders lag dan weer het geval van Van Nugteren te Klaaswaal. Aart Eliza van Nugteren
die afliomstig was uit Zrvijndrecht en in r8Z4 ir Amsterdam zijn artsbevoegdheid had
behaald, werd in r878 benoenrd tot gemeeDte-arts te Klaaswaal. Met de benoenrirrg van
Van Nugteren begor'r voor de gemeente Klaasu,aal een periode waarin deze op het gebied
van cle geneeskundige verzorging, in het bijzondc'r deze van de armen, een $,einig benijdenswaardige positie binnen de Hoeksche \\hard zou innemen."e Nochtans rvas de
Raad bij de benoening van Van Nugteren niet over een nacht ijs gegaan. Nletecn n:r het
vertrek van Erkelens werd een commissie gevormd uit drie raaclsleden. Deze kregcn de
opdracht nadere informatie in te winnen over rle enige kandidaat die zich voor de
vacature had gemeld. Op r5 augustus 1878 bracht de commissie rapport uit hetwelk
door de secretaris haast rvoordelijk rverd weergegcven. Hieruit bleek o.a. hoe Van
Nugteren'voor drie jaren zich verbond als officier van gezondheid naar Atjeh te gairn,
daar l)fl.6.ooo handgcld heeft gehad en daaruit zijne moeder, die in bekrompen
omstandigheden verkeert, te verzorgen en dat noem ik moederliefde om |e vaderland
te verlaten ter u,ille van le moeder', Daarna trok de commissie naar de oud-burge
nleester van Zwiindrecht, die'niets ten ongunsle vaD \hD Nu!!teren kon zeggen'en
mededeelde'dat hern niet het minstc krvaad van hem bekend rvas'. Tenslotte kreeg de
commissie van dc Dordtse med. dr. !\'. D. van Oldenborgh"o te horcn'dat hii den arts
Van Nugteren de (lemcente gerust durfde aan te bevelen'. Van Oldenborgh beschreef de
kanditlaat als'een cenvoudig man, die veel ondervinding had opgedaan in het gasthuis te
Amsterdanl'. Tenslottc had de commissie'bii allen in vertÍouwen geïnformeercl of hun
iets bckend rvas dat hij zich aan overmatig gebruik yan sterken drank overgat-, en uit
eene mond gehoorcl, hij daarvoor niet bekend stond'Isic]."'Precies dat laatste was de
redeo waarom Van Nugteren nauwelijks zes maandcn na zijn aanstclling als gemcentearts opnieurv ondcrwerp van discussie was in de gemeenteraad:'l)e \roorzitter geeft te
kenlen dat de geneesheer ziine taak niet meer naar behooren waarneemt. aJngczien
aihicr een iijder is gestorven aan febris tvphoidea, zonder dat daarvan aangifte is
gedaan'.1rr Kort daarna krcam aan het Iicht'dat de arts \ran Nugteren aangifte gedaan
heeti van pokken als besmettelijke ziekte in een geval waar het waterpokken gold, derhalve geheel overbodig, terwijl hij vrocger een geval van besmettelijke ziekte (febris typhoidea) verzweeg'.''r C)ok de secretaris kon uit eigen ervaring'meer licht verspreiden'
ovcr ccl arder gcval r'an plichtsvcrzuim van'f)octor \Ian rl_rrgteren, die in de maand
rl-ovember 1.1. ten zijnen huize geroepen was om gcneeskundige hulp te verleenen bij
zijn dochtertje Cornelia, oud r3 jarcn, dat hij daar is gekomen en toen niet kon vcrklaren
welke ziekte het meisjc had, maar tc kcnnen gat, clat hij den volgenden da8 zou teÍLlgkonren, tlat hij in plaats van den volgenden dag, eerst trvee dagcn <laarna, des avonds is
gekomcn, dat hij, secretaris, des morgens van dcn derden dag, het niet Ianger durfde
uit te stellen, en heeti laten onrbiedcn, Dr. van der Linden van Numansdorp, ''r die
zoodra hij de patiënt zag, veÍklaarcle dat het meisje in hevigen graad roodvonk had cn
dus zecr zorgvuldig moest behandeld u'orden'. Raadslid, notaris A. van Drongelen':,
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dic' naast Virn Nugteren u'oonde,'rvenschte de Raad nog vertrouwelijk eenigc mededc'elingen tc doen: Ik dacht de geneesheer treedt nu een nieuw leyen in, hopende dat
het beter zou worden, heb ik het voorbeeld gegcven als ingezetene der Gemeente hem
als Ceneeskundige te ondersteunen, maar er zijn tot ntij zooveel klachten gekomen, en
wel mishandeljng val zijn vrouw op groote schaal en dan bijna altijd verkeeren in
dronkenschap, zoodat ik hem geen vertrouwen meer kan schenken'. Van Drongelens

bezorgdheid was voorts ingegeven door het vooruitzicht dat'wanneer door Van
Nuliteren een ongeluk wordt toegebragt, er clan de overheid door het geschrijf in de
couranten mede bekend wordt en dan krijgt de Gemcctteraad dc schuldl Ten slotte
herinnerde cle burgemeester'nog aan de door hem bij het Departement van Marine
ingewonnen, ongunstige informatièn, over de verregaandc dronkenschap van den arts
\/an Nugteren, die nu volkomen rvorden bevestigd'. Notaris Van Drongelen viel de
tu,ijfelachtige eer te be rt zijr buurman Vao Nugteren over te halen zeif ontslag te
nenlen. Van Nugteren liet de eer aan zichzelf en nam ontslag maar rangezien zich geen
enkele kandidaat voor (le vacature van gemeente-arts had gemeld, zag de Raad zich
genoodzaakt hem nog geen maand later opnieulv te benoemen.'16 \reel lvas er in het
gedrag van Van Nugtcren intussen niet veranderd. In de raadsvergadering van woensdag
2,1 maart r879 wist de notaris imm('rs te vertellen dat'Van Nugteren zondag naar Oud-

Beiierland ge'i{eest is en van daar erg beschonken thuis gekomen is'.''i Een ander
raadslid bracht echter naar voren'dat gehet'i de burgcrij hem ondanks ziin bekend
wtrngedrag weeder ingetrokken heeft'en stelde voor Van NugtereD opnieuw te benoerren
'orndat dit de begeerte is van bijna de geheele bevolking'.''3 Van Nugtcren 'w'erd opnieuw
als gemeente-arts benoenld, maar al trvee jaar later definitief ontslagen nadat opnieur'
was gebleken dat hij 'niet meer in staat is als geneeskundige te fungeren, u'ijl hij in de
inatste tijd bijna attijd dronken is en de armlastigen klagten hebben ingedierd en verzocht niet nreeÍ door hem behandeld te rvordenl''e Van Nugtercn verlegde zijn praktijk
naar Heinenoord, vervolgens naar l)elfshaven en zijn geboortedorp Zwijndrecht om ten
slotte, na zijn cchtscheiding, als vrijgezel nog enkeie jaren (r890-r89r ) te praktiscren in
Westmaas.
Naast religicuze en partij politieke meningsverschillen, clie vaak ecn zeer persoonliik
cn familiaal karakter droegen, sociale spanningen, die in de jaren negentig vooral hun
oorzaak vonden in de werkloosheicl in de vlasnijverheid,'r'vormde ongetwijfeld ook

de dorpsroddel een belangrijk ingrediënt vau de gebcurtenissel waarbi.j zijn collega
Kommer Lodder in jLrli 1896 op een voor hem hoogst onaangenamc manier bctrokken
raakte. Enkele uren nadat bekend raakte dat Lodder een vrourv in het krankzinnigengesticht te l-oosduinen had Iaten opnemen, leidde dit te Oud-Beijerland tot cen waar
volksoproer. Lodders diagnose had ten gevolge dat toen de man, clie de vrouw naar
Loosduincn had gebracht, 's avonds in de gemeente terugk$'am, het volk te hoop liep
en hem te lijf wilde.
Voor mishandeling bevreesd nam hij cie vlucht in de rvooning zijner moeder. Het volk begon nu
dat huis met stcenen te bombarrleeren cn toen er gcen ruit nrecr heel rvas, rverden de dcuren en
vcnsters inSeslagèn. Dc beide gemccnte-veldT achters mocsten alles in het rverk stellen orn de
bende buiten te houden, naar midclerwijl was een andcre hoop volk naar de eigc'n r!onirrg !rn

kort en klein geslagen werd. Hiermede
niet tevrcdcn werd een huis van ccn oon in de Nobelstraat op gelijkc rvijze vernicld, en voorts
nog bij ecn ander in dc Voorstraat dc ruilen ingcworpen.)rI

den man getrokken, waar zowel br.ritcn als binnen alles
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Ook de rvoning van Lodder moest het ontgelden en, terwiil hijzelf niet thuis nas, werd
zi,n familie'op dc nreest beleedigende rvijze uitgeschoidenl'r'
t)it incident mag echter niet los worden gezien van de spanning die in die dagen heer
ste onder de Oud-Beijerlandse arbeidersbcvolking waarvan een aanzienlijk deel zijn
bestaan vond in de vlasnijverheid. Het tekort aan vlas cn de dreigende werkloosheid
dreven de spanningen ten top toen in de zolner van 1896 bckend l'erd dat de Bemeente
haar mederverking had toegezegd bij de organisatie van een groots opgezet concours
van het Nedcr/arrlsch Zangervcrbotrd. Terwijl in Oud- Be ijerland 'hondcrdcn om werk

el brood'vroegen, werd het'een bedenkelijk

verschijnsel gevond.'n om onder tlie

onrstandigheden iD zulk eene plaats een feest te gaan houden'en bestond de vrees'dat
die honderden noodlijdenden de feestvreugde reuden verstoren'. De meest uiteenlopende
geruchten deden de ronde, die'zooniet tot vree§, dan toch tot behoedzaamheid aanspoorden'. Er waren'al dynanrietbommen gereed gemaakt om op het terrein te \lniJten.
dat men in massa zou overrolnpelenr als rnen eÍ niet goedschiks werd toegelatenl Vijfduizend gulden was door de Íèestcommissie voor het feest bijeengebracht,'een aardige
sonr om vlas te koopen en te laten veru,erken'. Als klap op de vuurpijl wirs het gerucht
verspreid dat de socialistische voorman F. Domela Nieuwenhuijs'in de eerste dagen
van Augustus te Beierland'zou optreden!'rl

5.4 VERVOERTECHNISCHE PROBLEM

EN

Len groot deel van de dagtaak van Hers als plattelandsarts bestoDd uit het afleggcn
van vaak ti.jdrovcnde visites. Hij alludeerdc cen eerste maal op dit asfect vJn ziin
praktiik in r88i. Toer in dat jaar in de NMG een voorstel ter sprake rvas gekomen,
waarbij hoogleraren er geen consultatieve praktijk mecr op na zouden mogen houden,
mengde Hers zich als jonge 'platlandicus', zoals hij zich zelf noemde, in de discussie en
merkte terloops op: 'Het bezwaar dat de hersenen der Hooggeleerden door het rcizen
in hunne functies gestoord zouden rrorden is zeer kluchtig; hoe droevig zou het dan
niet in de bovenkamers van ons plattelandsgeneesheeren gesteld moeten zijn, die het
grootste gedeelte van den dag tusschen de wielen of op kraamvisite zijn.'tr Tot de service
van de plattelardsarts behoorde in de regel, althans tot :89r, ook de aangifte van de
geboorte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Art. -3o van het llurgeÍlijk Wetboek schreef imnrers voor dat de'aangifte der geboorte van een kind door den l,ader zal
rvorden gedaan, of bi.j gebreke van dien, door den geneesheeren, heelmeesters, vroed
meesters, vroedvrouwen oí andere personen, welke bij de bcvalling zijn tegenwoordig
geweest'. Vooral in'visscherdorpen en dorpen rvaar des zomers een groot gedeelte der
mannelijke bevolking uit grasmaaien'ging, iroest de geboorteaangifte'geschieden
door den geneesheer' hetgern :rls zeer tijdrovend rverd ervaren.lli
ln ziin dagboek komt het woo rd 'spreekuu r' als zodanig niet voor. Toch is het irannernelijk dat Hers op dat punt geen uitzondering vormde en al vanirf het begin van
zijn praktijk in Oud-Beijerland in mei r88r, op een vast tijdstip van de dag bij zich aan
huis kon worden geraadpleegd. Immers, patiënten die op kosten van het Algemeen
Burgerlijk Armenbestuur geneeskundige verzorging gcnoten, $'aren verplicht,'zoodra
de arts van meening is dat de toestand der lijders dezen toelaat ten huize van hem te
begeven'en kon de arts'de lijders daa.toe een bepaald uur opgeven'.'r6 Llnkele zeldzame,
expliciete vermeldingen van gevallen rvaarin de patiënt bii hem'aan huis is gekomcr','ri
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laten veronderstellen dat dit eerder uitzondering dan regel was en dat het overgrote
deel van zijn dagtaak bcstond uit het afleggen van visites bij de patiënt thrlis.'rs
Met zijn dagboek aJs gids kan men hem volgen bij zijn dagelijkse g.rng naar zijn
patiënten door het Oud-Beijerlancl van omstreeks de eeuwwisseling. Men kan hem volgen, wandelend door de Ooststraat, de Oostdijk en de \leestoo[, voorbii het markante
veldwachtershuisje op het Marktplein,'re over cle Molendijk, langs de winkels in de
Langevoorstraat'+n en de statige herenhuizen aan cle West-VoorstÍaat en aan de Biil,'1' tot
in de Grimhoek"r'en de Stenenstraat. Hier *.ordt hij geroepen bij'Vrourv H. in het slob
bij Thorbecke"ar die 's avonds ziek uit het land is gekomen.'* Even voorbij de huisjes in
de smalle Waterstal'4i {chter het Raadhuis, de Kikkerheul en de Kippeheul, het bruggetje
over de Vliet, dat uitgeeft op de Schoolstraat'rn en 'de Zandpad','r: bezoekt hii in het
'Kippeslop, vrouw Boer, die een abortus heeft gehad'.'r3 Hij vervolgt zijn weg door'de
Polder',r{e richting de Zinkwegschen Dijk. Hij bezoekt patiënten in het armenhuis en
via dc Kerkstraat komt hij vervolgens in de Achtcrstraat.'io Hier bezoekt hij patiënten
in de huisjes in het'Machineslop"5'Even verder rvordt zijn hulp ingeroepen in het
'slob achter dc winkel van Ifan] Mozeres'.',' Halverwege de Kerkstraat kornt hij rechts
voorbij de Peperstraat en slaat even verder links een smal steegje in,'t Overslop,'tl
waarvan hij de eerste naanden na zijn vestiging in Oud-Beijerlancl nog dacht dat dit
het'Tooverslop"i+ heette. Hij zet zijn dagelijkse l.andeling voort op de Zinkr.egsche
Di.jk,'een anderhalf uur langen dijk', waarvan de meeste beu,oners tot'de zeer behoeftigen dagloonersstand behoren'.'55 Enkelc malen per week bezoekt hij zijn patiënten op
de Zinkweg en het Vuurbaken, een buurtschap op zo'n goed drie kwarticr gaan,' ran
zijn huis. Bij ziin visites ààn patiënten in Goidschalxoord en'de Erve' in Heinenoord
neemt hij de Oostdijk en de Schufendiik.
Hers'dagboeken zijn ook een bron voor de k.'nnis van de Oud-Beijerlandse straàtnamen zoals die destijds in de volkstaal werden gebruikt, kcnnis die grotendeels is verlo
ren gegaan: zo konden riet mccr met zckerheid rvorden gesitueerd: de Kikkershock,'50
het Kippeheultje, het Kleinstrailtje'5/ en het Krakesteegje, de Pillensteeg, het Ronduit
en het Zalmslop. Niet meer te lokaliseren was'Paardzengat't'aar hij begin decerrber
r89r'vrouw Klootwijk' behandelcle voor bronchitis.'58
Naast de armen-patiënten kunnen in zijn dagboek nog enkele categorieën van
patiënten worden onderscheiden die hem'aan huis'consulteerden. Hiertoe behoorden
uiteraard de spoedgevallen'ie cn patiënten die cen behandeling nodig hadden die niet
aan lekenhanden kon worden overgelaten en waartoe alleen de medicus bevoegd was,
zoals het indruppelen val1 atropine in het oog (bij conjunctivitis) of die een behande
Iing met instÍumenten (elektrotherapie) nodig hadden, rrraar ook patiènten voor wie
het het ontbieden van dc arts bii hen thuis moeilijk of onmogelijk lvas of patiënten
die, gezien de aard van de klacht, discretie wensten en dus anoniem wensten te blijven.
Het waren in dat laatste geval vooral mannelijke patiënten met een klacht van de genitaliën. Zo beschreef hij hoe in juli 1882'J.8. met een zachte sjanker die niets bijzonders
vertoont'bij hem is gekomen, nadat hij 'volgens zijn zeggen voor tien weken het lailtst
bij eene vrouw in Schiedam is gerveest'.'6" In mei 1886 werd hij thuis geconsultcerd
door ecn patiër1t met een hydrocele.'61 In juli r887 consulteerde patiënt'Br.'Hers met
'kleine schilfèrende en niet schilferende papeltjes op de volairvlakte van dc linkeronderarm'cn bekende'voor ro jaren zachte sjanker te hebben gehadl'6'In juni r89: consulteerde patiènt'D.'hem thuis'met hevige urethritis en phimosis'.r6: De patiènte bezocht mij
'te mijnent'noteerde hij in iuni 188j in een c.rsus over een jonge vrouw uit Gouds-
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Een andere factor die bij het consr,rlteren van de arts thuis een rol speelde was de
afstand tussen de rvoning van dc patiënt en die van de arts. Slechts een kleine minder-

heid van zijn pirtiënten, meestal boeren die buiten Oud Beijerland,'in de polder'
woondcn, beschikte over een eigen vervoermiddel. Bovendien ruerd vaak geneeskundige
hulp pas ingeroepen wanneer de patiënt er zo slecht aan toe was dat hij niet nteer in
staat \À'as zelf naar de arts toe te gaan of zijn conditie het niet meer toeliet te rvorden
vervoerd.'ni De vaak niet geringe afst.rnden tussen het huis van de arts err dat van zijn
pltiënten in de gemeente Oud-Beijerland, en a fortiori, van zijn patiènten in de verschilleude verderaf gelegen Hoekschc \{aardse dorpeD en buurtschappen en het ontbreken
van snelle conmunicatiemiddclen lvaren zeker niet te verwaarlozen, tijdrovende factoren
in de dagelijkse praktijk van Hers als plattelandsarts. Hierbij kan nog worden aangestipt dat Hers in de eerste jaren ook een gedeelte van de praktijk waarnam in de
gemeente Heincnoord Ica. r u gaans vanuit Oud-Beijerland] en in de buurtschap
Goidschalxoord, waar tussen r884 en I891 Seen arts meeÍ was gevestigd en ook in de
iaren r88ó-r89o patiënten telde in Nieurv Beijerland, op een afstand van'ca. r u. gaans',
'waar, tot ,ohannes du Boeuff er zich in r89o vestigde, de medische praktijk meer dan
vier jaar lang vacant blcef.

(ledurcnde de 33 jarcn die Hers in Oud-Beijerland praktiseerde, ontbraken de
moderne comnrunicirtie- en vervoermiddelen er Dog fírotendeels. Vergeleken met
andere plattelandsregio's in Nederland, waren Oud-Beiierland en de andere gemeenten
in de Hoeksche \{aard in dit opzicht naurvelijks een uitzondering.'66 Geregeld hield Hers
contact met zijn collega's in de nabijgelegen gemeerten via briefrvisseling. Nadat hij de
rode )anuari t89r door zijn Zu id - Beijerla ndse collega Kornelis Simons'6; in consult was
gcroepen bij een man die 'herhaald elijk had gebraakt'en daarna informeerde hoe het
met de patiènt ging, liet Simons hem in een 'brief van den :jen lrebruari rveten dat de
man reeds eenige dagen te voren rvas begraven'.'66 In 1896 kwam de hoger genoemde
Connrissie ter ontlerzot'k naar de belnefte aan geneeskundige hulp ten plattelande, een
commissie rvaarvan Hers nanrens de regio Zuid Holland deel uitmaakte, tot de conclusie'dat veel plattelandsgemeentcn van voldoende geneeskundige zorg verstoken
blevenl Om in deze tocstand verbetering te brengen suggereerde de commissie'verbeteÍing van de comnrunicatiemiddelen'en'telephoon-aanleg en rijwiel'en zou'voorzeker
dc telephoon zeer veel tot verLretering kunnen bijdragen. De tiid toch, die verlopen zal
tusschen de aanvraag om hulp en de komst van den geneesheer zal tot de helli gereduceerd worden'.'6e

Nadat eind 1877 de telefoon in Nederland rvas geintroduceerd, krramen, na een
periode van proefnemilgen en demenstraties, eind r8Z9 de eerstc verzoeken voor een
vergunning voor aanleg en exploitatie van een lokaal oi zoals het toen werd genoemd,
communaal-telefoonnet bij de besturen van de grotere gemeenten binnen."" Nadat
ook in Oud-Beijerland al in ru78 een eerste experiment met de telefoon had plaatsSevonden het betrof een gesliragde verbinding tussen de bovenverdieping en de kelder
van het plaatselijke hotel De Oude Hoorn'i'- zou het nog tot in r9o6 durcn voordat er
de cerste rJ particulieren op het'communaa[' telefoonnct konden worden aangesloten.':'ilÍaar de rrogelijkheden bleven de ec'rste jaren beperkt. Een verzoek van een
aantal in!(ezetenen van tle naburige gemeente Heinenoord aan de gemeenteraacl na te
gaan 'of er gene termen zouden ziin tot het verkrijgen eener telephoon-verbinding met
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het Ilijkstclcgraafkantoor te Oud-Beijerland'wcrd in r888'om redenen van finaDciëlen
aard'atgewelen'-r en in 19oo was een raadslid in Zuid Beijerlanti nog van mening dat
'de telephoon geen voordeel oplevert voor dcze gemecnte'nangezier toch'zesmaal
daa8s per tram Rottc'rdam bercikt kon worden, terwijl bovendien in hc't op guDstigen
afst:rnd var hier gelegen Numansdorp cen telephoonkaotoor aanrvezig is'.'ir Klaasu'aal
was in r9o,1 één van de eerste gemeenten in tle Hoeksche Waard die, na Oud-Bcijerland. van een centraal telefoontoestel was voorzien.'ii lr Puttershoek moest men tot iu
r9r:. wachten tot daar'een hulptelephoonk:rntoor voor het algemeen r.erkeer kon
worden opcngesteld'.';6 In hetzelfde jaar besloot de Strijense gcmeenteraad in te gaan
op het verzoek van de telefoonoperatrice om het kantoor op zondag te mogen sluiten
-Iot
aangezien dit in de andere gemeenten in de Hoeksche lVaard al het geval rvas.
rgro
zou tl it 'intercomm u nale telefbonverkeer' in de Hoeksche Waard nog veel te wensen
or.erlaten. Telefonische'genreenschap'tussen Oud-Beiierland en Numansdorp, Strijen,
's Gravendeel en Puttershoek kon immers slechts plaatsvinclen yia de centrales in
Dordrecht en Rotterdam,'wat son]s groote vertraging oplevertle'. Even treurig was het
gestcld met het telegraaÀ erkeer. Een tclegram van Puttershoek naar Oud-Beijerland
was ruim.+o minuten onderu'eg en berichten uit Numansdorp, Strijen en's Gravendeel
dedcn er ongcveer eel uur over.'illben in de vroege morgen van dinsdag zo januari r895
de r,eerboot na een aanvarinS op het Spui zonk teleSrafeerden enkele geredde passagiers naar hun huisgezinnen, die in Klaasrvaal, Numansdorp en Zuid-Beijerland in
pijnlijke vcrwachting verkeerden, dat zij behouden waren en kwanren bijna gelijk met
hun tcJegram thuis.';8 Noch in zijn dagboek, noch in zijn correspondcntie is enige
aanwijzing te vinden dat Hers giedurende de jaren die hij te Oud-Beijerland praktiseerde,
zell een eigen telefoontoestel had. Het w.as gebruikeliik clat eel fàmilielid van de patiënt
bij de doktcr krvam met een boodschap die door diens echtgenote of de dienstbode
'op de lei werd gegrifi"ie ofer rverd een boodschap achtcrgelaten: 'lk kreeg in de nlorgen
var 6 Juni Ir886l een briefje dat de jongen dien nacht zeer onrustig was geweest en over
hcvige piin op de borst klaagde'.'8o ln geval dringend medische hulp nodig rvas, werd de
arts door een verwante, buurman of kennis van de patiënt per rijtuig gehaald.'3' Hers

bezocht zijn patiënten

in Oud Beiierland en in dc buurtschappen Zinkweg en

Goiclschalxoord meestal te voet. In djt opzicht u'as hij zeker geen uitzondering.'8'
Slechts enkele van ziin collega's in de Hoeksche Waard hadden een eigen paard en rijtuig. De Zuid tseijerlandse plattelandsheel- en vroedmeester Kornelis Simons bezocht
zijn patiënten in Zuid-Beijerland en in het afgelegen Nieurvendi.fk per tilburv, een
tweervielig rijtuigje, getrokken door een pirard of een hit. De Klaaswaalse medicus
Cornelis Groeneveld de Kater (1857-189r)'8r die al bij het begin van zijn praktijk over
eiEgen'paarden en rijtuigen'beschikte zal bij zijn collega's zeker geen oubemiddelde
indruk hebben gemaakt.'8a Over minder luxe beschikte in ieder geval Gerard van der
Linde, die in Numansclorp praktiseerrle en in dc iaren tussen r878 en r882 gercgeld de
armcnpraktijk in Klaasrvaal waarnam, rvaarbij hij een bedrag van Dfl. r,5o per visite
wist te bedingen, ter dekking van de kosten van het huren vaD een rijtuig'. Ian Bossers,
die sinds rSoo als plattelandslreel- en vroedmeester in 's-Gravendeel praktijk voerde,
merkte in 188.1 met enige bitterheid op dat hij 'in de eerste tien jaren van zi.jn praktijk
nooit van een riltuig gebruik had kunnen maken'.'85 Een handige tussenoplossing vond
de Puttershoekse medicus Gisbertus Cornelius Spaan, aan rvie na jaren nog de herinnering levendig bleef. was hct enkel omdat hij zich bij het afleggen van visites, bij
pàtiènten in het voor hem atgelegen buurtschap Blaaksedijk, bediende van een ohet
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De afspanning van Jarl

\i'rmaat aan dc Ha\'endam

afgesproken teken rvas dat daar zijn bezoek werd gervenst.'ro Voor visites bii patiënten
in verdcr afgelegen Bemeentcn als Nieurv-Beijerland, Piershil en Goudswaard tot Zuid-

Beijerland, Klaaswaal en Numansdorp, waar ziju hulp geregeld rverd ingeroepen,
maaktc Hers gebruik van een huurkoetsje van de Firma J. Vermaat die iran de Havendam in Oud-Beiierland een uitspanni:rg had.'Het is helemaal naar een oud spulietje'
aldus Hers'de veeren van de tilbury hebben een groot deel val hun elasticiteit ingeboet,
het leer van kap en schootsklecd is geschrompeld cn gebarsten, de kleur der kar vaag
en vuil, het ruitic achter in de kap is gcscheurd el r-erweerd. Ko.tom, het is cen echt
doktersspu)letjel'xEen cigen rijtuig had Hers zelf nict. De tocn door plattelan dsa rtsen gcbruikte
'coupé'was overigens weinig comfortabel en aangezien'de vcntilatie alles te wcnsen'
overliet, voldeed deze evennrin'uit hvgienisch ooBpunt aan de noodige vercisten'.'38
Uit een kasboek dat de Nieuw Beijerlandse kastelein en vocrman Johannes Bouman
(r847 r89l) tussen r882 en r89r bijhield, blijkt dat ook deze regclmatig zijn diersten
aanbood bij het'halen en terug thuis brengen van Dr. Hers'bij diens visites bij patiënten
in Nieuu-Beijerland. Ook de Nieurv Beijerlandse arts, Iohannes du Boeuff naakte frequent van Boumans dienstcn gebruik bij het afleggen van visites bij patiënten in
Piershil en het buurtschap Zuidzijde. Voor de 145 Íittcn die Du Boeuff in de pcriode
van r mei tot 3o decenber r89o maakte, stond deze bij Bouman voor l)fl.3o2,54 in het
krijt, een bedrag geliik aan iets mindcr dan dc heltt van diens jaarinkomen als
gemeentc-arts. Voor een reteurtje Nicurv-Beijcrland-Oud-Beijerland werd in 1893
minimaal Dfl. 2 in rekening gebracht, w'.rt een niet gering bedrag r.as :rls mer het rcla
teert àan gegevens over prijzen en lonen in dezelfde aantekenilgen van Bounran waaruit blijkt clat een orrgeschoold landarbeider zoals een'maaicr'en een' vlasser'hiervoor
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Fragnlent uit h.'t kasboek vrn k)hannes Bouman

gemiddeld meer dan 8 ureD moest werken.'8s Voor financieel minder draagkrachtigen
het consulteren van een arts van buiten de eigen gemeente een niet onbelangrijke
uitgave in het al niet ruime gezinsinkomen: de kosten voor het halen en thuis brengen
van een arts viln buiten dc gcmeente werden innrers op de patiënt verhaald zodat'rnin
gegoeden, ook al is het dringend noociig den dokter voor een patiènt te ontbieden, hel
yaak nalaten omdat de kosten van een rijtuig nict onbeteekcnend zijn:re" In de kleine
en zeer arme gemeente iVÍaasdam,'!' waar in rgoj geen eigcn geneeskundige meer
gevestigd was, bleek dat'hct halen van ecn arts uit eene naburige gemeente toch kost
aan hen die er geen gerij op na kunnen houden, l)ll. r,:5 à Df1. l,5o voor riituighuur,
zoodat de visite van een dokter daardoor komt op Dfl. :,5o à Dfl. l,oo, terivijl de
behoeftige personen, die aan het uitcrste einde virn St-Ànto n iepolder wonen,11/2 uur
verwijderd van Puttershoek en Striien en te voet gaan tot het bekomen van geneeskundige hulp of hct halen van medicijnen, daarvoor J à 4 uren moeten besteden, terwijl
altijd de nogelijkheid bli.ift bestaan dirt als verloskundige hulp noodig is, de tegen
woordigheid van den betrokken arts in eigen gemcente voor de zelfde zaak vereischt
wcrrdt en deze dus niet weg kan'.1er Al in 1896 hacl de bovengenoemde Oonnissie tt
onderzoek nattr de behoe.fie aan geneeskundige hulp ten platteld de gestggereerd dat'in
kleine gemcenten, zonder geneesheer, waar de arbeider in spoedeischende gevallen
stceds de boercn om een rijtuig moet vragen, wil hij binnen Llen geu,enschten tijd huip
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halen, van gemeentewege een voerman zou worden aangesteld, die clen dokter moest
halen'of, konden'in daartoe gcschikte streken velocipedisten rvorder aangesteld'rer voor
hen'die in spoedeischende gevallen den uitrvonendel geneeshecr van noode hebben'.'er \borts was deze conrmissie van oordeel dat'het gebruik van een rijHiel door
den medicus, rvauneer deze kan en mag fietsen, in sommige gevallen tot verbetering
zou kunnen bijdragen, doch alleen wanneer de weg goed is en voor het geval het weer
niet slecht is. Is er wind, voÍst, sneeuw of regen dan zal ieder Eieneesheer wijselijk zijn
fiets op stal laten staan','e5 Cornelis Flohil (r858-r95o) die tc Numansdorp praktiseerde
(r886-r928) was een van de eerste medici in de Hoeksche Waartl die ziin pati€nten op
de fiets bezochten, een gebruik waarvan hij pas op gevordcrde leefiijd afzag, nadat hij

bij

een val zijn pink had gebroken.'ro

Dat de dageliikse visites voor de plattelandsmedicus een nict te onderschatten íysie
ke belasting betekenden, behoeft weinig betoog. Zo besloot (ierard van Reekum in
r9or., na nauwelijks één jaar, zijn praktiik in het uitgestrekte Maasdam neer te leggen,
'omdat als alle kosten er af zijn, hij Dfl. r.8oo overhoudt, waarvan hij thans wel, naar
als hij ccn gezin heeft, niet kan leven; dat hij in ieder geval daarvan geen paard en rijtuig kan houden en het niet is vol te houden on per fiets de visites te maken'.'e:'loen
hem in r9o-t werd gevraagd tijdelijk de praktijk te Maasdam waar te nemen, verklaarde
de Puttershoekse meclicus Corneille van Hees'volstrekt niet genegen te zijn om de
praktijk blijvende waar te ncmen, omdat hij zijne gezondheid niet rvenscht te benadeelen en Maasdam veel te uitgebreid is'.'0" t)e al eerder genoemde Nieuw Beiierlandse
arts Iohannes du Boeuff was een van de eerste medici in de Hoeksche \\hard die zich,
al in r9o6,''e voor zijn uitgestrekte buitenpraktijk een automobiel aanschafte.""'
Welke onvoorziene problemen het gebruik van dit nieuwe vervoermiddel ten platte
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lande met zich meebracht, kan rvorden geïllustreerd aan de hand van een voorstel dat
al in r9o,1 een Oucl-Beijerlands gemeenteraadslid dced'om ran heeren gedeputeerde

Staten dezer Provincie cen verzoek te richten om te verbicden dat enkcle rtegen in
dcze gemeente met autornobielen en stoomfietsen wordcn [rereden'.'n'Besloten werd
'voorlopig nog geen voorstel in dien aangaande te doen onrdat cr in deze gemeente
nog niet zoo druk met die voertuigen gereden lvordt en het gebruik dezer vervoermiddelen lvel iets is toegeDomrn,r": maar nog niet in die mitte dat eeD verbod op enkele
rvcg,.'n gerechtvaardigd zoude ziinl'or In r9o7 ku,am in de Strijense gemeenteraad een
r.oorslel ter sprake onr, in na\,olgi118 van enkele andere Hoeksche \\hardse gemeenten,r"r
cen aantal polclerrvegen af te sluitcn voor'automobielen of motorrijtuigen o1' meer
dan trvee rvielen'. l)e tegenstanders van een dergelijke maatrcgcl voerden aan dat'evenals
aan de rijlvielen, de p:rarden ook rvel zullen gewennen aan de motorrijtuigen'en wezen
erop dat'het niet nooclig is de wegen af te sluiten, als heercn doctoren toch met een
aLrto daarover rnogen rijdcn, terwijl Dr. Schroot, zooals bekend is, steeds van zoo'n
vervoermiddel gebruik nraakt'. Besloten werd van de voorgcnomen maatregel af te
zicn'aangezien dit onbillijk zou zijn tcgcnover Dr. Schroot, die fèitelijk alleen voor
deze gemeente belanghcbbende is en als geneeskundige stceds dc geheele gemeente
moet doorkruisen'. Bor,enclien realiseerde de Raad zich dat'wanneer men de wegen
ging afsluiten, men feitelijk icmands hals ineens zou at.sniiden, in figuurJijke zin
gesproken'.'o5 In rgro verleenden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Àortcrdanlse Montschnppij rooÍ Sdtlitoir ver|oer'ob toestentrtrirrg 'ont ttet haar autontoltiel
alle voor autoriittrigen gedote,t verklaarde wegen itt dtzc provincie te bereiden Isic], dot]t
olleen it zooverre het nodig is ont te kofiet ao de $'oning vott dc te vervoeren patiëut e
doorna weder te gaofi fittÍ1t dcti nict afgesloten weg'.'ol
Ecn nu nog nauwelijks voLtrstelhaar probleem bij deze tlagclijkse visites vormde de Íoc-
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stanà ron de veelítl nog onwrllarde diik e polder\regen.'"3 In rlot opzicht lmtl de Hoek
sche \{aard gedurctulc de negentierde eeuw cett weitíg beníjclotswoordigc reputatie. In
de winter en in hel voor- e fiajaat wos het gecn zeldzaamheíd tlílt tnct1, oftt vat uit den
pokler raar het dorp of naar den Dijk te kontet, door de klei had te ploctercl. Geen wonder
rl,os het dat die wegen dikwijls moeilíjk te begaon of te beriitlen ttaÍen rn dat de roetgdflgers
grctig gebruik n.rokttn van de voetpaden, waorLtnder de zogenaattttk kerkepaadies.'''e Irt
zijn Schetsen uit Íle Prttorfu te iiasÍlÍ?,d gaf de \\'estmaase predikant Cornelis Eliza van
Koetsveld'"'een aardige indruk van het wegennet in de Hoeksche \\/aard in de eerste
helft van de negentiende eeuw. De toestand van de wegen scheen toen, althans in de
zomer niet zo slccht te zijn geweest. Van Koetsveld schreef daarover:'Onze weg leidde
ons regelrecht naar clc dijk die wij wilden bezoeken. Het was letteÍliik een weg, meer
niet: dat was een smalle strook lands, overal even smal, tusschen even snirlle sloten"Ën
de lvegen; het is waarlijk spotten, als men ze nog wegen noenrt; dc barre heide mag met
grooter recht dien nirirm dragen. Verbeeldt U lezer, een lang uitgestrekten modderpoel,
die geen rvater meer verTwelgen kan; een reep klei, door honderdcn paardepooten en
wagenwielen gcknced, en waarin het wagenspoor door twee strepeD \1.ater'!{ordt voorgesteld'. Met het voetpàd ernaast was hct volBerls Van Koetsveld niet veel beter gesteld:
eene hooge, glibbcrige afgeronde laag klei of een volgreeks van verbrijzelde en omrvoelde steenen'.'" Over de toestand van dc wegen in de winter in de Hoeksche Waard
was hij veef minder te spreken: Op initiatief van ecn in 186o opgerichte Commissie van
vtegsverbetering in dt Hoeksche l4/aard wcrdcn in de daaropvolgenrle jarcn de meeste
verbindingswegcn bcgrind en enkele van een'bestraat paardenpad'voorzien.'''
I)e stereotiepe tbrmulering waarin B. en \\'. van Oud-Beijerland in hun jaarlijks
Btedeneerd Verslog vrttt den Toestand v.ln ílc (;eDrcente, \'anaf r878 vermeldden dat de
'toestand en het onderhoud van de rvegcn niet te rvensen overlaten'''r doct vermoeden
dat deze vaststelling, althans in de laatste decennia van de negentiende eeurv, niet meer
helemaal met de realireit in overeenstemming was. Vanaf r88o was immers de toestand
van de wegen herhaaldelijk onderwerp van discussie in de Oud-Beijerlanclse raadsvergaderingen. Zo werd in 1887 door een der raaclsleden opgemerkt dat'ternaulvernood het
bestaande wordt onderhouden en de toestarld der straten zelfs een vreemdeling tot
ergernis strekt'.''r Ook cle diverse adressenT,irn ingezetenen aan dc gcnleenteraad en de
talrijke ingezonden brieven in het regionale Nierirvsólar/ geven alvast een !!at meer ge
nuanceerd beeld van de toestand van het r*egcnnet in Oud-Beiierlanrl cn in de Hoeksche
\Vaard in de laatste decennia r.an de vorige ceuw. Hadden in r877 cle Gedeputeerde
Staten van Zuid Holland de gemeenten lateD weten dat er plannen bcstonden'om de
wegen in den Hockschen Waard van schulp - in straat of grindwegcn te doen veralt
deren':'i en was in Oucl-Beijerland al in rt]78 een bescheiden begin gcnraakt met de
'verharding van cnkclc hoofdstraten met bazaltkeien',''6 toch bleek dat de toestand en het
onderhoud ervan in cle daarop volgende jaren nog voor nog heel rvat verbetering vatbaar
waren. ln 1884 richttc een t\\ intigtal inwoners zich tot de Raad met het dringend verzoek een deel lan dc \roorstraat te herstellen die'ai geruimen tiid in zecr slechte staat
verkeerde'en hoopte dat de Raad zou ingrijpen'eer een of ander ongeluk plaats heeft
en dan de put zal rvorden gedempt als het kalf verzopen is'. I)e toestand van de bewuste
straat was'dermatc onhoudbaar dat er regelmatig schade ontstond tloor het breken
van veren van rij en voertuigen, struikelcn van paarden en het vreselijk schokken van
het menselijk licha:rm'.''i In r896 deed l,odder, clie vanaf r89:. als gemeenteraadslid
zetelde,"3 een voorstel De Baan,2te een van de hoofdstraten van het dorp, te begrinten,
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een voorstel dat volgens Lodder'al in r799 door cle Raad in overweging was genomen'.
Voorts was volgens Lodder de verbetering van de bctrcffende straat'vooral uit oogpunt van menselijkheid'dringend noodzakelijk aangezien'de toestand van De Baan,
zoo slecht was dat bij regenachtig weder De Bían niet begaa» kon worden'."o ln r9o7
vroegen enkele ingezetenen het'Polderpad, welke pad voor inwoners dezer Gemeente
uit het zuidelijk gcdeelte en van den Zinkwegschendijk, u,aarvoor de Polderpad de
kortste verbindingsrveg is, het Srootste gedeelte van het jaar cloor zijn modderige toestand onbegaanbaar en haast voor voetgangers niet bruikbaar is'hetzij 'met steenslag of
grind te verharden, zoodat de pad ten allen tijde voor ieder begaanbaar is, zooals zulks
met de Zàndpad en een gedeelte van de tsaan het geval is,.::'ln rgrz richtten enkele be\loners van de Zinkrvegsche Dijk zich tot de Raad nret het verzoek'pogingen te willen
aanl{enden om tot opheffing van den onhoudbarcn toestand te geraken' aangezien 'bij
minder gunstig weder de Zinkwegsche Dilk al spoedig moeielijk begaanbaar wordt en
vooral in het najaar bij het vele rvagenverkeer voor hct bjeten- en aardappelenvervoer
niet alleen de rijrreg, maar ook ht,t voetpacl daarlangs in een modderpoel rvordt herschapen en dat het voor degenen, die geen riituig tc hunner beschikking hebben, bijna
onmogelijk is des Zondags ter kerke te gaan, terrvijl bij morgen en avond in het don
ker het gaan van eD naar de tramhalte niet zonder gcvaar geschiedtl"'In dat opzicht
rvas ook de oprichting, in r9o6, van de Zukl-Hollandsclt BeetttorteLsuikerlààrie,t, in de
volksmond bekend als de'peetnbriek', nauwelijks cen aanwinst te noemen. Bewoners
van de Molendi.jk klaagden'dat jaarlijks, gedurende de campagne van de Z.H.B. suikerfabriek, over den lvÍolendijk wel het drukste vcrkeer is'en dat een'\,an de hoofdoorzaken van de verontreiniging der straat is: het vervoer van pulp, vooral per tram,
aangezien de volgeladen prulpwagens soms geruimen tijd op de eene of andere plaats
blijven staan, waardoor het vocht dat uit de pulp kropt, zich met het op straat liggeDde
slijk tot een modderige massa verbindt'."1
N{et de wegen tussen Oud-Beijerland en de verschillende Hoeksche-Waardse dorpen
en buurtschappen was het nauwelijks beter gesteld. Konden B. en W. van Oud-Beijerland in r875 nog beweren dat'de wegen van Polderbesturen, corporatiën en andere
bijzondere personen in zeer goede staat wàrcn',"r zo blcck in rgrz deze toestand nog
voor veel veÍbeteringen vatb.rar te zi.in. In clatzeltde jaar deden enkele landbouwers
hun beklag over de deplorabele toestand van'de wegen in enkele Hoeksche-Waardse
polders'. Volgens dezen'treft men hier tot op heden geen grindwegen àan en aangezien
de bieten en aàrdappelteelt veel meer uitgebreid is dan in vroeger jaren, kan iedereen die
bij den landbouw betrokken is, wel denken welke toestanden bij een natten zomer en

herfst in die polders rlog bestaan. Bovendien wonen er nog verscheidene Iandbouwers en
arbeiders in de genoemde polders die in de winter zoo goed als van alle verkeer afgesloten zijn. Treft hun een ongeval of nroeten zij medische hulp inrocpen, bii nacht is er in
de winter niet aan te denken die wegen te berijden'.::5 Nrrchtclijkc visites bij afgelegen
wonende patiënten behoorden dan ook tot de heroÍek van de praktijk van de platteIandsarts. Zo vond de redactie van het regionale Nieuwsblad het in de uitzonderlijk
strenge winter van r895"6 de moeite van hct vernrelden waard dat de Numansdorpse
arts Cornelis Flohil'een ongeluk was overkomen'. De dokter werd'Zondagnacht per
rijtuig gehaald naar een patiènt aan de Schuringsche dijk. Bij Langerak gekomen gleed
het riituig van den dijk af en rolde omver. (lelukkig liep het goed af voor den dokter
en den voerman. Niemand kreeg letsel, ook niet het paard of het rijtuig'.r:, Een extra
probleem bij dergelijke nachtelijke visites \.\as het ontbreken van elke vornr van verlich-
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ting. Illustratief in dit verband is zeker ook het gegeven dat bij de oprichting van een
magonnieke \rriendenkring in de Hoeksche Waard in r874 uit praktische orerrnegingen
rverd besloten de avondlijke bijeenkomsten te [touden op'woensdag, digst voor of na
volle maan'."3 In r886 kreeg de ltaad van Oud-Beijerland een verzoek cen lantaarn te
plaatsen aan het Zandpad'dat voor hen de naaste weg is tot de kom der gemeente, olÍr
als gcleilicht te diencn ten einde te voorkomen hetgeen rceds meermalen plaats greep,
niet meer in een gevoeli8e of minder aangename aanraking te komen nret vuilnis
plaatsen of stinksloterr'rre en []el\,oners van enkele'woningen even buiten de molen
vooraan de Zinkweg'vroegen in 1889'een vaste lantaarn'te plaatsen aangezien zij 'ten
eenen male in stikdonkere duisternis verkeeren, zoodat ze bij ziekte en ongeval zich
daar moeilijk kunnen behelper'.'r'In november r899 richtten enkeie bervoners \-an het
Polderpad zich tot de Raad met het verzoek dit'pad gedurende de u.intermaanden des
avonds door middel van een lantaarn van gemeentewege te willen verlichtcn'aangezien
'de duisternis in genoemd pad sonrs van dien aard is, dat vooral met het oog op de slooten, rvelke zich voor een groot gedeelte aan beide ziiden van den rveg bcvinden, het
gevaarlijk is, in de donkere rvintermaanden, aldaar te loopen'rvaarbij zij de aandacht
vestiéiden'op de Heeren Doctoren, die des avonds of in den nacht, in het Polderpad
zieken moeten bezocken'.'r'En nog in r9o3 riclrtte een aantal bewoners v.rn de Zinkwegsche Dijk zich tot de Raad met het verzoek'een betere vcrlichting toe tc staan, onr
reden dat de tegenwoordige verlichting alleszins onvoldoende is, hetrvelk door ieder
zal worden erkcnd die onze thans zoo volkrijke rvijk beuoont, of daar bij avond voor
zijne zaken moet lvezen of geroepen wordt'.'r'
De vaak relatief grote àfstanden tussen de woonplaats van de arts en die van zijn patiënt cn het gebrek aan snelle transportmogelijkheden hadden ongetwijfeld hun invloed
op de diagnose en therapie. Zo noteerde Hers naar aanleiding van een behandeling van
eeD patiënte te Heinenoord in 1886:'De patiënte leefde in zeer armoedige omstandigheden, drie kwartier gaans van mijn woning; het onderzoek was daardoor onvolledigl'I
In spoedeisende gevallen was het ontbreken van snelle communicaticmogelijkheden
een niet gering probleem. Twee kinderen uit één gezin,4 en,l jaar oud, die aan difterie
Ieden, stierven in september r88j te Zuid - Beiierland. Die avond noteerdc Hers in zijn
r,r,irarop de patièntjes van mijne wooning verwijderd
rvaren en andere bezwaren maakten het verrichten der tracheotomie met hoop op succes

dagboek:'De groote afstand

onmogelijk'.'ra Een patièntje, dat bij het Vuurbaken op één uur gaans van het cen- rvoonde en'leed aan zwelling van het lichaam en verbazenci dispnoeisch'was, stierf op tt november t883. Hers sloot die dag zijn dagboek af
rnet de opmerking:'lk word den rren wee:"bij het kind geroepen, zij rvas bij mijn

trum van Oud-Beijerland

bezoek reeds gestorven'.'35
Als gevolg van het ontbreken van snelle transpoÍtmogeliikheden en het isolement
van de Hoeksche \\Iaard ten opzichte van de d ichtstbijzijn de ziekenhuizen in Rotterdanr en l)ordrecht, zag Hers zich meermaals verplicht een operatie bij de patiënt thuis
uit tc voeren. Zo rapporteerde hij in r88z over een operatie van een navelbreuk bij 'eene
gezonde, zestigjarige dame van cenen buitengewonen lichaamsomvang, waardoor zij
uren in het rond eene zekere beroemdheid heett verkregen'. Tijdens de operatie, die
piaatsvond te Numansdorp, zag het er naar uit dat alles naar rvens zou verlopen tot'de
heer Spruijt Ide Numansdorpse arts, Andries Landskroon Spruijt, die sar]en met Dr.
Lodder uit Oud-Beijerland, Hers assisteerde] mededeelde dat de hoeveelheid chloroform (wij hadden r5o gram meegebracht) verbrLrikt was.
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Daar minstrns t\,ree uÍen zouden verloopcn, eer wij chlorolirnr uit Oud-Beiierland zouden kunnen
lrekomen, dutrieerden wij of we zonder chlor'oform verdcr zouden opereeren, dan wel eerst op
nieuwen voorraad zoudel rvachten. Wc kozen het laatsre. lk liet versche warnrc carbolsoluties
gerecd makeD en bedekte de r,rondvlakte met daaÍin Bcdoopte sponsen. lnniddels werd de
patiënte n,akkcr cn zeer veel overredingskracht r,ras noodig om de vrouw te doen gekxrven, dat
alles tcnslotte bch nog terecht zou ko en. I!Íen brachr na twce uren, gedurende welke ik voortdurend met warmc sponsen de rvond drukte, de chlorofornl.'16

Toen eind novernber 1889 dringeld zijn hulp rvercl ingeroepen bij een vrouw clie'plotseliDg, terwiil zij aan tafel zat, was gaan vloeien' l1oteerdc hij:
Een klein uur daarna rvas ik

bii haar, de r rouw had veel blocdverlies gehad. De vrucht ligt buiten

de vagina, de navclstreng is nier afgescheurd. Het ostium laat gemakkelijk beide (ingers toe. Het
kost gecn nroeite de placenta te vcrlyijderen, eerst grootstc stuk, daarna nog kleinere stukjes.
Daar ik geen curettc bij mij had, nrocsl ik mij beperken tot het krabben met mijnc vingers.'ri

De afstand tusscn de woonplants van de arts en die van zijn patiënte, speelde onge
twijfeld ecn rol bij de dramatische afloop van een bevalling rvaarvan hii in rugr uitvoerig verslàg deed in een brief aan de Leidse hoogleraar Hector Treub.
Ik *,erd m.randagmiddag omstreeks vijf uren bij eene kraamvrouw geroepcn, terwijl ik hire n'ooning met mijn rijtuig pàsseerdc. Zij veÍtelcle mij den vorigcn avond pijnen te hebben gekregen
die de galschen nacht en dag hadden gcduurd, vrij hevig waren gerveest en volgtns haar zeggen
het kind niets vooruit brachten. Zij zou mij 's avonds hcbben laten halen, maar.ichtte het niet
krvaad, nu ik toch voorbiikrvam, haar eens tc onderzoeken. I)e vrouw was voor de r'ijfde keer
z\ran8cr, de bevalling w'as de vorige malen zeer snel verloopcn. het kind w'as eenmaal recds geboren
voor miine kornst.

Toen de bevalling minder vlot vorderde dan Hers aanvankelilk had kunnen voorzien,

besloot hi.i ile tang aan te leggen.'lk zend den nran naar miine wooning, met den
boodschap dcn firrceps mede te brengen.' Kostbare tijd zou intussen verstrijken. Nadat
de man met het instrument is teruggekeerd, yervolgt Hers:
Het hoofdie is niet tc belr-egen. lk neem t.lr'ec maien de lepcls iveg en leg ze tclkcns ,'pnretrw

aa

n,

ik trek naar beneden, maar met ccn beklemd hart, in ieder gleval nlet veel inder kracht dan
meerrnalen in soortgelijke gevallen lnet succes door mij is verricht. De vrouw vcrliest bloed tij-

Ik nccm de lepels weg en zcnd om
Lodder met het verzock o.a. een períoratorium mede te brengen. I)eze komt na L'cn uuÍ.

dens de tractics, ik heb het gevoel alsof het hoofdje kràakt.

Het mocht niet baten. Het kjnd rverd dood gieboren. 1\vee dagen Iater overleed ook de
moeder.zrl

De Hoeksche Waard was in de vorige eeuw nog ecn zeer geïsoleerd eilirncl. In 1875
rapporteerden ts. en W. van Oud-lleijerland dat'voor passagiers en goederen in deze
gen1eente de stoomboot'De Oude Maas'bestond en voor koopmansgoecleren, schui
ten of vaartrigen van schippers vrrcnde voor privé-rekening, werden gebruikt. Andere
middelen van vervoer worden alhier niet gevonden. Alles gaat in dit opzicht zijn ge
1{ooneni eeDvoudigen en geregclden gang'.:re In r896 werd een nieuwe stoomboot, de
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Oude Maas,ll.l in dc vaart genomen. Het rvas 'eene flinke, stevige schroeftroot die
prachtig op 't water ligt'en zeer snel bleek te varen en waarin'naast ceDe flinke ruime,
keurig, net en gemakkelijk ingcrichte kajuit ecrste klasse in het achtcrgedeelte van het
schip, beneden een allerliefst paviijoen voor'niet rooken'w,ls voorzicn'terwiil daàrbo\-en
op het achtertlck een aardig glazen salon staat waarin het ook zeer gezellig zitl Dat deze
nieuwe veerboot'zeker voor het reizende publiek een flinke verbetering betekende'''tn
gold maar in zoverre ook de nieulvc boot in periodes van strenge vorst en iisg,rng, niet
uit de Yaart moest worden Benomen en de bervoners van een groot deel van de Hoeksche Waard r.rpnieuw in cen vrijrvel volledig isolement waren opgesloten.
hen aanmerkelijke verbetering in deze situatie kwan'r er toen il ru88 met de bouw
van de'Barendregtse brug'over de Oude Maas de eerste vnste oeververbinding tussen de
Hoeksche \{aard en het !asteland tot stand krvam.'r' Naar aanleiding van de opening van
'dit eerste vcrbindingsnriddel met den vasten rvrl dat aanvankelijk door vele bewoncrs
van de Hocksche Waard net weinig sympathic was begroet verklaarden velen, clie zoo
voor zaken als voor genoegen dien dag van het nieuu.e verbindingsmiddel gebruik
maakten, niet te hebben kunnen denken, dat de afstand tusschen tle Hoeksche Waard
en de verschillende gemeenten in het eiland I]selmonde, ook Rottcrdam, door dc brug
zoo bekort zou worden.''+'Enkele dagen na de opening van de brug ranl ecn iowoner
uit Heinenoord de proef op de sorrt en verklaarde na afloop dat hij in viif kwartier bii
de uitspanning van Koedam te Rotterdam af,'{r bij zijn rvoning rvas gcreden.'| F-lt jaar
later, op r november r899, kon over deze Barendregste brug, de cerste stoomtíarn van
de Rotterdamsche 'framwegmaatschappij de Hoeksche \4'aard binnenriiden en werden
de Iijnen Rottcrdam-Nunansdorp Zuid-Bcijerland en Kroosrvijk-Oud-Beijerland geopend;'r5 in r9o3 werd de lijn van Oud Beijerland naar Gouclsrvaard doorgetrokken en in
r9o4 kwam de lijn Blaakschedijk Striien tot stand.'16 Voor Hers'dagclijkse praktijk was
de stoomtÍam kennelijk maar van geringe betekenis:
I)e tram naar Goudswairrd is sedcrt eeIr paar wekcn geopend. Hct was vandaag, ter gelegcnheid
van den Henrelvaartsdag, bizonder druk mct passagiers van en naar die afgelegen gerrcentc.

lk rijd

zoo nu en tlan $'cleens nree naar de Zinkweg;ecn relourtje kost rf.ents! de dienstregelin!iis van
dien àard dxt ik ter tijdsbespàÍing niet met yoordeel heen en weer kan riiden, omdat de tiidstippen
waarop de van Oud Beijerland komende en cr heen gaande trcinen van dcn Zinkweg vcrlrelC(en,
tc vecl uiteen l(Dpen.r47

Het rvas de ionge Goudswaardse arts, \{iilem van Ravensteijn die het probleem van de
afitanden tussen de Hoeksche Waardse gcnreenten onderling en hun isolenrent ten
opzichtc van de ziekenhuizen buiten het eiland aan de orcic steJde.'lèr gelegenheid van
de oprichtingsvergadering van een plaatselijke afdeling van de r.ereniging het ()toene
I(rrris, in r9oj,'{3 illustreerde Van R.lvensteijn het problc'em met enkele recentc voorbeelden uit zijn praktijk, zoals'een geval van hevige bloedspuwing, waarbij na 4 uur
wirchtens de teleurstcllende boodschap kwam dat te Oud Beiierlancl geen ijs tc beko
nren rvas'en van'de man die hier kort geleden eene inrvcndige verrvonding bckrvam en
mogelijk in ecn ziekenhuis behouden zou zijn geweest maar u'aarbij eenc overbrenging per rijtuig naar Rotterdam dcn arts niet geraden vond'. Van Ilavcnsteijl besloot
zijn pleidooi mct de aanbeveling dirt de verschillende Croenekruisvcrenigingen zouden
iiveren voor'de stichtin;t van een ziekenhuis, bijvoorbeeld te Oud - Bei jerlan cl'. l)at een
ziekenhuis in een relatief kleine gersoleerde plaats als Oud-Beijerlald rvel degelijk tot
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de nrogelijkheden behoorde, en waarschijnliik had Van Ravensteijn zich hierdoor laten
inspireren, bewees het nauwelijks zeshonderd zielen tellendc Noordgouwe op het
naburige eiland Schouwen-Duivelarrd rvaar in december rgoz een hlein ziekenhuis was
opgericht.'re Een ziekenhuis in de Hoeksche \\'aard zou er niet komen. Voor specialistische hulpverlening bleven de inwoners van het eilirnd aangeu,ezen op de ziekenhuizen in Dordrecht en Rotterdam. Dc dienstregeling van de stoomtram van de RTM die,
zoals gezegd, dagelijks de verbinding tussen de grootste dorpcn in de Hoeksche
\{aard, Dordrecht en Rotterdan'r verzorgde, bleek nog niet in alle noden te kunnen
voorzien. Welke beperkingen de dienstregeling van .le stoomtrim voor de medische
hulpverlening betekende, blijkt uit een tweetal aantekeningen in Hers'dagboek. Op r6
januari rgrz noteerde hij het geval van het veertienjarig zoontje van de postbode \ran
D., dat'diarrhé had gehad, de r5e Januari school was geweesti vannrorgen had getrraakt
en nu pijn in de ileo-coecaalstreek had'en bij drukking'op circumscripte plaats rcchts
van de navel, pijn c'n rvat \veerstànd'vond. Hij noest zich beperken tot'iis op den
buik'aangezien het'te laat in den avond lvas ol-n weg te zenden naar het ziekerrhuis aan
de Coolsingel'."o Een speling van het lot zorgde ervoor dat hij precies cen jaar later bij de
vader van de joÍrgen werd geroepen'wegcns pijn in den buikl'Hij had dit al twee dagen
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gehad, maar was er nlee rond blijven loopen, had toen wat gebraakt'. Hers constateer
de'duidelijk défense, pijn bij drukken op de plaats van lrÍc. Burney'en stelde 's anderendaags de diagnose op'biina zeker appendicitis' rrlaar moest af$.achten omdat het
'te laat was om de patiënt direct raar het ziekenhuis te zenden'."r
Bovendicn bestond bij een groot deel van de bevolking een duidelijke weerzin tegen
ziekenhuisopname. 'De tijdige opnaÍne van een zieke in een ziekenhuis stuit in den
regel af op den onwil van patiënt en omgeving, die hct beiden nog cen dagJe wenschen
aan te zien. F,erst als de toestand zeer $,anhopig is ge,vorden, zoodat patiënt geen rvil, dus
ook geen onwil meer heeft en de omgeving duidelijk zict, dat ze tegeD het verplegen in
zulk een toestand niet opgewassen is, wordt dit verzet gebroken; en het is dan voor den
geneesheer, die reeds dagen, misschien weken op overbrengen heeft a:rngedrongen, zeer
moeilijk om te zeggen; neen, nu is het te laat, nu geef ik geen verklaring meer af'aldus cle
Brabantse medicus Noordijk die in r9cl4 \,oorts vaststelde dar'nog altijd de zieken per rijtuig naar de gasthuizen rvorden gebracht; en \r'ie zich voorstelt, dat een uitgeputte Iijder
aan pneumonie of aan decompensatio cordis door ongeschoolde personen moet worden
aangekleed, van nauwe trappen gesjord, dubbel in een rijtuig moet worden geheschen en
dan hangende tegen een ander persoon, dikwijls tusschen twee personen in, in et'n
veel te kleine ruimte over straatsteenen te worden gehost; wie zich dit alles voorstelt
kan wel begrijpen, dat menigeen, die te huis reeds op het uiterste $as, dit geen z4 uur
overleelil Noordijk plejtte er voor'dat het overbrengen van zieken naar de ziekenhuizcn
een decl wordt van dcn ziekenhuisclicnst en dat dit niet meer per Íijtuig, maar alti.id
per raderbrancard en door verplegingspersoueel van het ziekenhuis geschiedt'. Tevens
stelde hij vast dat er'nog een zeer mal vooroordeel tegen het vcrvoer per brancard'
bestond, en veronderstelde dat'in de volksconciëntie dc brancard te nauw werd Beas
socieerd met de politie, misschien is nren bang zich als drenkeling of zelfmoordenaar
te compromitteererl'.r5':
Van het gebruik van een ziekenmand die in Oud-Beijerland al in r89-t acnwezig was
'voor het vervoer van personen lijdend aan een besmettelijke ziekte''rr is in Hers'dagboek geen spoor te vindcn. Enige verbetering op het gebied van het ziekenvervoer in de
Hoeksche \{aard krvam tot stand toen in maart r9o9 dc eerste'ziekenautomobielwagen'
yan de Rottertlamsche Maatschappij yoot Sanítair Vctvoet in gebruik weÍd genolnen.
'Deze wirgen was om te voorkomen dat de zon te veel haar invloed doet gelden en het in
het riituig te warm zou worden, grijs geverfd. De achterste zijruiten zijn openklapbaar,
doch zoodanig, dat het inwaaien van stof rvordt vermeden'. De lv:iglen werd'inwendig
verlicht door vier electrische lampen, die tvee aan trree aangestoken konden rvorden'.

Binnenin bevond zich'een brancard die loopt op rails. Die rails liggcn niet direct op
den vloer der wagen, mdar steunen op vier kolomnretjes, waarin zich veeren bevinden

zoodat cle schokken, cloor het rijden oltstaan, eerst gebroken worden door de zeer
zware luchtbanden, daarna door de veeren van het rijtuig en ten slotte nog door de
veeren in de kolommetjes'. Bij de wagen hoorden'een smalle en een breede brancard,
voor kleinere en grootere personenr terwijl de smailc bovendien nog verstelbaar is otlr
gebruikt te kunnen worden voor kinderen'. Verder kon'de geheele Lrrancard met rails
en al worden uitgenomen en rvorden vervangen door een ziekenstoel voor het vervoer
van hoogbejaardcn en van zieken, r.rier toestald een vervoeren in liggende houding
niet gedoogt'. Aan de voorzijde bevond zich'in den wagen een W.C. die, geheel met
leer gecapitonneerd, bij niet gebruik kan dienst doen als fauteuil'. Daarnaast was'dc
helft van het aantal ruiten in den wagen van matglas, de andere helft van spiegelglas.
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De eerstc anrbulance van het Rotterdaarsr-/re IÍaatschappii roor Sattitai Vervoer

Niet alle ruiten zijn van matglas opdat dan niet ernstigc zieken, die ovel een langen
afstand vervoerd moeten worden, ook eens naar buiten zouden kunnen kijken'."1
\Iermeldingcn van hospitalisatic zijn in Hers'dagboek overigens zeldzalrm. In enkele
gelallen raaclde hij patiënten bij rvie een chirurgischc ingreep noodzakclijk rvas,'naar
het ziekenhuis te Baan':tj of werden patiënten die een bijzondere behandcling nodig
hadden doorverrvezen naar een gespecialiseeÍde instelling. Zo rverden patiènten met
huidtuberculose vanaf april r9r voor een lichttherapie doorverwezen nairr het Rotter
damse Finseninstituut."6 In r9o7 liet hij een patièntc rret een'erg dikke buik waarin
een zeer groote tumor te voelen'was, opnemen in het Rotterdamse DiaconessenhuisrtT
dat in 1893 op initiatief van de HerYormde Genleente van Rotterdan'r airD de \\restersingel rvas geopcnd."3 In enkele gcvallen werden ps1'chiatrische patiènter opgenomen
in het 'kran kz in nigengesticht te Dordrecht' (1887) of in het'krankzinnigengesticht te

irlt97), Als bijzonderheid bij een patiënte 'dir in den nacht van 28 op 29 mei
zeer
boos was gewordcn en haren vader te lijf had geu.ild, notecrc'le hij dat deze
I18871
'kalm in het r ijtuig was gestapt'en 'Jr mei naar het krankzinnigengesticht te Dordrecht
was gebracht'.'6" Opvallend gering in verhouding tot het aanzienlijk aantal gevallen van
tuberculose dat hij in zijn dagbock beschreef, is het anntal vermeldingen van patiëDtel
die hij in een sanatorium liet opnemen.:6'
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In r9o9 mecnde Hers te kunncr vaststellen dat'n]er in frequenter gcvallen geneeskundige hulp irrroept voor minder ernstige zaken dan vroeger het geval'u'as.'o'Uit ziin
dagboek blijkt inderdaad dat hii niet zelden rverd geconfronteerd met ziektegevallen
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waarin dager, sonrs wekenrí'r of ma.lnden,'óa zelfs iaren werd Sewacht alvorens nledische
hulp werd gezocht. Vermelclingen hieromtrent ziln vooral te vinden in dc aantekeningen
over de eerste iaren r.an zijn praktijk rvaarin hij nog niet of niruu.elijks rret de anamnese van ziin patiènten bekend was. Een selectie uit ziin eerste praktijkjaar: Pieter de
K. raadpleegde hem op r5 mei 1881 nadat hij al'sedert een dag of ro kie.pijn en orngezichtspijn'had.'6t De negentiende mei kreeg hij \'. in behandelinS, een 66-iarige
man '<lie sedert r r/z jaar pijn in den rechter schouder heeft''6n en eind nei van dat jaar
rverd hij geconsulteerd door W.B. clie'lijdt sedert vorig najaar :ran harnvater'.'6r In juni
r88i zag hij een'sterke coniunctivitis'bij een vrouu' die 'sedert t4 dagen pijn. ettering
en onvermogen om te zien aan het linkeroog'had.'n3'B. uit Nieuw-Beijerland'raadpleegde hem begin juni r881, nadat hij ongeveer r5 wcken daarvoor, na een wandeling
'door kou plotseling aan beide kanten doof rvas gervorden''6e en \\r. van R. won pas
medisch advies in nadat hij 'reeds u jaren hevige ieuk op den rug'had en hij 'er niet

van slapcn kanl'r" ln juni r88r zag hij een kind dat'sinds 6 maanden een gezwel in de
arm'':' had en in september van dat jaar behandelde hii een patiënt die':tl enige maan
den last bij het slikken'had.'i'In juni 1883 ontlastte hii 'een weinig dikke pus'bii een
zoon van [. van der L., die veertien dagen dirarvoor'met de zool van de linkerhiel in
een spijker was getrapt'.';r
Soms was de patiënt'al geruimen tijd'zick r,óór zijn hulp werd ingerocpen.';{ Nadat
hij eind februari r884 werd geroepcn in het arbeidersgezin':T5 virn Adrianus van der S.
bij een kind dat'reeds 14 dagen stil had gelegen en de'laatste trvee daSen geen teeken

van bervustzi.jn meer had gegeven'kon hij 'geen verbetering in de toestand vaststellen
en overleed het kind enkele dagen later'.'/6
In enkele gevallen kwanr zijn medische hulp te laat.'loen hij vroeg in de morgen van
8 december r887 werd geroepen bij een kind van ro maanden dat'eerst aan diarrhé had
geleden en convulsies hacl', noteerde Hers'ecnige oogenblikken na mijne komst stierf
het kindl';: tr-aar aanleiding van een behandeling van een patiënt met een'zecr belangrijke icterus'die op r novembcr r9o7 aan cholangitis (ontsteking van de galu,egen)
overleed, noteerde hij: 'Toen men mij den z5en October riep, was de man al doodziek'.':8
In enkele gevallen rvaarin medische hulp laattijdig werd ingeroepen speelde geldgebrek
ongetwijfeld een belangrijke rol.'l)ikrvijls, zeer dikrviils, zoo rvordt er getuigd, heeft
het inroepen van geneeskurdige hulp slechts in den uitersten nood plaats'werd in r9o8
op een congres voor openbare gezondheidsregeling te Dordrecht in r908 vastgesteld,
'vaak rvordt gervacht tot dat het te laat is, en hoewel ook kosteloze geneeskundige hLrlp
somwijlen kan worden verstrekt, bij vele arbeiders is het hun cer te na om een armendokter te vragen, tenvijl bij eenigszins langdurige ziekte zi.j zelf niet kunnen betalen.
Niet r«xlr de eigenlijke arnren, zoo vcrklaart een ander, maar voor den betcren arbeider is
de dokterskwestie moeielijk; zij u'illen wel maàr kunnen niet betalen. In vele streken laat
de voorziening in geneeskundige hulp nog immers veel, zelfs zeer veel te wenschen over,
zegt lveer een ander en een derde van elders voegt er aan toe: voor eigen rekening den
dokter ootbieden gaat bijnir niet dtxrr de hooge kosten, de geneeskundige hulp is schaars
en nloet soms uren ver gehaald rvorden; zelfs moet, om ook van gemeentewege geholpcn te rvorden, dikwiils aan zooveel formaliteiten rvorden voldaan, dat bij een ernstige
ziekte ook daarom de hulp soms te laat komt. De gemeentebesturen, wordt uit een ande
re streck weer geroepen, trckken zich de ziekteverzorging vaak weinig aan, en tenslotte
resumeert een ander: daar het verkrijgen van geneeskundige hulp over het algemeen
duur is, rvordt er al te dikwijls te lang gervacht deze hulp in te roepen en is de sch;ramte
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ont zich tot het armbestuur of de diaconie te wendc'n vaak oorzaak, dat degeen, die het
minst uit het gezin gemist kan rvorden, vroegtijdig sterft. Deze eerliike, werkzame
bevolking van het platteland, als hct uare de geheele arbeidersstand aldaar, erlangt
slechts in den uitersten nood geneeskundige hulp en deze hulp, wanneer eigen finantieele krachten te kort schieten, kan slechts verkregeu worden bij wijze van armenzorg
en bedceling'.'ie

In enkele gevaller rverd het inwinnen van medisch advies uitgesteld orndat eert aan
doening oi ziekte niet als zodanig werd herkend. Zo werd Hers in juli r88r gecolsulteerd
door een 66 jarige patiènt die'sedert paar dagen pijnen in buik had en veel pijnlijke
persingen, waarop weinig ontlasting'volgde. De'patiënt vertoont rcchts een vrij Srote
hernia scrotalis, die terug te brengen is'noteerde Hers'maar door den patiënt meer
dan :o jaar buiten gehouden is. Patiënt meent hiernrede geboren te zijn'.'3" In r89r
behandelde hii een man die al'zo jaar leed aan belangriik hygronra praepatellare op de

knie''r' (slijmbeursontsteking vóór cle knieschijf gelegen ).
Zelden werd hocsten door de piltiënt als ziektesymptoom herkend om nedische
hLrlp in te roepen.'3'l)e'patiënt hocst reeds 25 jaren'constaleerdc Hers in septeinber
r88r'3rerr in december r882 onderzocht hij een uiterst verzwakte rnan, die kortademig
was - tiidens het onderzoek rvordt de patiënt zoo zrvak dat hii bijna om zou vallen die zei 'sedert jareD te hoesten'.rir In r889 diagnosticeerde hij een longontstekirg bij
een patiënt die'zegt altijd te hoesten''st en in tlecember r9o9 behandelde hij een
patitnt bij wie het'eten niet wil zakken, alsof het er niet door wil' en merkte terloops
op'de man is vlasarbeider en hoest 's rvinters altijd'.'N6
Ook vrees voor pijn bij het lichane)ijk onderzoek oí voor een pijnlijke behandeling,
al of niet in combinatie met pudeur, weerhield de patiënt ervan mcdische hulp in te
roepen. \\harschijnlijk rvas het ook vrees voor de pijnlijke behandeling die de man
rveerhield niet eerder dan in noveruber r888 Hers tc raadplegen toen deze een'corpus
alienum'vond, dat rceds veertien dagen op rechter cornea verwijld had"8i en in januari
r889 ontdekte hij bij cen pariènt bii wie'heden middag een stukje ijzer in het linker
oog is gekomen'een'klein zu.art puntje rechts van de linker cornea in de sclera, dat
zeer diep zit en volgens den man reeds 5 jaren daarin vertoeft-'33 In augustus r88r vond
hij een abces en'een complete Íistel'bij een patiënt die'wegcns de pijn bijna niet kan
zitten en sedert een jaar gevoel van drukking rond de anus'had.'3e Pudeur speelde
ongetrvijfèld ook ccn rol in 188r bij de man pas ra twaalf weken nedische hulp inriep
rvegens'phimosis rraarbii binnen- en buitenblad tot eene rvulstige vergroeide massa
waren overgegaan'.re"
Meer dan eens maakt Hers in zijn dagboek melding van een operiltie, of een bewerking
met instrumenten, die werd geweigerd. Nadat hij in juli 1883 bij een jongen probeerde
met een spuitje vaD Pravaz pus uit de borstholte op te zuigeD en daarna'tcr plaatse
van dc prik van Pravaz het aanzetstuk van een aspirator vaD potain drie centimeters
haci ingestoken, bleek de verdere potain een klein gebrek te bezitten, waardoor rvii niet
konden aspireeren en de naald uit moesten halen. r4 juli. De jongen wil niet laten
opereeren. Mors 2 augustus.''!' Begirr augustus r89z noteerde hij hoc bij 'Vrouw V. die
voor veertien dagen een stuk en daarna nog enkele vrij groote vuile stinkende stukken
kltijt geraakt was, cn een klein vuil stuk lhad] verrvijderd maar curetteeren niet was
toegestaan'.'e'
Nadat hii in den avond van:4 Juni 1890 was gerocpen bij een kind van bijna drie
jareD eud met stenosis Iaryngis', een patiëntje van zijn collega Lodder, stelde deze voor
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'den volgenden morSen te opeÍeeren, wat wordt geweigerd. Het kind is's avonds over
leden'.'er

In juni r89r werd zijn hulp ingeroepcn bij een difteriepatiëntie, een iongetjc vin 6
jaar dat al'enkele dagen aan keelpijn lecdl Bij zijn komst vond hij 'stridorcuze in- en
expiratie, het gezicht is bedekt met z$'eet, het kind is stil, niet slaperig'. Hij besloot de
aantekening van die dag met de vaststelling:'Het kind is stil gestorven nadat trachco
tomie niet'rl,erd toegestaan'.:e4ln augustus r894 werd zijn hulp ingeroepen bij een kind
van n jaar dat'al in geen acht dagen kon slikkeol Nadat de ouders het'niet gloed vonden
te sondeeren' overleed het patiëntje'tenslotte aan vermagering en uitputting'.'e5
Niet zelden werd gewacht medisch irdvies in te winnen en probeerde de patiënt zelf
genezing te vinden door het gebruik van volksgcneesmiddelen. Vernteldingen van deze
vormen van zelfmedicatie zijn in het dagboek eerder zeldzaamheden. In december t88r
zag hij hoe bij een patiènte die'voor ecni6le weken een wrat op de kin had weggebrand,
deze twecmaal groter was teruggekomen"e6 en in nraart r8tt: behandelde hij een patiënte
die'bleek, moe en slaperig was'met santonine leen wormafdrijvend middell nadat
'u.ormkruid' dat de vrouw op eigen initiatief had ingenomcn niet had geholpen."r Bii
een jongen met een'hordeolum op het linker oog'constàteerde hij in r883 dat het
'bovenste ooglid ontstoken, rood en pijnlijk wirs tengevolge varr de tocdiening van
melk op het oog'.'e3 In t888 vond hii een bit een prtièntc bij u'ie een'abces om rechtet
tepel spontaan was doorgebrokcn' een 'g1oed granuleerendc u'ond, waarop u,eegbladeren
liggenl'e, Bijzonder populair was oleum terebinthinae sulfuratum, betcr bekend als
Haarlemmerolie. Dit *.as een mengsel van raapolie, terpentiirt en zrvavel, naar het
geheim gehouden voorschrift van de Haarlemse schoolmeester Claes Tillv (r66t-r/14)
en dat bekend stond als een probaat nriddel tegcn de meest uiteenlopende kwalen,
zoals nier- en galstenen, geelzucht, ontstekingen, griep en haaruitval en zelfs in godsdienstige termen werd aanbevolen als'een wonder voor goedwilligen waarin dc genade des
Allerhoogsten zich wonderlijk had geopenbaardlro" Hct gebruik van deze Haarlemmerolie vermeldt Hers slechts eennalig, in augustus 1884, bii een vrourv met'een eigroot
praepatellair hygroom'. Nadat insmeren met Jodiumtinctuur niet had geholpen, was de
vrouw'toen op eigen houtje met inwrijvingen nret Haarlemmerolie begonnen, waarna
het beursgezwel is gaan slinken en nu bijna verdrvenen is'. Hers vroeg zich af'of hier
het sterke wrijven dan wel een specifieke eigenschap der olie gewerkt heeÍt'.ro' In 1894
stelde hij bij een patiënt met'cystitis pyelitis'vast dat het'drinken van aÍireksel van
aardbeienblaren helptlr"'In rgrr noteerde hij het geval van een vrourv die'bloed had
gebraakt na het slikken van een pil van den droogist'.roi Onschuldiger tenslotte was de
'ringbaard'die hij in r9r3 als bijzonderht'id noteerde in de casrrs ven een patiènt die
'het altijd aan de keel heeft'.ror
Naast de geneesmiddelen die men tot de volksgeneeskunde kan rekencn waren er de
zogenaamde geheim- of kwakzalversmirldelen. In de periode r88o-r9oo konden allerlei
alternatieve geneesrvijzen zich bij het grote publiek io een stijgende populariteit verheugen. Klachten van de kant van de oÍïiciéle geneeskundigen over allerlei vormen
van kwakzalverij en het onbevocgd uitoefenen virn de gereeskunde waren sinds l88o
evenzeer aan de orde van de dag. Dertien jaar na het invoeren van de geneeskundige
wetteo verscheen in 1878 van de gebroeders Bruinsma hct boekje Kwakzolverii ntt ge-
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wet van 11J65 geen vat had.:lo5 Het Iot van
het ondeskundig publiek, dat bij herhaling
rverd ran de Lrlakz.rlverii, ging
'lr,.htofíer
de gebroeders Bruinsma dermate aan het
hart dat zii trachtten anderen voor hun
werk te interesseren, hetgeen uiteindelijk
leidde tot de oprichting op r januari r8til
van de Ve,rcenigirtg lcgcn cle Kt,okzalwrij.
l)e vereniging had'een eenvoudig middel
Eievonden om een indruk te geven van de
gerveldige afmetingen, u.elke de ku'akzal
verij met geneesmiddelen in ons land, dank
zij de hulp dcr pers heeft aangenomen. Het
u.apen bij haar onderzoek was de schaar.
Uit 65 nieulvsbladen, uit alle streken van
het Iand, knipte zij een maand Iang, alle
kwakzalversaankondigingen uit, en voegde
die biieen lol een vcrzamelinB vnn ruim
troo nun:merr'.'on Het zal Hcrs zeLer niet
zijn ontgaan dat in die jaren ook het re-
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Adverrenric in het Ni.,ry,sà/dd

waarmec hij met dcrc Ienomcucn in zijn
praktijk werd geconfronteerd ongetwi.lfeld hoger moet ziin geweest dan deze r'.aarmee
hii hiervan in zijn dagboek melding maakte. Dat de kwakzalveri.j als randfenomeen
van de medische praktijk, wel degeliik de irandacht van Hers en zijn collega's had, kan
worden opgemaakt uit de verslagen van enkele vergadcringen van de A.ldeling De
Zuid-Hollandsche Eilartdenvan NÀÍG. In een afdclingsvergadering, in april r886 $.erd
een circulaire van de Vereeriging tegen de Kwakzalveril, betrelfendc de onbevocgde uitoefening der geneeskunst en de verstrekking van geneesmiddclen door ontrevoegden
behandeldr", en in r1189 kwam'een geval van acute septicaen.rie, waarschijnlijk veroorzaakt door de applicatie van beschimmeld vet op een wondje aan een vinger'ter spraker('i
en nog in r9o9 bleek dat 14 van <le r7 medici die in tle regio Hoeksche \{aar<1 en Dubbeldam praktiseerden min of nleer'de ervaring haddel opgedaan dat in hunnen praktijk kruakzalversmiddelen werden gebruikt en hulp u'erd gezocht bij onbevoegden.
Genoemd rverden o.a. Abdijstroop, Forster's nierpillen, Kloosterbalsem, pinkpillen en
druivenborsthonig. Het inroepen van geneeskundige hulp rverd naar aller oordeel
hierdoor vcrtraagd. Uit een aantal 'goed geconstateerdc gevallen' gaf de commissie de
volgende bloemlezing:'Een geneesheer schriift dat hem meerdere gevallen bekend zijn
van patiënten rr.ier gezondheid tloor het genoemde rverd benadeeld, eenmaal zeer
beslist met doodelijken afloop. Een patiënte van eenen anderen geneesheer had suiker-
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tijd dieet gehouden, zij maakte het redelijk rvel. Atteer van het langer
volgen van het dieet deed haar naar clen krvakzalver gaan, die verklaarde dat zij geen
suikcrziekte had en alles kon cten. Zij stierf kortcn tijd daarna aan diabetes coma. Een
lijder aan chronisch nierlijden kreeg hevige pijnen en bloedrvatcren nir het gebruik van
Haarlemmerolie, Een geleesheer raadde eene patiëntc lijdende aan een blaaslijden
iran, zich door een specialiteit te laten behandelen. Zij had hierin geen lust en zocht
toen vier nlaanden iang heil bij eenen kwakzalver en een homeopatischen arts te
Rotterdam. Beiden gaven medicijnen zonder de patiènte gezien te hebben. [)e geneeshcer, na verloop van dien tijd ontboden, constateerde groote r.erergering. Een spccialiteit, die haar in het gesticht Eudokia onderzocht, moest verklaren dat er weinig hoop
op beterschap meer bestond. Een breuklijder had zich in verbinding gesteld met
ienrand te Londen en na overzcnding van Dl1.4o banden en een smeersel oDtvangen.
Er ontrvikkelde zich trvee dagen na het begin van het smeeren op dc behandelde plaats
eene verzwering'..'"'q Op uitnodiging van de plaatselijke nedicus Ary de Reus hield de
Àmsterdamse medicus dr. E.l. Abrahams in novcrnber rgrz te Heinenoord een lezing
over kwakzalverij.r'o Hierin noemde Abrahams ondcr meer:
ziekte en langen

VooI stuipen een uitje in t bed, voor de ingewanden venkel, voor oogontsteking nuchter speeksel,
voor beenziekten weegbladeren, licfst orlliewassen, opdat er zooveel te spoediger ccrr ontsteking
kon plaats griipcn, tegen voetrvonden spinrag en tegen bedwateren,'t consumeercn lrn ecn boterharn bestreken met cen zeker soort van beestias. IPcdiculus capitis, hoofdluis] Vervolgens de
natuurgeneeskunde Knijgrs lsicl waterbchandeling, '1 vceh uldig gebruik van Haarlemncr-olie,
n'aartegen niet genoeg kan gcwaarschuwd uorden, de wijze van rverken door beroeps'kwakzalvers.
re bchandeling per brief, wat natuurlijk cioor clk weldcnkend mensch als nonsens heschous'd
worden. :c genezing door natuurkrachter vooral mel behulp van elcctriciteit het Volta-kruis
van ;o cts.,'t u'elk alle kwalen geneest, mits men het op den bloten borst draagt,'t 4 x zoo groote
kruis, ook natuurlijk veel nrcer geld kosten, r.ervaardigd door ten nooit bestaanden professor uit
Kopenhagen, de electrische gordel of 't centuur \.an Dr. Sanders van Dfl. r5, geschikt voor allcs. Wie
kent niet de Abdij siroop uil'klooster Sancto Paulo'te Carlhagcna, de Pinkpillcn, FoÍsters nierpil
len, euz., slikt ze maat 't hclpt niets, maar zoodoende bezorgt je den Kwak toch geld in clen zak.

Vervolgens besprak Abrahams'de verschillende wonderdokters, o.a.'t St:rphorsterboertje,r'I en Bijsterveldt'' cn stelde hunne wonderdadige geneesl,ijze duidelijk met
vcle en zeer sprekende voorbeelden in een helder daglicht, summa sumÍnarutrr, ze
laten je betalen en nog eens betalen om jc er tenslotÍe toch dood te laten gaan of de
patient komt bij zijn dokter tcrecht, die dan aan 't knoeiwerk van zoo'n wonderdokter
zich kan vergasten, om tc eindigen met den raad te geven: 'Ca toch nooit naar een kwakzalver, gebruik liever de nredici, ge hcbt imnrcrs slechts eenrnaal uw levcD te verliezen'.
In rt38l-r884 sticrven in een periode van elf maanden in Oud-Beiierland in totaal 2o7
personen aan de pokken ofbijna 49o van de totale bevolkingr'1of3o,t7o van het totaal
aantal slachtoffers (62:) in geheel Nederland.r'a [n de laatste week van november 1883
irlleen al rverden .17 perso[en door dc ziektc aangctast, waarvan er r8 overleden,'een
sterfteverhouding 22 maal ongunstiger dan die te RotteÍdam in één week, toen gedurendc de epidemie, de meeste slachtoffers bezu,eken',r'i Een verklaring van deze buitengewoon hoge letaliteit moest worden gezocht in het fcit dat vele personen niet of
niet goed waren gevaccineerd. In een ràppoÍt yan de Inspecteur van hct Geneeskundig
Staatstoezicht in de provincie Zuid Holland kwam aan het licht'dat te Oud-Beierland
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Arv de Reus (1860-19-16), arts tc Heinenoord
( r89o-r92j)

in hooge rnate tegenzin tegen de koepokinenting bestaat, bliikende niet alleen uit het
jaarlijksche cijfer der verrichte vaccinatiën dat, in verhouding tot het aantal jnwoners
lager is dan overal clders, maar vooral ook uit het uiterst geringe aantal revaccinàtièn
in het tijdvak r873-188o verricht'.r'6 Naast slordighcid en onwetendheid was een vdn de
rcdenen waarom yele personen zich niet hadden laterl ineuten van religieuze of
levensbeschouu'eliike aard. De tegenstand tegen het vaccine.en was niet in de eerste
pl ats gebaseerd op de religieuze overtuiging dat zickte, in dit geval pokketl, een straffe
Gods was, maar vceleer op het principe dat het ongeoorloofd, zelfs gevaarlijk rvas,
door vaccineren eerst een gezond lichiram ziek tc maken om het daarna gezond te
houden. 'Wat is vaccinatie?' vroeg een lezer van het Nieuwsblad zich af,'is het niet
inbrengen van ziektestof, pokstof, dus vergif in een gezond lichaam? Geeti de werkiug
op dit vergif nu wcl voldoende rvaarborg voor onvatbaarheid? Alleen ons verstand
komt er al op tegen. Men haalt dus niet dc pokstof uit hct lichaam door vaccinarie,
maar mer brengt ze er iuist in, rvaarvan het natuurlijke ge\.olg is, dat de persoon in
kwestie ziek wordt en zwercn krijgt,r'i
Ook de vrees voor de nadelige biiverschijnselen sterkte velen in de overtuiging zich
niet te latcn inenten. Eind mei r88l berichtte het anti revolutionaire clagblad De
Stt ndaard in een ir rtikel o nder de kop Schr ikkeli.jke gebe urtenis over de ':rllernoo cllottigste uitwerking'die de inenting van de miliciens tc Dordrecht gehad zou hebben.'Na
de 2tsten NIci te zijn ingeènt, zouden zich reeds den 28sten bedenkeliike vcrschiinselen,
bestaande in sterke opzwelling van den gevaccineerden arm, bij 9 miliciens hebben
yoorgedaan. Een hunner zou reeds Zondag ll. aau de gevolgen van de inenting zijn
bezweken, j anderc in doodsgevaar liggen, en allen saanl in den elleldigsten toestand
verkeren'.rr3 Het artikel van De Stttndaard had kennelijk zijn docl niet gcrnist: deze
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'treurige gebeurtenis gaf in onderscheiden gemeentcn van Zuid-Holland aanleiding
tot nlanifestatiën tegen de inenting van de zijde van vele, slecht ingelichte ouders. Op
grond, dar zi.j vernomen hadden dat men voorne[lens was hunne kinderen, huns
ondanks, op de scholen de herinenting te doen ondergaan, eischten zij, in groot aantal
opgekomen, hunne kinderen uit de school naar huis te nemen, aan lvelke eisch door
den onderrvijzer in enkele gevirllen moest rvorden voldaan'.r'e Zo hadden ook in
Ridderkcrk 'eenige vrouwen, aan babbelen gewoon, rondgestrooid dat drie mannen dc
openbare school rvaren binnengedrongen en dat cen dier mannen een pot met'koepokstof'droeg, l)at gerucht verspreidde zich als een loopend vuurtje; al spoedig stelden
zich enkele mannen aan het hoofd en in een steeds aanzwellende optocht ging het
naar de school. De school was natuurlijk gesloten, volgens de instructies. ma.rr geen
nood, een der mannen schoof een raam openl greep zijn kinderen en zette hen
buiten'.r'" In Oud-Beijerland speelden zich gclijkaardige tafcrelen al Bii het vernemen
van het gerucht'dat alle kindcren moesten worden ingeënt en reeds twee doctorcn uit
I)en Haag naaÍ de scholen lvaren gezonden en in de Christelijke school de operatie
daar reeds begonnen was, liepen drommen vrourven als razenden naar de opcnbare
scholen en de School met de Bijbel om hunne kincieren airn het vermeende dreigende
gevaar te onttrekken).

Hoe sterk de tegenkanting tegen de vaccinatie (en revaccinatie)was, blijkt nog uit
in het Rotterr/anscfi Dagölad Yan die dagen, waarin rverd bericht dat de
inenting van de weezen in het weeshuis tc Oud-Bcijerland nog cenigszins bij verrassing u,as geschicd. Het Burgerlijk Arrnbestuur besloot'toen het geval van pokken, dat
zich in het'ir.eeshuis had voorgedaan, een doodelijken afloop had gekend, zich niet
langer te onderwerpen aan hct besluit van regenten waarbij het revaccineeren werd
verworpen. De regenten die tegen het revaccineeren hadclen gestemd, hoorden eerst
van de zaak, toen alles afgelopen was'.r" BegiD oktober r883 lieten :4 personen in OudBeijerland zich inenten, nadat Hcrs'collega K. Lodder had'bekend gemaakt dat hij aan
clk gezln, dat zich aan de vaccine onderwerpt, allen mogelijken onderstand zou verlenen,
indien na de vaccine in zulk ecn gezin gevallen van pokken zich zouden voordoen'.r"
Velen van diegenen die zich niet haddc'n laten vaccineren'hadden oprecht gemecnde of
voorgewende godsdienstige bezwaren. lmmcrs, men zag in volksrampen als cholera en
pest en in dit geval de pokJ<enepidemie de straÍÈnde hand Gods, die men door boetedoening en gebed poogde af te u'cnden, maar waarvan bestriiding als ongeoorloofd werd
bcschourvd.r'r T,vperend voor de destiids bij velen te Oud-Beijerland heersende mentirIiteit is de herinnering die \\rillem Smit (r9o4-r99o) optekende uit de mond van diens
vader, lohannes Smit (i857-r95o), in lcven aannemer cn jarenlang liberaal raadslid.r'{
een artikel

l)okter Hcrs, die naast miin vader woonde, was ecn zeer vooruitstrevend rran. Hoewel in die tiid
vnccincren al bestond en ook al werd toegepast, \ras rnen hier van mening dat dit zondit was en
degenc die zich toch lict.'n irenlen beschouwdc men als ee11 kettcr. l)oktcr Hers trok zich van dic
beweringcn niet\ aan.'We weten er nog weinig van'zei hij tegen miin vader,'maar ik ben van
plan miizelf en mijn helc gezin te Yaccineren'. "Dan mijn gezin ook', aDtwoordde mijn vader.
Aldus gcschieddc. Nu wilde het Beval dat mijn ouders een dienstmeisje in betrekking hadden
rviens vader zccr sterk tegen incnten gckant was. Op ecn kwadc dag vernarn hij dat het gezin Smit
zich had latcn vaccineren. Om er zich van te vergewissen dat ook zijn dochter zich niet had laten
overhalen tot deze kettcrij, knecp hij haar iedere avond als ze thuisk$.am ir dc bovenirrmj dat
kon zcer pijn)ijk ziin omdat dc arm daar vaak ging zrveren. IÍijn vadcr vond het echter noodza-
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kclijk dat zc nerd ingeënt, terwijl hij tevcns het rituccl beschrcefwaaraan het kilrd dagelijks werd
'Doet hij dat ? riep dokter Hers, nou, dat is dan nogal eenvoudig, dan gcven we
haar to.h een prik in haar k...nt'l Een piar ueken nadat het nrcisje op genoemde plaats h.rar prik

ond enr'orpen.

in ontvangst had genomen, stierí haar hele familie aan de pokken. Zijzelf bleef in leven."5

Was het verzet tegen de koepokinenting in Oud-Beijcrland zekcr opvallend groot, toch
was dit geer typisch Oud-Beijerlands verschijnsel. Sinds de uitvinding van de vaccinatie
in r796 door de Engelse plattclandsarts Edward Jenner, had ook deze in Nederlantl haar
enthousiaste verdedigers gevonden, doch ook haar fanatieke bestrijders. Geu'aagde de
Amsterdamse hoogleraar Frans van der Breggen (1784-1843)r'6 in een fèestredc'in r8z3
over de vaccinatie van de'ph),sische \{edergeboorte van het nrenselijk geslacht',r:i de

dichter Willem Bilderdijk ( r256-r8lr) tlaarentegen nocmde haar'een verdierlijking
door het smetvenijn'.r:3 Het verzet tegen de door de overheid verplicht gestelde vaccinatie, door de tegenst irnders 'virccinedwang' genoemd, kreeg concrete vorm in de in r88t
opgcrichÍe l3o|td tegen rle Vaccinatíedwang,l'e waarvan hct bekende anti-revolutionaire
Trveede Kanerlid Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius (r822-1891) voorzitter en
rvoordvoerder rvas. I)eze opende op .1 nol ember r88r de eerstc jaarvergadering van de
Bond met een woord dat kort daarop in druk verschecn en waarin deze op propagandistische rvijzc niet alleen de verplichte vaccinatie veroordeeldc, maar ook de waarde
van de inenting zelf in trvijfèl trok. Keuchenius was hierin viln mening'dat zii welke
dicn dwang opleggen of dien wenschen uit te breiden, behooren het bervijs te leveren,
dat dc vaccinatie aan ieder, die er aan onderworpen wordt, tot zegen strekken moet'. ln
r881, het jaar waarin te Oud-Beijerland de pokkenepidemie rvoedde, veÍscheen \,an
dezelfde auteur een reeks artikelen ttit De Stdndnar.l il brochure vorrn. Naar aanlei-
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ding van een aantal door henr hierin geciteerde statistieken nret betrekking tot dc
sterfte aan pokken in r871, vroeg Keuchenius zich af'of men er de gevolgentrekking
niet uit zou kunnen mirken dat niet-vaccinatie meer en beter dan volmaakte koepokinenting tegen pokken beschermt, en of anderen er den regel niet uit kurnen afleiden,
hoe meer vaccinatie, hoe meer pokken'. Terwijl in Oud Beijerland de epidenrie in allc
hevigheid woedde, herhaalde Keuchenius zijn standpunt tijdens een op z4 novcmber
r883 te Rotterdam gehouden openbare vergadering van de Boxd tege Vtccinedwattg.
In zijn toespraak, voor'een zaal stampvol voor- en tegenstairders van de vaccine-du'ang,
die herhaalde malen de verschillende sprekers met luid applaus begroetten, waardoor
het ernstige der zaak geheel verloren ging'en'het applaus varl de voorstanders met
gesis en gefluit werd begroet en omgekcerd dat der tegenstanders'!" $ees Keuchenius er
op dat bij de pokkenepidemie van r87r, Oud-Beijerland toen'tamelijk onaangetast was
geb)even. Er stierven toen te Rotterdam rTor menschen aan pokken, te Oud-Beierlancl en
omstreken, op een totaal van 886o ziclen, slechts 7'.1.1r Desondanks vroeg Keucheuius
zich in februari r885 nog af of 'de Staat ieder ziin vriiheid geven zal om ziin eiSen
lichaam te beveiligen tegen inenting en inplanting van allc bacteriën van besmettelijke
zickten en ophouden fabrikant te zijn van pokstof en inrichtingen te ondeÍhouden
van kunstmatigc teelt van bacterièn en microben'en'ondersteunde nog licver de kunst
matige zaln- of elftteelt of de teclt van onderwijzeressen van kunstnaaldrverken'.ll' Keuchenius'betoog en'het ernstige der zaak'waren zeker niet aan Hers'aandacht ontsnapt.
Naar aanleiding van deze uit)atingen van deze landelijk bekende en gezaghcbbendc
politicus meende Hers, als ionge plattelandsàrts, hierop te moeten reaEieren. Op Keuchenius' stelling'hoe nreer vaccinatie, hoe meer pokken' reageerde Hers vinnig dat dc
'heer Keuchenius met evenveel recht zou kunnen beweren dat de vele regens en zachte
lvinters dc'r laatste jaren àan meerdcre goedkoopte der parapluics te rvijten zou zijn'.!r
'Het heeft ten hoogste rnijn verbazing gewekt'ging Hers zelfuerzekerd verder'dat een
rvetenschappelijk gevormd nlan als de heer Keuchenius, aan t{iens groote talenten op
veelzijdig gebied, door iedercen hulde wordt gebracht, tot dergeiijke wufte oppervlakkige beschouwingen v.ln een wctenschappelijk onderwerp kan komen'.rrr Toen Hers
zich vervolgens, kennelijk wat al te pcrsoonliik, had afgevraagd'of de hecr Keuchenius,
gedurentle zijne rondwandelingen door Intliit, sonrs een gcdeeltc zijner hersenkwabben heeft kunnen verliezen'schoot deze opmerking enkele lezers van L)e Stardaard in
het verkeerde keelgat. Ze eisten 'publiekelijk excuus'en drongen er op aan'zulke ongemanierdheid naar r.erdiensten te tuchtigen'..rit Maar de redactie van de NRC nam het
op voor Hers.
Als !r,ii dc tuchtroede ter hand ncmen, dan zouden niet op dr. Hers de slagcn vallen; niet op den
braven arts dic, te midden der besnetting levende, de alschurvelijke ziekte bckampt met de middelen die de wetenschap hem aan de hand doet, maar op hen dic de zeshonderd doodcn op hun
glewetcn hebben. Ongcmanierdheid', rvcl wat een misdaadl \Vat cene misdaad in den man die dag
aan dag de slachk)ffers ziet vallen, en in zijn strijd voor het heil der menschen gedurig op de door
Kcuchenius gest,jfde vooroordeleu stuit. Smaal

vrij op de vak-hooghartigheid, dic den leck het

recht van spreken ontzegt: eene waarheid blijft het, dat niet als de verborgenhedcn des geloofs, dc

dieptcn der wetenschap u in den slaap wordcn geopenbaard. \\as het nu uw eigen leven allcen
dat in gcvaar rvcrd gebracht (de heeren zijn waarschijnlijk goed gevac.ineerd)r16 niemand zou
iets te zcggen hebLren. Màar ga naar C)ud-Beijerlandl Aan dr. IIers, in plaats van cene tu(htiging,
onze hulde en

dank.I:
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Pietcr Hendrik Crans (r83j r889), burgemeesier
vàn Oud Bcijerland.

Het aantàl doden was in de zomermaanden van rll8j zo hoog opgelopen dat de liiken
op zondag moesten rvorden begraven. Toen op het hoogtepunt van de epidemie
de gewone dragers aan deze ontheiliging van de dag des Heeren weigerden mcde te
werken,rrr en aangezien de \Vet op de besmettelijke ziekten van r87z duidelijk Yoorschreef dat de overledenen zo spoedig mogelijk dienden te worden begraven, zagen
enkele dorpsnotabelen, waaronder de beide artsen Hers en Lodder, burgemeester
Hendrik Crans en apotheker Willem Kok, zich verplicht zich van deze voor hen niet
alledaagse, maar vanuit h).giënisch standpunt gezien uiterst noodzakelijke taak te
zelt.s

krvijten.Ie
Hoe sterk de reactie van het'gelvone volk'was, en hoe zrvaar aan deze ontheiliging
van de dag des heren in dit'calvinistische bolwerk'lo weld getild bliikt uit een artikel
rn,Je Dordrechtse Corrart die over deze in die dagen hoogst opmerkelijke gang van
zaken berichtte.
\ranh'aar zooveel menschen zoo lroeg op den anders stillen rustclag op de been? $tlk belangrijk
pcrsoon wordt daar toch begraaven, gedragen door onze doctor, den notaris, zelfs den
Ilurgemecster? Dc Srafwaartsgedragcne was cene iongc dagloncrsvrouw, ook al, gcliik zoovccler

hier uit dien stand, slagtoffer der heerschendc pokziekte. Bij eene vorige gelegenheid, tocn er
's Zondags een lijk rrr)est ter aarde besteld worden, wàs er nienland der bureÍ ol standSenooten
tc vinden gerveest om den overledene grafrvàarts te brcrlgen, zoodat de politie, ondeÍ ccn toe
vlocd van rnopperaars, bedillers en rumoerige gcsprekl<cn, zelve mct moeite die taak vervuldc.I'

Dat in Oud-Beiierland het aantal pokkenliiders zor.eel groter rvas, was zoals reeds is
opgemerkt, te wijten aan het fèit dat zo wcinig inwoners waren gevaccineerd of gerevaccineerd. Aangenomen rnag worden dat de toelrmalige pastor loci, Ds. G. van (joor
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Hendrik lohannes Peppink
(r82r-r9oB), plafl etandsheel
en vroednleester te
Spijkenissc (1849-r9o8).

hierin een niet onbelangrijke rol heefi gespeeld.rl'Gerrit van Coor was in 1879 voor
een tneede maal als predikant te Oud Beijerland beroepen en had al van hct ogenblik
af dat de eerste pokkengevallen zich tc Rotterdam voorcieden, als een verwoed tegcustander van de vaccinatie laten kennen. Vooral onder de weinig ontwikkelde, fanatiek
orthodoxe iagere standen en met name onder de toen in de Hoeksche Waard nog talrijke
landarbeiders, maakte hij propaganda voor zijn denkbeelden en bewoog velen, die
zichzelf en of hun kinderen anders misschien rvel zouden hebben IateD inenten, dcze
voorzorgsmaatregel na te laten.r! Zijn optrcden als de'al1ti-vaccinatie-dominee'trok
extÍa de aandacht toen, begin iuli 1883, in Oud-Beijerland het gerucht circuleerde dat
enkelc notoire tegenstanders van de vaccinatie, waaronder dominee Van Goor, zich
's nachts door de N ieuw- Be ijerlandse veerman haclden laten overzetten, om zich'aan
de overkant'in het geheim bij dokter Peppink te Spijkenisse te laten vaccineren'.r44
Typerend voor het gewetensvraagstuk waarvoor vele van deze trouwe kerkgangers zich
geplaatst zagcn was het bericht it de Rotterdansclte Courant die wisr te melden 'cen
dezer dagen een vrouw naar een doctor ging om zich te laten inenten; deze moest haar
echter beloven niets aan haar man te zeggen, waaraan voldaan werd. Den volgenden
avond kon de doctor ook dezelfde belofte aan den nran doen, die zich liet inenten en het
voor zijn vrouw niet $'ilde weten'.lt Toen Van Goor begin juli plotseling vertrok en een
beroep aanvaardde naar het, volgens zijn zeggen'arme visschersdorp Bunschoten',146 was
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in Oud-Beijerland het k\raad reeds grotendeels geschied. Een van de argumenten van de
tegcnstànders van de vaccinatie was onder andere gerveest dat vele personen, die zich
destijds wel hadden latcn r,accineren en revaccineren, nu toch door de ziekte bleken te
rvorden aangetast. Helemaal ongelijk hadden ze niet. Immers, ook onder diegenen die
wcl lvaren gevaccineercl, althanÍi in de veronderstelling verkeerden dat dit was gebeurd
of in ieder gelal in het bezit waren van een vaccinatiebervijs o f 'pokkenbrief]e' r.ielen
cle siachtoffers.
Tijdens de epidcmie constateerden Hers en Lodder dat tirl van vroegere door een
van hun voorgangers, dr. Ian Peelen ' (her )in8eënte personen, kinder,.'n zorvel als volwassenen, geen vaccinàticlittekens vertoonden, en dat'zich hij diezelfde personen, na
inenting, rvel normale koepokken onnvikkelen', en voorts'dat van deze personen nie
mand de pokken kreeg, ook niet bij rlirecte blootstelling aan besmetting en tenslotte
dat zulks wel het geval was bij personen die alleen cloor Dr. Peelen rraren ingeënt'.ra7
Als gcneelteg.'neesheer bepaalde Peelen dc dagen rvaarop kostelQze inenting zou
pliratsvinden. Aangezien afkondiging niet baat wordt er rondgcklonken en omgeroepen.
l)e opkomst blijít rveinig en roept nren den geneeskundigqen als hij voorbijkornt of
gaat ten ?ijnen huize. Àls de dag nadert van schoolgaan dan bestormt nren den genees
Ireer die onbegrijpelijk veel last heeft van de inenting'en'wcigerden de ouders dat bij
goed ger,atte pokken stof voor andere kinderen rvordt genomen'aldus Peelen.!3 De in
Oud tleijerland heersende pokkenepidemie vormde dan ook het voornaamste agendapunt vaD de op .r8 december 188l gehr>uden vergadering van de Geneeskundige Raad
voor Zuid-Holland. In haar verslag vermeldde deze vergadering'het te Oud-Beijerland
llgemeen bekendc verhaal dat dr. J. Peelen, die tot het vorjg iaar daar de geneeskundige
praktijk uitoefcnde, op onverantwoordelijkc'rvijze handelde in zake vaccirratie en de
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vaccinatiebewijzen'. Bepaald te denken gaf'het feit, dat hct aantal opgekorrren koepokken
op Jo4 van de 3o6 door den plaatselijken geneesheer giedurende de liratste jaren v.rn
zijn verblijf te Oud-Beijerland afgegeven verklaringen van verrichte vaccinatiën, werd
ingevuld met het cijlèr 3', zodat dit 'hoogen graad van rvaarschijnlijkhcid gaf aan het
tcÍ plaatse verspreide gerucht dat die geneesheer, meestal dadelijk na de inenting, hct
bervijs gaf zonder zich van den uitslag te vergewissen, ja zelfs somtijds een bervijs gaf
zonder de vaccinatie verricht te hebben'.rle Het denkbecld van cen der leden van de
Geneeskundige Raad voor Zuid Holland] teÍ zàke vau deze verkeerde handelingen

eene strafvervolging uit te lokken, vond nog daargelaten de noeilijkheid van de
belvijsvoering voor den regter, aangezierr de feiten zo lirng geleden pliratsvonden, geen
biival. De vergaclering leek meer te deelen in de zienswiize, dat de bekendheid aan
zijne handelingen gegeven, als de grootste straf voor den delinque'nt kan rvorden
beschouwd; grooter dan eene veroordeeling tot geldboete, welk brandmerk, naar men
hoopte, andere minder nauwgezette medici zou weerhouden van het navolgen zijner
gestygmatiseerde handelingenl3t"
De pokkenepidemie zou no8 iaren later haar sporen nalaten. Talrijke families betreurden het verlies van een dierbare. Groot waren, nog na jaren, de financièle nroeilijk
heden van weduwen en wezen in die gezinnen waar de kostwinner door de pokken
\ras gestorven. Even levendig in de herinnering van velen bleef dat op last van de
hrspecteur van het Geneeskundige Staatstoezicht, even onbegrijpelijk als onverwacht,
de veemarkt, de jaarlijks terugkerende gcbeurtcnis waar alle neringdoenden naar uitkeken, werd geschorst. Het was een beslissing'rvaardoor er bijna geen inwoner dezer
gemeente wils die geen schade leed'. Levendig was de herinnering aan die dagen toer
'paniek in geheel het dorp heerschte, aangezien een aantal bewoners van de straat
rvaar de markt gehouden rverd rceds hun huis als restauratie had ingericht, en hct
vlees, dat dan gebruikt wordt, reeds gebraden was'.r5'
De schade die de Gemeente door het heerschen der pokken gcleden heeft, rvas enorm.
De schorsing yan de drie jaarmarkten in November, die juist een dagi voor de eerste
markt, en rvel op 3r october r881, bekend werd gemaakt, betekende voor de neringdoenden een groote teleurstelling. De kosten voor onteigening van besmette goederen
bedroegen ruim ro.ooo gtLlden. Aan verschillende personen werden gratificatiën toegekend. Beide artsen, Hers en Loddcr, beiden belast rnet de armenpraktijk, rverd ieder voor
de buitengewone diensten, tijdens hct heerschen der ziekte bewezen een gratificatie toegekend van ljo gulden,rs'ofrvcl een bedrag gelijk aan hun jaarlijks traktement als
gemeente-arts. De doodgraver, Cornelis Meinster, kreeg een toeslag van:25 gulden
'aangezien roo lijken meer zijn begraven geworden en aangezien de begraving heeft
plaatsgevonden op alle urcn van den dag, zelfs dc zondagen niet uitgezonderd'.r51 Een
inwoner van Oud-Beijerland kreeg eeIt boete van u gulden en twee mairrrden hechtenis,
orndat hij de burgemeester en de twee veldrvachters met een bijl had bedreigd, toen
deze hem hadden verzocht zi.jn huis te làten ontsmctten.r5r Vijf inwoners van OudBeijerland dienderr zich voor de rechtbank te Dordrecht te verantwoorden orndat zij
het wettelijk verplichte kenmerkrít van hun huis haddcn verrvijderd, zonder dat'door
eene verklaring van een geneeskundige gebleken was, dat het Í!evaar van besmetting
geweken was'.1i6

Nadat de ziekte elf maanden had gewoed, werd op -l maart 1884 door de Minister
van Binnenlandsc Zaken in de Nederlartdsche StaatscLturant bekend gemaakt dat de
pokken in de gerneente C) rrd- Beijerland niet meer epidemisch rvaren waargenomen.
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Trvintig jaar later kon cen inwoner van Oud-Beijerland zich de pokkcnepidenrie nog
herinncren als'cene rampzalige, wanhopige, afschurrelijke, afzichtelijke ziekte rvaarbij
de lijder zichzelven en de wereld vervloekt, de herstellende zelfs nog rldeloos rvas'.rj:

5.ó FINANCIËLE ASPECTEN VAN DE PLATTELANDSPRAKÍIJK
Respcctievelijk per r en 4 juli r88:. aanvaardden Hers en Lodder hun benoenring als
genteentegeneesheer van (Jud Beijerland.::s Hoewel de gemeente er zich op kon verheugen vooÍtaan voor de geneeskundige verzorging van de arnen gebruik te kunnen maken
van de diensten van twee gepromoveerde rnedici, u,as de vergoeding die ze hiervoor over
had nict aan de troge kant. Beide artsen krcgen aanvankelijk cen ntinimum traktcment
van -J5o met ecn maximum van 5oo gulden per jairr.r5e Ter vergelijking: in r885 kon in
Numansdorp, een Hoeksche-\\'aardsche gerneente die toen zo'n 32oo zielen teldc, tegenor-er Outl-Beijerland met ongeveer jooo,16" een arts in dienst treden van de gemeente'op
een jaarliiks trilktenent vaD 75o gulden per jaar'en kon er bovendien een'zeer goed
woonhuis huren'.16'Voorts bepaalde de lnstructie aan de Genceskundigen in rlt82 uitdrukkelijk dat de verdeling van de gemeente in twee armenrvijken aan de medici zelf
zou worden ovcrgelaten en dat voor elke dagvisite Dfl. o,-15 en voor elkc nachtvisite
Dfl. o,75 in rekening mocht worden gebracht. De hulp bij verlossin§l en miskraanl
rverd respectievelijk met Dfl.5 en l)fl. r,5o vergoed. Tevens verplichtten beide artsen er
zich toe vierrnaal per jaar te vaccineren. Voor elke zitting mocht DÍ1.7,5o worden aangerekend.'ltn slotte werd overeengekomen dat aan beide artsen'ten tijde van de door
de Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht epidemisch verklaarde ziekten een
billijke vergoeding zou worden toegestaan'.
Tusscn Hers en l-odder bestontl een dutlelijke praktijkÍiva leit. 'Lodder hoefde het niet
zozecr om dc centen te doen terwiil Hers meer als de arme jongen lverd beschouu.d'.:6'
Hoewel beide medici vrnaf hun vestiging tot de dorpsnotabclen rverdcn gerekend, was
hun inkomen duidelijk verschillend. Nadat Lodder in r89:. raadslid was geworden,
werden de doodsschouw en de vaccinatie opgedragen aan llers, waarvoor deze jaarlijks :5 gulden ontving.r6i ln 1894 werd het contract tussen de ge[reente en de artsen
aangepast: de jaarwedde voor beide medici werd nu vastgesteld op Dfl. 4oo. Tevens

werd bepaald dat'heelkundige operatiën, waarvoor meer tlan Dfl.5 in rekening kan
rvorden gebracht, afzondcrlijk zouden rvorden vergoed'. \\'el diende de'behandclende
geneesheer hiervoor vooraf toestemmirg te bezitten van het Dagelijks Bestuur, na
voorafgaande bcpaling van de som die daarvoor in rckening mag wordcn gebracht'.161
In zijn nalatenschap zijn naurvelijks documenten beu,aard gebleven die nadere
informatie bevatten over het t'lnanciële aspect van zijn praktijkvoering. Uitzondering
hierop vormen enkele summiere kladnotities, rvaaronder een'memo'die als bladwijzer
in deel r3 van zijn dagboek achterbleef. Hierop noteerde Hers enkele larnen. kennelijk
de namen van enkele van zijn patiënten, en ernaast een getal, het tarief voor een of
meerdere visites. Uit deze kladnotitie blijkt dat Hers zelf de prijs vau ccn visitc vaststelde en, zoals gebruikelijk was, hierbii rekening hield nret de tinanciële draagkracht
van de patiént. Een vergelijking van de ilhoud van deze mcmo met gegeverrs in zijn
dagboek Ieert dat hij, eind 1888, nog geld te goed had van'lèunis K. bij rviens vrouw hij
op 26 maart van dat iaar was gcroepen wegens abortus en daarna nog negen visites
maaktc en een recept voorschreef;r6i dat hij nog 6 gulden te goed had roor:o risites
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bij A. G- Pzn, die al sinds langere tijd aan obstipatie leed;r66 dat'l)., Iorren'Ivoddenhandelaarl voor 4 visites bij zijn vrouw, l)fl. r.6o-, of ticn cent meer per visite dan de
andere patiënten moest betalen is waarschijnlijk te verklaren doordat Hers extra reiskosten voor deze patiënte nret'hypochondrie' in Heinenoord in rekening bracht.roi
Dat niet allc namen van pirtiènten die hij in deze memo noteerde ook in de dagboeken
voorkomen, \,ersterkt het veÍmoeden dat hij daarnaast nog cen aparte administratie
bijhield waarin hij het aantal visites noteerde, waarop de precieze aantallen in dit
kladschriftje gebascerd zijn geweest. Dat hij het kcnnelijk niet de moeite waard vond
financiéle documenten te beu'aren en het leit dat ook in zijn da6lboek van de financièle
aspecten van zijn nredische praktijk geen spoor te bekennen is, zou de indruk kunncn
wekken dat deze kant van zijn praktijk hem nauwelijks interesseerde. [)ie indruk zou
kunnen worden versterkt door diens opmerking in ecn Iezing voor zijn collega's in
1909'dat een geneesheer, die aan hct eind van een vijtèntwintigiarige praktijk op zijn
werk terugziet, indien hij behoorliik geëquilibreerd is en in het bezit van zijn vollc
geestesvermogens is, zich niet in de eerste plaats zal bezighouden met de koopmansvraag welke finantiëelc resultaten hij voor zichzelvc bereikt heeft'.168 In diezelfde lezing
mecnde hij immeÍs te kunnen vaststeller dat'verbetering van den gezondheidstoestand, mi[der zieken en kortere duur van de ziekte'voor den medicus minder werk
betckende en'minder rverk staat in dit geval gclijk nret minder verdiensten. ri{el
bestaat er enige compensatie in de meerderc zorg die er meer dan vroeger besteed
wordt aan lichte ongesteldheden en geringc verwondingen en kunnen oudere collega's
dikwijls een glimlach niet rveerhouden als zij de belangstelling waarnemen die thans
besteed wordt aan kwaaltjes en schramnretjes witarvoor zij vrocger geen tijd hadden.
De geneesheer, die evengoed als een ander leven moet, is dus rvel verplicht niets voer
niets te doer en zich voor dic hulp, aan kleinigheden besteed, even goed te later beta
len als voor de behandeling van ernstige ziekten'.r6e
Hers was rvel degelijk onderlegd in financièle zaken. Toen zijn zoon hem om advies
vroeg bij het zenden van een rekening naar aanleiding van de behandeling van een
religieuze, vond hij dat dit'n]et sentimentaliteit niets te nraken'had. Het is de gervoonte, liet hij zijn zoon rveten, dat'd,rktoren de nonnetjes gratis behandelcn. Ik geloof dat
het geschiedt om de geestelijkheid niet te mishagen of orndat men vreest dat men
door anders te handelen den pastoor tegcn zich zal kri)g1en. Zoo is het in Brabant, als
ik mij niet vergis, ook gewoonte onr een Ievenden pastoor geen rekening te zenden. Is
de pastoor echter dood, dan gecft men een zware rekening. Dat komt omdat het trak
tement van een pastoor niet zoo heel groot is, maar omdat bij zijn dood al zijn hebben
en houden toch aan de kerk komt en mc[ hem dan nict behoeft te ontzien. [)e kerk
vindt het dan ook heel goed als mcn dan cen hoogc rekening stuurt'.3r"
Als gemeente-arts kende Hers waarschijnlijk weinig problemeD met deze betalende
instantie. Dat hij in de eerste jaren (r881-1890) van zijn praktiik in het naburige Goidschalxoord en Heinenoord praktiseerde en er ook als'armend(rkter' in dienst van de
gemecnte was, kan gedeeltelijk een financièle achtergrond hebben gehad, maar vond
ongetwiifeld ook zijn reden in het feit dat door politieke strubbelingen de vestiging
van een eigen arts er tot r89o $,erd uitgesteld. Dat hij de eerste jaren van zijn praktijk

'arnroede

hrd gekend', zoals zijn dochter Annl in ha:rr tornan Barbnra

Rr,1s later

schreef, mag ongetwijfeld als een Iiteraire overdrijving u'orden gekrvalificeerd of moet
in ieder gevirl in een andere dan een financiële betekenis van het begrip armocde wor-

den gelnterpreteerd. Immers, nog maar zeven jaar nadat hij zijn medische praktijk in
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Oud-Beijcrlard was begonnen, kon hij er in 1889, even buiten de dorpskom, aan de
toenmalige Ravensrsev een zcker voor die tiid nict onaardig huis laten bouwen. Toen
twee iaar later, in 189t, ziln schoonvadcr \\rillem van Eetcn overleed, erfde hij een
bepaald niet onaanzienljjk kapitaal. Zijn ertdeel drt bestond uit een aantal landerijen
in het Brabantse Uitwijk,ll,erd Betaxeerd op een waarde van r8.z5o gulden. f)aarnaast
rverd het verschil tussen de vier andere crfgenamen verrekend, wat voor Hers neerkwam op een'som in contanten van l85o gulden'.ri'Vergcleken met een gemiddeld
netto iaarinkomen uit cen medische praktiik, dat in r9o4 rverd geschat op Dfl. -r5oori'
en dat in de Hoeksche \\'aard variccrde virn 18oo à 8ooo gulden (de artsen Gerard van
Reekum in Maasdam en Cornelis Groeneveld de Kater in Klaasrsaal), was dat zeker
geen onaardig lredrag. Opgeteld bij de erti'nis in orrocrend goed vormde dit cle aanzet
tot een klein tortuin.
Hoewel hij er in de eerste jaren van zijn prakt ijk 'arm oede had gekend' en aan zijn
zoon ir 19o8 bekcnde dat ook hij rvel eers schuldeD had,rrr heeft Hers rvaarschijnlijk
nooit acute Íinanciële problemen gekend. Zo liet hij naar aanleiding van de lcrdeling
van cle erfenis van zijn vrourv in 1894 aan zijn zwager wetcn:'Gij doet mij genoegen als
gij tegen iederecn die daarnaar vraagt, zegt dat het land te koop is. Ik wil natuurliik wel
verkoopen, Dlilitr moet eenen goeden prijs kunnen maken. (iij zult mij r.eel genoegen
doen als gij wilt zeggen clat ik wel wil verkoopen maar geen haast heblril
Dat in enkele Hoeksche-Waardse genrcenten dc medische praktijk na enkele jaren,
in enkcle gevalien soDrs al na al enige maanden van titularis rvissclde, r.ond onder
andere zijn oorsprong in het gebrek aan praktijk. Dit rvirs onder meer het geva) te
Maasdam, Nieuw-Beijerland en Westmaas, 'lussen hct vertrek van Pietcr Elisa Hubregt
van Opdorp in 1875 en cle r.estiging van (lerard van Reekum in r9or, had Maasdanr
geen eigen arts. Een commissie van de NÀíG, die in de loop van 1896 een olderzoek
instclde'naar de behoefte aan geneeskundige hulp ten plattelarde' kwam tot de conclusie dat in Zuiti-Holland geen behoefte bestond aan meer geneeskundige hulp, maar
ook dat men 'oppervlakkig beschoul.d i11 ]t{aasdan van behoefte zou kunnen sprckenl
In deze zeer arme gerncente, die toen r75o inwoners telde en waar de jirirrweddc van dc
gemeente arts l)fl. 35o bedroeg, zou volgens de commissie'een geneesheer er geen
bestiran vinden al rverd het gemeentetractement verdubbelcl. De reden hierlan diende
voornamelijk te worden gezocht in het teit'dat de gemeenten Maasdam en Strijen in
elkander loopcn en dat in de Iaatste gemeente twec geneeshceren ziin, die eenvoudig
daarom niet te Nlaascl:rm praktiseerer omdat hun collega van Puttershoek steeds
geroepcn wordt, Maasdam ligt tussen Strijcn en Puttershoek cn de afstand van clc laatste
twee plaatsen is twee uren liaans. Na hc't overlijden van de Puttershoeksc rnedicus
Gisbertus Spaan in r9or, die sincls jaren de praktilk te lv{aasdam had rvaargenomen,
lieten B. en W. van Maasdam zich bij hct aantrekken van een eigen geneeskundige
informeren door'naburige artsen'. I)ezc r{aren unaniem van mening'dat de gemeente
NÍaasdam geen genoegzamen praktijk kan oplevcren om dnar een bc'hoorlijk bestaan
te verzekeren, Zo achtte'de heer Bijleveld het noodig dat een geneeskundige minstens
3ooo :i 4ooo inkomstcn moet hebben', terrvijl'de Heer Van Hees zeide zich zelven te
goed tc achten om \.oor minder clitn Dfl. :.ooo per jaar op ecn dorp te bliiyen'\:í Op de
oproep van de iv{aasdamse geineente kwam slechts éen reactie, die van dc hoger
genoemde Cerard van Reekum.rT6 Het besluit, begin r9o:., om diens jaarwedde als
gemeente-arts met DÍ]. .r.oo tot Dfl. 7oo te verhoger: rveerhield er van Reekum niet van
al na een jaar de gemeente te verlaten. 'l)eze had verteld dat als alle kosten er af zijn,
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onderzock'naar den oeconomischen toestand van praktiseerende geneeskundi

it

gen in Noord-Holland en L)renthe'kwam de Certtralc Conrlissie
zakt Beroepsbelattgen
van de NMG in r904 tot de vaststelling dat bijna een vijfde (van de :45 nredici die de
cnquéte hadden beantwoord) 'Dfl. 2ooo en minder verdiencn.'Rekenen r^rij Dfl. 5oo,

huishuur Dfl. zoo belasting, levensverzekering nihil, dan wordt het verteringssaldo
I)fl. r.joo, d.i. Dfl. :.6 per week alszoo nadcrende tot dat van den bootrverker die Dt-I.
:o in de rveek kan verdienen, in een huis van Dfl.2,5o à Dfl. j per week woonr, geen
directe belasting betaalt en door ongevallen-, ziekte en andere wetten in betere conditie
lerkeert dan een geneesheer'.r' 8 In haar tweede rapport viln 1896, waarin de - overigens
duidelijk moraliserende inbreng van Hers als cnige p lattela ndsmedic us ondcr de
commissieleden duidelijk herkenbaar is, pleitte de Commissie tot onderzoek naar de
behoefie aan geneeskundige zoÍg ten plattelande voor'cen hcÍziening van de eischen
en de levensbeschourving van sonmige geneesheeren'. De commissie lees Hers
constateerde dat'het dwaalbegrip, dat in dc eerste.iaren na de Wet van 1865 is ontstaan, alsof het bczit van een artsdiploma iemand in stirirt zou stellen ten plattelande
in weinige jaren rijk te worden, wel grooten deels is verdreven, maar niet geheel is verdwenen. l)e commissie \.ond voorts dat'de jonge geneeskundigen dienen te weten - en
vooÍ zooverre zi.i het nog niet weten, het te Ieren -, dat de geneeskundigen die zooveel
en zooveel duizenden verdienen erl waarvan zij in hun studententijd hoorden, tot de
witte raven behooren en dat op dien grond een afgelegen praktijk, die brood en boter
geeft, te verkiezen is boven een meer in het centruln gelegene, die alleen brood
verschaft'. Tcn slotte wees de commissie er op'dat een groot en rveelderig ingerichte
woning, noEi niet altijd een goede woning is, en dat mooie paarden en rijtuigen zaken
zijn rvaarmee men kan eindigen, doch l,aarmee men niet dicnt te beginnen'.rie Dat
diegencn die erin slaagden'in een van de meest welvarende streken van Zuid-Holland
enkel dank zii hun medische praktiik een fortuin op te bouwen, eerder uitzondering
dan regcl waren'r3n kan nog worden geïllustreerd aan de hand van enkele fragmenten
uit de emotionele'Open brief'die de medicus Jan Bossers (r83o 19r6) in r884 richtte
aan de Raad en de inlvoners van's Grirvendeel. Bossers, die sinds r86o te's Gravendeel
praktiseerdc en er ook als gemeente-geneeskundige de armenpraktijk had waargenomen,
naar zijn zeggen gedurende enkele jaren zelfs geheel gratis, \,oelde zich gepasseerd
cloor het besluit van de 's-Gravendeelse gemeentcraad de armcnzorg, de vl(cinatie en
de doodsschouw op te dragen aan de pas benoemde facobus Verhoeff en pÍotesteerde
tegen het voornenlen van de Raad Verhoeff alleen en op een vast salaris met de
geneeskundige armenzorg, de vaccinatie en de doodsschou$'te belasten.
Ilocht

ie

and zeggen dal ik het toch kon stellen zonder dat voordeel, zoo moet ik den gemeente

raad berichrcn dat ik het in de ecrsle twinlig jarcn van mijne praktijk veel slcchter hctr gehad dan
men algemeen dcnkt. In de eerstc tien jaren van miine prrktiik heb ik nooit van een rijtuig gcbruik

kunncn maken. lk hcb in nrijn boek vijÍhoDderrl persone» met overjarigcn schuld. In het twintigste
iaar v.rn mijne praktiik (tocn mijn zoon nog niet ecns in Leiden wàs) kwam ik op miinc praktijk om
te leven en het onderrvijs mijner kinderen te betalcn nog duizend guldcn per jaar te kort.

Bossers besloot zijn protest met de opmerking dat
's-Gravendeel geen bestaan had kunnen vinden'.13'

hij in'twintig iàren ti.ids dus te
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5.7 PLATTELANDSARTS EN STEDELIJKE MEDICUS
Naast de verminderde autoriteit van de mcdicus ten opzichte van de patiënt, r'ornlt
het thenla van de intercollegiale verhoudingen bij Hers een duidelijk fixatiepunt. ln
het bijzonder had de verhouding tussen de'plattelandici'enerzijds cn de stedelijke

gcneeskundigen en de specialister anderzijds zijn aandacht. Nadrukkelijk en bij
herhaiing identificeerdc Hers zich als een bescheiden plattelandsarts. Zo gaf hij in r89t
te kennen dat ziin'grootste bezwaar tegen de scheiding in stads en plattelandsgeneesheeren'gelegen rvas'in de schending van het beginsel van eenheid van stand'.'Moeten
de tijden van vroeger weer terugkeeren?'vroeg hij zich af, Droeten de dorpszieker
weder in de waan rvorden gebracht, dat hun geneesheer slechts de lichte gevallen kan
trehandelen, noeten er wedcr twee klasscn worden gevormd, waarvan tle dorpsbewoners de eene te hoo8, de andcre te laag zullen schatten. Nloeten de tirden terugkomen
toen iedere heel- of verloskundige operatie aan de zorg cn de pen van een stadsdokter
werd toevertrourcd? Nloeten wij een stand scheppen rvaarTan het aantirl leden mogelijk
zoo groot zal worden, dat zij elkander op de bij melkboeren en vischverkopers gebruikelijke wijze zullen bestriiden?'r3'
Ook het hoog houden van de medische stand is een thema dat herhaaldelijk in zijn
publicaties terugkeert.'Wij Nederlandschc geneesheeret' betoogde Hers in r892,'zijn
verplicht te zorgen, dat onze opvolgers zoveel mogelijk gerecruteerd blijven uit de
aristocratie des geestes van het Nederlandsche Vtrlk. Ieder die het goed meent met de
geneeskundige wetenschap zal met bezorgdheid het verschijnscl u,aarnemen, dat de
keuze van het vak van geneesheer Iangzamerhand meer en meer door flnantiëele overwegingen dan door geschiktheid, lust en roeping wordt bepaald'.13r l)aarnaast stond
bij Hers de metiische ethiek hoog in het vaandel geschrer.en. Zo kwalificeerde hij het
als'prostitueering van de geneeskundige praktijk' toen in r9r2 een'periodiek verschijnend geillustreerd biad' IDe Prins der geillustreerde wrckbladenl een fotografie had
vcrspreid,
waarop een bekcnd Nedcrlandsch chirurg wordt voorgesteld, die bezig is, geassisteerd door colle-

verrichtcn. Het beeld van de geopereerde is gelukkig niet zeer dLLidclijk,
zoodat niemand daarin een familielid zal kunnen herkennen. Ook de operateur ziet er in werkelijkheid anders uit. Hct ontbreekt er maar aan, dat de kinematograal-, die voor Doyetr'r gebÍuikt
is, zal gehuurd worden. Welk een verschiet, ccn Leidsch prole5sor in een tingeltangel! Laten wi1'
als onze overtuiginS mogen uitspreken, dat het bijschriti een leugen is en dat de fotografie, zoo
nict aan een opzetteliik bedrog, aan cen misveÍstand te rvijten is. Want dit dient men zich voor
ogen tc houden, het hcil der patiènten noch de roem der chirurgie worden door dergelijke zaken
ga's, een operatie te

gediend.rd5

\\'einig sympatie ten aanzien van de'specialiteiten'is te bespeuren in een bijdrage in
het NTC waarin hij in 1884 beschreef hoe ecn var zijn patiënten,
bij wic een Prcfessor v(iór vcle jaren phtisis had aangckondigd en die daaraan overleden is, het
hoold niet gerust had kunnen neerleggen, voor dat eenige gynaecologen van naam aan haar
gewcrkt haddcn. Een specialiteit in cen andcr onderdcel van hct menschelijk lichaanr heeft de
familic van ecne mijner bekenden eens doodelijk verschrikt door de beweÍing, dal z ijn( fàliönte
suiker en eit{it in de urine had. Het bleck Selukkig spoedig dar de vrecs olerbodig was geweest.'3ó
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Een nicurve nrethode voor hct opereeren van gespleten gchemelten, door de bckendc chirurg

I)r.

J.

Schoenmaker in het Gemeente Ziekenhuis te's Gravcnhagc'lDa Prhs,2r-r2-r9r2)

Naar aanleiding van het overliiden van een'genecsheer op een der Zu id- H ollandsche
eilanden, die na vijftig jaar te hebben gepraktiseerd, twee ongetrouwde dochters in
hulpbehoevende omstandigheden achterliet' wendde Hers zich tot het Ondersteunirgsfonds van de NMG om hulp voor diens'twee ongetrou\r'de dochters die in behoetiige
omstandigheden verkeerden'. Toen de voorzitter de aanvraag afwees, het reglement
spreekt alleen van kunstbroeders en weduii,en, niet van kinderen, kon Hers het niet
Dalaten om de medische specialisten de mantel uit te vegen. Teleurgesteld moest hij
vaststellen dat dit niet het geval zou zijn geweest'indien de kapitalisten onder de leden
der Ned. Maatschappij bcter in hunnen zak tastten'en vond het'bedroevend dat tai van
medische lions in de grote steden,.iaarlijks evenveel of liever even weinig bijdragen als de
geneesheeren van het platteland,.'lk heb uitgerekend'betoogde Hers verder'dat de r9
leden van mijn afdeeling, allen trurgermenschen met een burgerlijk bestaan, evenveel
bijdragen als r9 collega's r,' ier namen in de ceDtra van de beschaving en van het kapitaal
op aller Iippen zijn'.rbi In februari r9r: schreef hij aan zijn zoon: 'Gij hebt gelijk dat gij
den tijd dien gij moetTvachten op eene kunstmatige verlossing ten nutte maakt on'r je
in het spiegelen en bekijken van neus, keel en ooren te oefenen. Al leert gij het niet in
de perfectie, dan is het toch een goede basis om later op voort re bouwen en hoeft gii
later niet direct tegen de patiënten die over die organen klageD te zeggen dat zij direct
naar ecn specialiteit moeten gaan. Je kunt dan eerst eens probeeren wat gij er zelf van
te zien kunt krijgen'. Hers bleek er inderdaad duidelijk genoegen in te vinden zich als
plattelaDdsarts te rleten met enkele gerenommeerde specialisten. In oktober 1899
noteerde hij hoe hii bij een vrou\{'met tr.,r'ee duivenei-groote knobbels in den rechter
o ksel' rle 'diagnose op tuberculose had gesteJd', terwijl zijn collega'Lodder nreer neigde

nll
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tot eene chronische ontsteking van de mamma, gevolgd door zu'elling van de klieren'
en de specialisten'Guldenarm, van der Willegen en Van Iterson carcinoma meenden te
moeten aaÍlnemcn. Alles werd door Guldenarm veru'ijderd en eerst eenigc'weken na
de operatie bracht een herhaald onderzoek yan het weefsel aan het licht dat we werkelijk met tuberculose te doen hatlden'.r33'lk ben verleden week goecl thuisgekomen en
heb zaterdag de laatste sigaren virn den \{ildeman opgerookt rnet doctor Larrkhout uit
den Haag'liet hij in rgro zijn zoon rvetcn. Hers had Lankhout'in cousult laten kornen
bii vrouw B., omdat hii in het tijdschritt een stuk had geschreven over de zeer zeldzaam voorkomende essentiëelc paroxysmale tachycardie,rs" rvaaraan naar rn.i. ook
vrouw B. blijkt te lijden. Collega Lankhout, clie twee jaren assistert bij Wenckebach
\!as Bewecst (hij had te Leiden gestudeerd) en dus het onderzoek goed beheerscht, rvas
het met de diagnose eens. Hij \\.as assistent toen hij zijn geval had wirargenomen, hij
wist er geen \{eg mee en vroeg de opinie van Wenckebach, Deze zei toen'wel daar heb
ik nu al zoo lang naar gezocht en ik kon er ma:rr geen ontdekken. Het is dus cene zeldzame ziekte,'Nadat hij had vastgcsteld dat'de prognose en de therapie ook na het con
sult onvcranderd'bleven, concludeerde Hers'Lankhout is een fatsoenlijke collega'.reo
'lk acht het een voorrecht dat de geneesheeren ten plattelande door de poliklinieken
der specialiteiten in de Brote steden dc gelegenheid he'bben hun patiënten daar te laten
behandelen', aldus Hers in r9o9.re'Vooral in de latere jaren van zijn praktijk riep hii
geregeld een collega-specialist in consult en is er een duidelijke toename waarneembaar van het aantal pàtiönten dat door hem voor m edisch - specia listische hulp nirar
Dordrecht en Rotterdam rverd verwezen. Enkele destijds bekende specialisten Hers
noemt ze zoals toen gebruikelijk was 'specialitciten' - in Dordrecht, Rotterdarr en, bii
uitzondering ook in Leiden en Utrecht, passeren in zijn dagboek de revue.
Bij hoge uitzondering werd een specialist bij de patient thuis in consult geroepen. ln
mci 1892 werd de Dordtse medicus Cowan door Hers in consult geroe'pen bij de vrouw
van zijn Nieurv- Beijerla ndse coliega l)u Boeuff.'e' Deze vrourv die'steeds hysterisch
gedrukt' was en'steeds of erg opgewekt of erg gedrukt'was, overleed op j8-jarige lceftijd, kort na de moeiliike bevalling van haar eerste kind.r,r t-..1\,Í. Cowan, die in 1869 te
Utrecht zijn artsbevoegdheid behaaldc en er op 3 juli r874 promoveerde,re4 was van 1885
1895 geneesheer-dirccteur van het Geneeskundig gesticht voor Krankzinnigen te
Dordrecht.iej Tussen 1884 en r88/ riep Hers een aartal malen de hulp in r-an de Dordtse
gynaecoloog-obstetricus Geyl. In 1884 opereeíde dezc cen patjënte van Hers met een
blaasschedefistelre6 en voerde hetzelfde jaar bij een andere patiënte eeD mnnrmectorDie
uit.iri Begin februaÍi 1887 werd hij door Hers in consult geroepen bij c'en vrourv'die de
laatste vier weken aan fluor albus leed die haar zeer zwak maakt'eD eind februari
onderzocht Geyl een patiënte van Hers en bevestigde diens cliagnose'ovariaalk,vste'.re8
Hers assisteerde Geyl in mei r88Z bij een ovariotomie bij cen patiante thuis.see Ar,v
Geyf was in 1878 in Leiclen gepromoveerd op een proefschrifi geïiteld Biidrige tot de
kcnnis dt pterperale infectie. Na zijn promotie was hij enkele jaren $'erkzaanr als
assistent in het Amsterdamse Buiten Gasthuis. Als studiegenoot van Hcrs werd hij
begin r88l - tegelijk met deze - benoenrd tot reserle officier I le klassc bii de troepen der
Landmagt te Dordrecht.r''o Daarna vestigde hij zich te Dordrecht waar hij als chirurg cn
gynaecoloog ecn drukke particuliere praktijk uitbouwde. Hij had er waarschiinliik
vanaF r896 - een gvnaecologisch obstetrische prive-kliniek.ro' Begin januari r897
adverteerde hij immers in de reglionale pers voor zijn spreekuur in zijn'KIiniek en poli
kliniek voor Verloskundige en Gvnaecologische patiëntcn'{ó'1aan de Liinbaan no.u'. I)at
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Geyl, die als gynaecoloog eeD ratioDale reputatie gcnoot,{.tr als medicus ook in de Hoeksche \^raard zeker geen onbekende was, blijkt uit het berichtje waarin het Nielrv,sàlarl

begin r89o mededeelde dat'dr. Geijl zijn praktiik hervatte en zich irr volnraakten rvelstand'bevond, waarnree het geÍucht werd tegengesproken dat'dr. Geijl overleden oí
aan eene ziekte lijdende zou zijn'.r'r'r Arv Geiil, die ook als nredis.h-historicus actief
was, overleed te Delft op rz septcmber r9r4.
'fusscn r89i en r9r-r riep Hers geregeld de hulp in r.an de Rotterd.rmse gynaecoloog
G.T. Becking. ln januari r895 opcreerde Becking een patiënte van Hers vln een ovariaalcystc.rn5 Begin r9o8 opereerde hii een patiente van de Goudswaardse ureciicus
Hameeteman die na consult nlet Hers cen turror in de buik had gevondclr.r"6 Nledio
juni rgrr deed Becking een supra-vaginirle amputatic van den uterus en de ovariën
\legens nlyoon! \,an den utcrusro- en in rgrj riep Hers Becking trveemaal in consult bij
een patiëDte mct een tumor in de buik.+"3 A.G.Th. Becking (? rgzo) die in rt{li5 in
AmsteÍdam zijn artsbevoegdheid had behaald,+'e vestigde zich aanvankelijk te
Bennekorr en praktiseerde daarna als gynaecoloog te Rotterdam.r'i' Hij werd in r899,

samen met de chirurg dr. Cornelis Kodde, opvolger van (luldenarm in het Rotterdamse Ooolsingelziekenhuis.r"
Nadat hij eind mei icterus had gediagnosticeerd bij een patiënt dic hij in iuli
opnieuw in behandeling kreeg, r'' riep hij in september r891 de Rotterdamse mcdicus
Hesselink in consult die de diagnose steldc op'catarrhale icterus'.411 Herntan Gijsbert
Hesselink (r8-tEIr-r9ol)r" \,t'as \,an lu8I)-rtt99 dirccteur van hct Rotterdamse Coolsingelziekenhuis.r'6
Tussen r895 en 19oo raadpleegde Hers cnkele rrralen cle bekende llotterdamse medicus

Klinkert. In r895 werd deze door Hers in consult geroepen bij een patiènte te Miinsheerenland die aan carcinoma vcntriculi Idarrlkankerl lecd en raadpleegde op zijn
beurt de Utrechtse hoogleraar A. von Eiselsberg.r'i In 1897 diàBnosti.eerdc Klinkert bij
eeÍr patiënte met hartlijden een'voorpericardisch geruisch'lt8 en in rgoo bracht het
'onderzoek door Dr. Klinkert met Röntlienstralen vergrooting vaD het hart en van dc
aoÍta aan de daglltr Hendrik Klinkert (r847-r9lo) prourovecrde in 187r te Utrecht op
cen proeíschrift getiteld Ad,l rreke,r irge n ttver Lort!- ert Borstvliesolsrekirg. Hij rvas een

tijd verbonden aan het Rotterdamse Coolsingelzieken h uis en maaktc vervolgens ecn
studiereis naar Berliin, rvaar hij colleges volgdc bij o.a. Virchow. Hij keerde vervolgens
terug nirar Rotterdanr waar hij een grote praktijk uitbourvdc. Hii stimuleerde er het
nredisch leven door het geven van talrijke lezingen cn demonstraties en was eelr van
de oprichters van het Rotterdamse Kiirisch (;e oolsclnP, u,aarvan hij :5 jaar lang
voorzitter was, Klinkert dic clinicus in hart en nieren was en een ongelofelijke energie
had hield zich nauwgezet op de hoogte T'an de nieuwstc onts ikkelingen in de medi
sche wetcnschap.r':o Hendrik Klinkert overleed te Rotterdam op zz oktober r93o.i''
In juli r9o4 riep Hers dc Rotterdamse specialist Hijmans van del Bergh in consult
bij een patiënte die'klaagcle over een vreemd, dood sintclend gevoel in de rcchter
lichaamshelÍi, beneden de rcchteroksel, beginnende en reikende tot de zool van de
voet'.+j Begin decenrber overleed een van zijn patiënten'waarschijnlijk door bersting
van eel hersenvat'natlat deze nog de dag ervoor rvas onderzocht door Hijmans van den
Bergh, die een'Uberbiirdungshart' had gediagnosticeerd, Albert Abraham Hijmans van
den Bergh (r869-1943)wercl in november 1899 benoenrd tot r.ritwonend geneeshecr aan
het Rotterdamse Coolsingelziekcnhuisr'r en u,erd in r9rjl als opvolger van Karel Frederik
Wenckebach hoogleraar in cle geneeskunde in Groningen; zes jaar later volgde hii Sape
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Talnra in Utrecht op.a'r In r899 beschreef Hers een patiënt bij wie door Schreve een
'tumor in cerebri'rvas gediagnosticeerd;r'r in r9o9 l'erd Schreve door Hers in consult
gerocpen bij ecn patiënt lijdend aan demeÍrtie.4tr6 Frans Hendrik Schreve (186j-r9i7)
was van r889 tot 1899 geneesheer-directeur van het Rotterdamse krankzinnigengesticht
(r889-1899) en daarna (r899-r9ir) genceshee r- directe u r van het Rotterdanrse Coolsingelziekenhuis.+'i
\tror chirurgische behandelingen werden patiënten gercgeld naar Dordrccht en
Rotterdam verwezen. In r898 noteerde Hers in zijn dagboek de ziektegeschiedenis van
drie van zijn patiënten die door de bekende Ilotterdamse chirurg Guldenarm werden
geopereerd. Begin april 1898 \,errichtte deze bij een patiënte een'amputatie supravaginalis'en verrvijderde'daarbij een manshoofd groote tumor'.Ir Eén van zijn patièntes
overleed in scptember 189{J, nadat Guldenarm 'wegens cystoma uteri en pseudomyxomateus peritoneum beide ovariën had rveggenomcn'1'e en in september opereerde
Guldenarm een patiënte van Hers trret'carcinoma uteri'+-r'Ian Anthon Guldenarm
was afkomstig uit Fricsland, waar hij op r6 april r852 tc Engwierum werd geboren. Na
zi.in artsexarrren was hij enkele jaren assistent bij de hoogleraar heelkunde \ran Goudoever cn krvam hij vervolgens in dienst als opcrateur van het Utrechtse diaconessenhuis. Zijn grote faam als chirurg kreeg Guldenarm in de jaren clat hij samenwerkte met
de bekende neuroloog Cornelis Winkler (r855-r94r), voor 1{ie hii, als een der eersten in
Ncderland, hersenoperaties uitvoerde. In zijn autobiografie noemde Winkler Culdenarm later'een groot technisch talent. ln zijn woning was de gehecle souterrain als werkplaats ingericht, rvaar hij zelf al zijn instrumenten vervaardigde. Hij opereerde keurig.
Bovendien rvas Guldenarm in deze jaren betrokken bij de Utrechtse verpleegstersopleiding die georganiseerd werd door de plaatselijke vereniging voor ziekenverpleging.
Zorvel op heelkundig als op verpleegkundig gebied gold Guldcnarm als een man van
gezag, die van de moderne ontwikkelingen in de genees- en heelkunde volledig op de
hoogte was.r'rr Nadat hij in nlaart r899, na een conflict zijn ontslag vroeg als heelmeester
aan het Coolsingelziekenhuis,rrr operc'erde Guldenarm in de jaren daarna nog in r erschillende ziekenhuizen, onder andere in het ziekenhuis Eudokia. In juni r899 opereerde
Guldcnarm in het'gcsticht Eudokia' een van Hers' patiët]tes wegens een prolapsus
uteri;ar.r in mei rgoo venvijderde hij bij een patiente ecn oYariaalkvste4r{ en in december
rgor operecrde hij opnieuw een vrouw wegens prolapsus uteri.|t Guldenarm hield
thuis spreekuur, waar hij gebruik maakte van een röntgentocstel dat hij privé had aangeschaft. C)p > Iuli r9o; overleed hij te \rlaardingen,53 jaar oud. ln het in mernoriirm
geschreven door zijn vriend en raadsrnan Korteweg, typeerde deze Guldenarm, als
ieurand die niet kon stilzitten en berusten.'Berusting, zelfs tijdclijke berusting in zoo
veel, $,at naar zijn meening niet Ianglcr mocht voortbestaan, \{as hem onmogelijk.
Droevige jaren heeti hij toen in Rotterdam doorgebracht. Zijn groot geloof heeft hem
toen staandc'gehoudeu, maar daarnaast putte hij een oprcchte troost uit de overtuiging,
dat veel van rvat hij eischte en 'ivaarvoor hij gevallen was) zoo het al uiet door zijn
onnriddellijk toedoen tot starrd was gekomen, dan toch later geschiedde, mede omdat
door hem de weg was aangclvezen en gedeeltelijk geèffend'.r\" Guldenarm werd aan
het Coolsingclziekenhuis opgcvolgd door Van Stockum.
Willem Jacob van Stockum (1860-19r1)kwam in mei rll99 als hcelmeester in dienst van
het Coolsingelziekerhuisar/ en bleef tot aan zijn overlijclen aan deze instelling verbon
den.rr3 AIs hoofd der heelkunclige afdeeling van het ziekenhuis aan den Coolsingel
verwierf hii zich in wijden kring een faam virn voortreffelijk chirurg. Bovenal bood
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henr de instelling der artsencursussen de gelegenheid zijn gaven als leermeester der
hcelkunde te ontplooien'.are In mei 1889 assisteerde Van Stockum de Leidse chirurg
Van lterson bii een'wegname van de nveede tak van de rechter trigeminus'bij een van
Hers' patiënten die leed aan ecn tic douloureux.r{" ln .ianuari rgrz opereerde Van
Stockum, die'als chirurg vooral bekendheid had gekregen door zijn urologische operatiesr+'een patiëDt var Hers van een niersteen.+l
In april rgoo verwees Hers een patiènt met een'angioonr naast de neus' naar Van der
Hoeven.|r |an van der Hoeven $'as geboren te Rotterdam op -:r mei 186J als zoon vaD
J. van der Hoeven (r8j4-rgoo), die chirurg was te Rotterdam. Hi.j studeerde medicijnen
te Leiden (r88r-r888) en promoveerde op zo december 1889 op een proefschrift getiteld
Owr de zoogenaatde epispadie bij de vrouw.Yan r89o tot r9o4 had hij te Rotterdam
een algemene chirurgische praktijk. Ín r89o volgde hij zijn vader op als chirurg verbonden aan het Coolsingelziekenh u is.a{ In 190i en r9o7 rvas hii directeur van het
Sophia - k inderziekenh u is. In r9o6 werd hij chirurg aan het stedelijk ziekenhuis te
Zutphen waar hij bleef tot r934. Hii nam deel aan verschillende sociale dctiviteiten in
Rotterdam en iD Zutphefl. Jan van der Hoeven overleed 13 mei r94r. Een patiènte die
'volgens haar beweren reeds geruimen tijd eenen harden, niet pijnlijken knobbel in
den buikwand had'werd door Hers eind december r9o5 verwezen naar Loopuyt.rlj Dr.
Jnn Loopuyt (1868-1915) kwam in augustus 1898 als afgestudeerd en gepromoveerd
medicus in dienst van het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis; zijn proefschriftthema
betrof de conservatieve vaginale laprrotonie. Acht .jaar heeft Loopuyt de functie van
assistent'geneesheer vervuldt rlaarna rverd hij assistent heelmeester onder Van Stockum
en rvijdde hij zich aan een uitgebreide pàrticuliere praktijk buiten het ziekenhuis.+i6
Begin r9r3 verwees Hers een patiënte naar het llotterdarlse ziekenhuis Eudokia,
u.aar de chirurg Var Ree een tuberculeuse nier \\.egnam;$ in april r9r4 opereercle deze
ecn patiënte van Hers met'een tuberculeus kliertje naast de rechtermamma'r43 en in
mei r9r4 legde Van Ree een anus praeternaturalis ailn bij eetr prtiënte die Ieed aan een
ingeivandeDtumor. r'1e Jilcobus Hendrik Leendert van Ree die in r88z in lvÍaassluis rvas
gcboren cn in r9o7 in CeDt was geprontoveerd,l5o was naar verluidt een bekend chirurg
in Eudokiar5' en vanaf mei rgr,l verbonden rvas aan de Àlgerneene Polikliniek Rotterdanr
aan de Schiedamsche Dijk rz8.rt'Over Van Ree die in r944 te Rotterdam overleecl, konden in de Iiteratuur omtrent diens carrière gcen nadere details rvorden geronden.{t]
ln augustus 1905 verwees Hers een patiënte de dieDstbode bij de pastoor naar het
Rotterdamse Sint F'ranciscus Clasthuis u'aar deze aan een'buikhernie airn weersziiden'

werd geopeerd door Spaapen.r5+ Kort nadat hii in r8g+ in Amsterdam zijn artsbevoegdheid had behaald, vestigde PetIus Antonius fohanncs Maric Spaapen (r866-194r )
zich als huisarts te Rotterdam w'aar hij zich oprverkte tot cen geneesheer van erkend
groot gezag. Kort na de oprichting in 1892 van het Sint Franciscus Gasthuis, dat oorspronkelijk besten.rd rvas voor ninvermogcnde katholiekcn, mct kosteloze verpleginS,
richtte Spaapen er een chirurgische afclelirg op, die al spoedig in het land een grooten
naam verwieril55

In de iaren r89o-'91 verwees Hers enkele patiënten voor een operatie naar het
gemeente-gasthuis in l)ordrecht. Hier werden in màart r89o twee van zi.jn patiëntcn
geopereerd door Meylink. Bij de een behandelde deze een'epulis uitgaande van het
periost van den alveolairwand rechts boven de hoektandl bij de andere patiënt verwij'
derde hij 'poliepen uit beide neusgaten'.at6 Nadat Hers in oktober r891 in Miinsheerenland ruerd geroepen bij een man die'reeds vijf dagen rvas behandeld rvegens obstipatie'
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operatietrfcl in het Sint Franciscus Gasthuis

werd de mirn'den rgen October naar Dordrecht vervoerd, daar door Meylink ge
opereerd en is den zoe overletien'r5i J.G. Meylink die in r88o zijn artsbevoegdheid te
Utrecht had bchaald,rr8 was tot 19o5 geneesheer directeur van het geneente gasthuis
te Dordrecht.llr Hij overleed te 's-Gravenhage op 3o september tgt6.a6')
Eerder uitzondering u,aren die gevallen rvaarin Hers een patient naar Leiden verlvees.
r889 rverd een van zijn patiènten die aan'tic douloureux'leed, met elektriciteit \ras
behandeld en vervolgcns door Van Iterson was geopereerd.a6' Bij een patiënt met'carcinoma recti' stelde hii in 189o vast dat deze'beter sliep, minder pijn voelde en zich
beter voelde'nadat hij deze had'gezegd'dat eene operatie en consult bij Prof. Itcrson
de aangewezen middelen zouden ziirr'+6'en in oktober 1899 verwees hij een prtiënte
'met t\r'ee duivenei-groote knobbels in den rechteroksel' naar \ran lterson.iór
lan Egens van Iterson (1842-r9or) rvas de opvolger van Polano te Leiden. Hij leefde en
'iverkte in een tijdperk van overgang voor de heelkunde en heeft deze beoefend in de
periode voor en na cle invoering van de antisepsis door Lister. Daarom is hij genoemd
een chirurg uit twee werelden. Hi.i studeerde te Leiden en promoveerde er niet minder
dan driemaal: in de geleeskunde, de verloskunde cn de heelkunde, telkcns magna cum
laude. Na F.\\'. Krieger (18oj-rll8r) en Polano jn hun klinische rverkzaamheden te hebben
bijgcstaan, volgde Van lterson deze laatste in 1878 op. Hij zette de antiseptische wondbehandeling, door Polano recds begonnen, voort en begon aseptisch te werken. Hij
blacht de buikchirurgie in Leiden tot vcrdere ontrvikkeling, en de chirurgische kliniek

ln

tot ontplooiing.a6r
Na de dood van Guldenarm kwam uit Leiden naar Rotterdam de chirurg dr. Bierens
dc Haan. J.C.l. Bierens de Haan hacl ziin artsbevoegdheid bchaald in Leiden (1894) en
promoveercle er op t5 december 1896.165 Deze doortastende man was er een van de eer-
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sten die bii de diagnostiek van röntgenstràlen gcbruik maakte.róó
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april r9o7 verwees

Hers een patiënte met cholecystitis naar Bierens de Haan. l)eze'constateerde dat de
yeretterde galblaas w;rs gebarsten, en kon eenige groote steenen uit dcn ductus cysticus
verlvijderen'.+67 In februari r9r4 voerde Bicrens de Haan een borstamputatie uit bij eerl
patiènte'die reeds geruimen tijd een knobbel in de manrma'10" had.
Tussen r9o5 en 19r4 verwees Hers geregeld patiënten nirar de lLotterclamse keel-,
neus en oorarts Van Rossem. In oktober rgoi nam deze bij een van Hers'patiéntes
een'epithelioom op de neus dat bijna niet groeit'weg;{óe in november r913 r,erwees hij
een meisje met'groote amandelen naar Rotterdrm, nxàr \'an Rossem'.ri" In februari
r9l4 liet hij door deze een kind bchandelen dat hij omschreef als 'doof, zeer groote
tonsillen, open nlond'rir en in april r9r4 besloot hij een kind,'doof, open mond, slecht
leeren'door Van Rossem te laten onderzoeken.{:' Het betrof de Rotterdamse arts C.D.
van Rossem dic in r9o-l in Leiden als arts was afgestudeerd en ook opereerde in het
Sofia kinderziekenhuis. \/an Rossern overleed tc Rotterdam in r946.r:l
In april r9o5 verwees Hers een piltiènt me t 'tul'rerculose van de elleboog' naar de Rotterdamse nledicLrs Kodde.rir Cornelis Koclde (r8i9 r9t5) studeerde te Amsterdam. Nog
voor hii het artsexamen (r895) atlegde was hij assistent bij de pathologische anatomie en
daarna nog enige iaren bij dc chirurgie en de verloskundc. Na een kort verblijí te Gouda
vestjgdc hii zich als huisarts te Rotterdanr rvaar hij een drukke particuliere praktijk
opbouwde. Gedreven door ziin lieíde voor de chirurgie richtte hij in r892 safien nlet dr.
B.G.È.\\. van l)ugteren de eerste Rotterdamse polikljniek en kliniek op, rvaarin hii ujt
sluitend als heelkundige werkzaam was.ait ln die bescheiden omgeving, met bijna prirnitieve hulpmiddelen, leverde hij zulk goed operaticf rverk dat, tocn beEiin 1899 Guldenarm
als eerste heelmeester van het ziekenhuis aan de Coolsingel zijn ontslag vroeg,r:6 hij werd
aangezocht, tiideliik diens plaats in te nemen. Toen Kodde zich naclien voor de keuze
gesteld zag uitsluitend chirurg of huisarts te zijn, koos hij voor het laatste.+,
In rgLr en rgrl verwees Hers enkele patiënten voor een operatie naar de Rotterdirmsc
chirurg Fockens. In juli rgrr opereerde dezc een patiënt van Hers'met eeÍr infiltratie in
de buurt van den anus'. De mogelijkheid bestond dat het een kyste had kunnen zi.in'
notecrde Hers in zijn dagboek,'dit bleek niet zo tc zijn, rvaarschijnlijk is het een
frLrunkel geweest; bij microscopisch onderzoek bleek cr in hct weefsel deelties te zittcn
die op verbandstoffen rvaarmee de steenpuist behandeld r"'as, rvezen'en voegde eraan
toe'bij nader inzien had ik deze operatie zelfkunnen cloen'.{i§ In r9:z werd een jongen
met'tuberculose van rechter heupbeen'r;e door l'ockcns in ecn gipsverband gezet.r8u
P Fockens rverd in r876 in Groningen geboren, studeerde er medicijnel en legde in
lgol het iutsexamen af. Na een assistentschap in de anatomie van 1899 tot 1902, was hij
van r9o-t tot r9o4 assistent in de verloskunde bij proí G.C. Nijhoff en van 19o4 k)t 1908
in de chirurgie bij de Rotterdamse chirurg Van Stockun. Fockens was een van de
stichters van de Rotterdamse Centrale Policliniek.rs'
Niet gering was het aantal patiënten met huidaandocningen dat door Hers naar een
specialist werd verwezen. Bij Iupus, u'aarvan het tuberculeuze karakter na de ontdekking van Nlycobacterium door Koch in r88j werd herkend,r3'volgde Hers'therapie
aanvankelijk de destiids gebruikelijke behandeling.r3r Die bestond erin hct aangetaste
weefsel 'met den scherpen lepel uit te krabben cn toucheerer met een penseeltje met
een oplossing van nitras ilrgenti en gedestilleerd water'. Eind r9o4 verwecs hij een
lupuspatiënt naar de Rotterdamse specialist Nicolaas Philip Tendeloo (r864-r945), die
sinds rgor als bacterioloog aan het Rotterdamse Coolsingelziekcnhuis was verbon-
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hij 'bericht dat de aandoening pathologisch-anatomisch
zeker huid tuberculose (misschien vroeger lupus is) en waarschijnlijk ook epithelioom'. Tendeloo raadde aan'den man voor beide aandoeningen te behandeler en wel
met 't nieuwste in dat geval voor beide aandoeningen goed geblekene middel nl radiun'. Tendeloo adviseerde de patiënt te verwijzen naar de Rotterdamse dernratolooB
\ran Dugteren. Die'heeft goed radium'liet 'lèndeloo Hers weten, als U hem dus naar zijn
polikliniek zendt, twijíel ik niet of hij zal den patiènt een heel eind op streek helpen en,
zoo niet genezen'.lSt Medio april 19{)5 rloteerde Hers in zijn dagboek:'G. van den
Zinkweg is door van Dugteren behandeld, inwendig met lodletuml kalIium], uitrvendig
met blauwe zalf. Dit hielp niet bizonder veel. Toen pvrogallus en daarna boorzalf. De
ulceraties zijn thans, tj april, geheel genezen'.a8ó
Benjamin Gerard Elisa \4lessel van Dugteren (r86r-r94o) studeerde medicijnen in
Utrecht (1897-1886) en promoveerde te Amsterdam op zr december r888 op een proeíschrift, getiteld Waarneningen en beschouwingen Ltver sypltilis en hnre lheraPie, betrcret$
een oterzicht der ve erische getlLlchtsziekten gedurende de.iaren 1886 et t887 h de poli
kliniek von Prof. van Haren No,lr,an te Afttsterdau roorgekonen,Yan DuSteren vestigde
zich als dermatoloog te Rotterdam. Vanaí r89z rverkte hij samen met de arts Cornelis
Kodde in een door hen opgerichte polikliniek,isi rvaar hij als eerste X-stralen-apparatuur
en reeds vroeg radium gebruikte. Na 27 jaar te Rotterdam te hebben gewerkt vcrhuisde
Van l)ugteren naar Breda en later naar Arnhem, waar hij praktiseerde tot r933.r33
Een belangrijke innovatie bij de behandeling van huidtuberculose betekende de
Finsen-behandeling'. Hierbij werden de patiënten onderuorpen aan bestraling van
elektrisch licht'waardoor de huid wel ziek wordt, doch tevens de bacteriën gedood
worden en dus op den duur genezing kan oDtstaan'. Deze'photo-therapie'had'als
grootste voordeel de onpijnlijkheid en dc grootere genezingskans, waarbij echter het
eeÍste voordeel zeker niet het minste weegt, daar evenals elke lupusbestrijcling ook
deze behandeling maanden ofjaren durer moet'.+3e Aangezien een laatste aantekening
over lupus uit l9o1 dateert ziin in zijn dagboek over deze Finsen-lichttherapie, zoals die
vanaf r9o3 door dr. Carl Wilhelm Bollaan (r858-19r4)re" in Rotterdam werd toegcpast,re'
geen nadere gegevens aanwezig.
In april rgrr liet Hers eeo van zijn patiënten met tuberculose van de neus naar de
Rotterdamse dennatoloog Gogarn.re'Ceboren te Rotterdam, studeerde Johan Peter
Gogarn medicijnen te l,eiden waar hi.l in 1894 werd ingeschreven en in november rgoz
den.r3a van Tendeloo kreeg

zijn artsbevoegdheid behaalde. Na zijn pronrotie in Gent specialiseerde hij zich
vervolgens in cle dermatologie en venerologie, werkte in \Venen, Parijs en Hamburg en
vestigde zich irls in r9o4 als'arts voor huidziekten'in Rotterdam.aer Gogarn, die vanaf
r9o7 geneesheer-directerlr was van het Rotterdamse Finser - Instituut voor de behande
ling van lupus was,rer overleed op zo mei r95o te Heelsum.
ln april 19o5 kreeg Hers een patiënte in behandeling met'een variceuze zweer aan
het onderbeen met eczeem en varices'die'door Wenniger eerst met emplastrum diapalmae, daarna met Lianthol en zwachtel'was behandeld.ret Lucas NÍaillette de Buy
Wenniger was geboren in r875 ir Amsterdam, studeerde er geneeskunde van l89l tot
rgor werd in r9o3 benoemd als hoofd van e'en afdeling voor huid- en geslachtsziekten
in het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis en aan de gemeetttelijke polikliniek en waar
hij'meer dan 3o jaren werkzaam is geweest op een wijze, die aan ieder bewr:ndering
afdrvong'.+rr Na de ontdekking van het salvarsan door Ehrlich in het voorjaar r,.rn r9ro,
werd op Wennigers verzoek als eerste in NcdeÍlànd dit middel op zijn afdeling toegepast.
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Zo deed Hers uitvoerig verslag van een demonstratie op 2i aprii rgrr door Wenniger in
het Coolsingelziekenhuis van een intraveneuze inspuiting met salvarsan.
Eerst phvsiologische zouloplossing w;raÍmede buret en slang rceds gevuld !i'aÍen. Dàn giet men
door den trechter salversan (groengeel vocht) in en als de benoodigde Ílesch lecg is laat men nog
wat physiologjsche zoutsolutie navloeien. Nadelige gevolgen van de salversaninspuiting kunnen
zijn tachvcardie, snelle pols, collapsus, braken diarrhé, koorts. Ook komt voor dat koorts dic bii
lues bestaat weggaat na die inje.tie. Intramusculaire inspuiiing is te pijnlijk, aller heyigste pijn
kan honderd uren duren, dagen en weken lang hcvige pijn, als bii ischias. Daarom doet \{ennigcr

tegen\r'oordiS alleen intravenöse injecties.le:

Wenniger was teverls een van de eerste medici die de reactie van Bordet-Wassernann
ter herkenning van syfilis (r9o5) uitvoerden. De Buv \Venniger overleed te Rotterdan.t

in r934.
Tussen r89o en r907 verwees Hers enkele patiënten met orthopedische afwijkingen
naar de Rotterdamse spccialist Jagerink.res Kort na diens publicatie, getiteld Het scoliosebcd, eet bijdrdge tot de behondeling der ruggegraatsvcrkÍoitmitgen noteerde Hers in
ziin dagboek het geval van'het zoontie van PW., dat reeds geruimen tijd aan scoliose
lijdt'en'voorlopig wel met succes de laatsten tijd in het scoliosebed van Dr. Jagerink
ligtlre, M. Iagerink die op ri,uni 1894 te Utrecht zijn artsbevoegdheid behaalcletoo 'was in
de rredische wereld een bekende figuur. Als specialiteit voor massage en orthopaedie
kwamen patiënten uit alle deelen 1'an ons land hem raadplegen. Vooral voor de trehan
deling van den voetin' had hij zeer groote bekendheid verworven'.5o2 Jagerink was 48
toen hij na een langdurige krvaal op 5 maart l9o9 te Amsterdam overleed.j')l
lussen rgru en 19r4 liet Hers enkcle patiënten met orthopedische klachten behandelen
door de Rotterdamse specialist lvlilatz. Zo werd in 1912 een patiënt met een heupafwijking'door Milatz in een verband gebracht'.í"r W.F.l. Milatz, die sinds I906 te Rotterdanr als specialist voor'orthopedie en mechanotherapie' praktiseerde,tot behandelde
nog in 19r4 een van Hers'patiènten voor platvoeten.to6 In november rgru maakte Hers
in zijn dagboek een aantekening over een patiëntc'die geruimen tijd aan pijllen in de
beenen en hcupen'leed en'die verdwenen zijn nadat zij in overleg met collega Van
London bepaalde hooge schoenen voor platvoeten draagt'.507 Dr. Daan Marinus van
Londen (r823) was vanaí r9o6 klinisch assistent van de hoogleraar Cornelis Winkler in
het Amsterdamse Binnengasthuis,5"s tot hij zich in rgro i,r Rotterdam vestigde als'specia
liteit voor neurologie en psychiatrie'. ln r95o legde hij eÍ de praktijk neer en keerde
terug naar ziin geb(rort(plaal\ Vr rik.
In augustus r9r3 opereerde'Dr. Van Assen, orthopaedisch chirurg te Rotterdanl'een
patiént \,an Hers van een tumor in het rechtcrbeen, die'bleek te zijn een intermusculair
celrijk bundelvormig fibroom met fillro-m,vomateuze gedeelten'.t"e ]acobus van Assen
(188r -1948 ) was vanaf 1914 werkzaam als geneesheer bij de Adriaanstichting, een tehuis
voor [ichamelijk gehandicapte kinderen te Rotterdam.5i"
Patiënten met urologische klachten verwees Hers vanaf r9o7 naar dc Rotterdamse

medicus Visser. Deze 'specialiteit in blaas- en nierziekten' opereerde in r9o7 een
patiëlt van nierstenen, nadat hij een onderzoek had ingesteld n]et de cystoscoop en
uretherkatheterisatie had toegepast.j" Waarschijnlijk ging het hier om de Rotterdamse
arts l. Visser, die in r887 te Leiden zijn artsbevoegdheid had behaald.5"
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In maart r89r vond dc Rotterdamse oogspecialist l)e Haas een van Hers' patiënten 'ecn
minicme Iensverduistering in eenen vorm die niet doet vreezen voor snelle ontwikke
lingl;'t ;u.o6 Hendrik de Haas (1817-1906) rvas ecn leerling van F.C. Donders, promoveerde bij deze in 1862 en vestigde zich direct daarna te Rotterdam, waar hij een zeeÍ
uitgebreide praktijk opbouwde als oogheelkundige.5! In januari r88z consulteerde een
van Hers'patiënten,'die hinder had bij het zien'de Rotterdamse oogarts'Dr. Moll"ri
en in augustus 1883 nam deze bij een patiënt vaÍr Hers'een nieuwvorming op het oog
rveg'.t'ó Franciscus Daniël Agatha Catharina van NIoll ( r8.19- r9lo ) rvas een leerling van
Donders,5'i behaalde te Utrecht zijD artsbevoegheid (187j) cn promoveerde er op zr oktober r874.5'8 Begin nolember r874 opende hij in zijn huis aan de Nieurvehaven een polikli-

niek voor ooglijders-r'e
Ook raadpleegde Hers geregeld de Rottcrdamse oogarts Blok. ln r896 vond deze bii
één van diens patiètlten iridochoroiditis (ontstcking van het regenboog- en het va:rtvlies)5'n en iu november 19o8 diagnosticeerde hi.j 'retinitis albuminurica'r" bij een
patiënte met nefritis. Dirk Iohannes Blok (r8j9 r918)behaalde zijn artsbevoegdheid te
Leiden (r88j). Hij praktiseerde var)af 1892 [ot r924 als oogarts te Rotterdam,i" waar hij
op uz.januari r938 overleed.'rl
In juni rgrj liet Hers een patiënt'die altiid hoofApijn heefi'onderzoeken door de
Rotterdamse oorspecialist Van der Brugh.i'4 **Jolrannes Pieter van der Brugh werd op
2 maàrt r869 in het Friese Ioure geboren, studeerde te Leiden, t\erd arts op t april r895
en promoveerde op ro juli 1896 op een proeí.schriti, getiteld NieLrwe netingen det
intcrpleuale drukkirrg. Hij studeerde enige tijd te Wenen, was gedurende tu'ee jaar
assistent van de Utrechtse hoogleraar oogheelkunde Hcrman Snellen (r814-r9o8),iri
waarna hij zich als oogarts te Rotterdam vestigde. Van 1902 tot r9r5 was hij eerste
geneesheer, daarna tot r929, genecsheer-directeur van de htrichtittg toor Ooglijders.
Van der Brugh overleed op; tèbruari 1944 te's-Gravenhage.5:6
In r896 kreeg een patiënt met'paral,yse van dc stembanden'het àdvies zich onder
behandeling te stellen van de Rotterdanlse oor- en keelarts Van Anrooij5r:. ír8 Henry
van Anrooij (r858-r9r8) behaalde zijn artsbevoegdheid te Leiden op 25 april 1883 en
promoveerdc tot med. doctor op 7 april rE84.5'e Bij zijn vijfentu'intigjarig jubileum in
r9o9 werd van Anrooij omschreven als'de stille werker in dienst van de kranke meu
schheid', die'kalnr en bezadigd in zijn optreden steeds een zeeÍ Broot vertrouwen
geniet bi.f allen, die zijn hulp inroepen en die'dan ook wel een groote s),mphatie onder
zijn patiënten heeft'.ir"
In januari r911 verwees Hers een patiënte met'rhinitis chronica'naar'Dr. Nilissen'.r!
Deze is te identificeren als Andreirs Angelus Marie Nelissen, die in ruSl te Rotterdam
rvas geboren en zich na zijn medic ijnenst udie te Leiden,;-u begin rgro als specialist te
Rotterdam vestigde, 'u itsluitend voor keel-, neus- en oorziekter'.5r1
Bij hoge uitzondering werd een patiënt oaar Leiden veru'ezen. In r888 verwees Hers
een patiënt met'vitium cordis'naar de Leidse hoogleraar Huet.trr Begin r8t39 u,on hij
advies in bij Huet in verband met een patiënt rnet'tic douloureux'waarop deze liet
weten'dat hij weinig resultaten van het opereer€n vàn een tic had gezien en dat volgens hem de oorzaak van de ziekte meestal in het cerebrum en niet in de zenuw was
gezeteld'.5rt

ó Ziekten in een plattelandspraktijk

Zoals eerder al werd uiteengezet kan Hers'dagboek in rvezen worden omschreven als
een verzameling casuïstiek. Hierbii dringt zich dus de vraag op rvelke ziekten de medicus
ten plattelande omstreeks 19oo in zijn praktijk te zien kreeg. Welke zickten haddcn

hierbij dicns speciale aandacht en in hoeverre deden zich in dit aanbod van ziekten
veranderingen voor?

ó.1 NIET.EPIDEMISCHE ZIEKÍEN
ó ].1 N4OND, EN TANDZIEKTEN
'Menige mond zou er betcr uitzien'meende Hers in r9o9'indien de tirnden van

cle

vroegste jeugd af aan geregeld door deskundigen rr,aren verzorgd gervorden. It4eer en
meer wordt het trouwens regel dat het publiek niet slechts ooren en oogcn, m:rar ook
tanden buiten de huisnredicus laat behandclen, al leert de ervaring dat in de kunst van
het trekken vele practici door sommige tandartsen niet overtroffen rvorclen'.' Het zou
nog tot begin van de jaren dertig duren, vooraleer Oud-Beiierland eeD eigen tandaÍtsenprakti.ik zou krijgen.'Preventieve tandverzorging wàs cr in de periode die Hcrs
er praktiseerde zo goed als onbestaande. Een kunstgebit werd gezien als een teken van
ongehoorde rijkdom en vrouwen uit de betere stand deden het alleen op zondag in
om tcr kerke te gaan.l
Kennelijk verkeerde het gebit van een gÍoot dcel van Hers'patiënten in eeD hoogst
deplorabele conditie. Bij herhaling zag hij in de mond van zijn patienten naast'tanden,
voor zover aanwezig',r een 'overvlocd aan caÍieuse kiezcn' of 'niets dan cirrieuse
kiezen'.t ln r88r behandelde hij een 48-jarige pati€nt met'in de bovenkaak slechts één
tand meer'r'en in 1883 zag hij in de mond vau een patiënt'niet één gave kies, niets dan
stukken'.; ln verreweg de meeste gevallen rvas'extractio dentis', het trekken van de kiezen,
de cnige 'behandeling' die hij kon toepassen bij caries, kiespijn of'krvadc kiezen'.3 Uit
dc beknoptheid van de aantekening die hij doorgaans naar aanleiding een tàndextractie
maakte, kan worden afgeleid dat tleze operatie al spoedig tot diens routinehancielingen
rvas gaan behoren. Tussen r88r en r892 noteerde hij slechts drieëntlvintig voor henr
interessante gevallen waarin hij tot extractio dentis mocst overgaan. In de eerste acht
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maanden van zijn praktijk noteerde hij negen gevallen van tandextractie, waaronder
een geval waarbij'een deel yan de wortel blijft zitten'en eerr geval van extractie \an
'twee grote snijtanden in de bovenkaak die door de bovenlip dreiÉien te groeien', wat
als een zeldzaanr geval van preventief ingrijpen zou kunnen rrorden aangcmerkt.
Noteerde hij in r882 noB acht gevallen, waarondcr een 'n ijsheidskies' en dric extracties
'met der sleutel', in de daarop r.olgende jaren zou zijn interesse voor deze ingreep dui
delijk afnemen: in r88j noteert hij nog tlvee gevàllen, in 188i, 1888, r89r en r892, telkens
nog slechts één per jaar. De slechte conditie van het gebit van een groot deel van zijn
patiènten $'ordt nog gelllustrecrd door die gevallen wirarin hij over8ing tot het incidcren van de kaak'wegens carieuze kiezen'. Herhaaldelijk incideerdc hij een 'tandabces'e
en behandelde verschillende'kaakgezrvellen'."'In r884 incidcerde hij bii een patiënt
met een'dik gezicht en foetor ex ore' (een onwelriekende geur van de ademlucht) een
'abces van het alvcolair rveefscl met secundaire zrvellilg var het onrliggende weefsel,
zooals ik nog nooit gezien heb en ontlastte daarbii vuile, vrceselijke stinkende dunne
pus'.rr In rugr trok hii bij een patiënte, die al z4 uren uit de onderkaak bloedde,'dric
tanden uit lvaarvan er twee omgeven zijn door een vcrbazende korst van tandsteen'.''
-fegen
stomatitis'r en bij aftae (spruu,)'r schrecf hij een nrondspoeling met borax
voor.rt In lÍi82 opereerde hij een patiënt van cen ranula,'6 een slijmkyste onder de
tonB. In r8u6 diagnosticeerde hij bij een vrouw'eene nieuwvorming rechts boven van
alveolair gedeelte van kaak'als epulis': (een gezwel van het tandrveefsel); in r89o verrvees hij een patiënt met een dergelijk kaakgezwel door naar een collega in Dorclrecht
om ctit te laten 'uitbranden'.'! In mei r88: beschreef hii een patiënt die 'hinder had van
schietende pijnen door de rechterhelft vnn de tong waar zich eele harcle inÍlltratie
bevindt die eer gedeelte van de tong en de glandula sublingualis inneemt'.'e Daarnaast
beschreef hij diverse niet nader gespecificeerde ulcera,'o en gezwellen die chirurgisch
rverden behandeld.r' Ir julj rtt8r assisteerde hij ziin zwager Hage bij de opeÍrtie van
een'groot gezwel onder de tong, waardoor de tong naar boven is gekeerd, de patiënt
onverstaanbaar spreekt en bijna niet eten kan'."

ó ].2 KEELZ
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in 1895'r en een uitvocrige beschriiving \ an een
heroÍsche ingrecp rvaarbij hij in rSttr zijn collega Lodder assisteerde bij de wegname
yan een gaDzeëi-grote foryngcaaltumor bij een 68-jarige vrourv,'1 behoorrle de angina
(tonsillitis) tot de meest voorkomende aandoeningen van de kec'l die Hers in ziin
praktijk te zien kreeg. Tussen r88j-rgo7 stelde hii negenendertig maal deze diagnose.'i
Naast de eenmalige diagnose larvngitis

ó.1.3 Z]EKÍEN VAN DE ADEN4HAL]NGSORGANEN
Afgaande op het aantal !'ermeldingcn in zijn dagboek, behoorden respiratoire airndoe
ningen tot de meest voorkomcnde ziektecategorie die hii in zijn praktijk aangeboden
kree8. Tussen 1888 en r9o8 beschreef hij z7 gevallen van bronchitis.'6 Driemaal steldc
hij de diagnose bronchiëctasie'i (uitgezette luchtwegen met oirtsteking). Na tuberculose
was, gelet op het aantal aantekeningen, pncumonie ongetrvijfcld de ziekte naarmee hij
jn zijn praktijk het mecst frequent werd geconfronteerd'3: in r88u beschreef hij van
deze ziekte 3r gevallen, in 1889,2i gevallen, T gevallen in 1890,8 in 1894,7 in 1896 en 8 in
1897. Hoewel hij in zijn dagboek in slechts zes gevallen de diagnosc'croupeuze pneu
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monie' noteerde,re was Hers zeker niet onbekend nlet hct ziektebeeld van deze acLrte
longontsreking rvaarbij een'physisch onderzoek niet noodig rvas maar het met typisch
roode fluimen gevulde kwispedoor, het roode àngstige, pijnlijk vertrokken gezicht van
den lijder, de diagrrose deden stellen voordat men hem had aangerairkt'.3o ln een uitgebreide studie over zeventig gevallen van croupeuze pneumonie die'gedurende het
tijdsverloop van Mei 1881 tot Juli r888 door hem waren waargenomen'en waarbij hi.j
een mortaliteit van 2oo/o noteerde, krvam hij o.a tot de conclusie dat'croupeuze pneumonie eene infectie-ziekte is'en baseerde zich hierbij op het feit dat'de ziekte, wat de
fiequentie, duur en aard betreti gedurende de verschillende jaren verschillend' is
geweest'omdnt de verdeeling van het aa[tal gevallen pleit voor een praedispositie der
laagst gelegen en ongezondste streken en omdat het voorkomen der ziekte in een kort
tijdsverloop hij meer dan één persoon in hetzelfde gezin, het bestc door aanname van
infectie kan verklaard rvorden'.r'
De lijst van de in Hers'dagboek meest voorkomerde ziekten wordt aangevoerd door
glevallen van phtisis pulmonumrl of longtuberculose. Driemaal stelde hii de diagnose
'lniliair tuberculose' (acutc tuberculose of 'vliegende tering').rr
In enkele gevallen van empyeemla (pus in geprcformecrde holte, bv.tussen de Iong
bladen) rverd een ribresectie uitgevoerd om pus te verwijderen.r5 Naart negentien
gevallen van plcuritis ofontsteking van het longvlies (r888 rgrr),ró beschreef hij tussen
r888 en 1902 zeventien gevallen van 'emphyseem''rt (uitgerekt longweefsel). Als therapie
werd quinine toegediend en werd in enkele gevallen door punctie en aspiratie de Pus
verrvijderd. In 1882 zag hij bij een kind van twee jaar dat al twee rveken met aanhou
dend koorts onder zijn behandeling was'de Iinkerborsthelft dr.ridelijk uitpuilenl Bij
punctie bleek een'etterige pleuritis te bestaan'.r3 In 1892 besloot hii bij een patiénte die
'hoestte, pijn in de zij had, waar een zeer belangrijke demping bestond'tot punctie
over te gaan waarbij'r r/4 liter geel sereus vocht zonder vlokl<en werd ontlast'.re
Relatief zelden beschreef Hers een patiënt met asthma bronchiale.!" Bij de vaststeliing dat hij in loop van zijn praktijk slechts negentien gevallen van astma noteerde,'ti
moet men er rekening mee houden dat in de eerste dagboeken, waarin een letterlijke
diagnose ontbreekt, waarschijnlijk een aanzienlijk aant:rl patiënten met astmatische
aaldoeningen verscholen gaat order een symptonlencomplex van'benauwdheicl'en
'benauwd ademen'.
ó.1,4 ZIÉKTEN VAN DE NGEWANDEN

In r89o stelde hij dc diagnose'carcinoma oesophagi' of slokdarmkanker bij een 66jarige rnan <1ie'altiid potator was, voor 4 maanden was gaan braken en het gevoel had
of er iets verstopts boven de maag zit',a' Evcneens eenmalig was zijn diagnose'maagcattarhe'rr in r9oo. L)aarentegen werd hij regelmati€igeconsulteerd door patiënten die
klaagden over 'hartwater'r{ (gastritis, rnàagzuur). Relatief zelden stelde hij de diagnose
ulcus ventriculils (maagzweer) en carcinoma ventriculi.rÍ' Waarschijnlijk gingen onder
symptoomdiagnoses als'bloedbraken'of'haematemesis'ri r.erscheidene gevallen van
ulcus ventriculi ofduodeni schuil zonder dat Hers deze diagnosc expliciet neerschreef.
-fussen
r88r en r9r4 beschrecf hij trvaalí gevallen van 'galsteenlj)den'.18 Eenmalig is zijn
d iagnose 'cholemie'rq en cholecystitis," (galblaasontsteking ). In rgor diagnosticeerde hij
bij een meisje van r9'waarschiinlijk een geval van Ranti'sche ziekte',í' een chronische
ziekte genoemd naar de Florentijn Guido Banti (r852 1925) waarvan de voornaamste
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s]'Ínptomen lvorden gevorn]d door anemie, zeer sterke nriltzwelling en levercirrose
(bindu.cet.selvormin I ir dc lever \t.rardoor de ievertunctie afneemt).
'l'ussen r888 en r911 beschreei hij elf gevallen van icterust: of geelzucht, In r89z en
r8qo beschreef hii telkens één geval van 'catarrhale icterus', een aandoening die in het
mitlden v:rn de negentiendc eeulv werd beschourvd als een conplicatie vàn een duodenale stoornis: slijrnvorming zou hier de afvoer van gal verhinderen rvaardoor geelzucht
(stuwingsicterus) ontstord. ln de laatste decennia van de negentiende eeuu-rverd de
overtuiging steeds sterker dat icterus een gevolg van een in[ectie rvas.jr
Naast Ílegentien gevallen van carcinoma hepatis of leverkankert5 (r89r r9l4), maakte
hij aantekeningen bij elf gt-r,allen van cirrhosis hepatistó waaruit blijkt dat zijn therapie
bcperkt bleef tot het bestrijden virn de cornplicaties, zoals ascites. Zo vond hij bij een
patiënt bi, wie hii in auliustus r886'voor de derde maal t$'ee cmmers rvater h:rd afgetapt, een lever, dic'na het aftappcn zeer duitlelijk te voclen was, erg harc{ met knik
ker grootc knobbels; de lever reikt tot ver voorbij de middellijn van lichaam.5T In juni
r9o7 noteerde hij over een ionge patiënt, rvaarbii hii eerder een hvpertrophische cirrose
htrd gevonden: 'lk heb den jongen reeds vier mirlen, eerste onl de 3, toen om de z
lveken telkcns rr/-r cmmer water, helder geel vocht afgetapt',53
In de periode r901 en 19u diagnosticeerde hij tlriemaal een'h,vpertrcfische lever
cirrhose rnet chronische gcelzucht' of cirrose van Hanotse (genoemd naar de Parijse
arts \rictor Charles Hanot, 1844-r896). f)e demonstratje, op 1o maart 19o4 tijdens de
artsencursussen tc llotterdam door À.À. Hijmans virn den Bergh van een vijftienjarige
pàtiënt met cen'l.aènnec'sche levcrchirrhose', een ziekte'die bij kinderen zo zelden
voorkomt dat de grootstc clinici hoogstens een paar gevallcn hebben gezien',ó'' vorrrde
voor Hers waarschijnlijk de aanleiding om kort daarna zijn eigen p ratijkervaringen
met deze ziekte te publiceren. Hierin beschreef hij hoe hij vanaf z9 oktober 1898 de
zicktegeschiedenis had kurrnen volgen van Paulus K., een jongen van 1j iaar bij \vie hij
iranvankelijk een'erg dikke buik en belangrijke welving in het epigastrium vond, waàrbij eene vcrgrooting var de Iever bleek tc bestaan',6' In februari rgoo rverd bij de
patiënt ecn puDctie uitgevoerd en bleek bij palpatic'bepaald merkrvaardig zoveel klciner
als cle lever wirs geworden'.í'' Nadat de jongen zich aanvankcli.jk 'zeer gezond voeldc en

ziin karretie met koopwaren uren Yer rvandelt', ging zijn toestand achteruit, en
stierf de knaap eind mei rgoo aan uitputt ing, 'n:rdàt zes puncties hem het leven iets
dragelijker hadden gemaakt'.6r Nog in maart r9o,l beschreefhij een tweede geval van
een'Laënnec'sche chirrhose yan de lever'.61 Deze eenmalige vermelding van een atrofische lcvercirrose bij gegranuleerde lever, ook schrompel- of dronkaardsiever genoemd,
bii een volwassen patiènt, en die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door rrisbruik van
sterkedrank, sluit nan bij dc vaststelling dal de consumptie van gedestilleerd in ziin OudBeijerlandse praktijk rclatieflaag was. tn r89o teide Oud-Beijerland z8 verkooppunten
van sterkedrank die gezanrc'nlijk een omzel van 37.4:r liter hadden. Omgesl:rgen over de
5.,128 in\,\,oncrs bedroeg dit 7,o: Iitcr per hoofd.6j ln 1896 tcJde Oud-Beijerland op een
bevolking van 5.:77 zielen z7 verkooppunten van'gedistilleerd ad 5o percent'die in
totaal 3o.r:5 liter hadden ingeslagen, wat Soed $,irs voor ecn gerliddeld vcrbruik van
5,7 Iiter per persoon.66 Drie jaar later telde Oud-Ileijerland nog l6'tappers en slijters'
dic voor cen totaal van 28.48o liter wcrden aangeslagen, hetgeen omgeslagen ovcr een
bevolking van 5.-lr8 zielen overeenkomt met eer gemiddeld verbruik pc'r hoofd van
5,.15 liter.ói Terrvijl voor dc provincie Zuid-Holland over de periode rti8j-r89o cen
n,let

gcmiddelcle hoofclelijke consumptie werd trerekcnd van ro,3r literr'3 scootde in vcrgelij
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king met het landelijk gemiddelde Oud-Beijerland nog beduidend Iager. t)it bedroeg
in r8Z7 no8 ro liter en daal<ie, onder invloed van de Drankwet van 188r, die het aantal
vergunningen beperkte en bepaalde eiscn aan de vergunninghouders stelde, terug tot
8,{t litcr per hoofd in cle jaren 1885 tot r89t.6e
Uit zijn publicaties blijkt dat Hers kennelijk een bijzondere interesse had voor de
levercirrose. Al op de a fdel ingsr.ergad ering van De Zuid Hollandsthe EiLanden van z9
juli rago stelde hij zijn collega's'een patiënt voor, met een kolossaal vergroote lever,
waarbij geen icterus was opgetredeD en waar hij de hoogstwaarschijnlijke diagnose
stelde van amyloïd-lever, causa: malaria. Ook een vorige vergaciering 'werd bijna
geheel en al aan dezen patiënt en in het algemeen aan leverziekten gewijd, waarbij de
Heer Hers in het bijzonder en uitvoerig de redenen besprak, waarom hij amyloid-lever
en niet de Charcot'sche chirrhose hypertrophvque avec ictère, zooals enkele andere
Heeren wilden, meende te moBen diagnostiseeren'.,"
ln junir88: ontdekte hij 'enkele vermes' (rvormen) in de ontlasting van een kind
waarbij hij in de week daarvoor 'koorts, versnelde respiratie en pois en een trage ontlasting'had gevonden./' In oktober r897 behandelde hii een kind dat'een paaÍ wormen
rvas krvijtgeraakt eD ra toediening van Sàntonifle gisterenavond, vanmorgen we] 2i
groote wormen'.ir In september llt86 liet hii een patiènt met een'lintworm,24 uren
vasten' en liet hem 'gedurende dien tijd laxantia innemen. Een haif uur nà de laàtste
ouwel kreeg dc patiënt nog.r lepels Oleurn Ricini (rvonderolie) en een uur later kwam
dc snairk'.il

Opvallend frequent in de eerste jaren vtrn zijn praktijk behandelde hij - voorirl kinmet diarree.l Tussen 1884 en l906 noteerde hij zeven gevallen van enteritis,-'
waaraan drie patiënten overleden. In de twee gevallen waarin hij de diagnose'ileus'
(darmafsluiting) stelde, overledcn beide patiënten.i6 Als'onzeker'omschreef hij in
r9o5 dc diagnose'colitisl:i Vijfmaal noteerde hij als doodsoorzaak peritonitis,:3 ivaaronder één geval van chronische peritonitis en een geval dat als conrplicatie optrad na
een herniotomie. Eenmalig rvas zijn diagnose in r91o van carcinoma inteslinorumie of
darmkanker.
Itlerkrvaardig zelden stelde Hers de diagnose appendicitis. Deze thans zo bekende
'blindedarmortsteking'werd destijds onder verschillende bcnamingen gediagnosti
ceerd: ecphyaditis, peritvphlitis, scolecoiditis, apotyphlitis. Tussen r886 en r89z rverd
de benamin6 appendicitis tloor Amerikaanse chirurgen vervangen door typhlitiss" een
benaming die Hers eenmalig in rgor gebruikt bij een patiënt waarbij hij 'in het rechter
hvpochondrium duidelijk eene rvorstvormige streng kon voelen die een rveinig pijnlijk
isls' Pas na r895 raakte de benaming appendicitis ingeburgerd,'Deze naam is algemeen in
gebruik gekomen'aldus \rirn Iterson in 1899'sedert men hoofdzakelijk door autopsieën in
vivo, de overtuiging gckregen heeft dat dit ziektebceld, schier zonder uitzondering wordt
terveeggebracht door ontsteking uitgaande van den appendix coeci of processus vermicularis ( epityphlon )'.3' Verantwoordelijk voor deze filologische monstÍuositeit was de
Auterikaanse chirurg, dr. Reginald Heber Fitz (r843-r911) van Harvard, die volkomen
be$'ust \,an de taalkundige onjuistheid, aldus Pinkhof in r886, het zoo bruikbare
lvoord heeft uitgedacht;8r ir 1899 gàf Van Iterson toe dat het grammaticaal juister ware
ge\\.eest te spreken Yan epityphlitis maar stelde tevens voor'bij de eerste uitdrukking
te blijven, een enkele barbarisme meer of minder in onze terminologie doet er niet
veel toc'.$r \roor omstreeks 188o werd de diagnose narrelijk vrijwel nooit gesteld. Men
sprak over 'pe riton it is e causa ignota' (buikvliesontsteking door onbekende oorzaak);
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nadat de patiënten waren overleden, waren er zoveel ontstekingsverschijnselen in de
buik opgetreden dat men de primaire oorzaak niet meer kon nagaan.3, In oktober r895
noteerde Hers in zijn dagboek:
VÍouw C. van K., r8 octobsr, 20 jÀar. ls voor een dag of tien bevallen van een onvoldragen vrucht
5 maanden die met de opvolgende placenta spoedig geboren was. Het girg de eerste
dagen goed. De vrouw was zelfs op geweest. Zij vloeide wcinig, zij maakte den indruk de geheele
geschiedenis en bagatelle te behandclen. 'lben pijn in den buik cn diarrhé, niet slapen, tong vochtig.
Daarna crger pijn, rechts beneden in den buik v«rral, er is daar ook demping. Braakt alles uit
zoodra zij iets gebruikt, opzetten van den buik, nog diarrhé. Het braaksel ziet er uit als rijstwater,
de ontlasting is u'cggegooid. Pols niet te voeien, handen en gezichl erg koud. Vrou\a'volkomen
kompos, tong vochtig. Al deze verschijnselen waren duidelijk den rTen en rSen October. Bij mijn
bczoek gcen te peratuursverhooginS. Eefiig uren voor den dood benauwd, angstgevoel, beklemming in de hartstreek,luidkeels schreeuwen van de pijn, daarna dlsprme, pols nlaar evcn te voelen,
huid van gezicht en armen ijskoud.
Diagnose: peritonitis. De vrouw was den laatsten dag zoo pijnlijk dat zii zich zclf bijna niet
wilde verroeren. De peritonitis is waarschijnlijk ook een gevolg van scpticaemic.

van ongeveer

In r9o.l schrapte hij deze diagnose en verving die door'mogelijk ook appendicitisl16
Eind augustus 1896 noteerde hij het geval van een'dochter lvanl Hcrman Nl.,:3 jaarl
Die rvas in den nriddag van 28 Augustus nog gaan melken en had toen goed gcgeten. fraarna pijn
in den buik gekregen. Die pijn duurde dcn gans.hcn nacht en volgenden dag, ook het braken
bleeí duren tot in den na(ht yan 29 op lo Augustus. In den morgen lan 29 AugustLis flinke hoe-

veelheid gebonden alvus. Den Joen 's morSiens vrocg alleen pijn maar later op den morgen werd de
toestand veel er8er. patiëntc werd koud, cyanotisch, d,vspnoèsch, de pols \vas bijna niet te voelen, het
sensorium een *einig gestoord, kortom àlle verschijnselen van perforatie peritonitis, waaràan de
patiéntc dan ook een uur Iater overleed.
Pirs

in t9o4 voegde hij hieraan toe:'Peritonitis, misschien na dppendicitis'.3i

In het NIG werd in r897 ruime aandacht besteed aan de discussie die had plaatsgevon
den i de Acadénie de Médechc waar de Parijse clinicus Paul Georges Dieulafoy (1819rgrr)88 in 1896 een voordracht had gehouden, waarin deze'zich zeer beslist uitsprak
over de actiologie en de theràpie van dcze ziekte'. Dieulafoy verklairrde dat er'weliswaar een tuberculeuse, typheuse etc. typhlitis voorkomt m.lar dat de ziekte. die men
vroeger typhlitis en peritvphlitis noemde altijd een Jijden van den processus vermicularis is' en was van meninS dat de'interne behandeling van de appendicitis geheel
onmachtig was, en alleen van operatief ingrijpen heil te verrvachten was'.3e
Hers stelde een eerste maal de diagnose op appendicitis toen hij juni r9o; in
Hekelingen in consult werd geroepen.e" In deze casus waarin duidelijk de trias van
Dieulafoy (huidhypersensibiliteit, défense musculaire en pijnlijkheid voor druk op het
punt van McBurney, die dit naar hem genoernde pijnpunt in 1889 beschreef), te her
kennen is, noteerde hij:
De patiènte had in den nacht van 2t op 16 luni hevige pijn in den rechter buik gekrcgen. Den 26e
bij mijne komst weer beter, toch nog nieÍ weg. Drukken op de plaats ran NÍr Burnev rechts vcr'
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oorzaakt veel pijn, links niet. Zij klaagt rceds enige weken over de piin, volfiens haar beweren na
een val. Een en ander moel aan appendicitis doen denkcn.

Tussen t en u

juli

r9o7 volgde hij de ziektcgeschiedenis van een zoontje yan zijn werkster

dal op r luli op ecnmaal ziek was gervordcn met buikpijn en braken. Dit braken durrde ook r.
juli, maar heeít zich vrndaag I Iuli, niet herhaald. Ik constateer rechts délcnse musculaire, vrij
hevige pijn bij drukl(ing in de ÍÍeek van Mc BuÍney, riaar tevens in het geheele h,vpochondrium,
tcruijl tcvens druk in de rechterlendenstreek zeer pijolijk is. Geen :rLvus, geen pijn bii rvateren.
Hedenavond is cr rechts opgezetheid bij percussie, ook ecnige demping. Dingnose: appendicitis.

De volgende dag was de 'buik noei meer opgezet' en constateerde Hers opnieuw'pijn
bij drukking ter w.eerszijden vooral in de rechter lendenstreek. Na twee dagen rvas de
buik nog zeer pijnlijk en over het geheel opgezet, de opzetting is rechts, vooral beneden
het ergst, daar is ook demping en bij aanraking hevige pijn'. Na zes dagen noteerde hij:
'Het kincl heeft gisteren en vandaag veel alvus gehad, gebonden witte melk alvus. De
meeste pijn zetelt nu in de rechterlendenstreek, vlak boven het lignmentum Pouparti
is nog denping, overigens is de toon helder. Overal défense musculaire en opgezetheid.'Het kind overleed trvee dagen later aan appcndicitis.er
ln rgro vestigde Wijnhausen in het NIG de aandacht op een'nieuw verschijnsel tot
vroegtijdige ontdekking van appendicitis'namelijk de'pijngewaarwording, die men bii
paticnten liidende aan appendicitis kan waarnemen, n.rmelilk dc pijn die wordt opgewckt, \^.anneer men de streek van de appendix drukt en dan plotseling de hand
loslaat',r (loslaatpijn). Mogelijk was Hers door de publicatie van Wijnhausen op dit
symptoom geattendeerd. In oktober rgrr beschreef hij immers een tr-ijÍclachtig geval
van appendicitis waarbij 'men vrij diep kan indrukken zonder dat er pijn konrt, bij het
loslaten ontstaat er een weinig pijn'.er AI in r9o4 had hij bij het doorlezen van zijn dagboek enkele casus waarin hij destijds de diagnose achterwege had gelaten, of cen ziekte

ondcr een andere benaming had gediagnosticeerd, aangevuld of gecorrigeerd met
'appendicitis'.ea

In r9o+ stelde l\lendes de Leon vast dat'de ontstekingsprocessen vaD her \\'orm\ormig
aanhangsel in toenemende mate de belangstelling der vakgenooten blijven trekken'e5 en
in r9o5 meende Kohbrugge dat'zoouel in de Nederlandsche als de buitenlandse tijd
schriften de appendicitis het nreest besproken onderwerp was'.eó De Amsterdamse
hoogleraar chirurgie Ite Boerema (r9oz-r98o ) stelde vast dat de appendectomie 'reeds
spoedig na r9o: de chirurgen in de vergaderingen [van de Nederltndsche Verenigitg
roor Heelkrndtl bezig hield. Voor dic tiid werd 'de appendicitis alleen geopereerd à
froid na vele recidiverende, goed afgelopen acute aanvallen. [)aarin kwam vooral verandering door toedoen van Otto l-anz (r86t-r93j) die in rgoz uit Bern als leerling van
de bekende chirurg Ërril Theodor Kocher (184r-r917)e; als hoogleraar chirurgie naar
Amsterdam rvas geroepen.er Lanz raadde rvel sterk de appendectomie aan tiidens de
aanval, doch alleen in het allereerste begin: bij vooÍkeur niet later dan z4 uur na de
aanvang. Op het hoogtepurt van de aanval raadde hij de operatie af. Kocher daarentegen opereerde pas irls een voelbaar infiltraat de diagnose zeker had gemirakt.ee
In zijn dagboek zijr geen voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat Hers zich aan het
uitvoeren van een appendectomie zou hebben gewaagd. Lanz was in r9o4 van rnrning
dat'ongevaarlijk de operatie alleen l,as wanreer men - wat van zelf spreekt - voorop
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stelt, dat een aseptisch geschoold, geoefend chirurg het mes hanteert, en dat hii
beschikt ovcr betrou\vbare assistenteD en orer een goed ingericht ziekenhuisl'u" Dc Rotterdamse chirurg J. Loopuyt daarentegen was in r9o7'tegen vervoeÍ en zag geen bezwaar
de operatie overal aan huis te verrichten'."" In afrvachting van een behandeling in het
ziekenhuis beperktc Hers zijn behandeling tot 'melkdieet','o. ijs op den buik' of ijs in
de mond el melk rvaarin stukies ijslr"r

ó 1.5 NEUROLOG SCHE Z EKTEN
Naast zestien gevallen van'convulsies'(stuipen) bij kinderen, waarvan tien in 1882, het
tweede jaar van ziin praktijk,1"l noteerde hij zeven gevallen van epilepsie (r882-rs971;"';
driemaal stelde hij de diagnose'hystero-epileptischc aanvallen'.'"6 Slechts zesmaal
noteerde hij de diagnose migraine (hcmicranie ).'"i Duidelijk apart stond het geval van
hemianopsie'n3 (een oogafwijking waarbij door een ncurologische stoornis hct gezichtsveld aan cen zijde rvordt beperkt). Eennralig rtas zijn diagnose van een'lichte
neuritis'in 19tl7."'e Tussen r883 en r9o6 notcerde hij slechts drie gevallen van ischias""
en besteedde hij aandacht aan zesticn gevallen van herpes zoster oI gordclroos (r881
r9o7).rt, In 19o7 besloot hii een patiènt die leed iran'herpes zoster van het onderbeen,
wat hem daar hevige piin doet morphine iD te spuiten waardoor de pijn wegging'en
'om wat te geven'had hii in r9r: een patiëDte Salycilas natricas voorgeschreven'."'
Uitgebreide aandacht besteedde hij in rll95 aan een'geval \'an tic douloureux'.'1r Een
bijzonder belangsteiiing legde Hers iran de dag voor chorea, St. \ritr.rsdans, ziekte van
Sydenham (r624-r689), die deze ziekte al in r685 had beschreven, of ziekte van Hun
tington, genoemd naar de Nerv Yorkse medicus George Huntington (r8jr-r9r6) die deze
erfelijke ziekte in al r87z beschreef. Tussen r886 en r91o noteerde Hers een bescbrijving
van zes gevallen die hij in ziin praktijk had rvaargenomen."r Nadat hij in írbruari r88o
voor het eeÍst uitvoerig de synrptomen had gerroteerd die hij had rvaargenomcn bij
een neisje in Oud Beijerland, r'olgde hij in april en mei r889 de ziekte bij een nrrisje le
Mijnsheerenland, dat drie jaar later, na een nieuwe aanval, aan 'hartgebrek' zou overlijden.'Sommigen houden de ziekte voor eene neurose', aldus Hcrs,'waarbij de neer of
minder palpabelt'aftvijkingen in hersenen en ruggemerg door hereditaire dispositie,
schrik, emoties vcroorzaakt worden, anderen beneren, dat zij berust op eene rheumatische diathese (:ranleg) en bijna altijd door endocarditis en gewrichtsrheum:rtismc
voorafgegaan, vergezeld of vervoJgd wordt' en vroeg zich voorts af of het 'niet mogelijk
zou kunnen zijn, dat verschillende giften (niet alleen bacterièn) de rvanden der ruggemer8vaatjes zoo kunnen verardcreni dat chorea daarvan het gevolg is'.'rs
Naast zesentwintig gevallen van apoplexia cerebri (C\A) tussen 1886 enrgoi
beschreefhij zestien gevallen van facialis paralyse."6 (r88r-r9r3).Van de dertien patiënten
bij rvie hii neningitis diagnosticeerde (1888-r907), oyerleden er acht.rr: ln iuli rEg: zag hij
twee patiëntjes aan meningitis overlijden'nadat ze kort daarvoor aan mazelen hadden
geleden'."3 Driemaal stelde hij de diagnose'meningitis tuberculosa' (tuberculeusc hersenvliesontsteking)."e Tussen 1895 en rgo7 zag hij bij zes kinderen de gevolgen van
poliomyelitis of kinden erlammin8.'"' In r9t3 beschreef hij een geval van een kind dat
'ongetwijfeld lijdt aan de ziekte van Heinc Medin',t:'essentiële kinderverlamm ing of
poliomyclitis anterior acuta, genoenrd naar de Duitse orthopeed lacob von Heine (r8oo1879) en de Zrveedse kin<lerarts Karl Oskar l\.Íedin (r8+u -rg:8).
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In de drie gevallen van paralysis agitans of ziekte van Parkinson, rvaarvan hii tussen
biihield, beperkte hii zich tot ecn min of mcer uitvoerige svmp
tomenbeschrijving.'" Zo noteerde hii in mei 1t|94 het geval van'N,lecster 1..'.
1894 en 1898 gegevens

Hct intellect is goed. De man beeft voortdurcnd, hoofd niet maar armen cn beencn rvel. f)e man
hii 's nachts in rlen slaap nict beeít, het beven maakt hem l1iet moe. Hij kan het eenigszins onderdrukken maar wordt daardoor een weinig moe, zoodat het h('m goed doet ills het
beven weer begint. llccft ook hindeÍ dat als hij stant en begint te loopen, nmet achteruitloopcn.
Zoolang hij stilstaat gaat het goed, zet hii echter eene voet achteruit dan gaat de andere ook en
moet hij achteruilloopen. Ter vergclijking herinnerde hij zich: De burgerneester van Tholen
moest voorrrit loopen cn als hijvoor zijne deur kwam liet hij zich valler omdat hij anders tegen
zegt dat

een ander huis zou

loopen.'"
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Zeldzaam zijn de gcvallen waarin Hers in zijn dagbt:ek eerl patiënt met intoxicatieverschijnselen beschreei Incidentcel $'as het geval van een patiëntc nret'kooloxjd
gasintoxicatie'die hij in november r885 in behandeling kreeg.''r BegJn ianurri r89s
vond hij 'psychische stoornissen die het meest lijken op deliriun trenrens'bij een
'duchtige potatrice,. De patiënte zag'dicren in bed, er rvaren tal van mooie menschen
die later bleken hoeren te zijn bii haar in bed gekomen, zij zeide dat er veel spclden in
bed lagcn'. Als medicatie gaf hij 'cognac cn opir.rm'.r':5 ln juli r89r beschreef hij uitvoerig
dc'ziektegeschiedenis van een patiënt mct chronisch alcoholisme en stelde hij 'amncsie, hallucinaties, delusic'virst.''6 In oktober r89ti beschreef hij uitvoerig de ziektegeschiedcnis viln Bas van G. die in het'vootjaar van 1897 aan manie tcngevolge van
epilepsie en alcoholisn-re heelt geleden'en'vannacht weer krankzinnig is gerveest'. Hers
constateerde bij de patiënt'voortdurend zingen, vloeken cn bidden. Hij kent mij en
iedereen. Zegt men iets tegen hem, dan knoopt hij daaraan gedachten aan van vroolijken
of gedrukten of godsclienstigen aard en begint dan aan het leven naken. Dc omst,rnders
hebben hem gebonden, zoo had hii te kcer gegaan'.'':

ó,1.7 HARÏ EN VAATZ EKTEN

Bij vijf van ziir patiönten hield hii de diagnose op arteriosclcrosis:':8 tweemaal, in 1886
en 1896 stelde hij de diagnose arteriosclerosis cerebri.rre Enkele malen hieid hil de
diagnose op hemorragisch infarct.'ro Naast hartkloppcnr! en ha rt ritmestoorn issenLrtr
rvaarbij hij een bijzondere aandacht bleek te hebben \,oor het voor het Chel'nc Stokesfcnomeen,rr-r het periodiek toe er afnemeD van de ademhaling, afgewisscld door
ademstilstand dat rverd beschreven door John Chevne (1777-r836) en William Stokes
(18o4 r878), bleef in een relatief groot aantal gevallen zi.in diagnose beperkt tot een
niet na<lcr gepreciseerde vorm van hartgebrek,'ra hartklachten of hartlijden,'15 vitium
cordis'1" (hart klepgebrek ), degencratio cordis (achteruitgang van de harttunctic) en
dilatatio cordis'r7 (verwijding van het hart). Relatiefzelden stelde hij de diagnose.rngina
pectoris.rrs In oktober 1893 werd hij geroepen bij Dingemar van L., die'den verschenen
zomer rccds behardc)d was wegens moeheid en piin op het hart. Heeft hcden avond
opeens terrvijl hij zich r.ermoeid had hevige airnval van benauwdheid gekregenl ISij ziin
komst vond Hers'deu man op een stoel zitten met de handen op de knieirn, hij ziet erg
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bleek, het zweet gutst hem van het gezicht. Men hoort zagen op de borst, als dit een
poos heeft geduurd begint de man te hoesten en brengt veel wit lichtroze sputum op.
Dc aanval heeft rr.el twee uren geduurd.'
Hers stelde de diagnose voorlopig op asthma cardiacum (astma cardiale, acute aanval
van benauwdheid ten gevolge van onvoldoende hartwerking).In juli van r894 werd hij
opnieuw bij de patiënt geroepen.
De nran was al dien tijd goed gewecst. Hij liet mij in den lacht van 7 op 8 iuli roepen. Benauwd,
bleek gczicht, het zweet gutst langs het hooia. ]! en hoort luid gcpruttel op de borst, er komt
telkens groote hoeveelheid schuinrend spr-rtum in de nrond en voor de

lippei.'r,

De

an zit

of

de

knieën in bed met zijne handen daarop stcunendc.'r"

Nairst drie gevallen van endocarditis(r893-r9u)'1' en acht gevallen van mitralis insufficiëntie (r896-r9o4)'a'legcle Hers in zijn dagboek tussen 1888 en 19o6 de ziektegeschiedenis vast van dertien van ziin patiënten waarbij hij myocarditis, een ontsteking van de
hartspier, als diagnose stelde, en waaraan vijf overleden.'ar
Bij hemorroiden'++ (aanrbeien) raadde hij koude zitbaden aan.ut Varices'',6 of spataderen werden behandeld met'elastieke windsels van Martin"rT en Aqua Goulardi, een
verdunde oplossing van basisch loodacetaat. Van de door de Duitse dermatoloog PG.
Unna (t85o 1929 ) al voor 1903 geïntroduceerdc behandeling van ulcus crurisr't8 (ulcus
varicosum of bt'enzrveer) met zinklijmverband, is in zijn dagboek eersr in lgrr ('en
spoor te ontdekken.'Je
ó,1

.8 NIER. EN BLAASZIEKTEN

Naast enkele zeldzanre gevallcn van blirassteen,lto beschreef Hers tussen r89o en r907
een veertiental gevallen van cystitis lblaason tsteking ).'j1 Tussen r888 cn 19r2 beschreef
hij zeven gevallen van calculus renis of niersteenlijden.'5: In tle periode 188l-r9oZ vindt
men in zijn dagboek zevenmaal de diagn ose 'u raem ie'.rtr Trveemaal stelde hij de differentiaal-diagnose tussen urenlie en tumor cerebri."r In de periode 1888 r9r4 stelde hij
negenent\\'intig maal de diagnose nefritis, \{aaraan acht van zijn patiènten overleden.'rr

ó 1,9 VROUWENZLEKTEN
C)pvallend fiequent in tegenstelljng tot latere jaren, rverd Hers in de eerste maanden
van zijn praktijk geconsulteerd door vrouwen met allerlei'diffuse-, hysterische- en
menstruatieklachten'. Naast vrouwen die hen consulteerdeD voor profuselt6 en onregelmatige nrcnses'ii werd hij regelmatig geconsulteerd door vrouwen met niet nàder
gepreciseerde rnensesklachten.'58 Dat meer dàn de helft hiervan dateert uit het eerste
anderhalfjaar van zijn praktijk is waarschijnlijk meer een atipiegeling van zijn inter..sse
voor deze klacht in die periode dan voor een vcrminderd aanbod in de latere j.rrcn.
Relatief zelden stelde Hers de diagnose fluor albus (rvitte vloed).'5e Eveneens zeld
zaam waren de diagnose vaginitis'ó" en bartholinitis,'6'een ontsteking van tle klier van
BaÍtholin (1665-1738). ln r894 vond hij een geval van endometritis, een ontsteking van
het baarmoederslijmvlies.r6r Driemaal diagnosticeerde hii parametritis (ontstcking van
het celweefsel in het kleine bekken)'6r en perimetritis (omschrever peritonitis in de
omgevirg van dc baarmoeder).'ór Vijfmaal beschreef hii een geval van eclampsie of
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zwa n ge rschapsvergift iging,'65 In twee gevallen beschreef hij febris puerperalis of
kraambedkoorts.'66 ln r893 beschreef hij een geval van mania puerperalis (manie of

psychose in het kraambed).'Ói

Prolapsus vaginae,'6r het uitpuilen virn de schedewand en prolapsus uteri, niet zelden'zoo groot als kinderhooíden"de r-r.as een beeld dat hij vooral in de eerste iiren vin
zijn praktijk waarnam. Zo beschreef hij in juni r88z een'prolapsus van den voorwand
van cle vagina, die buiten het Iichaam komt en zeer vcel hinder veroorzaakt'.'r" In
enkele gevallen van uterusyerzakking'r' *a.O een pessariuln of'ring' aangeraden.'i:
Tussen 1882 en r899 noteerde hij zes gevallen van urterusretroflexie ( ach terove rgekantelde uterus).'- In r895 wijdde hij een uitvoerige beschrijving aan een ,rvariumcyste
die operatief rverd verwijderd.lir Tussen r8E6 en r899 beschreef hij vijf gevallen van
carcinoma uteri die chirurgisch werden behandeld.'i5 Daarnaast noteerde hi) diverse niet
nader omschreven mammagez$.ellen,ri6 in enkele 1Íevallen van mammacarcinoom werd

tot amputatie oveÍgegaan.!ii Bij herhaling behandelde hij vrouwen die hem consulteerden voor tepelkloven'i3 en mastitis,'7, vooral na de bevalling, een aandoening
waarvan hij kennelijk de frequentie in de loop van zijn praktijk zag afncmen:'Ze zi.jn
verdwenen, die zrverende borsten, r,aarbij uit drie
stroomde' constateerde Hers in r9o9.

of meer gaten de etter u tegen-

ó.1 .1O MANNENZIEKTEN

Naast patiënten met chirurgische aandoeningen zoals hydrocele'3" en enkele niet
rtader omschreven ziektebcelden zoals'problemen bij het urineeren', moest hii Íegelmatig manneliike patiènten met pro staathypert ro fic de'urine aftappen'.'3' Enkele
malen n'erd parafimosis'8'gereponeerd en voerde hij bij kinderen met fimosis (vernaurvde voorbuid van de penis) een circumcisie (wegsnijden van de voorhuid) uit.'8r
N{et tien gevallen behoorde de epididymitis (bijbalontsteking) tot de mcest frequent
door Hers gesignaleertle aandoeningen van de mannelijke genitaliën. 'rJ4 Enkele gevallen
van balanopostitis (balanitis of ontsteking van de eikel) behandelde hij door'inspuiten
tusschen glans en praeputium met Sulfas Zinci"8i en een man met'hevige balanitis'8af

hij in 19o3'boorzuur en een spuitjc'.'36
ó
Tussen 1881 en rgoo noteerde

] 11 NFECÍ

EZ EKÏEN

hii tu,aalf gevallen van antrax of miltvuurbesmetting.'3i

Bij deze zeer ernstige, besmetteiijke cn soms levensbedreigende ziekte bestond zijn
thcrapie in de regel uit'pappen' en, ondanks het grote infectiegevaar, het incideren
van de antrax (carbunculus contlgiosus, pustula maligna ofkarbonkel).
ln augustus rEIl6 beschreef hij de ziektegeschiedenis van Ian van lVI. uit Numansdorp,
-t \reken een anlhrax had gekregen, die kruiselings geiDcideerd is. Na dien tijd is toestand
onveranderd gcbleverl tot voor wcinige dLlgen de carbunkel in grootte is toesenomen, \{aarna
zich pyaemischc vcrschijnselen (r'erschijnselen van bloedvergiftiging) ont\{ikkeld hebbcn.
Nicuwe kruissnede gevolgd door rvegknippen van gangreneus weefsel. Bij rrrijn lrezoek is de man
zeer pvacmisch, hij ligt sedert gisteÍcn avond stil met oogen dicht. Licht snorkende ademhaling,
alleen de handen worc'Jen nu en dan bewogen. Cezicht ziet bleekgeel. Pols 15o, klein, respiratie
versreld. De man gecft op vragen gsen antwoord of zcgt allecn op lraag hoe hij het maakt'8o.d'

dic voor
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hetzelídel Tong vo.htig, ni(n droog. Hij drinkt gulziB, als men hem glas water aan mond zet,
maar vra.rgt niet om drinken, Het vervoerer Yan man uit bed naar sloel wordt door hem zoo passieI mogclijk toeSclaten, terwiil hij op stoel zit en vcrbonden wordt, blijft hii doorslapen, drinkt
àls men hem \a,ater aaD zijn rrond zet. Carbunkel in del hals. Ëcn vuistgroot gat in de nck,
bodem en randen daarvan zijn gangr.neus, suppurccren r.andaag niet, gisteren cn vannacht nog
riikeliik, ziin nu zoo droog mogeliik. ln den omtrek van het gat iniiltratie aan den benedcnrand
acticve roodheid cn klein blaasje bovcn en ter rveer rveerzijden mecr passi€ye roodheid. De man
is den daarop volgender morgen 4 ure overledcn.'Ns

Scarlatina of roodvonk konrt in zijn dagboek merk'ivaardig zelden vooÍ, behalve ir
juli-aLrgustus r899, toen hij tien gevallen van deze ziekte beschreet.'3e Eveneens opvallend zelden steldc Hers de dilgnose tussis (tussis quinta, pertussis, tussis convulsiva,
slijnrhoest of kinkhoest). \'an deze met een karakteristiek gierend geluid gepaard
gaande kramphoest en benauwdheid die in het bijzonder voor zuigelingen gevaarlijk
kan zijn, be'schreef Hers in de periode r884-t9oo, slechts zesticn gevallen.'e" Hoet'el de
Amstcrclamse mcdicus S. Schippers aJ in r89r meende dat'algemeen rvordt aangenomen, dat dt, kinkhoest een specifieke, contagieuse infectie-ziekte is"e' zou het nog tot
r9o6 duren voor dc bacil door |ules Bordet (r87o-196r) en Ocrave (iengou (r875-1957)
rverd geïsoleerd, en was de kinkhoest een ziektc die dc bijzondere aandacht van de
medici had:'Over geen ziekte van den kinderlijken leeftijd is zeker zooveel geschreven,
aldus Schippers in r89r,'bij rveinige ziekten zijn zoovele middelen aalgervend, cn van
ouderen datum crl van den nieuwercn tijd, als bil de kinkhoest. En geen wonder, jaar
in, jaar uit worden bij de telkens tcrugkeerende epidemieën honderden kinderen ten
grave gesleept er blijft bovendien nog een aantal voor hun geheelc leven sukkelende
aan dc gevolgen van complicaties, die niet radicaal genezen zijn.re':Hers'therapic
bestond in de regel slechts in het toedienen van eeD expectorans (infuus radix ipeca).
In rgrr zag hij goede rcsultaten van het nieuwe middel pertussin'.ter
Tussen r88r en r89o beschreef Hers veertien tevallen vaD panaritiunt,'ea waarvan
negen gevallen w:rarbij cleze ontsteking voorkwam aan de duim bi.j vrouwen. Eenmalig
was de overigens onzekere diirgnose tetalus die hij in april rgoo stclde bij een kindje
van eenige dagen oud.'e'
ó.1.12 VENER SCHÉ Z]EKTEN
Naast drie gevalJen van Bonorrhoe'e6 en één geval van sjanker'ei (ulcus molle) noteerde

hij ecn zevcntal gcvallen (bij drie mannen en vier vrouwel ) van syfilis (lues).'{ gi;trn
alJe patiënten vertoonden de s,ynrptomen van cle ziekte in hct t$,eede stadium, zoàls

gezwoJlen halsklieren, roseola (rode huidvlekjes), condylom.rta lata (rondachtige platte
verheveDheden boven de huid waarvan de dunne bedckking Joslaat eIt tot veru'eking
ovcrgaat). De therapie bestond hooÍazakelijk uit een kwikkuur.

ó.].]3

B

LOEDZ]EKTEN

Tlveemaal, in rgoo en r9or, stelde Hers de rliagnose chlorose (essentiële h,vpochrome
anemie).'ee een ziekte die in r9z: door Pinkhof werd onschreven als'cen vorm van

bleekzucht, vooral bij vrouwen en in 't bijzonder in het geslachtelijke ontl,ikkelingstijdperk; het belangrijkste kcnmerk is vermindcring van het hemoglobinegehalte der
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rode bloedlichaampies (oligochronlemie ), rvier aantal niet of slechts wt,inig is afgenomen.
Tussen r89o en rgor beschreef hij in zijn dagboek zes gevallcn van pernicieure anenrie, die hij had waargenomen bij 5 vrourvelijke cn één mannelijke patiënt,rr"'Zo stelde
hij de diagnose op ircute pernicieuze anemie bij een vrourv Ían 2-l jaar die hi1 de
negentiende oktober r894 in behandeling kreeg. Het viel hem'toerr op dat zij zoo vrceselijk bleek zaB, lippen en conjunctiva zoo bloedeloos mogelijk'en'had een dag te
vooren veel gal gebraaktl n)en hij de patiènte de morgen van de 22e november terugzag noteerde hij 'rvordt aanhoudend zu.akker, moet telkens braken, groene galachtige
stof, hccft ook dunne ontlasting, gebruikt niets, ziet rvasbleek, laat nu cn tlan allerlei
trenaurv,ie schreeuu'en'.'s Avonds vond hij de patiënte'geheel bewusteloos, ik hoor
haar aan de deur al ademhalen, versnelde Iuide snorkende respiraties, rtel 54 in de
minuut, daarbij versnelde pols. Is dcn volgenden morgen overleden'.'u'
Een voor Hers kenneliik interessante pàtiënt was H., die hii als'den bloeder van de
Zinkweg'beschreef."'' In mei r9o3 rroteerde hij over deze 55-jarige hemofiliepatiënt:
t-eed van zijn jeugd aí aan bloedingen, toen vooral veel neusbloedingL'n. Àls hij zich snijdt of stoot,
bloeding. Voor cen paar jaren heb ik hem i{eken bchandeld wegens bloeding uit klein snectjc in den

duim. lleeft voor ecni8e dagcn zijn bct'n gestooten. Er is nu ecn z!'elling van den gehecle linkcr dij,
ook om de knie.In zijn ieugd kon hij in lente en herfst niet werken wegcns bloeden. Zijn vader en
moeder bloeden niet, hijen ziin brocr \\el, ziine zus niet. Zijn kindeÍcn bloedcn ni(t.7ijn n,rB nrel
getrouwd. De zuster heeft jongcns en nreisjes,

de

jongens bloeden, de rreisjes niet-

nren hij deze patiënt in r9o9 opnieuw in behandeling krceg, vond hij bij deze

een

'kniegewricht dat zonder reden was gezwollen'.:or Hii za8 de patiënt een [aatste keer
eild februari r914 nadat deze'de laatste weken aan airnvallen van asthnril, met bronchitis had geleden. Het is nu weer wàt beter, hij werkt in den tuin'.'"r Naar aanleiding
!an een'na-scholingscursus' in Rotterdam in 19o9 noteerdc hij 'l herapie met gelatine
zal volgens Heymans van den Bergh wel niet veel geven. al kan de chloorc:rlcium in de
gelatine volgens Pekclharing de stolling bevordtren'.:"j'\roorzichtig zijn bii bloeders
met tanden trekken en andere kleine operaties. Bloeders rvorden zelden ouder dan 3o
jaa.r. Ziin zrl ouder, dan is dc prognose rvat levenskans betreft grooter. Erfeliikheid in
zooverre dat de mannen bijna uitsluitend, in ieder gcval meer dan vrouwcn voorbeschikt voor de ziekte zijn. De ziekte wordt dan door de vrouu'en die haar niet krijgen
voortgeplant op de zoons'.r"6
Viermaal, tussen lgoo en 1907 stelde Hers de diagnose op morbus maculosuslf i
(tromboperie of idiopatisch tekort aan bloedpiaatjes) ook bekend als ziekte van
Werlhoff (r699-r767).IÍt 19o6 twijfelde h i, tusscr morbus maculosus en 'lcukànrie''n3
bij een 38 jarige patiènt bij rvie hij 'een groote lever en milt en petichiën over het
)ichaanr verspreid'vond en voorts'prijn bij drukking op het sternum en op de ribben
en blocdingen uit den mond, het tandvlees en bloed bij de urine'diagnosticeerde. Dat
hij pas laat deze diagnose stelde moet wrarschijnlijk rtorden gezicn tegcn de achtergrond van de vaststeiling in r912 van de Rotterdanrse lnedicus Frans Henclrik Schreve
(186j-r957)aie dat'dc opvattingen over leukaemie aan vele veranderingen onderhevig
zijn geweest cn terrvijl zij nog het onderwerp van ijverige studie'zijn het desondanks
voorloopig nog zeer nloeilijk is in een gepleven geval den juisten vorm der leukaernie te
diagnosticeeren'."o
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Frequent behandelde Hers patiëDten met diverse vornren van eczeem.'" Tussen r8ti en
noteerde hij zeven gevallen van epithelioom die door hem operatief lverden verwijderd.''' In r9o5 verwees hij een patiënt met epithelioom naar een huidspccialist rlie
radiumtherapie toepaste.''r In zijn dagboek treft men de beschrijving aan van respeclie
velijk acht en vijfgevallen van erytheem"a en erythema nodosum (knobbelerytheem ). r"
Bij de behandeling van de furunkel (stcenpuist of bloedzweer) kreeg de patiënt o.a.
een kuur met'Karlsbadtlr.ater'voorgeschreven."6 In november r88r behandelde hii
gedurencle drie weken een kind van 3 jaar met'tal van vuile roode en grijze korsten in
het gezicht' en stelde de diagnose op impetigo.''r Van deze huidziekte, ook bekend als
krenten of rozijrenbaard, beschreef hii tussen 1881 en r9r4 nog acht gevallen.''3 On1896

getu'ijfeld frequenter dan de aantekeningen die hij erover bijhield was het aantal
patiënten dat hij in behandeling kreeg met intertrigo,''e eczenra of ervthenra intertrigo, ook smetten- oí plooieneczeem genoemd, een huidontsteking die vooral onder
invloed van zweet, ontstaal op t$,€e tegen elkander liggentle huidgedeelten. Ook de
twee gevallen van làvus"o lbaardzeer, hoofdzeer of kletskop) die hij noteerde staan
waarschijnlijk in geen verhouding tot het aantal patiënten met deze aandoening dat
hij te behandelen kreeg- Slechts lveemaal, in 188j en 1886, naakt hii melding van een
geval van scabiès of schurft."' In maart 1889 twijtèlde hij 'tusschen cczema pediculis
en favus' bij 'kinderen van W. te Goidschalxoordl Hij zag'op de hoofden der kinderen
circumscripte groote korsten, droog, r,,.itgrauw gekloo[d, de basis van de korst promineert boven de omgeving, gladde blccke atrophische pJckken daarnaast'."'Slechts
driemaal diagnosticeerde hij pemphigus (blaas- of blarenkoorts).::J
Het erysipelas (bel- ofwondroos)was een ernstige huidinfectie, die vóór de ontdekking van de antibiotica vaak dodelijk verliep. Iemand die ervsipelas in het gelaat kreeg,
had grote kans tc sterven aan een meningitis. Hoewel zijn therapie zich beperkte tot
het toedieDen van koorts onderdrukkende middelen, herstelden alle patiënten iD de elf
door hem beschreven gevalien."r
De twee patiënten bij wie hij elephantiasis::t (olifantsbeen, ernstig oedeem van het
onderbeen ) vontl, behoorden ongetu,ijfeld tot de voor hent medisch interess:rnte zeldzaamheden die hij in zijn praktijk te zien kreeg.
Eerder zelderr maakt hij melding van lupus (lupus faciei, Iupus vulgaris, wolfizeer)"Í' r>f chronische h u idtuberculose, die vooral de neus en het gezicht aantast. In
augustus 188r vond hij bij een patiënte'substanticverlies met korst er op en roode
infiltratie in den omtrek, papeltjes', welke onder chloroformnarcose werden uitgekrabd." ln manrt 1889 diagnosticeerde hij bij een kind'lupus papillatus', tle'rechter
neusvleugel en neustop vertoonen een granuleerende massa'."3 Nog dezelfde maand
behandelde hij 'Betje van D.'r,oor een huidziekte die zij tijdcns haar r8e iaar, toen zii te
Delfshaven diende, heeft gekregen. Hct neusseptum en het voorste gedeelte zijn zoo
goed als weg gezworen. Het gezicht, de hals en de schouders zijn bedekt met een
schubbig droog rood geinfiltrcerd uitslag'.:r') Een huidaandoening rvaarmee hij in zijn
praktijk frequenter werd geconfronteerd was psoriasis.r.ro De behandeling van verrucae
($'ratten) komt in zijn dagboek uiterst zelden voor.rr' Eind r888 màakte hij melding
van een consult met zijn Zuid Beijerlandse collega K. Simons om'een sprantwrat weg
te nemen op den neus van een 6r-jarigen man'.r! Naast pityriasis'ri (roos of zernelen
uitslag) zag hij bij zijn patiëntcn regelmatig pustulaerrr en ulcera.rri In februari r895
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behandelde hij met succes de vrouw van PIeun B. die henr consulteerde voor'rhagaden
(kloven) van de handen'.'16 Eveneens eenmalig is de vermelding van de patient die

hem in r9o9 consulteerde voor zweetvoeten, die herstelden'ondeÍ wasschingen met
Formaline'.|i Zeldzaam was de vermelding van pruritus (huidjeukl.'t8 Gglggeld kreeg
Hers patiënten in behandeling met urticaria (netelroos, galbulten).'r';

ó 1 15 STOFWISSEL NGSZIEKÍEN
Hoewel hij al in r882 een patiènte beschreef met duidelijke symptomen van diabetes
('suiker in de urine, patiènte urineert zcer veel, veel dorst')'r" schreefhij pas in r895
deze diagnose letterlijk neer.r't' Dit houdt mogelijk i,erband met het feit dat diabetes
behoorde tot de ziekten waarvan de pathogenie, aldus Huet in r889 nog grotendecls
onbekend was.'r'Dieet was de enige therapie die Hers hierbii vermeldde.'+r In r9r-3
gebruikte een diabctesli.jder'5 dagen van de week 6o gram brood daags,:. dagen geclr
enkele gran. Verder vier eieren, twee malen daags veel groenten met spek en veel
vet'.:r4 In r9o3 stelde hij bij een tienjarig meisje met'een erg dikke buik en eene Iichte
lordose en een licht openstaande mond'de diagnose voorlopig op'infantiel myxoe
deem'.'at Een eerste maal stclde hij de diagnose'morbus Basedowi'ir juni rgol bij een
patiënte van 28.iaar.ir6
Deze kreeg op r6 jarigen

een

leeítijd voor het eerst de menstrualie, v€rleden jaar voor het eerst t'el

halfjaar wcggeb]cven. Croote uitpuilende oogen. Struma. Pols r2o. Handen beven als het

meisie ze uitsteekt. Hartkloppen. Zn'eet spoedig. De oogen kunnen rvel gesloten worden. De
patiënte loopt soms 's nachts over den zolder, slaapt wcl met open ooger. De ziekte is omstreeks
vier jaren geleden begonncn. (ieen schrik o[ bijzondere emoties gehad.

l)e ziekte van Basedorv (genoend naar de Merseburgse arts Carl Anton von Basedo\{,
1799-r854), ook hyperthyreoidie of ziekte van Graves (genoemd naar de Ierse arts
Robert Janres 1796 18Í), behoorde, aldus lacob Baart de la Faille (1822-189i) in 1889 nog

tot die ziekten waarvan de pathogenie nog in ecn dik floers gehuld bleeÍ-.'a: In r9o.1
rapporteerde de Rotterdamse medicus Daniël Hermanus Koetser (r86j r9J.{)r43 over een
nieuwe'seÍotherilpeutische behandeling'van rnorbus Basedowii door de Amste.damse
hoogleraar chirurgie O. Lanz die bestond'in het laten drinken van melk aÍkomstig van
geiten, aan wie de glandula thyrcoïdea is uitgesneden en bij wie dus kunstnratig een
cachexia thyreopriva is opgervekt; Lanz stelde'in den regel de patiënten een Seopereerde
gcit tcr beschikking, die zij nede naar huis nemen, doch legt den nadruk erop, dat onr
werkelijk goede resultaten te krijgen, de geheele klier, ook de dikrvijls voorhanden
zijnde isthmus moet verwijderd woÍden.'ae Lanz ging van den volgenden gedachtegang
uitr in het lichaam van menschen, die door ziekte of operatie de schildklier verloren hebben, hoopen zich giftige stoffen op, wier neutralisatie of vernietiging bij den normalen
mensch door het secreet dezer klier en bij den r.an de klier beroofde door kunstmatiSen
toevoer van schildkliersubstartie gcschiedt. Zou het omgckeerd gelukken bij den rnorbus
Basedorvii door toedieningT,irn het cachexiegif meer rverk aan de secreten der glandula
thyroidea te verschaffen, dan zou men wellicht irr staat zijn het gif dat den morbus
Basedorrii veroorzaakt, te binden. In september r9o7 stelde Hers bij een pàtiónte een
'vergroote thy.eoiedklier en lichte verschijnselen van Basedow'vast. De patiënte gebruikte 'reeds rveken melk yan een th) reopri\,e geit en de laatste \t eken ook l!Íöbiusserum van
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die geit.'5" Thans: Klier nog groot en hard, men hooÍt piepende ademhaling wat volgens
het meisje bij trappen loopen nog erger u'ordt. lk voel geen sch*'irren of pulsaties, hoor

lvel kloppen. Harttonen zuiver, pols niet versneld. Beeft niet. Oogen wel groot maar
geen Stellwag Itrage oogopslag, volgens Karl Stellt'ag von (]arion (1823-r904)1, geen
Gràfe Ieen te wijde oogspleet, volgens Albrecht von Graefè (1828-r97o), geen Möbius
Istoring van de convergentie van hct oog volgens Paul Iulius Möbius (r8tj-r9tl7)]. Zii
spreekt minder gejaagd als vroeger, zweet alleen als zij hard werkt. Àlles bij elkander
zijn de svnrptomen van Basedon,bijna nict aanwezig cn hebbsl'11,s s11..r met groote
krop te doen. \hn den invloed van het serum en de rnelk is volgens de patiènte niets tc
bespeuren, toch vind ik wel dat zij n.rinder druk is. Met mclk doorgaan, met serunl
pauzeeren. Kropgezlvel'.'i'

ó.1 1ó BEENDERZ

EKTEN

i\'lerkrvaardig zelden, Hers beschreef viif gevallen, zag hij in ziin praktijk de gevolgen van
zag hij cen kind met'gezwollen epiphysen van de onderarrlqn en om de enkels. Rozenkrans ter weerszijden aan de ribben, kromme tibiae,
groot vierkant hoofd, gcen dikke buik of uitpLrilende navel'. Als therapie schrecf hij
'levertraar en phosphor' r,oo r.'1r De toevoeging lan fosfbr berustte op de veronderstelIing van de \\'eense medicus homeopaat Kassolvitz, die zag dat fosfor sterke beennecrose
veroorzaakte, concludeerde d;rl volgens het principe sinti)ia similibus curantur, fosfor in
kleinc dosis toegediend gcnezend moest rverken bij beenziektcn en dus ook bij rachitis.'5{

rachitis.'i'In februari l9o9

Naast twce gevallen van periostitis:55 beschrecf hij drie gevallen van osteomyelitis
(beenmergontsteking)die door hem zel f operat ief rverden behandeld'i6: ln april r89r
rvercl zijn hulp ingerocpen te Spijkenisse bij een tienjarige jongen die'voor tien weken
een ziek bccn had gekrcgen'. Onder chloroformnarcose rverd een'huidsnede gcmaakt
dic het geheele onderbeen aan den voork:rnt openlegt'. Na'verschuiving van het peritoneum'(pcritenonium, bindu,eefselachtig omhulsel van een pees) u.erd het been'over
de geheele lengte'opengebeiteld en werden enkcle kleine sequcsters (losliggende stukker atgestorven bot) uitgehaald, vervolgens werd'de voorkant van het been weggebeiteld en de beenlacle uitgelepeld,.:ti In r89o amputeerde hij bij een tuberculosepatiëntje
de linkerpink rtegens spina ventosa (zwelling van het bot met abcesvorming).:13 fot de
meest frequent in Hers' dagboek voorkornende afivijkingen van de rvervelkolonr behoren de kyfose"e (te sterke voorwaartse kromming van de wervelkolom) en de scoliose
(zijwaartsc verkromming van de wervelkolom), waarvan hii tussen r88j en 1914 zeven
gevallen beschreef.'6u Gevallen van ganglion werden door hem zelf chirurgisch behan-

deld.'6'In januari rgrj

zag hij 'een goed

likteeken'lsicl bij

een patiënt

biiwie hij voor

elf dagen cen 'ganglion op de rug van dc hand subcutaan had gekliefd en de wand op
verschillende pl:ratsen opengehaaldl'6' tlij een vijÍ;arige jonger bij u'ie hij in r88+
'beginnencle bakkersbeenen':6r (genu valgum of X-benen) diagnosticeerde, stclde hij
vast dat'de condyli naar binnen uitpuilen als de iongen loopt'raadde hij beugels
aan.161Tot de neest frequent voorkomende st.ndatwijkilgen van de voet die hij in
zijn praktijk te zien kreeg, behoorden de pes planus'65 (platvoet), pes equinus'66
(spitsvoet), pes vaÍus:6: (klompvoet) en een combinatie-afwijking als pes equinovarus.268
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ó,1 1 7 GEWRICHTSZIEKTEN
Bij bursitis praepatellaris'6e (prepatellair hygroom, slijmbeursontsteking vóiir de krrieschijfgelegen) beperkte ziin thcrapie zich tot smeren met jodiumtinctuur. Eerder uit
zondcrlijk maakte hij een aantekening nirar aanieiding van de behande)ing rrn gonitis
(gonarthritis, ontsteking van het kniegcwricht).2:" Slechts tweemaal noteerde hiide
r:' Bij arthritis':: (podagra, jicht) bleef zijn
d iagnose 'coxit is' (h eupgerv rich tsontsteking ).
therapie bepcrkt tot een behandeling met salicyl.Ls sodae. Eenmalig is zijn diagnose
'arthritis pauperun)'r:r ( knokkelre un'r àtiek ) in 1lt9t en van arthritis deformans in
19o9.']/r Terwijl hij in t88r nog veratrine voorschreef bij 'rheumatische pijnen in armen en
benen'':j beperkte hij in de regel bij 'rheumatisme":r'zijn medicatie tot salio'las sodae.
'Het konrt mij voor'aldus Hers in r9o9'dat wij ook anclere gevallen van gewrichts
rheumatiek te zien krijgcn, de verschijnselen zijn minder hetiig maar duren Ianger.
Niet meer hevige pijn, belangrijke zwellinpi van verschillende Sewrichten prorrpt
reageeren op salicvlas sodae, maàr meer een sleepend beloop u'aarbij rve als cr na verloop van tijd beterschap volgt ons afuragen of het zondcr salicylas sodae ook niet zou
gegaan zijn. En ongetrvijfeld is er een vermindering van het aantal gevallen. Een gevolg
daarvan is dat ook het aantal hartziekten tengevolge van rheumatick is vcrminderd
waartoe eene nlethodische toediening van salicylas sodae ook het hare hccft biigedragen.
Het zou vermetel zijn om uit het complex van oorzaken dat invloed kan uitoefèncn op
de frequcntie van gewrichtsrheumatiek er eenige naar voÍen te halen en dairr aan het
leeurvenaandeel toe te schrijlen, maar ik mag niet verhelen dat de gerviizigde opvatting
over dcn aard der ziekte claartoe onSetlviitèld heeft bijgcdragen. Meer en meer gaat
men zich afvragen oi er een veÍl)and kan bestaan tusschen scpticaemie, er,vsipelas,
roodvonk en gewrichtsrheumatiek en of de veranderde bestaansvoorwaarden van een
en dezeltde coccus en het milieu rvaarop deze rverkt niet oorzaak kan zijnTan verschillcnde ziekten \{aarvan dan weer het gevolg moet zijn dat bestrijding van dicn coccus
ze allen in frequentie kan doen toenemen'. Hcrs was van mening'dat we hierbij net
rreer algemec[e oorzaken, die we nog slechts ten deele kennen, te doel hebben'.',:
ó,1,18 OOGZ EKÍEN
Naast enkele gevallen van niet nader omschreven rormen van'slecht zien',':$ noteerde

Hers elkele gevallen van macula cornea:/e en van blepharitis ( ooglidrandontsteking).'r" Duidelijk ipart stonden de t\vee gevallen van strabisme (scheel kijken) die
chirurgisch werden gecorrigeerd.:3' Tot de meest frequente oogaandoeningen die hij te
bchandelen krceg, behoorde de conjunctivitis of bindvliesontsteking. \ran cleze ziekte,
die vele verwoestingen aanrichtte en een groot contingent van blinden leverde,'8'
noteerde Hers tussen 1881 en rgll eenendertig gevallen.'31De behandeling bestond in
de regcl uit'indrLrppelen met zilvernitraat', wat kennelijk een pijnlijke behandeling
wàs: een patiente die hij in maart r89r in behandeling kreeg rvas,'uit vrees voor de pijn
v.in het indruppelen de volgenden dati reeds beter'.'3r Tussen 188r en r894 Doteerde hii
twaalf gevallen van keratitis'35 (hoornvliesontsteking)] die hii behandelde door het
indruppelen van atropine cn sublimaat.'36 Een patiënte bij wie in 1894'een belangrijke
cataract' of lensvertroebeling was ontdekt, wilde 'niet naar Rotterdam om geopereerd
tc worden'.:3i Een'teleangiëctasie in de linker binnen ooghoek'behandeldc hij in r88r
met ign ipunct uur. )33 Eveneens eenmalig is dc vermelding in r882 vaÍr het verwijderen
vaD een corpus alienum op het oog.23e
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ó 1 19 NFIJSZ EKTEN
Aantekeningen naar aanleiding van specifieke aandoeningen van de neusholte ziin in
Hers'dagboek eerder zeldzaam. In augustus 188l raadde hij een meisje waarbij de'neus
veel loopt en altijd stinkt'het gebruik aar van een'Webersche neusdouche','!" een irrigator genoemd naar Ernst Heinrich Weber (1795-rlt78). Bii een patiënt die'sedert eenige
dagen zweiling in het gezicht had, die hcm zeer veel pijn veroorzaakt'vond hij ir
maart 1882'een slijmpoliep in de neus'.'e' llij een patiènt met'hinder van verstoptheid'
haalde hij in augustus r88u 'uit beide neusgaten de poliepen weg, waardoor de man
'wel opgelucht was"s'en nadat hij medio februari 1887 bij Maaike K.'een poliep in de
neus'rel vaststelde ging hij veertien dagen later over tot het'uitrukken van de neuspoliep'.'r+ 51u4u, hij eind november r91r ecn patiènte met'rhinitis chronica' naar een
Rotterdamse specialist had verwezen) die deze had'gecauteriseerd'(weggebrand of
dichtgeschroeid ) besloot hij 'als over eenige weken de afscheiding niet is opgehouden
de neus door te spoelen met een irrigator.re5
ó.1 20 OORZ EKTEN
Regelmatig werd hij geconsulteerd door patiënten met een niet nader omschreven
oorpijn,'q6 doofueid'ei of een'iopend oor'.'e8 In enkele van deze gevallen was de oorzaak
van de doofheid of de oorpijn te vinden in de aanwezigheid van een cerumenpropree en
beperkte de behandeling zich tot het uitspuiten van het oor. Enkele malen constateerde
hij doofheid als gevolg van medic ijngebr uik.ro" Als therapie bij otitisr"' (oorontsteking) raadde hij een 'zachte douche met lau$. water'en indruppelen van etlycerire met
bootzuur'r"'aan en'sublimaat met watten'.ról Tussen 1882 en tgll noteerde hij acht
gevallen van parotitis (bof of ontsteking van de oorspeekselklier). ror Eenmalig is zijn
diagnose in 1895 van de ziekte van Menière (J799-).862).rot

ó.2 EPIDEMISCHE ZIEKTEN
ó,2 1 VAR CELLEN EN MORBILL
Naast veertien gevallen van varicellenln6 of waterpokken registreerde Hers tussen l88r en
rgrj in zijn dagboek rr5 gevallen van morbillirui (mazelen), raarbij het hem kennelijk te
doen rvas het tijdstip te registreren waarop, na de eerstc symptomen, de karakteristieke
huiduitslag verscheen. Eind r88: en in november 19or was er blijkens zijn dagboek in
Oud-Beijerland een mazelenepidemie, waaraan'drie kinderen overleden'.r"3 Twee kinderen van N.,1j. en 17 m. zijn overleden aan mazelen, een van [. H., oud ] jaren eveneen(.
Verschijnselen van croupeuze laryngitis. Het ene kind (r7 maand) dat ik om toch iets te

doen, sulflasl cupIricus] (kopersulfaat). had gegeven, bracht nog eene 6 cm dunne
fibrinestreng oplr"e
ó,2,2 DIFTERiE
Bij toeval ontdekte hij op,+ auSustus 1886 bij een jongen te (loidschalxoord, een patiënt
van een collega,'witte, gangraeneuze, fetzige binnenvlakten van de gezwollen tonsillen'
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en stelde vast dat'de jongen ook allerlei vcllen opbrengt'.r"r Zeven dagcn later bleek bij
'inwendige inspectie dat op de rechter tonsil niet veel plekken mcer zijn, en zij op de
uvula en de linker tonsil minder zijn geuorden. Pols klein, jongen voelt zich zrvak,
lippen en nagels zien blauw. [s's middags gecollabeerd en gestorven.'rI Het was een
eerste uitvoerige beschrijving van een geval van clilierie of'besmettelijke kcelziekte'r"
waarvan hij herhaaltlelijk, in 1886, r89o-189r, in r9o8 en r91r tientallen gevalJen te
behandelen kreeg.r'r Eerst na de ontdekking (door Klcbs in 188r.), respectieveliik
afzondering van de diftericbacil (door LittÏeÍ in 1887) was het moSelijk de ziekte ir
een vroegtijdig stadiunr te onderkennen'. In acute gevallerr bestond de enige vornr van
therapie in de plattelandspraktijk iD het operaticf openen van de luchtpiip,r'r

6,2,3 MALARIA

duidelijk in aantal afnemend in dc loop van de jaren,
stelde hij de diagnosc malaria,rD die hij in maart-april r88z nog omschrijft als'ande
rendaagschen koorts'r'6 en',ten dxagschen koorts'.r'i In duidelijk contr.rst met zijn
opmerking uit 19ll9 dat'de groote nilten van de oude malarialijders verdwenen',r'8 is
de vaststelling dat hij in geen enkele geval dit belangrijk symptoom bij nralaria in zijn
N'Íct een zekere regelmaat, doch

dagboekaantekeningen vermeldt, hetgeen doet vcrmoeden dat Hers destijds zelf onder

malaria iets anders verstond dan heden ten dage met deze diagnose wordt bedoeld.
Destijds rverd Irralaria omschreven als fèbris intermittens of kortrveg internrittens. Zo
zag hij in juli r887 bij een vrouw na de bevalling,'intermittens die voor Quinitre is
lveggebleven'.rre Eind maart 1886 noteerde hij:
D.S. ontbood

mij in

clen avond van 7 maart. Hij had hevig de koorts, zweette en had eenige
ontlasting gehad, die door pijn rverd voorafgegaar.

nraJen eer weinig bloederige

De ontlasting, welke rrij getoond werd, rvas karakttristiek stijmig, bloederig, sago-achtig, kor
relig (nralaria-diarrhe). Onder het gebruik !an quininc ivas de man spoedig hersteld maar bleef
nog zwak. Zijnc vrouw had in dienzelfden tijd een alveolair rbcesje en een dochtertje had ccnige
dagen te voren aan malaria geleden. lncens had ik in vcrloop van eenigc rÍeken S., dicns lrouw en
meid aan malaria onder handen en Iacob L., diens kind en Marie ts.leden Selijktijdig aan malaÍia.r"

Eind mei 1887 noteerde Hers
vr. johannes

S., kind, l\'Íarie van \\'., dochter fI- voorstraat en Leendert den B- hebben van :5 -lr
mei molaria. Vrouw S. herhaalde nralen diarrhé en braken, ontlasting is rijstwaterachtig, kramp
in kuitcn, stijve doode vingers. Den andcren dag rveer bcter. Kind moet braken en heeft stuipen,
herpes om den mond. M. v. D., H. pijnen in lendenen die vrij hevig waren, de laatste had op de
beencn erythenra nodosum, «rode blauw verklcurde plcklen.r''

In maart

1888

stelde hij de diagnosr rnalaria bii cen patiënt

dic in den nacht van r4 op 25 maart opeens kou had gekregen, na dien tijd koorts, gisterenmid
dag 4rl,!.'s Avonds is de man beter geworden, heeft hedenmorgen vroeg rvcer koude gekrcgen,
Temperatuur -19.2. Hàd hevige pijn in het hoofd en leden, kon de oogen bijna niet opendoen. 27
Nlaart. was hedennacht goed, heeft nu weer koorts. -19.2. Herpesblaasjes op de bovenlip en in
beide neusholtcn.r"
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Àchteraf is het niet eenvoudig om uit te maken u.anneer er sprake was val de gevaar

lijke buiktyfus of van cle t,vpische intermitterende koortsen die in ons land een letaal
verloop hadden, maar in de (sub)tropen berucht lvaren', aldus Verhave,r'r die er ook
voor *aarschurvtle dat de medische gegevens over malaria in Nederland en andere lan
den van noordeiijk Europa die van voor 1885 dateren'slechts met de grootste terughoudenclheid kunnen rvordc'rt gebruikt en men alleen rvanneer bii kinine-gevoelige,
intermitterende koortscn miltvcrgroting en ancmie expliciet lienoemd werden, zeker
kan zijn van cen malaria tertiana of quartana.l:a ln r886 kon ook de Amsterdarnse
hoogleraar inwcndige geneeskunde PK. Pel, malaria diagnosticeren op grond van
regelmatige koortsaanvallen die door koude rillingen werdcn voorafgegaan, gepirard
gingen mct miltzrvelling cn die onmiddelliik reageerden op kinine.'rr5 Nadat Hers eind
1882 cerr patiënt hacl behandeld voor emphl'seem, noteerde hij bcgin maart 1883:
'Nadat middenzouten cnz. dcn man geen hulp hadtlen verschafi, kon ik hem rlet
tluinine weer op straat brengen. Er was dus malaria naast het emphvseem'.116
ó.2 4 TYFUS

Mct uitzondering van enkele gevallen in 1886, noteerde Hers in zijn dagboek merk
rvaardig rveinig gevallen van tyfus.r'i Aangenomen magltorden dat hij hierover.rparre
aantekeningen heeít bijgehouden. ln r885 publiceerdc hij immers over een epidemie
van tyíus die hii in de winter van r884-1885 bij tachtig van zijn patiënten had waargenomen..r:8

ó.2.5 INFLUENZA

'[)ood en verderf

zaaide ook hier dc wereldwijde epidcmie oÍ pandemie van 1889 rt]9o.
zich begin oktober r89o in het westen c'les lands de eerste griepgevallen hadden
voorgeclaan, verplaatste de ziekte zich nàar het Oosten. Meer dan een derde van de
Nederlandse bevolking werd door deze'ntiasmatisch-contagjeuse ziekte' aangetast;
o[geveer 4.joo personen - mcest in dc kracht van hun Ieven - gingen eraan ten gronr.wadat

dc'.r'e

Hoeuel deze in tluen z:r-epidem ieën al vele eeuu.en bekend u.aren, rvas de ziekte eind
van de ncgentiende eeurv geheel vergeten.llo [)it kan vcrklaren waaÍom deze diagnose
in de laatste mairnden van 1889 en de ec'rste maanden van t89o, de periode waarin deze
ziekte ook in cle Hoeksche Waard epidemisch heerste, niet in als zodanig zijn dagboek
voorko:rt. Tussen 1892 en 191-1 noteerde Hers in zijn dagboek vierenvijftig gevallen
rvaarin hii de di.rgnose stelde op influenza.lr Het ontbreken van de diagnose'influenza'
in de dagboeken in de periode 1889-ru9o is des te merkrvaardiger aangezien de influenza-epidemie zekcr niet ongcorerkt aan de Hoekschc Waard is voorbijgcgaan. Begin
j.Inuari r69o rvaren in N{aasdam zeven glevalicn gesignaleerci.rl lv{eii io janLrari nam de
'heerschcnde griepziekte in Oud-Beijerland nog weinig af, zodat op de scholen in deze
licmeente z onder$,ijzers en ca. -too kinderen ontbraken'r'r'r cn eind januari Naren'\,erscheidene zwingclkeeten bijna geheel ontvolkt, waar nren antlers tien tot twintig rverklui
aaDtreft en moest de gcmeentenachtwaker tot vijfmalen toe $orden vervangen'.Ia Ook in
Zuid-Beijerland heerste de gehcimzinnige 'nieuwe ziekte', u aardoor het vcrzuim tcn
gcvolge van de influenza op de openbare school aanzienlijk was en de Christelijke
school wcgens ziekte vrl de olderrvijzers gesloten bleef- Ook in Mijnsheerenland en
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Puttershoek bleven de scholen dicht.!5 Eind januari bleek dat in Nieur'- Beijerland 'de
irÍ'luenza steeds sterk blijft aanhouden, zodat verscheidene zwingelkeeten bijna geheel
ontvolkt zijn'.rr6 Lezers van het Nierrrlsblarí kregcn de raad'zich niet te vroeg aan de
buitenlucht bloot te stellen']r; aangezien'uit de griep of influenza vele andere ziekten
geboren kunnen worden, als men zich niet goed voor kouvatten bewaart, bv. longontstekin!1, tering, enz. rvelke bijna altiid een dodelijken afloop hebben-13 Toch was Hers
in die pcriode wel degelijk op de hoogte van de symptomen virn de'nieuwe ziekte'.
Toen respectievelijk de roe en t3e januari r89o twce van zijn patienten van een dood
kind bevielen vroeg hij zich af in hoeverre die intra-uterine dood van gricp afhankelijk
kan zijn'.'re Dat hij in cle periode van de eerste influenza-epidemie deze diagnose niet
letterlijk neerschri.jft, kan op zich een bevestiging inhouden van de vaststelling van de
Rotterdamse medicus È-rans Hendrik Schreverao dat'geen der praktiseerende geneeskundigen in RotteÍdam feitelijk kennis droeg van het rvezen dcr ziekte. Bovendien
ging de ziekte vergezeld van een verscheideuheid van verschijtrselen cn onder zulke
ziektebeelden, dnt door de overeenkomst met die bii andere ziekteprocessen, diagnostische fouten aan de ordc van de dag waren'.ra'
ln 189-t rapporteeÍden J. \\'ertheirn Salomonson en C. de Rooij over een enquéte
naar aanleiding van de influenza-epidemie van r89o en stelden vast dat door'r9 medici
de smetstof in de lucht werd gezocht en r4 menen, dat zij niet yan persoon op persoon
besmettelijk is; 5 keer vinden wij vermeld: besmetting van den dampkring uit en door
contact, op grond van het plotseling optreden over een groote uitgebreidheid. Miasmatisch-contagieus of contagieus-miasmatisch wordt de influenza z6 malen genoemd;
miasmatisch allcen 4o keeren, op grond van het gelijktiidig aaDgetast woÍden van een
menigte personen. Vror een malaria-proces rvcÍd zi.j door 4 geneeskundigen aangezien. lrr het Eieheel hcbben wij dus 362 opgaven, volgens rvelkc de influenza is een
infectie-ziekte, hetzij contagieus, hetzij miasmatisch, ofivel een mixtunr compi)!itunl.
Daartegenover staan lr7 medici, die haar voor niet besmettelijk verklaren. Aan de
wcersgesteldheid, aan atmosÍerische of tellurische invloeden (mistig, vochtig weer, met
rveinig wind) wordt dooÍ z3 genceskundigen de influenza geweten; me€stal rvordt als
bervijsgrond aangevoerd de plotselinge uitbreiding op vele plaatsen tegelijk:ra'
'Hoe weinig steekhoudend de bacteriologie is, waar door haar beweerd wordt, dat
bacteriën en bacteriën alleen de oorzaak zijn der besmettelijke ziekten, heeft ons de
Iiratste in fl uenz.l- epidem ie geleerd'aldus M.J. Godefroi in juli r89o,'van het eerste
oogenblik van haar optreden was het wachtwoordt cherchez le microbe! Welnu, het
hecft waarlijk aan onderzoekingen niet ontbroken. De grote mannen op dit gebied
hebben zich ongeloofliike moeite gegeven om dc microbe der influenza op het spoor
te komen; doch die microbe hecft zich nergens gelieven tc vertoonen. N,Íen vond hier
en daar allerlei coccen, die men van vroeger kende; maar de bacil, aan wien den schuld
kon geweten worden van de int-luenza te hebben voortgebracht, ontbrak en bleef ontbreken; zoodat men, orl uit de verlegenhcid te geraken, zelfs eene poging gewaagd
heeft, om, in overeenstemming rnet de gevonden coccen, de int'luenza eenvoudiglr.eg
voor een vermomde pneumonische aandoening te doen doorgaan'.ltr
Hers'eerste diagnosc van influenza datecrt pas vàn Z januari 1892. Waarschijnlijk is
het ontbreken van deze diagnose in zijn dagboeken over de periode r89o-r89r, in verband te brengen met de weigering van de leden van de ÀÍdeling De Zuid-Hollandsche
Eilartdenyan de NMG, om de vragenlijst van de Commissie te beantwoorden. 'Iben op
eel tweede vergadering van deze afdeling in r89o'de influenza ter sprake, kwam, even
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als de lijsten, door de bekende Commissie in Amsterdam aan alle geneesheeren toegezonden', gaven vele leden daarbii hun meening te kenrren, dat zij gemeend hadden die
lijsten niet tc moeten invullen, aangczien aan zulk ecn rapport, vanwege ziin onvolledigheid en de onnauwkeurige opgaven, rteiniS of geen waarde gehecht kan lvorden'.r'{'1
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hij in r88r rnelding had gernaakt van enkele personen die door hem waren
gevaccineerd,rat beschreef hij in zijn dagboek pas in .iuni 1881, twee maanden nadat in
Oud-Beijerland een eerste patiènt was gesignaleerd, enkele gevallen T'an variola of
pokken.rao Toen in 1896 in medischc kringen in Nederland het feit werd hcrdacht dat
honderd jaar daarvoor de Èngelsc plattelandsarts Edrvard Jenner ziin buurjonpien met
koepokstof had gevaccineerd, ging ook in Oud-Beijerland dit historisch fcit niet ongemcrkt voorbi.j: op r4 mei r896 sprak er Hers'collega, dr. Kommer Lodder, enkele
Inleidíngsvvoordetr op lrct J netjtest vraarin hij beider ervaring uit de beginjaren van
hun Oud Beijerlandse praktijk memoreerde.r+7 Toen Hers en Lodder in r88r in dienst
van de gemeente traden, werden ze, zoals toen gebruikelijk was, als Bemeente-arts
beiast met de geneeskundige r-erzorging van de arnren, de doodschour,r en de vaccinatie'.
Opnrerkelijk hierbij rvas echter dat, in vergclijking met de contenlporatne lrLsttu.ties
aan de Gerrccskundig., in andere Hoeksche Waardse Semeenten, de overeenkomst tussen
de artsen en de genrecnte uitdrukkelijk vermeldde dat'in tijden van epidemieèn'beide
artsen recht hadden op'een billijke vergoeding'.!3 [)eze toevoeging, die ongetwijfeld
op aandranS van Hers en Lodder in de instructie werd opgenomc'n, was stellig ingegeven door de wetcnschap clat in hc't voorgaande jaar opnieu$ in enkelc streken van
Nederland gevallen van deze gevreesde ziekte waren gesignaleerd en in enkele plaatsen,
met name in de Brabantse gemeenten Rooscndaal en Nispcn!e door de Inspecteur der
Volksgezondheid zelís epidemisch waren verklaard. AIs voorzorgsmaatregcl waren al
in iuni r88o in de Hoeksche-Waardse gemeenten Klaaswlal en Numansdorp'kalveren
aangeschaft tot bekoming van goede koepokstof'.r'"
Als jong arts, hij was tocn bijna 29, werd Hers vanaf begin april r883 in zijn pràktijk
gecoufronteerd met de eerste synlptomen van pokken:'Den 6en april 1883 werd te
Oud-Beijerland, in het huis Setekend lvijk A r74, staande in de Steenenstraat in dc
kom der gemeente en bewoond door den arbeider Adrianus van der Mast, het eerste
geval van pokken geconstateerd. In 't begin kl'an de ziekte, uitgczonderd een enkel
geval, in genoemde Steenenstraat en in de Lijnbaan voor'.rtr De besmetting was w,rJr
schijnlijk kunnen gebeuren doordat een vrouw uit Oud-Beiierland als schoonmaakster
had Eler.erkt in een rvoning in het nabijgelcgen Nieurv-Beijerland, rvaarin de vrourv des
huizes aan pokken rvas overleden.rj: Deze laatste had'kort tevoren haar familie in Ide
Rotterdanse gemeentel Oharlois bezocht,.'rr *uu.6" pokken heerschende waren. De
ziekte rverci in vele gevallen door een krvaadaardig karakter gekenmerkt, de hevige
koortsen, waarmede zij gepaard ging, was de oorzairk dat dc ziekte zoovele slachtoffers
eistc'.r5a (Jp 5 juli r883 rverd door de Inspecteur van het Genecskundig Staatstoezicht in
de provincie Zuid-Holland de ziekte te Oud Beiierland epidemisch verklaard'.r,i
De pokkenepidemie was voor Hers aanleiding orn in een uitvoerig artikel in januari
r88 4 in de N ie we Rotterddtnsche Cotrant t ijn standpunt trtet bet rekking tot de vaccinatie uiteen te zetten. rt6 Hicruit blijkt dat tussen het moment waarop hij, begin mei
r88r, in Oud-Beijerland zijn praktijk was beptonnen, en ianuari 1884, hij er in totaal 629
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personen had ingeënt.rsi Volgens Hers waren'deze vaccinatiën voor het grootste
gedeelte verricht met aniDrale stof vaD het parc vaccinogèneri3 en had de vaccinatie
'betrekkelijk zelden van arnr op arm'plaatsgevoDden.rte'WanDeer ik het laatste deed'
aldus Hers'heb ik mij steeds overtuigd dat de kinderen aan wier armen ik de vaccine
ontleende, gezond en van gezonde familie waren'.r(u Deze toeiichting bij de door hem
gebruikte wiize van vaccineren moet worden gezien in het kader van de discussie die
destijds hierover werd gevoerd. Kort na het terschi.jncn van de cerste gcvallen van
pokken in r8lto had het hoofdbestuur van de Nederlttndsche Mautschappijter bevordering
t,an dt Koepokinentirg'getracllt door het verspreiden van een b)aadje, ook aan de
genecskundigen tocgezonden, maar blijkens zijn inhoud blijkbaar voor leeken bestemd,
zijne opvatting omtrent de meest geschikte wijze van vaccineeren en revJccinceren
lneer algemeen bekend tc maken'. Alleen vaccinatie en revaccinatie'onmiddellijk van
het rund op den mensch of van arm op arm' lverd door de vereniging'deugdzaam
geacht, terwi.ll het gebruik van glaasjes, stiftjes of buisjes alleen geoorloofd werd
geacht om bij gebrek aan ingeënte kalveren <lf gezonde kindcren zich een nieuwe bron
van incnting te scheppen'.16' Ïrssen 6 april 1881 en 29 februari r884 rverden niettemin
in Oud-Beijerland 67r personen, of bijna r39o van de totale bevolking, door de ziekte
ltalgetast.]6r Hiervirn werden er 183 door Hoogwerf, zo8 door Lodder e'n 268 door Hers
behandeld. Van deze laatste stierven er 9o oí bijna één op drie.
In zijn dagboek nraakt Hers meldinB van verschillende ziektegevallen als gevolg van
een besmetting door pokken. Een eerste, gedetailleerde beschrijving dateert van :o juni
r883, toen de ziekte nog maar bij vijf personcn in Oud-Beiierland rvas gecoDstateerd:rór
Zoon van C., Pepcrstraat, r8 iaar. Had Sistcren recds kooÍls, daarbij zware hoofdpijn, vuil
beslagcn tong. Enkele roode vlekjes iD gezjcht en op de armen. Nu zijn vele dier vleljcs in
papeltjes overgegaan.
2r.6.'83 Tal van dicht

bij elkaar staande kleine papeltjes in gezicht en op de poJsen. Zij staan
vrij. Breede, aan de randen wit

meer verstrooid ovcr de armen en op de borsl. De buik is bijna

pijn in de keel.
2l juni. Gezicht en handen staan vol pokken, die reeds dcl beginnen te vertoonen. Ook dc
armen en beenen zijn overdekt, de romp minder. Iongen erg onrustig, klaagt veel over gespan
nenheid in gezicht, pijn in de keel, moet af en toe hoesten, onrustig en praat wartaal.
25 juni. Patiënt is mindcr onrustig. Gehee] het gezicht, de lippcn, voor'en achterkanl van
beslagen tong. Pols 96. Een weinig

ooren, alles is overdekt met pokken.

juni. Pokken conflueeren in gezicht en op enkele plaatsen airn de arnren. Tong vuil wit,
oogen etteren. k)ngen is bij zijo bewustzijn. Borst vol pokjes, buik zondcr. Beenen overdekt,
2ó

vooral aan strekziide boven de knie en om den enkel. Men kan duidelijk zien dal ook àan de
voetzooi pokken doorschemeren, die niet aan de oppcrvlakte door de dikke epidermis komen
kunnen. De pokken aan de handen staàn wel vlak tegen elkaar maar conflueeren niet, terrvijl
de pokken op armen, hals en beenen op vaccinepokkken van den 8en of 9en dag gelijken, zijn
die van dc handen slechts groote papels die met dikl(en epidermis bedekt zijn en daardoor ook
geen del doen zien, evenmin als de pokken dic in het Bezicht voorkomen. De jongen hoesl veel
en brengt veelop.
28 juri. Iongen had zeer onrustige nacht, woelt door bed, beeft als hij de hand uitsteekt. Veel
hoesten. Tong die bii het uitsteken al dagen lang trilde, beeft nu erg. Tong wit,leerachtig, met
enkele kleine pokjes bedekt. Pokken die in gezicht coÍIf-lueeren, beginnen daar tc verdrogen,
zelfs de penis is met pokken overdekt. De jongen is's middags gestorven.
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Toen hij op 19 april r883 een meisje uit Heinenoord in behandeling kreeg en bij n'ie hij
pokken vermoedde, noteerde hii als therapie'nihillrór AIs medicus stond Hers bij deze

ziekte vrijwel machteloos. Dat hij in tegenstelling tot zijn tot dan toe gebÍuikeliike
manier van noteren, in de zu door hem in zijn dagboek geregistreerde ziektegeschiedenissen van pokken, de vermelding van een therapie achterweÉie laat, is hier zeker niet
vreemd aan.l6j

ó.3 PSYCHIATRISCHE ZIEKTEN
Tijdens zijn medische opleiding in Leiden had Hers mairr weinig specifieke ervaring
kunnen opdoen in de psychiatrie. Dit verklaart dirn ook rvellicht tcn dele rvaarom hij
in zijn praktijk een bijzonrlere aanclacht had voor patiënten met psychiatrische aan
doeningen. Dat hij op dit gebied na verloop van tiid zelfs een zekere autoriteit geloot
en hierdoor cen regionale functie ging vervullen, blijkt o.m. uit het besluit van de
Maasdamse raad om in vcrband met een'mogelijke kran kzinnige nverkla ring van de
medicus De Bruijne'in juli rgoz om in deze delicate aangelcgenheid bij Hers advies in
te winnen.166 Izaak de Bruijne rvas nauwelijks viif maanden in lvlaasdam gevestigd,
toen ziin jonge vrouw geheel onverwacht overleed. Nu bleek'nog duidclijker hoe
wijlen Mevrouw de Bruijne voor den dokter dacht, handelde en sprak en hoe hij zijn
steun door haar overlijden kwijt is'.16: Enkele weken later bestond bij dt, gemeenteraadsleden de overtuiging'dat de geneeskundige de Bruijne ongcschikt blijkt voor de
ui«retèning der praktijk'. Ze rvaren van mening'dat geen hunner hcm meer w,enscht te
raadplegen en zich onder zijn behandeling te stellcn'. lhstgesteld werd'dat zijn burgerIiike praktijk gehecl verloopt en dat de heer de Bruijne zelf niet meer kan onthouden,
waar hij eerst geweest is, \,erkeerde middelen heefi gezoncien bij Isaac \/erhoeven, bij
dc Heer de Geus had vergeten waarvoor hij hern had behandeld en geen vertrouwen
meer verdiende'. Na een onderhoud met de lnspecteur van het Ceneeskundig Staats
toezicht te 's-Gravenhage deed de burgemeester hicÍover in c{e Raad verslag'het welke
hier op nederkomt dat, afgaande op hetgeen men omtrent den Hcer de Bruijne en den
plotselingen dood van diens vrouw en zijn gedrag rlaarbij was mecgedeeld, den heer
de Bruijne voor krankzinnig hield in dien zin dat hij geen vermogens meer bezit over
zijD geestesvermogens'. Het advies van de iDspecteur'te wachten tot eene handeling van
den heer dc Bruijnc met eer'r zijner patièntcn den hecr Oft'lcicr van Justitie aanleiding
zou geven hem te vervolgen'schcen de R:rad'te wreed ten aanzien van den hecr de
Bruijne'en 'ook een te gevaarlijk middel om een put te dempen als 't kalf verdronken
1\.as, en dat misschien ten koste van een lttensenleven'.r63 l)e inspccteur krram ook op
zijn tweede voorstel, De Bruijne in een sanatoÍium te laten opnenen, terug'toen hij
verDam dat er geel geld wils en de heer de Bruiine volstrekt geerr familic heeft cn de
vrouw die hem heefi grootgebracht en deed studeeren, niet meer vall hem u.il weten'.
Ten slotte gaf de inspecteur tle rard'om een naburigen nrcdicinirc doctor - eeD arts
zou daartoe onbevoegd ziin - uit te noodigen rler Heer de Bruijne geneeskundig
te onderzoeken'. Besloten lverd'dcn voorzitter te volmachtigen (,m Dr. Hers te gaan
sprcken, nret de uitnoodiging den Heer de Bruijnc te gaan onderzoeken'. "'e Hers, die
'aanvankelijk weinig geneigdheid bctoondc om den heer de Bruiine geneeskundig te
onderzoeken, doch tenslotte de toezegging daartoe deed, nadat hij vooraf met dr.
Loclder en dr. de Rcus zou hebben geraadpleegd'bleek enkele da6en later hier geheel
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vanal te zien 'omdat het aan het geneeskundig staatstoericht gcen aanleiding zou
geven tusschen beide te komcn, en anderdeels omdat àaDgezicn het onderzoek zou
moeten leiden tot krankzinnigenverklaring van den heer de Bruijne, rvclk een groot
financiëel bezwaar zou opleveren voor deze loch reeds aÍme gemeente'.r;u
Hoewel hij een uitgesproken belangstelling had voor de ontwikkelingen in clc psychiatrie, had Hers als kl:rssick geschoold medicus toch cen duidelijkc reser!e tegelr
nieuwe experimentele richtingen in de geneeskunde, zoals tlc toepassing van de hvpnose.
Hierin verschilde hij duidelijk van rrcning rrlet zijn collega Loddcr die scl met h,vpnose
cxperimenteerde en al in 1887 in het NTG vcrslag deed van zijn crvaringen mct een
prtiënt die na een cerebrale hemiplegie in een merkrvaardige'halfzijdige hypnose kon
worden gebracht'.ri' In januari r889 bcschrecf hij in zi.jn dagboek hoe bij een patiëntc
bij wie hij een ovariaalk,vste had gediagnosticeerd, het ziin collega'Lodder gelukte de
vroulv in hypnose te brengen door haar te zcggen dat zii slaapt'.r:'In 189r besloot cen
van ziiD patiènten die aan een uiterst pijnlijke'tic-douloureux' leed en'toen niet dc
minste verlichting plaats vond', met zijn'goedvinden ontler behandeling van l)r. \ran
Renterghem te stellen'.r:r Albert van Renterghcit'l (1845-1939), die aauvankclijk te
Middelburg praktiseerde had srmen nlet de Bussurnse merlicus schrijver Frederik van
Eeden (r860 r9l2) in r88z in Amsterdàm een kliniek geopc-nd voor hvpnotherapie..'ir
Voor de'behandeling met susgestie'die'Van Renterghem van Maàrt tot October 189l
toepàste'kon Hcrs kennelijk maar rveinig waarderirg opbrengen:'de p.rtiënt maakte
op mij den indruk zijn gehecle vroegere persoonlijkheid op den koop toe vcrloren tc
hebben'aldus Hers'de veerkrachtige man van vrocger rvas een automa.t gervorden die
voortdurend prevelde dat de dokter hem gezegd had dat hi) bcter zou worden en op
vaste uren van dcn da!Í in een stoel ging zittcn om aan den dokter tc denken'.r;5
Dat hi) de onnvikkelingen op het gebied ran de psychiatrie van nabij volgdt vintlt
mogelijk een verklaring in het feit dat hijzclf hierin tijdens zijn studie gecn specifieke
opleiding had kunnen volgc'n.'Te Leiden rvcrd door Prof. Huet en door Proi Rosenstein niet alleen over zielsziekten in ruimcren zin uitgeweid', aldus de l-eidse hoog
leraar Willem Nolen in r89o,'maar ook werclen enkele klirieken gegevcn over gevallen
van krankzinnigheid in engeren zin. En njct één student, die de lessen der genoemde
hoogleer,rren had gehoord, zou bijvoortreeld aan een melancholica'afleicling' als
geneesmiddel hebben aangeraden. Al rverd er niet geregeld een bepaald aantal uren
aan onderwijs in psychiatrie gewijd, icts daarvan rveÍd de studenten niet onthouden,
'lbch zou wat mcer psychiatrie dan ons geboden rverd zeker niet geschirad hebbcn. De
hoogleeraren konden echter daaraar bezwaarli.ik l-reer tijd besteden, dan zii deden.
Maar het zou ondankbaar zijn te zeggen, dat wij niet'iets', niet de grondbeginselcn uit
hun mond vernamen. De pathologie en therapie der meest voorkonrcnde psychischc
ziekten, de hysterie, neurasthenie, hypochondrie en melancholie werden op uitvoerigr
rvijze besproken. En daàrmede werd toch dat, wat voo. dc praktijk het hoogst noodig
tnoet geacht luorden, rverkelijk geleverd'.ri6
Cornelis Winkler (rsj5-r94r ) die in t885 lector en ir'r r89r hoogleraar in cle psychiatrie
en de neurologie te Utrecht rverd, had al in r89o vastgesteld'dat het onderrvijs in de
psychiatrie in Nederland slecht is en het ecnigle Iand in Europa is, dat geen gelegenheici
heeft voor speciöele psychiaters'. \{inkler rvilde dat de psvchiatrie tot de hoofdvakkcn
van de medicijnen behoort'en stelde voor dat'de kennis virn de beginselt'n der psychia
trie als verplicht examen-vak bij hct practisch arts-examen worde geëischt'. Winklers
voorstel een aparte leerstoel ps,vchiatrie op te richtel werd door Hers krachtig gcsteuncl.
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Deze bezag

de zaak uit hct ooplpunt van den dorpsgcneesheer, die niet alleen de ziekten, fiaar Bencrlei uiterlijke en innerlijke eigenaardigheden van de vcrwantcn zijner patianten kan vervolgen. Hij ziet
dan, dat dezc dikwijls bii de leden der meest uiteenloopende vertakkingen derzelfde 1àmilies
overecnkomen. Hij wordt getrolfin door de regelmatigheid, waarmede alle leden van sommige
families gedoemd schijnen te zijn, zedeJijk en maatschappelijk ten gronde gaan, terwijl die van
anderc families, ook al worden zij in de meest verschillende omstandigheden gebracht, voorbeschikt schiincn te ziin het rechte spoor te kunnen vinden. Hij rvijst op de g«rte ellende veroorzaakt door verkccrde huwelijken, vergissingen bij de keuze van eeo beroep en de nadeelen eener

vcrkeerde omgeving. Het ligt op den weg der psvchiatrie, voorbchoedende nlaatregelen te vinden
en aan te bevelcn, die dezc ellende zoo klein mogelijk maken. Het aantal psychiaters kÀn daarom

niet groot genoeg zijn.r::

I)at de problematiek en de verzorging van ps,vchiatrische patiënten lrem ongeti{'ijfeld
ter harte ging, moge blijken uit zijn pleidooi, eind r89o, voor de oprichting van'een
nieuw krankzinnigen-gesticht in de onrniddellijke nabijhcid der Universiteits-stad
Leiden'en Iiet het'aan anderen uit te maken, rvelke u,eg de l)este is, het is mij te doen
om te constateeren, dat ook niet-psychiaters bewust zijn van den plicht, nu de vijand
van cle negentiende eeuw de wapens heeÍi neergelcgd, ons ilan te gordenen vooÍ den
strijd, dien de zoste eeuw zal brengcn'.1/3
In rEgo stelde Jacob van DeYenter (1848-1916), die sinds r88l geneesheer-directeur
was virn het Amsterdamsc Buiten Gasthuis, vast dat'voorzeker is te bctreuren, dat tot
op heden alle pogingen, om een systeem van indeeling op streng wctenschappeliiken
grondslag door te voercn, r,olkonen schipbreuk hebben geleden, dat zelfs nog geen
eenheid is verkregen omtrent de vraag, aan welke karakteristieke grondkenmerken de
hooídvormen moeten beantwoorden'.17e Nog in rgrz constateerdc de Hilversumse
zenu$'arts J. van der Torren dat'in de tegenrvoordige psvchiatrie de grenzen van die
vroegere ziektebeelden voortdurcnd in beweging zijn; de ene psychiater deelt in volgens dit, de andere weer volgens een ander stelsel. ln het psychiatrische kamp heerscht
tegenrvoordig een opgewekt leven, maar daarmede ook een mate van onrust, welke
soms, en vooral op den buitensta:rnder, verwarrend werkt.r3u
De meest omvangrijke categoric zielsziekten waarover Hers in zijn dagboek aanteke
ningen bijhield, rvordt gevormd door de hysterie: hiervan noteerde hij tussen 1882 en
r9()5 negentien maal deze diagnose.rs' Tussen 1882 en rgoo stelde hij bij tien prtiënten
de cliagnose neurasthenie.rsr Enkele malen stelde hij de diagnose 'hy pochondrie'r8r In

beschreef hij drie patiënten waarbij hij 'melancholie'r8r diagnosticeerde.
Eenmalig is ziin diagnose, in juni r888, r,an'imbecillitas'.r3i Slechts driemaal stelde
hij de diagnose 'dementia senilis'.186 Een uitvoerige beschrijving rvildde hij aan de ziek
teverschijaselen van'Kees K.'die in het'diaconie armhuis'leefde. Ecn eerste sympto
menbeschrijving dateert van begin novenrber rE87. l)e patiënt was
1893

gedrsoriërteerd, zeer onrustig, slaàl tclkens het dcken wcg, klecddc zich vannacht naakt uit. ls bij
mijIr bezoek uit bed gek()men, op n)iine YraaB waaronr hii niet wecr naar bed gaat, zegt hij dat hij
naar C)ud Beijcrland nro€t. Hoe?. Per spoor of de boer zal mii weg brcngen. Ook spreekt hij vrn
dric poppetjes die boven den schooÍsteer zoudcn zijn. Wclkc? - Wel, de drie heilige gcesten van
de roomschen, allcmaal poppetjcs. Ook Tiet hij vrourven aankornen, hoort hij ook orgels, geeft
allerlei vrecmde anrr,oorden.'3:
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Bijna een.jaar later noteerde Hers:

Hil

is kindsch en praat en doet daardoor allerlei gekke dingen.

Hij gooit b.v. alle

kussens en

dekens Lrit het bed, loopt midden in dcn nacht met blor)tc beenen door de kamer o[ legt die op de

hij rveer voortdurend met zijn werk bezig, hij speelt b.v. midden in derr
nacht met de teenen van zijne 87-jarige vrouw en is dan zogenaamd aan het aardappelen lezen.
Gisterennacht was hij aan het vloeken gctrokken. Hij ontvangt mij lachend, praat over Lodder,
die vroeger bij zijn zoon praktizeerde. Tocn zijne vrouw wal zei, zeide hij lachend, ik zal je
meteen eens bij ie gat paklen.rBA
bedsredeplank. Dan is

In r9o9 beschreef hii voor het

eerst een patiènt waarbij 'dementia praecox' werd gediagnosticeerd.l8e Tussen r88r en 19rl beschrcef hij dertien gevallen van insaniaje" of niet
nader gespecifieerde'krankzinnigheid'. Zo kreeg hi.l eind r893 DiÍk M. in behandeling,
die den ganschen zomer vrcemd was, wat niet opviel omclat hij lt'el meer vreemd praatle. Deze
schijnt den r]e Novembcr te Rotterdam te zijn opgepakt omdat hij overal aan de bel trok. Na
dien tijd rvas de patiènt voortdurend aan hel delireeren, alles door elkaar, kent dco persoon di.
tegen hem spreekt en beginl op vrrag cenig antwoorcl te gcven rnaar drvaalt onmicidcllijk af, alles

door elkander, praat over den brand, ik donder, ik weerlicht, ik bliksem'zegt tegen mij 'dic moct
ik hebben, die hecft ll1ij al lang zoo aangekekcn'. Een volgcnde nraal steekt hij goed de tong voor
mij u;t, zeg ik hem de oogen goed te openen, dan doet hii achtcreenvolgens het eene dicht en het
andefe opcn en dan weer het eene open en hct andere dichl,'zoo, is het nu goed'zegt hij dan cn
begint dan rr,ccr af tc drvalcn. Hij is eenige dagen laler naar Delfl getransporleerd dàar zijne tocstind n;ct veranderdc-reL

In juni r899 werd zijn hulp ingeroepen bij 'zoon w. te Zuid-Beiierlandl De patiënt
werkte voor ziin docroraal theologie en is toen krankzinni!ígeworden. Nu reeds 3 jaren. Zegt dat
hij voortdurend in zichzelf spreekt en dat ecn andcr [t€m dar vttstaan kan. Dat een ancler ver-

hij denkt.'Verstaat U ij niet?', vraagt hij,'ik bedocl niet wat ik nu teSen Lr zeg maar de
inwendigc stem. Hij ont1{ijkt daaronl de menschen omdat het voor hem niet prettig is te hooren
wat hij denkt aangczien dat niet steeds àangenaam voor hem is. Neuriet en bromt zoo wtlt als hij
nier sprcekt, dàt moet zeker de inwendige slem verbeelden. I-oopt veel uit, ook's avonds langs
den waterkant. Zou cr 's nachts wel uit willen, maar dat nrag niet. Had hct vroeger tegen dominee
Jonker, die onderstreepte alles. Dit was zoo erg dat hij zijn sahrifturen mee Daar bcd nam àan zijn
been bond en een pook bii zich nam om te beletten dal het onderstreept we.d. Zijne moeder
sloot zijn schrifturen wel in de geldkast om hem dc overtuiging te gcven dal de domirec er dàn
niet bij zou kunnen. Hij vertrouwde hct dan nog niet, dan zou de dominee het nog weL kunncn

staat wa1

onderstrepen,'q'

Duidelijk van latere datum dan de redactie van de casus is de eigenaardige diagnose
'paranoia'in het geval van Neeltje K., een bejaarde vrouw die hij eind maart 1897 in
behandeling kreeg en die'sints 8 dagen krankzinnig is'. De patiënte leed aan
vervolgingsideeën, denkt dàt mcn haar zal egbrcngen cn dan weer dat nrcn haar bocdel zal
halen. Loopt naar dc voordeur en roept'toe rïeneeítie,laat mij nog wat blijvcn. Dxarna praat zij
over ee» kist waarin rnen haar lc\e]1d zal opsluiten om haar te begravcn, vraagt als gunst dat dc
menschen die bij haar zijn haar in die kist zullen leggen en dat men haar achter de kerk om zai
dragen. l-ater wil zij niel drinken, houdt de mond clicht ol spu$'t vocht uit, meent dat men haar
vergeven
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Hers hield de diagnose op'verwardheid'in hct geval valt fan van B., die hij behandelde
van begin juni r892 tot december r893.rer
f)e man klaagt aanhoudend over de pijnen cn benauwdhcden op de borst, die pijnen !traler
li keraÍm. lk hoor nicts bizonders àan de ostiën cn vind geen hartvergrooting. Dc
man is erg lastig, toen ik hem voor zijn huis vroeg hoe het ging zei hij "dat is hi€r de plaats niet'l
W;j passcerden bij hct binnentreden zijnen pissenden zwager, "lan je moet hicr niet staan pissen':
Hij eet niet veel. De roe juli zag Hcrs de patiënt terug.'Hij scheldt op iedereen ofspreekt er
kwaad van, zcgt dat als het niet vcrandert, de winkel zal sluitcn. Hij zegt dat hij nergen\ nleer
pleizier irr heefi, noch in ziine kinderen, noch in ziine kleinkinderen, niets doet hem meer Benocgcn.'Tocn hij de patiènt enkele weken latcr teruBzag, noteerde Hers: 'hij is vooral venvard tegen
zijne kinderen. Hii kan eigenlijk nict goed meer eencn brief schrijven, verknocit dan tal van
papieren omdat hij zich bij het schrijven telkefls vergist. Geschreven schrift overschrijven gaat
goed- Dcnkt dat het nict lang meer met hem zal duren-' En een rveek later: Slaapt 's nachts niets
cn neemt telkens afscheid van ziine vrouw, omdat hij nu wel gauw zal steÍven. Begin september
noteerde hii ovcr deze patiënt dat hij 'nu gehecl beler u'as, te 5 ure al aan het werk gcgaan, gcheel
betcr. Een paar dagen later was alles weer hetzelt'de. Het ging heden morgen nogal, toen hij rvas
uitgepraat over AmeÍika, kwam hii mii, toen ik de dcur reeds uit rvas nog eens naroepen of ik dan
nict dacht dat hct zou afloopen. Op 3r oktober vulde Hcrs aan:'f)e nran is de laatste week bezig
mel plannen om een huisje voor zijne vrouw op le zoeken, hij t a1 wel gauw sterven cn zij kan iD
het grootc huis niet blijven wonen.'rli
soms Llit in de
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Blijkens zijn dagboek omvatte het lichamelijk onclerzoek achtereenvolgens een algemene
en een bijzondere of specièle inspectie. Zo herinnerde hij ir r9o9 aan'de gevallen van
croupeuze pneumonie waarbij een physisch onderzoek niet noodig lvas, nraar het met

typische roode fluimen gevulde kwispedoor, hct roode angstig pijnli,k vertrokken
gezicht van clen lijder de diagnosc deden stellen, voordat men hem had aangeraakt'.'
Van zijn scherpe klinische blik getuigt ongetwijfcld ook de't'àcies ovarica', ook facie's
van Wclls genoemd,'de eigenaardige gelaatsuitdrukking die men aantreft bij vrouwen
Íret eierstokgezwellenr en die hij in r889 zag bij ecn patiënte net een ovariaalcvste. {
Bij de speciele inspectie hechtte Hers merkwaardig veel diagnostische rvaarde aan de
symptomen van de tong. Bij een tyfirspatiént zag hij in r885'het karaktc'ristieke roode
driehoekje aan de tong, wat sterk afstak tcgen het grauwe oI dikke witte beslag, waarrnede het overige gedeelte daarvan bedekt rvas'.t

ln septcmber

r886 zag

hij bij

een jongen

die enkcle dagen later aan febris typhoidea overleed, cen droge tong en'aan de punt

duidelijk een rooden drogen driehoek, afstekende legen het nleer bcslagen droge overige
gedeelte van de tong'.6 Bij een kinkhoestpatiëntie ontdekte hii in r894'een zrveertje om
het frenulum linguae', een s,ynrptoonr u.aarop al in 1891 in het NTG rverd gewezen en
dat'ontstaat door klvetsing van het frenulum door de tanden gedurende de hocstaanvallen'.i
Vervolgens noteerde Hers in de regel zijn bevindingen van auscultatie. percussie en
palpatie. Bij auscultatic hoort hij 'fijnblazige'3 of 'kleinbla zige', (zoals'water in een
ketel"") en'grootbJazige ronchi' (Íeutelgcruisen ), termen die herinneren aan R.Th.H.
I-aënnec (r781-1826), die van mening was dat dezc geluiden tot stand kwamen door het
springen van de luchtblaasjes na de passage door de vloeistof, tern'ijl de Utrechtse
hoogleraar pathologische anatomie Sape'làlma (r847-i918) al in r876 op or.ertuigende
wijze had aangetoond dat het cle passage van cle luchtbellen door de vloeistof zelf is,
rvaardoor trillingen ontstaan, die als borrelen of reutelen Tvorden waargenomen." Het
'nonnengeruisch'aan de halsslagadcr was voor Hers een belangrijk criteriun.r bij de
diagnose van anemie."
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Bij een onderzoek, begin r887, vermeldt hii uitdrukkeliik het gebruik van een percussiehamer. In deze casus noteert hij hoe hij bij een patiënt, kenneli.jk uitzonderlijk een
uitgebreid onderzoek van de thorax deed:'Kloppen met percussiehamer op verschillende borstspieren geeft onmiddelijk Isic] lichte contracties, ook bij gestrne inspectie
van blooten thorax ziet men lichte contracties'.L'
Hers beschikte niet over een rhinoscoop. Bii onderzoek van de achterkant van de
neusholte was hij in 1882 aangewezen op palpatie met de vinger.'+ Nadat hij bij een
patiënt neuspoliepen had gcconstateerd, 'm en kan vlak achteÍ het palatunl molle' reeds
de poliepen voelen', stelde hij vast dat men'bij drukking op deD Yoorkant van het
zachte verhemeltc die in de neusgaten meer naar voren komen', kon hii enkele dagen
na de vern ijdering van de poliepen 'achter het zachte verhemelte met den vingcr tal
van zr,r,ellingen voelen'.'t Bij een patiënt bij rvie hii in lovember r887 een maagtumor
diagnosticeerde noteerde hij:'Bij onderzoek is te voelen eYen boven en op den navel
een zeer harde kleine tumor die bij diep ademhalen naar beneden gaat. overigens
onbewegelijk is. N'[en hoort zeer duidelijk schuddinggeruisch rvanneer men den man
hcen en weer schudt of den buik drukt'.'6 Naast een duidclijk zichtbare dislocatie, was
crepiteren, het gevoel dat men waarneemt wanneer stukken van een gebroken been
tegen eikaar worden gervreven, belangrijk als diagnostisch criterium bij het vaststellen
van fracturen.
De problemen bij het lichamelijk onderzoek die Hers in zijn dagboek expliciet ver
meldt, hebben, gezien de:rard van zijn aantekeningen, eerder een anekclotisch karak
ter, u.at àlleen maar de indruk versterkt dat het niet om uitzonderingen ging ot'', met
andere woorden, dat hij als plattelandsarts rvel vaker met deze problematiek werd
geconfronteerd. Zo trof hii in juni r88z een kennelijk zo zwaar zieke bejaarde vrouw
aan, die'bloederige fluimen had opgebracht en klaagde over hevige pijn in rechterzij'
dat hij 'de patiénte van achteren niet durfde tc onderzoeken'.': In 1898 zag hij afvan
'verder onderzoek door moeheid der vrourv'.'3 en in r899 bleek een pneunroniepatiënte
zo zwak dat'we haar met beiden niet overeind konden houden om den rug te onderzoeken'.'e Begin oktober rU8: u.erd hij geroepen bij vrourv van'J.M. aan den Zinkweg'die
'sedert weken'bleek te'hoesten, vooral 's nachts' en 'oedeem der beenen, clijel en kuiten'
vertoondc en bij rvie'op de dij een blaas gevormd had waaruit vocht is gevloeidl Bij aus
cultatie hoorde hij 'rechts onder de clavicula duidelijk klinkend reutelen, rcchts achter
ter hoogte van hct midden van de scapula, bronchiaal ademen'. Nader onderzoek achtte
hij onmogelijk, irangezien de'patiënte in een zoo verclierlijkten staat verkeerde'.:o
Achteraf stelde hij de diagnose op'acute bloedin fèctie' bij een 3z jarige vrouw die'nog
dc'n geheelen dag in het land had gerverkt en overleed, enkele uren nadat hij bij haar
'voor het eerst werd geroepen den rgen Jseptember 18861 's morgens'. [)e vrouw was
's rTrorgels naakt op den grond gevonden, omringd door schreiendc kindcren. Bij mijn
komst ligt zij te bed'r,ervolgde Hers,'geheel buiten bewustzijn. Zij geeft geen ant
woord, maar steekt op verzoek de tong nog uit. Overigens is zij niet te onderzoeken'.
Bii zi.fn bezoek 's middags trof hij de patiënte aan in 'erotische houding' liggend 'op de
zij, hand onder hootd, bovenlip opgetrokken, hoofd een wcinig irchterovcr, oogen wat
naar boven gekcerdl"

Een'gecombineerd onderzoek' bi.j een vrourv, bij rvic hij begin 1889 een 'ovariaalkyste'diagnosticeerde, was aanvankeli.jk'wegens beperkte ruinrte van bedstede en de
pudeur van de vrouw niet wel mogelijk'." En bii een vrouw met een'zeer vergrootte
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milt'die klaagde'over veel pijn in de linkerzij'constatcerde hij:'De milt is zeer ver
groot en bij percussie min of meer pi.inlijk; maar de'\.rou\t/ jarlrmert te veel onl haaÍ
volledig te onderzoeken.rr In juni 1888 stierf Pieter H. aàn pneumonie nadat het onderzoek van de thorax door de'hevige hik'bijzonder werd bemoeilijkt.'r Eind februari
r89r rverd hij 'geroepen bij een 76-jarige vrouw onder Koorndijk''5 en constateerde een
'parese van rechter arm erl been ten gevolge van apoplexie'maar kreeg geen woord uit
de patiënte die'stokdoof en niet te beschreeurven'was.'6 In r896 moest hij zich beperken
tot het opnemeD van de temperatuur bii dochter H.,2rjaar',diesedert'|uli1895 ongesteld was, veel hoestte, zwak en moe'was en'pijn in de zii had maar zich niet wil laten
onderzoeken, uit vrees dat ik iets zou vinden'.'i Begin november r897 vernam hij van
cle moeder van cen patiënt, die kort daarna overleed aan cirrhosis hepatis, dat'de man
niet erg geel riet'hetgeen hijzelf in de donkere bedstede niet kon zien'.'3
In enkele gevallen was de geur een belangrijk diagnostisch hulpmiddel. Begin augustus
r888 diagnosticeerde hij 'putride bronchitis'bi.i een patiënt die'veel groene, confluente
stinkende sputa opbÍacht. Men ruikt putride lucht als men in het vertrek komt'.:e
Meer dan eens werd hij bij het onderzoek van de pàtiënt gehinderd door de stank. Zo
constateerde hij begin nrei 18ltz een 'zeer stinkende lucht in de bedstee'die rgerd'veroor
zaakt door de groote massa vuil stinkende sputa die de patiënt dagelijks, soms een half
waterpotie tegelijk opbrengt'ro en in oktober 1889 lverd hij geroepen bij een man die
'sints drie dagen verbazend veel conflueerende purulentc sputa opbracht, die vreselijk
erg stinken, zoodat het boven zijn mond en in de bedstede niet is uit te houden'.r'
Eerder bij uitzonderirg r.aren mededelingen van'omstanders'de medicus van dienst
bij dc reconstructie van de aramnese. Zo moest hij in maart 1886 vertrouwen op de

'omstanders die zeiden dat de alvus van Iufr rourv K- op riistwater geleek' aangezien de
pàtiënte zelf doof wasrl en toen hij begin r899 een patiënte met ulcus cruris in behandeling kreeg, vernam hij van omstanders dat de vrourv'den laatsten tijd sufferig en
doof'was.r1 In andere gevallen bemoeilijkte de aanwczigheid van dr n1àir weiniB
medisch deskundige 'omstanders' het lichamelijk onderzoek of rverd het 'mee dokteren'tr
door Hers zondcr meer als hinderlijk ervaren. Zo onderzocht hii itr september 1882
'r'rourv L.R.'die'erg onrustig is, beileegt aanhoudentl arnren, beenen en tong. De laatste
rnanoeuvres staan waarschijnlijk met te druk bezoek en veel religieus gebabbel in verband en houden bij streng toespreken op'.i5 In maart 1l]89 rverd hij geroepen bij een
patiënt met'verbazend veel iilen, zoodat de trouwens als ziekenverplegers weinig
geschikte omstanders - hem lnet hun drieën in bed moesten houdenlró

7.2 MACROSCOPISCH ON DE RZOEK
Vanaf het bcgin van zijn praktijk in Oud-Beijerland, irr mei r88r, hield Hers in zijn
dagboek geregeld aantekeningen bij van macroscopisch onderzoek van lichaamsvochten
clie hij door incisie, aspiratie of punctie had verkregen en noteerde hiervan in de regel
de hoeveelheid, consistentie, viscositeit, kleur en rcuk.ri Zo besloot hij eind augustus
1881 bij een patiënt die'steÍk heeft gelecfd en sedert een paar maanden opzetting van
den buik vertoonde er nu een kolossaal uitgezette buik had, u'aardoor de onderste
longgrenzen hooger zijn gerezen'een punctie te verrichten'waar door middel van den
trocart r 1/.1 emnrer sereus vocht $erd ontlast'. Hoc'r,el dc patiènt zich na dezc ingreep

DE t)1r\CN()SE

ri8

'beter voelde en niet meer misselijk was', zag Hers zich drie weker later genoodzaakt
opnieuw te puncteren, u,aarbij 'anderhalf emmer vocht rcerd ontlast'. Na een derde
punctie, veertien dagen later, waarbij nog eens'anderhalf emmer lichtbruin sereus
vocht rrerd ontlast, nerkte hii op:'De vorige malcn was het ontlaste vocht helder tenvijl
nu een duidelijke verkleuring door galkleurstofíen merkbaar is'.r8 Nog in r9r2 ontlastte
hij door punctie bii een patiënte bij wie hij de'diagnose van carcinonla hepatis'als
'waarschijn lijk' stelde, 'een halven emmer vocht van eene klcur van advocatenborrel're
Eind iuni r88z incideerde hij bij een kind een abces'zoo groot;rls een ei, achter en
beneden het rechteroor'waaruit'vuile stinkende pus'vloeide.ao Bij een incisie in april
1884 van'een zwelling op de achtervlakte van de rechterdij werd zeer veel bruin sanguino-purulent vocht' ontlast.l'In november van dat jaar behandelde hij P vaD der \\f.
te Goidschalksxoord. Bij deze man, die een'dik gezicht'had en'foetor ex ore' ontdekte
hij 'een abces van het alveolair weefsel met secundaire zrvelling van het omliggende
weefsel'zoais ik nog nooit gezien heb'; een'incisie ontlast vuile, vreeselijke stinkende
dunne pus'.r'In oktober r88t behandelde hij PH. uit de Achterstraat die leed:ran een
'abces uitgaande van de bencdenkaakl Een incisie ontlast eene groote hoeveelheid
vreeselijk stinkcnde pus'.ar Bij herhaling incideerde Hers ecn mammagezwel of'een
zwerende borst'.! Bij een vrouw die'eerst erosies en lichte kloven aan den linker tepci
had en nu [3r oktober r8891 pijnlijkheid, roodheid en zwellilg van de mamma rertoonde, rverd per incisie een poÍje pus ontlast'.15 Bij een 'iong meisje van r5 jilar, dat sedert
eenige dagen eel belangrijke zwelling van de Iinker man:ma had, ontlastte een incisie
eene zeer groote hoeveelheid pus, een spoelkom vol'.+6 Bij een jongen die al een jaar
onder zijn behandeling was ri en op 17 juni r893a8 aan tuberculosis overleed, noteerde
hij in november r89::'lk had mij ecnige dagen te vorer door proefpunctie overtuigd
vaÍl het bestaan van vrij vocht'.1|Ik maak eene incisie in de linea alba van ongeveer ro
centimeters. Er stroomt eene kolossale hoeveelhcid donkergeel vocht na:rr buiten'.t" In
februari t9o3 ontlastte hij door'incisie eene vrij groote hoeveelheid vuile pus' bij
'Vrourv O. die al eenige dagen een erg dik onderbeen had'.5'
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Nergens valt uit ziin aantekeningen op tc maken dat hi.j vochten die hij bij proefpunctie,5r bij punctie bij plcuritis,5r ascites,5{ hydrocelet5 en een eenmalig geval van een
ovariaaic),stet6 verkreeg, ook zelf microscopisch of chemisch onderzocht of elders lict
ondcrzoeken, hetgeen de vaststelling van Van Lieburg bevestigt dat het gebruik van de
troicart voor therapeutische doeleinden al zeer lang bekencl rvas, cloch aan de inhoud
van de ontsloten ruimtes nauwelijks aandacht werd besteed.5/ $rel blijkt uit zijn rantekeningen hoe hij bij bepaaltle'verdachte'gezrveJlen ('wij vertrouwen het gehecl Diet')
een weefielanalyse liet uitvoeren. Na een operatie, begin 1884, van een vrouw met
knobbel in de buik'grooter clan een ganzenei', bleek deze'bij doorsnijding zeer hard,
er lopen verdachte strepen doorheen'. Het microscopisch onderzoek door dr. [)upont
'ontdektc het gezwel als fibroid, zonder bijvoeging van andere elementen'.t3 Het betrof de
Rotterdamse medicus dr. Franciscus fosephus Dupont (r8jo-r89r) 'die zich als practiseerend geneesheer, cn als voorzitter van de gezondheidscommissie steeds veel rnoeite heeft
gegeven ter behartiging en beoordeling van de hygiènische belangen der stad zijner
inwoning'.se
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Eind juli r889 cliagnosticeerde Hers bij een patiënt een 'circumscriPtc, haÍde verschuit:
bare tumor op de rugvlakte van de benedenste helft van linker onderarnr.'De tumor
bestond'reeds geruinren tijd en r,r'as n.rdat de man hem had gestooten, Srooter gervordett'.
Na de operatie was'de eigenlijke tumor bruin graurv, hard' en maakte'oppervlakkig de
indruk van een huitlsarcoom'. Nadat hij deze'ter nricroscopisch onderzoek had opgezonden',6u bracht dit aan het licht dat 'de tumor een sarcoom was'.í" Vanaf r89o deed
hij enkelc malen beroep op de diensten vau het Boerhaavelabor.rtorjum van de Leidsc
hoogleraar in de pathologische anatonrie, Daniél Eliza Siegenbeck van Heukelon't
(1850 190o), die vanaf 1888 als opvolger van MacGillavry (1815 r92r),'ook voor ande-

ren dan zijn ambtgenooten hulpvaardig rvas'en tvie'door een Broot aantal der
Nederlandsche genecskundigen van rechts en lirlks praeparaten ter onderzoek werden
toegezonclen'.6'Geassisteerd door zijn collega l-odder opereerde Hers in april r89o
'vrouu,B. te Nieuw-Beijerland'van een'tunror in Iinker nanrma die niet vergroeid
bleek te zijn met de huid of hct onrlerhuidsch bindrveefsel, maar de laatste tijd aan
merkelijk in groei was toegenomen'. Ook nu wcrd besloten de tumor'ter orderzoek op
te zenden naar Siegcnbeek van Heukeiom'.ór Begin januari r89r liet hij door deze een
'blaasmola van vier maanden'ondcrzoeken.6r Enkele rveken later6'zond Hers hern
enkele 'kn ikkergroo te roode gez\4'ellen'die hij had veru.ijderd uit het onderbeen van
een patiënt die'reeds zo iaren een vrii belan8rijk hygroma praepatellare op de linkerknie, wel zoo groot als een kinderhoofd'vcrtoonde. Nadat hij begin fèbruari tti94 een
herniotomie had verricht constateerde hii: 'nl het klieven van tal van lagen, komt er
een weinig water en eenc blauwachtige massa, die wij niet kunnen thuisbrengen. We
vertrouwcn het geheel niet', taarop een dcel van de darm nordt onderbonden, afgesneden en'opgezonden naar Siegenbeek van Heukelom'.n6 In septcmber r898 constateerdc
hii bij een 52-jlrrige patiënte'ter plaatse van de pars vaginalis eene papperige stinkende
massa'. Bcsloten werd tot 'trinsport nlar Guldenatrn'. Aangezien na de operatie
'immers nog niet zeker is of rve met carcinoom dan wel mct een ver\t'eekÍ fibromyoom
of fibroom te doen hebben', zou 'de tumormassa microscopisch worden otrderzocht'.6;
IvÍicroscopisch onderzoek van faeces bleef in de jaren negentig van de negentientle
eeuw beperkt tot de forensische geneeskunde en was in de huisartspraktijk nagenoeg
onbestaande.6f Nadat hij in januari r89r in Leiden een cursus bircteriologie bij MacGillavrv had gevolgd concludcerde Hers naar iranleiding van diens voordracht over t,vfus
dat'het zoeken naar typhus-bacillen in drinkwater een zeer moeielijk $,erk is en dat
bij het maken cener differentieel diagnose tusschcn nalaria en typhus exanthematicus,
febris typhoidea en miliairtuberculose het onderzoek der faeces of der urine nic't
ieders werk is'.6e
Zijn onderzock van faeces bleefbeperkt tot cen macroscopische alalyse, \vJJrvan rn
zijn dagboek verschcidene beschrijvingen voorkomen. [n rgrr constateerde Wiin
hausen, assistent bij de kliniek van Pel te Amsterdam, dat men in de regel tevreden was
met cen opperT4akkig macroscopisch onderzoek. Dat onderzoek van lieces'slechts zoo
zelden geschiedde'was volgens Wijnhausen'een gevolg van een wel verklaarbaren
tegenzin in het verÍichten van naurvkeurig onderzoek der oltlasting maar was'irt
hooídzaak toe te schrijven aan de omstandigheid dat men'over geen methode beschikte,
waardoor het mogeJijk was zonder groot tijdverlies door onderzoek der ontlasting een
goe<l inzicht te krijgen in de functies van het darmkanaal'.;" Naar aanleiding var een
tyfusepidemie in r885 vond Hers bij 'negen li.jders dr,'echte, op erwtensoep gelijkende
tvphus ontlasting', bij dc'andere lijders rvas de dunne, zwarte alvus karakteristiek:
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vlakke, glinsterende, zwart-grauwe eilandjes die op eene groen-zivarte liquide massa
dreven. De overige patiënten'hadden afwisselend dunne gele, dunne zwaÍte, dun[e
grauu'e en bruin groeDe ontlasting'.:r In oktober r886 vond hij bi1 een patiënte 'ge rommel
in de buik en dunnen typhusalvus' en omschreef die als'gele eilanden drijvend op
vloeibare massa, daarin gele korrels'."
Regelmatig hield Hcrs aantekeningen bij van macroscopisch onderzoek van sputa.il
In oktotrer r885 vond hij bij een patiënte'echte pneumonie-fluimen' dic'als men ze uit
het krvispedoor in een pot gict, is het eene samenhangende massa, ziet eruit als het vuile
dooiende schuim, dat in den winter boven de snecuw op cle straat ligt'.:l In jnnuari l8Íi6
behandelde hij een man die'\,eel moest hoesten'en daarbii'r'ecl coherente adhaerente
sputa opbracht die bij overgieten van eene pot in andere daaraan blijven hangen'.:j In
fèbruari 1888 zag hij 'op dc bodem van de pot grauwSrijze sputa, die daaraan blijven
hangen, als men de pot omdraait':6 en nog in februari r6E8 behandelde hij een jongen
die de'laatstc tien dagen af en toe weer bloed had opgebracht. Op het water clrijft een
geballre purulente fluim waarvan u'itte draden naar beneden hangen'. 's Anderendaags
zag hij 'in het glas een aantal geballte purulente sputa, waarvan de meerendeel recds
op den grond liggen, anderen nog drijven'.:;
In welke mate Hers diagnostis.he rvaarde hechtte aan het sputum blijkt nog uit een
studie waarin hij in r89o zeventig gevallen van croupeuze pneumonie beschreef:'ln 39
gevallen r,r.erden gedurende de korteren of langercn tijd sanguinolente sputa opSebracht,
zes patiènten I)rachten grijsgroene, vier muco-purulente, elf vuilbruine rvankleurige, drie
zuil,er purulente sputa op, zeven brachten niets op. Een verband tusschen de aard der
sputa en de ziekte is in zooverre te bemerken dat negen val het elftal wat wankleurige
sputa opbracht zijn gestorven. Het elftal wat niets of muco-purulentc' sputa opbracht
heeft eene mortaliteit van : tcrlvijl drie anderen zeer ernstig zijn ziek geweest. \'ier der
zeven die niets opbrachten vertoonden afwijkingen van een of meer kwabben'.;3
Tijdens een vergadering r.an de A1ïceling De Ztid-Hollondsche Eilonrlel in oktober
r886'vertoonde Hers aan de leden sputa vnn een patiënt, typische afgietsels van bronchiaalvertakkingen, die de patiënt I à,+ maal in't jaar ophoestte'./e wat bliikcns zijn
dagboekaante ken in g 'het vrij consistente tibrineuze afgietsel bleek te zijn vnn eenen
bronchus met cen Sroot aantal grootere en kleinere takken, zoodat het geheel op een
klein boompie gelijkt)"
Uit zijn dagbo ekaan teke n ingen blijkt dat zijn microscopisch onderzock beperkt
bleef tot onderzoek van urine(sedimenten).8r Bii een 'nicroscopisch onderzoek der
urine'vond hij in november r88r'tal van ettercellen's'en in januirri r88z vond hij 'onder
het microscoop tal van u,itte en roode bloedlichaampjes en detritus en korrels'.8r Twee
dagen later zag hij bij 'oppervlakkig onderzoek onder rnicroscoop geen cilinders, wel
veel witte bloedlichaampjes, waarvan hier en dairr 5 à 6 in den vorm van stukken van
cilinders bij clkaar liggen'. llij een vrourv die'voor 6-7 iaar een steen uit de blaas was
kwijtgeraakt'ontdekte hii in april r88z'bij onderzoek onder het microscoop tal van
uraten en doodskistkristallen's+ en bii een patiënt die in mei r89r'aller hevigste piin
leed en het gevoel hld of er met sprelden en naalden in den glans van den penis rvordt
geprikt, deed het microscopisch onderzoek der urine een zeer groot aantal doodskist
kristallen zien, verder uraten, epithel:oorrcellen die door hunne vorm aÍkomstige
schijnen van het nierbekken'en enige dagen later Iiet'onderzoek van kleine stukjcs
zand een enorrne hoeveelheid kristallen van phosphorzure ammonia magnesia zien.
daarbij blaas- en nierepitheliën'. Bij een kind bij wie hij in r89o c,vstitis diagnosticeerde
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zag hij orrder'het microscoop tal van kristallen, verder enkele witte bloedlichaanlpjes,
korrelties van uraten en staaf)es'. Hij zag'tlvee à dric opeenhoopingen van dergelijke
staates die volkomen op aÍglietsels van rechte en gel,ondene pisbuisjes geleken'.8i

ln de eerste nraanden van r9u werd Hers in zijn praktijk geconfrontecrd met

een

aanzienlijk aantal gevallen van diftcrie.36 ln vergelijking met voorgaande irren rras ziin
diagnostiek van deze ziekte aanzienlijk verbeterd, aangezien hi.j voortaan gebruik kon
maken van een laboratoriumanalyse. Nu kon hii immers 'sliirn' dat hij 'met een watje
uit de trachea veegde'xi op difieriebacillen laten onderzocken in'Utrecht, Centraal
Laboratorium'.Nf In Utrecht was het Centrual Laltoratoriwn ttn behoeve varr het Sloats
toezicht op de \lolksgezondheii,lateÍ het C ltrual LoborotoÍíunt toor de Volksgezo ílheid
geheten, ondergebracht in een nieuw gebouw aan de Cather ijlesi n gel en stond sinds
de opening in rgro onder leiding van Charles Henri Ali Cohen (r859 r9l-l).s')

7.4 CHEMISCHE DIAG NOSTIE

K

7,4 1 URINE
Urine rverd door Hers zelf onderzocht op eil it, suiker en galkleurstot-. 'llr bepaling
van eiwit in de urine deed hij de (gewonc) kookproeÍ, die hij in dc regel combincerde
met de proeflvaarbij salpeterzuur (acidunr nitricum)\rerd toegevoegd.e" Zo consta
teerde hi.l in 188r:'urine gecft bij koking alleen en bij koking met acidum nitricum
duideliik een vlokkig praecipitaat van eirvit'.e'
Voor de bepaling van glucose deed Hers in de jaren r88r-r884 de proef van Trommer.
Deze Trommer'sche proef rvas een test op glucosc in de urine die door de chemicus
Karl August Trommer (r8o6-r879) in 184r was ingevoerd,e'een der eenvoudigste proeven
waaraan Zeehuiscu in r897 nog altijd groote waarde toekcnde.er Aanvullend onderzoek
gebeurde in 188.+ met de 'gewiizigde Trommer'sche proef van Stokvis'er die 'ook donkerrood praecipitaat en donker roode metaalaanslag' gaf.e5
Tussen 1882 en r89i onderzocht Hers cnkele malen urinc op suiker met het proef
vocht van Fehling, genoemd naar de Duitse chemicus H. vort Fehling (r81 2 1885). In
juni r88z had hij 'vrouw A.B., Zinkrveg' onder behandeling, cen patiènte'die zeer veel
buiten' u rineerde, 'gervoon veel' dronk, maàr een 'zecr goede eetlust' had. Het onder
zoek van de urine met'Fehlings proefvocht, verlvarmen, koken, urine erhij', gaÍ een
'prachtige roode kleur' en'den eigenaardigen diabeteskleur'.eo In november r8tt4 be
handeldc hij Jilles S., een man van 67 jaar die'zeer mager en slap was geworden in korten tijd, voortdurend dorst had en veel urineerde'. De urine bleek'helder, eerder
strookleurig cn bevatre geen albumen'. Na'toevoeging van Fehlings proefvocht bij de
urine'kreeg deze een'blaurve kleur, bii venvarmen ontstaat reeds spoedig geelroode
kleur, hoe meer proefvocht men bijvoegt des te rooder rvordt de kleur. Laat men het
buisje staan, dan praecipiteert een rood bezinksel.eT
Tussen tgoo en rgoz ondcrzocht Hers enkelc malcn urine met het reagens van
Nylander, genoemd naar de Zweedse scheikundige Claes Wilh. Nylander.es (r8j5-r9cl7)
die hierover hct eerst in r887 publiceerde. Àls assistent aan het Ph,vsiologisch Laborato
rium te Leiden kon C. Lc Nobel (1860 189-l), al in t887 het gebruik van de Nylandertest
'ten sterkste aanbevelen'en wees op de'gtmakkelijke bereiding, het gedurende langen
tijd onveranderd blijven der vloeistof, de geringe bij elke proei te verbruiken hoeveel
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heid van het rea8ens en lond'naast dc groote gevoeligheid boven de Trommer'sche
proef, redcn genoeg om aan dat proefuocht meer aandacht te schenken dan tot nu toe
geschied is'.ee

Ilij de kwantitaticle bepaling van suiker in urine maakte Hers voor het eerst in rgoo
melding van de 'proef van Einhorn'.'oo Het betrof de zogenaamde gistproef in de door
New-Yorkse internist Max. E. Einhorn ontworpen'sacharimeter'. Deze proef, die cloor
Zeehuisen in r897 een proef'van de laatste iaren' rverd genoemd en als 'een meer approximatieve schatting, die echter voor de praktijk vrij bevredigende resultaten opleverde'wercl gekwalificeerd,"" rvcrtl dit'populaire gistingstoestellet.le virn Einhorn'in
rglo als'te onnauivkeuriS' omschreven."''
'fussen tgoz en r906 vond hij enkele malen een positieve diazoreactie"'r bij de diagnose van tyfus''r cn miliair tuberculose,ros Tussen 189j en 1908 maakte Hers enkele
nralen melding van het gebruik van de albuminemeter van Esbach."'6 Tocn hij begin
r89i een patiént in behandeling kreeg die aan'vet hart'leed,levcrde het onderzoek van
de urire 'n'ret Esbach r0lo albumen';"'i en bijra een iaar Iater gaf bij dezelfde patiënt de
reactie'ntet Esbach bijna niets'."'r Van eer patiènte die'reeds eenige weken aan een
hardnekkig eczecnr van de handcn, armcr en beenen'leed, onderzocht hij de urine en
noteerde eind septcmber rgoo:'De hoer.eelheid albumen in de urine is nog veel minder
geworden, alleen bodem van het buisje van Esbach is bedcktl'n, Dit buisje of albunrino
nreter, genoemd laar de Parijse medicus, George Hubert Esbach (184j-r89o),"" zag
erLlit als een reageerbuisie met schaalverdeling, waarin cen aangegeven hoeveelheid
van het reagens vln Esbach (een oplossitg van 2 pct. citroenzuur en r pCt. picrinezuur in rvater) aal een gegeven hoeveelheid uriDe $.erd toegevoegd, eD waaroF het
eirvitgehalte na bczinking kon worden atgelezen. Zcehuisen noemde in r897 de methode van Ësbach'geschikt, indjen men dagclijks een approximatieve schatting van het
eiwitgehalte der urine van een bepaalden patiënt (hart- en nierlijders enz.) wenscht te
verkrijgen. \roor nauwkeurig onderzoek leent zi.j zich niet, indien het eiwit gehalte zeer
klein is. ln alle atrclere gevallen is zii daarentegen voor dcn praktischen medicus van
groot belang. l)e methode berLrst op het schatten van een eirvit-praecipitaat, zooals
mcn bv bi.j de kookproef sinds langen tijd gewoon was. Deze schatting gaf echter bij de
kookproef door dc ongelijkmatigc dichthcid van het eirvit-neerslag hoogst onbetrouwbàre resultaten. \'andaa. is Fisbach op het denkbeeld gekomen, een zoo mogelijk
meer gelijkmatig neerslirS tot stand te brengen'.
Ëerder uitzonderliik onderzocht Hers urine op galkleurstol (bilirubine). Hicrbij
naakte hij gebruik van de proefvan Gmelin,"' genocmd nirar de Heidelbergsc §sir.rloog
Leopold Gmelin (r288 1851) die de proef al in t8z6 introduceerde, maar clie volgens
Zeehuisen in r897 nog'altijd een der fijnste en zekerste methoden' was. Een eerste vermelding in Hers'dagboek dateert van r892.'De man ziet rveer geel'noteerde Hers,'de
urine ziet bij afwisseling icterisch, bevàt geen eiwit, bij toevoeging van acid. nitric.
Isalpeterzuur], t{el positieve Gmelische reactie'.I'r In 19o7 wcrd hij geconiionteerd met
het gcval van een vrouw mct'pijn in tle rechterzij, pijn in dc leverstreek en in de rechter
lendenstreek'. De'Gmelische reactid deed hem besluiten tot:'Geen icterus'. Na'onderzoek der (irnelische reactie'waarbii 'een eenigszins verdàcht Íingetie, niet duidelijk te
zien was' hield hij de diagnose op'pijn in de nierstreek'."r
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.4.2 BLOËD

Dat Hers in ziin dagboeken slechts eenmalig van bloedonderzoek melding maakt,
h.iist erop dat dit in zijn plattelandspraktijk eerder uitzonderirrg was dan regel. In hoeverre hierbij het verzet dat lange tiid heeft bestaan tegen het afnenren van bloed voor
diagnostische doc'leinden"r een rol speelde, wordt uit ziin aantekeningen echter niet
duideliik. Bloedonderzoek en met name het bepalen van hemoglobinegehalte, gebeurde
rond r895 met de hemometers van Fleischl en Gorvers.iri De hemometers van t'leischl,
genoemd naar de \\'eense í,vsioloog Ernst von Marxow Fleisch (r{t46 r89r), was een
wigvormig robijnkleuriS stuk glas, rvaarvan de klcur, die op verschillende hoogten
minder of meer verzadigd rvas, vcrgeleken werd rnet die virn een verdunde oplossing
van hloed."6 In r895 onderzocht Hers cen patiënt te Mijnsheerenland,'die hct heeie
vooriaar reeds mankeerende rvas, volstrekt geen eetlust had en er zeer cachectisch"'i
(vervirllen) uitzag. Hij stelde de diagnose uiteindelijk op catcinonra ventriculi (rnaag
kanker) en constateerde een'nog niet zoo bizonder erge anaemie. Het onderzoek op
haenroglobine nret het toestelletje van Gorvers doet dit - cen rvaarde van 85o/o"! - vinden'.
In r897 beschreef Zeehuisen deze 'haemoglobinomete r van Gorvers' als 'een handig,
goedkoop, voor iedercl geneesheer genrakkeJijk zelfs in de gewone praktijk bruiklrairr
toestelletje'.", Bij deze methode van Gou'ers werd het bloed'vergeleken met een standaardoplossing van pikrokarmijnglycerine, dic in klcur moet overeenkomen met een r
pCt. normaal - bloedoplossing'. De bepaling berustte'op cle kleur vergelijking van
twee ongelijksoortigc vloeistoffen, rvat groote moeilijkheclen oplevert voor nauwkeurig

werken'.''"
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IncidenteeI deed Hers chemisch onderzoek van de maaginhoud. Bij een patiente die
'geruinren tijd hinder had van zuur, vuile oprispingen na den eten en misselijkheid'
notcerde hij in december r893:'lk heb dcn maaginhoud cens uitgeheveld na het
gebruik val eenen proefmaaltijd en heb toen te veel vocht en te veel zoutzuur kunncn
vinden'."' Vervolgens bleek de 'reirctie met corlBopapier' positief evenals de 'reactie met
phloroglucin vanilline & Boas'; ook vond hij een posit icve 'r eactie van Uffelmann op
melkzuur'. Bij een patiënt die al'geruime tijd klagende rvas over volheid in de maag,
zuur, hartwater en moest braken'vond hij in september r894 in het'gefiltreerd braaksel'
met'congopapier geen zoutzuur, het wordt niet blauw'. Ook dc'procven met phloroglu
cin en van Boas' piaven geen resultaat tcrwijl de'gewone proef van Uffelmann' positief
was, zodat hii concludeerde:'er is dus geen zoutzuur en te veel melkzuur, nvee Segevens
die voor carcinoma ventriculi pleiten'.'r' Bij deze proef van Ulfelman genoemd naar de
Duitse arts Julius Uffelman (i8j7'r894) rserden drie druppels van een oplossing van
ijzerchloride, drie druppcls van een sterke fenoloplossing en 20 cm3 water Sevoegd.
Zoutzuur ontkleurt de oplossing, melkzuur maakt ze geel.
f)e reactie met phloroglucine vanilline rvas dc proef met het reagens van GrinsbuÍg dat
bestond uit 'z deelen phloroglucine en r deel vanilline op 3o deelen absoluten alcohol.
Van dit mengsel worden een tot drie druppels op een porceleinen schaaltje of scherf
gebracht en een gelijke hoeveelheid nraaginhoud (al oí niet gefiltreerd) toegevoegd.
Het gehecl wordt langzaanr verwarmd, door het telkens door de vlanr te halen of
boven een kleine r'larn te houden. Aan de rirnd verschiint spoedig een karmijnroode
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spiegel (kristalliin)i valt de reactie zeer zwak uit, dan ziet men slechts fijne roode strepen
ontstaan. ()ok dit reactief kan in de vorm van papier bereid worden: na bevochtigen van

een papiertje met maagiDhoud en zachte verwarming verkrijgt men een schoon kar-

miinroode vlek. De reactic is buitengewoon betrourvbaar; organische zuren Seven
altijd een negatieve reactiei het reagens moet echter van tijd tot tijd opnieuw bereid
rvorden, daar het zelf! indien he1 in het donker bewaard rvordt, na eenige maànden
niet meer zoo gevoelig is als in het begin'.''r Bij een patiënt die'reeds geruimen tijd
klaagt over maagpijn, braken en hartwater' noteerde hij in januari 1894:'lk heb hem
ongeveer drie maanden geleden eens eenen proefmaaltijd doen houden en kon toen
nret sonde Imaaghevel] slechts weinig vocht ontlasten d:rt bovendien in het geheel
geen zoutzuur bevatte'.''+ Met'Boas' bedoelde Hers het uithcvelen van de maag dat in die
tiid populair l.as en genoemd werd naar dc Duitse arts Isnirr Isidor Boas (r858-1918) die
in r886 als'specialist voor Illaag- en darmziekten'in Berlijn de eerste polikliniek voor
gastro-enterologic had geopend.''5

7.5

PI ROUET

Zijn diagnostiek van tuberculose werd verbeterd door de proef van Pirquet. Nadat de
Weense kinderarts Klemens Johann, Freiherr Pirquet vo]l Cesenatico (r874-r9:9) op
een vergirdering van het Berlirer medizittische Grellschaft in mci r9o7 deze'nieuwe
methode om tuberculose te diagnosticeeren met tuberculine'bekend had gemaakt werd
op r7 augustus deze in Nedcrland onder de aandacht van de medici gebracht:'als hij in
de huid van personen, vooral kinderen, die lijden aan cen tuberculeuse aandoening,
tuberculiDe entte op dezelíde wijze als bii de koepokinenting, bleek dat deze personen
een lokale reactie vertoonden, die bij gezonde mensen of lijders aan andere zickten
uitbleef. De reactie bestaat uit de vorming van een papel, die na een dag of 8 verdwenen is'.116 Eerst zevc'n jaar na een eerste artikel hierover in het Nedcrlardsch Tij.lsclÍtít
vttor Genecskundt, noteerde Hers op 7 april rgrt dat hij 'dc procI van Pirquet' had
gedaan, een proef die hij daarna vrij frequent uitvoerde bii patiënten die hij van tuberculose verdacht.";

8 Therapie

Dat Hers een dagboek bijhieJd met de bcdoeling van eigen praktijkervaringen te leren
de notities die hij nraakte omtrent de werking van diverse mediciinen, maar ook, en vooral in de eerste jaren van zijn praktijk, uit de notities waarin hij
aandacht besteedde aan de bijwerkingen van enkele gcneesmiddelen die hii geregeld
voorschreef. Nirdat hij een jongen die iran enuresis nocturna leed, in septcmber 1881
poeders met belladonnr had voorgeschreven be§loot hij de behandcling met dit middel
te beëindigen toen bleek dat de patiënt er beh alve 'hoofdpijn en een droge rlond'ook
'slecht zien'aan over hield'zoodat hii cle punt van de sigaar vier malen ziet'.' Het veel
vuldig tegen koorts gebruikte killine nas niet alleen buitengewoon bitter, ook als tannaskinine en zuavelzure kinine had het cen'leliike smaak'.'Zwavelzure kinine, in
koffie opgelost, was wat makkelijker aan kinderen toe te diencn, maar het snrirkeloze
chichonine rvas toch te preferen en u'erd in de volksmond kinderkinine of zoete kinine
genoemd. Als nadeel gold, dat het in grote giften, evenals kinine, braken opwekte en
dus vaker, maar in kleine doses moest u.orden inglenomen.r Ook leidde chinchonine
tot het verminderen van de slijmafscheiding en accomnrodatie parese. Enkele male11
signaleerde Hers 'verwardheid'r en vooral bij Iangduriger gebruik het sorns'ondraagIijke oorsuizen'bij het gebruik van kinine.s In juli r88z behandelde hij ren zwangere
vrourv die'sedert een pirar dagen voigens haar zeggen de koorts'had met Sulfas Quinine.
De patiènte'braakte eenmaal de quinine uit'aldus Hers'wat een klacht is die ik dik
rvijls hoor van patiënten, dat zij dc quinine dic ze tijdens de koorts nemen, uitbraken'.n
ln 1886 noteerde hij de klacht val een patiënte dat'zii na gebruik van slechts enkele
druppels quinine, bij lamplicht alle personeD zwart ziet cn dat zij niemand verstaat en
alleen gegons wirarnam'.: Als bijrverkingen van de Salicylas sodae zag hii bij herhaling
'dooíheid'^ en 'nrisselijkheidl' Nadat hij dit rniddel voorschreef bij ecn vrouw die 'aan
houdend koorts'had en leed aan'aller hevigste hooftlpijn'noteerde hij in r88z:'de
paticnte hoort als zij een oogenblik de oogcn dicht doct al)erlei geluiden, zij had hinder van dooÍheid, de wagens die erg hinderden, doen dit nu niet meer. Als zij de oogen
dicht doet hoort zij allerlei geluiden, nruziek van kerken, ook ziet zij al)crlei personen
op zich af komen, die haar dreigen, katten die haar aankijkerl'."' In 1881 zag hij 'wijde
pupillen'bij eer'intoxicatie dool Belladonna'cn hij bij tnee patiënten stelde hij in
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r894 \,ast dat deze'blauw werden na hct gebruik van antitèbrinc." In rgrr zag hij eel
patiènte'duizelig rr,orden van salicylzuur'en stclde voorts vast dat'een poeder aspirine
de vrouw, duizelig, zweten en wonderliik doet wordenl'' Begin r9r3 constateerde hij dat
bij een patiënt met'piin in rechterbeen' de 'pillcn met lodletuml kalIicurn] hielpen, zoo
hij zeide voor de pijn, maar hij had toen zoo'n verstoptheid in «len neus en zrvelling
daarvau gekregen, daarbij zelfs blaken, dat hij ophield met de pil!en'.rr
Daarnaast Iegde Hers in zijn dagboek zijn ervaringen vast met nicuwe medicijnen

dic hij in zijn praktijk aanwendde. Ecn onrmekeer in dc behandeling van difterie
kwanr er met de introductie Yan de serumtherapie. Nadat eilrd nor-ember rgoll bij een
patiëntje van 2() mÀanden bij wie hij 'ro cm serurn had ingespotcn', de 'toestand nict
verbeterde'cn het kind overleed, kreeg hij een vierenhalf-iarig meisje in behandeling
met'pijn in de keel, gezwollcn kliercn, rvitte plekken op beide tonsillcn' en besioot hij tot
het'inspuiten van zo cm diphthcritisserum'en stelde vast dat'de ademhaling eenige uten
later al gemtrkkeliikcr, den volgenden dag veel beter rvas, de zrvelling veel mincier uas
en'het nog een paar dagen duurde eer de velle'n gehcel waren verdwenen'.'{
Hoervel een eerste vernrclding lan tocdiening van het anti-difterieserum door Hers
zelf pas van begin december rgott dateert,ti \\,as met dit nieuwe therapeuticum in OuclBeijerland al eerder geëxperimenteerd: zo berichtte het Nieurlsà/ad dat'donderdag u

maart r895'door Hers'collega l,odder voor het eerst bij een difteriepatiëntje, een':. r/.:.
jarig rneisje met besmetteliike keelziekte een inspuiting met heilserum was aangervend
met het gunstige gevolg dat de kleine dadelijk verlichting kreeg, gisteren vrolijk en
opgeruimd zat te spelen en nu zo goed als helsteld is'. Het Nieap,sDlad vcrvolgde zijn
commentaar:'Is het verblijdend r.oor de geneeskundige ziin eerste toepirssing van dit
middel met zoo gunstig gevolg bekroond te zien, zcker geniet ook de heer J.W. Kok,
apotheker alhier, r,oldoening nu hij zorgde het heilserum voor handen te hebben'.'6
Vanaf het najaar r894 werden ook in Ncderland pirtiènten met het serum behandeld.
Aanvankelijk moest het geneesmiddel uit Duitsland en Frankrijk kornen, maar al in
het begin van r89i werd hct in Àmsterdam, in de zomer van dat jaar in het CentraÀl
Labor:rtorium te Utrecht geíabriceerd.', l4lelke indruk het nieuwe geneesmiddel destijds maakte biiikt nog uit het getuigenis van de Llelltse medicus Scheltema': Ik vergeet
nooit de emotie, die het nrii gaf toen ik, na de eerste inspuiting bij een cliphterielijder,
den volgenden daEg als voor een rvonclcr stond, tenvijl ik vroeger nog rnet de grootc
ellende van die vreselijke ziekte had nroeten kennis maken'.'r
Nadat hij a) in september r9o7 bii een patiëDte met'vergroote th,yreoiedklier en lichte
verschijnselen van Basedolv 'M öbiusserr..,rrr'ttr Izie 6.r.r6], had voorgeschreven in conrbjnatie met nrelk van een 'th,vreoprive geit'werd in rgru cen van zijn patiënties met
mlxoedeem behandeld met GlandIulal Th,vreoid poeders.'"

8.1 NIEÍ.MEDICAMENTEUZE THERAPIE
In enkele gevallen bcperktc Hers zijn therapie tot het 'geruststellen' van dc patiënt.1' In
aldere gevallen moest hij deze'vrij straf toesprcken'r: of een advies'streng op hct hart
drukken'.'r I)aarnaast kreeg de patiënt '\'erblijf binnenshuis','r'kameritrrest',rj'rust'16
of in bed bliiven'voorgeschreven.'7 Irr r9o9 herinnerde hij aan de behandeling, in de
eerste jaren van zijn praktiik, van de 'e m ph,vsema t iker, die met de slaapmuts op het
hoofd, de dekens orn het liif, dc voeten op de vuurplaat, het sufíende leven door allerlei
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drankjes nog bitterder rvcrd gcmaakt en de arme hartlijdcr die soms maanden aaneen
achter dc gordijnen van de hooge bedstede verblijf hieldl'3
8 ],2 GEWIJZ]GDE HYGIEN]SCHE OMSTANDIGHEDEN

In enkele gevallen bleel zijn therapie beperkt tot een wiiziging van de hygiènische
rusta n digheden. Zo gafhij in juli r88r de ouders van een kind van anderhalfjaar mct
een'sterk ont\sikkelde scoliose'dc raad een'nratras aan te schatfènl Na«lat hij het'kind

o

de vereischte positie op de matras'had gegeven, stclde hi.i een maand later vast:'het kind
uit,ligt nu rustig op den rug'.'e Uit l906 dateert een eerste vermelding

zict er veel beter

van een'ligkuur'die aan patiènten met longtuberculose rverd voorgcschrcven.l" IÍr
r9o9 raadde hij de ouders van een vijfticnjarige jongen die aan bedwatercn leed, aan
'het voetcneind van het ledikant rvat hooger te zetten'maar kreeg enkele *'eken later te
horen dat'dit niet veel lrielp:r'
8,1

,3 DIËTET SCHE MAATREGELEN

ln lèbruari rgrz kreeg een'jongenan van evcn in dc dertig die 's morgens altijd duize
lig en draaierig in het hoofd en ook wel moe'was, een nict nader gespecificeerde'leefregel voorgeschreven'.r: l)aarnaast kregen patiënten een dieet.rr In t88.: schreef hij een
'rijstemelk dieet'voor bij een kind met'frecluentc ontlasting'.1r Een patiënt dic'reeds
ecn paar jaren met tusschenpozcn' leed aan'bloedontlasting'werd'op dieet gezet'.rj Ècn
patiènte die opeens 'helder bloed had opgebraakt' schreef hii in rgrr een 'Leube'sche
kuur'16 voor, een maaglzweerkuur genoemd naar cle Duitse medicus W.O. von Leube
(r842 1912). Een'absoluut nrelkdic'ct' rvas Eieïndiceerd bij nierstenen'i en nefritis.rN
Aanvankelijk bcstond zijn thcrapie hierbij in het toedienen van quinine en calomel.
Voor hij, hct eerst in r9o7, diuritinre voorschreei hehandelde hij, vanaf r898, nefritispatiënterl met bedrust en een absoluut melkdiect. In t899 gold nog algeneen de
opvattirB dat'de gunstige wcrking van n.relkdieet bij nep.rhritis dcels ook nog daaraan
is toe te schriiven, dat dc ruimc vochtopname het lichaam van giftproducten helpt
bevrijden'.+'' Hierbij kreeg dc patiënt veel te drinken,4 tot 6liter melk per dag. Het
gevolg rvas, dat een groot aantal van deze patiënten een acute uremie (urinevcrgitii
ging) kreeg doordàt het oedeen, ook in de hersenen toenam. Het ziektebeeld van dc
acute uremie werd minder vaak gesignaleerd nadat door de Duitse internist Franz Volhard (r87:-19to) de behandeling met vochtbcperking werd ingevoerd'.r' De dietiek der
nierziekten werd fundanenteel gewiizigd, nict in het minst door de in r9o: tcgelijkertijd
door Hermann Strauss 11868 1944) te Berlijn en l-ouis F-mile Javnl (18-19-r9oZ) en
Georges lrernand Widal (r862-r929) te Parijs ontdekte invloed van het keukenzout op het
ontstaan van oedemen. Deze belangriike vondst bleek spoedig ook voor de therapie van
de hartzickten van essentiële bctekenis.r'

In de categorie'mechanische therapie'trefi mcn in ziin dagboekcn verschillende
voÍmen ààn van hydrotherapie, zoals afrvassingen, rvrijl'ingcn en irriBàties. ln r8E1
adviseerde hij ecn patièÍrte'van rvie de neus vcel loopt en ltijd stinkt' hct gebruik van
een'\{eber'sche neusdouchc'.| In hetzelfïe iaar kreeg cen vrou\\, met onregclmatige
menstruatie, bij wle hij een'vergrootte utcrus'vond, het advies warme scheededouches'41 te nemen en raadde hij 'warme vaginaal en rectall<louches'aan bii een vrourv
die rveken na de bevalling klaagde'over piin bij de ontlasting't; en nog in r9r4 krceg een
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zwangere vrouw die hem consulteerde voor'fluor albus' een'bchandeling met de irrigator voorgeschreYen'.16 In r9o6 gaf hij een patiënt mct'pruritus senilis en seniele \!ÍatteD'
het advies om 'in een tob te gaan staan en zich met ccn konr of blik nret iauw rvater te
overgietcn, naakt in een tob, emner met lauw water ernaast, kom om zich te begieten'.ai
In november r88r schreef hij eel piinstillende zalf en 'wasschen van de hirnd met
brandeu'ijn'voor bij een bejaarde man die aan een'hevige pijn in rechter schouder'
leed en bij wic de'onderarm naar beneden hangt, waardoor de hand koud en gczrvollen
aanvoelt'.r3 In januari rlt8z raaddc hij 'rvasschen met brandeu'ijn'aan bij een kind van
anderhalfjaar dat was'geboren met een parall'se van de linkerarm'.re
tlen patiënt die'voortdurend aan hoofïpijn leed' kreeg, naast een slaapmiddel en
een staalpreparaat in r88r'koude rvasschingen van het hoofd'voorgeschreven.iu Ook
in r8ttz raadde hij 'koude rvasschingen'aan bii eer patiènt die al sinds jaren Iijdendc
was, die'zich het best voelt, wilnoeer hij itlleen is, maar zoodra hij in beweging is ol
iemald tot hem spreekt of hij zich ergens over irriteert, hinder heeft van bcnauwdheid, pijn en gerommel in iinkerzij cn zeer sterk zr{eeten'.5'
De'vader van het weeshuis'die in 1884 enkele'dagen en nachten door zenuwoverspanning aan slapeloosheid'leed'krvam weer op orde'nacllt hij een slaapnriddel en
'laurve baden'had genonren.j'In decembcr r88: adviseerdc hij 'rvarrnc zitbaden'bij
een kind met'prolapsus Íecti"r en ook in 1884 raadde hij 'warme zitbaden'aan bij een
patiërt met'hcvige lendenpijn'.5a Koude zitbaden schreef hij voor bii 'jeuk en licht
eczeem rond de gcnitalien'55 en aanrbeien.56 ln septemt er r88r nam hij ziin toevlucht tot
'koude zitbaden' bij een'knaap van r8 jaar' die aan'enuresis nocturna' (bedrvateren)
leed'.ii Een vrouw met'twec kwade kiezen, bloedaanclrang naar het hoofd en ongeregelde
menstruatie' kreeg in 18112 het advies 'voetbirden met zout'te nemen.§3
AIs ondersteunende therapie bij kinderl:n met spijsverterirgsstoornissen raadde hij
'lauwe'5e of 'warme badjes'aan.ó" AIs 'verz:rchtende baden' atlviseerde hii in maart 1882
'warmc badjes met een handie vol zemelen'bij een kild val'eenige nraanden oud'dat
'leed aan vochtig eczeem'o'en nog in r9r4 zag hij goed resultaat van ccn behandeling
met 'zemelbaden' bij een kindje met'belangrijk eczeem over geheel het Iichaam'.6'In
r88r raadde hij 'Priesnitz'sche onrslagen'iran lrij een'66-jarige man dic r/: jaar pijn in
de schouder hird waartcgen vruchteloos smeeÍsels zijn aangervend'6.'en oog in r9r4
behandelde hii een patiènte met'Priesnitz om den buik'die klaagde over pijn in het
'linker hypochondriurr'.6a Bij diverse pijnlijke aandoenirgen,6i zoals bij keelontstekin966 en bij pleuritis,6: maakte Hers als aanvullende therapie frequent gebruik van
deze'Priesznitz'sche omslagen'. Dit watervcrband, gcnoemd naar de Silezische boer en
natuu rarts Vin cenz Priesznitz ( r 799 r85r ), werd aar'rgewend 'om eenigen tijd ecn voch tige rvarmre op de huid te laten inrverken. Hierdoor rvorden dc bloedvaten van de huid
verwijd en wordt een relatieve b loedsvermindering in de cliepere lagen veroorzaakt.
Het vcrband kan dus zoowel tot bevordering van oppervlakkige ontstekingen als ter
vermindering van diepliggende plebruikt rvorden, rvaarbij de pijnve rmindering bij
Iaatstgenoemden niet zelden de voornaamste indicatie vornrt'.n3
Naast rust en insneren met jodiumtilctuur raadde hij in r88r'màssage van een
dikke knie'aan bij een bejaarde vrourv die 'r,oor r_l dagen gevallen was en niet kon

loopen'6e en in r89o adviseerde hij massage bij een vrouw clie u'as gevallen'waarbij de
linkervoet onder het lichiram was geraakt';i'r bij 'H. aan het Vuurbaken'die in rgoJ was
gevallen verdween'ondcr massecren een zwelling van het buitenste gedeelte van het

voetgewricht'.:'
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lD tegenstelling tot zijlr collega's in cle andere, kleinere Hoeksche-Waardse gemeenten
ln Oud Beijerland rverd de verstrekking van
geneesmiddcJen verzorgd door apotheker Willem Marinus Kok (r8r9-r9rr)ir die eind
r89o,r u'erd opgevolgd door zijn zoon ]an \\illern (1tt57-19j2).:r
rvas Hers gcen apotheekhoutlend arts.

Ëen huidantisepticum dat frequent door Hers werd voorgeschreven was balsanum
peruvianunr.;5 Deze perubalsern, ook bekend als tepelzalf,io een'bruine siroopdikke
aangenaam ruikende vloeistoí die rverkt als th erebin thina': i u'erd voornamelijk aan
gervend voor de behandeling van wonden,i3 werd door hcm bij herhaling en keanelijk
met succes aangewend bij de behandeling van 'zeere tepels'.:e Van het in 1892 geïntroduceerde dermatol,su een'opdrogend wondpoeder', maakte Hers pas een eerste màal
rnelding in r9r4 bij de behandeling van een'wondje op een been'.3'
Opvallend frcquent voorkomend warcn de middelen die hi.j voorschreef bij huidaandoeningen. Tegen een'uitslag over armen en beenen en handen, die was begonnen
met hevige ieuk' waarbij 'door krabben kleine bloeduitstortingen en pruriSo was ,)r)tstaan'3' schreef hij in september r88r 'St,vrax'voor, een balsem, ook bekend als storax,
die werd verkregen door het uitkoken van hout van Liquiclamber orientalis.rr Zeldzaam is de vermelding van het gebruik van Formaline. In r909 stelde hij vast dat bij
een patiënt mct z\leetvoeten deze wtrren'hersteld onder u'asschingen met formaline'en
in r9r3 schreef hii 'formaline om te lvasschen' voor bi] een patiënte met hypcrhidrosis
(overmatifie zweetafscheiding) onder de armen'.3r Ecn 3,57. oplossing van formalde
hyde in water had de eigenschap onr'bij overdreven zweetsecretie van voeten en oksels
de zweetsecretie stil te leggen'.3j lnwrijvcn met Tinctuur Jodii (Jodiumtinctuur)
schreef Hers vooral voor bij zwellilg van gewrichten,36 Daarnaast lverden ook oleum
olivarumri (olijfolie) en slaolie als 'smeernr iddel' aangeraden,r3 zoals bij 'doove Ian L. die
zich in december 1885 vooÍ eenige weken had verloopen en na dien tijd pijn bij het loopen en bij drukking op de condylus internus tibiae van het linkerbeen'.3'Sla-olie rverd
zowel voor in- als uitwendig gebruik voorgeschreven. In r883 schreeÍ hij een patiënte met
'pijn !n den rug en de lendenen', terpentijn en slaolie voor.eo In r88r adviseerde hi.i
'warme slaolie'bij een man djc na een val, een'pi.jnlijke plaats had op den condylus
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externus humeri dextri en pijn blcef houden in den arm u'anneer hij bij het vastknoopen van de das, de rechterslip rantrekt'.e'
Unguentum veratrini ofveratrinezalf (rvitte nieswortel) werd door Hers vooral in de
eerste twee iaren van zijn praktijk voorgeschreven bij spierpijn.e'Van het zeer giftigeer
Resorcine,er dat sinds r882 als huidantisepticum rverd gebruikt, maakt Hers eerst in
r893 rnelding. Ieuk en uitslag zoals bij herpes zoster rverden behandeld met'penselen
met menthol'.e5 Als desinfectans voor dc huid schreci Hers ook geregeld groene zeep
voor.e6 Begin februari r88z aclviseerde hij bij een kind met'eczena capillitii' (eczeem
van het behaarde hoofd, dikrvijls <loor luizen veroorzaakt ) de 'korsten met olie af te
rveeken, dan met groene zeep afwasschcn'.e; Een conbinatie van Broene zeep en u'it
praecipitaatzalf schreef hij in februari r882 voor bij 'hevige ieuk door tal van kleine roode
papeltjes en afschilfering van cpithelium'over tle beide schouders.es Bij een jongen die
'trekbeenend' liep adviseerde hij in september 1882 'C)leo Iecoris Aselli I levertraan I en
met groene zeep inwrijvenl,, Nog in rgrj stclde hi.j vast dat bij een patiènt die leed aan
'pijn in rechterbeen'een behandeling met levertraan geen succes had.'n"
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in rgrz rnaakt hij meldirB van vaselinc bij een behandeling van'eczeenr en zive
rcn'.'o'Aqua Coulardi,'o'ook Coulard ofwit water, ger)oemd naar de Franse chirurg
Thomas Goulard (1724-1784),'or een oplossing van basisch loodacetaat rverd koud en
onverclund als adstriugens gebruikt bij verstuikingen, hcmatomcn en bij trauntatische
zrvellingen. Nog in r9r5 had hij'rvat Aqua Coulardi voor de )euk'voorgeschreven bii
patiënt met'eczeem van de handen'.'or 8ij abcessen en z'wellingen lverd een pleister
met cicutalo5 veelal in combinatie nret een krvikpleister geappliceerd."'6
Pas

tlii de behanclcling van huidaandoeningen, zoals uitslag bij herlres zoster en psorilrrs,
rverd een arsenicumverbinding voorgeschreven in de vorm van het Liquor Forl,leri"'of koortswerende arseendruppels gcnoemd naar de Engelse arts Thomas Fowler (1716r8o1)."'N Eerst in r9o9 maakt hij melding van'Ichth,yol'i", bij een jonglcn die'zi.jn been
heeft geknikt en daarna pijn gehoudcn ter hoogte van den binnerste cond,vlus tibiae'."o
Deze teerachtige, zwavelhoudende stofl" die vooral als.rntisepticum \^rerd gebruikt bij
h uido n tstekingen, lvmphangitis, tlebitis en eczemarP was in r886 ingevoerd door Paul
Gerson Unna"r en werd al in r89o omschreven als een'middel van den lateren tiid, dat
op schier elk gebied der pathologic'in tocpassing werd gebràcltt'en lvaarvan de'ol,loT,ertroffen ontsteking rverende eigenschappen, alsmecle de opvallende pijnstillende
werkin g' een 'ruim veld zouden bieden voor verschi)1ende genitiral aandoeningen'."r
Bij verschillende, frequent voorkomende vormen van eczcem had Hers een uitgebreid arsenaal vàn poeders, smeerscls en zalven ter beschikking. Lycopodium,"t ook

rvel smet of stuiípoeder genoenld, dat rverd vervaardigd uit de sporen van L,ycoprodium clavirtum, de grote of gewone rvolfsklaurv,"n rverd vanaf het begin van zijn
praktilk geregeld aangeraden als strooipoeder bij intertrigo.t'i Een frequent door Hers
voorgcschreven middel bij eczeem was Praecipitatum Albunt,"8 mercuri-lmmoni
umchkrride of witte praecipitaatzalf. Bij een'nattend eczeem van beenen'nraakte hii
in 1883 gebruik r.an boorzuur (Acidum boricum)."e Naast of in plaats van zrvavelzalf
werd, o.a. bij cczeem, vanaf r9o9 liantholzalf voorgeschreven.lro In combinatie met
liantholzalf schreef hij in rgog Terra infusiora voor bij een patiarnt met'kloven in vingers en handen'.''' Vanaf r886 maakt hij cnkele malen melding van het gcbruik van
zinkox idezalf'.'" Eerst in r9r r maakt in zijn dagboek mclding van het gebruik van het
zinklijmverband bij varices (beenzrveren ), ''r een gelatinepreparaat dat in 1886 door de
L)uitser Unna in de therapic was ingevoerd. Bij dc behandeling van ulcus cruris in rgrl
cn een'nattend eczeenl van dc billen"'r in r9r3 r,ermeldt hij het gebruik var de'Pasta
Zinci salic,vlata Lassari"'5 o['pasta van [.:rssar',''o genoemd naar de samensteller de
llerlijnse dermatoloog Oscar Lassar (1849-r907).'17
Carbolzuur (acidum carbolicum) kende als desinfectans en als antiscpticum een zeer
uitgebreide toepassing. ''3 F.en van de krachtigste desinf-ectantia was het van krvikzilver
atgeleide sublimaat (mercuri chloride), een krachtig antisepticum, dat zeer toxis.h
was voor de nier en dikrvijls prikkelend voor de huid. Kennelijk nieuw voor Hers was
het gebruik van Lysol. In rgrj zag hij voor het eerst een jonge collega bii een vrouw, rra
een bevalling, de uterus schoonspoelen met'slappe l1'sol', een desinfectans dat door
gaans werd gebruikt voor'ontsmetting van toiletten, riolen cn sputumbakies'eD in
'een rolo oplossing r.oor haDden en vaginale spoelingl''e
Als antisepticum voor de luchnvcgen schreef Hers in de regel bij longtuberculosc
creosoot yoor.rro Creosoot, dat werd verkregen door distillatie uit beukenteer, werd
dcstijds zeer overvloedig gebruikt als bro n chu son tsmetter bij lo ngtubercu lose, maar
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raakte lateÍ in onbruik vanrvege de zcer hinderliike smaak en geur en de rcgelmatige
verstoring van maag en darm. Bij een patiënte die'\'cel hoestte, vooral 's morgens, rvel
anderhalf uur lang en dan nog veel geballte groene grooten deels op water drijvende
sputa opbracht' schreef hij uiteindeliik pillen met creosoot'voor, die'cchter onmogelijk
kunnen rvorden ingerromen, de lucht alleen nraakt misselijk'.'r'
Als desinfectans voor dc urinewegen maaktc Hers vanaf rgu gebruik van urotropine,'r'
een middel dat jarenlang rre'rd gebruikt als ontsmettingsm iddel en h'aarvan de werking bestond ir het vrijkomer van formol in zuiverc urine.
Bij 'keelpijn' schreef hij geregeld een'gargarisme met sublimaat' (mercuri chloride)
of een 'keelspoeling' n1et Acidum boricum (lloorzuur) voor.'! AIs tlcsinfectantia voor
de rnondholte, in de vorm van penseelmiddelen, schreef hij borax voor.'! In r896
raadde hij een patiënte met angina aan de keel te penscelen mct rnelkzuur'.'lt Èlen
patiënt die'sedert een paar ciagen hevige pijn in linkerbovenkaak had, de tanden daar
staan allen krs en zijn pijnlijk bij bcweging, er vloeit pus tusschen alvcolen en tanden'
kreeg in juli r881 het adyies'onr den mond net aluin te spoelen'.'ró Bij kinderen met
'kee)pijn' schreef hij in r882. 'gargarisme met aluin' voor.'ri Kaliumchloraat of'r,itte
mondspoeling"i3 rl,grd, tot r9oo, geregcld aangcwend als mondspoeling bii aancloeningen
r.an de keel're zoals angina'r" en diftL'rie.'+'
Vooral in het begin van zijn praktijk maakte Hers bij verschillendc soortcn gezrvellen
en ontstekingen gebruik van vochtige warmte op de huid die n'crd toegediend door cataplasnrata, brijomslagen of'pappen:!{'Deze rvaren het meest gemaakt van lijnmeel, fijn
gestooten lijnkoek (lijnzaad, dat van de olie ontdaan is) waatvan nren bv. twee lepels
mengt met vier lepels rvarm rvater, zoodat een dikke brii ontstdat.'J
Naast een niet nader omschreven'emplastrum vesicaotorium'die hii in augustus
r88r bp drie plaatsen'aanlegde bij cen vrouw die lced aan'ischiaspijn in cen been','rl
bleef het gebruik r.an mosterd(pap ) en 'Spaanse vliegen' bepcrkt tot de eerste ia ren r.rn
zijn praktijk. In februari 188.1 ram hii zijn toevlucht tot 'mosterdpappen aan de kuiten'
bij een driejarig kind dat aan'stuipen'leed.'r5 Mostertlpap (cataplasma sinapir, sinrpisme)die rverd gezier als een'een middel om de huid te prikkelen en ontstekingen van
diepcr geleegen deelen naar de huid :rf te leiclen"a6 wcrd 'bereid, door versch mosterdmeel met laurwvarm rvater tot een brii te kncden'.'{i Llitzonderlijk ell dan nog alleen in
de periode lE8r-1894, maakt hij rr.relcling van het gebruik van ecn Spaanse vlieg.'18 Eind
1886 appliceerde hi.j een'Spaansche vlieg ter weerszijden van den larynx'hij een kind
van r5 maanden met'schorre hoest en stridoreuze in- en expiratie'.'r" In iuli r89o legde
hij twee Spaansche vliegen aan bij eeD vreu\\, die lee'd aan'hevige pijnen in het linkerbeen, vanaf dc bil tot den onderkant van den voet''5" en in r894 stelde hij vast dat bij
een vrourv die'eenige dagen aaneen vrij hcevige pijnen in het linkerbeen had, dic na
'een paar Spaansche vliegen spoedig verdwenen'lvaren.'5' Deze zogenaamde Spaanse
vlieg, ook blaartrekker genoemd, bestond uit een op maat gesneden stuk kleefpleister,
waarop in hc't middeD een zwart-groene pasta rvas aangebracht. [)eze cantharidenpleister, waarvan hct cantharidinezure kaliurn zeer giftiB was,'5r had het nadeel'doordat zij bij de vergiften, die reeds in het zieke lichaam aanwezig ziin. ecn niruw voegt.
dat vooral op de blaas en de nieren rverkt'en bovendien berooÍïe de'blaanvonde den
ziekc'van zijn slaap door haar pijnlijkheid en kan hct uitgangspunt van wond-infectieziekten rvorden'.'u Het gebruik van deze prikkelende zalf, die werd bereid uit de fiingestampte weke delen van torretjcs of canthariden, die in enkele uren een grote blaar
trok, berustte op het idee dat op die nranier ziektestof buiten het lichaam rvercl gebracht,
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werd in de jaren twintig als veroutlcrd beschouwd en nerd verl:rten."r Ileperkt tot de eerjarcn van zijn praktijk blijven tle vermcldingen ran het gebruik van bloedzuigers. Bij
'pijn en zwelling ter hoogte van het onderste derde van dcn binnenkant van rechter
fibula'maakte hi.j in rttu3 gebruik van deze hirudincs;'tt in 1885 vermeldt hij nog het
'zetterr van herudines'door een oudere collega, de Zuid Beiierlandse plattelandsheelen vroedmeester Kornelis Simons, bij een patiènt rnct'hoge koorts en piin in de ziil'i6
In vele gevallen rvas koorts hct eerstc'symptoom dat tot ingriipen dwong, Naast
QuiDine'5i (kinine) dat Hers bij malaria of'anderen daagse koortsen'(intenritterende
koorts) aanrvendde, rvas Sulphas Chinini,'58 kininesulfaat of zwavelzure kinine, het
meest frequent door hem aangewende antipyreticunt. Tussen t88t en r89o schreef hij
ste

ook regelmatig Extractum Chinchoid, Liquor I)e Vrijlte of'Kinàdruppels van De Vrij'
r-oor. Dit kinincpreparàat was in r879 geÍntroduceerd door de Rotterdamse apotheker
dr. l.E. de Vrij (r 8rl-1898), die tot 1857 lector was aan de Klinische School te Rotterdam
en zich daarna zou gaan wiiden aan de kina-cultuur in het toenmalige Nederlantls-Indië.
De \trij verrichtte veel onderzoek op het gebied van de alkaloiden uit de kina-pllnt'6" en
publiceerde in r879 in het Tijtlschri.ft voor Pharmncie d.e door hem gevonden methode
voor de bereiding van Extractum Chinae Liquidum. Dit was een extract, hetwelk alle
geneeskrachtige bestanddelen van een gc)ijk gel'icht aan goedc kina be\.atte. Hierdoor
werd het mogelijk gemrakt om dit belangrijke geneesmiddel in nog veel grotcre mate
te verspreiden. Van die datum af besloot men om het door De Vr ij samergcstelde
extractum te blijven noemen'Kinadruppels De Vrij' (Extractum Chinae Liquidum Dc

Vriil.'t'
Als ontstekiD gweren d, koortsverlagend en pijnstillend nriddel bij gewrichtspijnen
als gevolg van'rheumatisme'schreef Hers in de regel Salicylas Sodae'6' (salicylzure
soda) voor. Eerst in 1914 maakt hij melding van hct gebruik van Salycilas natricus'6r
(Natrium Salicy)aat) dàt als antipyreticum, onder andere bij acuut rhcumatisme, werd
aangewend.'6r
Tot de antiÍlogistica oI ontstekingrverende middelen behoorden voorts het antip,vri
ne'ó5 dat in r8{i4 werd ingevoerd door Wilhelm Filehne (r844-1927) cn dat Hers een
eerste maal vermeldt ir september r89r. \'anaf rovember r887 schreef hij daarnaast
geregeld antifebrine voor dat vanaf r886 als nieurv koortsmiddel rverd aanbevolen.'66
Het nriddel dat doorgaans goed werd verdragen, mocht'als een erustige concurrent
van de ouderc en der nieurvere antipyretica beschourvd wordcn.'67
In augustus r9o-l maakte Hers voor het ecrst melding van het gebruik van het in 1899
ontclekte aspirine'68 of acetyl salicylzuur.'6e Opmerkelijk is de eenmalige en orerigenr
laattijdige verrnelding van fenacetine of paracetamol, een niet salicylhoudend antipyreticum en analgc'ticum, dat hij pas voor het eerst in n')ei r9r4 als analgeticum voorschreef
bij een jongen die'pijn in de linkerzij'had. 'ro Dit derivaat van het aniline rvas al in maart
r8U8 door dc firma Bayer & Co onder de naam Phenacetinc in de handel gebracht en
lverd nànbevolen als antip,]-reticum, maar ook en vooral :rangervend als sedativum,
zodat hct gold ais'een krachtige mededinger van het broorlkalium'.':' [n latere jaren
$,erd het bij herhaling aanbevolen vanwege zijn analgetische werking bij diverse ziekten,
zoals reuma en migraine.
Bij darmstoornissen, zoals obstipatie, wendde Hers magnesiumzouten (mdgnesiumsulfaatoxide en -citraat) aan. Ook werd ook Natriumsulfaat voorgeschreven, zuiver of
vernrengd met andere zoals Carlsbadzout of Glauberzout, natriumsulfaat, ook \\bnder
zout genoemd, lvaarvan de laxerende werking door de Duits-Nederla ndse scheikundige
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Iohann Rudolph Clauber (r6o4-r67cl ) was ontdekt.':' Magnesiumsult'àat, ook bekend
als bitterzout of Engels zout werd door Hcrs als een krachtig Iaxeermiddel gebruikt

bij

lintrvormbehandeling. ln oktober r88i nam hij zijn toc\,lucht tot een'cl)'sma met zout
en azijn'.'7r Tot de meest tiequent door Hers gebruikte middelen bij 'stoelverstopping'
behoorden ricinusoiic':a (oleum ricini, castor- ofrvonderolie), crotonolie,lii extractun)
rhei'i6 (tot r89z) en de sennaprcparatcn.Lir Tot 1896 notecrde hij geregeld als purgatief
het g,ebruik van een decoctum Rhamni,'i3 een afkooksel van rvegedoorn. Veelal in combiratie met Tannas Chinini,'re een ki n inep reparaat, schreef hij, vooral bij kindercn met
darnrstoornissen Calomel'8o { kwikzilverchloride ) voor, een chemisch laxativum dat
rverkt door prikkeling van het darm- en dikkeclarmsliimvlies. Eerder zeldzaam en dan
nog beperkt tot het begin van zijn praktijk, was het gebruik van laxativa als jalapiunr'3'
(jalappe, Ipomoea Purga) dat bij chronische obstipatie'3'rverd voorgeschreven en
Santonine, dat ook.tls een wormatdriivend middel werd aangewend: een dienstbode
die'sedert rveken hinder van zeer veel tlormcn en madcn'had't'aardoor zii bleek,
moe en slaperig is geworden', schreef hij in maart r882 oleum ricini en Santonine
voor.'3r llij hevige buikpijn rverd door Hers Laudanum'3r (of opium, Laudanum
Liquidum Sydenhami) aangervend. Beperkt tot het begin van ziin praktijk bleef het
voorschrijven van Lapides Cancrorum.'3; Bij een kind van vijf weken dat leed aan
'zuur en trequente groene diarrhe| schreef hij in mei t88r poeders met 'Lapides
Cancrorum'voor.'36 In september 1tlu2 schreef hij dit middel voor bij een kind van vijf
maanden dat'reeds twee onderste sniitanden had, tenvijl de bovenste op komst ziin'en
'vandaar herhaaldelijk dunne ontlasti:rg' had.'8; Deze lapides cancrorum, een poeder dat
bestond uit de ronde concrementen uit koolzure kalk met een rveinig fosfàat die voorkomen in de maag van rivierkreeften, was volgens Binz in r87i een nog maar zelden
gebruikt middel.
Bij diarree schreef Hers in de eerste jaren van zijn praktijk Catcchurs3 voor, ook
bekend als gele cachou, 1èrra japonica oi gambir, een looistof die ais adstringens rverkzaan was. Daarnaast maakte hij gebruik van Rathanha,'8e een extract uit de rataniawortel eD van lànnas en andere gelijknamige adstringentia,looizuurpreparaten zoals
tannine'e" en tannalbine waarvan de werking berust op samentrekking aan de oppervlakte van het darmslijmvlies van de daar aanwezige eirvitten en die zo dit slijmvlies
beschutten. In mei rgoo schreef hij voor het eerst "lànnigee n' voor 'met de bedoeling de
diarree tegen te Baan'.'e' In augustus r9r: schreef hij tegen diarree voor het eerst 'fànnalbin'e'voor. Als braakopwekker schreef hii een extract viln ipeca'e' voor. Bii kinderen met
spiisverteringsstoornissen schreef Hcrs tot 1885 ecn nict nader omschreven medicinale
'('ijn, vinurn stibiatum,'er vinum emeticum of braakrvijn, \'oor. Tot de meest frequent
door henr voorgeschreven braakremmers behoorden een ti[ctuur van dc' nux vomica
of braaknoot'ei en de 'potio Riveri','eó een verfrissende bruisdrank naar het recept van
de liranse arts l,azare Rivière (r589 1655 );'" nog in rgrz schreef hij 'Pilulae cum cxtractio Stfl'chnii (een extract van de nux vomica of braaknoot) voor bij een vrour," die 'de
laatste veertien dagen klaagde over hoester en fluor albus'.'e8
Tot de meest frequent door hem voorgeschreven eupeptica behoorden, nirast malagawijn,'ee tincturen en extracten van gentiaan-'no en colombowortel'n' en, vooral bij
chronische dyspepsie, het Condurango.'o'
Bij spiisverteringsstoornissen schreef hij de eerste iaren regelmatig Bicarbonas sodaer.r
of zuiveringszout voor. Daarnaast was Carlsbadtwatcr"'a àange\{ezen bij maagklachten
zoals maagzuur; bij obstipatie werd Sal Carlsbadt artificiel'"s (Carlsbadtzout) aan
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Brwend. ln de eerste twee iarerr van zijn praktijk schreef hij nog pepsine'"6 \'oor, een
Inaagferment cl.lt werd gebruikt bij spiis\.erteringsstoornissen die hun oorsprong vinden
in een onvoldoende aíscheiding van nraagsap. EeIl eerste vermelding van Vichr.r,r,atcr'o7
treft men aan zijn dagboek in r9oo, bij een patiënt met'niersteenliiden'. \'anaf rgrj
schreef hij enkele malen Vichyzout'"x voor bij 'piin in dc nierstreek:'"e 'prostaat
h;-pertrophie'r"' en bii een'wonderli,ke patiènt'die'steeds klaagt over pijnen in het
kruis en lcnden'.'"
Pilulac en Pulveres Doveri of Dovcrpillen en - poeders"'een opiumderivaat,
gcnoemd naar de Engelse arts en zeevaarder kaper Thomas l)over (r66o-ri,+2), wcrden
door Hers tot 11i92 als pijnstillend en hoestbedarend middel bij pneumonie voorgeschreven en rverden ook als kramprverend middel aangervend in de obstetrische praktijk."r Bij harclnekkige hoest schreef Hers codeïne:'r voor, een opiumderivrat mel een
krachtige centrale hoestbedarende werking. Eenmalig rvas het voorschrijlen irl r88r van
Belladonnarrs bii ecir patiant die leed aan enuresis nocturna (nachtelijk bedrvateren). tsij
a;rndoeningell als'eczema op de oogleder'''6 en'roodheid en korsten op de ooSlid
randen' schreef hij 'PaSenster'sche zalf"'i voor, ook bekend als'gele oogzalf of'geelprecipitaatzalf'(Unguentun Oxydi hydragyrici flavi). Uij oogaandoeningen, zoals
conjunctivitis, rvcrd naast Nitras Argenticus''3 of zjlvernitraat, atropine in het oog
gedruppeld.'''q Ook werd zih,ernitraat aangervend bij de behandeling van aften (stoma
titis aphthosa), die met lapis werclen aangestipl.". Dit'duivelJteent,e'(crayon de nitrate
d'argent) werd ook gebruikt voor het wegbranden van wratten en bij granulaties."'
Als sedativunl of kalmeermiddel schreef Hers Vilcriaa11(tinctuur)"'voor. Naast
Chloralhydraat,": het eerste slaapmiddel dat in 1869 door Oskar Liebreich"r was in
gevoerd,"5 maakte Hers als hl,pnoticunr vooral gebruik van broonrpreparaten, zoals

l]Íometum Kalicum, Broomkali of Kaliumbromide"6 en Bromctum natrium"i of
Natriunrbromidc. Vanaf rgrz schreef hij geregeld als s)aapmiddel Pantopon voor, cen
opiumderivaat dat 'bestanddeelen van opium bevatte, zonder de bezwaren daarvan'."8
Voor volledige anesthesie werd chJoroform", toegediend. Cocaïnc, dat werd aangervend bij lokale anesthesie'r" vermeldde Hers eerst bii een operatie in r889. Eenmalig is
de vermelding van het in 1896 ontdekte eucaïnerr': bij een herniotonrie in r9o7 waarbij
hij een collega assisteerde, maakte hij melding van het gebruik val'eucaïne in conbinatie met adreniline'.rll
Vooral in de eerste vijfjaren van zijn praktiik werd als expectorans een infuus van
Sencgawortel voorgeschreven.:r1 Bij kinkhoest, ook slijmhoest genoemd, werd Ipeca
(infuus radicis ipecae) als expectorans voorgeschrcven.'l+ Bii astma-aanvallen schreef
hij Iodetum Kalicum'rt (joodkali) voor, in Iatere jareD (r9rj ) schreef hii bij astmatische
klachten 'lerpetinehldraat voor.'r6 Oleum Terebinthinae of terpentijnolie bleef aangewezen bij longtuberculose.'r; Vanaí r9u schreef Hers in enkele gevallen 'voor het hoesten'
Emserzout voor.'r3 het werkzame bestanddeel vai het emserbronwater dat in een
vorm van pastilles veelvuldig werd voorgeschre,,en bij hardnekkige hoest.'re
Tot de meest ticquent door Hers voorgeschreven ijzerpreparaten behoorde Lactas
lerrosus'1o (Ferrolactaàt) en Pilulae lodeti Íèrrosi'r' of pillen van Bl:rncard, pillen met
ijzerjodide, genoemd naar de Amsterdamse arts Steven Blankaart (r65o - 1zo4).'r1 Nadat
hij mei r88r een vrouw die enkele maanden na de bevalling'slap' was, en zich 'gedrukt'
voelde irl met diverse ijzerpreparaten had behandeld, schrcef hij haar'Pilulae Blaudii
en stoutbier'voor,r{r een recept dat hij een maand Iatcr herhaalde hij een patiënte die
'moe en lusteloos'was c'n klaagde over'pijn in het hoofdl'r1 Als ijzerpreparaat schreef
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hi.j, vooral in cle eerste jaren van zijn prakti)k, ook pilulae Blaudi'rt of tllaud'sche pillen
voor. l)eze pillen die 5o mg fèrrocarbonaat bevatten en waren genoemd naar de Frirnse
arts Pierre Blaud (1774-1858) wcrden voorgeschreven bij bloedarmoedc.trr6 Arsenicurn,
dat dcstiids veel rverd gebruikt als eetlustoprvektr(end rniddel en dat, in lichte doses toegediend, een licht stimulerende invloed zou hebben op de bloedvorming,'+i werd door
Hers in rgoo voorgeschreven bij een trvecjarig kind dat 'vcrsch ijnselen van hysterisch
chorea vertooDde en weinig eetlust'had;'rF in r914 schrcef hij arsenicum voor bij een
patiënt die'vtiór een paar rveken erge neusbloeding'had gehad en'nir dien tijd gauw
moe'was en klaagde over'pijn in hoold en overal door het iichaam'.rr! Bii hartinsufficiërttie werd l)igitalis als infuus of in tinctuurvorm voo rgesch reven. r5" In 1896 kreeg
een man n]et'\,ethartl Digitalin'i' voorgeschreven. In april r9r4 zag Hers'aanmerkelijke
verbetering'na injcctie van'Digaleen':ir en in 190o stelde hij vast dat'nitroglycerine
tcgen ilaDval van piin schijnt te hclpen'bij eeD pirtiënt rvaarbii 'angina pectoris vera
tengevolge van atheroonr der aorta coronaris'was gediagnosticeerd.rrr Al in r89l ver
nelddc hij het gebruik van nitroglycerine, een middel dat werd voorgeschreven tcgen
hemicranie'r] en dat, op advies van zijn l)ordtse collega Cowan, werd aangewend om
bij een vrourr na de bevalling 'hersena n aemie te bestrijden'.rii
Bij patiëntcn mct hartklachtcn schreef hi.j tot 1897 Seregeld Strophantus als diureticum voor.rt6 Vanaf r896 maakte hij geregeld melding van het gebruik van Diuretine"T
(theobrominum natrio-salicyiicum), ecn middel clat in r887 door de l)eense medicus
Hans Christian Grirm (185j-r9-18) was gerntroduceerd cn dat door Pel in r89z werd
geroemd als'het meest betrouwbare en lvellicht nrinst schadelijke van alle nieuwere
diuretica bij hydropische toestanden, die mct hart en nierlijdcn gepaard gaan'.'58
Een niet nader omschrcven Liquor Stvpticum,'ie een bloedstclpende vloeistof, rverd
door Hers in r896 in de uterus ingespoten na eer] curettage. Naast Secale cornuturnr6o
(noedcrkoorn) en het uit secale gelvonnen Ergotine,'ó'rverd Ergotine Bonjcan'6'door
Hers aangewend bij profuse menses'6r cn bij haemoptoe.r6r Vanaf r89z nam hij bij profuse menses of bii uterusbloeding na abortus ziin bcvlucht tot Hvdrastis canadensis of
Hydrastine,:6í een uittreksei van de rvortels van de Canadese geelrvortel. l)it mjddel clat
'in den Iaatsten tiid uit Amcrika ingevoerd is' aldus <le Tielse gvnaecoloog À. I{ijnlieff in
r9or, had een sirmentrekkende werking op de birarmoederspier, maar werd niet als specifiek rvccènmiddel gebruikt, wel tcgen uterusbloedingen buiten het puerperium.'66
In enkele gevallen zag Hers zich genoodzaakt tot het toedienen van een krachtige pijnstiller, zoals Morfine'6, en l-audanum,'í'r waarmee dcstiids opiunl werd aangeduid.'6e
t)leum Iecoris Àselli of levertÍaan rvaarvan het gebruik door zijn onaangenamc vissmaak
wordt beperkt, rvercl door Hers voorgeschreven bij rachitispatienten.rro In maart r885
kreeg hij schipper'Pict S.'in behandeling die al jaren leed'aan hevige jcukte zonder uitslag, waartegen hij rergens baat kon vinden'en stelde vast clat'hct jeuken onder
gebruik van levertriran veel verminderd' $'as.r-'
Uit dr", beginjaren van zijn prakti,k dateert het voorschrift van'quinine en een likkepot'
bij cen jongen die'gepasseerden nacht opeens ziek rvas geu,orden, had gebraakt, en
daarbij pijn in epigastrio hadl'zil l)eze Iikkepot was een volkse beniming voor een electuarium, cen n'rcngsel van plantenpoeders of zouten met stropen, honing, vruchtenmoes,
vette oliën of balsems en was een genec'smiddelenvorm dic vooral in de kinderpraxis

werd aangervend.rtl

9 Verloskundige praktijk

9.1 VERLOSKUNDIGE TE OUD.BEIJERLÀND
-loen

hij zich begin mei rtlSr als àrts in Oud-Beijerland vestigde, had Hers nog rtaar
betrekkelijk weinig verloskundige praktijkervaring kunnen opdoen. Als Rescrveofflcier
van Gezondheid bij het personeel van de geneeskundige dienst bij het personeel van
de Landmagt te Dordrecht, was het henr immers rvettelijk oiet toegestaan verloskundige
bijstand te verlenen aan vrouu'en van niet-nrilitaircn.' Enkele losse aantekeningen die
hij van juli r878 tot begin r879 bijhield, toen hij er als wairrnemer voor A. Hoogwerfin
Oud-Beijerland praktisecrde, en rvaarin geen gegevens over ziin verioskundige praktijk
voorkomen, versterken het vermoeden dat ook deze periode nraar relirtief weinig heeft
biigedragen tot zijn ervaring als verloskundige in een plattelandspraktijk. Bij ziin vestiging in Oud-Beijerland, begin mei r88r, wercl er de verloskundige praktijk uitgeoefend
door drie medici: de plattelandsheel- en vroedmeester Ar,v Hoogwerf, de medicinae en
obstetricae doctor Jan Peelen en Kommer Lodder, die zich kort na het behalcn van zijn
artsbevoegdheid in Leiden, begin mei r879 in Oud-Beijerland had gevestigd.:
De reeds hoogbejirarde Jan Peelen lcgde in juli r88: de praktijk neer;'Arv Hoogwerf,
die er sinds r{t6r als plattelandshcel en vroedrreester werkzaanr rvas, had er zich in de
)oop der jaren vooral als verloskundige eerl reputatie weten op te bourven en rverd
getypeerd als een'werkzame en uiterst conciencieuse Isicl man, vroolijk van aard, een
harteliike vriend, een benrinnaar van zijn vak en christen mettcrdaad'die in de eenendertig jaar die hij er prakt iseerde 'honderden uren met ccn geduld als van cen moeder
had doorgebracht aan de sponde der vrourven, die ziine hulp inriepen'.r Nadat hij in
ianuari 189ll zijn algemene praktijk had neergelegd,5 bleef hij tot enkele weken voor
zijn dood in r892,6 nog als verloskundige actief.i \ranaf 1892 rverd de verloskundige
praktijk er dus gedeeld door de twee medicinae doctores, Hers en Lodder. Toen deze
laàtste in 1911 vertrok werd hij opgevolgd door |ohannes Pieter van Dongen, die er
praktiseerde tot in t9j1. I» hoeverre cr in de eerste jaren van Hers' praktijk ook een
vroedvrourv actiefwas, kon uit het beschikbare b ron nen materiaal niet worden afgeleid. Pas in r89o vestigde zich er Elisabeth \\Iijdoogen als r.roedvrourv.8 Deze domi
neesdochter - haar vader was van r89o tot r895 in Oud Beijerland predikant bij de

r:li

YIRL()SKUN_l)lGE

P

R;\ KTI

I

li

Q

I

v
lohrnnes Pietcr van I)ongen, arts te
Oud-Beijerlrnd, 19r r9j1.

Christelijk GereÍbrmeerde Kerke

- had haar opleiding gcnoten àan de Amsterdamse
Rijkskweekschool toor Yrocdvrouqcn,'o rvaar zij op r9 juli r 89o haar admissie hacl behaald. ln r89z trad zij in clienst als gemeentevroedvrouw van Oud-Beijerland, waarvoor zij volgens de lfistttctie aafi de Getrceskufiílígen en de vrocrlurorrw een jaarlijks
trxktement van zoo gulden ontving. \borts werd in de instructie bepaald dat de'artsen
in hun wijk verplicht rvaren de vroedvrouw te assisteeren iD kunstverlossingen cn in
alle verlossingen die bij art.r5 der wet van den re'juni r8o5 (Srài.6o) zooals die wet is
irangevuld en gervijzigd bij de wetten van z3 April r88o (5rà1.65) en r5 April 1886
( 5rl,/.64
) aa n haar verboden zijn'. " Elisabeth Wijcloogen bleef i n Oud lleijerlan d als
vroedvrourv in dienst van tlc gemeeÍlte werkzaàm tot aan haar vertrck in r9or. Zij werd
opgevolgd door A. \'erhoef-Cliclué (r9ol-r9oj) en M.B. I)ijkers die er als vroedvrouw
werkte van r9o5 tot 1909. Zij werd in deze functie opgevolgd door Johanna Heyboer.
Deze rvas voor haar benoc'ming tot gemeentevroedvrourv in Oud-Bei.jerland, gedurende'4 jaar als pleegzuster'werkzaam geweest in het ziekenhuis te Noordgouwe (Schouwcir-Duivcland).'' Als la:rtste vaD gemeentewegc aangestelde vroedvll'rrr{ wls zij in
deze functic lverkza{m van rgro tot r946.
Het is moeilijk om aan dc hand van het beschikbare bÍonne n ma ter iaal de totale
omvang van Hers' verloskun dige praktiik te bepalen. Ook hier geldt immers wat reeds
eerder over het dagboek in zijn algemeenheid is gezegd: cle dagboekaantekingen vornren geen volledigc afspiegcling van zijn verloskunclige praktiik in zijn totaliteit. Een
vcrgelijking van de dagboekaantekeningen met gegevens uit de geboorteregisters leert
dat deze laatste slechts een gering percentage bevatten van het aantal bcvallingen
waarbij hij assistecrde. Hcrs noteerde dus slechts uitzonderlijk details over een beval-
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Johanna Schipper tleijboer (r88r 1959) Bemeente vroedvrouw tc Oud-llciierland (191o r94ó)

Iing rvaarbij hij kennelijk blijkens hct geboorteregister assisteerde en achteraf bij de
aangifte van het kind bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand als getuige optrad.
Uit enkele van zijn opmerkingen kan men opmaken dat zijn activiteit als verloskundige een aanzienlijk deel van zijn tijd als nredicus in beslag nam, Dat hij als plattelandsarts
'voortdurend tussen de wielcn lvas of op kraamvisite' zoals hij in r88: schreef en de
opmerking dat hij bij een belangriike vergadering virn het hoofdbestuur van de NÀíG
niet aanwezig kon ziin omdat twee vrouwen waren uitgerekend, een probleem dat hij
in een brief aan ziin zoon omschreef als'het plezierige van de obstetrie'. In een brief
aan de Leidse hoogleraar Treub rvaarin hij deze in r89r, dus ruim negen jaar nadat hij
zijn medische praktijk was begonnen, terloops schreef dat hij zijn'eerste duizendtal
verlossingen recds achter de rug'had, zou rnen hicruit cen jaarlijks gemiddelde van
ruim honderd verlossingen kunnen afleiden.'ler vergelijking: zijn tijdgenoot Molema,
die yan 1897 tot rguo in het Limburgse Nleersen praktiseerde, schreef in r9u3 dat hij 'in
r9o8 reeds rz6 verlossingen deed'.'l
Alleen van de bijzondere, voor hem'moeielijke'r'erlossingen rvaarbij zich complicaties
hadden voorgedaan, maakte hij een aantekening. Ëen cijfermatige beschrijving van dc'
totale onlvang van Hers'obstetrischc praktijk en de evolutie hierin is aan de hand van
zijn dagboek nroeilijk te ger.en. Zijn nredische dagboeken bevatten immers, zoals boven
al is aangegeven, slechts een selectie. Dit kan uit de aard van de door hem genoteerde
gevallen op zich al worden duidelijk gemaakt; ze bevatten aantekeningcn naar aanleiding van exceptionele gevaller zoals )iggingsafivijkingen van de vrucht en de daaruit
voottvloeiende complicaties bij de bevalling, cle vermelding van de dood van de moeder
of van het kjnd, of van beide. In enkele zeldzame gevallen rvaren congenitale afivijkingen
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bii het kind aanleiding voor het maken r.an een notitie. [n maart 188tt maakt hil melding
van een kind met een hydroceíaal hootï en een spina bifida en nog dezelfde maand
zag hij een kind geboren worden nret'aanlrangsels aan de duim'.'a Ook meerlingzwangerschappen vormden de aanleiding tot een dagboeknotitie. In zijn dagboek nraakte
Hers elfnraal een aantekening naar aanleiding van een bevalling waarbij een tweeling
rverd gcboren, wat op een totaal van de r5.l rrotities overeenkomt met een perceDtage
van 7,r. Bij één van deze elf bevallingen overleed <le moeder. Beide kinderen, lvaarvan
één in billiging ter weÍeld rvas gekomen, naakten het goed. Ook de toestand van de
vroulv die voor de vijftiende keer zwanger was geweest, Saf geer aanleiding tot enige
orrgerustheid, zodat Hers besloot naar huis te gaan.'Een groot krvartier thuis zijnde
kornt de baker, zij zegt dat de vrouw, die goed was, op eenmaal, niet meer geantwoord
had en vreeselijk vloeide. Ik vind de vrourv met alle verschijnselen van hersenanaemie,
bewusteloos, steulcnde etc.' L)e vrouw overleed een'klein half uurt.fe laterl Als doodsoorzaak noteerde hij 'atonia post partum'.tt In één van cle elf door Hers Benoteerde
gevallen overleed óén van beide kinderen,'ó in een ander geval kwamen beide kinderen
levenloos ter wereld.'r Hierbi.j kan ook worden aangetekend dat het in tien van tle elf
gevallen orn Hers eigen kriramvrouwen ging, in slechts één geval betrof het een kraamvrouw \ran een collega, met name Du Boeuff die hem in N ieurv- Beijerland in consult
riep.
Evcn ongelijk als de frequentie \{aarmee hij aantekeningen over zijn medische prak-

tijk in het algemeen bijhield is deze rvaarmee Hcrs aantekeningen maakte over zijn
verloskuntlige activiteiten. Duidelijk ligt ook hier het hoogtepunt tussen 1888 en r895.
l)it valt trouu'ens samen met de jaren rvaarin hij in het algerneen het nteest írequent
zijn dagboeknotities bijhield. Een totaalbeeld van zijn verloskundige activiteiten kan
slechts bij benadering worden gegeven voor de jaren 1888 en 1893. Naast de aanteke
ningen in zi)n medisch dagboek, maakte Hers tussen ro augustus 1888 en ro november
r893 in een kleinc zakagenda enkele summicre aantekeningen bij r35 bevallingen waarbij
hij zelf assisteerde. Aangezicn geen van de Damen van de \rrou\{en in deze agenda ook
in zijn medischc dagboeken voorkomt, kan hieruit wordcn geconcludeerd dat hij in
deze agenda enkel de normale gevallen noteerde en dus ziin dagboeken reserveerde
voor eÍceptionele gevallen die hij als medisch interessant beschouwde. Daarnaast in
het oogspringend hi, de notities in de zakagenda is een duidelijk tixatiepunt van Hers:
in r33 van de r35 gevallen beschrijft hij summier, al of niet voorzien vtrn een kleine
schets, de toestand van het perineum na de bevalling.
Bij 'moeielijke"s bevallingen rverd hij bii herhaling geassisteerd door zijn collcga
l,odder.'e Zelfwerd hij ook regeln.ratig ter assistentie geroepen door collega's in andere
gerneenten in de Hoeksche \\'aard. In r8 r,an de in totaal r53 door hem in zijn dagboek
vermelde partus (11,70lo) liing het om een bevalling waarbij hij door een collega in con
sult u.erd geroepeu. In acht gevallen, waaronder een tweeling," kwam het kind dood
ter \\.ereld, in vijf gevallcn overleed ook <le moeder. In mei r89-l assisteerde hij zijn
Klaaswaalse collega Croeneveld de Kater:
\vc voelen cen groot bolvorrrig cleel voorliggen, dat bij onderzoek een hydroccphalische kop
§chijnt te zijn. We voelen slukken been afwisselend met gespannen blaas. lk kan rnet mijrr hand
langs hct hoofd gaan en tcnslotte dcn hals r'oelen. Punrtie met een iddel groote trokaÍ doet
geea vocht afloopen, met ecn perforatorium rvel- Het gclukt Groeneveld nict de voctjes of knicën
te bereiken, wegens spasmus

val den

uterus, vandaar kan

hij ook gcen keering verrichten. Hij
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brengt daarop den forceps om het geperforeerdc hoofd en verricht de tractie die hem weinig
moeite vcroorzaakt. Het kind leeft nog, cle schedel is geperforeerd. Den naad tuss.hen a.hterhoofd en wandbeenderen, doordicn tengevolge der perforatie hel vochl uit de schedelholte is
afgeloopen liggen de schedelbeendercn slap tegen elkaar. Daarbij spina bifida van de lrratste

borst

en bovenste Iendenwervels.''

Bij herhaling werd zijn assistentie ingeroepen bij een bevalling in Nieurv-Beijerland.
Daar riep in juli 1886 de plaatselijk plattelandsheel en vroedmeester Arnold Hunenran
ziin hulp in bij een 'moeielijke' bevalling waarbij ook Kommer Lodder uit Oud Beijerland ter assistcntie $,erd geroepen.
Het hoold stond vast in den ingang, hct kind r{as zecr groot! naar rritwendig onderzoek te oor
dcelen. Het vruchtwàter was afgeloopen. Het gelukte ons cerst na vreeseliike tracties die niituurlijk orrder chlorofornrnarcose geschicdden en nadat het hurfd gepcrforeerd was om het kind te
cxtrahecren. Het was door de grootte van hel caput succedaneum niet mogelijk te bepalen welke
schedelligging wij r-oor ons hacllen. Onder het vorderen varr de extractie bleek dat het voorhoofd
op den bekkeningang stoDd en her gezicht op de synrphysis terwijl later bleek dat de navelstreng
om den hals zàt."

hij zesmaal door Du Boeuff in consult geroepen bii een
bevalling in Nieurl-Beijerland.'r In l9o8 Íiep diens opvolgcr Van der Kwast hem ter
assistentie bij een forcipalc verlossing'a en een jaar later bij een Seval virn rctentio
placentae." ln juli rqr3 riep Thijssen hem bij een bevalling, n'aarbij kort daarna de
vro uw 'waarschiin Iijk aan hartparalyse' ovcrleed.'6 Eind februari r9r5 riep Hendrik ]an
Tussen r89J en r9o3 werd

Koene'i hem in Nieurv Beijerland ter assistentie bij een bevallinB waarbij'na uitzakking
van een beentje' het 'afhalen van het beentje was geschied, eenige uren na het afloopen
van het vruchtwater waarna in het geheel geen weeër meer waren opgetredenl'3 Zijn
Puttershoekse collega Gi.isbertus Cornelius Spaan consulteerde hem eind mei r69r bii
een geval van placenta praevia bij een primipara te St. Antoniepolder waarbii de vrourv
tien dagen na de bevalling 'plotselin g is gestorven'.re
Slechts viernaal nraàkt Hers in zijn dagboek melding van een bevalling waarbij zijn
hulp rverd ingeroepen door de vroedvrouw. Op z3 juli 189r werd hij geroepen door
Elisabeth Wijdoogen bij een vrouw met'hevig bloedverlies na de bevalling om de
placenta te verlvijderen, wat haar door credeeren niet gelukt'.i" Een tweede geval
noteerde hij op 8 april r9oj. Bij ziin komst'hing handje uit de vulva. De versie kostte
geen moeite. Ëen zwak kindje dat den volgenden morgen nog leefde'.r' De r4de juni
r9o6 uerd hij cloor de vroed,,rour^,' geroepen'omdat de vrouw kort voor de bevallinEi
tweemaal stuipen heeft gehad, Zij heeft een levend kind door expressie verwijdcrdl Bij
zijn komst constateerde Hers:
De vrouw is bewustcloos, de linkerarrn wordt telkens boven het hooid gebracht of over dc borst

bij aanraking van den rechter oogbol, wcl bij die van
wít schuirn op den mond. Braakbcwegingcn.

bewogen, de rechter ligt stil. Gcen reactie
den linker, er komt

Toen hij de volgende nrorgen de patiënte bezocht vernam hij dat'de stuipen blijven,
niet rveg rnaar zijn 's nachts ongevecr onr het uur gekomen'. l)e vrouw.blecf bervuste-

loos en overleed'nog diezelfde avond onder verschijnselen van longverlamming'.1'

r
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Begin Íebruari rgro rverd zijn hulp ingeroepen door fohanna Heijboer, die als gemeentevroedvrouw nog maar een maand daarvoor haar praktijk was begonnen'omdat zij de
placenta niet kon losmaken en de vrouw zoo vloeide, u.at zij bij voorgaande partussen

ook gedaan had'. Hers'moest de placenta met de hand veru'ijderen, rvat wcin ig moeite
kostte, maar waarbij de vrourv veel bloed verloor, zoodat zij daarna zeer zwak was en
de vroedvrourv vreesde dat zij zou succombeeren'.rl
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'NÍeer dan Iroeger, zij het nog lang niet genoeg, \rordt de laatste jaren de urine der
z!!argere vrouwen en de vrucht op het einde der gravicliteit onderzocht'meende Hers
in r9o9. Terwi.jl gegevens in verband met hct vroegtijdig bepllen van de positie van de
vrucht in zijn dagboeken zelí zo goed rls geheei ontbreken, n:eende hij te kunnen vaststellen d.rt'het vroegtijdig bepalen der positie van het kincl daaronr meer geschiedt,
oDdat en de medici en het groote publiek meer dan vroeSer \{aarde hechtcn aan het
doen geboren worden van levendc kinderen, ook bij moeilijke verlossingen'.ra
Behalve enkele schaarse gegevens over urine-onderzoek op eiwit bij een vrouu, die
tijdens dc znangerschap aan nefritis leed en een onderzoek op syfilis, kornen in zijn
dagboek geen 6levallen voor rvaaruit men zoLl kunnen afleiden dat zwangerschapsonderzoek s,ystematisch gebeurde. EvenmiÍr is in de verloskundige aantekeningen van de
Schiedanse medicus \ran der Sman hierover enige informatie aanwczig. Slechts eenmaal, in r889, vermeldde deze'dat de urine bij iemand met oedemen en een levenloos
kind geen eiwit bevatte'.rr \rolgens Beekenkamp rvas het in rgoZ'om verschillende rede
nen buitcn onmogelijk als regel een vooronderzoek in te stellen. Zoo de mc.dicus daar
al tijd en lust voor zou hebben, dan zouden de r.rourven daar van rvege de ougewoonte
geen zin in hebben'en illustrecÍde dit met de ervaring van een jonge collega'die de
acadenische gewoonte ook in zijn negorij dacht in te voercn, maar al spoedig zijn
gcheelen Yoorraad kraamvrou\{,eo zag verloopeD eD tenslotte zelf moest gaan loopen'.16

'Het wil mij voorkomen'aldus Hers in r9o9, terugblikkend op zijn verloskundige
praktiik'dat het groote publiek in de laatste iaren daarin fin de geboorte van een
kind] niet meer uitsluitend het grote m,vsterie maar rreer eene physiologische functie
is gaan zien, zoodat er met nrinder geheimzinnighcid over wordt gesproken en de
geneesheer minder rvordt geraadpleegd over de gevaren van het reizen over water, de
voordelen van het eten van sukade en andere min of meer onbelangrijke zakenl''r
Naast diverse niet nader onschreven'diffuse klachten' en'zwangerschapspsychose',
behoorden tot de meest frequent roorkomende zlvangerschapscomplicaties die Hers
in behandeling kreeg, althans die hij in zijn dagboek noteerde, braken,r3 varicesre en
'problemen bii het urineren als gevolg \.an uterusretroflexie'.ao Zijn dagbock ber.at
neerdere aantekeningen bij gcvallen van bloedingen tijdens de zwangerschap- Zo
noteerdc hij in november 1889 over een vrout{ die drie maanden zwanger was dat die
'plotseling, tenviil zii aan taÍel zat rvas beginnen r.loeien. Een kiein uur daarna rsas ik
bij haar. Daar ik geen curette bij mij had, mocst ik mij beperken tot het krabben rnet

nijne vingers'.{'
Zijn dagboeken bevattcll 1or casus wirarin hij geval van abortus4'of miskraam beschreef. N{oeilijk is echter het onderscheid aan te geYen tussen abortus inlmaturus,
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Hers bcschreef ticntallen gcvallen vrn abortus

abortus pracn1àturus cn abortus criminalis of provocatus. Zo maakte hii in september
1896 in één wcek melding van een abortus van 3 r/: maanden, een curettage na cen
abortus van : maanden en een abortus van 6 maanden waarbii het'kind nog even had
geleefd:jr Uit het feit dat hij de vrucht en de vruchtzak in enkele gevallen gedetailleerd
beschrijft en aangezien in geen van deze gevallen duidelijk kan worden afgeleid dat de

vruchtzak lvas geperfbreerd, hetgeen dus op abortus pÍo\:ocatus zou kuunen wiizen,
zou kunnen worden geconcludeerd dat Hers in zijn praktijk eigcnlijk zelden met deze
problematiek van abortus criminalis of provocatus te maken kreeg. Dat deze problematiek hem zeker nict onbekcnd rvas, blijkt uit zijn lezing van r9o9 waarin hij aangaf
dat meD'over het opwekken van abortus, zij het dan niet tegen den huismedicus, op
eene wijze spreekt dic:5 jaren geleden bij sommige vrourven de haren onder de mutsen te berge zouden hebben doen rijzen'.I In februari 1885 werd hii bij een vrourv
'geÍoepen onldat zij geaborteerd had':
De pot rvas voor een derde gcdcelte gevuld met ecne eigenaardige massa, dic ik niet bctcr dan
met kikkerdril, een opeenhooping van ailcrlei slijmige blaasjc kan vergclijken. Bij nadere inspectie
vond ik daarin ecn ganzen-ei groote zak (het ei) die met gecoaguleerd bloed gevuld was, maar
gescheurd rvas'.

Uit de anamnese bleek, aldus Hers'dat de vrouw voor 4 iaren onder leiding van Dr.
Peelen eene soortgeliike abortus heeft gchadlrí Nadat Hers en Lodder in maart r885 bij
een vrouw die zeven nraanden zlvanger bleek te zijn, duidelijk 'tekenen van lues'vonden
('wij zagen duidelijk condylomata') werd ovcrlvogen'den partus praematurus op te
rvekken'. Een ku'ikbehandeling 'rverd ingtesteld, rvaarop de vroeggeboorte 1an een zcven
maandsch kind gevolgd is dat reeds tekenen vaD beginlende maccratie vertoont'.16 In
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enkele gevallen van abortus probeerde Hers de leeftijd van de vrucht te schatten. Zo
beschreef hij in rll88a; een'abortus van 6 1/2 rnaand': Hct kind lee'fi nog een rveinig,
snikt nog enige malen, de oo;ileden zijn nog dicht.+3
In 1892 noteeÍde hij als bijzonderheid bij de behandeling van een abortus dat'curetteeren riet werd toegestaan'.re Naast irnSst voor deze behandeling die door de vrouw
als bijzonder pijnlijk werd ervaren, aangezien slechts zelden pijnverdoving werd toegepast, speelde ongenvijfeld ook de vrees voor onvruchtbaarheid als gevolg van perforatic
van de uterus een rol,'Dat wij met dc steriele curette den fundus doorboren, week
spierrveefsel wegkrabben, amenorrhoe en steriliteit kunnen veroorzaken, zi.jn zeker
mogeliikheden r!aarmee meÍr ernstig rekening moet houden'aldus de Scheveningse
medicus Molema.'ln de jaren omstreeks 189tl bestond in de buitenpraktijken, die ik
waarnar), de gehecle abortusbehandeling in bedrust en secale. Met dat troosteloos
laten bloeden kon ik mij niet vereenigen. Had ik toen de keuze gehad tusschen vinger
behandeling en curette, dan zou ik ongctwiifeld de eerste hebben gekozen, omdat ik in
den beginne, bij het gebruik der curette, telkens angst overwinnen moest wat voor dic
iaren zeker verklaarbaar kal heeten. Hoe langer hoe meer is die vrees gelveken en heb
ik mij over de curette verheugd, waarbij de grootste voorzichtigheid n erd betracht en
naar mijn beste wcten nooit den fundus werd doorboord. In den angst voor de curette
en onbekendheid of onbedrevenheicl met de vingerbehandeling zoek ik de redenen,
u.aarom vele collega's bij nriskraam een afu,achtende houding aannamen, vooral waar
een kliniek ver rvas of kostcn en vervoer groote ntoeilijkheden opleverden'.t"

9.3 HERS'OPTREDEN TIJDENS DE BEVALLING
De jarcn waarin Hers in Leiden zijn verloskundige opleiding genoot, vielen samen met
de periode rvaarin de beginselen van rntisepsis cn asepsis voor het eerst ook in de verloskundige praktijk werden toegepast. Nadat in r873 de Leidse verloskundige kliniek

was verhuisd van het nosocomium academicuu: naar het nieuw ircademisch zieken
huis, scheen het aantal gevallen van kraarnkoorts eerder te zijn toe- dan afgenorlen. Al
'rvas het voorschriti tot ontsmetting der handen reeds in 1136r gegeven, ku'am hiervan
in de praktijk bitter rveinig terecht'aldus C. van Tussenbroek'aangezien Simon Thomas zelf placht te vergeten ziin handen te wassen'.5' Hoe betreklelijk de toepJssing van
deze nieuwe inzichten in de verloskundige praktijk van Simon Thomas moet wo.den
opgevat, illustrecrt nog het getuigenis van een van diens oud leerlingen l-. van dcr
Hoevenr 'Bij prof Simon Thomas leerdeo wij uitnemend de verloskunde maar de nieuwe
inzichten in de rvondbehandeling kon hij niet aanvaarden. Als men hem 's nirchts een
carboloplossing aangai om de handen te rvirsschen, kreeg men te hooren;'Carbol, ik
kom net uit mijn bed!'. OÍ:'ik heb mijn handen gister nog nrct zeep gewasschen'.5:
'lben H. lieub in r886 in Leiden Simor"l'homas als hoogleraar verloskunde opvolgde,
bleek dat'dc desinfectie der instrumenten geheel in 't vcrgeetboek was gebleven. Simon
Thomas placht, als hi.j een tangvcrlossing ging verrichten, de lepels virn de tang te bergeD
in de zakken van ziin jas'.5i
Van desinfectie bij de assistentie bij de bevalling is in Hers' dagboeken zelf geen
spoor te bekennen. Naar aanleiding van een publicatie van een mcdewerker van het
Amsterdams H/gicnisch l,aboratorium en een bcspreking hicrvan van de hand de Groningse hoogleraar Ni;hoff in 1886 in het NTG, ir maakte Hers enkele losse Dotities
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onder de titel Obstetrie, waaruit bliikt dat de problernatiek van de desinfectie rvel
degelijk zijn aandacht had. Zo noteerde hij hierin dat'een nauwkeurige reiniging der
hand met zc,ep en warm water gevolgd door het afborstelcn der nagels en nagelplooien
voorafgaan, aan datgene wat langen tijd alleen onder desinfectie rverd verstaan, D.l. het
dompelen der hand in een of andere antiseptische vloeistof. Het reinigen virn de handen
gebeurde met'carbolzuur 3 r/z9o of, wat beter is sublimaat r/rooo - r/5ooo'. Daarnaast
werd aangeraden de'instrumenten eerst met zeep, warm water en carbol, en uit te
koken'en werd'voor de bevalling ook reiniging der vulva op de zelfdc wijze als de
handen' geadviscerd. Niihoff meende dat hij er niemand aan hoefde te herinneren'in
welken toestand van vervuiling de vulva en hare omgeving dikrvi.jls veÍkeert. Vandanr
dat eene desinfcctie en wel een tamelijk krasse van de uitrvendige genitalia der vrouw
allernoodigst mag genoemd worden. Zij za) somtijds voorkomen kunnen rsordcn door
baden en zorgvuIdige reiniging gedurende de zu.angerschap, maar hoe rnen ook hierop
moge aandringen, in verre\{eg de grootste rneerderheid der gevallen zal deze voorafge
gane reiniging hebben ontbroken en desinfectie der vulva op dezelfde rvijze die der
hand noodig zijn'.55 Tijdens de bcvalling werd een'compres met sublirnaat tegen vulva
gehouden om dcze aseptisch te houden'.
'Eene moeilijke verlossing wordt niet meer beschouwd als een kunststuk maar als
eene heelkundige operatie' meende Hers in r9o9, 'vroegtijdig onderzoek, juiste diagnose,
overweging van verschillende methoden, narcose en ascpsis zijn beslist noodzakelijk
en naarmate het publiek meer en meer hare vooroordeelen verliest ook mogelijk. Het
verdwiinen dier vooroordeelen is ook dc reden dat cle gelvone verlossingen thans anders
geleid worden dan T,roeger'. In de wijze rvaarop de bcvalling u.erd geleid meendc Hers in
de loop van zijn praktijk enige veranderingen te herkennen. De mentaliteitsverandering bij het publiek dat'meer en meer hare vooroordeelen verliest'rvas volgens hem
de rcden dat de gew-one verlossingen thans anders geleid worden dan vroeger. f)e ionge medicus
die thans zijne vrouwen open en bloot mct opgespeide kleererr heefi liggen, haar behoorlijk rei-

nigt, niet nreer onderzoekt dan noodig is, de placenta door wrijven, zoo noodig door credeeren

verwijderl, weet niet dat er ecn tijrl is geweest dat de eisch was alles buiten het gezichtsveld te
houden en onder de dekens af te doen, reinigen als contrabandeTverd beschourvd, en onderzoek
ook door bakers noodig werd geacht.5ó

In de regel vond de bevalling plaats in de bedstede. Dcze doorgaans krap bemeten en
nleestal slecht verlichte ruimte leverde in enkele gevirllen voor de medicus die de
bevalling leidde wel problemen op. Zo constateerde Hers in r889 dat het'gccombineerd onderzoek rvegens beperkte ruinrte ir'r de bedstede en de pudeur van de t,rotrl
niet wel mogelijk'was.t7 Geregeld laat hij, teneinde de Iigging van het kind te veranderen, 'dc vrouw op de zij liggen' of'drvarsch liggen'.i3 lrlaar het kon ook nog anders: bij
een bevalling, eind november r889, vond

hij

cen

bijna r.olkomen ontsluiting, hoofd ingedarld rnaar nog hoog, groote fontanel naar links, voor
!r'ei,en die veel pijn veroorzaken nraar rvaaronder de partus niets vordcrt. Linker )epel nordt
genraklelijk aangclegd, hel kost moeite de rechter naar binnen te brengen. op stuof gann zittcn
en hard naar bcneden treklen, eindelijk komt er schot, toen op stoel zitten, toen stàan'. Ienslottc
rverd'her hooiil ontwikkeld met achterhoofd om hcr perineum, groote lontanel voorhooíd,
gezicht langs svnrphisis cn werd de placenta gcmakkclijk venvijderd.re
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Ten einde de partus te beinvloeden liet hij geregeld de vrouw 'dwars!iggen' of 'op de zij
Iiggenl6" Ook Beekcnkamp was van oordeel dat 'verscheid ene malen de partus vlotter
was vcrlopen door de vrouw op eene bepaald aangewezen zijde te laten liggenl6'
In r9o9 nemoreerde Hcrs het'verdwenen gebruik dat hij in de begirrjaren v.rn zijn

praktijk nog herhaaldelijk had \{aargenomen \{aarbij de bevalJing midden in het vertrek op aancengebonden stoelen plaatsvond'. Deze'tentoonstellingen, die besloten
werden m('t het klutsen van een ei voor den accoucheur'hadden aldus Hers'althans
het voordeel dat dc vrourv in eerr schoon bed terecht kwanr'.Í'' IllLrstratief voor de vaak
weinig ideale omstandigheden rvaarin de bevalling plaatsvond is de gedetailleerde
notitic die hij op :o januari 1884 in zijn dagboek vrstlegde.6r Na een mtreizame versic
lcJe linkeraru kontt genakkeli.ik, het bliikt dat de re.ltterarm in den nek Ligt, zoodat er
veel nroeite cn tí.id noodig is om dezen nonr benedetl te hnlot) rvordt de vrouw spoedig
verlost.
Hct kind schijnt dood, toch pulscert het cor. We trachten een uur Iang op allerlei wijzen het kind
tot respiratic te bÍcngen- Tryergeefs. Het cor pulseert, geen respiratie. Toen begon Lodder door
deu nrond lucht in tc blazen, wat gereutel in den horst verwekle, cen belviis dat hct kind bbed en
vruchtwater had ingeslikt. Nadat hij dat cen klein halfuur gedaan had, kwam er sportaan eene
respiratie, r{aarbij de tusschenruirnten inzonkcn. Het duurt eenige seconden voordat expiratie
volgde. Het duurde geruimcn tijd ccr rveer een respiratie ontstond, zoodat rvij cr maar drie in dc
minuut konden tellen. Na eenigcn tijd ontstonden er 4, waarbii zich het merkvaardige voordeed
dat cr na iedere 3 a,1 respiraties er twee snel achter elkaar volgden, dc andere twee sncl achtcr
elkaar volgden, dc andere : rvarcn dan rtcer door geruiure tusschenpozen gescheiden. Spoedig
konden wij cr 8 in de minuut tellen, daarna ontstonden cr tusschcn trvee diepe inspiraties drie ol
meer zeer oppervlakkige. 'lben dit rveer ecn haif uur geduurd had, rvas het kind dat iamiddels iis
koud rvas gcrvorden, rvanl het hàd nu drie uren nroedernaakt op den grond Belcgen, nog zonder
gevoel. lk heb hct kind toen opgenomen cn in een krib gelcgd lrlet de handen boven hct hoofd en
zonder het aan te kleden, heb toen dekens over de krib gelegd en eenige rtar c kruiken daarin
gedaan.

\1an lirtere clatum

datcert de toevoeging:'Hct kind hceft nog 22 urcn gelecfdl6r

9.4 LIGGINGSAFWIJKINGEN
In enkele go,alleo was de ligging van hct kind aanleiding tot dc redactie van cen dagboek.rantekening. In maart r887 beschreel hij een geval van voorhoofdsligging.
Het Sclukle mij mct den for.cps h§1 hoofd te ont*ikkelcn door cr een aangezichtsligginB van le
maken en rverd het kind met het 2lezicht langs dc symphisis gehaald.6j

tsij ecn forcipaie veriossing in oktober r9o4 waarbij het kind'in achterhoofds Iigging
Hers:'lk hoor en voel bij het trekken een knak die op fractuur
wijst. \\rerkelijk bcvindt zich op het lirrker voorhoofd een gÍoet indruksel'.66
Viermaal beschreel hij een geval van stuitligging.6, Éind juli rgrr roteeÍde hij:
was gcboren'rotecrde
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's morgens half vicr was \€ter afgeloopen. Nadien tiid pijn. Te half tien \.ochtblaas doorgemaakt.
Stuitligging.'s AvoDds 9 ure partus geterminccrd. De ruB stond naar rcchts, de stuit tot diep voor
den uitganB. Trekken met vinger in de liesplooi gaf niet, daarom mijn hand lanlis de opgeslagen
dijen naar boven gebracht, rvat vrii gemakkelijk ging. Ik voeldc behalvc de voet, een hand, heb de
voet zondcr veel moeite en zonder de dij te breken, naar beneden kunncn halen. Het kird leefcle,
woog lTio Bram. Zonder chlorofornr. Àls voorbeeld van de duplicitcit der gctallen moge diencn
dat ik dcn vorigen dag bij vrouw 1,1.B. ook stuitliggirrg aantroí, die gemakhelijk door evcn te helpcn in de licsplooi is verloopcn.6s

Naast vier gcvallen van billigging6, noteerde hij in zijn dagboek negcn gevallen van
du.arsligging,:" ln oktober rgll beschrcef hij een geval van dwarsligging rvaarbii
tle voet spoedig niar beneden was gehaalcl, maar tlaarmede was de zaak niet geöindigd. Eerst
nadat ik cen bandje om den enkel hrd gebracht, dat door e i. Heijbocr werd \'àstgehouden kon
ik nadat uitgezakte arm weer naar boven was gegaarr, hct been naar buiten halen. Dc annen van
het erg groote kind zaten zoo raar boven geslagen dnt ik ze ecrst met moeite kon ontwikkelen,
waarbij zij braken. Den andcren morgen onl heide arrnen gipsverbandies. Mej. lleijboer Irad rvcl
een half uur allcrleimiddelen moeten aanwenden om het kind in het Ieven tc houcien. cerst na
ct'n half uur begon het voldocnde te schreeuwen. Tiidcns de cxtràctie hing d(' umbili.us buitcn
cle vulva, zij klopte niet- Er is ook fractuur virn de rechterdij. '

In februari r9r5 werd in Nieuw-Beijerland in consult geroepen bij een d\r'arsligging
Hierbij had zijn collega al een
voetie naar benedcn kunnen krijgen en daaron bandje geboDden nrct kruik eraan. Nlaar tevens
rvas de rcchterarm in de vulva uitgczakt en was het hcm door trckken nict mogen gelukken dcn

partus te bcèindigen. Chloroform gegeven. L)aarn. ge)ukt het mij dc extra.lie tot ccn eind tc
brengen, waarbij cchter de linker hurnerus wcrd gefractureerd. Het kirrd zag erg blaurv.i'
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PLACENTA PRAEVIA

Een tijdgenoot van Hers, C. Peeters, die van 1u98 tot rgrZ iD het Limburgse \Veert
praktiseerde, deed op r692 bevallingen l8 keeringen wegens placenta praevia mcl j
doode kinderen en rj leverd geboreien. Onder de noeders wàs één sterfgeval. Vicrmaal wàren de placenta centraal gelegen; de anderen rvaren latcraill of marginaal.ir
\riifmaal maakt Hers in zijn dagboek melding r'àn pla.enta praevia.:r Naast een niet
nader geprecisecrd geval beschreef hij een gcval van'half voorliggcnde placenta',:i
'placenta praeviae centralis'i6 en 'placenta praevia lateralis'. In drie van de vijí gevallen
waren het vrourvcn rvaarbij hii door een collega in consult ruerd geroepen. ln vier van
de vijf gevallen overleefdc de mocder dc bevalliug, één overlecd drie weken later onder
verschijnselen van scpticaemie. In trvee gevallen ku.am een levend kild ter rvereld. Het
cerste geval betrof een vrouw te Coudswaard die'voor de r-tc maal zwanger' was en
waarbij Hers op 6 dpril r89r door zijn collega Van der Horst in consult werd gieroepen.
Hers constateerde dat de'vrourr vloeit en heefi d.rarvoor een colpeurincter bij zichl Ilij
onderzoek bleek'bijna volkomen ontsluiting, de placenta ligt voor. Men kan nict langs
placenta omgàirnde kleine deelcn bereiken, maar voelt door de placenta hecn voetje'.

t
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De placenta rverd geperforeerd, en na'het afhalen van een voet werd spoedig een
levend kind geëxtraheerdl:: Nauu,elijks twee maanden Iater rverd hij opnieurv g.'confronteerd met een geval van placenta praevia. Het betrof een jonge primipara te St.
Anthoniepolder die'voor drie weken eene vrij belangrijke vloeiing had gehad, en voor
eene week weer eene'. Hers bezocht de vrourv op 3r mei 1891, samen met zijn collega
Spaan. Hij vond
ontsluiting die svee vingcrs toclaat, placenta pràevia Iate
ralis dextra, vliezen te roelen, gespannen, men kan daaromheen gecn voorliggend deel voelen.
Links benedcn een groot deel r".n rechts boven eveneens, twijfelachtig of er links boven kleine
deelen ziin te voelen. De vrouw voelt vandaag geen leven, ik hoor geen hart«rnen. Zij vloeit nu
niet. Er zijn geen weeón.
een anaemische vrouw. Bij onderzoek

Hers besloot 'meerdere ontsluiting af te wachten en dan te probeeren volgcns de
methode van Braxton Hicksi3 een voet af te halen of tle vliezen te brekerr. Twec dagen
later beviel de vrouw onder leiding van Spaan. l)eze liet Hels rveten:
Ik heb de vliezen gebroken waarop hooíd en streng inzakken. Eenige uren later toen het hoofd
bijna in de geboorte stond, forcipale hull, wegens uitputting der moed.r. Het kind *'as gestorven,
cnorm groot. L)e pliccnta bleek v<xrr de helft te vroeg te ziin losgelaten. De moeder is wel maar
erg vernoeid.

Tien dagen later ontving Hers het be.icht dat de vrouw na de bevalling'naar het heet,
plotseling was gestorven'. Een derde geval betrof een patiénte van Hcrs, die door zijn
collega Lodder ('ik was toen afrvezig'), die een placenta praevia centralis had vastgesteld, op ii december 1894, door versie werd verlost van een dood kind. Dc vrourv,
die twee dagcn voor de bevalling veel blocd had verloren,'zoodat zij bi.jna buiten
bewustzijn en daarbij polsloos u'as' had een rveek na de bevalling'vrij hevige koorts,
daarbi.l pijn in de buik. Drukken daarop was pijnlijk, vooral links'. De z3e december
werd hij opnieuw bij de patiente geroepen nadat'zij opeens veel blocd verloor'. Zij
'had nog steeds koorts en aanhoudende diarrhé, rvas araemisclr met'rvitrr conjuncri\,àe
en wit tandvleesch, pols rzo, respiratie 4:'. De vrouw'bleefroortdurend in denzelfden
toestand'tot zij 'op de eerstc dag van 1895'overlecd.:e Het vierde geval betrof een
vrouw te Gouds\i,aard rvaarbij hij op ro december r9o9 door zijn collega Hameeteman
in consult werd geroepen. Bij onderzoek constateerde hij 'voldoende ontsluiting,
placentair weefsel aan alle kanten. Na perforatie is hoofd te voelen, dat op zi.jde wordt
gedurvd, u'aarna een voet en een hand worden gevoeld. De voet wordt afgehaald, de
genakkelijke extractie volgt direct. I)e placenta wordt verwijderd, de vrourv maakt het
goed'. Het kind was dood. [)c vrouw'had 's nriddags al gecn leven mcer gevoeld, de
navclstreng zag blauw z\\'art, zwart bloed komt afl8"

9.5 ECLAMPSIE, SPA5MUS UTERI EN WEEËNZWAKTE
In zijn dagboek noteerde Hcrs vijf gevirllen van eclampsie; in trvee gevallen overleed
de vrouw.s'Op 8 augustus 1898 kreeg hij de vrouw van Anth. B. ondcr behandeling
wegens nefritis, de vrouw wàs zcven maanden gravida, zeer gezwolleD, vertoonde'niet
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slcchts oederna pacdunr maar ook oedeem van het gezicht'. De urine'bevatte zeer veel

eiwit. Bij zi)n bezoek trof hij de patiëntc ran met'convulsies en coma'. Er vlerd'nog
getracht partus pracmaturus oP te weklen. Het'gelukte ontsluiting van cen paJr centinreters te berverken'en'nog een voetje te bereiken en eeD been in de vagina te halen,
maar verdeÍ kon de partus niet getermineerd worden'.3'ln juni 19o6 werd hij door de
T,roedvrouw geroepen'omdat de vrouTv kort voor de bevalling trvee malen stuipen
heeft gehad. Zi.i heeft een levend kind door expressic verwijderd. De vrouw is bewusteloos gebleven en 's avonds onder verschijnselen van Iongverlamming overleden'.31
'De gervijzigde theorie over de uraemie I urinevergiftiging van het bloed door nefritis,
nierinsufficiëntic etc.], die leeren dat eclampsie door dieet en rust dikwijls kan voorkomen worden, stellen andere eischen aaD den geneesheer clan -:5 jaren geleden'alclus
Hers in r9o9'toen men in het voetspoor van Halberstma in het rvegnemen van de
druk op de ureteren en het beëindigden van der partus de eenige rationeele therapie
meende te zien.31
Naast drie gevallen van spasmus uteri, waarbij Pulveres Doveri nodig $,aren'om de
kramp te bedaÍen',35 noteerdc Hers eenmalig - in r884 - het gebruik van 'Pulveres cum
secale lcornutuml ter bestrijding van rveeènzrvakte'. Bij een vrouw dic acht maanden
zwanger was en de'laatste rveken leed aan oedemen aan de vocten en de onderbeenen'en
bij wie de urine'tamelijk r.eel eiwit bevatte'waren'pulveres cum secale noodig om de
weeënzrvakte te bekampen'.36 'Secalepraepa raten mogen hiervoor onder geen voorwaarde
gebruikt worden'stelde Treub in zijn Leerboek dr Verloskunàe in r9tj, 'daardoor toch
verkriigt men geen geregelde uteruscontracties, maar tetanische, waardclor placentairrespiratie en dus het leven van de vrucht in gevaar komt'.8i

9.ó

FORCI PALE VE RI-O55ING

E

N

In rz van de jz forcipale verlossingen die hij in zijn dagboek beschreef, noteerde Hers
geen specifieke indicatie. In 16 gevallen (;o%) zag hij zich genoodzaakt de tbrceps aan te
leggen wegens weeënzwakte ('slappe weeën'), in twee gevallen werd dit gespecificeerd als
'weeènzrvakte in het voorlaatste tijdperk'3* en in vier gevallen in het laatste tijdperk van
cle bevalling ('vlak voor den uitgang').3e In de overige.l gevallen ging het respectievelijk
om ecn verkeerde Iigging van het hoofd (aangezichtsligginge"), een spildraaistoornis
('kleine fontanel staat links, maar wil niet naar vorcn draaien) cn uitzakking van de
navelstreng. Uiterst zelden maakt Hers in zijn tlagboek melding van een episiotonre.
In april 1884 werd hii door Lodder ter assistentie geroepen bi.j de bevalling van diens
eigen vrourv.
Daar geleidelijke dilatatie met de vingers dc rveeën zomin als de ontsluiting bleek te beÍordeÍen,
en pogingen om hct kind te keeren wegens te weirig ontsluitinB ook niet aangewend konden
worden, rvcrd van alle a.tieve bcvorderinB der weeën verder àfgezien. De on!slLriting nàm garn deweg toe en het caput zakte in het klcine bekken. Te zeven ure was de onlsluiting lusschen L)fl. r
en Dtl.2.5o stuk groot, scherpe randen, hoofd puilde met klein gedeelte reeds door den ring.
Linker lepel werd vrij genraklelijk ingebracht, de ruimte was te klein onr rechter lepel daarnaast
nog in te brengen. Klein knipie rnet Cooper'schc schaar in rechter scherpe rand, daarna kon rechter
lepel ook ingebracht worden. Na tracties rvaarbij nog vrij veel kracht moest aangewend worden,
werd zevenmaandsch blauw dood meisie geboren.e'
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9.7 SECTIO CAESAREA
gr ote risico's die ze voor de vrouw
mcebracht, een ingreep die ten plattelande siechts incidenteei rverd uitgevoerd. In wcrd
r868 in het Nederlandsch Tijdschrift ttoor Geneeskande bericht over een sectio ciresarcir te
Haaksbergen (Overijssel) ruaarbij werd verlost'de vrourc van zekeren J.W.N., lvonende
in eene hut, op ecn uur afitan,is van dit dorp. Twee goed ontwikkelde zoons kwarnen
levend tcr wereld, die de namen ontvingen van Julius en Caesar'.e'ln r887 publiceerde
de Dongense arts C. Nlaassen over een geslaagde sectio cacsarea die hij in 1886 verrichtte wegens bekkenvernauwing bij een'klein misvormtl vrouwtje' met'belangrijke
scoliotische ruggegraatsverkrornmingl' dat woonde in'een klein arnroedig hutje'.er
ln Hers'dagboek komt geen enkele casus voor waaruit blijkt dat hijzelf een dergelijke
operatie heeft uitgevoerd. Dat hii deze operatie in de drieëndertig jaar van zijn prak
tijk niet zelf heeft uitgevoerd, lijkt aannemeliik aangczien hij dit ongetwijfeld als biizonderheid in ziln dagboek zou hebben vermeld. Wel is in zijn dagboek één casus te
vinden waaruit blijkt dat een scctio càesarea werd overwogen. Begin mei r89z werd hij
door zijn Nieurv-Beijerlandse coliega Du Boeuff ter assistentic' geroepen bij de bevalling
vun dicn. eer,,tr \ rouw. r'cn prirniparl van 38 ja.rr.

Ongetwijfeld was de sectio caesarea, vanwege de

Ik word 's nachts geroepen. De linkerarnr hangt in de vagina, de schoudcr staat vast in den bekkeningang, dc uterus is er zoo ornkneld tlat hct niet mogeliik is langs den vrii gespannen r ing
naar binnen te konren. Dit Iukte cvenmin, nadat onder assistentie van Hage de vrouw gechloro
formiseerd was. Wel ont$taat er een ruptuur op den overgang va]1 pars vaginalis en vagina, hct
gclukt mii den arm naar binnen te brengen.

\rcrvolSens werd de Klaaswaalse arts Cornelis Groeneveld de Kater, die bij zijn coilega's
cen zekere reputatie als g,vnaecoloog genoot,er ter assistentie geroepen'met de bedoeling
tot de sectio caesarea over te gaan) waDneer de toestand niet lnocht veranderen'.

Intussen werden'de instrumenten enz. klairrgemaakt en de vrouw op eenen tafel
gelegd'. Na een spontane liggingsverandering bleek'bij onderzoek dat er een voetje en de
navelstreng in dc r.agina Iigt, hct gelukt nu zonder moeite de extractie te verrichten'.
Hers besloot zijn aantekening van die <1ag met de opmerkiog:'de verhalen omtrent de
anamnese leiden tot de conclusie dat wij met eene verwaarloosde dwarschligging hebtren

tc doen gehad'.e' EIf dagen na de bevalling werd hij opnieurv geroepen. Die dag noteerde hij in zijn dagboek:'De vrouw, die altijd hysterisch gedrukt was eD de laatste
dagen slapeloos geu.eest is dien eigen avond overleden'.e6

9.8 EMBRYOTOMIE
ln enkele zeldzame gevallen werd hij geconfronteerd met het bijzontler mociliik merse

lijk probleem:

de keuze tussen het opoíferen van het leven van de moeder of clat van het

kind. Gezien de gevaren die waren verbonden aan een sectio caesarea ten plattelande
werd in enkele van dcrgelijke gevallen besloten tot een embryotomie. In de door Hers
bcschreven gevallen was een 'hydrocephalc kop' en 'spina bifida', of een combinatie
van beidc de indicatie om tot enlbryotomie over te gaan. Zo werd hij in mei r883 door
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zijn collegà in Kliraswaal ter assistentie geroepcn bij een vrouw bij rvie

\

vruch

kriigt goede rve€ën, màar de partus Yordert
bolvornig deel voorliggen dat bij onderzoek een hydro.ephalische kop
schijnt te zijnl Punctie mct'een nriddel groote tÍokàr docl geen vo.ht afloopen, nret een perfora
torium wel. Het gelukt Groeneveld nict de voetjes ofkniean te beÍciken, wegens splsmus yan dcn
Lrtcrus, vandaar kiln hij ook geen kering veÍrichtcn. Hij brengt daarop den forceps om het gcper
lirreerde hoofd en verricht de extractie dic hem \,cinig moeite vcroorzaakt. Het kirrd lceft nog, de
morgens het

vater was afgeloopcn, de vrourv

Diet. Wc voelen cen grool

schedel is gepcrfirreerd; den naad tusschen achterhoofds en wandbccnderen door dicn tengcvolge

dcr perforatie het vocht uit de s<hcdelholte is afgelooperr,liggen de schcdelbeenrleren sllp tegcn
elkaar. Daarbij spina bifida van de laatstc borst- en bovenste lendenwcrvels.e:

lD novenrbeÍ 1892 verleende zijn collega LoddeÍ hem assistentie [rij de verlossing r.an
een vrou\\,die voor de tiende ll-raal gravida was.e3 Hers constateerde:

promortorium prilt uit, dc pijlnaad verloopt bijna
in de rechter afmeting, groote Íbntanel staat even rechts van promonkrrium. de kleine naar

Het hoofd staat hooli cn vast, nauw bekken,

voren. \'borzichtige traclies me! de tang geven bijna nicts. Perforaturium nraakt een

8rl in

de

schedel rcchts van de groote fontancl. N,let kranioklast wordcn stukkcn van den schedcl gebrokcn,

daarna door stompen haik het geheele caput naar beneden gehaakl. De operatie gcs.hiedde onder
chlorofornl; de vrouw is den volgcnden avond overleden onder verschijnselen van collapsus.

In septenber rgoj beschreef hij

een bcvalling van een 20-jarige II-para.

bliikt spina bifida te zijn.
liren ik het hoold wilde ontwikkeler, blcek het ccn hvdrccephal!s te zijn. Ik bracht dus cen per
foratoriunr naaÍ binnen, voclde a.trtcr hct oor (links) cen naad, stak het perfor.torium in den
Alles ginB goed rot de nrDen. Her gelukr ook dcze te onnlikkelcn, er

schedel. Er werd een zeer Broote hoeveelheid vochl onllast, dc extractie ging daarna zonder cenige
rrls een F.damrncrkaas, het kind wàs een meisie.ee

mocielijkheid. Het hoofd was zeer groot,

9.9 PLACENTAVERWIJDERING
ln de tien gevallen waarin hij specificeert hoe de placentaverwijdering gebeurde,lo"
bliikt dat dit in acht gevallen gebeurde door rnanucle extÍactiet in nvee gevallen, in de
eerste twee jaren van ziin praktijk, slaagde hij erin de placenta te verwiideren door
'credeeren'.'u' Bij deze handgrecp, genocmd naar de Duitse gvnaecoloog Karl Signrund
Franz Credé (18r9 1892) rvaarlrij op dc. fundus uteri wordt gedrukt om eeD intra uteÍiene maar reeds losliggende placenta uit de baarmoeder te persen,r'r was een behandeling die, zoals hij in r9o9 schreef, aanvankelijk als'een pijnlijke nieuwigheid rverd
ervaren'.1"1

9-,IO ZIEKTEN VAN HET KRAAMBED
Het bijhouden vàn temperatuurcurven tiidens het kraamhed konrt in het dagboek van
Hers niet voor. Pas in 187f, twee jaar voor hij in Leiden aan zijn prlktische verloskuu
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dige opleiding begon, werd het gebruik van de thermometer in de verloskundige kliniek
ingevoerd en u.erden er dus temperatuurcurven van de kr:ramvrouu'en bijgehouden.'o+
Dit was in de plattelandspraktijk kennelijk nog ongebruikelijk. Nog in r9:3 nam de
Scheveningse medicus Molema zich voor de thermometer de'volle aandacht te geven',
omdat deze destijds door hem'nooit stelseluratig was aangelegd'."'5
Op een totaal virr 418 typisch vrou\\'elijke klachten die Hers in zijn dagboek noteerde,
konden er 7o (r6,7rlo) 1{order geteld die onder de noemer 'postnatale klachten'kunnen
worden gebracht, tn vijf gevallen beperkte zijn aantekening hierbij zich tot'pijn na
beval1ing""6 of'zwaarte ir den buik'.'ot Naast één enkel ger,al van eclampsie tijdens de
partus'o8 beschreeí hij trvee gevallen van eclampsie post partum.'r'e
ln zr of joolo van de 7o gevallen die hij in zijn dagboek beschreef, ging het om vrouwen

die hem in de eerste u.eken na de bevalling consulteerden voor een'zrserende borst'
(mastitis) en'problemen bij het zogen' zoals 'eczeern',"" 'pijn" " en'kloven in de tepels'."'
ID 19o9 schetste Hers een overzicht van de ontwikkelingen in de genecskunde in de
voorgaande z5 jaar en signaleerde daarbij als een van de bclangrijkste punten rvaarop
vooruitgang was geboekt 'meerdere, oí betere hygiënische zorg voor de kraamvrouw'
en illustreerde zijn bewering noga) plastisch met de vaststelling dat'ze zijn veÍdwenen
de zrverencle borsten, waarbii uit drie of meer !3ten de etter u tegenstroomde'. Het
publiek, dat wel eens op de dokters afgeeli, weet niet welk een bron van inkomsten zij
door die nreerdere zorg voor de kraamvrouwen gesloten hebben. Wie onder de ouderen
herinneren zich niet de verhalen van vrouwen die meer dan roo gulden aan een zrverende
horst verdokterd hebhen?'.

9.11 NEONATALE STERFTE
In de tweede helfi van de negentiende eeuw was de kindersterfie in Oud Beijerland
nog opvallend hoog. In hun jaarlijks Uitvoerig en Beredeleerd Verslog van den Toesfand
der Genrcenle onschreven B. en \\f. de gezondheidstoestand van de bevolking in 186.1
als 'tarr.relijk' maar dc stertie'bleef in verhouding tot de bevolking nogal aanmerkelijk'
terlvijl hicrvan'bepaaldc oorzaken niet waren aan te rviizcn'. De stcrÍie'heerscht veel
onder de kinderen. De Iniet nader omschreven] kinderziekte rvas vrij algemeen en
vroeg haar slagtoffers'. In r866, toen ook in Ouc'l Beijerland de cholera heerste, was
'over het geheel in Oud Beijerland de sterfte troot en buiten verhoudinS met andere
gemeenten. Onbegrijpelijk veel moeite en onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken
die men wil vinden in de weinig goede voeding der ingezetenen en het veÍwaarloozen
der jong geborenenl"r Bii een eerste lezing van Hers' dagboek rvordt men tetrolfen
door de hoge pariteit van zijn kraamvrourven. Relatief jonge vrouwen die tien of meer
kindercn hadden gebaard, behoorden geenszins tot de uitzondcringen. Vooral in de
ecrste jaren van zijn praktijk

lijkt Hers aandacht

te hebben gehad vooÍ de hoge paÍiteit

van zijn kriramvrouwen en de daaraan vcrbonden gynaecologische en verloskundige
problen-ratick, zoals het voorkomen van prolapsus uteri ('als kinderhoofden zoo
Sroot'rrr).
Ook de sociale problematiek als gevolg van deze hoge pariteit laat zich in zijn dagboekaan teken ingen duidelijk aflezen, r'ooral in die casus waarin hii, naast de vermelding van het aantdl kinderen de vrouw in kwestie heeft gehad, ook het aantal kindcren
noteert dat daarvan in leven was gebleven. Zo nraakte hij in juni r88r een aantekeling

NFONATAI.E STI RITL

19-l

naar aanleiding van een consult wegens menstruatieklachten van een vrouw vàn 47
jaar die'to kinderen heeft gehad, waarvan nog één in leven was'."; In maart 1882
behandelde hij 'vrouw K.'die klaagde ovcr'moeheid in de lendenen en in 't kruisl Zij
was 45 jaar en 'had elf goede en drie kwade kramen gehad. Van de elf kindercn die
'allen binnen de 9 maanden zijn gekomen, u,aren er nog tryee in leyen';"6 in april van
hetzeJfde jaar behandelde hij 'vrouw D., 49 iaar' die'al geruimen tijcl aan een droogen
hoest leed en lj kinderen hecft gehad, $,ai1rvan zes in lcven'.": Eind mei noteerde hij
het geval van cle 3r-jarige vrouw K., die'voor ó jaar een pneumonie had gehad en
daarna'vooral 's u.intcrs altiid had gehoest, had'drie kinderen in leven, drie kinderen
dood, zeer jong aan slijmhoest'."s Een vrouw nlaakte het in iuni r88l uitmuntend na
de bevalling van een tweeling die het kroostrijke gezin van tz kinderen kwam verrij
ken. "e Het gezin van Klaas T'.d. E. in Goudswaard kreeg er op 6 april r89r een dertiende mond bij te vullen, nadat moecler en kind een uiterst moeilijke bevalling (placenta
praevia, die werd geperforecrd) overleefden.'"'Cornelis R., die aan de Buitenhavenstraat als herbergier de kost verdiende, was 36 iaar toen hij als weduwnaar rnet dertien
kinderen achterbleef, nadat ziin negenendertigiarige vrouw, acht dagen na de bevalling
van een dood kind, in het kraambcd aan peritonitis overleed.''' Even onbegrijpeJijk als
bervonderenswaardig lvas het persoonlijke levensdrama van vrouw Van V die in november r887 Hers consulteerde'r'oor pijn in hct rechterbeen dat reeds voor het trouwen stijf
was en kraakt als men het beweegt'. IJe vrouw'trouwde op haar :oe jaar, hacl t6 kinderen,
die allen jong zijn gestorven, had eens aboÍ1us, t\reemalen trveelingen'.'"

ln vcrhoudirg tot het hoge geboortecijfer bleef het kindersterftecijfer opvallend
hoog. ln r889 rverden in Oud-Beijerland, exclusicf de l€venloos aangegeven kinderen, t5z
overlijdensaangiften genoteerd. Bijna de helft hicrvan (74, of48,601,)waren kinderen,
jonger dan rzjaar. Hiervan waren 7o (46,<170) ionger dan 5 jaar,60 (39,4olo) jonger dan
twee jaaÍ; 5o (:u,80/o ) of bijna éénderde van alle sterfgevallen werd gevorrnd door kin
deren die overleden vóór ze één jaar oud waren geworden. \'nn de r26 personen die in
r898 in Oud Beijerland in het overlijdensregister u'erden genoteerd rverden er vier als
lcvenloos aangegeven. Hiervln waren er 4l (of 34,r%) geen jaar oud gcwordcn, 9 (of z0lo)
hadden het vijfde jaar niet gehaald. ln r9r.l stierven er te Oud-Beijerland 86 inwoners.
Twee daarvan rverden ais leveuloos aangegeven. Zeventien of nog bijnu twintig p16cent (r9,7) daarvan waren kinderen onder de leeftijd van één jaar.

ln totaal maakte Hers in zijn dagboek 39 notities naar aanleiding van een bevirlling
naarbij hij assisteerde en waarbij een dood kind rverd geboren. ln elf gevaJlen (zlt,:0/o)
betrof het een geval van intra-utericne dood. ln r1383 probeerdc hi.i een verband te leggen
tussen dc toen heersende pokkenepidemie en de dood r,aÍr dc vrucht:'[)e ouders dceleo
mij mede, dat zij den dag na de bevalling, die's avonds te tien ure plaats vond, pokken
op het lichaam gezien hebben'. Toen in jirnuari r89<l opnieuw een influenza-epidemie
heerste vroeg hij zich af in hoeverre die intra-uterine dood van griep afhankelijk kan
zijn'. In cnkele gevallen bleek het kind enkele uren voor de geboorte in utero te zijn
gestorven,l:r in andere bleek dat dit al geruime tijd dood $'as. In maart r694 werd hij
geroepcn bij een vrouw die'voor de r4e rnaal gravida'rvas en'voor veertien dagen vrij
hevig had gevloeid waarbij zij 'stukken Beronnen blocd ter grootte van ecn ei ku.ijt
rairkte'. Ile vrouw had dezelfde dag'veel water verloren, plassen water zooals zij zegt'.
De vrourv bleef daarna nog drie dagen'op de beert' tot zii 'toen op eens bevalt zonder
dat ik of Lodder er bij u.aren'het kind blcek'bij de komst van Loddcr geboren, been
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tjes zijn ortveld en andere sporcn ran overlijden aanuezig. De navelstreng zag vuil. De

placerta was nict bizonder verkleurd. Lodder zegt dat er bii de verwijdering der
placenta een zeer perlctrante lucht was waar te nemen, zoo stinkend dat hij het er
bijna niet bij hoLrden kon'.''r ln vier van de door hem r.ernrelde bevallingen (ro,l%)
bracht Hers de dood van het kind in vcrband met de lange duur van de bevalling. In
enkele gevallen bleef de oorzaak van cle dood van het kind voor hem onduidelijk. In
april

r88.2.

assisteerde hij bij een

partus die geregeld vcrliep, snel, zonder eenige st«)rnis. I(ind klein, niet geheel voldragen, ademt
niet, nl] allerlei middelen gelukt het 't kind eenige maler zacht en kreunend te doen schreeuwen,

eindelijk bcgint het te ademen, nu en dan cloor een biina onhoorbaar schrecurven afgervisscld; ik
kan vuil meconium uit den mond vegen. De navelstrerg dun en vuil groengeel, de placenta ziet
er cveneens verkleurd uit. Na een paar uren sterft het kind.''5

Na een tangverlossilti noteerde hij in januari r9r3:
Het kind schreeuwt onmiddellijk. Den andeÍen morgen tuaakt het kind, dat alleen zeer mager
was, ecn goedcn iDdruk. Des middags, toen het kind cen paar urcn naast de noeder had gelegen
en deze cr toen naar keeli, blcek het g!'sÍorven le zijn. Oorzaak? Zeker niel den ttrceps, r,anr hct
indrukscl, was zoo onbeduidend dat er vanmorgen reeds niets meer van te zicn was. Toch krn dc
beknelling van hct hoofd in hct beklen cn in de forceps de oorzaak van den dood geweest zijn.''6

9.1 2 MATERNALE STERFTE
Zoals hierboven al is gc,zegd maakte Hers i:r zijn dagboek enkel norities van voor hem
'moeielijke bevallingen'. Op een totaal van dezc t5j in zijn dagboek beschreven bevallingen, noteerde hij zesticn gevallen (ro,40lo) van maternale stcrfte, In slechts zes geval
len rvaagde hij zich aan een omschrijving van de doodsoorzaak. Als oorzaak noteerde
hij eenmaal longverlamming,''; eenrnaal eclampsie en drientaal ruptura uteri.''3 Een
uitvoerige aantekening wiidde hij aan de beschrijving van een bevalling op zti december

rtt86 te (loids.hxlxoord. Als doodsoorzaak noteerde Hers:'\\'aarschijnlijk rupturae
uteri inter partum'.I:e
De vrou\v had 's
gcn

fliddags t uÍe tcg€n de L',uurvrouw over kou geklaagd in den bLrik. Zij had ecni
gekrcgen. Toen de moeder's avonds 8 ure k\rarn, had dc vrouw hcvige pij-

tijd daarna pijnen

nen, zii stond nog op den vloer, zag bleek, er lag een p)asje bloed op den grond- lvÍen had rnij
gehaald, maar ik was nict thuis. Na 8 uren waren dc pijnen opgehouden en was dc vrouw ruisse
lijk gt'worden. Ik kwam tc r2 ure. Vroulv ijskoud, pols niet te voelcn, \!angcn koud, àanhoudcnd
braken, zondcr veelop te brengen. Geen pijnen- Rij exploratie voel ik dat het ostiurn zeer hoog
staat, voor mijn vinger nraar even te bereiken, daarin hoofAje te voelen. Mijn vingcrs kouren
bcbloed uit de |agina. Bij uiFveDciig onderzoek voel ik borcn sy phisis er8 duidelijk hard rond
deel en hooger ook zeer duidelijk kleine tlcclen. De vrourv heeti gecn weeirn. Ik stuur om LoddeÍ.
ToestaDd blijli in dien tijd dezelfde. Geen weeèn. Koud. Braken.lk voel dat de plncenta naàst
hoofdie naar beneden komt, niet irls lrij placenta praevia, maar opzij !'r langs zakt.
Toen Lodder was gekomen, deed ik versie, dic in enkele oogenblikke11 gcèindigd was. Kind
overleden. Dc vrourv is dÍie urcn later olcrleden. Zii had nog rvartaal gesproken na ons vertrek.
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l2 uren nà den dood was de buik reeds zeer sterk uitgezel. De vrouir'had uitwendig niet zooveel
bloed verloren, dat daaÍdoor de dood verklaard kon worden.

In oktober r89r maakte hij in zijn dagboek een notitie naar aanleiding van een langdu
rige bevalling ('\'oortdurend piinen zonder iets te vorderen') waarbij eerst de tang
rverd aangelegd en pogingen om het hoofd te draaien mislukten ('het draait ook niet
in de forceps onder zachte tracties') en vervolgens geprobeerd had onder cloruformnarcose het kind te keren.'Het kost moeite eer een voetie bereikt is, er komt telkens
een handje mee, tenslotte zijn beide voeten afgehaald, de verdere extÍactie kost geen
moeitel Het kind bleek'ter hoogte van de grote fontanel een belangrijk indrr,rksel te
yertoonen, de schedelbeenderen schijnen gefractureerd te zijnl De vrouw is na dc
bevalling koud gebleven, heeft veel ovcr dorst geklaagd en is 36 uren later overleden'.Q"
In een vierde geval stelde hij de diagnose op peritonitis en voegdc er aan toe:'ltÍogelijk
is er ruptura utcri in het spel geweest'.rltHet was ecn 39-jirrige vrouw, die voor de r4e
maal zr,''anger rvas en hem voor het eerst op rr maart 189.1 ontbood nadat zii
hevige pijnen had gekrcgen en naAr eigen zeggen'veel lvater had verloren, plassen water'. Uit de
rnamnese bleek dat de vrouw'voor veertien dagen ïrij hevig had gev)ocid'en daarbij stukken

gcronnen bloetl ter grootte van een ci kwijt r,r'as geraaktl Zes dagen nadat hij de vrouw had
onderzocht en'nog geen ontsluiting die op begin van den partus duidt'had kunnen vinden,
beviel de vrouw'opeens, zonder dat ik of Lodder er bij waren'. Het kind'is bij de komst van
Loddcr geboren, beentjes zijn ontveld en t{aren andere sporen van r}verlijden aanwezig. De navel
streng zag vuil. De placenta was niet bijzonder verkleurdl Lodder r,cnrouwdc ziin collega toe'dat er
bij de vcrwijdering vaí cle placenta eene zeer penetrante lucht was waar tc ne en, zoo stinkend dat
hij het er bijna niet bij houden kon'en dat het uiterliik deÍ \'rou he tijdens en na de bevallin8
de prognose rceds infaust deed stellenl tle twee volgende dagen na de bevalling bleef de toestand
dezelfde:'pijn, nict slapen, opgezetheid van den buik, die belette den utcrus te voelen, dorst, geen
cetlust, wcinig vloeienl Na hct toedienen van cen'zacht laxans', was'aan de vrouw eene groote
hoeveelheid gebonden zwarte ontlasting ontloopen. De vrourr,had ecne hevige koude rilling, dc
pols was klein en frequent, de handen waren koud, tong vochlig, weinig beslagcn, sen(oÍium
ongestoord, de vrouw roept nog dat de meid boven zoo'u leven niet moet maken- Temperatuur
,r9.:, buik opgezet en pijnlijk.

Hers bezocht de vrouu.opnieuw's middags err constateerde:
Pols niet te voelen, koude handen en gezi.ht, de vrouw is grooten deels buiten kcnnis, belveegt de
handen en armen. Heeft ccn \ïeinig gebraakt, rnaakt t'orgbewegingen. \'oclt in zooverre dc
inspuitingen met aethcr dat zij'jongen houd op roept.Is een uur later overleden.

Hers noteerde vier gevallen van febris puerperalis.'r'In tèbruàri rs93 stelde hij de
diagnose op een'lichte febris puerperalis'bij een kraamvrouw die van een tweeling
was bevallen.

kind rvortlt sponlàan geboren, het blijkl dat er no8 een tseedc kind is, ik voel cen klein
vrij veel bJoed rerliest ga ik over tot keering waarna een
dood, kleiner cn magerder kindje dan het eerstc voor den dag komt. Er is eene gÍoote placenta,
tu'ce vochtblazen, de navelstrengen zijn betrekkcliik dicht bij elkander aangehecht. Dezc vrourv is
Eerste

deel door de rochtblaas. Daar de vrouw
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de cerste dagen nà de bevalling noBal ziek Beweest, hooge pols, rlo, hoolie lemperatuur, niet slapen, aanhoudend hevige dorst, tong vochtig, lippen droog, veel vuile stinkcnde lochiën, ecn wei

nig pijn bij

drukling op dcn overigens

goed Secontahecrden utcrus, één dag hcrhaaldelijk koude

rillingen dienzelfden dag ook een paar malen persende ontlasling. Ik gafhaar gedurende tlee
dagen .2 gÍam quinine en .r gram ergotine. liet haar vcrder wijn en ijs geven. Dc verschijnselen
werden gaandeweg minder, zodat zij op den 9en dag eeDe normale kraanlvrouw wàs.rrl

Naast zeveo gevalleo waarirr kennelijk voor hem een verba!1d tussen de bevallingsstoor
nis en de dood van de vrouw onduideliik bleef,'rr maakt hij melding van'haemorragie
post partum'als oorzaak van het overlijden r.an de moeder.'i;
ln 1882 stclde hii als diagnose een niet nader omschreven vorm van depressie bij een
vrouw die tien kinderen had gehad waarvan nog drie in leven rvaren'.'16 ln juli r886
diagnosticeerde hij 'hersenzr.akte'bij een'jonge vrouw die veel te zuigen heeft"r; en in
r893 beschreef hij een geval van een vrouw die voor 'mania puerperalis' gedurende viif
maanden in Delft rverd opgenomen.'r8 Naast een geval van hlsterie in r893,L'e beschreef
hil in rSql een geval van'epilepsie na partus'.'an

10 Chirurg in de polder

Hoercel de operaties die Hers in zijn dagboek beschrijft grotendeels vallen onder de
categorie 'petite chirurgie'en'chirurgie d'urgence'en als zodanig aansluiten bij de chirurgische praktijk van zijn negentiende-eeuwse collegae plattelandsartsen, raakt men
bij cen eerste Iezing van zijn dagbock ongetwijfeld onder de indruk van de talrijke
gedetailleerde beschrijvingen van de operaties die hij, vaak in prirnitieve omstandig
heden en met rvisselend succes, meestal bii de patient thuis, uitvoerde. Ook als men er
rekening mee houdt dat deze 'keukenchirurgie" als onderdeel van zijn medisch handelen
hierdoor een zekere overaccentuering dreigt te krijgen, moet men toch vaststellen dat het
beeld van Hers als'kundig operateur' ook reeds bij zijn ti.idgenoten duidelijk aanwezig
was. De typcring vàn Hers die als 'begaafde dokter, menigmaal op operatief gebied een
kracht had getoond, welke ook bij collega's bervondering wekte',' kÍiigt enig reliëf door
enkele incidentele bronnen rvaaruit blijkt dat hil in de loop der jaren als chirurg een
zekere regionale reputatie had opgebourvd. Zo reserveerde al in r885 dc Raad van
Nunransdorp een bedrag van zoo gulclen voor een beenamputatie bii een armlastige, een

operatie waarbij dc Klaasu'allse nredicus Cornelis Groeneveld de Kater zou worden
'geassisteerd door Dr. Hers te Oud Beijerland'r en in 1888 besloot de Semeenteraad
van Zuid-Beijerland r888 aan een armlastige inwoner'een bedrag van Dfl. 7,5o toe te
kennen'om ondersteuning van eene heelkundige behandeling aan zijn neus bij l)r.
Hers te Oud'Beijerla ndll
Zijn chirurgische ingrepen rvaren cchter lang niet altiid ecn succes. In zijn dagboek
deed Hers verslag van meerdere gevallen rvaarin de operatie mislukte. In enkcle gevallen
moest de operatie rvorden gestaakt. In februari r88l opcreerde hij een gezwel in de
onderkaak. Nàdat cen
incisie aan dcn buitenkant vlak onder de kaak over geheel de ztelling was gemaakt kunnen rve
met den vinger door de gemaakre opcning in dcn mond komen, voelen overal geinfiltreerd weeÍiel
om de holte, dit hangt mct de kaak samen en nu wij dit willen lospel]en blijkt hct grootste
gedeclte lan de kaak aan den binnenkant geheel necrotisch te zijn. Staken van verdcr operecren.
He.hten van de huidwond.j
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In april r88t was hij van plan bii een patiënt te Zuid Beijerland een lipoom weg te
nemen. Na de incisie kwam echter'geen lipoom voor de dag, maar een blauw aderachtig
uitziende tumor die niet af te grenzen is, zodat de wond werd gehecht en de operatie
voorlopig werd uitgesteld'.6
Bij een borstamputatie in r885 zag hij zich verplicht
rloor het bloedverlies en dreigend. collapsus, die een paar aetherin.iecties nodig maaktcn, heI bij
hct rvegnemen van de klier te laten, clie rvij nret vecl moeite met skrmp goveld uit hare omgeving
l()spellen, eÍ gcdeelten van de inÍiltratie om dc klier mocsten laten Titten.:

In maart 1886 voerde hij samen met zijn zrvager Hage een herniotonrie uit bij een'33
jarige hulponderrvijzer te Zuidland bi.j wie enkele dagel eerder
in den lirkerscrotaalzak cen worstvorrnig gezwcl rvas ontdekt. Na opcning wàs cerst duideliik den
teslikel met epid),mitis en daarbovcn den reeds blaut'verkleurder darm tc zien. Na rep,)!itl.'\'rn
de darm werd de huid gcnaaid en dcn testikel nan zijn loI overgelaten.s

In juni

1888

voerde hij een herniotomie uit bij een patiënt te Zuidland.

!locit, de darm galgreneus is, de man nog meer gccollabeerd ziet,
urrrdt van verdere operatie afgeTien. de i\'ond gehecht cn de man aan ziin noodlot oyergcg€ven.e

Daar er nog steeds veel vocht

Bij een operatie van een tuberculeus gezwel in de knie bij een patiënt te Zuidland in

ianuari r889 werden
met bijtel en hamer een aantal caricuze stukkcn been zoowel vaD lemur als van tibia verwijderd

maar toen het niet gelukte al het carieuzc been te vcrwiideren werd beslotcn er een einde aan
maken, doch dc man wildc zich wegcns zijnen droevigen algemeenen toestand niet laten ampu-

In

augustus rgoo besloot

hij

een herniotomie

uit te voeren bij

een

patiënt

te

Goudswaard. Na de incisie
kwam er een darmlis met cen gat er in en bleek er eene Littre'sche breuk" tc zijn met zeer nauwe
breukpoort; na klieving daarvan gelukte het tlarm naar buiten te halen, er kwam toen ccne vrij

grootc hoeveelheid gele darmiahoud naar buitcn. Na hechting van het mesenterium aan de huid
2.+ uren later.''

wcrd verder alles in situ gelaten en overleed de man

Naast verslagen vaÍl tandextracties en kleine kunstbewerkiugen, zoals het incideren
van dir.erse, niet nader omschreven abcessen, het wegnemen r.an onderhuidse gezrvel1en, zoals liporren'1 en atheroonrkystes,'r en enkele gevallen van u,egname van epithelioonr,'5 legde Hers in zijn dagboek diverse beschrijvingen vast van hct 'uitrukken' van
neuspoliepen,"'r.an nÀBelextracties bii ungues incarnati,'; de chirurgische behandeling
van het ganglion'r en virn panaritium. Een aparte plaats werd hierbij ingenomen door de
behandeling van de antrax. Het inciderer van dezc pustula maligna (miltvuurpuist,
karbonkel) rvas kennelilk de enige therapie die hij kon toepassen bii deze uiterst besmettelijke en vaak zeer ernstige aandoening. Tussen r88z cn r893 beschreef hij lregen
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gevallen waarin hij een antrax incideerde.re Het'knistert onder het mes'noteerde hij in
r888, als bijzonderheid bij het maken van een'kruissnede in ecn zeer pijnlijke carbunkel

in den nekl'o
Fimosis was in alle gevallen de indicatie waarop hij, althans in de cerste drie jirar van
zijn praktijk, een circumcisie uitvoerde.'' In enkele gevallen rvirs empveern de indicatie
om tot ribresectie over te gaan.:: Eenmalig is de vermelding van de castrJtic \ Jn een
'man tusschen 60 en 7o'rvaarbij hi; in juni r89z zijn collega Cornelis Flohil in Numansdorp assisteerde.'r Orthopedische atwijkingen als pes varusrr en pes equinusr5 werden
door Hers nog in 1886 door tenotomie van de achillespees en gipsverband gecorri
geerd.

t O.1 HERNIOTOM IE
Afgaanr.le op dc frequentie waarnree hij deze operatie uitvoerdc of deze althans in ziin
dagboek beschrijfi, was de herniotomie of breuksnijding een operatie die ongetrvijfeld
diens bijzondere interesse genoot. Hiervan getuigen tevens de rcferaten clie hij aan dit
onderrverp wijddc. Op de wetenschappeliike veÍgaderinS, gchouden in de Algcrneene
Vergadering van de NMG te Nijn.regen op 2 juli r888, deelde hij een gcval mecle 'van
een beklemde breuk, rvaar hi.j geene geforceerde taxis beproctde, maar reeds 5 uur na
het ontstaan dcr beklem m ingsversch iinselen, gemeenschappeliik met Dr. Lodder, den

patiënt opereerde. Bij de operatie r{às geene verklcuring der huid, de breukzirk rvas
zwart en vuil, dcn darm gaDgraeneus over een lengte van 1o centinleter. De wond werd
gesloten en de patiènt overleed aan collapsus'.'6 Op een verglirdering van de Aídeling
De Zuid-HollanLlsche Eilanden van de N'MG, gaf hij in 1894 'cen overzicht van dc
breuksnijdingen die hij in zijn cigen praktijk had vtrricht"i en in r895 sprak hij over
'een drietal herniotomieön binnen korten tijd verricht'. Nadat bii deze pratiënten onder
chloroform-narcose de onmogeliikheid om de brcuk te reponeeren rtas geblekcn, n'erd
tot de operatic overgegaan, voordat overigcrls nog verschijnselen viln beklelrlming
aanrvezig waren'.'3 ln rl]92 discussieerden de leden van de afdeling ovcr de vraag of een
meer conservatieve behandeling, door inspuitingen van alcohol''e een acceptabele therapie was of niet. [n r885 had Hers in zijn dagboek genoteerd hoe bij een herniotomie
die hij samen met zijn collega Locldcr uitvoerde bij een 74-jarigc armenpatiënt met een
'Littresche breuk', de'tumor onder systematisch bedruppelen met aether lrel kleiner
rverd, maar nog niet te reponeren wasl rn Terwijl Lodder nog in 1881, als stelling bij zijn
proefschriít had gcponeerd'lnspuitingen van alkohol rondom de breukpooÍt bij hernia
scrotalis non inaarcerata r'erzuimc men nooit',r' u,ecs deze in r89:'op clc re vergadering
Ivan de Atdefing De Ztid -Hollandsche Eikttrlervan de NÀíG], toen tie inspuitingen
met alcohol bij breuken tcr sprake kwamen, op de nadelige gevolgen, die hij gedurende
de laatste jaren ondervonden had en die z.i. aan die injccties mocsten toegeschreven rvor
den, als moeie)ijk reponecren na incarceratie en de talriike adhaesies bij hcrniotomieën'.r'
Had de chirurg in de jaren tachtig van de negentiende ccuw nog eerl con5crvatieve

instelling en opereerde hij alleen op absolutc indicatie. van ianr tot iaar koll zi.in indica
tiestelling ruimer worden. De eerstc modernc hernin-operatie voor een niet beklcmde
breuk had plaats op l fcbruari r89r in Utrccht. Spoedig volgclen meer (lper.rtics, er zo
waren er tussen l89r en rgoo 212 pntiënten die in Utrecht deze operatie (hernia inguinalis, liesbreuk) hadden ondergaan. AI deze operaties werden door de hoogleraren zelf
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uitgevoerd, wat een indicatie inhoudt van hct belang dat deze aan die ingreep hecht
clie Hers in zijn dagboek beschrcef en die hijzelf uitvoerde, herstelden 21 patiënten,9 overleden kort na de operatie.

tcn.! Van de 3o herniotomieën
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In alle door Hcrs beschrcven gevallen werd een tracheotomie (keel- of luchtp iipsnede )
uitgevoerd bij difterie waarin acute stikkingsnood optrad als gevolg van luchtpijpstenose
door vorming van'valse membranen',ra In juli r88z werd hij door zijn zwager Hage in
Zuidland ter assistentie geroepen bij een nleisje dat in'stikkingsnood'verkeerde.15 In
juni 1896 wcrd een tracheotomie uitgevoerd bij een vij!arig jongetje in Hekelingen dat
'stenose-verschijnselen behield nadat eerst lanti difterielserurn was ingespoten'.r6
Hoezeer Hcrs zich van cle risico's bij deze opcratie bewust rvas blijkt ook uit het feit
tlat hij slechts in uiterste rood tot deze ingreep overging: nadat hij in februari r884 "s
morgens bij een eerste bezoek' bij cen patièntje van 4 jaar in Go idschalxoord 'verlengd
inspiriunr met croupeuze bijklaDk, ook schor hoesten cn praten'en bij 'auscultatie
achter, slechts zwak vesiculair adcmen'had vastgesteld, werd hij "s middags ten 4 ure
rveet geroepen' en constateerde nu:
Het kind is asphyctisch, handen cn gezicht koud, b)auw, oogen half 5lesloten, sopor, pols bijna
liet te voelen, de inspiratie schr:r, dc flanken van de borst en het epigÀstrium gaan bij iedere
inademing vcr naar binnen.r: Na de opeÍatie die binnen een uurtie met Lodde. plaatsvond, liet
het zich aanzien dat het leven vàn het kind was gered: Het kind blijft na de operatie slapen- Den
volgenden morgen ligt hct kind nret roode kleur, volle frequcnte pols, warme huid. Het brengt
door hct buisje voortduretd sero pr.rrulente stoi te voorschijn, die echtcr met niet bizonder veel
kracht rvordt rveggeslingerd. Ceen nrembrancn.
's Middags ten twee ure begon het kind te braken en had gelijktijdig ontlasting. Daarna werden
volgens de ouders de respiraties frequenter en kreeg het kind het benauwdl Toen ik kwam, was
het kind kortelings overleder.rs

t)e duidelijke afnarne van het alntal tracheotomieën na rgro moet ongetwijfeld in verband worden gebracht met de scrumtherapie bij difterie. Dat het inspuiten van het
'heilserum'niet in allc gevallen hielp, blijkt uit de casus die Hers eind november 19rr
noteerde. Nadat hii

bij een kind van r4 maanden, dat ivat schor hoestte e»'den ganwillcn zuigen vond hij een hij lichte stÍidor en'eene witte vlek op eene tonsil.
's Andcrdaags te 7 ure .onstate.rdc hii een zwakke pols, lividc Uoodkleurigl, witte ooren, warm,
onrust, stridor af cn toe, neusvleugels bewegen niet, epigastricum wordt maar'!veiDig ingetrok
ken. 8 ure, pols bijna rrict te voelen, zoodat ik niet over opeÍeeren durf te spreken. Spuitje met
camferolie en gcreedmaken r.an instrumenten. Niet tot opeÍceren gekotu.'n omdat hel kind voor
dien tijd tías gestorven.'e
's avonds 8 ure was lieroepen

schen dag niet had

De tracheotomie die bchoorde tot de'chirurgie d'urgence'en gerekend werd tot de
'petite chirurgie'die iedere huisarts geacht werd te kunnen uitvoeÍen,+u werd door de
Arnhemse medicus llenssen in t9r5 echter omschreven als een voor cen niet-chirurg,
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lrloeilijke opwindende ingreep.ar Bii deze tracheotomie )ag de mocilijkheid veeleer in
hct tèit dat de plattelandsmedicus de techniek ervan moeilijk onder de knie kon krijgen omdat in de praktijk relatief weinig indicrties voorkwamen, waarbij tot deze
ingreep moest itorden overgegaan. Hoogst* aarsch ijnliik had Hers tijdens zijn opleiding
in l-eiden zelf gecn enkcle tracheotomie uitgevoerd of had hij zelfs niet eens de gelegenheid gehad ccn dergelijke operatie te zien uitvoercn. Volgcns de Leidse hoogleraar-chirurgie Val Iterson krvan'r immers \,óór i8u2, diphteritis in Leiden uiterst zelden voor,
althans gedurende de zeven jaren die hij er zelf als assistent rverkzaam was geweest, en
\das er orn die reden in het Ziekenhuis nooit één lracheotomie verricht,r' De ervaring
dic Hers als plattelandsarts bij het uitvoercn van cleze operatie had, rvas dus in belirng
rijke mate afhankelijk van de frequentie waarin hij deze aandoeningen van de Iuchtpijp in zijn praktijk aangcboden kreeg. Als medicus practicus stond W. Lingmont in
r9r5 lvellicht niet alleen met ziin vraag'Moet de snede ovcrlangs gemaakt rvorden of is
aau de tràusversa de voorkeur te gleven? [s de infcrior (bcdoeld werd de snede onder
de isthmus van de schildklier) zoveel meer gevaarlijk dan de superior?'.8 ln t886
beschreef Hers een tracheotomie bij een zesjarig jongetie in Puttershoek, waarbij hij
werd geassisteerd zijn Klaaswaalse collega Cornelis GroeÍreveld de Kater. Nadat de
incisie eerst was atgeteekend. en geen Lrloeding optrad en de Ischild]klicr niet te zien was, werden
de twee fasciën aÍzonderlijk op de holle sondc geklieftl, dc spieren Ínet dc holle sondc losgemaakt
en tocn nret stompe haken vancen gehouden; incisie met bistouri, chassaignac onr wond open te

houden. Na opening van dc trachea is het ol ik met lnijn mes in harde brij, die ook zichtbaar is,
q'crk. Lrr Lanule wordt daàrdoor S.\lokcn.
Twee dagen na de operatie zag Hers het patiëntje terug en stelde vast dat'de omgcving
van de canule niet verontrustend'was-'s Àndererrdaags vond zijn collega Groeneveld
de Kater echter koorts en'roode oedemateuse spekkige infiltratie beneden de rvond.
Naar aanleiding van een tweede bezoek aar de patiënt noteerde Hcrs:
Het kind speelt met een bcl, het valt mij op dat hij dit zoo onrustig doet, ook slaal hij telkens
alsofhij uiterst zenur,rachtig was met de vuist tegen de rvand van zijn slaapplaats.

I)e dag daarop noteerde hij
lk kreeg in den morgen van 6 Juni een brieEe dat de jongen dien nacht zeer onrustig rva< gcweest
pijn op de borst klaàgde. De Kater vond s middags eene lemperatuur vàn 40? bij
respiraties
en
r3o polsslagen. De roodheicl had zich uitgcbreid, daarbii spekkige infiltratie
5o
zoodat De Kater zijn vingcÍ een wcinig daàrin kon drukken. Hij verbond de wond efl schreefl

en over hcvige

gram Quinine voor. Het ond!'rzoek dcr borstorganen leveÍde niets op.
's Anderenrlaags bezocht Hers opnieuw de patiënt:'De jongen hceft daarop 's avonds
weer hevigc koorts gekregen, wir5 erg onrustiS, haaide zclf het buisje uit de canule,
klaagde over hevige pijn op de borst, hij is daarop stil gaan liggen en is toen gestorven'.
Hers sloot de aantekening van die dag af rnet de opmerking:'Hct is mogelijk dat eene
lagcre incisie door eenen beteren afloop gerolgd zou zijn geworden'.r+
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In 1889 was \ran Iterson van mening dat'aan de tracheotontia infèrior de voorkeur
gegeven moet worden boven elke andere wijze van opening der luchtrvegen en prees
hij het gebruik aan van een door hemzelf ontworpen tang,'lvaarin een propje watteD
l'erd gekneld \\'aaÍmee de trachea kon \\.orden schoongcveegd'.r5 Enkele miranden na
Van ltersons'publicatie was Hers in cle gelegenheid cleze nieuwe methode in zijn eigcn
praktijk toe te passen. Op 24 september r8119 maakte hij voor hct eerst ntelding van
een tracheotomie'r,olgens de methode Iterson'16 rvaarbij het kind stiert, drie l.eken
later gevolgti door een trveetle operatie volglens deze methode bij het zesjarig zoontje
van'Mien de rverkster', De operatie zelf rvas'vrij makkeliikl Na de incisie blec'k dat
a.n
*crden met de met uàtten \.oorziene ItcÍson'sche tan!!ver\vijderd. Na de operatie bleef
de stridor voortduren, het kind zag bovendien wasbleek, kwam nict goed bij, draaidc zich rrog
de binnenkant van de trachea was bedekt met mcmbranen, ook lirger dan incisie warcn die
\1,czig en

enkele malcn om en stierfongÈveer

1

r/2 uur na de operatie.rl

Het sterftecijfeÍ lag in die jaren bij dezc ingrecp nog bijzonder hoog. Van Iterson
noteerde dat vanaf 1882, toen'de ziekte niet meer i{eek en slechts geringe schomtttelingen in de frequentie der gevallen werden waàrgenomen' \'an de roo geopereerden er
55 genazen,'een resultaat zoo gunstig als tot dusverre, naar lni.iI weten, door nie]nand
werd verkregen'.r8 Van de r20 patiëntjes die hij tusse11 1889 en 1894 opereerde overlede'n
et 4t of )4,11o/o. ae C.F.A. Koch (r8i9 r950), die toen als assistent verbonden was aàn
het Burgerzickenhuis tc Amsterdam,5n behaalde in de iaren r887 en r8ti8 respectievelijk
42,4 en 18,8 procent gienezingen.i' Hoe men in het tildperk voor de ontdekking van de
serumtherapie worstelde met diftcrie blijkt nog uit een referaat over tracheotonlie
waaÍin Hers'zwaSer in juli r886 een sterfte viln 8oo/o rapportecrdel5'Bij de acht operaties
die Hage in de zomer van r8u7 uitvoerde bij kindercn boven de drie iaar kon hij slechts
één redden.i In zijn dagboek maakte Hers melding van tu'airlf gevilllen waarin hij zich
genoodzaakt zag tot een tracheotomie oveÍ te gàan. ln alle gcvallen ging het om difterieof crouppatiëntjes dic aan een acute vorm vaïr larynxstenose leden. Slechts drie van de
twadll patientje\ o\(rleefdcn de optr.rtie.

í 0.3 TONSI LLOTOMI

E

De tonsillotomie (en tonsillectomiett) r,as kennelijk een operatie die Hers zelfuiterst
zelden uitvoerde. Ecn eerste verslag van een dergelijke operatie, waarbij hij zijn zwager
Hage te Zuidland assisteerde, datecrt van r886:'Het gclukte niet dc andere tonsil te
verwijderen' noteerde Hers als bijzonderheid bij deze ingreep'doordat dien dc jongen
zoo te keer ging en mond niet open rrilde houden. Nadat wij hem in chloroformnarcose
hadden gcbracht, hinderdc braakscl en slijm en het dichthouden van de mond zoo dat
er nu helennal Diets te beginneo was'.t6 Dat hij zelden deze operltie zelf uitvoerde,
hangt niet alleen samcn met het feit dat in de jaren 80 90 deze ingrecp rvaarschijnlijk
in de regel in het ziekenhuis plaatsvond,j: maar karr rvellicht ook rvordc'n verklaard
door het feit dat hijzelf niet bepaald een groot voorstaDder van deze ingreep w.rs.
Nadat hij in februari t89j rverd geroepen bij cen difteriepatii'ntje d:rt aan'hevige stri

dor'leed en waarbij'te gÍoote tonsillen in Rotterdam waren verwijderd', overwoog
Hcrs nog tracheotonrie, maar 'het wirs te laat'. En als bedenking voegde hii hieraan toe:

to-i
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'Het is weer de vraag of verwiidering der tonsillen, de kans op algemeene infectie heeft
vermeerderd'.rr In ieder geval werd de tonsillectomic gaanderveg meer populair: in het
Rotterdamse Coolsingelziekenhuis vonden tussen 1884-1889 r2 tonsillotomieën plaats
en van 1890-1894 in totaal 26.te

1

0.4
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Een aanzienlijk aantal van de door Hers beschreven operaties kan worden ondergebracht in de rubriek amputaties. Negenmral deed hij verslag over een mammakrmie.60
In april r88z opereerde hij te Herkingen een vrouw met een'kippeèi-groot'gezwel in
de mamma:'Wegname van geheel de mamma, hechten met catgut, waarbij de wondranden niet geheel tegen elkander gebracht kunnen \\.orden, maar toch naar elkander
toegehaaldl6'llij een operatie in april r885 van een patiënte te Nieuw Beijerland met
een'harde scirrhus, zoo groot als een appel'zag hij zich'door het bloedverlies en dreigende collapsus'verplicht het bij 'het wegnemen van de klier te laten, die wij met veel
moeite met stomp geu,eld uit hare omgeving lospellen'6'en naar aanleiding van een
borstamputàtic, waarbij hii in november 1893 zijn Klaaswaalse collega D.T. Groenewoud assisteerde, noteerde hij:'!-r is zooveel huid weggenomcn dat de voorranden niet
bijeen kunnen rvorden gcbracht zoodat de wond over een groot gedeclte per secundam
zal nroeten genezen'.ór Een zeker Diet alledaagse ingrecp was dc penisnmputatie die hii in
1891 verrichtte hij bij een man met een'groot bloemkoolgezlvel van het voorste gedeel
te van de penis'; ór in 1896 amputeerde hij de penis bij een patiënt met een'belangrijk
carcinoom'.6i
Aanzienlijk groter rvas de frequentie u.aarmee Hers amputaties van de ertrcmiteiten
uitvoerde. Voor de ontdekking van de'genezenderr invloed van de zon in het hooggebergte, werden alle tuberculeuse gervrichten verrvijderd'aldus Van der Hoeven in
1929.óí' In augustus 1882 amputeerde Hers bij een patiënt te Westmaas'een onderbeen
met de cirkelsnede'wegens'calieus beel met etter',6; Bij eetr patiënte te Ceervliet die

aan'cariës sicca'leed en'al in geel jaren kon loopen'arnputeerde hij in maart 1886

eeD

voet.6! Eind ap.ii 1888 voerde hij een amputatie 'halverwege de riij' uit bij een jongrn nlet
'tubcrculeuze gonitis'die'de laatste weken zulke hevige pijnen had dat hii steeds op zijn
stoel bleef zitten en door de minste aanraking hevig piin leed16, Bij een patiënt'bii wie
rvij dezen u,inter €enen grooten sequester uit het kniegervricht hadden lr.eggcnomen'
amputeerde hij eind juli r889 de linkerduim lvegens cariësi" en in iuli t89o anlputeerde
hij bii een jongetje de linkerpink'rvegens spina ventosa'.11 In rnei r89o voerde hij bij een
meisje een amputatie van de dij uit'rvegens hevige tuberculose van de linker knie':'en,
geassisteerd door zijn zrvager Hage, deed hij in april 1892 te Zuidland een soortgelijke
operatie'bij eer'meisje dat in gcen zes jarel geloopen had wegens een ziekc knieltr

10.5 DE OPERATIE
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Over de omstandigheden waarin hij de p:rtiënt'aan huis'opereerde zijn in zijn dagboek maar enkele schaarse bijzonderheden te vinden, hetgeen op zichzelf een indicatie
kan inhouden voor het Íèit dat hij op dit puDt wcl wat gewend was. Zo herinnerde hij
in tgrj aan ecn operatic uit het begin van zijn praktijk,'een ovariotomie, in de rvoning
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der patiënte, die zooals de echtgenoot later vertelde, door hcm was bijgervoond, omdat
hij een gaatje ia de zolder had Seboord cn daar door gekeken had'.:+ Veelal ontbraken
tijd en middelen om de doorgaans kleine woonkamer tot een geschikte operatreruimte
om te vorrlen. In de eerste plaats diende voor voldoende licht te rvorden gezorgd.
Kunstlicht irr de vorm van een zwakke, gelige schijn val een petrolcumlamp was beperkt
of zoals een collega-tijdgenoot van Hers, opmerkte'allertreurigst'.:t In noodsituaties
was het gebruik van een petroleumlamp of een carbid-fietslantaarn om het opeÍatieveld te verlichten, zeker ten plattela[de, geen uitzonderin9.:6 Zo behandelde hij in
augustus r8ti2 eeD patiènte die hem 's nachts thuis opzocht met een spuitende arterie
in de hand -'de patiënte komt tot nrij met tal van bebloede doeken, rvaarbii het bloedende vat in den nacht niet heel makkelijk kon rvorden gevonden'.:i Uit diens schaarse
lantekeningen hierover, kan wcl worden afgeleid dat daarom, indien de conditie van de
patiënt het enigszins toeliet e,r de operatie kon rvorden uitgesteld, het tiidstip waarop
deze zou rvorden uitgevoerd, zodanig werd gepland dat maximaal van het zonlicht kon
rvorden gebruikgenraakt.
In enkele gevallen waarin de operatie ten huize van de patiënt plaatsvond en Hers
een specialist in consult riep, bracht deze zijn eigen operatietaf-el mee: toen hii in januari
r895 de Rotterdamse gvnaecoloog A.G.Th. Becking assisteerde bij een opcratie varr een
ovariaalkvste bij een van zijn patiëntes, noteerde hij hierbij dat de operatie, die bij de

patiënte'aan huis' plaarsvond en 'geschiedde op een tafel van 1'rendelenburg met
ophangen in de knieën'.i3 Deze (portatie\.e) operatietafel, die in r88,+ was geïntroduceerd

door de Duitse chirurg Friedrich Trendelenburg (t844 r924), vergcmakkelijkte

de

werkmogeliikheden van de chirurg bij buikoperaties (de zgn.'Beckern hochlagerung'
of lendenligging).
In de regel gebeurde echter de operatie op de keukentaíel.7e Zo noteerde hij in oktober
r882 bij een herniotomie: 'Nadat de instrumenten waren gereed gelegd' werd'de patiënt
op de tafel gelegd'3n en toen begin mei r89:'werd besloten tot de sectio Caesarea over
te gaan'rverden de'instrumenten gereedgemaakt, de vrouw schoongemaakt en op
eenen tafel gelegd'.3'

10.6 DESINFECÏIE
In een niet nader gedateerde aantekenirg noteerde Hers, die zichzelf typeerde als een
medicus dic in'den voor antiseptischen tijd was opgevoedls'
Het is echler niet voldoende dal i:rstrumenten eÍ verbandstoffen aseptisch zijn. De woid kan
toch geïnfecteerd worden, vanuit het lichaam rvat o.a. geschieden kan bij àppendi.itis. Operatie à
froitl uit vcrborgen plaatsjes kan dan infectie door bai:teriën komcn. Dit kan niel geschieden b.v.
bii tsassini lradicale operatie !an ecn liesbreukl omdat u,cefsel daar 2lezond is. loch kan er dan
draadettering konrcn. Nict zozeer de draadettering van de oppervlakkige hechtingcn die vroeger
toen men mindcr antiscptisch werkte bijna altijd optrad, aar ettering om de diepe vcrzonkcn
hechtingen. Men ziet dan dat de operatie de eerste daSen zonder stoornis verloopl tot cr opcens wat
koorts en pijn komt en mcn door incisie een kleine druppel dikke gocdaardige pus kan ontlasten.
Dc draden kunnen hier de schuldigen zijn maar dit behoeft niet ahijd, de luchl en de handen zijn
soms gevaarlijk. Nu leert de ondervinding dat het toelaten van ral van studenten, enz. als toc
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s.houwers bii eene operatie de kans dal cr bacterièn in de $ond \'dllen niet bizonder \-eel vermeerdert te meer omdal die bactcriën bijna steeds toch niet pàÍhoBeen zijn maar de mogelijkheid
bestaat dat de doctoren enz. pathogene bacterièn bii zich hebben cn er Lrcstaat toch altijd gevaar
dat daarvan één of nreerdere in de wond valien.

Hoewel hij het in zijn dagboek niet uitdrukkeliik verureldt, mag men er vrnuit tiJrn
dat bii de operiities die hijzelf uitvoerde 'zorg werd gedragen voor desiníectie van de
handen'.3r Hers opereerde met blote handen. Het gebruik van opelatiehandschoenen
rvas nog een novum dat zelfs in de ziekenhu ischiru rgie nog niet overal ingang had
gevonden. In 1889 stelde de Utrechtse hoogleraar chirurgie Rotgans vast dat'in den
allerlaatsten tijd zelfs muilkorven en handschoenen zijn ingevoerd, opdat van mond
en handen van den operateur geen bacteriën de rvond kunnrn bereiken'en rvas tevens
van mening dat'de resultaten dcr aseptisch geschooldc chirurgen voldoende waren om
te hopen ciat deze zaken zoo goed aJs de glazen operatie kamers al te geile uitloopers
van den stam der asepsis zullen blijken te zijn'.3r Nochtans was het'r,ooral Sikerneier
uit de kliniek van Rotgans, die aan de hand van uitvoerige en zorgvuldige studies het
belang van de voorbereidingen van de patiënt, alsook van het dragen van garen handschoencn door tle chirurg aantoonde'.3t'De ondervinding leert', aldus Hers in r9o5,
'dat die door de zorgvuldigste desinfectie niet steriel kunnen rvorden gemaakt. lV1en
heeft daarom aangeraden met hàndschoenen te opereeren.só Met gàren handschoenen
gaf ook niet veel want dan wemclt het weldra van de bakterièn, maar met guttap€rcha
handschoenen gaat hct goed. [)eze rvorden dan ook vrij veel gebruikt; het is rvat duur
want men kan zc maar een paar keren gebruiken en ze kosten ongeveer Dfl. r.5o. Maar
t1§ce of drie paar handschoelen per operatie rvegcn wel op tegerl de kans dat een
pÀtiënt r4 dagen Iater clan andcrs het geval kan zijn, het ziekenhuis kan verlaten'.3: I.
Boerema, die in het begin van de jaren twintig zijn opleiding genoot, herinnerde zich
dat hij 'als jongste assistent nimmer handschoenen mocht dragen'en'het opereren met
blote handen hari gelecrd. Alleen de professor droeg handschoenen, op rijkskosten. De
hooídassistent had uit cigen zak een paar dikke Franse gummi sectiehanclschocnen
aangeschaft; maar die trok hij w.eer uit als er een peritonitis bleek te bestaan, want dan
vond hij de darmen te Blibberig om met gummihandschoenen vast te kunnen houden.
N,londlapjes rverden toen helemaal niet gebruikt; de Iucht ryerd als ecn mogeliike bron
van infèctic als bijna te verwaarlozen beschouwd'.
Het ontbreken in zijn dagboekaantekcningen van een expliciete vermelding van desinfectie van het opcratieveld, betekeat gecnszins dat deze niet zou hebben plaatsgevonden.
t)uidelijk was zijn aandacht geÍixeerd op de technische aspecten van de operatie - de
incisie, de rvondhechting, het gebruik van enkele r.oor hem nicuwe instrumcnten - en
was de desinfectie al een vanzel[sprekende voorbereidende routinehande]ing geworden
dic hij nict de moeite van het vermelden waard vond. Dat desinfectie we1 degelijk
gebeurde, is te lezen in een gedetailleerd operatieverslag dat hij al in r88z in het Ner/erIondsch Tiidschri.ft voor Geneeskunde publiceerde. Hieruit blijkt dat bij een hernioto
nrie 'de vrouu werd gechlorofbrmiseerd, het operatieveld met zeep en eene 5 pct
carbolsolutie afgcwasschen en de instrumentcn in eenc 5 pCt carboloplossing werden
gelegdlss Bij de beschrijving van een herniotomie, waarbij hij in maart r9r5 zijn Numansdorpse collega Cornelis Flohil assisteerde, r-ermeldt hij uitdrukkelijk dat deze het operatieveld clesinfectcerde door dit'cerst te penseelen met een watje met jodium'.se
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10.7 NARCOS
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Bij zogenaamde kleine kunstbewerkingen, nraakte Hers eerder uitzonderlijk gebruik
van een'verstuiver van Richardson', een spraytoestel genocmd naar dc Ierse arts B. \\'.
Richardson (1lil9 rSEJ),eo waarmee een etherspray op het betrokken lichaamsdeel uerd
verstoven.'Het schijnt dat dit de pijnlijkheid iets nrinder maakt'merkte hij enigszins
weinig overtuigd op toen hij begin juni r882 een i,rcisie in een vinger maakte bij een
patiènt die'niet wilcle geïncideerd worden zonder aethersprav'.e' In juni r8t|3 maakte
hij opnieurv gebruik van plaatselijke verdoving ntet etherspray bij dc''u'eg,nanre rrn
in gegroeide teennagelsl waarbij hij aantekende:
de hevige kou is een onaangenaanr gevoel. Op mcerderc roodhcid van loer volgt blitzsnell (nlen
ziet de bleke kleur voortschrijden) bleckheid. Het afnemen der nag.ls wordt niet ge!oeld. Eenige

minuten later, als hst bloed weer instroomt, r,i.ordt hevige pijn gevocld, die cchter wcer spocdig

ophoudt.,'

l)at hij bil dergelijke'kleine kunstbewerkingen', maar \.oor de patiënt meestal uiterst
pijnlijke ingrepen, eerder bii uitzondering gebruik maakte var plaatselijke piinverdoving blijkt indirect uit een aautal dagboekpassages. Zo ontbreekt de vermelding van
c'nige Iokale verdoving toen hij in december r88-l een'incisie van : cm in dc'zool van
de voet' maakte bij een n-reisjc dat'voor eenige dagen een naald in den voet had
gerrapt'er en roen hij vijf dagen later bij een patiente een incisie maakte in de duim
wegens panaritium, noteerde hij als bijzonderheid clat'het meisje bij tle incisic niet Up
de beeD krranr',er ecn vaststelling die men ongetrvijfcld moet zien tegen de achtergrond
van het feit dat hij in geen enkel van de gevallen van het incideren bij panaritium dic hij
tussen 1882 en r89o noteerde, melding maaktT,an enige \-orm van lokale pijnverdoving.
Ook bij de meestal summiere aantekeninSen over tandextracties laat hij de vermelding

pijnverdoving achterwege.
Bij algehele anesthesie mirakte Hers in de regel gebruik van chlorofbrm. Op een kapje
dat over de mond en de neus van de patiënt lverd gelegd, rverden enkele druppels chkrro
form gesprenkeld. Soms was de patiënt'metern weg'e; en'verlicp de chloroformnarcose
zonder tegenspoed',eó in andere gevallen had'de patiënt veel chloroform noodig'!: of
duurde het'zeer lang eer de patiènt gechloroformiseerd rvas'.e8

lndien mogelijk, werd zonder narcose geopereerd. \rrees voor chlorolbrmvergiftiging
en hartstilstand speelde hierbij een rol. Daarnaast was het brirken na de operatie een
van de meest hindcrlijke bijverschijnsclen T'an de chloroformnarcose. Na een operatie
rvegens empveem bij een kind te Zuidland in r889 noteerde hij als bijzonderheid:'Het
kind dat gegeten had, braakt veel'ee en na cen hcrniotomie in ianuari r89i bij een
pltiënte te \\tstmaas, merkte hil op:'Patiëntc braakt nog cen weiirig, wirt waarschijulijk
rvordt veroorzaakt door de chloroform."'o Nlen kriigt de indruk dat als het maar even
kon de narcose achterwegc werd gelaten: bij een pijnlijke repositie van een geluxccrde
arm noteerde hij in 1883 als bijzonderheid dat 'alles zonder chlorofor m' gebeurde;""
daarentegen krvalificeerde hi.j iD r892 eeD patiënt Inet parafimosis bij u.ie het'terugbrengen van rle glans'gebeurde onder chloroformnarcosc als een'gevoelige man'."''
Blijkbaar had mcn in die tiid nog cen hcilig ontzag voor de narcose. Volgens de
hoger genoel.rde Arnsterdamse chirurg C. F.A. Koch, gebeurde in de jaren tachtig dc
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tracheotomie in het Amsterdamse Kinde rz ieken huis steeds zonder narcose.'De pijnlijkheid der operatie is zóó gering en de duur der operatic zóó kort, dat ik niet besluiten
kan den ernstigen toestand, rvaarin de kinderen reeds Yerkeeren, door het gevaar dal de
narcose toch steeds medebrengt, te vergrooten'.'"r De Rotterdamse chirurg Van Stockum
zei in r9ro, dat hii bii struma-operaties alleen even narcose gaf met'wat chlooreth,vl gedu-

rende het aanbrengen van de huidsnede en in rgrz gaf Stràter'o'+ bij laparotomieèn
rvegens maagcarcinoom alleen narcose tiidens het openen en sluiten van de buik.
Gedurende de operatie in de maag was de patiënt dan in het geheel niet verdoofd'."';
Begin juni r9o3 maakte Hers melding van een gelijkaardig geval. Naar aanleiding van
ccn'opcratie aan de nraag'door Guldenarm bij een van zijn patiënten noteerde hij als
bijzonderheid dat de'narcose werd opgeheven nadat de huid rvas doorgesneden en de
maag en de darm naar buiten u'as gebracht, het hechten van en het peuteren aan den
darm is niet zoo zeer pijnlijk, toen rveer chlorofbrm gcgeven om de huidrvond en het
greritoneum te hechten'.'o6

Tijdgebrek speelde ongetrvijfeld een rol bii de'tracheotomie rvegens stikkingsnood',
rvaarbii hij in juli r88z zijn zwager Hage assisteerde. De patiënte werd
a.hterover gelcgd met de hals. Er wordt niet Sechlorotbrmiseerd, patiènte blijft toch liedurende
de operatie voortdurend stilliggen. Vrij groote huidsnede vanaf den onderrand van de cartilago
cricoidca íhet ringkraakbeen van het strottenhoofd) tot op cen centimeter van het manubrium
sterni (het bovenste deel van het borstbeen). lvij zien niets van een thymusklier. Laag voor laag
klieven op de gesJeufde sonde lot de lrachea die altijd nog op cn neer gaat, volkomen vrij wordt.
Wc fixeren de trachea door er twee haken in te steken, waarop Hage incideert en de caflule
inbrengt. Patiënte ademt daarna, na eerst nog een weinig bloed door het buisje opgebracht te
hebben, rustig en valt direct in cen gerusten slaap rvaaruit zij 's morgens gezond i{akker wordt.'oi
De Delftse medicus Bruno Scheltema, een tijdgenoot van Hers, herirnerde zich hoe in
het begin van zijn praktijk'bi1 een groot deel van het publiek nog een sterke tegenzin
bestond tegen alles wat maar enigszins Ieek op een verdoovingsmiddel'.'o8 lllustratief
voor de vrees van de patiënt voor de narcose is nog het verslag van de ongetlvijfeld niet
alledaagse operatie waarbij Hers, begin september lgo6, door zijn Klaaswaalse collcga
Derk Groene*,oud ter assistentie werd geroepen. l)iens hulp was
ingeroepen bii eenen 52'jarigcn vrijgezel. zondcr beroep, een zonderlirrg met lele dwaze maar ook
enkele goede begrippen. Patiënt, lijdende aan een h1'drocele Ieen 'rvaterbreuk] of vochtophoping in
de tr.rnica vaginalis van de zaadball had een collega in Rotterdam geraadpleegd, die hem totale

extirpatie voorstelde. \trnemende dat deze operatie onder narcose zou piaats hcbben, maakte hij
zich over de nrogeliikheid, zooals hij zich uitdrukte'niet mecr wakher te zullen worden',2oo ang
s1i8, dat hij geheel var) djt ingriipen àfzag en het volgende op zichzelftoepastc. De r;>rratie run
hengslen en stieren meermalen bijgewoond heblrendc, achtte hij deze operatie zo eenvoudig, dat hij
meende dooÍ cen deÍgclijk iÍgriipen, dc aan hem bekende vloeiÍoflyel tc kunien verwijdcren.
Ter uitvoering van dit plan, bedieode hij zich van een scheermes en incideerde ziirr scrotr.rm,
langs de linkerbuitcuzijde over een lengte van bor.cn naar beneden van ca l2 cM, de huid totaal
klievende en aan den onderrand met dc punt van het mes, den breukzak doorborende, zoodat een
weinig vocht afuloeide. Patiént verwondcrde zich zozeer over de uitcenwijking der wondranden, clat
hij, hoewel hct ingriipen hcm, volgens zijn zeggen, niet veel pijn \.croorzaakte, toch van r.erder
operccren afzag en pooglde de wondranden door hechting bij clkander te brengen. Als hechtma-

\ \R( ()\t
teriaal gebruikte hij een klecrmakersnaald en z.g. zwart ijzer€iaren (dit ijzergaren wordt gekleurd
door een aftrcksel van gllnoten) beide gedompeld in slaolie. Deze loor hem zeer pijnliike handeling
duurde door het breken en weder vastknoopeD der draden onBeveer één uur. Zijn eigendunkelijke
en ruwe handelwijze mocst hij echter met hcvige pijncn boeten.
TeD slotte koD

uit de hYtlrocelc

onger,cer 3oo citlr helder locht worden ontlast, werdcn de rnondrlnden gcitviveeÍd l recht'gesneden, waarbij dood weefscl wordt wcggenomerr I en met den scherpen lepel alle granulatieweefsel ook

uit de diepte der wond vcrwijderd. Na hechting der wondranden volgde genezing per priman."'e

De ontdekking in 1884 van het coca'ine als lokaal- anaesth eticu m door Carl Koller
(r8sz rq++) betekende dat men nu ook ten plattclande over een relatief veilig anaestheticum beschikte. Zo schreef I.A. Ruvs in het NTG van r889: 'Des te mc(r mogen \! rj
ten plattelande, waar we soms uren wachten moeteni eer een collega ons van dienst
kan zijn, waar her soms bepaald onmogelijk is en het ook niet aangaat voor alle kleine
operaties, hulp van een .ollega ons van dienst kan zijn, hulp van een collega in te roe
pen, er ons in verheugen, dat we in de cocaïne een middel hebben, dat zonder narcose
te veroorzaken, zeer sncl en toch goed lokale anaesthesie bewerkt, daarbij die voordee
Ien heeft boven alle andere tot nu toe gebruikte.lnaesthetica, dat het geen àssi\tcnoe
voor zich vereischt en bijna gecn algemeene verschijnselen opwekt'."o Voor het eerst in
juni 1887 maakte Hers rlelding van het gebruik van cocaïnc, bij het wegnemen van een
'groot lipoom op den overgang van hais naar rug'.rrr Bij een poging om'een stukje
ijzer'uil het oo8 te verwijderen druppelde hij de patiënt'5o/o cocaïne in groote hoe
r-eelhcid in'. Het oog was'spoedig ongevoelig, maar ik kan geen vreenld corpus vinden'
noteerde Hers in januari r889 eD voegde er als bijzonderheid aan toe:'De man is ten
gevolge van dc cocaïnc spoedig zeer naar, begint erg bleek te zien als ienrand die van
zich zelÍ zal vallen. Toen hij buiten kwam, liep hi.j als een dronken n'ran'."' Dat de
andere, van latcre datunl daterende dagboekaantekeningen over het gebruik van cocaÍne,
operaties betroffen waarbij hij assisteerde en die hij dus niet zelI uitvoerde,"3 kan er
op wijzen dat hijzelf niet zo'n uitgesproken voorstander was van dit nieurve anaesthe-

ticum.

10.8 WONDBEHANDELING EN POST.OPERATIEVE ZORG
Als hechtmateriaal gebruikte Hers in de regel catgut."a Bij een operatie varl een hazeneen kindje van drie weken te Zuid Beijerland in r888 maakte hij nadat eerst'de
draden zijn losgegaa['een'hechting, thans met dikke catgutdraden'.rlt ln r884 maàkt
hij melding van een operatie door zijn L)ordtse collega A. Geiil van een'vrouw rn€t
eene blaasscheedefistel'rvaarbi.j gebruik werd gcmaakt van zilverdraad"l'en als bijzonderheid bij een operatie'wegens prolapsus uteri'dic Guldenarm bij eeo van zijn

lip bij

patiëoten in rgor had uitgevoerd, noteerde hij dat'rvegens hevig braken der vrourv,
twee metalen draden door den uterus werden gebracht'."i

Als desinÍectans voor wonden gebruikte Hers aanvankelijk een carboloplossing."3

\bor het afdckken van grote wonden maakte hij in 1881 gebruik van caÍboljute. Nog in
r88r naakte hij Bebruik van 'protectif carboljute' en 'carbolzwachtels' bij cen operatie
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van een groot gezwel (lipoom) ter hoogte van de rechter humerus'."e Na een clÍcumclsre
tegdc hij in rÍt8r een'verblndje rnet salicylwatte'r:" aan. Hoewel volgens de Amsterdamse
hoogleraar Korteweg salicyl watten'wegens hare te gerinSe elasticiteit'al in r88o

i{xrcn vervangcn door'kussentjes van carboliute"" beschreef Hers nog in

1887 een

ovariaalcvste-operatie rvaarbii de rvond rvcrd afgedckt met'iodo[ormgaas, salicyl\\'atten,
en natte hydrophile zrvachtels'.'" In rti87 maakte hij voor het eerst melding r'.rn ontvet
te'rr of'Bruns'sche wattcn',':1 waarmee de operatiewond wertl afgedekt. [n de jaren
l{t81-r892 maakte hij doorgaans gebruik van iodoform. De wondvlakten werden bestrooid met jodoformpoecler;r15 de operatienond rverd afgedekt met een jodoformgaas"n
of er rverd irr de u.ond een jodoformwiek':i ingebracht. In oktober 1882 legde hij een
'klein Lister'sch verband':ran nadat hij bij een kind een wondje had'gehecht dat was
gaan bloeden en rvaaruit vuile sereuze vloeistof'vloeit."8 ln januari 1886 legde hij een
'Lister'sch verband'aan bii een paticnt die silds enkele dagcn op de bovenarm een
zuelling vertoonde die rvas doorgebrclken en rvaaruit'r'eel vuile pus is nitgekomen'.''e
Vanaf 1867 was het regel gervorden our wonden af te dekken met het occlusieverband
volgens Lister: verbandgaas doorclrenkt in carbolzuur, hars en parafíine, met aan de
kant die de wond bedektc een beschermende laag taft'rn en tussen de verbandlage'n
batist oI NÍackiIrtoshstoft-, een met rubber ivaterdicht gemaakt stof, genoemd naar de
r.ritvinder, de Schotse chemicus Ch. Macintosh (r766-1843).111 Al in 1882 maakt hij bij
eeD maÍrma-arnputatie'rr hct eerst nrelding van een'gc'rvijzigde Lister'sch verband'.'ll
Na'rvegname van een groot lipoom op den overgang van hals naar rug' in 1887 coDstateerde hii cerl genezing pler] pIrimam intentionenr] nadat cle u.ond rvas afgedekt met
sublimaatgaas, perkamentpapier en hydrophile zrvachtels.'rr
Door de vaak relatief grote afstancl tussen de woning van de medicus cn die van ziin
patiènten was hct onmogclijk optinrale nazorg te bjeden en moest deze, aldus Hers,
nrcer dan eels rvorden overgelaten aan'als ziekenverplegers weinig geschikte omstanders"rt en c'en van zijn collega's stelde dat'de geneeskundige ten plattelande dikwerf
Jrict zooàls in clc steden zijn patiënteD z of 3 malcn per dag kon bezoeken en de plaatselijke behandeling dan rneermalcn moest worden overgelaten aan dc rurve handen
van dikweri bekrompen huisgenoten, die in deze veelal meer nadeel dan voordeel voor
de patiënten kunnen veroorzaken'.1'o
'Ioen hii elkele dagen na een herniotomie in oktober r882 de patiënte bczocht, vond
hij bij zijn bczoek
's morgens den 16en, dc toestand veel veranderd, de

Na het t'egnemen van verbnnd cn het wegknippen

vrouw drijft bijna in een vuil bruine massà.
de draden konrt er een worrn uit de opc

vln

ning en vee) bruine faecale massa.'r:

Nog in r9o: noteerde hij dat een van ziin patiënten die'trce keren da:rgs' door hem
was'gekathetcriseerd orntlat hij niet kon urineeren', toen'naar zi.jne zuster te NieuwISeijerland was gegaan' rvairr cle plaatselijke medicus lohannis du Boeuff'hct catheteriseercn aan eeDen neefvan den man heeft opgedragen'.'r8 Een man die in r89o'plotseling
rvas gaan lijcien aan moeielijke urinelozing clie atiappen had nodig gemaakt'moest
'zich nog dagelijks met eenen elastieken catheter helpen'.Lrs
Vooral bi.j de tracheotomic vormde de post-opeÍatieve zorS een extra probleem. Ile
canule, die in tle Iuchtpijp was ingebracht, diende immers gercgcld te wordcn schoongemaakt om te verhinderen dat er zich opnieurv membranen vormden rvaardoor de
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patiënt alsnog kon stikken. Na een tracheotomie bij een kind van bijna vier jaar te
Goidschalksxoord schreef Hers in februari r884:
De oudcrs verzekeren rnij dat zij en de buren herhaaldelijk het binnenste buisje lvan de canule

l

hebben ingebracht en uitgehaald maar dat het kind de slijm en de pus niet op konde brcngcn,
omdat daartoe de kracht schecn te ontbreken. Toen ik kwam was het kind kortclings oyerleden.'1"

10.9 TRAUMAÍA
De tràumata die Hers met een zekere regelmaat in zijn plattelandspraktijk te behandelen kreeg, vondcn grotendeels hun oorsprong in het agrarisch of aanverwant bedrijí.
Zo beperkte hij zijn therapie tot'rust en koud water'nadat hij in maart 1882 een'lichte
erisypilateuze roodheid'zag rond een'klein wondje'bij vrouw K. die'zich met een
mestvork in den voet gestoken had'.'4' Enkele maanden later noteerde hii het veel
ernstiger geval van'zoon B, tc G oid schalksxoo rd, die'zeer brakerig rvas en het zeer
benaurvd heeft'nadat deze vijf dagen eerder had'gehakt in den binnenkarrt van rechtervoet' en er'eene over den malleollus] intIernus] van het rechter been gaande wond'
aan over had gehouden.'r'Eind oktober 1884 hechtte hii een'overlangsche wond'bij
G. die ook in zijn'been had gehakt.'r: In november r88r'I behandelde hij een meis,e
voor een ulcus aan'den rechter vinger die ten gevolge van een trap van een koe \r'as
geschaàfd'. Begin mei r88z werd zijn hulp ingeroepen door een man die een'trap van
een paard had Sehad'en als gevolg hiervan'aan de binnenzij in den onttrek van malleolus internlus] van rechter been drie cent groote excoÍiàties'vertoonde. In maart
r895 behandelde hij cen lractuur bij een zoon vÀn Pieter K. die met een'arm beklemd
had gezeten tusschen een paard en den hoefstal"ai en iD l9o2 overleed een van zijn
patiënten'lla een slag vaD een paard tegeD ziin buik'.'a6 In maart r89r wcrd hij geroepen
bij A.W aan de Schulpendijk'die uit eenen boom was gevallen'. Het onderzoek van de
patiënt die'voortdurcnd kermde' was aanvankeliik onmogclijk; twee daSen later constateerdc Hers'duidelijk crepiteeren der ribben' en stelde de diagnose op'ribfractuur met
verwonding van de long'.'+: Vier dagen latcr was'de adenrhaling zoo reutelend' dat hij
vreesde'dat het einde nabij wasl De patiënt die "s avonds crg wild was, zoo dat hij
overeind in bed ging staan'overleed de volgenden nacht.'a3
Een niet alledaags ongeval overkrvam in mei t887
en dienstbodc uit deze gemeente, die wilde de binncnzijde van ecn dak schoonmaken. Doch de
ladder was veel te kort. Om dit te vcrhelpen nanr zii een ton en Legde over het gàt een plank en
plaatste daarop de Ladder. Pas toen ze de ladder beklom gleed de ptank en de ladder uit. Deerlijk
verwond $erd hct meisje opgenomcn.'le

Hers noteerde
Ze viel gisteren met beenen schrijlings op rand van regenton. BelanBriike bloeding. Gekneusde

rvond op het ondcrste gedeelte van linker schaamiip. Er spoot ccne kleine arterie, die echter na

korten tijd uit zich zelven ophield.rt"

( IIIRL

lll

RG

I\ DI IOID !R

Ecn gelijkaardige verwonding kreeg hij begin december r9o3 in behandeling bij een
vrouw die zeven maanden zrvanger rvas en die zich bij het'vallen à cheval op de bed
stceplank de vulva had bezeerd zoodat zij een groot bloedgezwel heeft van de rechter
schaamliP'."r

Niet alledaags maar ook geen zeldzaamheid waren biitwonden. In april 1883 ontdekt{,'
hij bij een meisje'op de dorsaalvlakte van de linker middenvinger een kleine furunkel,
die zij al dagen lang had en door den beet van ccn kalf veroorzaakt rvas',t) en in april
r885 werd ziin hulp ingeroepen bij een jongen, die'door eel hond u,as gebeten en een
rvond had aan de linkerrvang, onderlip en voorhoofdl'51
l\íet een zekere regelmaat daarentegen krvamcn traumata voor die hun oorsprong
vonden in de nog rveinig onrvangriike industriële activiteit. Zo wcrd in de vroege morgen
van z5 aprii r88z zijn hulp ingeroepen bii een man die'een slag van ecn r4asmachine had
gekregen en nu een luxatie vertoonde van den linkerarm in het schoudergewricht'.'t]
tsegin april 1884 behandelde hij een'knecht van smid Snijilcrs, dic een stukje van een
vingertop had afgeslagen, de nagel was middendoor, het atgeklemde stukie hangt nog
maaÍ door dun bruggetje samc'n'.'s5 In september r885 behandelde hij een'zoontje vàn
de weduwe Q.'dat'nret rechter wijsvinger tusschen cc:r machine had gezeten, zoodat
het voorste vingerlid er biina afg,edraaid is'en legde een'verband aan om te trachten
den geheelen vinger te behouden. Er is namelijk nog een bruggetje dat het vermoeden
wcttigt dat er van den de voeding nog iets terecht kan komcn'.''(' Begin februari r898
behandelde hij een'peesverscheuring'bijVan \'., die'bij het zagen aan de cirkelzaagbank
zich crnstig aan de middenvingcr dcr rechterhand verwond had'."i Onder chloroformnarcose maakte hij een'vergrooting van de incisie, rverden de einden der pees opgezocht
en met drie hechtingen bij elkander gebracht'.tt3 Begin augustus r906 werd zijn hulp
ingeroepen bij een werkman in de suikerfabriek', die'gekneld was geraakt tusschen
wand en tros'. Hers constateerde'op den buik en aan de dijen ontvellingen en verkleuring en drukking op den buik niet, in de rechterlendenstreek wel pijnlijk. Nadat hij
's middags nog de'urine had gezien, die helder was, vond hij "s avonds bij drukking
onder op den buik, in dc diepte, pijn'en had de man'iets gebratrkt'. Hoewel het zich
niet zo ernstig liet aanzien'is dc man 's nachts, zonder dat men het merkte overleden:
Enkele ongevallen vonden hun oorsprong in de activitcit in en rond de kleine haven.
Eind mei r88z schreef hij 'koud !{ater en .ust' voor bij een 'zoon L. van L.'bij wie de
'rechter knie gedrukt rvas tusschen een boegspriet en een aak'.'te Begin oktober 1884
kreeg hij het'zoontje van schipper Van D.' in behandeling dat'door een luik in het ruim
in augustus 1887 behandelde hij Goof den B. voor een'fractuur van
het linkeronderbeen' nadat'op de boot een touw om het becn was geslagen'.'6' In de

rvas gevallen"6u en

vroege morgen van :o.januari r885 reponeerde hi.i een arm van een rlan die 'bi.i het
ongeval der stoomboot tusschen twee booten in heeft gelegen, zoodat linker humerus
geluxeerd is'.'6'
Nog een andere categorie yar traumata waarmee Hers in zijn praktijk te maken
krecg rverd ger.ormd door de brandwonden. In februari r882 werd ziin hulp ingeroepen bij een'zoon van D.F., r4 j., die
met kruid had Sespeeld, dit is ontploft en de iongen heeft zijn geTicht en zijn handen verbrand.
Itcide zijn rood en warnr, oogharen zijn zryart verbrand,.onjun.tivae, vooral links ge'injicicerd.

Links ziet men een paar ninutieus klcinc zwarte stipjes op de corneal Trvce weken later had de
jongen'over bijna geheel zijn gezicht eerst roode vlekken en oen korst en etter gekrcgen. Llij kan
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door het etteren der oogranden en dc piin zijnc oogen biina niet opendoen. Cedurende al dien tijd
drupte ik hern dagelijks met solIutio] itropiÍe r/r2o in de oogen en bepot'ierde dc wonden mild
met iodofoÍm, zoodat'alle korsten zoo goed als verdwenen zijn zonder likteekens na te laten.'ór
Een gelijkanrdig ongeval deed zich in oktober r897 voor,
eenige jongeDs aan den Zinkwegschen

tocl

dijk alhier aan het spelen rvaren met kruit en het

deksel

van een doos met dit gevaarlijk goed gevuld hadden onr te laten onlploffcn. Dit had ook u'crke
liik plaats, toen een hunner over hct deksel gebogen Iag. Hij kreeg de volle lading in het aange-

zicht. Dr. Hers beval het jonge mensch, ca- r9 jaar oud, dat vrceselijke piinen lccd, naaÍ het
Ziekenhuis te Rotterdam te vervoeren.'d-r

Een voortdurende bron van gevaar vormde het nog in vele wonilgen aanwezige open
haardvuur.'óí Zo noteerde hij in augustus 1882 naar aanleiding van een onderzoek van
een kind dat 'nu en dan neer valt en dan bervusteloos is': hij zou als men n iet oppajte
in het vuur vallen'.'66 In december r883 kreeg hij een anderhalfjaar oud'kindje van Bas
den O.'onder behandeling dat aan de'rechter bil en kuit wàs gebrànd, en blazen aan
de kuit vertoonde en bij rvie'het vel van den bil reeds is afgegaan, zoodat daar de
roode bloedende cutis bloot ligt.'6i Niet zelden waren brandwonden het gevolg van het
verkeerd manipuleren van een petroleumlamp.'63 {atb.lEind augustus r8tii berichtte
het Nie riwsl;lrid over
vrouw die een petroleumlamp had aangestoken en benrerkte dat er te veel olic inzat. Ze zette
uit maar wàs vergetcn de vlan1 te doven. De vrouw probeerde
de brand met hare rokken te doven, deze vloog ook in brand. De vrouw rende naar buiten waar
voorbijgangers hct vuur van haar rokkcn doofden. Deerlijk gebrand aàn armen en benen verkeert
de vrouw in zorgwekkende toestand.'6e
eerr

de lamp op de grond en goot er olie

Over deze patiënte noteerde Hers
LinkeÍ hand en arm, cpidermis van volairvlakte van beneden arm heeft geheel losgelaten, de cpider'
nris der vingers is ook op verschillende prlaatsen wcg, aan de pink o.a. zoo dat zij er a)s de vinger van
een handschoen met den nageler bij hangt, ook het grote deel va» de epidcrmis van middenvinger

hangt er

a15

een handschoenvinger los overheen.

Nadat hij de vrourv enkele dagen had behandeld met'omslirgen met boorwater en olie'
kon hij vaststellen dat'beide armen en handen zoo goed als genezen'waren.'i"
Zeldzaam waren eveneens gevallen van intoxicatie. Eind december r88z nraakte hij een
korte aantekening nirar aanleiding van een kind van drie jaar dat'voor zeven weken bii
ongeluk loog had ingeslikt, daarna hevig had geschreeurud, maar de daarop volgendc
weken toch goed kon eten'.'i'EÍnstiger liet zich het geval aanzien van'de hoimeestcres
van de stoomboot'Oude Maas'die'geheel be!vusteloos was lievonden. Ze had een kit net
kolen neergezet voor ze naar bed ging. Uit deze kolen kwam een giftige damp vrijl'i'
Over dit geval van'vergiftiging nret kooloxidgas' notcerde hij eind november r885:
Zij had den nrcht in hut doorgebracht met koolvuur.'s lllorgens viji ure had men harr diep hooren snorkcn, te half acht had men hut opengcmaakt cn haer geheel bewusteloos gcvondeD. Bij

:1.+
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mijn bezoek te ro ure, bewusteloos, nvstagmus Ioogtrilling], rnen zict de oogbollen onder

de

ledcn heen en weer gaan, pupillen middelwijcl, de tanden zijn op clkaar geklcnrcl, en nict vrneen
te krijgen, zij heeft gebraakt, gezichtskleur donkcrrood, een poos geledcn i{it. lk nraak een injectie

mct ergotine, filr.erine en lvater; eenige uren latt'r rvas zij geheel biJ bcwlrstzijn.r:r

Traurnata als gevolg van verkeersongevallen waren in Hers'praktijk nog eerder zeldzaamheden. In juli r884 constateerde hij een ernstige armluxatie - her'olecranon staat
in zijn geheel naar achter'- bij W., die'van zijn kar rvas gevallen'.li+ In augustus r88i
legde hij een'gevensterd gipsverbirnd'aan bij een meisje van vier jaar dat'van een
lr.agen u.as geT,allen'er rvaarbii hii een'gecompliceerde fractuur'had vastgesteld van
de'rechter onderarm' met'opening aan de volairzijde van ulna, wiràrdoor men met
sonde op been kirn konren'.'tt In <le middag van r7 ;rpril rSSU rverd Hendrik V.,'een
bejaard en doof man, aan de Lange Voorstraat, dicht bij den l)ijk overreden door een
hounvagen.'V hoorde door zijn dootheid de rvagen niet aankomen, evcnmin dr- waarschuwingen die hem toegeroepen werden. De wagen ging hem over aangezicht en
borst. Hevig bloedende rverd de man opgenomen en in het politiebureau liebracht'.'/6
Hers, die het slachtofier de eerste'geneeskundige hulp verleende', noteerde die irvond
in zijn dagboek dat hij de man'eenige minuten voor zijnen dood Ihadl gezien; die'zag
uiterst bleek, de radiaalpols was niet voelcn, de adenrhaling happend. Na den dood
geconstateerd, fractuur links van de 3e tot en met de 7e en rechts yan de le tot en met
de 5e rib in de voorste rxillairlijn. Men kon het knirppen der ribben zeer duidelijk
hooren en bij bewegen en schuddcn vloeistofgeruisch waarnemen'.'/i Hi.i diagnosti
ceerde een'fractuur van den condylus'bij een zoontje van'B. aan de (rvakseu,eg'dat
'den:zen lseptember 1888] van een paard was gevallcn.'i3 In december r893 zag hij
'een cent groote zwelling boven het rechteroog op het voorhoofd' en 'bewusteloosheid
en braken'bij cen zoon van'Pietcr K. aan de Stoutjesdiik' die ook'yan ecn paard was
gevallen",e en voerman'lan \1'kreeg het advies'een paar dagen tc wachten alvorens te
gaan werken'nadat hij'voor eenige weken zijn hand had gekneusd, doordat een leidse!
er omheen sloeg'.'3o In r9o3 hechtte hij eelt'Dreer dan een decimeter groote wond aan

TRÀI]À\{ÀTA

den voorkant van het rechter onderbeen, waaronder het been bloot lag'bij Hein G. die
'r,an den wagen wirs gevallen'.rstHoewel een'telkens wedeÍkeerende klacht over het
lvoeste rijden met automobielen'aanleiding was tot een verzoek van de Commissaris
van de KoDingin in de provincie Zuid-Holland aan de burgemeesters henl te intbrmeren'omtrent ongevallen van eenigszins ernstigcÍt aard, die door mot()rrijtuiBen zijn
veroorzaakt',r8r blijken letsels als gevolg v.rn het gebruik van de nieurve vervoermiddelen als automobiel en fiets in Hers'praktiik nog tot de zeldzaamhedcl re behoren: in
oktober r9o6 behandelde hij een pijnlijke zwelling aan de knie bij nachtwaker Cornclis

M. die'door een fiets was omgcreden'.'31
Een nog beperkte categorie vormden de doorgaans ernstige traumata als gevolg van
ongelukken met de stoomtram, die al spoedig in de volksmond als'de mooÍdenaar'
werd aangeduid.tsa Zo berichtte begiD september r9o6 het NieurysDlnd ovcr een onge
val met de tram:
Zaterdagavond J.L. sprong een knaap van omslreeks r2 jaar op de treeplank van een passccrende
tram aan dcn Molendijk, om een eindje mee te rijden. Bii hct afspringen viel hij zoo dat een wiel
van ccn goederenwageo hem over'1 rechterbcen ging. Vreeseiiik vcrwond werd de knaap nààr de
woning vàn Dr. Hers vervoerd, rvaar hem de eerste hulp u'crd verleeld. Op aclvies van Dr. Hers
wcrd de jongen nog dezelfden avond naar hct Ziekenhuis te Rotterdam vervocrd. Nog denzclfden

avond wcrd het verwonde been onder de knie afgezet en Maandag rverd het «x boven de knie
geampuleerd.I3,

Het probleem van het isolement van clc dorpen in de Hoeksche Waard ten opzichte
van de zickenhuizen buiten hct eiland [rleek plotseling acuut, toen op dondertlag z
juni r9ro, even buiten de dorpskom van C)ud-Beijerland een spectirculair orgleval
plaatsr,ond met de stoomtram v.rn de Rotterdamse Tramrvcg Maatschappij. Iatb.5z
I

Omstreeks 7 uur versprcidde zich in deze genreente het gerucht. dat de tram die vau Goudstaard
kwam, arn den Zinkwegschendijk gederaillecrd was. Al spoedig wcrd dit gerucht bervaarhcid en
kwam men pcr fiets naar't dorp om geneeskundigc hulp te ha1en. Iiren we ons er heen bcgaven,
kwamcn we op den wcg reeds eenige meer of minder gekwetste passagiers tegen en vernanren we
dat de twce stokers op de plaats dood gcblevenTvaren. Lven voorbij den Grocnenrveg vonden rr'e
de ruïne. Dc

locofi(xicflag ter zijdc van den weg; die

was cen geheclcn slag orrrgcdraaid en Iag op

cen zij, terwijl de eerste passagierswagen. die direct achter de locomotief reed, tot boveniran de
diik uerd opgevoerd door den schok. Ile voorste afdecling, rvaarin de eerstc klasse, was gelleel

verbriizeld en ook in het achtersle gedeeltc was nict veel heel gebleven aan de eenc zijde. I)e passagiers in de eerste klàsse liepen dus, na het rnachinepcrsoneel, rvcl het rneestc gevaar. Een bejaarde vrouw en een heer, die zich in die afdeelins bevondcn,

beksa

cn

yrii ernstige kwetsurcn. De

vrouw vooral: bchalve dat zij eerlige lr,onden en schramnen aan I hooÍd opliep. brak zij ook haar
onderarm. \ran de passagiers uit dc tweede klasse waren cnkele gewond door 't glas of door cen
schok of stoot, maar de meeste kwamen er goed af. Dc conducteuÍ, die eenigen tijd beknckl had
gezetcn, werd door hulpvaardige rnenschcn beyrijd. Hii rvas zccr crnstig rcr$ orld: een gebroken
bccn en waarschijnlijk nog inwendige kneuzingen. Maar vàn hel rnachinepersonecl bleef er nict
óén in lev.n'. De ma.hinist en de stoker bleven op slag dood.'De cerste werd rvas alschuweliik
verwond, rerwijl dc liratste uitwendig biina ongedeeÍd was geblcven. De mà.hini\t moct nàar
men mecnt bii zijne pogingen om dc stoonr af te sluiten ziine ernstige brandrvonden hebben
opgeloopen. Hij was tot tweenraal toc in de sloot gesprongcn. Gehecl tot op hct vlees.h verbrand,
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Ongcval met dc stoomtranr, rgro

had

hij nog de kracht om tot boven aan de dijk te loopen, vanwaar hij met ecn kar huiswaarts

werd gebracht.

Dr. Hers en l)r. Lodder, die beiden vÍij spoedig ter plaatse van 't onheil aankwanren, konden
daar niet veel hulp verleenen: zij konden alleen den dood vaststellen Yan de stokers, wier )ijken
huislvaarts werden gebracht. De machinist werd nog denzelfden avond overgebracht naar't Zieken-

hij 's nachts overleed. De conducteur, die ook huiswaarts vcrvoerd werd,
werd Vrijdagmiddag eveneens naar 1 Ziekenhuis te Rotterdam overgebracht.'3ó
huis te Rotterdam, waar

Voor Hers was het ophefmakende ongeval met de tram aanleidi[g tot het plaatsen van
enkele kritische kanttekeningen bij het functioneren van de pla.ttseliike politie en van
het trampersoneel in dergeli.ike noodsituaties.
Deze week is

mij gebleken clat niet alleen personeel Ivàn de Rotterdanrsche Tramweg'À,laatschapde politie van Oud-Beijerland tot hct nemen van saniiaire màarrcgelen onbe-

pijl, maar ook

kwaam zijn. De verwonde menschen zijn, voordat een gencesheer r)p het terrein aanwclig was, t'p

tcrwijl tle brancard lvan de plaatselijke Groenc
kruisverenigingl door dc politie $erd gebruikt om de dooden te verwiideren. Nu is hel een cerstc
eisch bij een zoodanige ramp, dat men dc gewonden, voordat een dokter geconstateerd heeft wat cr
aan scheelt, zoo weinig mogclijk beweegl en dat het vervoer in overlcg met dezen wordt geregeld.
Het publiek is altijd geneigd (ot \.er\.oer.'Naar Ilet zickenhuis'klinkt het iI de stad direct, als
iemand gewond neervalt. Nu ziln er tàl van verwondingen, waarbij i.dere ruwe beweging, levensgevaarliik kan ziin; verschcuring van inwendige organerr, milt, nier, lever behoeven tegenwoordig,
indien een bekwaam chirurg kan opereren niet altijd dodelijk te zijn, aar dan mo('t het publiek,
en zeker niet de politie of het tÍampersoneel, door ontiidig vervoer dc kansen op bcterschap niet
vermindercn. \/er!oer per auto lan het Sanitair Vervoer heeft ook dit vooÍ dat hct van de plaais
schokkende handkarren vcrvoerd geworden,
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des onheils af kan geschieden, elr dat het wccrzinrvckkend gesjouw met cen bijnà zeker ten doode
opgeschrcveÍre naar en in een goederenwagon van dc lram, te midden van een joelendc menigte
en puffendc lo.omotieven, dar achterwege kin blijven. Wordt er tot vervoer [res]oten, dan dicnt
dit zoo zacht mogelijk te geschieden cn het moet mii !an het hart, dat een goedcrenwagefl yan de

tram daartoe minder dienstig is. Het komt nlij voor dat men beter onnriddellijk na de ramp een
auto van het Sanitair Vervoer te Rotterdam had kunnen requireren, dat 11'as rvràrschijnliik voor
de nlaatschappij goedkooper uitgekomen en De Vroedt Idc zwaarllewonde machinist, die kort na
het ongeval overleed] had misschien reeds te negen ure in het zickenhuis kunncn zijn ter{ijl het
nu half twaalf is geworden.

Hers'betoog was aanleiding tot een felle polemiek in de plaatseliike per§, Elkele van
zijn heweringen $,aren met name het plaatselijkc hoofd van politie in het verkecrde keel
gat geschoten. In antwoord op Hers'verwiit dat de politic niet over verbandtrommels
beschikte'deze in ieder geval'aldus Hers'niet op de plaàts van de ramp door hem
waren aangetroffen', repliceerde het hoofd van politie dat'de dokter zelf geen verband-

tromnel bij zich droeg'.
'Ja, dat moest er nog bij komen'reageerde Hers duidelijk gepikeerd'dat een dokter,
die toevallig langs de weg loopt als er een tramongelLrk gebcurt, de verplichting n'toest
hebben zo'n ding op zijn nek te dragen'en besloot met'hiermede heb ik het mijne over
het tramongeluk gezegd. Laat ieder zijn hart ophxlen. Ik heb nog wat anders te doen'.

11

lnstrumentarium

De t,vpering die de Utrechtse hoogleraar Cor»elis Pekelharing van Hers gaf als die van
een'eenvoudige plattelandsdokter die zich op de hoogte hicld van den vooruitgang der
geneeskundc'en die als medicus wist 'te beoordeelen wat daarvan reeds voor de praktijk bruikbaar rvas',rri $'as niet het minst van toepassing op de mirnier waarop deze dc
ontwikkelingerl bijliield op medisch instrumenteel gebied. Niet allecn uit zijn dagboekaanteken in gen is deze belangstelling af te lezcn; ook uit enkele notities die Hers
tussen rgoj en r9r4 bijhield naar aanlciding van de wekelijkse'artsencursussen'dic hij
in Rotterdam volgde, bli.ikt dat nieuwe instrumentcn en de toepassing ervan ziin a.rrr
dacht hadden. Ook naar airnlciding van een congres te 's Gravenhage in april r9o3,'3r
waar'nieuwq instrumentjes' werden vertoond, bleek zijn belangstelling in hct bijzonder uit te gaan naar een zogenaamde infilator, cen instrumentie'om dcn draad in
naald te steken zonder vingers te gebruiken'en een'eenvoudige schaar die men in
holle hand houdt en geen plaats lvegneemt, dienende om draden weg te knippen'.'8e
Op instrumenteel gebied was Hers in ziln geisoleerde plattelandspraktijk relatief
beperkt. Ongetwijfeld voelde hii zich, zeker in de eerste jaren van zijn praktijk in OudBeijerland, dat nog niet op het stroornnet was aangesloten, duideiijk achtergesteld ten
opzichte van zijn collcga's in de steden, uaar deze moderne voorziening reeds rvel
voorhanden was. Zo moest hij in r887 vaststellen dat bij de diagnosc van een'geva1 van
halfTijdige atrofie van de tong', een'naurvkeurig onclerzoek met den keelspiegel en clc
electrische hulpmiddelen rler genceskundc ter veÍkriiging van meerdere zekerheid
noodig zou zijn gewcest'.1e" In hoeverre zijrr instru rnentariu m al of niet uitgebreider,
moderner, c-q. meer'experinenteel' of meer up to date u'as dan dirt van diens collega's, laat zich bij gebrek aan vergelijkbaar bron nen materiaal moeilijk vaststellen. \\tl
blijkt uit enkele incidentele bronnen dat hij geregeld amputaties uitvocrde terwijl
eukele van zijn collega's in de Hoeksche \\'aard dat niet deden aangezien zij niet ov(r
het daarvoor geschikte instrumentarium beschikten: toen in r885 in de Numansdorpse
Raad het geval ter sprake kwam van cen armlastige man die aan'be'cneter', een vor-m
van bottuberculose, leed en'niet meer vervoerbaar' was, werd besloten gcld beschikbaar te stelleD om dcze door de plaatseliike àrts te laten opereren. Voor deze operatie,
die zou rvorden uitgevoerd door de Klaaswaalse medicus Croeneveld de Kater, clie

llo

]T.' ST

rw
-\@

\

InÍllatoÍ (NdiJ.IG.reert., rgol

RL'\IE,\T\ R IL'\I

)

toen ook de Numansdorlrse praktijk waarnam, stt'mde de Raad in nret een subsidie,
u.aarin was begrepen 'dc priis voor de aanschaf van instruIrtent en assistentie'.'e'
Aangezien zijn dagboekaan tekeningen in meerdere opzichten onvolledig zijn, geeÍi
een iDventarisirtie, in de zin van een eenvoudige optelsom van de instrumenten die hij
daarin vermeldt, onBetwijfeld een vertekend beeld van diens instrumentarium. Hers
vernreldt immers in zijn dagboek niet alle instrumenten waarvan hijzelf in zijn dagelijkse
praktijk gebruik maakte. Eerder is het orngekecrde het geval: niet alle instruÍnenten
die hij vermeldt, maakten deel uit van ziin eigen instrumentarium. Uit de context van
meerdere casus valt op te maken dat hij enkele instrumentcn, die hii expliciet vermeldt, niet kende, uiet zelf had of in ieder geval niet zelf gebruikte, maar dat deze
behoorden tot het instrumentarium van een collega of specialist die hij in consult riep
en nas het gebruik van een bepaald instrument juist aanleiding tot de redactic van een
aantekening in zijn dagbock. Zo vermeldt hij nergcns expliciet dat hij bij auscultatie
gebruik maakt van eeD stethoscoop. Daarentegen noteert ltij een eerder uitzonderlijk
gebruik van dit instrument, rvirnneer hij door met het kleine holle aanzetstuk op de
huicl te drukken, een hydrocele diagnosticeert'e':'lk kan met de stethoscoop het lichtcirkeltje ontdekken'noteerde hij in juni l88l toei hii werd gieraadpleegd door S., die
'r'oor r4 dagen bij het uit bed stappen de rechter scrotaalhellt had gekneusdl',r

Herhaaldelijk vermeldt hij expliciet hoe hij, waarschijnlijk in enkele noodgevallen, of
bij gebrek aan een daartoe meer geschikt instrument, zoals een aspirator van Potain
('ik had geen potain bij n're're1) mct een'Pravaz'sch spuitje'aanzienlijke hoeveelheden
van een dikke vloeistof (pus) aspireerde en zich met een te dunne naald voor het aspireren van een veel te dikke vloeistof moest behelpen. In november 1882 gebruikte hi.j een
pravaz-spuitie bij het opzuigen van vocht uit een'pijnlijke, zichtba:rr niet verkleurde
zwelling vlak onder de linker mamilla, zich bepalende tot de 5e erl 6e rib'.'e5 Bij een
man bij wie hij enige rveken daarvoor'een dermoid kyste achter het linker oor'had
weggenomen, ontlastte hii in juli r885'met Pravazspuitie eene glasachtigc sliimige
stof're6 en in januari 1887 kon hij 'met Pravaz'sch spuitje hclder vocht ontlasten dat er
kleverig en Iilachtig uitzag'.'ei
Regelmatig vermeldt of beschrijft Hers in zijn dagboek het gebruik van diverse instrunlenteD die niet tot zijn ejgen instrunrentariunr behoorden, maar die hii door een
andere medicus had zien gebruiken. Zoals hiervoor als is opgemerkt was duidelijk in
enkele gevallen een bepairld instrument dat hij door een co llega - specialist, die hij in
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consult had gerocpen, zag gcbruiken, de aanleiding tot het noteren van de casus.
Illustratjef in dit verband is de uterus-operatie die hij begin augustus r8ti7 beschreelres
en waarin hij gecletaillecrd het gebruik noteerde van diverse gynaecologische instruorenten, zoals een'Cuscospeculunt, een trveekleppige schedespiegel, genoemd naar de

Parijse chirurg Edouard Gabriel Cusco (18r9-r894) cn eer 'Sims'sch speculum', een
buisvormige schcdespiegei ontrvorpen tloor de Àmerikaanse gynaecoloog famcs
Nlarion Sims.'ee Ecnmalig is de vermelding in zijn dagboek van cen'Paquelin', die hij
in r89o vermc'ldde naar aanleiding van een operatie door de Dordtse chirurg iVÍe1'link
om bij een van zijn patiènten'de bodem van ecn epulis uit te branden'."'n Deze thermocauter of brandiizer, genoemd naar de Franse arts Claude André Paqueli!1 (1816r9o5), die het instrument in 1876 bcschrcef, bestond uit een flesje Bevuld met benzine,
uaarin door het samenknijpen van een ballon, dampen 'rl.erden gedrevcn in een hol,
van te voren verwarmd n'rcs of een ander instrument) zodat de darnpen verbranden en
het instrument gloeiend werd'.'o'Deze Paquelin, rvaarvan destijds'in Fransche geneeskundige bladen mct ophef werd gewaagd' werd al ir 1876 beschreven als een nieurv
thermocauterium, u'aarbij 'vcrschillende uit platina gewerkte, holle (naar gelang de
wijze rvaarop men cauteriseren wil verschillende gevormde) eindstukken, van binnen
trret een stelsel van talrijke fijne platinabuisies en draden rvaren voorzien. op een
handv.rt gernonteerd. Langs het hanclvat loopt een gutta-perchabuis, welke met eene
Íles voor een deel met essence de pétrolc gevuld verbonden is en *,aaruit de uitstrooming van de met het petroleungas gemengde lucht, door een zelfde mechanismus als bij de pulverisateur, dat is door de afiuisselende drukking op een gutta-percha
ballon, bewerkt wordt. Indien de cauteriserende spits of vlakte een oogenblik in een
spiritusvlam verrvarmd is, en men de toestrooming van het gas in hare holte laat
plaats grijpen begint zij onmiddelliik te gloeijen en kan de graad der gloeijng door de
ruimere of geringere toestrooIning van het gas geregeld en voor langen tijd onderhouden rvorden. Daar de rvarmtebron binnen in het cauteriunr ontstàat, zoo verliest het
door uitstraling bi,na niets etr wordt door een zeer nabijgehouden vinger slechts eene
zachtc warmte gevoeld. ln dit opzigt is Pacquelin's cauterium verre boven het gervone
cauterium actuale, dat bijna onmiddellilk bij het gebruik atl.oelt, te verkiezen. Het is
overigens zeer portatieí, betrekkeiiik onkostbaar en binncn eene minuut voor het
gcbruik gereed. Alleen daar, waar de cauterisatie met eene gloeijende metaallis noodig
is, kan de Paquelin het galvanische gloeitoestel niet vervangen.ro:

ln r9o7 maakt Hers melding van een nieronderzoek door de Rotterdamse specialist
Visser, die hierbij gebluikt maakte van een Kocher'schc sonde,:or een instrumcnt ontworpen door de Bernse chirurg Theodor Kocher (1841-r917) en een cystoscoop.
'Onsterfelijk' noemde Pcl in r9o7 dcze uitvinding van de Berlijnse rnedicus Max Nitze
(r848-r906 ) uit 1878,'nr die in r887 werd Yerbeterd. NÍet dit'kunstig uitgedacht apparaat', dat'aan het einde een electrisch lanrpje hcrbergde'kon men'het blaassliimvlies
bespieden'waardoor'de zekere herkenning dcr meeste blaasziekten'eerst mogelijk
rverd'en de geoef-ende hand'vermocht met behulp van dit enigszins gewijzigde appardat de beide ureteren tc sondeeren, rvaardoor het mogelijk is gerrorden de urine van
beide nieren afzonderlijk op te vangen en te onderzoeken'.':"j
Bij een tonsillotomie, rvaarbij hij in juni r886 zijn zrvager lsaac Hage te Zuidland
assistcerde,'"6 vermeldt Hers als bijzonderheid dat bij deze operatie werd gebruikgemaakt van een'tensillotoom volgens Fahnestock'. Dit rvas een ringmes, waaruree de
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tonsil werd afgesncden, nadat deze met een vorkje er doorheen was gehaald.'ui Dat hij
de naam van dit instrument tussen aan h ali ngs tekens plaatste en het gebruik ervan
eenmalig vermeldt, rvijst erop dat hij zelf dit instrument niet kende, of, in ieder geval
zelf met het gebruik eryan niet vertrourvd $'as. Dat hii dit tonsillotoom, dat al ill r83z
rvas ontworpen door de Amerikaanse arts, William Baker Fahnestock (r8o4-?) niet zelf
gebruikte, rnag wellicht njet los worden gezien van het feit dat hij allerminst een voorstander blijkt te zijn geweest van deze operatie. In zijn dagboek komt immers geen
enkele expliciete bcschrijving vool van een dergelijke operatie die hij zelf zou hebben
uitgevoerd. Een ander instrument dat Hers rvel vermeldt, maar dat hij, zoals uit zijn
dagboek bli.ikt, nict zelf bezat, in ieder geval nict zelf gebruikte, rvas de zogenaamde
Esmarch'sche Schlauch. De knelband, slang, of compressieapparaat, gcnoemd naar
Kielse hoogleraar chirurgie fohann friedrich August von Esmarch,ros werd gebruikt
bij operaties aan de extremiteiten, en bestond uit een'gewone reep rubber van 8 à 9
meter lang en ongcveer 5 cM breed en een rubbcren'tube'van rode rubber, ter clikte
van een pols en ongeveer 70 clvl lang, die aan het ene uiteinde rvas voorzien vln een
metalen haak en aan het andere van een stalen oog'. Deze slang van von Esmarch dienbij amputatie, zoveel mogelijk bloed uit het te anrputeren lichaatrsdeel te verrrijderen. Eerst rverd de rubberen reep van de hand, respectieveliik de voet ornhoog
geschoven, waarbij een gelijke druk op de arm of been werd aangehouden. Ten slotte
rcerd de rubberen band er overheen geschoven en aangesnoerd. In r874 had r.on Esntarch
de om

(r82-l r9tl6) zelf de voordelcn vln deze naar hem genoemde':rfsnoeringsmethode'
bepleit: 'Het geringe bloedverlies 6iedurende de operatie, waardoor het Lrloed nict aan
roode bloedligchaampies verarmd, en derhalve het gevaar der trornbosis er der pvae
mie yernrinderd rvordt, het vervallen der noodzakelijkhcid om de verschc wond met
ene vaak ontrejnigde spons te moeten afdoopen en de gelijkmatige drukking welke de
ongelijknratige drukking lan het tourniquct of de moeiielijke compressie met de vingers
vervangt, vormen de voornaamste voordeelen cler methode'.roe Van deze slang van von
Esmarch, een instrumenl dat al in r878 was omschreven als'werkelijk een der belangrijkste aanwinsten in de chirurgische \vetenschappen dcr Iaatste iaren',:"'datecrt een
eerste vermelding in zijn dagboek van maart r89r naar aanleiding van een operatie te
Simonshaven van een'iongen van .zo jaar', met'tuberculose van den metacirrpus van den
linkerduiml'" ln oktober r89.r nraakte hij meiding van het gebruik van'de Schlauch'
door zijn Heinenoordse coJlega Dc Reus, bij het maken van'incisies op verschillende
plaatsen'bij een kind van 4 jaar dat'voor + weken rvas gcvallen op de linkerdij, tlie na
dien ti.jd verbazend opgezct en pijnlijk rvas geworclen'.''' ln tebruari r893 assisteerde hij
zijn zwager Hage te Zuidland bij een operatie van eeD z(ventienjarig meisje'wegens
osteomyelitis van de rechterbovenarm'. Na'eerst den schlauch te hebben aangelegd'
nraakte Hage 'eenc zeer llnge incisie'en verwijderde'daarop achtereenvolgens groote
stukken nccrotisch been zoodat bijna den geheelcn hunrerus wordt verwiiderd'.rLr ln
nlaart 19oi zag hij in het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis de chirurg Van Stockum
'in plaats van een schlauch een binnenband valt een fiets' gebruiken, die werd bm het
been gedaan, gefixeerd en dan opgeblazen'.''{ Tocn hij er in april rgrr getuige wrs een
'intraven(;se inspuiting met het nieurve salversan' merkte hij ais bijzonderheid op dat
dc Rotterdirmse medicus Wenniger hierbij gebruik maakte vau de'schlauch om de
bovcnarm' rvaardoor de'r'enae duideliiker te zien' rvaren.''i
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l!{et zijn zakhorloge, dat was voorzien van een chronometer, werd de polsfrequentie
gemetcn, het'aantal respiraties'geteld, en soms ook het gehoor van de patiént getest.rt6 Met een speld controleerde hij het Sevoel eD de reflexcn vrn de patiënt. In r88j
constateerdc hij bij een jongen die'tenvijl hij onderrveegs rvas, op eens bijna niet rleer
kon loopen' dat het'pi.jngevoel aan de onderste lichaamshelít geheel verloren' was, 'ik
kan op beenen, buik en lendenstreek een speld drvarsch door huid steken zonder drt
jongen eenige pijn ondervindt, tracht ik hetzelfde op borst en armen te doen, dan
schreeu\vt hij het spoedig uit'."; In r888 noteerde hij bij een patiënte waarbij hii de
diagnose op hypochondrie hield: 'Haar gevoel schijnt goed te zrjn. Ztj 6icvoelt de spel
clenprik aan den duim, de vinger en de hand, toch kar ik tot twce malen de speld tot
den knop in het vleesch van dcn onderarm steken zonder dirt dit de vrouw iets schijnt
te deren'.''8 N'Íet een brandende lucifer controleerde hii de pupilreactie.''' Een lcpel, die
in ieder huishouden aanwezig rvas, dicnde om de mond- en keelholte te inspecteren.""
Dat in ziin instrumentarium dc bloeddrukmeter ontbrcckt, kan worden gezien als
een bevestiging van het feit dat het gebruik van dit instrument nog niet tot de gewone
medische praktijk rvas doorgedrongen. Her gebruik hiervan verkeerde, zeker in de eerste
jaren van zijn praktijk, nog in een experimenteel stadium."' Rond rgoo warer, althans
in de kliniek, verschillende instrumenten in gebruik."' ln r9o4 werd al door de Leidse
specialist N.P van Spanje gebruikgenaakt van een'bloedsdrukmeter' of 'sphygmomcter
\,àn Riva Rocci'. Deze sfygmometer was al in r896 ontwoÍpen door de Italiaanse arts
Scipione Riva-Rocci (1861-r817)r'r cn bestond uit'een hollen caoutchouc-band, dien
men door een metalen sluiting liefsl om den bovenarm juist passend vastlegt; de band
staat met een glazen Juchtrescrvoir in verband, rvaarop een stijgbuis, die naar beneden
in een krvikniveau mondt. Door een dubbelballon blaast men lucht in het glazen
reservoir en zoo in den hollen band, totdat de art. brachialis is dichtgedrukt, hetgeen
blijkt uit het verdwijnen van clcn pols uit de art. radiirlis. Der daartoe noodigen druk
leest nren op de stijgbuis in nrN{. Hg. at'-. l)e mecste onderzoekers bepalen den druk,
waarbij de pols, nadat hij verdwenen is, weer i:'r de arterie optreedt, en lret is wel zeker
dàt het tijdstip rvaarop de pols terugkomt, scherper te voelen is dan rvaarop hij verdwijnt, zoodat langzamerhand dit de algelleene wijze van onderzoek is geworden. l)at
Hers als plattelandsiirts ook in laterc jaren dit toestel nog niet gebruikte, vindt mogelijk
een verklaring in het feit dat clit'voor dc praktijk het nadeel had, dat hct niet beknopt
is mcde te nemen en de patiënt steeds den geheelen arm (ofbeen) moet ontblooten,
wat bij de anclere apparaten niet het geval is; maar deze bezwarcn vallen in de kliniek
geheel weg; het is niet moeilijk aan te leggen, terrvijl de stevig staande manomet.r
gemakkelijk is af te lezen, en gaf'zelfs bij wcinig oeíening, tamelijk naurvkeurige resul
taten'.

Na het tellen van het'{antal respiraties'rrerd tle lic haam ste mpe ratu u r gemcten. C)p
een moment dat de thermonretrie in de nredische opleiding nog niet overal cven goed
rvas ingeburgerd had Hers bij Huet in Leiden de thermometer als een uiterst rvaardevol
diagnostisch middel leren gebruiken. "r Hoewel in zijn dagboek een rradere specifi
càtie van het type thermometer dat hij gebruikt ontbreekt,"i kan men aannemen dat
hij al bij het bcgin van zijn Oud-Beijerlandse prrrktijk in r8sr, gebruik nraakte van een

maxinum-thernrometer, u.aarbii de maximale temperatuur rverd gefixeercl en
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inakkelijk buiten het lichaanr kon rvorden afgelezen. In

1866 door de Duitser Carl
onder de aandacht van de mcdici in Nederland gebracht, bestond deze 'mirxinraai-the rmometer' uit een 'k\r ikkolom van een zeer fijnen en
gevoeligen thermometer die door eene uiterst gerinSe hoeveelheid lucht zoo is afgebrooken, dat het daarop rustende k$.ikzuiltje hoogstens r 2 centimeters lang is. Het
wordt bij de rijzing der temperatuur vooruitgedÍeven en geeÍi, daar het door de capillariteit der buis teruggehoudcn rvordt, her maximum der bereikte temperatuur te kennen, terwijl het door schudden van den thermometer wederom tot zijn vorigen stand
wordt teruggebracht'.:r, In r88o werd in het NTG de aandacht gevestigd op een'verbeterden klinischen thermonteter 1'an Engelsch fabrikaat'. Deze'thermometerbuis bezit
geene cylindrische nraar een prismatische of driehoekige gedaante. Eén der hoeken
van hel prisma is zacht afgerond, rvaardoor het aflczen zeer vergemakkclijkt wordt. De
index is niet door een luchtbolletje van de kwikkolom gescheiden, maar rvordt daar
door gevonud dat tcn gevolge eener zeer fijne vernaauwing aan de buis kort voor den
thermoneterbol, bij bekoeling een gedeelte der krvikkolom als indicateur terugbliiftl"s
Op welke wijze de thermometer door Hers werd geappliceerd is uit zijn dagboek niet
direct af te leiden. \{aarschijnlijk was de temperatuuropname door de thermometer
'in de uitwendige gehoorgang'in te brengen, zoals de tseusichem'sche medicus T.
Broes van Dort in 1876 beschreef, een rnethode die niet rreer zo frequent vuurkwam."e AanSenornen mag worden dat allerlei bczwalen van de patiënt er toe leiden
dat de theÍmometer in de regel in de oksel werd aangelegd. Van Brakel die in r897
pleitte voor de rectale tempeÍatuuropneming, zag'bij zijn volrvassen patiënten, slechts
in uiterst zeldzame gevalien, eenigen atkeer van de opneming in recto, wanncer zir,
door een maximaal-thermometer te gebruiken, de opnerning zelf konden verrichten'.
Bovendien deed'de kortere tijd, voor de opneming vereischt en het minder omslachtige
van het losmaken der kleederen dc meeste patiènten het rectum verre verkiezen, als
plaats van opneming, boven de axillal:r'r f)at Hers, voor het eerst in r9rr, enkele malcn
expliciet vermeldt dat hij bij kinderen - allen difteriepatiëntjes - de thermometer rectiral
aanlegde,'r' duidt er op dat dit voor hern nieul. was en hij dus in de jaren daarvoor, zoals
toen het meest gebruikelijk rvas't' dc thermometer in de oksel of, zoals hij zelf schreef,
'onder de arm',:rr aanlegde. Al vanaf het begin van zijn praktijk gebruikte hij een thermometer met schaah'erdeling volgens Celsius. [)aarnaast rvaren in dc medische praktijk nog
theÍmometers met een schaalverdeling volgens Réaumur in gebruik. Dit kan echter
moeiliik de verklaring inhouden voor feit dat, toen hij in r897 door ziin Spiikenisser
collega Hendrik Peppink in consult rverd geroepen bij een patient bij 'ivie deze een'zeer
hooge koorts, 4,1-45-(?)'had gevonden. Hoervel Sahli ooit als hoogste tcmperatuur bij
een mers 4j-C had geconstateerd,'rr kan hierbij worden aangetekend dat Formijne
dit, ondanks dc autoriteit van deze auteur, niet geloolivaardig achtte.'ri
Ongetwijfe]d l,as hct belangrijkstc diagnostisch instrument, vooral in de ecrste iaren
van zijn praktijk, de stethoscoop. Hicrvan getuigen de talrijke minutieuze beschrijvingen
in zijn dagboek van de auscultatiegeluiden, waarin duidelijk de classificatie volgens
Laënnec herkenbaar is. Een deel van de verklaring hien'an is ongctu.iifeld te vinden in
het relatief gÍoot aàntal patiënten mct aandoeningen van de ademhalingsoÍganen warrmee hij, r.oora) in de eerste jaren vàn zijn praktijk te maken kreeg, althans hiervoor een
bi.jzondere aandacht had. Of moest hebben, aangezien hij op dat punt in zijn medische
opleiding in Leiden een beperkte praktijkervaring had kunnen opdoen. In zijn Gedet*scfirr/te, noteerde de Utrechtse hoogleraar Cornelis \Vinkler dat de acht studerten in
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de medicijnen, die in r8Z6 in Utrecht hun klinische studie begonnen, zo gelukkig
u.aren de percussie en auscultatie van een assistent te kunnen Ieren die zich grondig in
deze techniek had ingewerkt. De hoogleraar in de interne geneeskunde paste dit
onderzoek maar zelden toe, de stethoscoop die hij bezat,Tvas dan ook een meter lang
en moest voor het gebruik uit drie gedeelten samengesteld worden.'16
In dc periode rvaarin Hers praktiseerde l.aren verschillendc modellen van dit instrument in gebruik.'r; Naast de monaurale stethoscoop verschenen diverse modellen van
het biaurale type. Zo werd begin april r88r rverd in het NïG melding rverd gemaakt
van een'bij uitnemendheid portatieve stethoscoop, die uit vier delen bestond: de oorplaat, de borst-plaat en twee holle huizen, die op clkander geschroefcl worden. Bij het
uit elkandcr nemen vàn het instrument worden de oor en borstpl.rat verticaal boven
elkander gehouden cn twee holle buizen door in de beide platen aangebragte opcningen geschoven. Hct geheele instrument is dan zoo plat, dat het gemakkelijk in de zak
kan rvorden gedragen'.'rs ln nrei r,an hetzelfdc jaar rvcrd melding gemaakt van een'nog
verder verbeterde stethoscope flexible biaurall Bij dit instrument was'rondom het
borstgedeelte (het pavillon) cen'ventouse annulairc'aangebragt, waarin de luchtverdunning door de zamenpcrsing van een daaraan dooÍ een Buttapercha verbonden
elastieken bol, verkregen wordt. De stethoscoop bliift daardoor juist als een kopglas op
de plaats, rvaar hij gezet rvordt, aankleven en in situ bevestigd. Van uit het pavillon
Ioopt de gehoorbuis, welke zich in twee vertakkingc'n splitst en rvaarop guttaperchabuizeu gemonteerd zijn, zoodat het geluid door een waarnetrler met beide oren of ook
door t'lvee \laarnemers gelilktijdig kan waargenomen worden'.'re Al in 1tt9r maakte
Hers gebruik van een biaurale stethoscoop naar het model van de Londense instrumentenmaker Weiss.'ro Dit was een stethoscoop net een klein, open klokvormig
hoorstuk. In april r89r notcerde hij immers hoe hii bij een kind ecn'lichte hydrocele
van linker scrotaalhelft'diagnosticeerde en bij drukking op de huid een'rood ringetje
met stethoscoop te zien'was.'4'De stethoscoop naar het model van Weiss w.rs een instrunlent dat volgens de Amsterdamse hoogleraar P. Pel in r889'onvoorwaardelijk de
voorkeur boven alle andere apparaten'verdiende. Volgens Pel bood dit model het
voordeel dat'de gcluidstrillingen zuiver, doch versterkt werden vooÍtgeplant, zoodat
relatief zwakke geluiden toch duidelijk en scherp konden worden waargenomen en de
zwakste alleen met dezen stethoscoop kondcn wordcn gepercipieerd. Ook kon men elk
gedeeltc van de borstkas, ook het laagste aan de achterziide, zonrler moeite voor de
patjënt en zonder onaanBenarnen druk uit te oefenen', onderzoeken, terwijl men'den
gewenschten afstand tusschen den Iijder en clen geneesheer, tot op zekere hoogte, naar
rvillekeur kon beu'aren'. De betere geleiding der geluidsgolven berust op den toevoer
der trillingen langs ee]r gedeeltelijk buigzamen, doch nietteÍnin yasten geleider, die de
borstkas verbindt met het beenige gedeelte van beide gehoor-organen. Voorts op het
ressoneerencl vermogen van het apparaat en de afsluiting van beide ooren van de buitenwereld.'l)e Soedc apparaten hebben bijna geen nadeelen'aldus Pel,'van de bijgeruischen leert men in een week tijds volkonen abstraheeren, ademhalings geruisch
hoort men zelfs bij groote pleuritische exsudaten noliduidelijk en het expirium neemt
spocdig een bronchiaal karakter aan, nimnrer ontstaan deze rvijzigingen echter lokaal,
het ziin slechts eigcnaardigheden, die aan het apparaat gebonden ziin, die meD in enkele
dagen leert kennen en naar waarde schatten'.:rr [n r89.+ betoogde de Amsterdamse hoogleraar B.l. Stokvis dat de binaurale stethoscoop'behalve vcle andere voordeelen, dus
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ook nog dit voordeel heeft, dat hij gelegenheid gecft, om de buiten het lichaam van
dcn onderzoekcr s'aargenomen geluiden beter in hun bijzonderhedel tc ontlcden'en
concludeerdc clat'de binaurale stethoscoop voor den practischen rnedicus verre de
voorkeur vercliende bovcn alle andere'.'al
Afgaande op [rct gering aantal vermeldingen hierover in ziin dagboek, maakte Hers in
de cerste jaren van zijn praktijk bij percussic'van dc thorax, ecrder sporadisch gebruik
van ecn plessicoreter.'| Bij dcze indirccte percussiemethocle, die al in r8z6 door de
Franse medicus Pierre Adolphe Piorry (r7984-r879) was geintÍoduceerd,'rt rverd ge
bruikgcmaakt van een pliratje van eboniet, metaal, glas oí hard rubber waarop met de
percussiehanrcr rverd gek)opt,'rn waardoor een veel duidelijker percussictoon en een veel
naurvkcuriger percussie rverd vcrkregen.'{i Deze percussie rnet de plessiemeter, in het
bijzonder de cotrbinatie plessienleter met percussiehamer, bood tevens het voordeel dat
de percussie'makkeliiker aan te leren was cn dat de geluiden cluidelijker voor een groter
luisterend publiek van omstaanders hoorbaar was.'rr f)eze'auscultatorische percussie'
die als 'onderzoekingsnrethode, in het bijzonder bij topaandoeningen, pneunronie err
andere aandoeningen van een bovenkwab'haar nut kon bewijzcn, was bcgin deze
eeuu'zo goed als geheel in de vergetelheid geraakt.'re
Tevens gebruikte Hers de plessiemeter, dic een standaarddoorsnede van j cm. had,'i"
om aírnetingen op het lichaanr ailn te geven. Zo noteerde hij hoe, bij een patiënt met
'cirrhosis hepatitis', de lcver bij pcrcussie vergroot blcek te ziin, rvaarbij hij de grenzen
van ciit orgaan beschriifi in 'plessiemeters lengte'.rt1 In enkele gevallen werd met speciale
dermograaPt'of met een gervoon kleurpotlood de pcrcussiegrenzen afgetekend.'5r
Op ccn vergadering van de Afdecling 1)c Zuid-Hollondschc Eilandet yan de NMG in
r9o6 klvam voor het eerst de'elektrische oogspiegcl'ter sprake.'jr I|r rgtz aclviseerde
Hers zijn zoon Floris, tocn rnedisch student, zich goed te oefenen in het oogspiegeler:
lAl leert gij het niet in dc'perfectie, dan is het toch een goede basis ont later op voort te
bourven en behocÍi gii later niet direct tegen de patiënten die over die organen klagerr
te zeggen dat zij naar ccn specialiteit moeten gaan..le kunt dan eerst ecns probeeren
rvat gij er zelf van te zien kunt krijgen- Zic dus de techniek van een en ander beet te
krijgen, dat kan ie later o zo veel pleizicr verschirfÍèn'."t H ieruit zou men m€nen te
mogcn concluderen dat hij dezc goede raacl op eigcn ervaringcn baseerde en dus zelf
in de techniek var hct oogspiegclen enige routine had. Dit advies contrasteert aaÍdig met
de vaststelling dat in zijn dagboek elk spoor van het gebruik van de oogspiegel of oftalmoscoop ontbreekt. DÀt het gebruik van dit instrument tot zijn roLrtine diagnostiek

behoorde en hij het gt'bruik ervan niet dc moeite van het vcrmelden waard vond, is
hoogst onrva;rrschirnlirk. In ziln dagboek is immers geen enkele aantekening over het
resultaat van dergelijk onderzock met clc oogspicgel te vinden, rvat men, rekening
houdcnd met de totale context van de dagboekaantekeningcn, wel zou mogen veron
derstcllen, inc'lien Hers dit instrument zelf zou hebben gehad en er ook regelmatig
gebruik van zou hebben gcmaakt.
Een in r886 door Pel als'de grootste vooruitgang'eu in r9o7 door dezelfde speciaiist als
een'onontbecrlijk hulpmiddel voor de diagnostick der maagziekten"§(' omsch reven instrumcnt \\.as dc maaghcvel of maagcatheter, die al in r869 door de Duitser Adolf Kuss
maul (r8u z 1902)rti al< therapeutisch middel was geiltroduceerd en in r{t7r door Wilhelm
OIivir von Leube (r84: r9::)'58 voor het stellen van tle diagnose werd gebruikt."e Deze
Ílexibcle maagsonde, \tilarover Pel in 1886 opmerkte dat hii het jamnrer vord, dat dit
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'kosteliike werktuig nog zoo weinig in de gewone praktijk wordt aangewend','6o werd
door Hers voor het eerst in t887 vermeld. Hij besloot'diverse nralen de maag uit te
hevelen en met r\.ater na te spoelen'bij een patiènt, die hij'van een tumor verdacht en die
herhaaldeliik vuilbruin zwarte sputa had opgebraakt' daarna 'rveer opeens bijna een volle
pot bruinzwaÍte erwtenachtige vocht had gebraakt'.'6' Een enigszins ongewoon
gebruik van deze maagsonde noteerde hij in r89r bij een patiënt dic aan obstipatie leed
en bil wie een'hoog cl1'sma nret laus, zoutwater'werd gezet. Hierbij werd een'elastieke
slang (slappe maagsonde) ingebracht tot aan de streep dic de afstand van de maag tot
de mond aangeeft'en'twee volle irrigators ingegotenl'6'

'Zonder proefpunctie-naald zou nlen gcen geneeskundige praktijk meer kunnen uitoefenen' stclde Pel in r9o7.'ór Vooral in de eerste jaren van zijn praktiik vermeldt Hers
diverse gevallen rvaarbij hij zich genoodzaakt zag een proefpunctie uit te voeren. Zoals
al boven is opgemcrkt gebruikt hij - vooral tussen r882 en r888 - bij proefpuncties ecn
spuitje dat eigenlijk bestemd was voor het Beven van subcutane injecties, een zogenaamd spuitje van Pravaz,r6r genoemd naar de Lyonese itrts Charles Gabriël Pravaz
(r7gr-r8::). Bij het gebruik van het pravaz-spuitie beperkte Hers zich tot het toediener
r.an ether:65- of morfine-injecties.'66 Het pravaz-spuitje, dat 'voor onderhuidsche

inspuiting' diende, was oorspronkelijk uitsluitend voor chirurgischc doeleinden
bestemd; de uitvinder bezigde het voor de inspuiting van ijzerch lo ri deo plo ssing bij
slagaderbreuken. In r85i merkte Alexander \\rood in Edinburgh op, dat men met dit
spuitje ook gemakkelijk oplosbare opiumpreparatcn onder de huicl kon invoeren.'67
Eerst door de aanbeveling van de Berlijnse oogarts Albrecht von Graefe (r828-r87o)
krvam de subcutane injectie na 186.] meer algemeen in gebruik; zeer lang moest het
echter nog duren, alvorens zii gemeengoed van de artsen werd; tal van geneesheeren
van de oude garde gingen tot grootc schade van hun patiënten niet, of slechts uiterst
zelden tot de toepassing over.'ó8 Dit instrument betekende cen belangrijke verbetering
in de wijze van toediening van gencesmiddelen.'Het spuitje van Pravaz helpt sneller,
zekerder en veiliger dan menige omslachtige geneeswijze van vroeger'aldus Baart de
La Faille in 1889.'óe Dankzij de subcutane injectie waren een snelle werking en een
juiste dosering van een geneesmiddel ger,vaarborgd en dit maaktc het mogelijk'naar
willekeur en binnen rveinige oogenblikken dc ltnctie van sommige klieren te rvi.jzigen.
retlexwerkingen op te heffen, kramp- en pijnstillencl te werken'.'7u [)at hij vooral in de
eerste jaren van zijn praktiik het gebruikvan dit injectiespuitje r.an Pravaz uitdrukkelijk
vermeldt, kan wellicht ook een verklaring vinden in het feit dat dit instrumentje destijds
nog heel wat gebreken vertoonde eu het gebruik ervan ongetwijfeld omslachtig was.
Geregeld r,tcrden eenvoudigc r.erbeteringen aan dit'spuitie van Pravaz'onder de aandacht van de Nederlandse medici gebracht. Een gÍoot succes bleek de eenvoudige verbetering in 18{J4 van de Berlijnse'mechanicus Knaus die ten einde het droog worden van
den zuigeÍ in het Pravaz'sche spuitjc te beletten, op het naalduiteinde een hartgummidopje aangebracht, zoodat een klein gedeelte der vloeistof, waarmede men het spuitje
uitwascht, daarin kan terugbliiven'.':'Nog in hetzeltde jaar bracht deze Berlijnse in
strumentenmaker'een Pravaz'sch injectiespuitje rret toebehooren' in dc handel'dat

aan alle eischen van de praktijk voldoet. Het spuitje, met zijne twee canules, is in
eenen kleinen koker gevat, waarin zich gelijktijdig een maatglaasje, houdende juist een

gram, benevens met ergotine, apomorphine en morphine vervaardigde tabletten
bevinden'.'i'
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Bij puncties maakte Hers herhaaldclijk gebruik van cen'trocar''rr (troicart), een stilet,
met een driehoekig geslepen punt, o6geven door een canule. Eind augustus r88r kon hij
bij een patiènt'die sterk had geleefd'en bij wie de buik'kolossaal uitgezet'was'door
middel van den trocar'een'rr/4 emmer sereus vocht'ontlasten.l/r Nadat hij een
patiènte'door punctie van hoogen graad van ascites had bevrijd', zag hij zich in

novembeÍ r882 genoodzaakt opnieurv een punctie uit te voeren, lvaarbij 'per trocar een
emmer en pot vol schuimend geel vocht werd ontlast'.':7t Eincl r88z diagnosticeerde hij
bij een patiënt van zijn collega Lodder 'waarschijn lijk varicele' Ivaricocele, spataderbreuk, uitzetting van de aderen van de zaadstreng, P], nadat zij 'met behulp van de
spuit van Dieulafoi' een'weinig vocht konden opzuigen','i6 terrvijl deze spuit of aspirator
van Dieulafo,v, genoemd naar de Parijse geneeskundige, Paul Georges l)ieulafo,v (r839rgrr) eigenlijk een toestel rsas dat diende voor'\'oor opzuiging van pleuritische exsudaten'.

\bor het aspireren van grote hoeveelheden vocht zoals bij ascites en emp1.eem, maakte
Hers gebruik van een aspirator van Potain. Dit aspiratietoestel r.as toen Hers in r881
zijn praktijk begon van relatief recente datum. Het was in 1869 ontworpen door de
Parijse clinicus PC. Potain (r825-19o1)ri7 en was bedoeld a)s aspiratietoestel voor het
opzuigen van vocht uit de pleuraholte.'iN De werking en de toepassingen van dit
toestel werden voor het eeÍst in r875 onder de aandacht van de Nederlandse medici
gebracht door H.P Kapteln (r8j9-r9r4,:ie arts te Abcoude's":'te dien einde pompt hij
de l'lesch van den toestel Potain luchtledig, brengt dan de caoutchouc slang in verbinding rret de scherpe naald en steekt deze laatste door de opperhuid heen, totdat de
opening aan de punt der naald in de huid verdrvenen is. Dan opent hij de kraan,
zoodat de luchtledige flesch hare zuiging op de slang en de naald uitoefent en vervolgens schuift hij de naald het lichaam in, bijv. in de leverstreek, indien er een abces of
cyste vermoed wordt. Zoodra nu de naald in eene holte komt, die met vocht gcvuld is,
spuit de inhoud dier holte in de flesch en de diagnose is gemaakt'. Tijdens een weten-

schappelijke vergadering te Leiden op 23 juni 187j gaf Kapteyn als voorbeeld van het
gebruik van de Potain, onder andere het geval van een'pyothorax, in 6 maler ntet tusschenpoozen van 3 dagen tot 3 weken', rvaarbij 'ruim 3 kilogram pus Inerd] geaspireerd en de lijder volkomen genas'. Voorts was Kapteyn van mening dat'bij kleine
onderhuidsche abcessen, waar dikwijls een zeer dikke inhoud o.a. soms bloedcoagula,
aanwezig zijn, de gervone incisie sneller tot genezing voert. \roor de diagno5(- in prr.)
blematische gevallen raadt spreker de aspiratie aan met eene expresselijk voor dat doel
vervaardigde scherpe, holle naald. De gewone trocarts,4 in getal, die bij het toestel
behooren, norden naar hunne dikte genummerd! r,z,J)4- Nr.r wordt gebruikt voor g.rs
en serum, nr.2 en 3 voor pus, nr.4 voor colloid en daar, waar in andere gevallen een
zeer dik vloeibaar ziekelijk product verondersteld wordt aanwezig te zijn'. Kapteyrr
noemde de aspirator'eene grote aanwinst en als palliatief en curatief en als diagnostisch middel.'3'
Ëerder uitzonderlijk waren die gevallen waarin Hers zijn toevlucht nam tot de àspirator vaD Potain om bij urineretentie, de blaas te ontlasten. In r89o noteerde Hcrs hoe
zijn collega Lodder het nodig ha<l gevonden om bij een kind van : jaar'de vesica met
Potain te ledigen''8'en in r893 beschreef hij in zi.fn dagboek hij de casus van een man
die'reeds geruimen tijd hinder {had] van r:ioeielijke urineloozing, die den 22e nlei zoo
erg werd dat de man in het geheel niet kon urineeren. Pogingen om te catheteriseeren
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mislukten dien dag en den volgenden, waarom Lodder en ik gedurende vijf dagen de
urine per naald boven den symphisis door middel van den aspirator vàn Potain aftapten'.'3r ln r898 publiceerde hij de ziektegeschiedenis van een'57-jarige Israëliet'die aan
'tic douloureux'leed, waarvan hij de oorzaak meende te hebben gevonden in een
blaassteen.'Collega Lodder en ik konden den man evenmin catheteriseeren cn daar Ne
henl toch moesten helpen, besloten we hem door middel van den aspirator van Potain
ziln urine te ontlasten. We deden dit vijf dagen aaneen, vlak boven den symph,vsis
ossis pubisl'8a
Voor het onderzoek van het oor gebruikte HeÍs een oorspiegel.'85 C)m vreemde voorrverpen uit de gehoorgang te verwijderen maakte hij in 1883 gebruik van een'Guve's
lepeltje','36 een m iniatu ur-forceps die in 1867 was ontworpen door de Amsterdamse
hoogleraar A. Cuye (r839-r9o5) een'werkelijk zeer handig instrumentjc''87 dat bekend
was geraakt als'Krohne's forceps' naar de Londense instrumentenmaker Krohne die het
instrument in opdracht van Guye had vervaardigd.'33 Voor het doorblazen van de buis
van Eustachius maakte Hers herhaaldelijk gebruik van een Politzer,'Nq een ballonspuit
met afsluitende canule, genoemd naar de Weense oorarts Adam Politzer (1835 192tl)
die het insftument al in 186l had geïntroduceerd.'eu In juni 1881 noteeÍde hij hoe bij een
man die'r'oor ongeveer r5 weken na wandeling door kou plotseling aan beide kanten
doof was geworden' herhaaldelijk 'Politzer had toegepast'doch geen verandering constateerde, niettegenstaande de patiënt'enkele malen knappen waarnam'.'r' Enkele
weken later kon hij noteren dat hij bij een jongen'PoJitzer op beide oren had toegediend,
links met zoveel succes dat de jongen beweert niet meer doof te zi.in, het horloge op vrij
grooten afstand hoort en minder !erstopt in den neus zegt te zijn'.'er \k)or het verwijdercn van poliepen had Hers - al in 1882 - een spcciale polieptang,rel
In de eerste jaren van zijn praktijk maakte hij gebruik van ignipunctuur. Bij deze
zogenaamde stichelmethode werden kleine gez\^'eileties behandeld'met een aantirl
gloeiende naalden door een kurk gestoken'.'ea
Van de nricroscoop, waarvan hij r.anaf het begin van zijn praktijk zeer regelmatig
gebruik maakte, is in zijn dagboek geen nadere beschrijving te vinden. Evenmin zijn
hierin nadere gegevens te vinden over de microscoop die hij in mei 19116 ter gelegenheid van zijn z5 jarig doktersjubileum van de gemeente cadeau kreeg.'e5
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Hers' urologisch instrumentarium bestond uit enkele'elastiekcn' en metalen càthcters
van vcrschillende diktc, die voornamclijk werden gebruikt bij het cathcteriseercn van
vrouwelijke en van mannelijke patiënten met urineretentie. In 1891 maakte hij melding
van ccn'cathcter à dcmeure'. Na een penisamputatie. in april 1894, werd bij de patiënt
een'elastieke catheter ingebracht en van voren aan de huid vastgehecht'rvaarbij het
voornemen bestond'de catheter iederen dag te verwijderen, schoon te maken en dan
weer in te brengen'.'e6 ln r898 berichtte hij over een blaasoperatie die hij in juni 1895
had uitgevoerd bij een 57-jarige man, rvaarbij hij een'catheter à demeure' of'Nélatonsche
catheter'had aangelegd. Deze rechte blaastcatheter van zacht rubber clie in r865 door de
Franse chirurgl Auguste Nélaton (r8o7 r8zl) was ontworpen,ze: werd'aan het praeputium
vastgenaaid' maar bleek'na enkeJe dagen verstopt te zijn geraakt' zodat Hers zich verplicht zag bij 'den patiënt, die veel urine afzette'gedurende'enkclc rveken, dag en nacht
om de tla,ee of drie uren de urine af te tappenl'eB Eennralig is de expliciete r.ermelding in
zijn dagboek van het gebruik van een Iithotriptor (lithoclast of lithofractor), ecn instrument om stenen in de blaas te verbrijzelen. Ceassisteerd door zijn collega Lodder,
veru,ijderde Hers in april t884, een grote blaassteen bij een meisje van rz iaar. Nadat
Lodder'door de wijde urethra gemakkelijk een koorntang hacl kunnen inbrengen, en
daarmee direct een steen te voelen was, werd deze tusschen de branches gebracht,
$'aarna het lukte een lithotriptor in te brengeD. De steen is door middel van cen (iD
ano) en uitrvendig onderzoek gemakkelijk te verbrijzelen, r'ervolgens worden de grootste stukies n]et eeD koorntang naar buiten gehaald, het gruis kontt vanzelf naar
buiten'.'ee
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Toen eind van de vorige eeuw de elektriciteit aan haar opmars in de samenleving
begon, r'ormde de geneeskunde hierop geen uitzondering. Gloeiclektrodcn ku,amen in
de plirats van het brandijzer. Het werd mode elektrische prikkels te gebruiken ter gene
zing van allerlei lichamelijke en geestelijke kwalen. In die periode begon men ook de
inductie- el constante strooin toe te passen voor de herkenning en behandeling van
velerlei stoornissen in spier en zenuwstelsel.r""
Een biizondcre plaats in Hers'instrunrentarium rverd althans de eerste twr< jaren
van zijn praktijk ingenomen door het elektriseerapparaat. Irr latere jaren maakte hij
nog maar sporadisclr gebruik virn een faradisecrapparaat.r"' De geneeskundige toepassing van de Faradische stroonl, de in r83r door de Engelse nirtuurkundige Faraday
(r79r-r867) ontdektc geïnduceerde elektricitcit of incluctiestroom, was in de jaren
tachtig kenneliik nog cen nieurvigheid. Eind juni r88r rverd Hers geconsulteerd door
Neeltje van I). nadat cleze'eel paar d;rgen geleden had bemerkt clat haar gezicht plotseling scheef stond'. Na viif dagen constateerde hii dat het meisje'het horloge op zeer
groten afstand hoort', zij 'proeft links zout iets later clan rechts, pallatum molle links
niet neerhangend'en besloot hii tot het'aan$,enden van het inductietocstel'. Hierbij
plaatste hij de'eene pool achter het oor' teru'ijl 'de andcre op verschillcnde plaatsen
van het gezicht'de spieren door facialis geinnervecrd en nu verlamd duidelijk doet
contraheeren'. Enkele dagen later werd de patiënte opnieur,'gca'lectriseerd':'faradisee
ren, bcide polc'n op gezicht, dicht bii elkander, hevige contractics, een dcr poolen achter kaakgewricht, andere op gezicht veroorzaken ook contracties'.ro'ln augustus r881
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nam hij zijn toevlucht tot de inductiestroom bij een patiënt, die na ecn'morphineinspuiting na tandextractie, piinen door geheci den rcchterkant van het gezicht'
hield.r"r ln nraart 1882 behandelde hij met'den inductiestÍoom'een patiènt dic zijn
'arm zonder pijn niet naar Lroven en achteren kon brengen en bijna zelís geen kctel
kon oplichten'.r"r In augustus van hctzelfde jaar elektriseerde hij een pàtiënt rnet
klachten over'volheitl en spanning in nraag en hoofd'.rr'5 Nog in juli rgoo beschreef hij
het geval van een patiènte die'sedert ticn dagen eene linkszijdige facialisparalyse'vertoonde en'herstelde na galvaniseeren'.r"o
Het gebruik van elektriciteit had kennelijk ook buiten de Hoeksche Waard bijgcdragen
aan Hcrs'reputatie als medicus: in april 1885 werd hij geconsulteerd door een vrourv
die vanuit Ccervliet op het eiland Voorne Putten naar Oud-Beijerland krvam voor
haar'kind van 3,5 jaar, dat gezond lvas tot den leeftiid van 8 maanden' toen 'lon!íont
steking had gckregen, volgens de moeder zonder stuipen'en'daarna aan beide bcenen
verlamd was gcbleven'. De moeder deelt mede dat het kind goed gevoeJt, wat ook blijkt
als mcn het faradisecrt, daar het dan zeer erg schreeurvt. Terrvijl het faracliseercn der
armen contracties veroorzaakt geeft dat der bcclell niets, alleen lichte tlexie der t()nen,
als men de elektroden op de kuit plaatst:r"t
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Bij lokale pijnverdoving l'erd, voornamelijk bij opcraties .ran de c\tremiteiten
gebruikgemaakt van een'verstuiver volgens Richardson',r"8'een verstuiver van nretaal
met , verschillende aanzetstukken, flesch en dubbelen birllon',r"' rvaarmec cen'aelherspray'over het te opereren Iichaamsdccl lr.erd verspreid. Bij totale narcose, m:rakte
Hcrs gebruik van chkrrofonn. Hoewel in zijn dagboeken geen precieze orlschrijving
voorkomtTan het t,vpe narcosemasker dat hij hierbil gebruikte, kan cr indirect uit
worder afgeleid dat hij een toen algemcen gangbaar model gebruikte, het zogenaarnde
chloroformmasker van von Esmarch. l)it u.as eerl nletalen kapie, bcstaande uit een
netwcrk van vernikkeld koperdraadr"'\{aarover een Iinnen doekie wns gespanncn;
rradat dit over de ncus en de mond van de patiënt $'as gclegd, werden op het doekje
enkele druppels chlorofbrm geclruppeld. Dat hij zelf- nog in t9r3 dit t,vpe narcose
masker gebruikte valt op te makcn uit ziin aantekening naar aanleiding van een op('r.rtie
door de Rotterdanrse medicus Van Assenl" dic kennelijk toen al een ander narcose
masker gebruikte:'De narcose geschiedde cerst met chkrrofbrn] en daarna met aether'.
Hierbij rverd gebruikgemaakt van een neuskap, waarbii ether wcrd gedruppeld op een
prop van watten, lr.aarmee de etherdruppelmethode volgens \{itzei rverd betloeld,
genoemd naar de Duitse chirurg Friedrich Oskar Witzel (1856 r925)r': die deze methode al in rgoz had aanbevolen.r'1

Onmisbaar bij operaties was het'Péan'sch pi:rcet',r'1 ccn arterieklem of klemtang die
in r879 was geïntroduceerd door de Parijse chirurg lules Péan (r8lo 1898).r'i Yerder
bcstond Hers'chirurgisch instrumentarium uit een serie chirurgische messen. Voor
het maken van relatief eenvoudige incisies maakte hii over het algemecn gebruik van
een bistouri (scalpel), een (opvourvbaar) heelkundig mes. Zo dingnosti.eerde hii in
juni r88r bij een vrouw een'groote tumor in de mond'. Na een proefpunctie, werd ccn
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incisie gemaakt en werd de tumor met de'gesleufdc sonde en bistouri'Iosgepeld. Dit
lospellen werd'met den vinger voortgezet'tot'op die wijze eeo gezwel zoo groot als een
ganzenei werd losgepeld en weggenornen'.r'6 In r883 maakt hij melding van een door
zijn zwager uitgevoerde tracheotolrlie waarbii de trachea werd geïncideerd met een
bistouri, wat kennelijk eerder uitzonderliik was aangezien daarT,oor eer speciaal tracheotoom werd gebruikt. Eind mei r886 zag hij zich genoodzaakt tot een tracheotomie
over te gaan, waarbij hij opnieuw uitdrukkelijk vermeldt dat de incisie van de trachea
gebeurde met de bistouri.rri BovenstaaDde ingrepen waren noodoperaties. Dat de incisie
in het zeer harde rveefsel van de trachca met een gervone bistouri gebeurde, kan wellicht rvorden verklaard door het feit dat Hers op dat ogenblik gebruik maakte van de
gervone, opvouwbare, bistouri die hij in zijn gewone trousse bij zich had. Voor het
openen van gezwellen (apostema) lnaakte hij gebruik van ecn apostematielancet: bij
een patiënt met een groot halsgez$'el maakte hij begin r883 met een 'apostenlatielancet
eene kleine incisie op de meest uitpuilende plaats, rvaardoor veel pus en bloederig
vocht wordt ontlast'.ri8 Voor het maken van kleine, precieze ilcisies maakte hij gebruik
van een tenotoom, een zeer scherpe, puntige bistouri of lancet. Bi.j het wegnemen van
een'ganglion op den ruEt van rechter hand', maakte hij in r886 gebruik van een'spits
tenotoom':'lk breng spits teDotoom tusschen de huid en gezwel, voer hct eel eind
weg, en open met de spits ddarvan het gezwel'.r'e llij een herniotomie in rlt89,.r:o waàrbij de breukpoort'met ecn paar oppervlakkige incisies een weinig gedilateerd'rverd,
specificeert Hers dat dit precieze werk gebeurde'met den tenotoom', eeD chirurgisch
mesje dat in de regel rverd gebruikt bij tenotomie of peesdoorsnijding. Vrii frequent
hanteerde hij de'scherpe lepel', een halfbolvormig chirurgisch mesje. In t88r beschreef
hij hoe na incisic van een'groot gezwel onder de tong', zich'een witte korrclige massa
ontlast'die'n]et scherpe lepel nog vcrder wordt verrvijderd, zoodat de kyste wordt
leeggescheptlt" ln r885 beschreef hij de casus van een jongen die 'eene subcutane flegmone van het linkeronderbeen had, die op een paar plaatsen is doorgebrokenl Bij'het
wijder maken der openingen' bleek 'da t de huid van het onderbeen van voren, achteren
en naar boven, tot boven de knie ondermijnd is. Hage krabt nu nret een scherpen lepel
al die gangen en ondermijnde plaatsen uit, en verwijdert op die tvijze eene zeer groote
hoeveelheid graurv korrelig slap granulatierveefsel'.r" In april r89t beschreef hij hoe bij
een meisje dat een jaar daarvoor'wegens lupus virn den neus'door hem 'gekrabd' lvas
'nieuwe lupusknobbeltjes voor eenige weken voor den dag waren gekomen'die'opnieuw
rverden rveg gekrabd met den scherpen lepel'.r'r I)aarnaast maakte hij in de jaren r89or89r nog herhaaldelijk melding van het gebruik van cen scherpe lepel bij het 'uitkrabben
van de uterus'na abortus.rr{
Bij amputaties gebruikte hij een amputatie oí beenzaag; bij ribresectie wcrd gebruikge:naakt van cen periostmesrlt en eer rasparatoriumr'ó om het periostium oí beenvlies
los te maken en af te schaven en een ()steotoonr of beentangr': om stukken van de rib
weg te knippen.

Bij een 'allerhcvigste neusbloeding'moest hij in juli 189o ziju toevlucht nemen tot de
'Bellocq'sche sonde'.rr3 Deze sonde, genoemd naar de Franse chirurg fearr [-ouis Bellocq
(l7lo-r8o7), was een instrument om de neusholte te tamponeren bij hevige bloeding
en bestond uit een fijn, aan het einde gebogen nretalen buisjc. Er binnen in kon een
half gewonden metalen vecr worden gebracht, uitlopend op een olijfvormige geperforeerde knop. De sonde werd door het neusgat, waaruit de patiënt bloedde, ingevocrd,
en de veer doorgeschoven tot de knop in de neus-keelholte of mondholte zichtbaar is.
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Een ste\.ig opgevouwen stuk gaas
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een draadie aan de knop van de veer beves,

tigd. Door de veer terug te trekken komt de tampon teger de achterste neus,.rpening te
liggien. Deze achterste neustamponnade rvordt meestal gecombineerd met opvulling
met gaas door het neusgat heen.
Voor het uitvoeren van de tracheotomie, cen opcratie die hij met een zekere regel
maat uitvoerde beschikte Hers over enkele speciale instrumenten. Nadat de patiènt
onder narcose was gebracht werd met een bistouril2e of'een klein mesje'1.1" een incisie
gemaakt,'de twee fasciën afzonderlijk op holle sonde gekliefd, de spieren met cie holle
sonde losgemaakt en toen met stompe lwondlhaken vàneen gehouden'.1'Vervolgens
werd de trachea'met een haakje gefixeerd'r:'en de incisie gedilateerd door'het inslaan'
van een'chassaignac',Ir een Iicht gebogen troicart, genoemd naar de Parijse chirurg
Charles Marie Edouard Chassaignac (r8o5 1879). Een novum bij deze operatie vornde
het eerst eind september r1389 door Hers vermelde gebruik van een'lterson'sche tang'..1.r1
Dit instrument, dàt eerder een'lang, flauw gebogen' (haak)pincet rras, rvas in juli van
datzelfde jaar door de ontwerper, de Leidse hoogleraar chirurgie ]an Egens van Iterson
(1842-l9ol) op een algemene vergaderinEl van de NMG gepresenteerd cn kort daarna in
het Nederhndsch'l ijdscltriJi voor Geneeskrade beschreven.It \rooraleer de canule werd
ingebracht, werd deze tang'gewapend met een klein sponsje naar beneden in de trachea
ingevoerd, zclfs rechts en links in den hoofdbronchus, om deze van eventueele ontstekingsproducten (valse membranen ) te reinigen'. r'6

1

1.4 TANDHEELKUNDIG INSTRUMENTARIUM

Opvallentl coDtrasterend met het aantal patiënten met klachten betreffende het gcbit
of kiespijn die hii te behandelen kreeg, was Hers'tandheelkundig instrumentariunr
beperkt. Voor zover uit zijn dagboekaa nteken in gen kan worclen op8emaàkt, omvatte
het enkele niet nader omschreven extractietangen en ecn 'sleutel'l-r, [)eze kicssleutel
bestond uit een stalen staaf die aan de ene kant rvas voorzien van een handvat en aan
de andere kant een draaibare haak, waarin de te extrahercn tand werd gevat. Door een
draaibeweging aan het handvat werd de tand uit de tandkas gelicht, waarbij niet zeldeu
een deel yan het t;rndvlees werd beschadigd. Aangezien gegevens in zijn dagboek hieromtrent ontbreken, blijft onduidelijk in hoeverre hij ook nog in latere jaren van zijn
praktijk van dit instrument gebruik blecf maken. Het gebruik van dit instrument, dat
in onervaren handen groot letsel kon veroorzirken, was in de jaren twintig al groteldeels verlaten.I8

1

1,5 GYNAECOLOGISCH.OBSTETRISCH INSTRUMENTARIUM

Voor het'aanvatten en omlaag halen van het benedeneinde der baarmoedcr' Iportio
cervicalis uteril gebruikte Hers een'tang van i\4uzeuxrre een'lange tang met dubbele
scherpe haken als uiteinden', genoemd naar Museux, chirurg te Reinrs, begin negentiende eeuw.lrn Voor het dilateren van het bàarmoederkhalsknnaal gebruikte hij ccn
stift van Hegar,r| een stift yan metaal of hard gumni, genoemd naar de Freiburgse
vrouwenarts Alfred Hegar (1830 19r4). In noveorber r8tt7 werd zijn hulp ingerocpen bij
Aagie S., een r7 jarig meisje dat 'ó 1/2 maand gravida was en die'in de kamer opeens
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een hevige bloedvloeiing' kÍeeg. Toen de patiënte vier dagen later opnieuw ''s morgens

een hevige sto.ting' kreeg, besloot Hers tot ttet'inbrengcn virn een 'tupelostift'.J1'
Dergelijke tupelostifien, die werden aangewend als dilatatorir.rm van de uterusmond,
bestonden uit'solidc c,vlindcrs van het sterk samelrgeperste wortelllout vall Nyssa
aquatica, die de eigenaardigheid hebben, dat zij gemakkelijk c'n snel rvatcr opzrri6len en
daardoor aanzienlijk in dikte toenemerr'.rlr Intra-uterine applicatie van nredicanrenten,
zoals het toedieDen van cen blocdstelpend middel, na curettage, gebeurde, al in 1896,
met cen'spuitje r.an [Jraun'.]l Deze spuit die rverd genoemd naar de \{eense vrouwenarts Gustav llraun (t829-19r )rri was voorzien van een 'lange canule nret zijdelingsche
opening en van een langen zuigersteel'.u6 Bii een operàtjc in 1889, waarbij hij zijn zwager
I. Hage te Zuidland assisteerde, werd gebruikgemaakt van een Pla1.tàir'sche sonde, een
baarmoedersonde met geribt uiteinde, genoemd naar de Londense vrouwenarts
William Smoult Playlair (18-16-r9o3). Na het uitkrabbeD van de uterus werd een p,layfairsche soncle ingebracht'die op de gebruikelijke wijze met een rvatje met acidIum]
nitÍicIum] is omgeven'.r+, Incidenteel is de vermelding van het aanwenden van cen
colpeurinctcr. In r88: maakte hii bii een 3o-jarige primi para die'de laatste weken
meermalen hinder had van bioeden'gebruik van een colpeurincter om de bloecling te
stoppenr{8 en in 189r stelde hij vast hoe een patiënte van zijn Goudswaardse collega
\/an der Horst, die'voor de r1c maal gravida rr,as, vloeide en daarvoor een colpeurincter
bij zich hadl'+ Bij deze zgn. colpeurvse 'iverd een colpeurincter, een uitvinding van de
Duitser C. Braun uit r85z'een blaas van caoutchouc mct buis en kraan, in de schede of
baarmoederhals gebracht cn dirn nret ivater gevuld, ter voorkoming van het te vroegtijdig breken van de vliezen of om rvecën op te $'ekken'.rto Daarnaast had Hers cliverse
specula. ln r887 maakte hij gebruik van een Cusco-speculuÍn,ri'een tweekleppige schedespicgel genocmd naar de Pariise chirurg Ed. Gabriël Cusco (18r9-r894), een eendenbek
speculum en een Sims' speculum,r? een buisvormige schedespiegel, genoemd naar de
New-Yorkse vrouwenarts |antes Marion Sims (r8r3 r883). Bij episiotorr.rie gebruikte
Hers een'Coopet'sche schaal',';r een platte geboger schaar, genocnrd naar de Londense
chirurg Sir Astley Cooper (r268-184r). Voor het uitkrabben van de uterus gebruikte hij
in de regel eel curet.r54 Hoe zijn forceps er precies uitzag, wordt in zijn de dagiboeken
niet gespecificeerd. \\'el gebruikte hij een ander model verlostang dan ziin collega
l.odder ('hij denkt dat het aan mijn fbrceps ligt' ). Daarnaast maakte hij ook gcbruik
(bij stuitligging) van de stompe haak.r5t ZeldTiram n'aren die gevallc'n waarin hij zich
genoodzaakt zag gebruik te naken van een kranioklastrí6 of een perforatorium.lti
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2 Hers' sociaal-medische activiteiten

12..I OOKTER IN EEN ONGEZOND DORP
ln de wiltermaanden van r884-'85 rverd een deel van de Oud-Beijerlandse bevolking
het betrof voornlmelijk bewoners van het buurtschap Zinku.eg - getroífen door een
epidemie van tyfus.'De door mii rvaargenonrcn epidemie begon r6 Septenrber rti84 en
eindigde in de eerste helft van Februari r885'aldus Hers,'het aantirl aangetasten bedroeB
j3. Zij woonden aan en bij eenen anderhalf uur langen dijk, die tot de genccnte OudBeijerland behoort. Het bevolkingscijfer dier buurt is ongcveer 6oo, zoodat r/20
gedeelte ziek is geweest. De aangetasten, die behoorden, op een twcetal uitzonderingen
na, tot den zeer behoeftigcn daglooncrsstand, verkeerden in alle opzichten oDder onglln-

stige hygiënische omstandigheden. z6 onder hcn drinken gervoonliik slootwater, de 7
overige regenwater, de inhoud dcr door hcD gebruikte privaten heeFt gemeenschap
met die sloten'-'
Een sanitair henormer was Hers niet. Echter qua doelstelling, nl. het \.crbeteren van
de volksgezondheid op lokaal niveau, als qua methode, de statistische verwerking van
het
waarnemingen uit zijn eigen praktijk'kan mcn hem typeren als een medicus die
voetspoor trad van de laatste generatie 'hvgiënisten' (r865-189o ).'

il

Oud-Beijerland was in de negentiendc eeurv niet bepaald een gezonde gcmeente orl
te woncn. Op gebied van de volksgezondheid had het pittoreske Spuidorp landelijk zelÍt
een uitgesproken slechte niram.a Het is echter de vraag in hocverre Oud- lleijerla nd, als
plattelandsgemeente, in de vorige ceurv binnen de Hoeksche \\raard en, a fortiori, in
Nederland in dat opzicht een opvallende uitzondering rvas.i

Bij herhaling rverd het dorp in de Íregentiende eeuw gctroffen door min of meer ernstige
epidemieèn. Enige aanduidingen hierover zijn tc vinden in de het jaarlijks Uítgebrtid
en Bereedeneerd Verslag orrttrent den Toestotul tutn de Oerneenrc. Hierin konden in r853
B. en W.'met cen innig gcvoel van erkentelijkheid om de goedheicl Gods'de'gczondheidstoestand der bevolking als gunstig'vcrnelden. \\tl blijkt uit het zelfde verslag dat
Oud-Beijerland in dat jaar werd getroffen door de'Aziatischc ziekte' Icholeral, die
'zich vertoonde met al de snelheid harer verwoesting'. Het aantal slachto[[ers was ech-
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ter'zeer geÍing €n de vreselijke onbekende bezocht rveinig rvoningen en dat zonder de

minste regelmaat, in verschillende wi.jken en die op groote afstanden van elkander
waren'. B. cn W. besloten hun vcrslag met de mededeling: 'An dere ziekten heerschten
r"éinig, de sterfte \\,as matig en stond tot dc geboorte in u'el iets rrindere toch bijna
gclijke verhouding. Het schorscn der kerrnis was de enige maatregel door het bestuur
genomen tot voorkoming der ziekte'.6 Een jaar later rapporteerden B. en W. dat de
sterfte gering was en stipten als enig vermeldenswaardig feit omtrent de volksgezondheid aan dat'de cholera rveinig personen had aangetast en slechts enkele lijders had
weggera:rpt'en waren ook in dat jaar geen'bijzondere maatregelen'getroffen.i Zes jaar
later, in r859, werd de gezondheidstoestand van de bevolking als'matig'oluschreven.
'Koortsen heerschten cn de sterfte rvas buitcngervoon hoog. De Voorzienigheid bervaarde voor de cholera, die elders zoovele offers eischte'. Nog eens vijf jaar iater, in
r864, werd de gezondheidstoestand van de bevolking opnieuw als'matig'omschreven
en opnieuw bleef in dat jaar'de sterfte in verhouding tot de bevolking nogal aanmerkelijk. De sterfte heerschte vooral onder de kinderer. Bepaalde oorzaken rvaren niet
aan te wijzcn'. ln 18ói'r866 werd Oud-Beijeriand getroffen door een cholera en een
mazelenepidemie . Vxrral de cholera-epidemie die in dat jaar, ook landelijk een bijzon
der hoge tol eiste, was zo hevig'dat in de beide kerkdiensten van zondag z juli de predikant in de daarvoor uitgeschreven bidstoud de genadc des Allerhoogsten inriep om
deze bezoeking van de gemeente af te lvenden'.8 B. en \\'. rapporteerden irr dat jaar: 'De
buitengewone sterfte door die ziekten veroorzaakt, beliep een cijfer van r44, uitge.u

nomen de lcvenloos aangegevencn. Aan de cholera overleden 92 personen. Over het
geheel is in Oud Beijerland de sterfte zeer groot'. Voor het eerst rvordt opgemerkt dat
de sterfte buiten verhouding net andere gemeenten'was, ondanks het feit dat'onbegrijpelijk veel moeitc wordt gedaan naar de oorzaken, die mcn wil vinden in de weinig
goede voeding der ingezetenel cn het verrlaarloozen der jonEi geborenen'. Tevens
'r{ordt voor het eerst melding gemaakt van enige'maatregelen ter bevordering van de
gezondheidstoestand en ter voorkoming en genezing van ziekten'. Pas in r866 werd een
bcgin gemaakt met 'he t dempen van slooten, het desintècteeren van \\'ooningen en het
spuijen varr versch water'.
Hoervel ook voor de latere periode 1866 r887, deze Uitgebreidc en BereLletreerde verslagen onrtrent rlen toestand der gemeen te bervaard zijn gebleven, bevatten deze nagenoeg geen details met betrekking tot de gezondheidstoestand van de bevolking in die
jaren: er rvordt volstàan met de summieÍe stereotiepe vermelding dat ter voorkoming
van ziekten'speciale maatregelen niet nociig rvaren gebieken'. Uitzondering hierop
vormt het yerslag over het jaaÍ r{1112, waarin rnelding wordt gemaakt van het feit dat'in
October, November en December de mazelen hebben geheerscht, zoodat die ziekte
epidemisch is verklaard. r59 gevallen werden aangegeven, -2 ervan overleden'. Nog in
r88z bleken '8 gevallen T,an febris tvphoidea te zijn voorgekomen' waarvan 2 overleden.
Als enige sanitairc maatregelen werden vcrmeld 'nauwkeurig toezigt dat de kinderen
uit de gezinnen waar mazelen voorkwamen, de scholen niet bezochten'en'het gedurig
doen ontsmetten der privaten rvaar typhuslijders waren'.
Concrete gegevens omtrent de volksgezondheid over de periode 1887-19o2 ontbreken nagenoeg vollcdig. Sporadische informatie omtrent ziekten en epidemieën in
die periode kon worden geput uit enkele incidentele berichten in de plaatselijke peÍs;
gedeeltelijk kon deze rvorden aangevuld nlet gegeyens oler ziektegevallen zoals Hers die
in zijn dagboeken vastlegde. Vanaf rgol is de informatie weer uitroeriger: vanaf dat iaar
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geven ons de jaarlijksc verslagen van de ingevolge de Gezondheidswet van rgor opgerich
te plaatseliikc ()ezortdheidsconntissie ecn rlrij gedetailleerd beeld van het voorkomen en
het verloop van enkele epidemischc ziektcn, zoals roodvonk, mazelen, tyfus en difterie.e

In r9o3 werden in vijf gemeenten in de Hoeksche Waard in totaal lZ gevallen van
roodvonk aangegeven, waarbij de commissie meteen wees op het onvolledig karakter
van deze cijfers, 'eerstens omdat slechts één geval uit één gezin is aangegeven en ten
tweede omdat het ziekteverloop zeer licht was en bii een groot aantal kindcren ongetwijfeld geen dokter is geroepen en de ziekte niet herkend of verzwegen is. Ernstige
ziekteverschijnselen en sterftegevallen kwamen dat jaar niet voor. Dc lichte graad der
ziekte rvas oorzaak dat de kinderen die ongetwijfeld besmet en aangetast t{aren langs
straat liepen, het was om die reden niet mogelijk de wijze \.an ontstaan en verbreiding
der ziekte na te gaan.'o

Bijzondere aandacht besteedde de colnmissic in de iaren r9o-l-191i aan het annvoord
op de vraag in hoeverre een correlatic bestond tussen het voorkomen van tyfus en de
aanrvezigheid van besmet drinkwater. Irr r9o3 werden in negen dorpen in de Hoeksche
Waard 3o gevallen van febris tvphoidea geregistreerd. De helft hiervan bleek voor te
komen in'gemeentc'n, vlak gelegcn aan de rivier de Oude Maas, vijf aan de rivieretr de
Kil en het Hollandsch dicp, terwijl in twee dorpen, IZuid- Beijerlan d en Goudsu'aardl)
ook te dicht bij de rivier waren gelegen om niet aan verband tusschen het water dilar
van en de aldaar rvaargenomen gevallr,'n te mogen denken'. De comnissie formulcerde
als conclusie dat het'gewettigd, hoervel niet bewezen was dat rivieru'ater de ziekte
waarschijnlijk in de dorpen heeft gebracht. In 19o6 rapporteerde de commissic rrrer
slechts twee gevallen van tyfus te Oud Beijerland en twee te Puttershoek en merkte als
bijzonderheid op dat deze gevallen van'buitcnaf'rvaren ingevoerd. Te Oud Beijerland
betrof het trvee schippersjongens die op Rijnschepen voeren, te Puttershock een soldaat die te Venlo, rvaar, aldus het verslag,'mcer §.phusgevallen rvaren voorgekomen, in
garnizoen was gewcest'." ln r9o7 maakte de commissie melding van ticn tyfusgevallen
rvaarvan drie gevallen in één gezin te Goudslvaard waren voorgekomen.'' Ook hier
was dc commissie van mcring dat het om'impoÍtgevallen'ging. In haar verslag van
l908 ging de commissie nader in op de relatie tussen het voorkomen van de ziekte en
de aanwezigheid var besmet drinkwater. \'an de t5 gevallen dic in dat jaar waren geregistreerd, bleken er g in Zuid-Ueiierland te zijn voorgekomen. Bovendien rverd'uit
Zuid-Reijerland bericht', aldus de Commissie'dat enkele gevalien van )angdurige
koorts, waarvan, bij gebreke van de mogelijkheid orn een bacteriologisch onderzoek in
te stellen de diagnose onzcker rr'as gebleven. Ai in r9o5 had do comnrissie lraar vrces
uitgesproken dat in Zuid - Beijerland, 'naast de rivicr, localc infectiehaarden'bestonden.'l
Tussen r9o4 en 1908 bleken'+1, dus biina de heift alleen te Zuid-Bciierland tegen 57 in de
r4'1 andere gerneenten (van het inspectie-rayon) zijn voorgekomen. l)e meeste der 43
gevallen van die genleente bevonden zich in de onn.riddelliike nabijhcid der zuideliike
dorpssJoot, waarmede indirect de verzamelplaatsen der fàecaliën van de omliggende
bervoners in verbinding staan'. Enigszins verbaasd berichtte de commissie in r9o9 dat
'zoolang de Gezo n dheid scomm issie bestaat, nog nimmer zoo wcirtig gevallen van
febris typhoidea in de Hoeksche Waard voorgekomen waren als in het afgeloopen
jaar"l en merkte als bijzonderheid hierbij op dat'op een geval na rvegblijven dier zick
te van Zuid- Beijerlir nd voorkont in het jaar waarin van gemeentcwege krachtige
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nraatr€geleD tot belordering der openbare reinheid zijn genomen en door het hoofd
der gerneente met priizenswa:rrdigen ijver cle politie-verordening op dàt punt is
gehandhaafd'. Te denken gaf evenwel dat in 's Graverdeel slechts drie tyltsgevallen
1ràren voorgekomen. Het betrof imnrers een Bemeente'waarvan het grootste gedeelte
der inwoners ongezuiverd water drinkt uit eene rivier, waar dagelijks zooveel Hollandsche, Belgische en Duitsche schippers passeercn, en waar de slooten zoo berucht zi)n.'6
Ook in haar verslag van r9ro, toeÍr r4 gevallen werden aangegeven, bleek tytils vooral
te zijn voorgekomen in'de gerneenten aan de Kil en Hollandsclr Diep gelegenl De
cornmissic rl,as voorzichtig in haar conclusie en schreef:'toch moet men er steeds aan
denken dat vuile slootjes aan een rivierkant een welkom tocvluchts- en broeinest zijn
voor bacillen, die in stroomend water niet kunnen leven'.': In r9: r bleek er ir de toe
stand nog maar $.einig verbetering te zijn gekomen: in dat jaar werdcn maar liefst.l:.
gcvallen geteld of 35 mecr dan in 1909. Het hogc ci.ifer werd voornamelijk veroorzaakt
door het aantal tyfusgevallen te PieÍshil: in dit dorp van 85o in'r.oners werden'in de
laatste maanden van het jaar 29 personen aangetast'. De commissie lvas vJn mening
dat'de uitbreiding der ziekte te Piershil een gevolg kon zijn virn de omstandigheid, dat
zij voorkwam in een gezin van cen melkboer. Het is bervezcn, aldus cle commissie, dat
dc ziektc is waargenoDren in gezinnen, die hun lrelk van clien boer betrokken. Hct
begin der ziekte kan gelegen ziin in eene sloot achter dien melkboer, rvelke verbinding
heeft mct de rivier'. Nog in het daaropvolgende jaar rverden in hetzelfïe Piershil negen
gcvallen geconstateerd, tegenover z5 voor het overige gedeelte van de Hoeksche Waard.'3
Toen Hers, bcgin februari 1885 een tienjarig meisje in bchandeling kreeg dat'ernstig

zick'was, stelde hii vast dat het kind'slootwater drinkt'.'e ln mei van hetzelfde jaar
behandelde hij een kirrd dat'ernstig ongesteld'rvas nadat het'r,oor drie wcken in cen
moddersloot Irvas] gevallen en toen vocht had binrengekregcn' ;'" eind juli r885 werd
zijn hulp ingeroepen door een iongeman met klachtcn over'branding in kecl en borst'
nadat deze'z: juli slootwater had gedronken"' en nog in r89t stelde hij de diagnose op
'febris typhoide.'bij een meisjt'dat ziek werd nadat ze rivierwater had gedronken.rr
Ondanks alle maatregelen ter \-erbetering yan de volksgezondheid, zou het stcrftecijtèr in Oud'Beijeriand in verhouding tot het Iandelijke gcnriddeide hoog blijven cn
slcchts relatief laat een daling te zien geven.
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2.2 OE DRIN KWATE R LE ID ING

Zoals in vele andere, kleinere cn grotere Semccnten in Ncderland liet in Oud-Beijerland en in andcre Hoeksche-\\'aardse gemeenten de drinkrvatervoorziening in de
tweede hel[t van de negcntiende eeuw nog veel te lvensen over.:.] GeLlrek aan I'inanciële
nriddelerr, vooral bij de kleinere gemeenten, gebrek aan coördinatie tussen de gemeen
tebesturcn en niet in de plaats het gebrek aan belangstelling voor hygiène in ruimcre
z-in, kunnen als oorzaken worden geloemd van het leit dat op dit zo esscntiële punt
als de drilkrcatervoorzicning nog vaak erbarmelijke toestanden rcerden aangetroffen.
ln de negentiendc en een groot deel van de twintigste eeuw konden alleen de mcer

gegoeden over goed drinklvater beschikken. Deze waren niet allecn in financiëel
opzicht bevoorrccht, zodat zij bv. in tijden van schaarste vriju'el altijd goed drinkrvater
van elders konden kopen, doch ook kondcn zij de vruchtcn plukken van een bcter
ontrvikkelingspeil. Zij bezater immers oyer het algcnreen een betere kennis van de
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h,vgiiëne dan de lagere klassen der bevolking rvaar alle inzicht in deze onttrrak.ra De
lagere bevolkingsklassen hechtten aan water als drink-obiect een geheel andere waardc

dan de beter gesitueerden. Aan de kwaliteit ervan werd door de lagere sociale klasscn
geen grote aandacht besteed. Het was vooral de afstand van de woning tot de plaats,
wailr men het watcr moest betrckken, welke de cloorslag gal Volgens dc Rotterdamsc
medicus Adrianus N{arinus Ballot (r82-l-1873 )'r was 'de drang, de gervoonte of de onverschilligheid zoo groot, dat velen, hoe gemakkelijk zij ook aan iets goeds kondcn
komen. toch het slechte namen'.'ó
Als drinklvater werd in dc Hoeksche Waard regen-, oppervlakte- en grondwater gebruikt. Het regenwateri{erd van de dakgoot af in een regenton, dan rvel in eer in de
bodern gegraven, gcmetselde, zo vcel mogclijk waterdichte regenput geleid, waarbij hct
dan, afhankelijk van de goede zorgen welke men er aan wilde besteden eerst nog door
een grind - zandfiltertje pàsseerde. l)it laatste hield daarbij het grove vuil, aÍliomstig
van daken en allerlei stof, vast, terwijl de fijnere onreinheden voor een deel nog op de
put- of tonbodem zonken. Het in de huishouding benodigde watelivcrd dan met ecn
pomp of met een putemmertie Daar boven gebracht en gebruikt. In enkele genreenten,
zoals Zuid-Beijerland en Goudswaard, kwamcn afzonderlijk of gemeenschappelijk
gebruikte regenputten en -bakken voor; meestal echter slechts regentonnen.r: In
Strijen stond tussen de kerk cn de school een reusachtige regenbak (-io.ooo liter). In
Piershil rvaar zelden rivierlvater wcrd gebruikt, omdat het bijna altijd zoLrt $'as, hadden
slechts enkele u.oninBen een eigen regenbak; de meeste gezinncn verzamelden het water
in tonnen en kochten het ontbrekende bij de eigenaars van de bakken.'3 ln 's Gravendeel

daarentegen dronk men vrijrvel uitsluitend oppen'laktewàter. Hier ontbrakcn dan ook
dakgoten aan de huizen, of kwanen zelti bij goede burgerwoningen, alleen aan de
voorkant voor.'e Opmerkeliik u.as het geval van Numansdorp, rvaar clnor lerzocting
van het Hollands Diep veel mccr l.an dit h.ater gebruik rverd gema;rkt. Dit had tot
gevolg, dat de stertic door aandoeningen van de spijsverteringsorganen verdubbelde,
hetgeen u,crd toeBeschreven aan het feit, dat vroeger regenwater, doch later opnieuw
haven- en slootwatcr u,erd gebruikt.ro In de eerste jaren van deze eeuw werd weer op
het gebruik van regenwater overgeschakeld, zodat in <1e kom der gemeentc als daarbuiten bij publieke gebourven zeer grote regenbirkken rvaren, \r'aarvan het lvater voor
de vragers beschikbaar wcrd gesteld.l' Vtror zovcr men op het crf goed grondwater ter
beschikking meende te hebben, rvcrd een poreuze put in de grond genretseld, waaruit
naar behoefie water kon worden geput. ln droge tijdcn lieten beide bronnen de mens
vaak in de steek, doch dan had men in Oud-Beijerland nog rvel aitijd de beschikking
over rivierwater uit het Spui.
Men zag scharen van nrenschel met juk en crnmcrs soms tien mjnuten en verdcr
een 'gangetje' drinkbaar rvater halen.rr Dat werd aan de haven geput en met trvee
emmers tegelijk, aan een over de schouders gehangen juk en nret plankjes op de waterspiegels orn morsen te voorkomen, naar huis gedragen, rvaar het in eerr ton, al of niet
met toeyoegiDg van \1rat aluin om het te zuiveren, *.erd bervaard tot het gebruik.I Het
behoeft gecn nader betoog, dat bij de over het algemeen geringe ontwikkeling van een
groot deel van dc bevolking, zo goed als in andere clorpen, het voor het drinkcn
bestemde $'àter lang nict altijd van te voren rverd gekookt. De bacteriologie stond irnmers nog in haar kinderschoenen en bovendien ivaren vele eenvoudige lieden niet erg
gesteld op gckookt of'dood' rvater.rl
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Veel huishoudwater werd bovendien nog geput uit de Vliet en uit de talriike sloten, die
\.ooral in de zomer veranderden in'stinksloten', een krvalificatie die overigens regelmatig
in die jaren in de O u d- Beijerlan dse raadsnotulen werd gebruikt. f)eze sloten waren

gevuld met veelal stilstaand water, zodat handen en gezicht, vaatwerk en melkgerei
dagelijks met ongezuiverd, r,aak zeer onbetrouwbaar rvater in aanraking konden
konren.rt Zoals bijna overal in Zuid-Hollancl was de waterverversing in vrijwcl alle
gerleenten van de Hoeksche Waard afhankelilk van dc polders of watcrschappen; de
eisen van de hvgiënc botsten vaak net de belangen van de polders, br,. omdat de poldersloten niet te dikrvijls gereinigd en ververst werden, terwijl toch in droge zonrers in
vele gevallen rnen zijn toevlucht nam tot polderwater.16 Het oppcrvlaktewater, dat hier
het meeste rverd gedronken, was alleen daar vrii zuiT,er waar regelm.rtig verversing
cloor de rivicr plaatsvond.rt Dit was zeker niet het geval in Heinenoord, waar talrijke
privaten zonder cementen of gemetselde putten en mestvaaltcn op de sloten loosden.
De toestand van de privaten rvas trouwens oveÍal erbarmelijk. Er lvaren er nog veel te
weinig; bijna algemcen bestonden ze uit een bouwvallig houten getirnmerte, veelal
zonder deur, raampje of rooster, terwijl de afooer van dc faecalia'n meestal gebeurde op
een ton of bak of eenvoudig door een gat in de grond, uitlopencle op de sloot.r8 Dat op
deze manier de best potentiële mogelijkhedcn voor besmetting geschapen werd, is

duideliikl
'Een groot gcdeelte van de inwoners van Oud-tleijerland'liet Hers in 18B4 de Gemeenteraad weten,'putten hun wasch-, spoel- en schrobwater uit het Spui beneden den
N'lolendijk, hun drinkwater deels uit een getijslootje, deels uit de Oud-Beijerlandsche
havcn' en Drerkte hierbij op tlat'het Spuiwater in gervone tijden reeds onzuiver, ten
tijde van cholera of t,vphusepidemiëen gevaarlijk geacht moet woÍden, dat het \sater
uit het getijslootje als drinkwater schadclijk is, en in die eigenschap nog overtroffen
wordt door het gebruikelijke havenwate r'.rq 'Vror het volk, voor de massa, is watcr zuiT,er, als het niet stinkt en niet Yies smaakt, en als er niets smerigs in drijft' schreef de
Numansdorpse hoofclonderwijzer Peter \\'elker, die het kennelijk als een persoonlijke
opdracht beschouwde om, als hooÍïredacteur van het Melwsb/ad, met de regelmaat
van een klok zijn lezers te uijzen op de gelaren van het drinkenT,an ongekookte melk
en water:'[)e melkboer wascht zijne vaten met de grootste gemoedsrust aan dc sloot.
De melk, die hij uit ziine zindelijke vaten verkoopt, zujvere, onvernrengde, oDvervalschte melk is bijzonder goed voor zrvakke menschcn. Die noeten zich daaruit een
vetrokje drinken. En extra krachtig is die melk, als ze laur.warm gebruikt rvordt. [n
melk echter - en bijzonder in lauwwanne zijn dc celletles liever: ze ontrvikkelen
daarin een vrooliik leven, zich splitsende, splijtende, vermenigYuldigende, tot uw pintje
een echte giibeker is gewordenlrn
Naar aanleiding van een proef te Miinsheerenland mL't een zogenaamdc nortonpomp,
\vaarnree grond\{ater kon r{orden opgcpompt, kwam het pÍobleem van de drinkwaterv«)rziening eerst in 1883 ter sprake in de Oud Beijeriartdse gemeenteraad. De resultaten
van enkele proefnerringen n)et deze nortoDpomp blcken echter teleurstellerd; het
rvatcr bieek, hoervel helder, niet als drinkrvater gebruikt tc kunnen woÍden- De anal,vse,
dic werd uitgevoerd door het technisch chemisch laboratorium Schalkwijk tn Pennircli te Rotterdanr wees uit dat het water nict voor menselijke consunrptie geschikt
was.r' Ook een tu,eede onderzoek, dat op persoonlijk verzoek van Hers in Groningen
rverd uitgevoerd, toonde ook aan dat'clit water met een sterk door faecaliën verontrei-
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nigdcn bodem in aanraking was geweest, welke bodem het vermogen om organische Nverbindingen te neutraliseeren schijnt te missen zodat de indruk ontstaat dat men iD
plaats van drinkwater, bcter van een aftreksel van 1àccaliën kon spreken'. De Groningse
ingenieur A. Lokker, die het onderzoek uitvoerdc, stelde vervolgens voor'een proef te
wagen met een Idistilleer ]toestel van Normandii'en *.as zo vrii hierbij op te merken dat
het'Oud-Beijerland, dat na de pokkenepidemie eene minder goede reputatie gekregcn
heeft, zich zou rehabiliteeren indien die gemeente in deze als pionier optrad'.a'
In scptember 188.1 richtte Hers zich in een door een vijftigtal ingezetenen mede
ondertekend adres tot de Raad van Oud-Beijerland met het verzock een drinkrvaterleiding aan te leggen.ar lfe Raad besloot echter aanvankeli.ik unaniem hieraan gcen
gevolg te geven. Als argument werd aanlievoeÍd dàt het'water zoude $,orden gebragt
op een punt rvaar dit het minstt'noodigi was en zouden dic rvijken welke hct meeste
behoeftc hebben, er weinig door gebaat worden'.a{ \ran meer gewicht bij de beslissing
van dc Raad om af te zien van de aanleg van een drinkrvaterleiding u'as de mislukling
van een eerste experiment met een noÍtonpomp cn tenslotte waren er de hoge kosten
die aan een dergelijk ambitieus plan waren verbonden en die in eerste instaDtie op
uooo gulden waren geraamd.rt Het lijkt niet onrvaarschijn lijk dat de Raad van OudBeijerland, dat in 1888 zo'n 5ooo inwoners telde,ró zich hierbij had laten irrspireren
door het Rapport a an den Koniry dat naar aanleiding van de cho le ra-ep idemie van
r866, in r868 was Yerschenen en waarin de 'cholera - com m issie' inr mers tot de conclu
sie was gekomen dat'zullen de kosten voor de gebruikcrs niet te hoog loopen, de
gemeente, die van eene zoodanige lvaterleiding door eene particuliere onderneming
voorzien zal worden, minstens eene bevolking moet hebben lan 35.ooo à 4o.ooo zielen'.ri
Pas

vier iaar IateÍ, in

181J7,

ging de Gemeente toch in op een voorstel van aannemer

\\rillem Bottenberg en verleendc

deze een concessie tot het bouwen en exploiteren van
een drinkrvaterleiding. Hers, zijn collega Kommer Lodder en Adrie Scheer, het hooÍï

van de'Franse school'en liberaal raadslid vormden het eerste bestuur van de OudBeijcrlandse Hogetiruk \{aterleídingmaatschappii.as Ter gelegenheid van de eerste
steerlegging, op 2,3 april r888, hield Hcrs als president-commissaris'een rede waarin
hij in de jeugd van de eerste steenlegsters het zinnebeeld zag van het vertrouwen waarin Oud-Beijerland de *aterleiding tegemoet trad'er lvees er voorts op'dat ieder zichzelf bij zijn arbeid dient te laten leiden door het belang van zichzelven en ran zijn
gezin en dat men dat ccrst goed kan doen als men zijn arbeid tevens dienstbaar tracht
te maken aan hct algemccn belang'.re

Nauwelijks zeven maanden later kon het bedrijf in gebruik worden genomen. Op ro
oktober r888 hield Hers opnieuw dc feestrede en'ladat dc machinerieën aan de aanwezigen rvaren verklaard, begaI men zich naar de fontein, die opgesteld vvas in de
LanSe Voorstrirat bij den Dijk en zoodra de bezoekers waren aangekomen, werd de
kraan opengczet en spoot het water de lucht in'.'n Hiermee was Oud Beijerland de
achtentwintigste Nederlirndse gemeente die over een drinkwaterleiding beschikte, \r'at
niet eens zo'n slechte plaats was als mcD bedenkt dat gemeenten als Nliddelburg
(r892), Zwollc, Almelo cn Devcnter (r891), en vcel Srotere bevolkingscentra als Apeldoorn en Breda (1894 ) nog later ovcr een dergelijke inrichting zouden beschikken.i'
Daar staat echter tegerover dat in r9r5, het jaar lvaarin Hers overleed, er nog naar drie
andere Hoeksche-WaaÍdse gemeenten (Heinenoord, 's-Gravendeel en Strijen) waren
die op'zulk een zoo hoogst nuttige inrichtinB ivaren aangesloten'.
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Ondanks de aanleg van een drilkrvaterleiding bleel in hygiënisch opzicht, de aanwezigheid van talrijke'stinksloterr' in de korn van de gemeente eel blijvende bron van
infectie.'Op 't punt vaD gezondhcid wordt hier nog alles behalve 't noodzakelijkste in
acht genomen. En dat mag hier in de eerste plaats wel. C)p de sterftekaarten staat ons
dorp toch als eene zwarte stip, ,r, als de zwartste van qeheel ons eiland aange<luid. \\'ie
onzer thans langs Zandpad en [-:rnge Wegi lvandelt, zal zeker niet aangenaam aangedaan worden, door de miasn.ren, dic daar uit de slooten opsrijgenlt: Vanuit h).giënisch
oogpunt was het in Oud-Beiierland al even erbarmelijk gesteld met de afvalverwiidering.

1

2.3 OE AFVALVERWIJDERING

Mien G. woonde in een huisje naast een dijktrap; 's avonds placht ze de nachtspiegel tc ledigen,
door dezc orn de hock van de deur de dijktrap al te gooicn. Zo trof ze eens de dokter, die de
inhoud over hoed en jas kreeg, r'aarop ze door hem op volkse t )n rícrd uitges.holden yoor
'onten donder.,r

Bovenstaande anekdote is zeker niet exempl;rrisch voor het onhvgiënisch handelen dat
tlperend zou zijn voor geheel de Oud - Beijcrla nd se bevolking in de lorigc eeur^'.
Geheel los van de destiids, zeker bij een groot deel van de bevolking, bestaande opvat-
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tingen over hygiëne staat ze evenwel ook niet. Het lijkt aannemelijk dat in Oud-Bcijerland de kennis omrrent hyliiënisch handelen bij de doorsnee inwoner niet bilster groot
\ras. l)it wordt onder andere geÍllustreerd door de artikelen in het regionale Nieror'-ràlad rvaarop de hoofdredacteur, de Numansdorpse hoofdonderwijzer Peter \{elkcr,
sinds r87u, regelmatiS zijn Iezers nrcende te moeten vergasten. Ook andere bronnen
làten echter toe te veronderstellen drrt op het gebied !an de hvgiè'ne, in Oucl Beijerland
in de laatste decennia van de vorige ecurv, de jaren waarin Hers er als arts praktiseerde,
nauweliiks iets rvirs veranderd, in ieder geval lveinig merkbaars was verbeterd.

lllustratiefin dit verband zijn enkele artikelen in de Verordetring en Reglement van
Politie daterend uit 1885.tr Zo bepaalde artikcl 16 van ileze verordening nog dat riemand 'bloed, stankverwekkende voorwerpen of geston en dieren op ziin erf zal mogen
bewaren of met mest vermengd zal houden'en artikel 3z luidde:'Niemand zal eenig
vee slachten op cle publieke straterl of wegen, noch bloed of ingewand van dieren,
vuilnis van penscn, schobben, gom of visch, krengen of dergelijke mogen rverpen of
Iaten loopen il de wateren, havens of riolen binnen deze gemeente'.
AI in r875 had de gemeente besloten tot verpachting van het'ophalen van vuilnis,
asch, beer en privaatvuil'. In het contract rverd vastgelegd dat'de vuilnisophaalder
verplicht was om dagelijks bij het rondgaan, dc daarvoor of naast geworpen vuilnis in
de bakken te schoppen, en alle verzamelingen van vuilnis op hoopen te vegen, en zoo
spoedig mogelijk weg te doen halen'. Tevens moest cle pachter zich voorzien'tot het
ophalen van beer van een rvaterdicht voertuig met een stankvrije trechter of buis af
gesloten' en werd'de ophaalder van vuilnis of asch en beer of privaatvuil verplicht op
de hoeken der straten te r.rtelen, en bij het ophalen van den becr of privaatvuil langs
de straten, stegcn of sloppen, telke belvoond rvorden, door ratelen of roepen v,rn zijne
tegenrvoordigheid doen blijken, en op korte af.standen een oogenblik stil te staan, om

iedereen

in de gelegenheid te stellen zich cr van te ontdoen, en bij het uitstorten

behulpzaam te zijn.

ln r89o bleek dat in Oucl-Beijerland, op een bevolking van 5285, van lj2r personen
de faecaliën'in goed gcmetselde beerputtcn zonder overvlocil'rijpen' werden verzameld'cn van evenveel inrvoners terecht kwanten'in ondoelmatige beerputten, stapelputteD enz.'. \ran de anderc'helft'of:643 inrvoners,'rverden dc iaecaliën afgevoerd in
het water'.55
In februari 1891 richtte Hers namens de vereeniging Oud Beíjerlands Gemeentabelalg tot de Raad een schrijven lvaarin rverd opgemerkt dat'sedert r89o alleen toezicht
is geweest op het maken van privirten, doch geen toezicht wordt gehouden op de
inwendige inrichting, zoodat dan ook vele irrbeidcrswoningen door gebrek aan de
noodige hoeveelheid licht en lucht tot bewoning ongeschikt zijn; dat bij gebrek aan
publieke rvaterplaatsen, vele particuliere panden als zoodanig dienen'en 'dat vooral
wegens gebrek alu verlichting, de gcmeentegronden achter het uoordelijk deel van
den Molendijk, tot het neerwerpen van vuilnis en het doen van natuurlijke behoefien
gebezigd worden'.j6

Hoe het met de openbare hvgiene in latere iaren was gesteld, valt gedceltelijk op te
maken uit de jaarlijkse rrpporten van de plaatselijke Gezortdlrcidscotttttissie, die in
r902 met haar activiteiten begon. In r9o6 bepaalde een verordening ingevolge art.l van
de \\bninglvet dat de inhoud van irlle priv.rten verzarneld zou moeten worden in
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gemetselde of cementen waterdichte bakken. 'Een Eedeelte der burgerij had den Raad
verzocht, dit besluit te rvijzigen, rvat tot gevoig had, dat aan de Gezondheidscommissie
eene wijziging der verorclening werd voorgelegd, waarbij voor best.rande woningen werd
toe!!estaan, dat de ontlasting van een privaat kon plaats hebben, in eer waterdichten
houten of ijzeren emmcr, bak of ton, Ios in het privaat gepltlatst op een gemetselden
vloer, rvelke emmer, bàk of ton te behoorlijker tild moet worden geledigdl Tcgen die rvijziging maakte de Gezondheidscommissie bezwaar, o.a.'op grond van de overweging, dat
van eene behoorlijke lediging alleen sprake z-ou kunnen zijn, indien dit vanwege dc
gemeente geschiedde en indien een behoorlijk ilgericht tonnenstelsel, waarvan het
bcpaalde in de wijziging ecne parodie was, rverd ingevoerd.í- Naar aanleiding van het
voornemen van de Raad van Oud- Bcijerland on de 'dorpsntestvaalt te verplaatsen',
richtte Hers zich namens de Gezondheidscommissie tot de llaad met hct advies uit
'gczondheidsoogpunt'hiervan af te zicn.5s De nieuu'e dorpsmestvaalt zou immers
nilast de openbare rveg komelr te liggen,'naast slooten waarin zich stilstaand, niet stroonrend water bcvindt'. De vloeistoffen uit eene dorpsmestvaalt zijn toch niet te vergelijken met dc tarnelijk onschuldige gier van paarden en koemestvaalten en zeker niet irl
Oud-tseijerland, waar dagcJijks door het karretie eene vrij groote hoeveelheid faeca)iirn
van menschen aan het straatvuil wortit toegevoegd. Epidemieèn van t,vphus, cholera en
dysenterie zijn, al hoort men daarvan tegenrvoordig geiukkig weinig, in de toekonlst
natuurljjk toch mogelijk' eD zou'het afvloeien van verdundc faecaliën in slooten dan
niet alleen voor de omwoners maar ook voor hen die daarvan verder verwijderd zijn,
groot gevaar kunnen opleveren'. Hers ver$'ees hierbij naar het jaar r8il6 waarin te
'Oud-Beijerland, speciaal aan den Zinkwegschen dijk'waar talrijke typhusgevallen zijr
voorgekomen in huishoudens die uit dezelfde slooten dronken'. Het inrichten van eene
mcstvaalt zonder schutting aan den openbaren weg kan andere nadeeleD veroorzaken.
Het spreekt toch vanrelí dat het straat\.uil voor een groot gedeclte wordt gevormd door
gescheurd papier, stukken van kleederen, r,an vloerkleeden, van matten, r,an bedden,
enz., en het behoeft gecn betoog dat al die lorren besmet kurnen zijn door roodvonk,
mazelen, pokken, hoofïzeer om van tuberculose niet te spreken. Een niet behoorlijk
atgeschutte n)estvaait geeft gelegenheid dat al dic zaken door dcl wind overal worden
verspreid en indien zij aan den openbarc weg is gelegen, in de handen en monden vao
kinderen terecht konlen'.5e Bewoncrs van de Ooststraat klaagden in augustus r9o8 over
ecn 'onhoudbare stank', clie werd veroorzaakt door ccn 'bedrijf van huidenzouterij'. De
overlast was'de laatste dagen nog verhoogd' door 'invoer var) gezouten huiden uit een
afgebrande zouterij gekocht, rvelke op het erf achter voornoemde zouterij werden
opgehangen en gedroogd'. De adressanten waren van oordeel dat'de verspreiding van
staDk van die verrottende bestanddeelcD zeer schadelijk nloet werken op de gezondhcidstoestand van de olnwonenden'./'"
t)at de Raad destiids niet meteen was ingegann op het Yerzoek een drinkrvaterleiding
nan te leggen vond onder andere zijn oorzaak in het feit dat de gemeentelijke autoÍiteiten op dat noment enkele andere katten te geselen hadden, Vanaf septenrber 1884
rterd in Oud-Bcijerland dc publieke opinie immcrs beroerd door een zaak van heel
andere ordei ecn verzoek van de kerkenraad om de sinds generaties bekende en niet
minder bertLchte jaarlijkse kermis af te schaffen, verdeelde meer dan ooit de dorpsgcmeenschap in even íellc voor als tegenstandcrs."' [n hoeverre een initiirtief van Hcrs
en enkele notabelen, in oktober van datzelfde iaar, tot het houdeD van eer'weekmarkt
roor vee, pluimgedierte, Eiroenten erz.'6r een reactie lr'as op het verzoek de jaarlijkse
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kernris afte schaf-fen, was moeilijk na te gaan. De initiatiefnemers mochten, rvellicht
niet zonder eniBe verbazing, constatere'n dat hun voorstel dit keer op Bcen noemcnswaardige tegenstand stuitte eD door de raad mct unanimiteit van stemnren werd aangenomen. Deze eeÍste weekmarkt in Oud-Beiierland was echter geen lang leven
beschoren. Hoervel'zelfs de tandendokter met zijn onovertrefbaar redenaarstaletlt, ziin
gewaagde grappen en zi.jn snaakse invallen'niet ontbrak, kwa,n het er niet'tot een
opgervekt Ieven, een rumoerige druktc, zoals elke behoorlijke weekmarkt hebben moet.
Aanyoer van productcJr en marktbezoek lieten beide te $'ensen over en het slot was dat
drie jaar later, in 1888, het marktgebouw voor Dfl. z5,1voor atbraak werd verkocht'.ol
Intussen rvas de discussie rond de zogenalmde kermiskwestie niet gelurvd. Het jaarlijkse
evenement, wairrbij 'hct landvolk uit den omtrek en het stadsvolk uit de Maasstedcn in
de herbergen samenstroomde', was velen in Oud-Beijerland een dooru in het oog.
Heienraal orrgelijk hadden deze overigens niet. In zijn Wrndelingel oter Goeree en Over/la,t&cc'haci de Rotterdamse predikant J. Craandiik in een schets van Oud-Beijetland zich
in r878 al afgevraagd oi'op de kermis niets anders dan stichteliike toneelen te zien ziin
en hartverheffe'nde genietingen te smaken zijn'. Eerder uitzondering dan regel waren
de jaren waarin geen 'vechtpartijen voorkrvamen onder de bezoekers uit verschillende
plaatsen en de politie gcbruik moest maken van den degen'.61 In 1884 zag een tegenstnnder van de kermis het als een'verlies van eer en een te kort in hare roeping'wanneer de
gemeenteraacl'zeive de sluizen opend Isic] waardoor wanorde en ontucht met volle

stroomen invloeien'. Hij erkende'dat de kermis sommigen (en vooral de drankverkoopers) veel geld in den zak doet druipen' nlaalivas van mening'dat de kernris de
maatschappii in disorde brengt'wat het'best hieruit kon worden afgelcid als men
nagaat rvelke voorzorgsmaatregelen er door Policic moet genomen rvordcn tegen allerlei ongebondcnheid, die niet zeldcn uitioopt op vechtcrijen en bloedstortingen.6t De
tegenstanders van de kermis haalden uiteindelijk hun slag thuis. In een adres van 16
november i888 rvees de kerkerrraad van de Nederlands Hervormde Kerk nogmaals op
de grote nadelen van de kermis. In het bijzoncler werden hierbij genoemd het leit dat
'door middel van de kermis Gods Naam op het neest wordt misbruikt'cn'de rustdag
l'ordt ontheiligd, de kinderen worden voorgegaan in den ondeugd, en dat er ter u,ille
van de kermis in menig huisgc'zin twist en tu.eedracht heerscht en de onzedelijkheid
en het misbruik van sterkedranken er door bevorderd wordt'.66 Nadat de kerkenraad
tot cle conclusie krvam dat'het voordeel niet oprvoog tegcn het godsdienstig, zedeliik en
stoffelijk nadeel',6: besloot ook de Raad n)et 7 tegerr 4 stenrmen de kermis af te schaffen,63
Dit besluit kan zeker worden gezien als een overrvinning van de behoudsgezinde
krachtcn in de kleine Oud-Beiierlandsc samerlcving, rvaar godsdienstige en zedeliike
belalgen meer dan eens botsten met de materiële en vooral conrmercièlc belangen.
Dit ingrijpend besluit, dat de kleine en besloten dorpsgemecnschap van Oud-Beijerland, grondig verdeelde, en dat vooral voor de neringdoenden een t.linke derving van
inkomsten betekende, nrag niel Ios rvorden gezien van het initiatief dat enkele liberale,
en dus progressieve ingezetenen kort daarop narnen oÍn een verceniging op te richten
die zich tot doel stelde te ijveren voor de ontrvikkeling en moderriseringl van OudBeijerland op diversc gebieden.
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12.4 DOKTER IN HEÍ ALGEMEEN BËLANG
Op 26 oktober 1889 vormden Hers, ziin coltega K. Lodder en enkele liberale ingezetenen,
u,aaronder \V. Bottenberg, de aannemer dic de drinkwaterleiding bourvde,6e en hoofdonderwijzer À. Scheer, het voorlopig bestuur van de Vereeuiging Owl-Beijerlands
Gemeenteltelang. Het was de becloeling ecn vereniging in het Ieven te roepen 'die gewiid
zoude zijn aan de belangen der Semeente ()ud-lleijerland'. De uitdrukkelijke r.ermel
ding dat dc verenig ing 'r,reemd zoude bJijven aan iedere inmenging op godsdienstig oi
staatkundig terrein'i" lr.as ongetwijfeld een vcrwijzing naar de diepe verdeeltlheid die
er in Oud-Beijerland bestond op kerkclijk gebied cn die in de trveede helft van de
negentieDde eeuw nog was toegenomen, walrdoor het ne[len van politieke beslissingen
er zeker niet eenvoudiger op u'as gervorden.
In de voorlopige statuten van Oud-Beijerlands Gerrce tebelo f,werd vastgelegd dat
de vereniging zich ten doel zou stellen'langs geleidelijken rveg het best te v()orzien in
het vele dat naar hun meening nog in Oud-Beijerland ontbreekt, wil het zijne poririe
van vootnaan]ste gemeeDte van de Hoeksche \\'aard handhaven'. De vereniging rekende tot een van haar voornaamstc en meest dringende taken de ontwikkeling van het

onderwiis. Als haar voornaamste doelstellingen werden daarbij door het voorlopig
bestuur genoemd'het stichten en onderhouclen van eeDc be\{aarschool'en het creèren
van'goed en voor ieder verkrijgbaar volksonderu'ijs', voorts de'aanmoediging van
geregeld schoolbezoek' en het creèren van'bouwkundig teekenonderu'ijs, herhalings
cn voortgezet onderltijs'. Daarnaast zou dc vereniging ijveren voor verbetering op het
gebied van handel en nijvcrheid, de volksgezondheid en de armenzorg. Ten slotte
rekende zij het tot haar taak te strcven nàdr'een betere brandpreventie, verfraaiing en
verlichting der gerneente, betere communicatiemiddelcn en postvcrbindingenl:'
Veelzeggend was in ieder geval de kritiek nauwelijks twee dagen na de publicatie van
de voorlopige statuten in de pers waarmee de nieurve vereniging alvast rekening kon

houden. Van conscrvatieve zijde werd onder andere opgemerkt dat een groot deel van
de doelstellingen van de vereniging tot de laak van de gemeente behoordeD, waarmee
stilzlvijgend rverd toegegeven dat de vereniging haar bestaansrecht grotendeels ontleende aan het feit dat de gemeentc deze taken in voorgaande jaren kennelijk oiet tot
ieders voldoening had vervuld.
In de biina 9o jaar van haar bestaanir zou de vereniging Oud-Bcíjerlands Ocmeente&elang diverse projecten ontrvikkelen die dc Hoeksche \\hard en Oud-Beijerland in het
bijzonder, economisch en maatschappelijk, cn niet in de laatste plaats op het gebied
van onderwijs ten goede zouden komen.
Toen in het kader van de gemcenteraadsverkiezingen in 1911 het bestuur van de
Oud-Beijerlandse anti-revolutionaire kiesvereniging een pamflet had verspreid rvaarin
het er de katholieke lezers op wees dat de liberalen, de katholieken 'geen plekje waardig
achten op Nederlandschen boderr', distantieerde Hers zich nadrukkelijk van deze aantijging:'lk, die altijd )iberaal heb gestemd en dus gerekend kan worden tot dc liberalen
dczer plaatse, verklaar bij deze dat ik aan hct gesmul'- Hers bedoelde'het gesnlul aan
het vuil dat dc liberalcn over de katholiekerl hadden uitgestort'- nimmer heb meegedaan'.73

Ook al in de jaren daarvoor hatl Hers zich als liberaal geprofileerd. Toen in r88i binnen
de NMG een voorstel ter sprake kwam dat hoogleraren cr geen privé-prakrijk meer op
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na zouden mogen houdeD, zag HeÍs dit'als een eerste stap op den terugrveg tot de
bescherming van het bedrijf, die evenzeer afteuring verdient als bescherming van den
handel'.ir Naar aanleiding r.an een voorstel binnert de Vereeriging Ord Beiierlandsch
Gencetrtebelang een spreker uit nodigen 'ter behandeling van het onderrveÍp 'beschermcnde rechten', verklaarde Hers zich 'tegen een spreker, al was het een vri.jhandelaar.
Hij verklaarde te'zijn voor vriihandel, evenzeer als het grootste gedeelte van de bcwoners van de Hoeksche \\raard', maar'vreesde dat eene lezing weifelaars zal kweeken,
niet zoo zeer rvegens de kracht der argumenten, dan wel door de groepeering, v.rn
argunrenten'.;t Naar aanleiding van de publicatie in r9r van'een handig boekje dat de
gemeentebesturen de geneeskundigen op de hoogte stelt van de voorwaarden, waarop in

hct Ccntraal Laboratorium te Utrecht onderzoekingen ten dienste der volksgezondheid
rvorden verricht' betoogde Hers:'Het blijft een feit, dat cle belangrijkste onderzoekingen
allccn verricht kunnen worden door hen, die daarvan een speciale studie hebben
gemairkt, en de differentiatie der geneeskundige vakken heeft dan ook medegebracht, dat
sommige collegae hacmatologische, bacteriologische, pathologische, histologische
laboratoria hebben opgericht, Dit heeft deze veel studie en veel geld gekost en het is
een beroepsbelang, tlat hun particuliere inrichtingen niet met rijksgeld door een rijksinstelling benadeeid rvorden',ió
ln tcgenstelling tot zijn collega Lodder, die van r892 tot aan zijn vertrek in r9r r, als
Iiberaal gemeenteraadslid zetelde,:i zou Hers er gedurende de jaren die hij als mc<licus
te Oud-Beijerland werkzaam was, zich niet actief met de Iokale politiek inlaten.
Niettemin zou hij er zich als burger en als medicus al die jaren toch zeer intensief'met
de publieke zaak bemoeien'.i3
In rgoz u'erd hii bestuurslid Yan de als gevolg van de Gezondheidswet opgerichte
plaatselijke gezondheidscommissie;e en wanneer op ro juni van dat jaar, op initiatieívan
burgeneester Adrianus van l,ith, dc afdeling Oud-Beijerland van de Zuid-Hollandse
vereniging Het Groenc Kniis wordt opgericht, maakt Hers deel uit van het voorlopig
bestuur.3"

Maar zijn bemoeienissen met de'publieke zaak'dateren al van de eerste jrren van zijn

praktijk in Oud-Beijerland. Hiervan getuigt reeds zijn eerste publieke optreden, in
september r887. Tussen r87Z en 188:l rrpporteerde het Burgerlijk Armbestuur 'onr t re n t
den tocstand der behcleftige klasse'dat die'zeer ongunstig is door de steeds voortdurcnde gedrukte tocstànd van dc landbourv en de achteruitgang van de vlasserij'. ln
ianuari r887 rverd Hers voorzitter van een Corllissie tot lieting ran de zeventigst,' rcrjoardag van Z.M. dctr Koning. Dc opbrengst van dit feest zou ten goede komen aan de
arnren bmdat het aantal behoeftigcn zoo groot is gebleken, dat zij niet aan alle aanvragen tot bedeeling hee[t kunnen voldoen'.3' In 1891 was de toestand nog cven ongunstig
door de'aanhoudende gedrukte toestald van den lanclbourv en de achteruitgaande toestand vàn de vlasindustrie die alhier een hoofdbestaan uitmaakt'. Naar aanleiding var
een aanvraag tot verhoging van de subsidie in 1895 moest het AlSerneen of Burgerlijk
Armbcstuur zich vcÍantwoorden cn financieel verslrrg uitbrengen:'Dat de uitgaven na
r89o zoi,eel hooger zijn dan de eerste zes jaren kon gemeld, vindt zijn oorzaak in de
schaarste der nerkzaamheden. l)irect worden de uitgaven daardoor grooter, terrviil
indirect de gevolgen daarvan niet uitblijven, ook clan daarbij nopl de strenge rvinters
die daarrrede samengevallen zijn. tiejaarde mannen, hoofden van gezinnen, konen
daardoor niet aan dcn arbeid, omdat zij voor het werk dat er is, niet noodig zijn. Ook
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voor de weduwen laat zich dit wel ccnigszins gelden, wanneer er werk lienoeg is komen
er daar van ook wel enig verdienste in verschillendc vorm, na dien tijd hecft dat zich
sterk geopenbaard, terwijl er thàrs zesenveertig weduwen op de lijst van bedeeling
voorkonen rvaarvan gezegd kan worden dat er niet een bij is rvaarvan te vccl weggegeven u.ordt. l89i kan niet zoo orgunstiS genoemd rrorden r.andaar dat de uitgaven
minder zouden zijn dan in r894, indien het aantal weezen niet verdubbeld u'as'.8'
In r896 bleef de situatie'zeer ongunstig', werd'werk van gemeentewege ntet \er
schaft'en werden'met bedeelin!lvan levensmiddelen cn brandstoffen, door eene commissie, die dalrvoor gelden inzantelt de werkloozcn door den winter geholpen'. Vanaf
1897 krvàm in deze situatie enige verbetering toen'de toestand van de behoeftigen'als
'minder ongunstig'kon rvorden onrschreven. Een inwoner die kennelijk liever ano
niem u'ilde blijven, zag zich in januari 1898 gedlvongen in een emotioncle brief de
'rseledele achtbaare gemeenteraad en verdere gegoede en gezegende lnwoners van
Oud-Beierland' eens'wakker te schudden'en stelde de vraag:
Ziet gij dàn rist in uw dorp cle menschen mct vernragerde kaken rolclkijken van waar de hulp
komcn zal? Ziet Bii niet degcnen die geen werk hebben? Zict gij dan niet de vrouw die hicr of
daar neerzinkt van zwakheid, kàn het aDdcrs? Ziet giJ darr niet cie gezinnen waàr dc vaders gaan
arbeiden en niei mecr dan Dfl. 2,5o of op ziin hoogst Dfl. I serdienen. Ziet gii nicl dc moeders
tranen stoítcn omdat zij hunnen kintlcren met halfgenoeg eten \'an bed naàr s.hool moeten stu
ren. De meeste hebben geen rverk, die noch rverk hebben verdicnen zoo weinig, dat zij die eenige
kinderen hebbcn te nauwernood voor brood en koien kunnen zorgen.3:

Vanaf r9oo, toen 'door het doen bcwerken van grotere hoeveelheden vlas' de rverkloosheid enigszins daalde, kon de toestand als'vrij goed' en'vooruitgairnde' worden
gekwalificeerd.
Toen in de jaren '83 en'84 als gevolg van cle verschrikkelijke pokkenepidemie in talrijke
gezinnen diepe armoede heerste, deed Hers een eerste nraal een beroep op de algemene liefdadigheid 'om de ergste nood onder pokkenlijders te lenigcn'.8a lien dergelijk
initiatief moet zeker worden gezien tegen de achtcrgrond van het destijcls gcldende
liberale standpunt dat inzake socialc zorg, uoveel nroBelijk aan het particuliere initiatief
en liefdadigheid moest u'orden overgelaten. In de daaropvolgende jaren zou Hers, die
zichzelf'als ingezetene tot de libcralcn dezer gemeente'3í rekende zich nog bij herha
Iing op het nraatschappelijke vlak verdienstelijk naken. Zo trad hij onder mcer op als
bestuurslid van het Pokker{àrds (rlt84) en als secretaris (r89o 1894) van cle in januari
r89o opnieuw opgerichte vereniging Oud-Beierlands Art,crzor.$36 Deze veretriging, die in
de volksmond spoedig bekend werd als de bedelcomnrissie, was een voort/etting lan een
gelijkaardig initiatief dat uit rÍi75 clateerde toen 'in t iid \.an de grootste rlood de toe
stand aan alle kanten onhoudbirar l erd, terrvijl diaconie en burgerlijk armenbestuur
niet bii machte bleken het zedenbedervende en het onterendc bedelen op straat de kop
in te drukken'.3i Begin l89o waren opnieuw, onder andere door'het heerschen der in
fluenza onder de min gegoeden, bi.jzondere behoeÍien ontstaan'33 en was het aantal
behoeftigen zo sterk toegenomen dat'er 3o vaste bedelaars zijn, die 's avonds in het
duister rondgaan'.8e Hoewel de comnrissie zich in de gunst van de bevolking mocht
verheugen' bleven haar middelen uiterst beperkt. Eind april r89o rapportccrde Hers als
secretaris van de commissje dat'het resultaat yan de betleeling is dat in dc nraand april
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i9 personen gedurende korteren of langeren tijd Dfl. o,io, elf personen een brood,
twee personeD een kwartje en één, twee brooden per week hebben ontvanger'.eo 'l)oor
de commissie, die persoonlijk des avonds de armen bezocht'werden in r89o uitgereikt:
6o stuks dckens,75 el katoen,6 stuks vrouwenrokken, ro5 hectoliters steenkolen, 1lo
brooden, r6oo stuks turf, r6o liter bruine boonen, z5 liter grocne erlvten, zz5 pond rijst
waarbij z5 pond suiker, voor gezinnen waar veel kleine kinderen, zieken en ouden van
dagen aanrvezig werden bevonden; r'oorts vleesch, eieren en melk bii kraamvrourven
en andere zieken, terwiil aan contirnten werd uitgereikt Dfl. 55'.e'
Itlaar de armoede bleef gÍoot:
de nood is hoog, de behoeften zijn vele. De barre winter, die zoo onverwacht zijn sccpter mct
onverbiddelijke gestrengheid zrvaait cischt velc offers van de rvclgesteldcn, doch hoeveel meer
eischt hij niet van onze minder bedeclde natuurSenoten. \Vat beteekenen eenige hectoliters steenkolcn, eenigc'honderden pondcn rijst cnz., in vergelijking met dc groote cllende, dic het ruwc en
strenge jaargetijde mede brengt. Caat ze bczoeken onze armcn, en rccft eenigc oogenblikken airn

hct ziekbed van verkleumde ouden van dagen, ziet de huiverige cn bibberende klcinel, met lompen gcdekt, hunkerend naar een voedzaam middagmaal oí een verrvarmencl vuur. Ziet ze slapcn
dic wichtjcs onder stukken karpet, vloermatten, gescheurde kleederen, of wat sen zorgcnde
ouderhand anders tot dekking vinden kan; overtuig u, drt er in ons midden nrenschen gevonden
rvorden, dic het nrinder goed hebben dan de bcesten in den stalt rnenschcn, die gccn bed, soms
geen stroo hebben, oo de verstilfde ledematcn ter ruste te leggen, bij wic rlles ontbreekt bchaJve
bittere armoede, dicpe ellendc,e'

Door het toenemend aantal aanvragen om steun e11 aangezien hairr middelen beperkt
bleven, zag de commissie zich genoodzaakt almaar strengere criteria te hanteren bii de
selectie van diegenen die voor steun in aanmerking mecnden te kunnen komen.
Speelde hierbij dc reële bchoefte van de vrageÍ om steun in de eerste plairts cen rol,
van niet minder belirng achtte de commissie diens intentie'niet te zullen bedelen'. l)at
zij zich in haar beoordeling ook nog door andere overwegingen liet leiden, kan rvorden opgemaakt uit haar beoordeling van het verzoek om bedeling van een meisje clat
'door allerlei onnoodiBe bewegingcn met hare toch reeds slecht gevormde lcdematen
het medelijden tracht op te wekken'en het besluit'haar de eerstkomende maand niet
te bedeelen als straf voor deze ondeugd'. Een zelfde lot trof een rvedurve die'door
onhc'hoorlijke gezegden had getoond de hirar verstrekte giften niet op prijs te stellenler
Dat in andere Hoeksche Wirardse genleenten de armoede vaak nog schrijncnder was,r{
of de bedeling er milder goed was geregeld, bliikt uit de vaststelling van de voorzitter
yan de Bedclcommissr'e dat'Oud-tseijerland op het punt van bedeeling eeDcn goedc'n
naam scheen te hebben'zodat'bewoners van Klaaslvaal, Nieurv-[]eiierland, r,ia den
Zinku,eg naar den konr van Oud-Beijerland trekken'- \Vcllicht c'en al te eenvoudige
voorstelling van zaken was de conclusie van de commissievoorzitte r, dat het in deze
gevallen vooral ging om'vrourvcn die pleizier hebben haren man te l'erlaten en op
kosten der bedeeling van Oud-Beijerland komen levcn'. In elk geval diende er scherp te
worden op toegeziel dat de al zo sclraarse gelden bij de juiste pcÍsonen terecht kwàmen. Zo lverd in 1894 besloten een man'oud 6z jaren, die telkeDs onderstand komt
vragen, alleen in uiterste nood te bedcelen, nadat rvas gebleken dat 'hij af en toe werk
heeít, de vorige week nog eene schuit kolen heeft gelost en erg veel jenever drinkt'.
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Ntinder nroeite had de commissie met'Adrianus S., bijgenaamd de Druif', die hct lel
had om bedeeling te vragen'terwijl hij nieune aardappelen en bloemkool eet, àls een
gervoon burger er nog niet over denkt'. Besloten werd'dcrgelijk gcspuis aan de zorg
der politie over te dragen'.ei Een rveek latcr had dc comnrissie over deze nran ucllicht
een wat minder streng oordeel geveld. Toen inrmers krccg ze plotseling wat nleeÍ
financiëlc armslag, nadat vier bedeelden kort na elkaar overleden en een vijfde in een
krankzinnigcngesticht kon rvorden opgenomen. Hun plaatsen rverden mcteen ingeno
men doot vier vrouwen waaronder'een weduwe van 6z jaren oud, een kruie6 en gcwillig mensch'en'eenc arme !rouw viln goede familie die het niemand lastig maakt'.e:
Toen ir r894, r'oornanrelilk als gevolg van de'iverkloosheid in de vlas n ijverheic{, in
tirlrijke a rbeidersgezinnen nijpend gebrek heerste, bleef van de kant van de officiële

instanties opnicuw elk initiatief uit. \{ederom rverd, ntede op Hers'initiatief, een
beroep gedaan op de algenlene liefdadigheid en werd een zogenlanlde .Soepcorrrnirsie
in het levcn geroepen,e8 clie door dagelijkse bedeling van soep en brood de hoogste
nood ondcr de mcest behocftigen probeerde te Jenigen.ee Hoervci mag \^/orden aangenomcn dat Hcrs in zijn <lagelijkse praktiik als'huisarts"'o tiequent met deze problenrltiek l'ertl geconfronteerd, zijn hierover in zijn medische dagboeken slechts enkele
zcldzame gegevers te yirden. Op u6 juli 1885 hield hij de diagnose op'pernicieuse
malaria of sleepende jnfectiöse pneumonie'bij 'een oude 67-jarige man, die zonder
oppassing in het armhuis leefde'en voegde er voorzichtigheidshalve aan toe'voor
zoover ik uit het door de droevi6ie levensomstandigheden van den man veroorzaakte
slechte onderzoek mag oordeelcn'.'o' Naar aanlciding van het overlijden van een
kraamvtourn', op Nieuwjaarsdag r895, schreef hij in zijn dagboek: 'De vrouw had gcen
behoorlijk voedscl en ook geen behoorlijkc liggingl'u'Ondanks de insp.rnningeu vrn
f)i;rconie, van het Algemecn Burgerlijk Arrrbestuur en van de Bedelconmissie, bleef
de armoede r,ooral in de iaren negentig van de vorige eeurv in vcle Oud, Beiierlan dse
gezinnen nog bijzonder schriinend. Illustratief in dit verband is het geturgenis in een
ingezonden stuk in het regionale Niell,sDlrrd. Hierin gaf een anonieme briefschrijver
in cle uiterst strenge \{inter l,an lt}9iror ziin inpressies weer van'cen tochtje door het
donkerste gedeelte van zijn woonplaats'en concludeerde:
Het is erg, zeer erg. Hier eene rveduwe met 7 kinderel dic mij schrciende vertelde, dat ze gisteren
om 5 ure hct laarstc brokje brood met hare kindercn gedeeld had en toen naar bed gegaan was,
want strxrksel had ik nict nreer en het is hier zo'n koud huis. NaaÍ bcd... Dat noemde die arme
ziel een bcd, die hoop lompen daar in de bedstedc, claar in dL hoek. Ginds twee oude zicltjes
qezeten voor een vulrr van afval van vlas, drl nict in slaat was zelfs maar eea mati2le r.arnrte in
hct

'ertrek

te verrvckken."'1

Hct rvas irr de Ver?cfiigit1! ()ud- Beiierlatuls G e nee ntebelong wair r van Hers jarenlang
voorzitter ( 1892-1904 ) en secretaris (1904- 19r, ) rvas, dat het initiatieí tot stand kr{am
een openbare bewaarschool op te richten. Die zou blijkens het reglement'de huisgezinnen tcgemoet komen in de bewaring en de aanvankelijke ontrvikkeling van het kind
in gen'enning aan orde en regei en goede manieren'.'o5 \'óór 1864 had te Oud Beijerlarrd een bewaarschool van hct I)tpdrtenant tot Nul yai llet Algeneen bestaan, die om
onbekende redener rvas opgehevenl'n6 In de volgerrde jaren kwam de zaak nog bii herhalirrg ter sprake: ir r866, 1879 en in r882. In dat laatste jaar werd onder voorzitterschap van
Hers, die toen 28 jaar was en naurvclijks een jaar als arts iD Oud-Beijerland werkzaam
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levei geroepen om een rapvcrscheen het bedoelde rapport dat allerminst gunstig te
noemen was, zodat de zaak een aant:rl jaren bleef rusten. Op -2.5 maaÍt r89o maaktc
H ers, nanren s de Vcreenigíng Oud- Beiicrlands Ger»eenteltelatrg, de zaa k opn ieuu a an hangig bij het Mrl en dit keer met succes. Op 25 september r89o kon de bouw rvorden
aanbesteed en op 9 nraaÍt r89r kon de school haar deuren opc[en met:.: leerlingc[. Dat
de school inderdaad in een reële behoeftc voorzag kan rr.orden afgeleid uit het stiigend
aaDtal leerlingen: al in het eerste iaar konden in de maandcn mei en scptember respectievelijk 4l en 78 leerlingen rvorden geteld.loT Dezc C)penbarc Bewaarschool zou mecr
dan veertig jaar Iang de enige bewaarschool in Oud-Beijerland blijven.
Bij het overlijden lan Hers in r9r5, men.loreerde dc vereniging diens kwaliteiten als een
'uitnemelde leider van vergaderingen die zijn mecningen hclder wist te formuleren'en
prees tliens inzet'voor de oprichting en de instandhouding dcr Bewaarschool'als
'onvergetelijkl'08 Bij herhalinB rverd Hcrs geprezen om ziin initiatievcl en ziin krraliteiten aJs spreker op vergaderingen. Toen hi.j in januari r887 optrad als secretaris r au
een commissie'tot passende herdenking van den Toen verjaardag van Z.M. den
Koning'bleek op een tu.eede vergadering van deze comnrissie, rvaaropr het definitieve
voor dien dag zou geregeld'worden'slechts het zegel dicnde gelegd tc n'orden op dat
geene wat in een vorige vergadering was besloter. De uitnruntende wijze waarop dit
door den secretaris dr. Hers werd weergegeven, was oorzaak dat alles nir korte hcsprekingen k<ln i{orden vastgesteld'.'oe In een in memoriam omschreef de Utrechtsc hoogleraar Cornelis Pekelharing hem als'ecn zeer dcskundig nredicus die bij ieder indruk
was, het idee gereanirneerd en werd een commissie in het

port uit te brengen. [n

1883

maakte door zijn kalme, eenvoudige, mir.1Í zoo klemmende betoogen, rvaaruit steeds
bleek dat hij niet sprak om het genocgcn te hebben zichzelven te hooren, maar omdat

hij, in het algemeen belang, iets van beteckenis had te zeggen'.""
De behoefte aan goed ambach tsonderwijs hacl zich in Oud-Beijcrland reeds lang
doen gevoelen. Om aan die behoefte te!íemoet te komen krvam in r9o3, o|nieurv op
initiatief van de Vctecnigíng Oud-Bei.illands Gerncerttebelarrg, een anrbachts-tekenschool tot stand. Dezc tekenschool zou de voorloper cn u,egbereider rvorden van de
Anrbachtsschool. Nàdat een eerste initiatief hicrtoe van de Vereenígirtg Oud-Beijerlands GenreentebeLaag geen resultaat had opgeleverd u.erd in t9o6 door de \/ereenigirg
Hoeksche \laards Belang de Ycreenigirg Ambachtsscltool t oor dc Hoekscl:le \laarrl in het
leven geroepen en een bestuur gekozeD. Als eerste voorzitter lrrngeerde K. l,odder.'"
Het rvas een initiatief dat dc politieke hartstochten in Oud-Beijerland hoog zou doen
oplaaien. !-en verzoek van de Vcreenigr ng Hoeksche \\taords Be/orrg aan de Gemeente om
een jaarlijkse bijdrage van rooo gulden in de exploitatiekosten rvees de Raad van de
hand, zodat er van oprichting nog niets kon komen, omdat niet op een rijksbijdrage
kon worden gerekend, indien de gemeente van vestiging ook niet haar deel bijdroeg.
Toen de Raad instcinde met een subsidie van 3oo gulden, werd prompt door raadslid
L. Schipper een voorstel ingediend dc teeds tocgestane subsidie wcer in te trckken.
Tegenkanting kwam voorai van protestants christelijke zijdc. Een ondcr leiding van
ds. \'an rler Valk giehouden mceting, die door ca.6oo personcn rverd bezocht, zorgde
voor zoveel deining dat op 5 september r9o5, dric raadsleden hun ontslag indienden,
zodat een raadsverkiezing moest worden gehoudel, die uiteraard in het teken stond
van voor of tegen de ambachtsschool. Het resultaat van de verkiezingen was, dat L.
Schipper niet herkozen rverd en dat de meerderheid van de vroedscha;r krvanr te bestaàn uit voorstarlders van dc ambachtsschool. l)e toegezcgde subsidie bleef gchand-
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haafd. Reeds op r7 maart r9oó kon de aanbesteding plaatsvinden en kon op 3o augustus
vao datzelfde jaar de officië)e opening plaatsvinden."'

Niet minder hevig was de politieke strijd"r die zich zou ont\\,ikkelen nadat irog in hct'
zelfde jaar de vereniging besloot'te onderzocken in hoeverre er mogelijkheden aanrvezig
waren om te komen tot de oprichting van een Hoogere Burgerschool in de Hoeksche
\\'aard'."r In r9r4 richtte Hers, namens de Vtreeriging Oud-Beiierlonds ()enrcetttelte
laag, een schrijven aan de Raad waarin hil verzoek deed'dat cle raad dezer gemeente
zich tot Zijne excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken zal wenden met het
verzoek om in deze gemeente eene Rijks Hoogere Burgerschool met vij!arigen cursus
te vcstigen'.'ii De opening van de Rijks HBS in september r9r7 zou Hers niet mcer
meenaken.
Hoewel hij zichzelí in 1907 had get,vpeerd als iemand die'onderhand tot de stillen in
deze gemeente'was gaan behoren,"í'lverd in rgro te Oud-Bcijerland, opnieuw op initiatief van Hers, de vereniging Orr,. Hrris opgericht. IJeze vercniginB stelde zich tot doel
'het verbreiden van ontwikkeling op verschillend gebied, rvaardoor een betere geest
ondcr de menschen kan n'orden aangekweekt'."7 Dc werking van de vereniging omvlt
te onder andere een openbare leeszaal en een u itleenbibliot hcek 'd ie beschikbaar werd
gesteld voor de geheele plaatselijke bevolking, zonder onderscheid van maatschappelijke
positie en godsdienstige overtuiging of pcrsoonlijke ontwikkeling'. In r9t3 telde de
bibliotheek ruim dertienhondcrd boeken en periodicken'ten behoeve van studie, praktische voorlichting en ontspanning'. Een verzoek van de vereniging aan de gcmeente voor
een subsidie van roo gulden per jaar rverd bii herhaling in rgtt en in t9r3 afgewezen. Eén
van de argunrenten voor deze weigcring, dat de'kinderen er alleen maar'lichtzinnige
boeken konden krijgcn', rver«l door Hers als voorzitter met klern tegetrgesproken. ln t9t3
verspreidde het bestuur van de Oud - Beijerla ndse anti-revolutionaire kiesrcrcniging r-'en
pamflet waarin onder andere de openbare leesbibliotheek van Oa-s Hris schcrp op dc
korrel werd genomen. Hierin probecrden dc anti-revolutionairen de kiezers ervan te
overtuigen dat'als tle liberalen de meerderheid zouden krijgen, er dan subsidie zou
worden gegeven aan een leesbiblio t heek, waar urv kinderen allerlei lectuur kunlen
vinden die schadelijk voor hen is'. Deze aanval van de conservatieve zilcle pareerde
Hers met de opmerking:
van de vereeniging, waarondcr de leesbibliotheek, met al die schadelijke lectuur behoort, ben ik
voorzitter. Over die schadelijke lcctuur wil ik niet twistcn.lk hcb hct belecfd, dat ik in een zcer
christelijk gezin, ccn ziek kind op bcd spelende heb gevonden met een boekje ovcr de voorbchoedmid<lelen tegcn het kindcren krijgen cn kan ucl verzekcrcn dat dcrgelijke lcctuur in dc
ondcr mijn behcer staande bibliotheck niet te vinden is."l

Illustratief voor Hcrs' bekommernis met hct ondcrrvijs of, wat er op dat gcbied in
Oud-Beijerland aan dit alles nog gcbrek was, spreekt uit zijn brief naar aanleiding van
een groots opgezet gl,rnnastiekfeest dat in 19o.l te Oud-Beiterland rverd georgan iseerd. "e
Hierin liet hij zich kennen als een overtuigd propagandist voor'gymnasthiek op school
en d;rarbuiten'.

'Goed uitgevoerde g,vmnasthiek'aldus Hers'doet alle lichaamscleelen tot hun recht
komen en oefeningen van de deelen komt ten goede aao het geheel. Zii naakt den
geheelen rnensch lichamelijk en geestelijk gczonder. ook geestelijk, want men kan geen
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goeden turner ziin indien Itren niet beschikt over orde, liehoorzaamheid, zeltbcheersing, durfl Opnieuw ontbrak een duidelijk moraliscrend element niet:
En latc'n er voor alles jongelicden komen, niet slechts hcerties, nraar ook arbeidersjongens, die dc
hele rveek t,erkeo en geleerd hebbcn wat een mensch met zijne spieren en botten doeo kan. En
laten dc ouders er hunne kindcren niet vandaan houden cn bedenken dat ccrl lioed turneÍ niet te
drinkt, dat hij 's avonds nict met allerlei lietes lalgs straat

r.ecl rookt en niet te veelsterkendrank

loopt, omdat gynrnasthiek ook op dat gebicd eenheid van denken geeft, dat
verkDoeien met zenuwbedervende romans of prentbriefltaarten,

hiiziine tijd niet

zal

Hoervel Nederland ternau\vernood aan de Duitse aanvalslegers was ontsnapt en neutraal
zou kunnen blijven, had de oorlogstoestand in de buurlanclen duidelijke repercrr.:ies op
het Ieven van alledag. AIs gcvolg van de mobilisatie waren tieÍlduizenden kostwinners
onder de rvapens geroepen. Ook te Oud-Beijerland blevcn hierdoor tientallen gezinnen
\.an inkomen verstoken. Op 5 augustus rgr4 rverd Hers voorzitter van een ondersteuningsfonds dat zich het lot van deze gezinnen zou aantrekken. Enkelc maanden later
werd de gemcente mct eer eÍtra probleem geconfronteerd: op 14 oktober kwam een
eerste groep Belgische vluchtelingen te Oud-Beijerland aan. Inderhaast werd opnieuw

een conlmissie opgericht en kon de opvang worden geregeld van een honderdtal
vluchtelingen. Het werd Hers'laatste publieke optreden.

I 3 Concluderende samenvatting

l)r. Johannes Floris Philippus Hers (r8i4-r9lt) u.as als plattellndsarts actief in een
relatief kleine Zuid Hollandse genreente in cen periode die op medisch gebied en op
het vlak van de gezondheidszorg enkele belangr ijke ontwikkelingcn te zien gaf. Wellicht zou hij zoals de meeste van zijn tijdgcnoten in de anonimiteit van het verleden
zijn verdrvenen, rvare het niet dat zijn beroepsjournaal, rvaarin hij vanaf dc eerste dag
van zijn praktijk op 9 mei 188r tot eDkele maiurden voor zijn dood, op rreer dan 5óoo
minuticus beschreven bladzijden airntekeningen over ziin medisch handclcn bijhield,
intact bewaaÍd is gebleven.
In de uitoefening van zijn medische praktijk in dc besloten cn overwcgend stleng
religieuze plattelandsgemcenschap van Oud-llcijerland moest hij bij herhaling ervaren
hoe zijn medisch-rvetenschappelijke inzichten botsten met gebrek aan kcnnii, \'ooruL,rdelen en religieus geinspireerde prinripes vÀn cen groot cieel van zijn patiënten. Dat Hers
in zijn Oud-Beijerlandse praktijk relatief lange tijd actief bleef w.rs eerdcr uitzonderliik.
Naast conflicten n,tet de plirtselijkc autoriteiten die veelal een sterk persoonsgebonden
karaktcr hadden speelde gcbrek aan voldoende praktijk in andere, kleinere piattelandsgemeenten een niet onbelangrijke rol bii de snelle praktijkwisseling.
Vervoerstechnische problemen en gebrekkige communicatiemiddelen vormden een
niet te onderschatten complicatie in dc'r,aak uitgestrekte plattelandspraktijk. Telegraaf en
telefoon waren rond rgoo nog maar van geringe betekenis voor de medische praktijk ten
plattelande. Dat Hers in r9r5 nog de mecste van patiënten tc voet bezocht, terwiil
enkele van zijn collega's in dc regio al tot de eerste autobezitters van Nederland behoorden, kan zeker als een vorm var conservatisme worden aangemerkt.
Ondanks ecn duidelijke praktijkrivaliteit was hij aangovezen op een nauwe samenwerking met zijn collega's medici in de regio. Hers, die zich bij herhaling als plattclandsrnedicus profileerde, zag zich toch zoals blijkt uit ziin dagboek, genoodzaakt tot een
nauwerc samenwerking met de stedelijke medicus-specialist. Met de vestiginE van spe(iJ
listen met name voor orthopedie en dermatologie in nabijgelegen stedeliike centra als
Dordrecht en Rotterdam, veranderde, duidelijk vanaf r89o, zijn verrvijsgedrag.
Voor het bijhouden zijn vakkennis was het Nederlanlsch Tijdschrift voor Ceneeskunde
aanvankelijk vriiwel de enige informatiebron. Naast p r aktijke rvaringen welke tiidens
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de drienraandelijkse vergaderingen van de plaatselijke afdelingcn van de Netlerlandsche
Maotrhappi.i voor Geneeskwule werden uitgewisseld, kon hij zijn medische kennis op

peil houden door het bijwonen van cnkele incidcntele Iezingcn in Leiden (r89o-r89r)
en door het volgen vanaf r9o2, van de wekelijkse nascholingscursussen aan het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis.

1èrwijl Hers'dagboeken rclatiefweinig en dan nog maaÍ irldirecte informatie bevatten
over de manier rvaarop hii met zijn patiënten onrging, rvordt hieruit niet alleen des te
nreer duidelijk met rvelkc diagnostischc problemen hii te kimpen had maar ook dat
hij, vooral in de beginjaren van zijn praktijk, specifiek aandacht had voor dit aspect
van zijn medisch bezig zijn. T.ijn diagnostiek verbeterde in de loop van de jaren do<:r
dc introductic van nieurve ofverbeterde instrumentcn zoals een betere nticroscoop en
stethoscoop en vanaf r8lio, de maagcatheter. Met name bij urine-onderzoek rverd zijn
chemische diagnostiek aanzienlijk vcrbeterd door de introductie van enkele voor de
dagelijkse praktijk hanteerbare instrumenten; in het bijzonder bil difteric kon hij zijn
diagnose scherper stellen toen hij, vanaf r9ro, gebruik kon mlken van de diensten van
het Riikslaboratorium te Utrecht. \/aD röntgenstralen als diagnostisch niddel rverd in
de plattelandspraktijk nog maar sporadisch en via tussenkomst van de stedelijke
nredicus gebruikgemaakt.

Hers was hoofdzakeliik curatief bezig, zijn preventief rredisch handelen bleef
beperkt tot de pokkenvaccinatie. f)p therapeutisch gebied rvaren zijn mogelijkheden
nog in grote mate beperkt en stond hij in veel gevallen therapeutisch nog zo goed als
nachteloos. \\rel werd in loop van de jaren zijl arsenaal geneesmiddelen aangevuld
met enkele belangri.jke aanrvinsten zo:rls het antidifierieserunr, antipyrine cn tspirire,
enkele middclen bij huidaandoeningen en het salvarsan in de strijd tegen syfilis. Van
de nieurrc mogelijkhedcn werd selectief gebruikgcmaakt: van een zeker aonservati\nte
op therapeutisch gebied gctuigt het gebruik van kwikprcparaten. Naast lichttherapie
rverd radium, via de stedelijke specialist en dan nog slechts in geringe nate als therapeutjsch middel aangervend bij de behandeling van huidaandoeningen.
AIs plattelandsmedicus beschikte Hers over ecn relatief uitgebreid chirurgisch en
obstetrisch inst rumenta rium. Enkele instrumcnten \\'aarvan hij in de eerste j.rren van
zijn praktijk regelmatig gebruikmaakte, zoals de colpeurincter, de kiessleutel en de
plessiemeter bii peÍcLrssie, raakten in onbruik. Ilehalve de ma,rgsonde boctten enkele als
noviteit geïntroduceerde instrumeDten aan praktische rvaardc in, zoals de elektriseernrachine, die na verioop van tijd nog slechts bij suggestieve therapie rverd aanger,rend.
Nieurve instrumenten, zoals de cystoscoop en de booglamp die bij lichttherapie bij
h u idaandoenin gen werd aangelvend, kwamen in handen van tic specialist, andere, zoals
de bloeddrukmeter, bleven voorlopig nog binnen de muren van gespecialiseerde insteilingen.
Asepsis wcrr.l in de regel door Hers bij chirurgische ingrepen nauwgezet toegepast.
llij narcose werd chloroform in de loop van de jaren gedeeltelijk bij lokaal anesthesic
vervangen door cocaïne. Dat naast de'chirurgie d'urgence' zoals de tracheotomie eD
dc herniotonrie, de'kleine chirurgic' relatief lang tot het donrein van de plattelandsmedicus bleef behoren had eerl persoonsgebonden karakter. Orthopedische correcties
zoals tenotonrie, die hij regelmatig in hct begin van zijn praktijk zelf uitvoerde,liet hij
na verloop van tijd over aan de specialist.
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Zijn dagboek, dat in wezen als ceD verzameling casuïstiek kan worden onrschreven, geeft
een goed overzicht van de morbiditeit waarmee de nredicus in cen plattelandsregio Íond
dc eeurnr{isseling werd geconfronteerd. Tot de m€est frequcnt voorkomende ziekten die
hij in zijn plattelandspraktijk tc zien kreeg behoordcn aandoeningen van de respiratoire

organen, reumatische aandoeningen cn verschillcl1de vormcn van huiclaandoeniDgen.
Met een zekere regelrnaat zag hij epidenrisch verlopcnde ziekten als nralaria, tyfus en
difterie. Eenmalig in zijn praktijk rvas dc bijzonder omvangrijke epidcmie van pokken
in 1883-r884. Nieuw voor hem was de confrontatie met een cpidemie van influenza in
r889. Pas in r9o4 stelde hij een eerste diagnose van appendicitis.-levens is een duidelijke
verschuiving merkbaar in zijn aandacht voor patiènten met somatische naar patiënten
met psychische aandoeningen. Nog rclatief zeldzarm in dc pla ttelan dspraktijk rvaren
de traumata als gevolg van verkeers- en industriële ongevallen.
Opvallend in zijn verloskundige praktijk is het relàtief groot aantal forcipale verlossingen. BehalYe dat hij vauaf r9o6 kon rekenen op de medeu'erking van een gemeente-vroedvrouw, is er afgaande op de dagboekaantekeninSen hieromtrent, in diens
uitgebreide verloskundige praxis naurvelijks enige verandering aan te geven. Vanaf

zijn in zijn dagboek enkele zeldzame sporen van pre natale zorg aanrvezig, zij het
dan dat deze bepcrkt bleef tot een incidenteel onderzoek van de urine op eirvit.
1898

Naast zijn professioneel-medisch bezig zijn legde Hers een biizondere activiteit aan de
dag als sociaal geëngageerd burger. In het verlengde lan enkele occasionele initiatieven
orn in de jaren tachtig de eÍgste materiële nood te Ienigen lag in de daaropvolgende jaren
zijn aandacht voor cie onderwijskundige problematiek van zijn tijd en de volksgezondheid in het bijzonder. Op sociaal-medisch vlak, mct name biihygiènische projecten,
zoals de aanleg van een drinkwaterleiding en de verbetering van het aivalveru'ijderingssyteem speelde Hers al vanaf het begin van zijn praktijk in 188r, vanaf 1906 ook
binnen de plaatselijke gezo n dheidsco m m issie, nrcer dan cens een initiërende ro1.
Landelijk speelde Hers vanaI l9tl6 enigc rol van betekenis binnen het bestuur van de
Nerlerlaudsche Mootschappi.i tot betordering der Oaneeskun-§t, waarin hij als lid van de
Centrale Cornmissie Loor de bcroepsbelorrgen zich duidelijk cn bij herhaling als plattelandsmcdicus profileerde. Iuist door deze activiteiten en niet in het minst door het

jarenlang minutieus bijhouden van zijn beroepsdagboek kan Hers rroeilijk als de
doorsnee plattelandsarts van zijn tijd worden geportretteerd.
Op veel vragen geeft zijn bcroepsjournaal Been artwoord. Het kan rnoeilijk anders.
Het was daar ook niet voor bedoeld. Het zal wellicht als laatste gedachte bij Hers zijn
opgekonren, dat, toen hij op r9 maart rgri een punt zette achter de laatste aàntekeninS
die hij aan zijn dagboek had toevertrouwd, dit ooit nog eens zou worclen gebruikt als
historische bron bil de reconstructie van een medische plattelandsartsenpraktijk van
omstreeks de eeurvwisseling,

Concluding summary

Dr. fohannes Floris Philippus Hers (rUi4-r9r5) u.as active as a countlv ph,vsician in a
relativeJy small South Holland municipalitl in a period which showed ccrtain important developments in the field of medicine and health care. Perhaps he like most of his
contemporaries - would have disappeared in the anon,ymit,v of the past, if it rveren't for
the intact survival of his professional journal in rvhich he kept notes of his medical
treirtrrent on 56oo minutelv described pages from the first dav of his practi.e on 9 May
188r till some rnonths befbre his death. While perfbrming his medical practice in the
seclucled and tbr the most part strictly religious country district of Oud-Beijerland, hc
had to experience time ;rnd again horv his medical scientific insights clashed rvith the
Iack of knowledge, prejudices and reiigiously-based principles of a large nun.rber of his
paticnts. The fact that Hers stayed active in his Oucl-tseijerland practice for a comparatively long time \\,as rather exceptional. As rvell as conflicts rvith the local authorities
rvhich lvere usually of a highly personal nature, rvant of sufficient practice in other
smaller rural districts plaved a substantial part in the swift changing ofpractice. Trans
port problems and inadequate means of conrmunication forned a complicltion which
shouldn't bc underestimated in the often extensive countÍy practice. Around 19oo the
telegraph and tclephone rvere still of little consequcnce for the medical practice in the
country. The firct that Hers - in r9r5 still visited most of his patients on tbot, r'hile
sorle of his colleagues in the region could already be counted as first car owners of
Holland, can certainly bc considered as a form of co[servatism. IÍr spite of àn evident
practice rivalry he rvas thro'ivn onto a close cooperation lvith his fèllow doctors in the
region. Nevertheless Hers, rvho repeated)y presented himself as :r country physician, felt
compclled as appears from his journal to a closer cooperatiol with the urban medical
specirlist. His referral-behaviour clearly changed fronr r89o onrvards with the settlement
of specialists, especiallv for orthopaedics and dermatolog,v, in nearby urban centres like
Dordrecht and Rotterdam. In order to keep up his professional skill rhe Nederlandsch
fiidschrift voor Geneeskunde (= Dutch Iournal of Medicine) used to be virtually his
only source of information. Besides practical experiences which wcre exchanged during
the three-monthly meetings of the local departmentof the Nederlandschc N{aatschappij voor Geneeskunde (= Dutch Society of r"'ledicine), he could keep up his medical
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knowledge b,v attending some occasional lectures in Leiden (r89o r89r) and by taking
continuing-education courses at Rotterdam Coolsingelshospità1. Although Hers'journals contain relativcl,v Iittle and nroreover indirect information about the way in rrhich
he treilted his patients, they not only make it all the more clear with what diagnostic
problems he had to cope, but thel also show that he paid specific attention to this
aspect of his medical work in the early years of his practice. His diagnostics improved
through thc vears because of the introduction of ne\r, or improved instruments such as
a better microscope and stetoscope and, from r88ó onrvards, the stomach catheter. His
chemical diagnostics - especially urinanalysis was considerably improved by the
introduction of some of the instrumcnts used t-or his daily medical practice; with dip
theria in particular he was able to make service of the National Laboratory Utrecht, Xrays as diagnostic means were rarely uscd in the countr,v pÍactice and thev were used
through the agenc) of the urban doctor.
ln essence Hers rvorked in a curative way, his preventive tÍeatn1ent 1{'as restricted to
the smallpox vaccination. In the field of therapy his possibilities were limited to a great
extent and in many cascs he was nearly poilerless, therapeutically speaking. Howevcr,
through the years sorre important acquisitions were added to his arsenal of medicines,
such as the anti-diptireria serum, antipyretic and aspirin, a fers renrcdies for skil disorders and salvarsan in the battle a6lainst syphillis. The new possibilities were used
selectively: the use of mercury preparations is a sign of conservatism in the sphere of
therapy. Besides phototherapy, radium - available through the urban specialist, merely to
a small extent - was applied as a therapeutical means to the treatnrent of skin disorders.
As a countr_v doctor Hers had a relativelr.extensive obstetrical in st rumentariunt at his
disposal. Some instruments rvhich he frequently used in the first years of his practice,
likc the colpeurinctcr, the dental torrgs and the plessimeter for percussion, fell into dis
use. Apart from the ston]ach catheter some instruments introduced as being a noveltl,
Iost their practical value, such as the electrostatic !lc'nerator which with the lapse of time
came to be used for suggestive therapy onh'. New instruments like the cystoscope and
the arc lamp apliied during phototherapy 'i\.ere controlled bv the specialist. Other instruments like the sphygmommeter stayed (for the time being) within the walls of the
specialized institutions. As a rule asepsis was meticulously apllied by Hers during surgery, Through the years chlorofornr was partially replaced by cocain in the case of local
anaesthesia. Next to the surgerv 'd'urgence' like the tracheotomy and the herniotont,v,
the 'small'surger,v continued to be within the countrv doctor's dontain for a relatively
Iong period oí time. Still, this was a personal decision. With the passage of time Hers
left orthopaedic corÍections like tenotomy, which he regularly carried out himself at
the beginning of his practice, to the specialist.
His journal, that can actually be described as a collection of casuistr)., presents a good
vierv of the morbiditl with which a doctor in à countrv region around the turn of the
country was faced. Some oí the nost frequent diseases u'hich he ran into during his
country practice werc disorders of the respiratory organs, rheumatic disorders fbrms of
skin diseases. With a certain regularity he saw epiclemic illnesses as malaria, typhoid
fever and diptheria. A one-time event in his practice was the widespread smallpox epidemic in 1881-1884. New to him rvas the confrontation with the influenza epidemic of
1889. It wasn't until l9o4 that he t.irst diagnosed appendicitis. At the same time there is
a noticeable shift in his attention tbr patients with somatic to patients with pshychological cornplaints. Still rather rare in the country practice were the tÍat1mas due to traf-
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tlc arld industrial accidents. Remarkable in his obstetric practice is the relatively Iargc
number of forceps delivcries.
Fixcept for the fact that hc couid count on the assistance of a rnunicipal- midwife als
from 19o6, there is - judging bv his journal notes on the subject hardly any change
noticeable in his extensivc obstetrical practice. From the year 1898 there are a fèrv uncoDrmon traces of anteDatal care. Yet, this care rvas limited to an incidental proteiD iD-

uÍine test.
Besides his professional-medical work Hers displayed a special acitvity as a socially
comn'ritted citizen. From a ferv occasional initiatives to relievc the worst material distress follorved in subsequent years his attention Íbr the educational problems ofhis
tine and particularly for public health. In the social-medical sphere, notably with
hygiene projects als the construction of a drinking-water system and the improvement
of the rvaste-disposal system, Hers more than once plaved an initiating part from the
start of his practice in r88r and also fronl r 9o6 onwards \r,ithin the local board ol health.
from a national point of view Hers played a part of some importance within the board
of de Nederlandsche Maatschappii tot bcvordering der Geneeskunst (= 'I he Netherlands Medical Association), in rvhich he as a member of de Centrale Conrmissie voor
de Beroepsbelangen (= Central Committee for thc, Protèssional Interests) clearly and
repeadetly pÍc'sented himsclf as a country doctoÍ. llxactly because of thesc activities and
oÍ course because he minutely kept up his professional journal for years on end, Hers
can hardly be portraved as the average country doctor.
His professional journal doesn't answer man,v questions. This is hardlv surprising. It
wasn't meant to do so. It probably never crossed Hers'mind when he put a lull stop
behind the last c'ntry which he committed to paper on 19 March r9r5 - that his journal
would one day be used as a historical source for the reconstruction of a medical countrv
doctor's practice from around the turn of the centur\'.
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heeft, dan onwaarheid moet gesproken heb
benl (Raadsnotulen van Oud-Beijerland, ro-

ro,r89l).
ro5 Zie hierover de mcntaliteitsschers in W
Vcrhagen, Mra God, l',,it ee dorp,2t'.
r.)6 Briefvan Hers aan zijn zoon Floris !àn t-o7r9o3 in ÀHO-

Siderius, Uit ?rn lo8r, drge,,1ó8.
Rasker, De Nrarrlarr.iJ Hertormàe Kerk, ot
ldem. r88.
Nier/)rsbla4 r'02 1895, 2.
Van der Valk, KerleÀjt O Beij.tlaíd,1t2.
Idenr, 115.
Hers bcdoelt dc Franse romanciers Louis
Marie Aphonse Daudet (r84o-r897) en Emile
Zola (r84o r9o:).
A.Herc, tsarbara Ren' i..

r r-1

Virn Petersr'n,

u4

Àt.1.

Idem,;t.

1r5

Vin Peterscn, Yd, zo.,.e wiir,94.
Raàdsnotulen lan Numansdorp, T 07-1884.

r.)7 Hers, Tot afscheid, 2.
ro8 'liveede rapport van de co missie etc.. 7o7.
ro9 RaÀdsnotulen yan's-Crave,1decl, ztr-()4'r884.
uo Swellengrcbet,In memoriam Dr. Pieter
Jil.obus Honig,497r.
nt Raadsnotulen van Striien, ,l'02 19o,{.
rr2 BevolkingsreSister vrn Strijrn, r89o-19ro, I,
212.

Idem. s5.

ldem,5,í.

/') Bk.4, ut,7 09-1882.
;1 Verhoc'ff, Volksk un de, t,t75

Scheltema, Herinneringen, 86.
Hers, De ware geneesheer, 5j.
Hers, Een res mali exempli, i7.

91 Hrrs, Het voorstel Oldambt, t21.
94 Hers, I-rzi,rÍ r9o995 Hers, Een res mali exempli, r/ 58.

r4, -lrE.

F.van I.ieburg, Hcr gsrrJ rht lan LiebuÍ4.6667.
Zie over Ds. Bakker: H. Ftorijn, Ds. Bakker.
Zijn leven, opvolg€rs, gemeenten, brieven.
MastenbÍoek. De leraar der verstrooide schapen: Ds. L.C.C. Led€boerl

ts6.
Nicr/wsbldÍr,2 1o 1915,:.
Raidsnotulcn van Heinenoord, 9-or-r89r.
Raadsnotulen van Klaas&'àal,9 (]4-r88r.

Nierwióldd, r9'or'188t.

1virr, 9,16r().

z( r87r)1,

Raadsnotulen van Numansdorp, rZ'()4 r88t
dsnotul€nvan Numansdorp,16-or-1885
Het ontslag van Grocnewoud te Klaas$aal
kNam ook ter sprrke in dc gemeenteraads-

r8 R
9

l'o,.zo.t

TG.r.csi.,

r;o

NOTEN RIJ IIOOFDSTU( t
vergàdering !an Zuid Bejjerland op 27-ro-

t47 'De Zandpad' w;s de benaming voor het
gedselte van de huidige Karel
Doornranstraat, gelegen tusscn de R.K. kerk

riJ99.

r20 willem Dirk yan Oldenborgh rvas tot med.
dÍ. tc Leid€n geadmitteerd op 6-o9 r844
(Prov.liisr r828,47).

en de Zinkweg. (Schippcr, I)e

2r. Raadsnolulen van Klaaswaal,5-oE-r8/8.
Raadsnotulen van Klaasivaal,l-or 1829.
rrr RJJd.nurulen !Jn Kl.rAwJ.rl, ll-o: r879.
;.r,r tsedoeld wordt Gerard j. van der Linde die
zich als àrts had gevcstigd te Numansdorp
begin juli r878 (N,cnnsàldd. rl-07 r878) cn
op -16 ro-r88r vertrok naar Àlkemade
lRaadsrotulen van Numansdorp, 12 ro r88r)
r.z5 Àntonit Ilarinur van Drongcl.n rras in
Klaaswaal n(,taris van r868 tot r898.
r

Dr

(Gegeve11s

ontleend in ranlenrcgister

ror- J. n.i.rm Pol.lcr.traat. Bij rrad'besluit
van 5'oe-r947 t{crd de narm gewiizigd in
,{dmirn:rl De Ruyterstraat. (Schipper, Dt,

stfdalltthrc ,2)
r50 Sinds rer7, 'Nobelstraatl (Raadsbesluit van

ttr
rtr

r:n Rud.n,'tLrlcn ran Xlrr+rddl.

rr-DJ-rd-q.
r17 Raadsnotulen van Klaaswaal,2ó ol 1879.
r28 Raadsnotuien van Klaaswàal,24 (J3 i879.
r2q R.radsnotul€n van Kl:riswaal. g-04 r88r.
rro Hers, lngczonden, Nicrvsi,rr.l, rr-o7-r8e6,
rlr Niexwsàlrr.l, ó 07 r89ó,2.
rl, Nier/ sr/d.í.15'o7-r89ó, 2.

rll

rtr
tr.

rt+

rlt

r'

t)6

Algemeen€ Vcrgadering, r87.
ltlltru.tit (;neeskwuligcn en

rt6 Bk.r8,9l, ? ro r89ó.
r5r Bk.r, ,)1.8 07 188r.

vx'dvron,

.r.t.9, in Rradsnotulcn lan Oud-Beijerland,

,r'r2'r894.

rto.

r5lt tsk.rr, r5().l-r2-r8er. Mogeliik bedoelde Hers
hc' 'u,).,rdenEJr', ((n gedenrptc kreetr n u iin

rl7 8k.9,97,:t'r r886i Bk.rt,:8o, rr{4 1889.
l]lt Zie ook: t.urendijk-Elshou., Het huisbezoek

geboortedorp HerkiÍ8en (Lijst der
Àardriikskundige Namen van Nederland,

omstreeks 19oo,47ó.

3131.

rl9

Verhagen, Miin Goí|, wat een dorp,35.
r+o Sinds 19r; Oost \borÍraat. De straat uerd

'Lange \borslraat'genoemd, zulks in tegrn
stelling tot de West'Voorstraat, die ook wcl

r59 tsk.9, r6o. 2o-o6-ril86.
róo

tsk..1, r5, r8-.)7-r88r.
161 8k.9,9;, r, ()1 1886.
162 Bk.r2,.r, 7 08-1887.

met'Ko(c-Voor§tÍairt i!erdaangeduid.

r6i

(S.hipper, De srrrrrÍrd,?er,

164 8k.8,

il)

ur

8k.26,

14:

Uk.r, 168, r8-08 r88ri Bk.19,49, a-or 1897. l)e
(lrimhoek ('as tot omstreeks tgxr de bena-

rr,

ro-o5-19r.:.

ing va!r het ruidèliike gedeelts van de

OoÍ-\borstÍaat, tusscn de Iulianastraat en
de Steencnstraat. (Schippe\

Dt rtr.1atna,tc,t,

r6r

Hct slob bij Thorbe.ke'Nas siars.hijnlijk
een slop naast het huis Grimhoek r55', hct
zuidetijke gedeeltc vrD de \vcÍ-VooÍstraàt,
dat nn r88e wàs bc\íoond door r;iksontva»ger l-rans Hcndrik Thorbecke.

(Bevolkinssregisrer van Oud-leijerland, I,

rr9)

r4l

Bk.r-1,

r+r Bl.r,
r46

r.17,lo ro-r88ti.

E,, rr-r2-r88r, Hk.rr, 2j, :r-,,E r88;
De Schoolstraat was het gedcelte van de hui
dige Karel DoormÀnÍÍaat tussen dr OostYoorstraar en de R.K. kerk. (s.hipper, D.
straatnàmerr. 22).

Bk.r6.rs6,6-oó-r8q:.
,11, 14 ()7

r88t.

Hers, Exantheem bij diphtrritis,86.1 cn

Noordiik, Ziekenvervoer, llo4-r r()5.
r66 Rapporl van de commissie ter onderzoek
naar de behoeftc aan generslundige hulp ten
plattelandc. 997'ror6.
167 Kornelis Simons (1827 1899) had te

Dordrecht z;in bevoegdheid van plattelandsheel ecster {:7 iuni r8ae) en dezevàn lroed
meest.r (E oktober r85r) behrnld en

33)

r.r.3

r

o8-t9r7)
Bk.Z, Z:, zo'rz r88.tj 8k.7,3o8, !9-ro-1884i
Bk-17,88. r3 12-r891.
Ian N'|,)zcres was winkelier e» woonde
'N-obclstraat l47l ( Bevolkingsregister Oud,
Beijerland, I !, 96 )
8k.7, Zo, r9-12'r88ji Bk.{t, r59,2t-.)9-1885.'t
Orerslop was een straatje tussen de
Kerkstraat en de Nobelstraat ofA.hterstraat:
bij raadsbesluit van r-o8-r9r7, Middclstraat.
lSchippeÍ, D. Írlrdr,drrer, lo)
Bk.r,:r,:-r o; r88ri roo, rl ()7-riJiJr.
Hers, Een Boedaardige typhus epidemic. r2e

lUaithiis, ZangeÍsièesr. r.
Hers, }lei loorstel Oldambt,5.::.
llandelingen van de twee en-vcertigste

r-l{

,

r+8 Bk.r7, 22I, i 1r-r894i Bk.rg, r79, 7 ()8 r89lt.
r49 Bk.rb, 7-1, 9-ol-r88?. 'De polder oí
'Polder pad' kreeg bij raadsbesluit \.an r-o8-

rn

Strcekmuseum Heinenoord).

straatnan

praktiseerde te Zuid Beijerland vanaf rStr tot
àan zijD dood op ro 0ktober r899.
róli Bk.1,t. r!í, io-or r89r.
ró9 RapPort et.., ro.l,l.
r70 Hogestccger G.l.l). long en de telefoon, z,l:.

r7r

Sidcrius. Uit vet|loge àag:h,12417r Nier/wiö/nrl, I or 1906,2.
r73 Raàdsnotulen van Heinenoord, r9-or-r888.
r74 Raadsrotulen vaD Zuid-Beijerland, u-oE1/-

j

Niclr*sblad, z/--ot-t9o3, ).

N

(ITF,\ B]] H()OIDSTT'K

176 NieuÍrl,/nd 6 oZ-19r2, 2.
r77 N;s lsbhd, :5 oó'19ro, 2.
r78 Sider;us, Uitwr og? àagen, tla1.

r79 Scheltem.r, Herirncrnrgs,,, rar.
160 Bk-9, i4i. 6-.)6 r88ó Èn Bk.i7. r:ó, ro 04-r894:
'De patiënte klaagde over zoo hevigc hoofdpijn, dat ik dien morgerl twcc boodschappen
achter elkaar kÍeeg onl direct bii haar te

r8r Bk.r3,r2ó,jr-8 r888:'dcn maD
18,

die n);j de» jre,

nà mij thuis te hebben Bebrachtl
In rEgo overleed tc Sittard Dr.Nl.l. Krihs, oud
8ó jaren, die neer dan óo jaren aldaar dc
ScneeskundiSe p,aktijk uitoefende, en nog
eenrgc..l.rgen roor zrln o.erhrJen rrin hurten
patientcn (uren gaàns buiten de stad) stceds
rc voet bezocht.' (Personalia, Nc/.1.(;.rrds[.,

194 Raàdsnotulen lan Heinenoord,l-o9 1889.

r95 RàPPort etc. r()34.
196 Biesheuvel, Dokter CorDelis Fk,hit, J7.
re7 It.r.rdsnotulcn ran IrlrJ\dam, 19.or r9or.
r98 Ra.rdsnotulen vàÍr i\laasdam, 22-04-r9ol.
r99 Dit iaartalis afteleiden uithcl feit dat dc
gcmeelte Nicuw Beijcrland, ats cerste
gemeente in dc Hoel'<he \rrdrd, in dal rJrr
besloot'het riiden mer automobilcn over d§
wegen in den polLteÍ te verbiedeDl
Raadsnoiulen van Nieuw-tscijerland, ro-oó
r9o2).
(

)oo Nituw-Beij.rlLt

dlie

to,tàerd .iaar, 61 63.

ror RrJd'norulen vrn ou,.l.Beirerland.l

ro-

r9l)4.

ro2 Een cerste 'rijbcw;js voor een motorÍijtuig'
werd in oud-Beijerland af-selevcrd op,6-oó
19.)7 oP naam vàn s.Duzcman

:6(r89o)1,576)

rEl 8k.6,38,:i-(l5

l;l

5

jrc,, +-r-r884i 0k.8,
r6r, rr 1o-18il5j Bk.9, 141,lr-ot'1886.
188Ji 8k.7,

zoj

(Raadsnotulcn, juni r9o7).
Ra,r.l.notulcn van ou.l Beijerlan.l, a ro

Groeneveld de Kater praktiseerde van r89r

l.

KlaaswaàI. Hij rsas Scboren op:8
hii op 3 nlei r88i
zijn artsbcvoegdheid had behaaid, werd hij
op ro juni r88r benoemd tot gemeente

tot

1899

juli rSrz

te Zierikzee. Nadat

genee'hccr te Kl.ra*.aal. Hir hu*de up i
clecember t88j et hconrina lohanna
Vlielander uit Numansdorp. Hij overlecd op
2a januari r89r te Xlars*'aal nadat hii er
dechts acht jaar ats medjcus actieflva\
gewcest. Hijwas'een der bcste geneesheeren
ven de Tuid Hollandsche eihnden'. alclus
Hr'\. een'mJn met Èen gí,ndige kennr' en
'eene Íiptheid, die wij hem dikwerf benijd
hebbenl Als een van dc oprichters van de
AlAtlins dc Zuid- Hollanrlst hc Eilarulen s as
hr de zrcl van onzl, rsader rng.n en b1* n
koÍnsten. waàraan zijne persoonlijkheid ecne
eigenaardige bekoodijkhcid gaf 1
r8+ Ned.IGersesÀ., rz(r89r )I, r6r.

r85 tsÍiefvan

J.

Bossers

,o4 Bjj besluit !an Gedeputeerde Staten van
zuid Holhnd werdcn een aantal wegen
bngeschikt verklaard vr)or het bcrijden met
mornr illurten in de genrr:cnt<n Nieuw.
Beiieriand ( r90:),'s-Cravendeel (reo2),
M.rasdam (r9o2), Goudswaard en Zuid
Beiicrland (19í)6), Strijen ( r9o7). (Provinciale
Blrd vrn lu,d. Hollànd. reor: ,({. e-. rJ.t:
l906,80i r9o7, to ),
205 Raadsnotulcn van Striien, zT 04-r9o7.
)no De R,'rrc.drrn! \etecrigittsvoor sdniran ver.
ro.ricas in maart r9o9 opgericht.
(Ndd. TGcnc.s/i., 53(r909)là, 85r.
ro7 Neíl.IG€',..rl., 14(r9ro )la, 15r.
206 Rapporr van de commissie tot onderzoek
Doir de behocfte aan geneeskundiSc hulp ten
platte lande,rooj.
-}oe Tresling, tr, É, aíder uir de geschieàents nn
de gronden tn ien políltr van oud Beircrlaul,

lan de Gemcente.aid van

's-Cravendeel d.d. I-o4-r884 in
Raadsnotulen ïan's'GraRndeel, 2r-o{-r884.
rEó Van Vuurc, Kent u zc nog... dc
HcinenooÍdèrs.22.
r87 Hers, concapt roman, z-p.
r88 Hennan dc Iong, \/oorstel tohrijziging van
het doktersrijtuig, r92.
r8e Zo blijkr uit het kasbock van ,.Bouman dàt
een landarbeider voor hooiwcrk, rz,rr.ent
per uur werd betaald ( l.Bouman, Kasboek,
Onkosten van maaien en hooien. Het plors
eàn Wed. U;lenboog.rà.d, iuli r89o).
rqn Norulcn tdn de t;enreentcrarJs erg.rdcring
vàn Nieuw-Be;ie.lind, 12 r2-r888,47.
rer Rapport van de commissie tcr onderzoel
n.rar d€ behoefle aan g.neeskundig€ hslp ten
plattelande, rorj.
19: Ràadsnotulen van Maasdanr,:t-.)4 r9oj.
r9,1 Rapport ctc.,1orl.

89.

rro

,r4

Over C.E. van Koetsveld, zie Onstenk,'Il
ttthoor bij nczdl.
\hn Koetsleld, Schetscn, ó6.
Teixeira de llt.tttos, De \yatetkeetittgen,Ylll,
afd-lV, z2r 2r8Uirvo.ri6 en Bcreden€erd YershS van de
'lbcstand van de Gemeente Ond-Beijerland.
Ni..r/r,sàldd ró-o7 1887, t.

16

Ru.l.notulcn ran Puttcr\hoel.; rr rE7-.
Rardsnotule van Oud-tscijerland,9-o8

2lr
rr2

lrj
:rr

1iJ78.

1884, juni 1884.
als gemcenreraadslid
april 1892 (Raadsnorulcn

r17 GÀO, Ingekomen Stukken

:16 Dr. K. Lodder rverd

geinstalleerd op:z
van Oud-Beijertand, 2r-oa-r892).
2r9 De naam 'De Baan'werd officiecl gegeven bij

ràrdsbe.luiÍ vrn r-o8 rerT;bii rJrdsbe.l,It
van s-ng ryqZ uerd de rram ver.rnJerd irr
Prins Bernhardstrant. (Schippcr, Destrall.,,.i

t-l
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:2o Raadsnotulen vrn Oud Bcijerland, r.l-or-r896.
221 CAO. Ingekomen Íukken r9oz, nr45, r5'or1:2 GA(), lngekonen stukken r9r2,lo rr r9r:.
:23 (lAO, Ingekomcn stukken r9ro, nr.78l, ]]-o9224 Beredeneerd lerslïgvan de toestand van de
(lcmeente Oud-Beiierland o\'€r het jaar r87t.
225 Nit:uwsbldíl, \-oa- tgrr (Ingezonden).
226 Easton. L.s Hilc,r, 162.

:27 Ni.!s,sàldd, r8 .)1-r8q5.

r:8 Huishoudeliik

Rcglement loor de
reeniging '\'eÍeen iSing d€
Hoel gevestigd in hct Oosten van den
Hoekschen hhard, art.!o. (^L[, inventaris nr.6
cn Bulletin vàn het NedeÍlànds.h Grooloosten,
r874-r875, Reglenrrnt, 87. (GAl))
229 GAO,lngekomen stukl(en r8ló, ? n 188ó.
23o GAO,Ingekomen stukken 1889,22 r2-r889.
r} GA(), lngekonen stuklen r899, nr.7ro, 19-uVrilmetselaars

Ve

r899

212 GAO,lngekomen stukken r9o3, nr 851.
2ll l{ers, Ecn seval van halfzijdigc atrofie van de
ton8, ri.
rt4 H.rs, Exanthr.o bii diphtcriris, S64 en 8k.7,
235 8k.7,44,9 u 188.1.
236 Hcrs, Hernja umbilicalis incàrcerata, l8t.
rj7 Dk.rl, ll9, r9'll-r889.
rl8 Briefvan Hers àan H.Treub, rr-ro'18er.
239 Uitvoerig en Bereedeneerd verslag van den toe
stand van dc 8€rneente Oud-Beijerland over
het iaaÍ 187t, ó1.
r4o Nicr,x,só/dd, 22 .)7'r89ó, 2.
241 Zie hierover PoÍ. ilr bí gotd ie Outle lía.1s.
z4r Ni.r'rsi,la4 3 ll'riJ88, r.
243 Bedoe)d rverd de stalhouderij en de uitspan
nirg van Kocdood op het Si ieltièspleh, 'waaÍ
de boeren van de Zuid'Hollandse eilanden [... ]
hun tilburyt en huiflarren stalden als ze in de
slad gingen boodschappcnl (Ronrer, Rorturdn"l
in àc furen tien, í2)
2aa Nir'rr!,sà/dd, i r-rEE8,:.
245 Zie Ontrop, Orcrsrdppe bij ,lc Bhakse ài.ik.
146 Sidcrius, Uit krrlogen àag?n,19i.
247 Brietvan Hers arn l-loris,:r-.)5-r9o3.
2.{8 Ni.,rssàla4 -:r-o-r-r9ol.
-},+9 (eikcs, Ziek zijn. E9 9825o Bk.rt,l5l, 16 or'r9r2.

25r Bk.26, r29, 21-o,]'r913.
,r2 Noordijk, ZieLenyervoer, rlo.{ no5.
:iJ l iJ\r \ rn t rrgen omr renl de wU/e s aart'F rn
de gcmeente eventueel voor afzonderinS en
verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten
zal woÍden gezorSdl GÀO,lngekomen stukken,

ió"o2-r693,5o.

)5a Lcn nieuke /i(kcn-autom,,hrel..:rr .rrn.
!tt Bk.2r, 9/, 13-ro-19c,2; 23o, ?-u-r9oli 8k.27,
29-o5'19r4.

-r4,

256 8k.27,16, 27-o.{ 1911.
257 8k.24, 99, ? -o3 19t)7.
2t8 Van Liebur8, (;ilden, gestichten en gczond
heidszorg, :o7.
259 Bk.rg, t7 tlt, E-ot 1897.
2óo Bk.r, ror, 24-ot-r882.
26r 8k.24, roo, ?-o,t-r9o7.
162 Herc, I ezing ryo9,i.
ró.1 8k.u,58,r4-o-t-r887; Bk.r_1,:ir,26-o?-r6E1i
160,7

ol

r889i Bk.1ó,138,16'04 r893i

8k.ro,59,16-ot-r899.
ró.1 Bk.r t,9r,r7 oi-rE88; Bk.r6,r55,r2 ot-röei.

!ó5 Bk.r,1l,l5-ot 188r.
róó 8k.1, 14, 16-o5 i88r.
:ó7 Bk-r, 2o, 24-o5-r88r.
2óll Bk.1, 57, r4'06-1881.
?ó9 Bk.r,42, ó-oó r88r.
:7o 8k.8, 68, r6-04-r86j.

,7r

8k.1,34,3 06-188r.

272 8k.r,192, 2r-o9 188r.
271 8k.6, 87. 20-()6-r88i.
r74 Bk.r3,l5o, ó-r: r889j tsk.ró, r38, 26-04-189ji
Bk-r9,81, ro-o8 1897; Bk.2o, 26, ro-u-1898;
r58, 18 ot'r9oo.
27t Overlijdensrcgistervan Oud'Beij€rland

188.1,

akte nr 29.
276 Bk.7, ror,29-or i884.

277 Bk.12, 79, 8'r2-r887.
27ll 8k.25, 9, 25-ro-r9oZ.
r79 Muntendnm, Ver§lag van het dertirnde cor8rcs,97o.
2lio Bk.r, 129, 3o'07-188r.
r8l Bk.r4, r29,29 01 189r.
!82 Bk-r, r84, ro-o9 188r (pnl. hoest reeds 25
iaren)i Bk.t, rló.16 12 rE6r (pat. Tegt altiid te
hoesten)ir8l, r8 01-r881 (pat. hoest altijd)i
8k.7, 2o3, 2-t-ot-r884 (pat. hoest 4,5 jaar);
Bk.r1,326, 2t 1() r889 lpat. zegt altiid te hà.§tcn,i Bk.rö. rÀJ. rJ-04.r8yÀ (heeft rced' jdren
gehoe.t l UL.r\. r8], r7 r.r.r9o9 {l)c nrdn rs
vlasarbeidcr en hoest's winte.s altijd.)

r8l

8k.1, r84, ro-o9 189.

!84 8k.5, rló, r6-rr-1882.
28t Bk.rl,32ó, 2i ro 1889.
186
rBZ
288
289
19o
291
291

Bk.25, r83,17 12 1909.

Bk.rl,

161,

rr-rr-r888.

Bk-rl, 2o8, 7-or-1889.
Bk.r, 146,.{'r)8'r88r.
Bk-l,178, u-o9 r881.
8k.6, r22, r7'07 r88r.
Bk.16, rz9, l-()7-1892.

29t Bk.r4,6, 14-oó 189o294 Bk.rt,79, r6'oó r89r.
.r9t

Bk.17, r7o, ó-o8-r894.
29ó 8k.5, r3r, r6'rz-r88r.
297 Bk.2b,7{3, r3-o3 1882.
r9E 8k.6, :,r, 27-o4-rE8l.
299 Bk.rl, r5r. r-1r 1888.
ron Drooglce\ rr I orluyn, Kwuk/dlvcrir,4eo.

3or 8k.7,2ó6,28

()8 1884.

NOTF.N

1894.
r91r.
-io4 Bk.26, ro9, z7'o8-r9rl.
lot Bakker KwakTaiverij, l]9.
lo1

lol
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tsk.17,163, -)7 Í)7

)4t

tsk.25,26:-2ó1,8-()6

34:

rslo.
der

De kwàkzalverij en de pers,
Jo7 Ve.slag vàn dè werkzaamheden

loó Burger,

AfdeelinSen in 1886, 196.
.tolt Mededeling op een vergadcring te Oud'
Beijerland op rl-ro-r889 van dc afdeling de
Zuid Hollandsche Eilandcn van de Ned.
NÍaatschappij ler beYordering der
(;eneeskunsi. N.d.Ice,,ee ., 26(r89o),1, r2-

3o9

Verslag van de Gezondheidscommissie

r9ro.
rl 11 r9rr, -l.

van

Oud-Beijerland,

lro
3u

Merl',sbl.r.Í,
Zie 1!Í. Gijswiit-HoastÍa. Het Staphorster
boertje. De BeneeskundiSe praktijk va. Perer
Stegeman

(r

ll4o- r 822

)

.

l4l

273

l)ordrechtse Couran r, 29-08 188j. r.
Bcyerman, De (tweede) pokkenepidemie, rtr.
Door Beyerman wordt er tevens op gewezen
dat Ds. G.vàn (kDr'ongestrafi zijn denkbeelden kon verkondigenl omdat toen ongelukki8erwijs de tweedc pred;kantenplaats te

Oud-Beijerla.d Sedurende zijn gehele
ambtsperiode vacànt was, zodat hij dus iriet
bang hoefde te zijn, dat zijn collega op het
gebied der vaccinatie misschien andere denk
bcelden huldigde en zo een tegengewicht
tegen hem zou vormen. (Beyerman, De
(tweedc)pokienepidemie, 8). Uit het
'Register Pokkenepidemie' van A. Van der
Hoop blijkt echter dat gedurende de pokhenepidemi. de tweede predikanienplàats te
Oud Beijerland werd bezet door 'Ds. H.
Cramer pÍedikant bij de Chr. Gerei
Ciemeente, alhier'die bovendien 'd€ eerste
was die zich het lot dier ongelukkigen aanrrok.'(À.yan dcr Hoop, Poklcnepidemie te

of urinelijker
Hoekschewaardse
spreekwoorden,I z:).
,rl Berekend op het totaal aantal inwoners in hct
jaar 1882, zijnde 5204.
Oud-Beijerland. dl.), r)
14 saLtet, De Cezondheidstoesrànd, 3ó9.
:+l Siderius, Uit verllogen dagen, Dai
Beijerman,die de door S;d€rius gc.iteeÍde
3rr N.a.Iceí?.st., r9(r883),9oo.
arts 'Pippel' tot 'P ipping' verbastert heeft
3ró G€citeerd io NRC,r5-or-r88l,l
gcliik wanneer hii stelt dat het in feite ging
rrz Naaktgeboren. Ingezonden, r.
om H-,. Peppink dic van i8 iuni 1846tot14
11$ Berichten. Binncnlànd, Nejí l6?reeift.,
r9(r88j), 418-419.
augustus de medische praktijk te Spiikenisse
uitoefende, en die een aantal keren in Hers'
re Ned.IC?n..'rt., re(r88t),4ó7.
daSboeken wordt geciteerd.(zie hfst.t)
J2o Weekblad oÍ BÍiebrhe Counnt, tT 06 r88j,2.
Vo lSens het tltekrlftl oí Briels.ht Coulant
32t Rotteídansch Nieuwsblaa,2_l-ro-81, r.
!a,rr4-ro'r88thadDs-\hnGoorzichte
)22 Ned.Tc?ncesk.,$1r88)j,77t-772.
Rotterdam laten vaccineren, ecn beschuldil2l Siderius, Uit vrrvlogen dage\ ry8.
lr4 lohannes Snrit was raaddid te OudSing'die door Urn Goor zelf in het zelfde
Beijerland van r r2-t9ol tot 1-ro 1916 cn van
We.tt lnd van r7-ro-1881'ten stelliSstc werd
ontkendl
4 9 r92o tol ll or r93l. ('ln memoriam loh.
Smit', Mrrlfísria4 U 01 19to)
345 RoutÍdamsche Corrdsr, 17 ro'r883,1.
125 Nieuwsblal, 4.o r96t,7.
316 Dofllrechtse Co rà,r,, rl-o7 t881,:..
326 tscijeí, WoorLlenboek, t8.
3,{7 Beyerman, De (tweede) pokkenepidemie, 5,
noot t.
}7 Van der BreSgen, Feestviering, z.
3zlJ Kramer, Hrl vr.rinatieprobletnLr
148 CAO, Ingekomen stukken 1879, ongenum
merd.
lr9 ldem, 12.
,o RotteÍtlansrhe Courant,2i en 16-1 1881,2. 349 N.íi. ï Geireerl., r9lr88l),77r.
Jlr Ned.ïG.r.csk., r9(188r),9oo.
3to Dordre.hste Couft'lf,3r 12 r88t.
12 B€richten. Binnenland, Ned.TGeneeslr., )51 Wctkbla.l oíBriekche Co rant,4-.], 1883,2.
!r(r88r), 2.zr-22ó.
152 Een voorstel om deze gràtificatic voor beide
artsen te verhogen tot rooo gulden, vond in
333 Hers in NRC r9-or 1884.
de Oud-Beijerlandse gemeenteraad geen
ll4 NiRC 26-0r-1884, r.
meerderheid.(Notulen van de vergaderingen
3jt NRC, -to o1-r884, r.
van de Oud Beijerlandse gemeenteraad, 29
_Ió Deze opmcrking van de NRC slaatlr?aÍschijnliik op het gerucht dat in Oud
or-r884)
Beijerland bestond dat ccn aantal
l5_r Rradsootulen van Oud Beijerland, r9 or
tegenstanders van de va.cinatic zich jn het
rE84geheim hadden laten inenren.
t54 VaD dèÍ Hoop, Polkenepiden t,6.
j55 Zoals bedoeld in art. :o van de wet van
337 N/lC 3r-or-r884,3.
j.r8 Be,Íerman, De (tweede) pokkenepidemie,5.
decembeÍ 1872.
3j9 Van der Hoop, Poftle'repids»;e, register, dll.
tr6 Van der Hoop, Pokkenepidemie, d|3,j8.
l4o Vard€r Hocven,ln memoriam dr. K.l-oddet, 357 Nieuwsblnd, ri-o4-r9o3,2.
1706.
lr8 CAO, Ingekomen stukl(en 1882, nr.r46 en r47.

3r2 Bijsterveld

ir

was een zgn. waler-

RotteÍdam (Reedijk,

,1

N() l

274
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Het contra.t is opgcnom€n in de notulen van
rergadering van de oud Beiierlandse
G€meenteraad van )6-o6-r882.
160 Op lr-r2-r88o telde Oud-Beijerland 5r7 inwo
159

de

Bk.r6, rt8, ri oi-r{t92.
Ilk.16, ri1. I'o5-r892.
_l9l Prorl iiisr, r885,7.
.192

39.1

t9t Personalia, Àrcd.IGcxceil., lr(1895)1, ro4.
.]96

N'ieíwràlad, 2.J-ot-r88t, 2.
W.l. Smit, mondelinsc mededeling aan autcur.
Raadsnotulen van Oud Deijerland, 22-o.r

197

198
399

rtl92,

.16.1

lói

-17.)

.l7r

'lnt

rucrie roor d( ÀÍt'cn en de Vroedr «,nr
art.:, in Raadsnotulen van Oud Beijerland
van 2r r2-rtl94.

,

.1()1

tlk.13, r6, 26-ol-r888.
Bk.rl, r62, rl n r888.
Bk.r:, r+, r+ o:-rttt.
Hers, Ie;i;g t9o9, ,1
Hets, Lezing ryo9,6.
Briefvan Hers aàn lloris,2r ()3-,9u.
Briefvan Hcrs aan Marie van Eeten, g-05'

l:1

Verslag van de centÍalc commissie
lan advies in zake beroepsbelangen, r8o9.
tlriefvan Hers aan floris, 19 or r9o8.
Briefvan Hers aan zijn zwager Henri van
Eeten, ?-o5-r894.

3i5 Raadsnotulen van lvlaasdam,ro or r9or, rto.
.176 R.adsnotulen van Maasdam, 2o-or- r9or,1to.
);l Raadsnotulen Maasdam, :9-or-r9tlr.
3:8 Van NÍoI, \'er!lag lan de Centrale Commissie,

l;9

r809.
Tweede Rapport, zo6'707.

Bcrichten, Ned. T(;cl,.(,sk, 6 (r8er)l,r8e.
t8r R.r:d.rr"tulen vrn ' Crarenoeel. ))-o4

180

J82

,ltll
38.1

ccn in die tijd veelgclezen krant, wat hcm in
diskrediet bracht bii z;jn collegat en hen de
bijn a am 'advertercn dc charlatan' oplcverd e.
Bcuer, llnr,a/, frrl'.À. ,ri.. loen J(zc .hrruÍBr
s(he prestidigitateur' (goochelaar ) in reo6 op

20 or-r89i.

r oZ 19rj.

Prov.lijst, r895,4.).

+I

Lind.boom, I)!lrclr ,"sil ial biography, s8.
Vnn Lieburg, Cbolsirge/ziekefiuis, szz.
Bk.15. 67,

.+r 1

,+r.1

Bk.rt,

29-ot-r89r.

14-(]9'rE9r.
Van t.icburg, L-oolsn,Sdiz iekenhuis, 218.
rC}7,

4r5

Idem,6l-1.
41/-

tsk. 16,

[,

19 06 r89t.

8k.r9, 2, ?'ro-r897.
.lr9 Bk.rr,25, 2r-o8-r9oo.
Van Lieburg, Càols gr b iekenhuis, 397 39E.
Hijlnans van den Ecrgh,ln memoriam
dr,H.Klinkert, 5lóo.

+r,

lrt

+i

Bk.:1,l, z9 o/ r9o4.
Van Lieburg, Cbolsirrgt l ziekenhuis,
Bei jer, woordcnboek. 136.

tlz.

8k.1o,67,? ? 1699.
Bk.:1, gg, z o:-rgo,).

Van Lieburg, Coolsingelziekenhuis, rz9.
r-14, r-o4-1898,
419 Bk.uo,2, r/ 09 1898.
Bk.zo,4, ? .)9-r898.
t-ll Va,r Lieburg, Coois, ',gc/ziekenhuis, sog sro.
lderr:,5r4.

+:8 Uk.r9,

+lr 81.ro,68,29-o6'r899.
Bk.ro, r:;, rr ot rsoo.

.lJ.l
.u5

Bk.l,4t, r4 rr

+16

Van l.iebur8, (looLrirrgelziekenhuis, 516.

sche vertooningen, werd hij'na afloop
hcloond met hrnJgcll,f. gefluir rn prurc'lee
rend Scjoel) (De chirurgie op de plankcn,

+.ti ldem, r8-l-

res nlaliexempli, sT 18.
l-lcrs, Het yoorstcl Oldambt, 522-521.

l8;

HeÍs, Ingezonden, N&r. 1:G.reert.,

.ltlt Hers, Een

Bk.?o,
-lN9

246,

verzoek vrn de baddircctie in de kur/aal vnn
Oostcnde een voordrÀcht gaf over chirurgi
r.hr operati<r rdcSelxhl n,er i incmàto8rafi

386

ror,,

35(

1.r r89e.

Brief van Hcrs aan FloÍis, 28-o2'r9ro.
Hels, Lezing ryog,2.

BLlrger, Na den storm.lr1.
Hers, Een geva) vrn tic douloureux,5o.
Schreincmachers, Het ontstaan van het spc'

.ialisnle urologic, rt4-rtó.

l. Lankhout, Essèntièele parorysmale tachycar-

die,97-ro8.

r9or.

ldcm, r:r.
+-19

+.+r

r6e9)U,

19.

Van I ieburg, De orSanisatie van het medisch
beroep, rg.
Nieuwsàlad, rs or-rBqo, r.
8k.25, r95, r8-t)2-r9o8.
Bk, 2t, 269, ?-r)6-19r.
Bk.ró, r9l, ? oó r9r3i 2oo,

r8E4.

Hers, Caveant consules, 809-8ro.
Hers, Caveart .o,r su les, 8ro.
Hers bedoelt hier de Pariise chjrurg Eugène
Louis Doycn (t859-l9ró).IÍ rgor sepàreeÍde
de/e ecn Siamese tweeling. Hijpubliccerdc het
volledige operatieverslag in L'Echo te Pnris,

Bk.rl. r6,24-or'r887.
Bk.r, ro5,24 {)5 r887.
Personalia, N'?d.7:G.trrs*., 17(r88r ), -13.
Niihofi Vrouwenklinieken in Nederland,
Ni0rwsl,ldl, r ír 1897. 2.

Ílk.l7,

lÍi94.

.ltl Vrn Moll,

8k.7,2ó3,2 o8-r884.
8k,9, 86,.1-oz-r886.

8k.26,8, rE or r9r2.
8k.2t,, r42, 5-(l4-19oo.
111 van Lieburg, L-oolrnrg.lz iekenhuis, gt.
.1+t 8k.24, r6, ?-r:-r9o5.
Van Lieburg, Coolsingc/z iekenhuis, 4a.
117 8k.26,78, l-or-r9rl.
.1,1rj Bk.:2,:, u o,r rgr.r.

NOTEN BI' IIOOFT)S'I'L K
8k.r7, 25, 7-o5-r9r4.
4to Personalia, Ncd Tl(;e,reesi., rr( r9o7)lla, lel.
.lt I G.d€ Reus, mondelinge mededeling aan
au!eur, ro-r2-,988.
+i: Brief van Van Ree aan Hers,6'ot rqr4.
"ltl Rcgister van overlijdens van de gemeente
Rotterdam, nr. 52(lo1t.1 Bk.:1, rr7, ?-o8-r9oj.
+tt Tordoir, P Spaapen, Tr en \ran Licburg, Her
Sint Fto,1t;scus Gdnhuis,lï r'i.

4,19

.+56

157

{t8
.159

{ór

i

cer.Ài.d.Íis!à

àe n erlisthe

Ne.latld rt,157.

ror

506
5oz

5rr
5D

tr,i

ro'r9o5.

8k.24,9ó,15-o5-r907.

Prc!.

Lijst

tsot,

aa.

llk.ri, rZ, r4-(l3 r89r.

iu Rotterddtn,51 56.
Bk.rb,8, 5 or-r882.
5r6 Bk.6, r25, rr-o7'rE8l.
517 Varr Lieburg, Coolsingelzitke uis. s3.
Van Lieburg en Rigtet, Vier eeuwe oogheel

kwtàe in Rottertlam.

r2o

Bk.r8, r8,

ó-ol

ro-rtt.

r896.

52r Bk.zt, 73, r:-u-1908.
Vijiligjarig artsjubileum,

5u,

De Wilde,

1:3

Pcrsonalia, N'rr.í.ICe,efJt., 8:(r9j8)1, 57ó.

tzt

BeijeÍ,

,26

l)e Wilde,ln memoriam Dr.J.Pvan der
Brugh, r8i en M.J. van Lieburg en R.B.lví.
ttisteÍ, vilrr eflln,en oof,rcelkmde nt

Bk.2ó.32, ?-o8-r91r.
Bk.2ó, 2,1, 2,1 02-r912.
Personàlia, Ned. I (;írrer&., 87( r94l ) , 620.
'+8r
482 Mendes da Costa, Lupus en ziin bestrijding.

t2l

Ilk.r8,41,r2-or-r896.

1

tz8

Van Lieburg. Coolsingelziekenh is,191.

\looÍrle

boek,262.

Rotterdam, t.,t, r35.

179

rr9

ProLIiirr rEgr,3r.

t3o Dt l!'eet,8,.)(ro-o4 r9o9),
s:r Bk.:s, :::, :o-r-rr-rgrr.

48.

Idenr,49.
gelzi ekenh

u t s, 6

5.13t.

524 Bk.2ó,2rr,2ó-o7'r9rl.

Kodde, ró4ó.

(lodls

Personalia, Ned.ïGdncerl., 50(r9o6)llb,3ó7.
Bk.16, r98, r'o8 1913.
\ran Liebur8, De geschiedenis van dc zorg
roor het gchandicapte kind, r89.

trt

5r9

Bk.ró,137, ? 1r r9rl.
BK.2ó,256,23 02'19r4Bk.27,6, ró-ir4-r9r,r.
Personalia, Ned. I(;c,ses&., 91(1947)t, 3t.
Bk-2-1, 7r, rr-o4-r9o5.
N.d. ïGenecst., :8( r892)Il, rrl3.
Van Lieburg, Coolsirrgelzieke r h u is, szz.
Van der Brugh, ln memoriam Cornelis

Van l.ieburg,

rlo

5ra \hn Lieburg. Lloolsinge!.i.kenhuis, 92 erYan
l.ieburs cn ltister V,cr?cuwen oosheeLkunàe

+/8 Bk.r5. !6ó,8 07 19,r.

483
484

tr4, ,4-or r9rtri 8k.27, 4, 8-ol-r9r4.
Pcrsonalia, N.d.IGencíJl-, jo (r9()ó)llb,
8k.26,274,8"o1-19r4.
8k.16,52, ?-r-r912.

5rE Prol lrlr1883, j7.

Bk.2ó, .16r, 2j-or-r914.
tsk.r_1, I-tó, ?

477

503 Pcrsonalia, NcdI(;efleerl., 5l(r9o9)la, 8rr.

5o4 Bk.r6,

5ro

PÍov.lijst r9ol, -r9.
4óó Lammers, Radiologie te Rotterdàm, ,77 278
167 Bk.r.{,97,29 04-r9o7.

1,-6

voetbeendcren.
,)e llrecli, /, to(13 03 tsog),792.

ProY.lii§!. r89o, ó.
PersoDàlia, Nc.i.I Genee*., ar(r90t)1, óe6.
Pcrsonalia, Ned. 7: (;creest., óo(r9r6)llb, 1347
Hers, L.n geval van tic douloureux,5.).
Bk.r4,88, 17-rr r89o.

Netenschap

.t;1
17t

ro:

to9

.+6;

173

Irserink, Àbnormale bcweeglijkneid der

,oiJ

Lindeboom,

1/'l

;or

8k.13. 178, r8-ol-r89o.
Bk.rt, r27, 17-ro-r89r.

"t6l tsk.ro, )or,5 ro'rE99.

'

499 8k.21, r, ao7 r9oo.
5íro Pror. lrir189r, -t8.

r8.

512 )apikse, Pcr«)oDlijIàeden, roóe.
,ll Personalia, N.íJ.IGe,le.sl., t4(19ro)1, r-1t514 Bk.rl, r9o, 17-ro-1888.
15 Hers, Een geval van tic douloureux, ro.

07.

-t8, Hcrs, ceneeskunde, 2z 12 r9o,l.
Bk.:3,71, rj-o4'r9o5.
4E7 Berichren binnenland, Àred.'1.(leneesk.,

28(ril92)lI,2r8.
Noten bij hoofdÍuk 6
t Hcrs, Lezing lgo9,7.
, In 1912 opende ràap Frits Schie.k een tandartsenpraktiik aan de Oostkade.
(Bevolkinssregister van Oud-Beijerland, IV,

,apikse, Persoonliikheden, le6.
Stunrpfí l'oorle?i,rgdr, ro5 :oó.
+9.) Van l-jebur8, Clooktrg.lzieke h"is, 4ot.
.188

489

+91

.195

Derigte. Binnenland. Ned.T.Ge»eesk.,
39,1 tgotJII, 527 .
Bk.r7. ró, i7 04 r9rr.
Ni.r/wràlad, 4'oó- r9o4, 4.
Berichten binnenl.rnd, Neà.TGc eesk.,
r2(reo8)lb, 1e51.

-14 )

8k.23.7ó, ?-04 r9o5De

wilde,In mcmoria'n L. NIàillette

de

Bu!

lvenni8er,4501497
.+98

Geneeskunde Ían l.f.Ph. Hers, 25-o4 19lr.
Bk.zr, r, ?'oZ-r9oo; 0k.24, rr.5, ?-08-r9o7.

3

Verhoeff, r/olkstrnda wn

4
t
6
7
I
9

8k.3, rr7, l]-06 1882.
Bk-3,8, 29 ír3-1882.
Bk.r, r2o, :o-()7 rE8r.

Owl-Beiierla ,l,

llk.5, 186. r9-or-r883.

Bk.7,2oz,l-06

1884.

Rk.4,6,2r-()8-82i 8k.7,48, r5-rFl883i J46,26-

rvO I
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8k.9,26,I l2-8ti 8k.10,52, r7-o9
r88ói Bk.13, 206, l-or-r889; Bk.16, 2ó7,,1-o!'
rE9_lj Bk.2l, 42, 17 ro-19o4.
8k.4, ró2,4 10-r88ri 8k.5, j3,1ó-oll-rll82; 2r1,
4-02'r881; Bk.7,126, r4-r1-r884i ll4, ro-r2rE84i 8k.8, 168, 6-ro'r8Et; 8k.9, 26, -t r2-iJti
Bk.r, 17'ot r887i Uk.ll,2t3,26 02 r889i 28o,
r2'r884j

r2'04 1889.
8k.7,l26, 14-rr-1884.

rl

r-l

Hk.rr, r4r, 18
r89r.
Bk.13, 72, 28-.)5-r888i 8k.r6, r22,

2l-ol-1892i

Bk.12, 45,?-r2-r9o1i r8r, 22-.)6-19oli Bk.2l, 9,
9 - 07 - t9o 4t 37,7 rt - tgo 4.

rl Bk.t,6,r8 ol

1882i8k.4,97,28 08 r88ri

Bk.ro, 22, r6 .)8-r886i

Bk.ij,l8o, ro-o4-r89oi

8k.25, tr47, 19-or'19r r.

ri 8k.4,9/,28

08-1882-

Bk.2b,24, r2-o1-r882.
1/ Bk.ro,17, 28-o6-r886.
r8 8k.r3,378, i8 .)3-r89o.
Bk._i,60, r-.)5-188r.
8k.25, rrr, ? oó r9o9.

r6

Lodder, Exstirpàtie van een zeer omvàn8
21

riiken pharyngeaaltumor.
Hk.r, r2l, rt 07 i88r.
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297,2i t)9 r9rrrBk.25,t23,14 lr r9r.

o-

r5-o;-

Bk-rt,

L

r;ö Bk.r. rar. {-o8-r88r: BLJ. ö1. r ()5.rqdI98, rjot 1882i r45, ó oó r882t 147, 6 r,ó 1882; r49, ó'
()6-1882; nZ,8-o9-r88rj Bk.rl, 18l, r-.)5-r889;
1o7, 2t-o9-rlJlJgi 8k.14, 16,21 08 rllgoi Bk.17,

-.1. r-?
r,15,

1898i Bk.ro, 17,22-11-r899i Bk.2r.

1t3

r55

ó

r7'tl-r88;;

1888.

Hers,l.€zing reo9,2.
Bk.-1, r77, z8 oó 1882.
Bk.r, rrt,24-07'r88r; tsk.1, r77,:8'06 i882j
Bk.t, r96, :9-o1-1881i Bk.r2, 42,:6-ll9-r887i 48,

r;l

rl-ro-l8ll7.
llk.r, r-rt,2t 07 r88r.

Bk..í, r09, r-09-r882i Bk.B, r74,5-r?-r8881
Bk.r.l.lt'. r-t oE r89oi Bk.)n..1. rt uy r89Jr: t).
3 rr'rE98; roo, 27-09-1899.
1j1 8k.17,2.1ó,8 or r895.
17t Bk.ro, 8, -t08 r886i Bk-rl, tr81, l-()5 1889i
Bk.r7, tr, r-o2-r896; rt8,17 07-r894i 2o4, rr10 r1194; Bk.2o, 79,2ó 07 r899.
Bk-!b, 16, r7 01 1882; Bk.l, 19, 1881i8k.4, r6i,
ril'09'r88r Bk-t, 78,:r'1r'r88:i 8k.6, 77, 14'

1;;
r78
179

oó-r8ltl; Bk.7,6r, ro-r2 rE8r.
Bk.r_1, :2r, :4-or-r889.
tsk.r, 189, r4 ()9 r88r.
8k.1, ó, ró, rZ
21-1r-1882;

or r882j 8k.5, ó7, r6'rr

rE82i

Bk.7,6j, ro-rz-r88li Bk.ro,27,

/8,

19-

08-r88ói Bk.1],ll, 4'ro 1887j Bk.r'1, 179, 12
.)4-r8ti9i Bk.14,4r, 9-o9-r89oi llk.1ó, i27,
+ o.+ r89r; 2ro, 12 oB r892i Bk.rZ, !, zo ()9
189Ji 51, rZ-r)9-r891; Bk.19, Ur, ?-08-r898i
Bk-.1o,28,:o n 1898i 92. r7-.J9'r699i 8k.21,
rrr, ?'()6-r9()rj 15r, ?-o6 rgori Bk.rl,14, ? ro
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tsk.1{),95,?-09-r899; rll,r6'ro-1899; 152,9'o5rgooi Bk.2r, ror, r 02 r9or.

r9o4i 48,l-rl-1904.
8k.7, r79,I'or'r884i r99, 1!'.)5 r884i Bk.ro,
r15. r-12-188ói Bk-I,19,9-08-r9oo; 8k.2tr,
24o,

t

Bk.17. ro7,22 ro-1894-

Bk.rt, r4r,4-o9-r9o9.

12-r9o-l_

rur Bk-1, r7o, ro-oZ-r882; 8k.4, 45,lo-07-rlJ82i
Bk.lt,3r:, ó-ro'r889; Bk.r4, 4, r7 07 rEgo;
Bk.2r, r97, rr (,9-r9o3; 8k.27,lj,22 ot-19r.1.
Bk.r, t78, u-o9'r88ri Bk.8, r14, 14'ro-r885i
Bk.ro, 1, 26'07'r886i Bk.rl,4o7,3 116'rl19(:);
8k.1t,26,28 ol-r89r; Bk.19, ró6, ? 07 r898i
Bk.1l, ó4,lFo,t-r9otr 5-l
Bk.2,39,3 ro r88r; Bk.3,85, 19 l)5 r88l Bk.5,
r44, r1-i2-r882i 8k.6, 6, rr-D4-1881Bk.r, 12, 2()-io-r8Sri Bk.r_1, 2o9, 7-or-rli89j
Bk.r4,70, r n r89oi 14, /ó, :1-ro r89o: Bk.r9,
r-16, 14-or-r89Ei Bk.2r, 21, :o-o9-19ori roo, ?ro-r9o2i ro9,.ro-ro rgolj 8k.23, u,ro-07 r9o4i
Bk.:6,79,9 or l9r-i.
rEi 8k.2. 9t, 24-12-r86r1il7

203

Bk.lo,

rl,

Genootschap te Rotterdam, r487 r49oBk.r,:o, rr oó r88ri 64,2-t oó'r881i Bk.rb, r74,
lr-o8-r881; Bk.:, 2.19-09-r88ri8,5-or-r88!i
Bk.rh. 11.,{ ur-rd8.}r Bl...J. ö, r( oj r88r: E. 2.
03 rEll2i 81,8 ot 1882; 8k.4, 7,8 ()9 r682i
r27, ró'()9-1882; Bk.10, 5.), ró-09'r8E6i Bk.rl,
218,6-(J2-1889i 245, 14-08-rE69i 249,

rn8
189

r8 ()8'r88ó; 58, r7'o9'1886; Bk.r2,

94,

Bk.rl,

lor, r9-oB 1889; lol, jo
Bk.:o.72,8 oZ rli99j 72,8 07-1899;

:Ii

ro-r8lJ1,

Schippers. Over de behandeling van

kink-

tsk.r, 2,8-2r-r1 r88ri 8k.2,56, 17-u-188rj Bk-ro,
5r, ri'09 1886; i9,:r 09-r886i 8k.r2,84,14
rz-r887i Bk.1l,ltll'184, ?-l-o6 r89o; Bk.ró,
2r3, r3-o2 r9r4.

ol-

tsk-r, ó9, 2-t-o6-rEBr.

r882iBk-6,8,r6 o4-1883!9r,r2-o6 r883; 8k.7,
8,r6-()4-r88ti57,9-r2-r881;178,r9-o4rxd4r2or.r4',5-röà4:Jro.rr-ru-r884: 8k.8.4.r8-

or r885jBk.9,io,rll ol 188óillk.r,77,
22.,,4-r887:Bl. r3.R3,ro oó lt,x8: Bk. r.1.9è,,1.

l:1
t.?

Bk.2b, r5, 15-or-188ri Bk.j, r57,lo-12 r8Uzi

r89o.

8k.8,9/,24-()6-r88t;ro8,9'07 r88ti Ek.rr,r4,
29-or-r887.
Bk.4,1r, 18-oZ-1882.
8k.8, rr-rr1, 14-o7-r895; Bk.14, 87, 24-u-r89o;
r.)7, rl 12 r89or Bk.16, r98,6-oó r892; Bk.17,

rl4, ,r-o8 r894: )r1,
r99

249, j ol-r889i Bk.r:1, r:5r r-t or-rll9r.
Bk.S,91,22 oó r88ti 8k.9, r21,27 03 r88ó.
Bk.rl,.à49,-l 03 rE89.
Bk.B, lo4, rl-.)8'r889i Bk--rz, :3, r4-ro-r9or;
Bk.r5, -119, 24-o2'r9rr.

Bk.rl,

r9t Bk.x),r4.1,14 o4-r9oo.

197

ll8,

2tr-r-r889i Bk.r6, r4r, rl-rr-189ri r4t,18-ll
rEgli 279,29 ot-rli9]; Bk.r7, l4r, r ot rE94;
Bk.r8,]l, ro 06 r89i.
Bk.r6. r16, ?-or-r89li tr79, r8-ot-r891; Bk.17,
r7{9 r89li 8k.r8.8,8-ot'r89í 8k.26,9s,
',21 or-l9l-lBk.4,7j,1l-o8-1882; ro5,r7-o9-r882i r88. r9'

,]': Bk.r,7.8 rl r88r.

1899; Bk.2r, 22, 16 olJ-r9oo.

8k.15.259,8 ()6-r9r1.
Bk.),ro+18-07-r88r;Bk.l,-l,lo

oi

8k.13. 26r,7-o3-1889i 13, 27r, 2-t.)3-r889i

hoest,:u z.
Idem,37ó.
'93

ro9, 15 r2-rE9oj

Bk.ri, rt6,7-ro'r9o5.

50, rl-o5'1888;

l8 08 r899r 94,18 09 1E99i 8k.24,8i, 121o-r9oói Bk.2t, r58, 27-ro-19o9.
Bk.u, rr+, r+-or r884i Bk.ii, roi,6 7-r885i
Bk.r6, r:8,4 4 lli941ó3, 17'c)5-r892; r9r, 2r07-r8ylr Bl.r-. rjo. ?-ll.reua: Bk.ro. roJ. ?-ror899j [o,21-ro'r899i uo, 21-rí] 1899i ro,

r9.1

r-rr r89o:

r89ó.

85,

rl'

rEgoj 95,

Bk.r8,12, 23 ro'rltgii 15 u-rlJ95;77, 17

76, r5-o7-r899i 7ó, r5-o7-r899i 77, 18-07-1899;
77, 26 i)7-1a99: /'7, 26 07-rlt99; 84, rr'olt-i899;

r1'ro

r-rl

i26,27'02 r89r; r.)ll,23 02 r89r.
Bk.r,7l, 17-.J6 1881i Bk.2b, 2ó, rl-or-r882i
8k.7, 221,I ()7-rElt4; Bk.rl,1o7,7 or-r{J89i

r8EE:

2r-ro-1895; Bk.20, 165, 8-oó-r9oo.
Bk.ro, rl, r8-06-r886.
8k.2,78, r: rr'r88ri Bk.ro, 139, 27 r2 rt!8ó:
08'1889j

i-ol-

:7r,24'ol-r889; j96, r9-04 r89oi 17,lo
o8 r89u: Bl.r4..lr, y-r)9 l89ui . r4 09 rdqo.
1889;

8I.r3,2t3,.)7-.)2 1889r llk.rj,
ro3, !-08 r891i Bk.r6, 2tt, 6-or-r893t 8k.r8,3.r,
ó 03

Bk.:i, t+r, +-og-r9og.
Bk.ló, 2ii, 23-02-r9r4.
Hers, C.reestr nl., l-o: r9o9,.tt.
Hers, Gencas&rrrrlc, -r+-o;-rpo!r, :+.
Bk.2r, 20,9 oE-r9ooi ro5, r-ol-r9or; r24, 20;
()4 rgori Bk.24, rc8, 12 06 r9o7Bk.:,í, 44, ?-o5-r90ó.
lhn Licburg, Coo/singe/ziek thuis, 283.
VerslaS van de vergadering het Kl'n;sch

8k.22, tro8, ro-ro-r9ol.
Bk.2b, 6o, 2il-or-r882j 8k.4, 89, 2r-o8-r882;
8k.5, r28,11 l1-1882; 8k.7,2ó4, r (:)8 r884;
14r,

:sr

6

'

U rí94i r8 /.

?

r,+.r89j:

Bk.r8, Z, ?-.)4-r895i Bk.trr, r52, ?-o4-r9o3.
Bk.I, 5,1,5 11'19ooi 8k.22, -]4, 15 r1 r90r.
Bk.r.1. r08, 14'rl r89ír; Bk.17, !oZ, r:'ro r894i

rlt

Bk.6, )8, r ot rlttlt Bk.ro, 19, 12 oB 1886; r-1,
r97, r-or-r889; Bk.rt, r55,3 rr'189ri 17ó,ll-orr89r; Bk.r8,9o, rlt 09 r89rt 9r, r3 t)9-rE9:i
Bk.23, r6, ?-oó 19o4i Bk.24,69,2r 08 1906.
Bk.ro, r-lr, 20 rr-r886i Bk.2r, r, r8 08-r9oo;

Bk.2i, r,lr-rlj-2t-o8-r9o9.
Bk.r,

r35,

Bk.rt,46,

r

oE-rEItr;

16

Bk.rl,lol,

04 rllgri Bk.22,

Bk.r, r35.2 ()8-rEilr.

rr8 tsk,L:+9,1-ot-r889.

:l

rl,

o8-rEE9;

14

ro r9or.

tlJl
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Bk.rt,269, r7-or

Bk.r3, r8),

rt

Bk.rl,40,8 ro l9o{ Bk.26,lii, rj or

1889.

Bk.5,87. ?-lr r882; Bk.7,66, rl rr-r88li Bk.ro,
ro:,r8-r-r886j 8k.13,3r9, r4-ro-1889i Bk.r7,
169,3-oll-rlt94i Bk.r8, ó8. 4-o.:l 1896i Bk.20, t9,
r6-o5-1899i 8k.24, rr-r2-r9o5i 54-?-oó-r9o6i
Bk.-ri, r:1, r9'o7 r9o9; Bk.:i,:ot, :3 tr-t9ro.
Bk.r, r-o8-r88rj 8k.5,:o8, r or r88j.

Bk.16,85, rl-or-r913.
:61 ttclmonte, Crorrlàeginse len d er

Bk.-zo,

lrt'r+,

ro

11 1899;

17

rEE2.

8k.7,.248. 18-()7-1884i 266, 28-08-r884i 282, 409-rE84; Bk.r-1, -17:,8 or r89(); Bk.2t, r75,1707 rgri; 8k.27, 24,2.1 05-r9r.1.
Bk.r).7i.1 uö-r88Ri ror. J u8.rR88i Ir'. rL, oÀ
lEESI Bk.2i,78. r4 rr r9o8.
Bk.ro,7,l-08-r88ói Bk.14, rl, r2 l)7'r89o-

Bk.ro,2ó, 19 on,r886; Bk.r6, r67,29 ot r89ri
8k.17,268, r5-ot-r895j 8k.r8,7,9 ot 1895;
8k.22,42, ?-r'r9ori Bk.zt, roó,1ó 06-r9o5.
2;j llk.r4, r:7, 7-or-:t9r.
1;4 Bk.:5, róo, l lr-r9o9.
17t 8k.2, 18, 2 ro llt8r.
Bk.2,18,2-ro-188r: 8k.8, x9,2t-07 r885i

Bk.ro,rl,9-08-r886; tsk.ro,60,:r-o9-r886i
Bk.r3, r01, jo-o7-1888i r57. 6-rr r888i 4(16, 2()6-r89oj Bk.r.r, 7, r-o7-r89oi 98, 5'r2-r89oi
Bk.rs, r;s,

lr r:-rtqr;

Bk.ró,49, r4-or r892;

8k.r8,33, r9-r2-)895j 40,8 or r896i 68, 27-ol'
189ói 72, r4-o-}'r89ói 8k.2i,55, t 11 rgooi 55,
rr'n rgooi Bk.2,r, u, ? 07 1go4:27,27 09
r9o4i 16, -l-r-19o4: 77, ?-o4-r9()tj ro8, r6-r)6-

Bk.26,157, r-06-r9rl.

r9o5; Bk.r4,

2i,9-or-r9o6i 69, ?-o7-r9oó; 7!,

()9 r9o6i 85.1J-ro t9o6; Bk.:t,16,2 u r9o7i
ro,8 rr-r9o7, Bk.2t, r06, \-06- 19io7: 262, 74o2-1914; 8k.27, 51, r8-07 19r4.
HeÍs, Lezing )9o9,3.
r;tl Bk.rj, ll5, 11-ll-r889.
)i9 Bk.7, B, 8'ro- 188ji Bk.r7, rt-1, 2-ro-r894.
tlk.rg, 5, u r2,r{t96i Bk.26, 25t1, it 02 1914.
2l1l 8k.4, rl, r7-()7-r882.
Druil Over de voorbehoednriddelen tegen de
oogettering dcr pasgeborencn, 57.
Bk.r, 6r, 2r)-oó-l88ri 1j4, ;1)8-r881i r49, 8-o8r881; Bk.2b, 58,28 l]2-rtl82;7ó, r7 ol-1882;
8k.1,,17, 2r ot-rE81i 51, r o5-r882j 8k.4, 25,

t

Baart de la Fàillc, OpeningsÍcdc, 67.

r4ll Van Lieburg, Coolsir3rlzickenhuis, qot.
Koetser. Serotherapeurisch behandciingïan
moÍbus Basedo\ïii. 7§r.
Genoemd naar Paul Iulius Nlöbius {zenuwarr§ te l.eipzig, 1853 r9o7)

Serum vàn Móbius: bloedwei van dicren
waarbij de schildklier is weggenomen.
8k.24, r-tli, 19 ()9 r9o7.
8k.9, :9, -i-M885i Bk.16. r97,,ro-.)7-r89ri
8k.25,97, !'o2 r9o9i ro7, r-t-o.l-r9rri ?l7,.rl'
o3-r9n.
:r1 Bk.25,97, r 02 r9o9.
Gorter. D. roe.ling, -:/4.
Dk.U, rLr,.ri (r8 r888i Bk.:i, /8,2,1-1r-r9o8.
8k.r5,4(), ?-lr4 r89r; Bk-ró. r7r, r8 02-r8elr
8k.24, 6, 18 u 1905.
Bk.r5,40, ?-04-r89r-

l! 08 r88zi 161, 17 1o-188ri
or'rE8ti r/1, 12 or'r{J8,1i Bk.6, 9,
ró 04 r88ji 116. r/ ol, r88ji rll,:ö 08-1881;
8k.7. 72, 22-rr-rElJji 75, 24-rr-!E8li 9t, 28-or22 07 1882i 8ó,
Bk-5,

Bk.l, ur, :9-.)5'r882i 8k.8,.{r, 16 o-r r88r; 8,1,
r885i tlk.9, 88,9-o2-188ó; Bk.r, 90, :8-

rt oj

l:)4-rilil7.

8k.8.-r),x or rA8): Rl',r,ro,8 o. .887: llk.,2.

I'or

1888; Bk.14.

{)8 r9o7;8k.26. 2ó9,2 03 1914.
Bk.9, rl2. 19'f)4-r88ói Bk.rj, r88,29 {)5 r889:

r/i,1t

1884; 95, r8-01-r884i Bk.ro, 4r, _]r-oil-r886i

Bk.r4, -1o-07 r89o.

r8E7j

u

r.l-o1-r88t.
',
8k.8.25,

rl, ?-06-r895i
!o, 16r ó oó rgooi

r.lt 8k.22,:o:,l-ro 19o-tr{ó Bk-2r, r79, zo 06 r9ol.

rr,:9

it,

Bk.rr,:r9, r9'()r-r8E9: 8k.25, :6r, E ()6 rgri
8k.26, 52, ?-ll lgrr; 27{, 8-o-l-19r4.
8k.8, 28, .1{2-r88t.
Bk-r, 87, 8-07-r88r; Bk.l, 81, 8-ot-r88r; 8k.5,

Bk.2], ror, Jo oi rgoji Bk.:ó, ri7, i ()6-r9r3j
8k.27, r2-t,2ó r1 r9r4.
Baarr de la Faille, Openingsredc, 67.
:41 Bk.20. u-r. ro n r899j Bk.27, r23, 26 rz-r9r4.

t,2r-07'r887j ó?,7'rr

hop aed

Bk.7, r8o,l-or-r884.

r-t-l

22-o5'1914i 61, u-o8-r9r4.
8k.J, r57, rl-o6-r882.
Bk.17, rt9. tr3-02-r895i llk.r8,

o rt

1911.

2E1,

12 1888.

tsk.2b,8, r88r; 8k.7, ro, lr-or-r88t; Bk.r8, )o,
19 ()6 r89t.
8k.3, r8i, ro-()7 r882i tsk-t, ro5,4-r:-r88r: rij,
19 12-r881i 8k.7,244, r,r-()7-r884;2ó7, tl-oE1884; Bk.8,5r),2 04 r885i 1t9, 15 09 r88t.
Bk.7, Do, rl 02 1884; tsk.8, rt9, rt-.)9-188ti
Bk.ro, 1o8, ö-rr-r89ói Bk.rl,5r, ró-o5 r88lli
lo8,2.t 09-rliE9.
rl6 8k.2, rq,.r-ro r88ri 8k.17, ró1, ?-()2-r89í.
zl7 8k.25,1ó8, r9-[ r9o9.
2.tu 8k.r7,67, ó-[ 189j.
Bk-r,25,2t-o5 188ri 8k.5,29,r8-1r-1il82i Bk-8,
ror, 19-()6'rltsri Bk.13, ró5, r-r1'r888; Bk.r{,
94, r 12 lltltli: Bk.r.{,9.1. I r.} r89o; Bk.!1, óo,
:4 07 r9.,6; 8k.26, r25,7<r3 r9r3; Bk.r7, rO,

6

:11.1

lllt

Bk.r:,::, r o9-rgtiz; ru l, rl ol'ru88; Bk.ri,
:92, 17-06-r8lJ9i tr92, 17-oó'r889i lo7, rl 09
1669r Bk.r.l,.t!,9-o9 r89o: {8, ?: (}9 r89o; r2l,
27-or-1891i Bk.ró, r8l, 16'o7'r89:; Bk.r7, :26,
r8-u-1894; 8k.ro,29,27 09 r9o4i8k.23,29,
27 09 19o4t 37,71() 19o4i Bk.ró,5z,lt-rr-r9r2i
Bk.ró,175,23 07'r9rj.
Bk.r4, r24,27-02 r89r.
8k.r, t7, r.t oó'rEEri Bk.l, 8, 2i ol r88:; i3, r-

\OTLN I]II HOO}I)S ILIK
(l5 1882; 8k.4,86, 12 08 rEltl Bk.8! 56, rl o..tr88t;8k.9, r9,r8 u-1885; Bk.ro,,{r,lr-o8-r88ól
Bk.1r, r1r, ro'06 r887i n1, ro-oó 1887; tsk.r_1,
r68,r 12 r888i r7, r42, ? 1894i llk.r7, 22ó, -28-rr894.

8k.9, 19, r8-rr 1885; Bk.ri, 2:ó, !8 1r 1894.

rliT Bk,r7, r2:, r,-rr3

r89.+,

li
lo8

lo9
3ro
-ii1

lrr
j1l

Dk.2, ro, r9-09'188r.
Bk.2b,60.28 ()2 1882.

Bk.r,

29-]

2ó'oil-r88r.

167,

Bk.2b, óó, ó-or-r882.
8k.4,99,.:E'8 rBEr.
Bk.rr, j3, 14-02-r887.

Bk.u,4.), 28'o2
295

8k.25,

3,
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r9o7i 4.1,6-05 r907i 50, rtr-o5-r9o7x2r, r9-.)71909i Bk.r7, rl4, rl-02 r9r5.
r16 tseijeÍ, \{oodcnboek, ao.
1+t- \hn Baarle, Gerccs»ridd?lealrcÍ, l5l-154r18 Bk.ro, r52,8-oi'r9oo.
:.+9 8k.27, r4,27-(r4-r9r4.
rto Bk.r,À. rl o) r8br: Bk.)b..]r.rr-ór- 88)i Bl.1
-11,

18-04-1882;

rli, 27'o5-

1882; 8k.4, t,í,,1-(}6

lu

r6,t
zó4

r6i

266
267

r882; 116,
ra8.r:

r,, r88): Bk.t,xr.r4-ll r882'ö:.)6-ll

8k.7. 71, 16-.)8-r88Ji 19r, 17-o5-r884i 8k.9, r4,
?-ro-r885: 58, ó-or-r886;62,ll{r r88ó; Bk.io,

7i,28-ro r886:83,2)-ro 1886; rl4, r-ol 1887:
Bk. ,4,27-or r887i 17,1-02-r887i19,2j-orr88Zi Bk.r2,4r, 1ó-09 1887! 41, 6-ro 188Zi 46,
1887; 97, ró or-1888; Bk.rl. r77, rr r2
1888i ,84, r5 D r888:J5r,-.rr-r88a:J87. .u4

lt,

8k.17,22, -r3 {)6 1891i 17,2 o8-r89li r2-1,26r89,1irtt,r6-or-r895j Bk.r8,:.9-or-18951
tó,.1'03 r896i 81, r3 {)8 r89ó; Bk.r9,::,6-0l
r897i rrr,:7 r2 r!97j tsk.2Í), óo, 16-o5-r899;97,
r6 09-r897j r21, 2-02-r9ooj rl4, u-rr-r9ooi r2r,
8 ()6-r9ooi Bk.2r,.{r, ro-ro-r9oo; 69, 18-rrrgoo: ll8, -] 04 rgoli 8k.22, ll. ró-lo rgolr :7,
:1 ro-r9o1i72.5 oó-r9o2;9-1.26-lr9-r9o2i r21,
1-o4'r9o3i 189,lo-07 r9oli 19r, r4 ()8 19ol;
Bk.2l, r8, 4 08 r9o4i 45,3 ir 19o4i 52, 1r r1'
r9o4t ii, 29 ()4-r9o4i ró, z ou -rgo;; Bk.:+, rg,
1r r2-19o5i 48, 13-oó'r9o6i tl,2l'06-19()6i ió,
2 ()7 r9o6j 8k.2t,5,2-rr 19o7i 21, rt r1 r9o7j
ll9,12-o7-19o9; r4r, n-09-r9o9i rót, rl-rrr9o9; l9I:), ? (}1 rgro; Bk.:7, r7,.r7-o4 r9r4i 4r,
10 oó-r9r4i 59,I'o8-r9r.f; 71, 2Í)-08-19r4.
o-1

Itr

Bk.r8,

7-1,

.r3'lr5-rE9ó.

rt2 Bk.-r7,9, ró-.)4-r9r4.
:53 Bk.:r,2i, zr o8-r9oo.

2-rFr9o7i r19, 22-.)9-19o7.
8k.r8,4, I-o2-1896; 56, t-ot r896j 71, ? o.l
r896i Bk.r.o, ll4, rr 1r rgoo: Bk.2i, ró5. rl-ll
r9o9i 2ro, 24-()8-19ni Bk.:6, rr5,7-l-19r-ti r4r,
2 ot r9rl.
N.d. ?:GPn..s*., 28(r892)1, 144.
8k.19, n,2{)-r: 1896.
186, rr-or rgroj Bk.:7, 8r,.{ 09-r914.
Bk.r,35, -t-oó-r88r; r42, 4-08-188r; r53, 9-08r88ri r7l,lr-o8 r88r; tsk.r, r4t, i 06-r882; Bk.i,
r9o, 27 or 168.1; r99, i or-rSllli 8k.8, 1.1, r4-o2r88ti Bk.ro, 8, l-o8-r8E6i 8k.19, 74, 2-t-07 r897i

()2-r887; Bk.r6, 19, lo-or-r892.
8k.3,98, rr-ot r882i r47, 6'06 1882j 8k.4, 96,
27 08 1882j llk.ll,20.4 or-1887.
8k.9, 80, r 02-1886i Bk.16,19,lo-or-r89r.
Bk.16,2or,2.{-(}8 r89ri Bk.l9, r18, r7 05 r898!
Bk.2o, r17,22-r 1899i Bk.21,29,27 ()9-r9o4.
Vun Baarle, (;.reesniàdelmLeer, 1l9.
Bk.r, r2, r6-or-r88ri Bk.r,81, /-o5-r88t; 8k.4,
t3,2 ír8 rE8:i 8k.5, 18, r/-rr 1882; ro4..1-r2
r882i 8k.7. 48, .ro-I 188-ti rJ6,4-oj-r884i 19r,
r4-o5-r884i 8k.9,r1,24-ro'r885;89,9'o2 r88ói
Bl.rr,8, r9-or r887i Dk.12,81,9 12 r887i r19,7
or-r888; Bk.lJ,rlj,20 o8-r888i Bk.17.95, roor-r894; rl7, i-ol-r894i B!-2(), r, ?-(}7-r898i
Bk.r8, i, r7-or-r896i tsk.ro, r, ?-o7-rE9E; Bk.2l,
.16 (r9'r9o4i Bk.r4, 99, ? 03
r9o7i r07, 10-06-r9o7i Bk.z7, 15, 28 í)7-rgt4.

1r,3 ro r9o4i :4,

u ro

r89oi ,1o4,lr-oi-r89oi Bk-r4, r2, -r'oE-r89oi
t-o9'r89o; Bk.r5, 2, r8 03 r89oi rt5! 1 u 169l;

rt-rr'r888:

7ó,lr ()7 r897i 8k.24,27,9-or r9oó.
2ó2 8k.3,98, rt ot-r882; r47, ó-.J6-1882;8k.4,96,
17-08 r882; 11k.9,8(),1 02-r886j Bk.r.20,4-

rEEri r79, r7-07'

r88:j t1, r-08

r888i 8k.r3, r8,1,

2óo Bk.2j,

tsk.,,6t, .ro'06-,68r.

r5. r8 ot rbdr: Bl.).4j. _ rr-r8Irr 5'.8.rIi88ri Rk.j, ro,19-ol'1882; r56, rj'oó r882i
8k.4, D7,2-ro-r88rt 179, 15-ro'r882i Bk.17, r )r,
-r2-ol'r89$ Bk.ro, rjr,8 ol-rgoo; 8k.:r, rrt,,
:.o.1 rgor: Bk.:.1. r.1.9-r.: r9u;: 8k.rS. :-. y.t:-

rt'or

2r8 Danièls,Beri.htenBinnenlànd,

{:)8 r882i tsk.5,

oi

Bk.12, 96,

llk.r8, i, ? rr r89t; 3, r ()7-r89ji 56,3 ot-r896;
Itt, ?-()8 r896t 8k.24,30, lr-or-r9o6i Bk.2t, rj,

2-18

t+_1

Ccneesk. jaarboekje, r8E2,4.

255 Bk.16, r t8, rl-t)5-1893.

)39

r882;7r, r.t

8

r17, 4-or-r9r5t rl5, rl-o-r-r9r5.
16E 8k.11,86.2J'o7 1888.
269 Bk.r, r07, rt 07-r881i 8k.3. r65,26 oó-r882j
Bk-r9,41. ró-o5-r897i Bk.20, r15, zo 02-1899.
,7o Bk.r, rtr. ,9-r-r86ri Bk-.1, r48, r9-o9-r88ri
Bk.:5, 97, r{: r9o9; Bk.rt, r7ó,7 r:-r9o9;
tsk.26, roo, ?-or-19r3i 1r1, r7-o2-r9rrj r40, 2-05-

:7r

rgrli Bk.:7,.t8, J-06-r9r4.
llk.r7, 164,

r-ol

1895.

271 Bk.6,58,1ó ot-1883.
27r Van der \{ielèn, a.er c, hanàboek àcr rccep'
teerkunde, z7t 273.
Noten bij hoofdstuk q
r N?d. I (;.,edsk-, ró(r88o)ll,672).
z Nieuwsblad,E-o4 r8tg, 7.
r Welker Uir de l,roegte, _15ó.
4 Nieuwsblarl, ro oz 1892, t.
t 'lbt z.z-ol r89o tckent HooSwcrfals getuiSc bij
een geboorteaangifte als Plattelandsheel en
v roedmeester' of'Heel -en verloskun digel
d.rarna tekent hij nog enkcl aJs 'verlosku ndigei
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llll HOOII)Sltrl(

8k.4, 87, :1 08 rltS!: 8k.7,.t], 2r'r-r88t;
8k.13, U4, t-rl-1888! Bk.r41j6, 19 (:)8 189oi

Àry Hoo8§erf o!€.Ièed te Oud Be;ierland op
februari r892. (N'ie wsàld.l8-oz r8er,:)
Uit het geboorteregister van Oud Beijerland
blijkt dat Hoogwerf in de periode r janunri
rseo - r februari r8e2 nog bii 44 bevallirgen
7

7

Bk.ri,90,9'o7.l89ri Bk.18,

1r
Ë.

wijd

ooSen op

,t Bk.ll,ljr,

Bk.j. róó'r69, 6-r-r88li

Ir,

87, 2() o1 lltil4, Bk.8, r04,
17

o6-r88ó,8k.16,24r,

r

17'or-r88li

Í1k.7,

8'ol-r88ri Bk.ro, rf4,
r-1892.

8k.r7,1.19,9-l)6 1894.
Bk.ó,18, 22-oi'1881-

!l Bk.9, it.t,7-oó r88ó.
2l ttL.ró.70. )1. ll r89Ji tsk.r-. .49. r_.9-nh-ui14:
8k.21, 70, ?'Il-r9oo; 8k.22, 88,7-oz-r9o1i
Bk.22, r26,.í) 12 19o2j Bk,2r,, lt3, 22 r2 r9ol,
z4

:i
z7

8k.15,6r,:2ro r9o8.
Bk.r5, r2, li ()6-r9o9.
Bk.tró, ror, r7-o7-r9rl.
Hendrik Ian Koene was geboren te Leiden op
19 mei r887.I{ijvestigdc zich op 29 oktober
rgrl te nieur! Beiierland. Hjj veÍlrok in re:6

DeYolkin gsrcgister vaD
Nieuw'Beiierland, I, -r8íJ. )
28 8k.26, r44,2ó (}2 19r5.
29 8k.15, ó8, r-o6-r891.

naar Rotterdam.

Bk.:2, r49.8 l)4 1901.
ll Bk.r4, to, r+-o7-r9ro.
-ll Bk.rt, r9ó, rr-or-r91o.

r5,

I

1) Bk.r8, 9r, 22-o9-1896.
HcÍs, Lezing ryo9,1.
Bk. 8,11, 1.{-02'r88t.
8k.8,16.7-ot-r813r.

r9,lo-ol-r888.

17

Bk.r2,

.18

8k.18,9r,29 1)6-rlig6.
Bk.i6, r79,3-o7-1892.

to lvlolema, Miskraam op het platteland, rr:r.
tl \Jn lu*cnb'ócl, nf arrn rll./rtrS dí, ,r.cpri-

xtu wrlosktndc.

Bk.ri, r6r, 14'1r r89ri
Bk.i,157, \7-ot r894; Bk.2t,-lor,r6 io'r9llj

\àn der Hoeven, Uà ddpntktiik van

146, Z-116-r882i

Bk.26, r8E, ?-?-r9rl.
Bk.1ó, rl7, 1r-ro'r892j Bk.r7,

Bk-2i, rf)6.7 ()6 19o9.

1883;

rgrl;2t6,23 o:'r9r4; Bk.27. roo, ?-r-r9r4i
luu, ? D l9r4i ron,lu ll r9r4; l.rt, io o.r r9r5

Hers, ae:r,g 1909,1.

Bk.l,

t)9

09 r9o9i::8r lr-ol-r9rrj 27o, ?-r)6-l9uj 29:1,
r1'09-r9rri 294, l8-()9 r911i Bk.:ó,96,:5'or-

.15

HeÍs. Ltz1tt9 r9o9,7.
-rt DuyzinSs, Verloskundige er!aringcn, :roBeekenkamp, \rerloskundige prans ten plat-

_19

tr'07'1882i 8k.7,

Bk.13, 116, 7'n)-19oii rt6, 7-o-ro-r9o5; Bk.-r4,
il-o7-r9o6i 8k.25, r.1o, 5-

4-l

11

)!. rr

54, rE ír6 r9o6i 66,

(

Bk.r5,90,2l'oZ r89r.

rb6r: r54. ru uE rE8r. Bk.rb.

ro-06-r887i Bk.lj, r9,lo-ol-1888i 22, 2-o4rèrcl 16. 04 r888: ro4. - u8 r888i llt. ru u8.
r888; n9, 27-o8-r888: 119,27 o8-rli88j r32,
rt 09 r888i r4t,:i ()9 1888; r52,2r ro 1888;
2EE, r7-o5 1869i 295. r5-o7-r889i 146,26-nrE8gj 4o9,19 o6'r89oi Bk.r,l, rr, ro-.j7-r89o; ll,
5'()7 r89oi 14,:t-oi r89oi.l4, l6-o8 r89o;35,
2r-r)8-r89oi 58. 24-()9-r89oi óó, r6-ro-r89oi
rl9, 9 or r89l; r20, E-ol r89ri Bk.r5, lr,I o.1
r89ri 51, 9-o5-l89rr 85,.{ ('7-rll9l: r2l, r,í 1ol89ri ljl, l8-ro-1891;1.lj, r8-[-1891j r7o,
7'or-r892i r79, ro-or-1892i Bk-)ó,178,1-.)7r892: 1 07 r892i r8-07-1892; !n, r6-oil-1892;
183, 6-.)4-r89,ti 283,3 04 r893i Bk.rZ,3,7 ()5rE9ti 4-1, rl'o8-r893; 4j, zó-()8-r89li 109, .]oor't694j ro9, 20-or-r89,1i nt, l-o-t-1894i r.11,
rl 05 r894; I66. 27-07 1894; r88, r7-o9 1894;
127, r'rr-rll94i Bk.r8, 12, 2 oó-ru95; 12, r9 l)6
rE9q: -o, 2c u\-r896i 9r. 2r-u9-l8y6i 9r. ,r,:-u9iE96i 91, 29 ()9 lli96; Bk.r9, r),8'r:-r89ó; u,
r8-r1-189ói roó, 16 rr r897j rió,29 ot 1898i
liö,24 (r8 r89Ei r6r, r8-o6 189Ei r6r, r5-(i6'
1898; l6r, 22-oó-lE98i r7t, r2, olJ-lE98i 7, ró
()9-r898; 14, 14'1o-r898; 86, 21-o8-r899i 119,
3'o+ r9oo; r.{o,9-()4-r9ooi 141, r,1-o4-r9ooi
r41, 10 o.{ )9oo; 8k.22,98, 14 ro-lgo2j 1o1, ?
()9 1902; 148,4-o.{ r9O3; 24ó,21-r2 r9o3i

B NÍolema, i\íiskraam, 15t;.
l4 8k.12, r:.{,6'ol 1888.

ti

o:

68, r6-rz-r88li 186, ro-09-1884t 8k.8, ror, r,r'
or-röE5j ro8,96, 14-C,6-r885i Bk.rl, ro,.1 o-}
r887i 29,lo-or-rEEZ; 3/, 2o (r2-rUE7; 1r4,

Oul-tsriier|d d,atL.t;
Hers, Pour la galérie,l

18

ll9, ?9'rr-r889.

1882; 8k.4, 49,

de attse èn àe vroeàrrctlw
te arnrcnpraktiik in de gen:etntt

29 ro 1889.
Bk.1ó, i72, r8-(l2-r891.
Bk.r7, r+9,9 oó 1894.
8k.9, r54, u-oó r886-

Z-oj r896i

,,r r882: BL.1. r{.r. rJ-,,6 r882: 81.4. r8/. r1 o:

to augustus r89o

stru.tie woí

belast met

Bk.r,r,

Bk.r, ró

verLoskundise hulp bood.
Elisabeth \\ iid oogen werd als oudste doch'
ter ran Chrisroff€l \\'iid oogen en Àaltit
Paddingen gcboren in r8ó6 te Hoogeïeen.
Haar vadcr ilas yan r89o iot 1895 predikant
hi; dc t hn\telijl, ucrc,;,nreerJe gemccntc re
Oud-Beijerland (Register van de tsurgerliiks
Srand vaD Oud-BeiierlaDd, dl.l\', eó)

l

59,

8k.2o,32,3 r2 r898i Bk.!o, roo, 27-o9 r899j
8k.r2,176, 81)6 r9o3.

Uit het Seboo.teregistcr van Oud Beijcrland

blijkt dtrt

9

r7r,6 07 r89ll

.tro.
ee

tl Van Tusscnbroek. lfe or,r'ilt./rr.q, r2(l.
il Nijhofi over lsepsis in de verloskunde.
it Niihoff, Over ascpsÈ, 1/o.

N()

l!lN BII

Hers,Iezing rgog, í.
BL.rt,2r9, r 01 r889.
58

8k.4,8j,r8
Bk.rl,

(}8-r882i 8k.5,22r,17-()2-r883;

r45, 2t-09-1888; tsk-17, r.15,

]]'or-r894i

r.19,9 oó r894i Bk.17,2rZ, ró-n-rlt94; Bk.r8,
24,22-07 1895.

Bk.rl,

r6 -r894i 8k.18,24,22-o7-)895.
Íleekrnkamp, Verloskundige praxjs ten plàttenlande,2r7.
Aerc, Lezing ryo9,3.
Bk.7,8z 88,2o-or 1884.
8k.7, 87 88, :o-or-1884.
8k.r1.64, i9-or-r887.
Bk.:t,14, l-ro-r9o4.

zj8,I

rr-rit92i Bk.22, 19t, rl-.r9-r9o-t;

Bk.2-1, 84, z.l'04-19í)5; Bk-25, 174,

28-o6-t9tt.

Bk.r5, -r74, 28-oó r9[.
Bk.r1,296, rr-7-r889; Bk.rl, ttr. 29 ro r8891
Bk.r9, i6,2 ()5-r89;.
Bk.rl,.l95, r4-o,{-r89oi 8k.tr7, r.11, 26 (]2 191ri
Bk.r.], 249, 19 (]6-l89oi Bk.1ó, 1ó6, 2r-Í)5-r892;
Bk.r6, 151,3 ot-1892; Bk.za, 4} 1r-or-tsol;
8k.22, 176, r:-ol r9o4; 8k.26, rlr, ro ro r9r3.
7l 8k.!ó,21r, ro'ro 19rl.
Bk-27, r44, :6-or-r915.
73 Starmans, lirr/oslnn/e en kitdtrsterti| 361.
8k.4,81, r8-o8-r881i Bk.rr,4r,6-l)4 r89r; ó8,
r oh rSrrt Bk.r7, r?9, o l2 r8e4t IJk.)5, I8,, ro

r!

r9o9.

;t

Bk-4,81, r8-08-1881.

;6

Bk.17,

]r9, 6-r.:

1894.

;;

Bk.r5,4r, ó 04-189r.
;lr Een verloskundige ingreep waarbij het kind
op de voet gekccrd wordt, genocmd naar de
Londense vrouwenarts Iohn Braxton Hicks
( 8:l- rsez ) ( Beiier, tvoor./erl,o.t, .{8 )
'
Bk.r7,229,
ó r2-r894i 1+o, r or llJ9i.
8k.25, r8r, ro-12-r9o9.

98 Bk.r6. r+r. r r'riJ9r.
99 Bk.rr, r9i,I1 09 1901.
r)o 8k.9. rl;,lr. a r1 138r:Bkr:,;,ro08i§il;.
nJr tsk.;, rr, ó-ro-r88-li 22, ru oó-1illl.l.
ro2 Beiie( llir)r/íjt odk,8o.

rot

Bk.r7, 16, r4-(l7'r89li 8k.17, r9J, ro-ro 1894;
Bk.r8,9(), riJ-o9'r896; Bk.19, r74,8 o8 r898.
82 Bk.19, r74 i75. 8-08-r898.
8-l Dk.2.r, to, r4-oó-r9oó.
8.1 Hcrs,Isz;ag r9o9, -185 Bk.ó, j8, 22-ot-r88j; 8k.9,3i, 28-o8-r996i
Bk.17, zr6, J en,t-u-1894.
8k.7,222,:rj oó-1884-

roj

r06

Leerbotk dcr Verlosklrrrir, rer.

tllt Bk.i, -111, 27 o:-r8ii.l8k.5,166-169, ó or i88lj Bk.6,

lE,2r ot r88l;

8k.8, r54, r7-oó'r886.

Bk.t,4ó, 4 ol-r887.
llk.7, r66, 2r-04-1884.

N..l IGene$l.,.{(
9l
9.t

r8ó8), 49r.
trÍaassen, Se.tio Csesarea, rot-lo;.

\:an Lieburg, t)c organisatie vàn het medisch
beroep in het benedcn-Maasgebird, 19.
Bk.ró, 15r, J-ot r892.
Bk.16, r58, rl'o5'rE9r.
Ilk.6, -15, 12 o5-r8ll.l.

Her\, /..:i,r.(
tr1oLemi1,

r9o9, -r.

Ili\lrannl, rrr;.

tsl-1, r86, N'í)7-r882, Bk.r. ror, rt-oi r38:.
Bk.r2.;1.,:o r1 18iJI, tsk.25. rl7, rt-oiJ-r9o9.
Bk.r-r, r;r, r 06 1901.

ro7
ro8 Bk.rr,

16,

r.i

o;

189-r.

rl o6 rrr)...
rlo llk-1, ]l;.8,)9 rli8r.
rrr Bk.1, rt19, r{ 09 r88r.
rrr Bk. . -lrrl, rlr-r1 1889.
rrt Bcrl:ed.rr(crd !erslàg oycr rll66, rr.
ru Hers, L.:rx.( 1909, r.
rri 8k.1, itt,5 o6 r8Er.
r6 tsk.rb.]tr. r6 or-rrt82.
ll, Bk.r, +9, r{ ().t r88r.
u8 Bk.-1. r-i-i.lr-ot-r882.
lr9 Bk.6, r]r, r 0l 188t.
r ro Bk.it, .tr, óo1 r89r.
rrl Bk.ri,I11. 1r r)r r89.+.
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