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M.J. van Licburg*
DE MEDISCHE BEROEPSBEVOLKING TEN PLATTELANDE
GEDURENDE DE 19e EEUW
Een onderzoek betrct't'ende het
Beneden-Maasgebied (1818-1865)
De invoering van een voor de genees-, heel- en verloskunde in het gehele
Rijk volledig bevoegd verklaarde geneeskunstoefenaar onderde titel "arts",
betekende in 1865 het begin van een nieuwe periode in de geschiedenis van
het mediscii beroep in Nederiand. Na een kwart eeuvv strijd over de plaats en
betekenis van de tweede. i.e. niet-academisch gevormde geneeskundige
stand, over het nut en onnut van geneeskundige scholcn en over de rol van
provinciale en piaatselijke commissies voor geneeskundig (onderzoek en)
toevoorzicht, zou een opkomende artsenstand gaandeweg de herinnering
vervagen aan de bonte verscheidenheid van medische beroepsbeoefenaren
die voor 1865 het beeld van het geneeskundig levcn in belangrijkc mate had
bepaald. Slechts met veel moeite en door intensief archiefonderzoek kan de
medische beroepsbevolking uit deze periode vvorden gereconstrueerd en kan
haar rol in de vroegere geneeskundige verzorging worden nagegaan.
Een dergelijke reconstructie vercist onderzoek op tenminste drie niveaus.
Ten eerste wacht de zorgvuidige bewerking van de zogenaamde "Lijsten der
bevoegd erkende geneeskunstoefenaren", die volgens de geneeskundige
staatsregeling van 1818 jaarlijks door de provinciale commissies moesten
worden opgesteld en die sinds 1822. volgens een vast schema opgemaakt, als
bijlage verschenen bij de Provinciale Bladen, waarin de verordeningen en
wetten de provincie betreffende openbaar werden gemaakt.' Voor de regio
Dordrecht is uit de Jaren voor 1822 alleen een lijst in piano uit 1819 bewaard
en beschikt men over een opgave van het mediscii personeel in 1813.' Voor
de periode na 1865 zijn er de lijsten die om de twee jaar vanwege het
geneeskundig staatstoezicht werden uitgegeven.' Alleen een intensieve be* Medisch Encyclopedisch Inslituut. Van der Boechorststraat 7, 1081 BT .Amsterdam.
1. Een volledige serie van deze lijsten is nergens voorhanden. Een verzameling
kopieeen van de lijsten die in verschillendc archieven en bibliotheken zijn, bevindt zich in
het Medisch Encyclopedisch Instiuiut. Amsterdam.
2. Lijst, opgcnomen in; .Almaiuik van het Deparicmcnt tier Monden van dc Maa.s. voor het
jaar ISli (Den Haag. 1813) 246 c.v.
3. "Lijst van genecskundigen. tandmcesters. apothekcrs, droogisten en vroedvrouwen
in de provincie...." (1867-1901, tweejaarlijks). Een volledige serie vanaf 1869 is in de
bibliotheek van dc KNMG. UB Amsterdam.
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werking van deze lijsten niaakt het mogelijk enig inzicht te krijgen in de
omvang, de samenstelling en de ontwikkeling van het medische beroep in de
genoemde periode: een inzicht dat onmisbaar is, wil men onderzoek doen
naar de geneeskundige verzorging in Nederiand, de geschiedenis van het
medisch ondervvijs, het functioneren van medische beroepsorganisaties, het
debiet van medisch wetenschappelijke tijdschriften, etc. De enkele statistieken die ons uit de 19e eeuw zelf zijn aangereikt, bieden daarvoor onvoldoende houxast, zowel door hun summiere karakter als door de geringe
betrouv\baarheid van het daarin aangeboden cijfermateriaal.''
Deze reconstructie \an de medische beroepsbevolking in Nederiand zal
moeten worden aangevuld en gecorrigeerd door onderzoek op een tweede
niveau, namelijk door lokaal- en regionaal-historisch onderzoek en door
prosopografisch en genealogisch onderzoek. De genoemde provinciale
lijsten vormen weliswaar de enige bron met systematische gegevens over de
samenstelling van de medische beroepsbevolking in Nederiand tussen 1818
en 1865, maar hun betrouwbaarheid is vvisselend, afhankelijk van de
administratieve nauvvkeurigheid van de respectieve provinciale en piaatselijke geneeskundige commissies en gemeentebesturen. Bovendien leveren de
lijsten geen enkel inzicht in de dynamiek van het medisch beroep in een
bepaalde plaats of regio: zij laten de onderzoek(st)er onkundig over de
kwaliteit van de medische zorg, over biogral'ische details die wel degelijk
voor de beroepsuitoefening van betekenis zijn, zoals leeftijd, opleiding,
geografische en sociale herkomst en status, over de vraag of het gaat om
hoofd- of nevenvestigingen, enz.
Tenslotte kunnen de gegevens die bij het piaatselijke en regionale onderzoek
verzameld zijn. in een meer algemeen, nationaal of internationaai, kader
worden benut voor onderzoek op het derde niveau, namelijk voor de
geschiedschrijving van onder meer het medisch ondervvijs, de geneeskundige
wetgeving, de geschiedenis van de medische genootschappen en de gedifferentieerde introductie van medische vernieuwingen binnen de verschillendc beroepsgroepen.

In deze studie is voor de eerste twee niveau's bij wijze van pilot-study een
dergelijk onderzoek uitgevoerd voor dc medische beroepsbevolking van een
plattclandsregio in de provincie Zuid-Holland. i.e. het Beneden-Maasgebied. De belangrijkste bronnen voor dit onderzoek waren, behalve de al
genoemde provinciale lijsten. de visitatierapporten van de provinciale
4. Vgl. D..I..A. .Arntzenius, "Statistieke opgaven omtrent de geneeskundige bevolking
van Nederiand". Bijdragen lot dc Geneeskundige Stii'ii^rpgeling 3 (1845) 25-53 en L.J.
Egeling. "[5e geneeskundige bevolking van Nederiand", Nederlandsch Tijdschrift voor
Oeneeskiinde [verder afgekort ais NTG] 2(1866) II. 305-313.
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commissie te Dordrecht, waaronder het Beneden-Maasgebied ressorteerde.'
Patentregisters, die aanvuUende gegevens kunnen leveren over het feitelijk
praktizeren van de medische beroepsbevolking, zijn voor de BenedenMaasregio niet beschikbaar. De biografische data werden aan de gebruikelijke genealogische bronnen ontleend. Voor de piaatselijke bijzonderheden is
gebruik gemaakt van de omvangrijke categoric lokaal- en regionaalhistorische publikaties, die helaas echter slechts zelden uitstijgen boven het
niveau van een dorpskroniek.
De regio: het Beneden-Maasgebied
Het Beneden-Maasgebied is voor dit onderzoek omschreven als het gebied
van de provincie Zuid-Holland onder de Nieuwe Maas en ten Westen van de
Dordtse Kil en Noord, met uitzondering van het eiland Goeree-Overflakkee,
Dit gebied bestaat uit drie subregio's: (1) het eiland Voorne-Putten of de
Brielse Waard met het eiland Rosenburg, (2) de Hoekse Waard en (3) de
Zwijndrechtse Waard of het eiland Llsselmonde. De belangrijkste bevolkingscentra in dit gebied waren Brielle en Hellevoetsluis op Voorne-Putten,
Oud-Beijerland, Strijen en 's-Gravendeel in de Hoekse Waard en Zwijndrecht en Ridderkerk in de Zwijndrechtse Waard (zie atb. 1). Ondanks de
aanvvezigheid van deze centra moet volgens de geneeskundige staatsregeling
van 1818 het gehele gebied toch worden gerekend tot het platteland. Tot de
stedelijke gebieden werden immers alleen die lokaties gerekend vvaar een
piaatselijke geneeskundige commissie gevestigd was, hetgeen was toegestaan
voor die plaatsen waar drie of meer medicinae doctores waren gevestigd.
Geen van de genoemde plaatsen voldeed voor 1818 aan deze eis.
Het onderhavige gebied vormde een vrij afgesloten geheel, dat de reputatie
had nauwelijks toegankelijk en begaanbaar te zijn. Poetische en proza'i'sche
berichten illustreren dat voldoende.'' Tot 1904, toen de brug over de Oude
Maas bij Spijkenisse in gebruik werd genomen, was de gehele regio alleen via
het water toegankelijk, tervviji de verbindingen op de eilanden zelf ronduit
slecht waren. Van enige wisselwerking met het medisch leven in de

5. Deze visitatierapporten zijn. verdeeld over een groot aantal portetcuilles, te vinden
in .Arch. Binn. Zaken (AR.A). periode 1813-1850 en idem, at'd. Medische Politic, 18501865. De volgende rapportcn zijn teniggevonden: van de Brielse Waard uit 1826, 1828,
1830. 1831, r836-l844, 1846, 1847, 1856-1858 en 1860-1864; van dc Hoek.se Waard uit
1829. 1831, 1835-1844, 1846, 1847, 1856-1858 en 1861-1863; en van de Zwijndrechtse
Waard uit 1831, 1834, 1836, 1838-1847, 1856-1858 en 1860-1864.
6. Bckend is het rijmpje "Rockanje, Hoe kwam ik an je. Hoe kom ik van je" en de
medische variant daarvan i.v.m. het radio-actieve modderbad Walensteyn (ca. 1910). Zie
vender L.F. Teixeira de Mallos. Dc Walcrkceringen. waterseiiappen en polders van Zw/V///o//o«f/('s-Gravenhage, 1952) deel V I l / 1 , aid. Ill ("Hel eiland Voorne en Putten met de
Welplaat", door K.B.A. Buijtendorp); en D.L. de Jong, "De vvegen op Voorne en Putten
in de loop der tijden". Ziiid Hollandse Sludien 7 (1957) 63-75.
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1. Het Beneden-Maasgebied. Kaarten, opgenomen in: L. van OUefen en R. Bakker, De
Nederlandsche Stad- en Dorp-beschri/ver (Amsterdam: H.A. Banse, 1793).
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nabijgelegen grote steden (Rotterdam en Dordrecht) was in de jaren rond
1850 dan ook nauwelijks sprake. Zelfs van Zwijndrecht en het dorp
IJsselmonde moest het visitatierapport van 1860 nog vaststellen dat "slechts
zeldzaam. ... hetzij tot verrigting van gevaarlijke operatien, hetzij bij ernstige
ziektegevallen de hulp der geneesheren en heelmcesters van Rotterdam of
Dordrecht (werd) ingeroepen, ofschoon door de gemakkelijke communicatie dier beide steden met het eiland hiertoe gereede aanleiding schijnt te
bestaan".' Alleen van de vroedvrouw Ehgeltje Kamerling (ca. 1782-1834)
van het eiland Rosenburg is bekend dat zij bij moeilijke bevallingen
assistentie kreeg uit Maassluis, terwijl de heelmeester op Rosenburg zijn
medicamenten liet bereiden bij de apotheek van vader en zoon Tischauer in
Maassluis."
Het economisch leven in het Beneden-Maasgebied werd bepaald door
landbouw, veeteelt en visserij. Vooral de vlas- en rietteelt was er van
betekenis, terwijl de visserij zich richtte op de haring en zalm. Behalve
Brielle en Hellevoetsluis, behoorden in de vroege 19e eeuvv ook Heenvliet,
Geervliet, Nieuwesluis, Abbenbroek, Zwartewaal, Spijkenisse en Zuidland
tot de kleine Hollandse havenplaatsen.'' In het economisch verkeer speelde
de regio een rol als schakel in de verbinding van Rotterdam met zee, die
belangrijk verbeterde na de opening van het Voornse kanaal in 1830.
Brielle en Hellevoetsluis speelden dankzij hun strategische ligging vanouds
een rol bij de militaire organisatie: Brielle was niet alleen vestingstad maar
ook garnizoensplaats en Hellevoetsluis was voor de verplaatsing van de
basis naar Den Helder (midden 19e eeuw) het belangrijkste centrum voor de
Marine, zoals blijkt uit de aanwezigheid van het Rijks-Zeemagazijn, de
Rijks-Scheepstimmervverf en het Artillerie-Magazijn. Nadat de Marine al
eerder (1782-1815) een hospitaal in Hellevoetsluis had geexploiteerd, werd
daar in 1849 een hospitaalschip voor anker gelegd, welk schip in 1856
vervangen werd door een permanent hospitaal in het voormalige Magazijn.
Dit marinehospitaal heeft tot 1920 dienst gedaan. Voor besmettelijke zieken
beschikte men over een barak op de rijkswerf.'"
Een gedetailleerde demografische studie van het Beneden-Maasgebied is niet
beschikbaar, zodat hier moet worden volstaan met de opgave van de cijfers
7. Voor de citaten en gegevens uit deze rapportcn word! niet telkens een bronopgave
gcgeven wanncer duidelijk is uit welk jaar het rapport atkomstig is en op wclkc subregio
het verslag betrekking heeft. Vgl. noot 5.
8. Zie K. Kleywegt. Dc piek waar on:e n-ici; eens stand, li'ol oude archieven en oude
mensen vertellen over dc geschiedenis van het eiland Rozcitburg (Loosdiiincn. 1946) 113126.
9. Zie m.n. J. Klok, Voorne en Putten (Utrecht. 1939).
10. Zie G.J. Pop, De genceskunde bij het ScdcrUmdschc zeewezen (Batavia, 1922) en
G.J..A. Raven, "Om het behoud van het leven. De geneeskundige verzorging bij de marine
in de negentiende eeuw". .4Ilc Hens 34 (1981) nr. 10. 16-19.
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rond 1830, die vermeld staan in Van der Aa's aardrijkskundig woordenboek. Volgens deze bron telde de Brielse Waard 2523 huizen, 3863 gezinnen
en circa 18.500 inwoners. Voor de Hoekse Waard waren deze cijfers resp,
3138, 4648 en circa 22.000 en voor de Zwijndrechtse Waard 944, 1236 en
ruim 6000. Op het eiland Llsselmonde waren 359 huizen, 520 gezinnen en
circa 23.000 inwoners en op Rosenburg 115 huizen "en hutten", 32 gezinnen
en 160 inwoners. De totale bevolking van het Beneden-Maasgebied omvatte
derhalve rond 1830: 48.960 inwoners. 10.299 gezinnen en 7.079 huizen. Uit
andere losse opgaven, zoals in de provinciale jaarboekjes van ZuidHolland," blijkt dat de bevolking als geheel in later jaren in omvang is
toegenomen (zie de afgeronde cijfers in label 1). Uit de studie van Klok over
Voorne en Putten is bekend dat deze groei zeker niet voor de gehele regio
gelijk is geweest. Vooral Brielle en Zwartewaal kenden na 1850 een absolute
en relatieve terugloop van het aantal inwoners.'Algemene opbouw van Iwi medisch beroep
De verwarrende hoeveelheid titels, ook wel graden of radicalen genoemd, en
de ingewikkelde verdeling van bevoegdheden binnen het medisch beroep
van voor 1865 vereist een korte inleiding." Wat de academisch gevormde
geneeskunstoefenaren of eerste geneeskundige stand betreft bleef in 1818de
regeling die getroffen was bij de Wet op het Hooger Onderwijs van 1815,
ongewijzigd van kracht. Na een vierjarige universitaire studie, of een
voorbereidende athenaeumstudie (te Harderwijk, Franeker of Amsterdam)
aangevuld met twee jaar universitair onderwijs, werd de medische student
toegelaten tot de promotie voor de graad van medicinae doctor (MD), welke
graad zonder meer zowel voor het platteland als de steden geldig was. Door
het afleggen van een chirurgisch examen en het doen van een operatic op een
kadaver kon, meestal ongeveer een jaar later, de graad van chirurgiae doctor
(CD) worden behaald, of na een verloskundig examen, enkele demonstraties
op het fantoom en een verklaring dat men "een genoegzaam en de faculteit
bevredigend aantal van natuurlijke en onnatuurlijke verlossingen gedaan
hebbe", de graad van artis obstetriciae doctor (OD).
Voor de tweede geneeskundige stand handhaafde de Wet van 1818 de
regeling waarbij het afnemen van examens ter competentie was van de

11. .laarboekje van Zuid-Holland voor 1830 ('s-Gravenhagc, 1830) en idem voor 1835,
1843 en 1849.
12. Vgl. Klok, Voorne en Putten. 327-329.
13. Zie voor de officiele regelingen de Verzameling van Wetten. Bcsluiten. en Reglementen betrekkelijk de Burgerlijkc Geneeskundige Dienst in het Koninkrijk der Nederlanden
('s-Gravenhage 1836) en verder M.J. van Lieburg, "De tweede geneeskundige stand
(1818-1865). Een bijdrage tot de geschiedenis van het medisch beroep in Nederiand".
Tijdschrift voor geschiedenis 96 (1983) 433-453 en de daar genoemde literatuur.
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provinciale commissies. Deze commissies waren samengesteld uit medicinae
doctores, heel- en vroedmeesters en apothekcrs, "genomen uit de kundigste
en ervarenste mannen", de benoemd werden bij Koninklijk Besluit. Behalve
het afnemen van examina voor heel-, oog-. tand- en vroedmeester, vroedvrouw, apotheker en drogist regelden de provinciale commissies de admissie
van alle geneeskunstoefenaren, ook van de eerste geneeskundige stand en
eventuelc immigranten: van deze beide laatstgenoemde categoriei:n volstonde zij met het viseren van de vereiste diploma's. Daarnaast hidden zij door
middel van visitatie-bezoeken toezicht op "de rigtige en goede uitoefening
van de praktijk der geneeskundige wetenschappen" en fungeerden zij als
registratie- en mogelijk coordinatiecentrum "bij het ontstaan van contagieuse en epidemische ziekten".
De tweede geneeskundige stand was allerminst homogeen. Behalve de
scheiding tussen heel- en verloskundige bevoegdhecien, waren er de geografische vcrschillen tussen de stedelijke en plattelands-geneeskunstbeoefenaren
en waren er de onderscheiden relaties ten opzichte van de overige geneeskunstbeoefenaren. Tot de heelkunde rekende de wetgever "alle ongemakken, van uitvvendigc beleedigingcn of oorzaken afhankelijk, gelijk ook
dezulke, welke door inwendige oorzaken zijn voortgebracht en door de
tocpassing der handen en de aanwending van heelkundige werktuigen of
hulpmiddelen kunnen genezen vvorden". De heelkunstbeoefenaren werden
echter in drie categorieen verdeeld. De eerste categoric was die van de
stedelijke heelmcesters of operateurs (SH): zij waren bevoegd tot alle
handelingen zoals in de voorgaande definitie omschreven. Deze bevoegdheid deelden zij met de chirurgiae doctores. De tweede categoric werd
gevormd door plattelandsheelmeesters (PH), die hun bevoegdheid door hun
instructie beperkt zagen tot de "eenvoudige en gevvone gevallen", een weinig
gelukkige omschrijving die dan ook tot tal van problemen aanleiding heeft
gegeven. Het was een stedelijk heelmeester nadrukkelijk verboden "gewigtige en met levensgevaar gepaard gaande kunstbewerkingen" te verrichten
zonder assistentie van een collega of chirurgiae doctor; de plattelandsheelmeester diende in zulke situaties een stedelijk heelmeester of chirurgiae
doctor te ontbieden. Daarentegen mocht de plattelandsheelmeester, anders
dan zijn stedelijke confrater, zich wel inlaten met "de behandeling van
inwendige ziekten, de hulp in haastige en gevaarlijke toevallen, en het
voorschrijven en toedienen in dezelve van de gepaste geneesmiddelen",
tenzij de aanwezigheid van twee of meer medicinae doctores of apothekcrs
die uitbreiding van bevoegdheden overbodig maakte. De derde categoric
bestond uit scheepsheelmeesters (SCH), die geexamineerd en geadmitteerd
werden volgens een al eerder verschenen Wet (1816), waarbij van hen
behalve heelkundige kennis ook "genoegzame kennis in de pharmacie en de
behandeling van inwendige ziekten, vooral van de meest voorvallende
ziekten der schepelingen" werd verlangd.

130
Tot de verloskunde rekende de Wet van 1818 "de verloskunst in derzelver
geheelen omvang, zoo in natuurlijke als tegennatuurlijke gevallen". Obstetriciae doctores en vroedmeesters (VM), zowel ter stede als op het platteland, hadden gelijke bevoegdheden. Vakinhoudelijk bestond er alleen
verschil met de vroedvrouwen (VV), hier ook wel aangeduid als de derde
stand, die slechts bevoegd waren "tot het doen van zoodanige verlossingen,
welke door de natuur bewerkt, of door de hand ten uitvoer kunnen gebracht
worden, zullen(de) de vroedvrouwen mitsdien daartoe nimmer eenige
instrumenten mogen gebruiken". Verwarrend is dat men bij het examen,
waar een verschil in examengeld werd gemaakt tussen toekomstige stedelingen en plattelanders, en vaak ook bij de admissie, toch onderscheid maakte
tussen landelijk en stedelijk vroedmeester (resp. LV en SV), ook al bracht
dit, anders dan bij de heelmcesters, geen verschil in bevoegdheden met zich
mee.
De heel- en verloskunde waren volgens de Wet van 1818 de enige vakken die
gecombineerd mochten worden uitgeoefend. Medicinae doctores die tevens
chirurgiae en/of obstetriciae doctor waren, dan wel een graad als stedelijk
heel- of vroedmeester hadden, mochten hun extra bevoegdheden slechts bij
consultatie uitoefenen. Wel mochten de 43 in 1818 gevestigde medicinae
doctores met een gecombineerde praktijk deze voortzetten, terwijl de
toekomstige geneesheren van deze verbodsbepaling dispensatie kon worden
verleend.
Van de overige titels en bevoegdheden die de Wet van 1818 vermeldt,
behoeven in het kader van deze studie alleen nog de officieren van
gezondheid (OG) en de apothekcrs te vvorden genoemd. Ten aanzien van de
eerste groep handhaafde de Wet van 1818 het bestaande verbod op een
burgerpraktijk voor officieren van gezondheid eerste en tweede klasse.
Officieren van gezondheid derde klasse kregen echter wel toestemming om
binnen het ressort waar zij gevestigd waren op het platteland de genees- en
heelkunde uit te oefenen. Bij vestiging buiten het ressort moesten zij een
examen voor plattelandsheelmeester atleggen. In 1823 werd deze regeling bij
Koninklijk Besluit gewijzigd en werden officieren van gezondheid met
twintig of meer dienstjaren zonder nader examen voor de genees- en
heelkunde bevoegd verklaard: officieren eerste klasse op het niveau van een
medicinae doctor en stedelijk heelmeester, en de officieren tweede en derde
klasse op het niveau van de plattelandsheelmeester. Deze regeling werd een
jaar later ook van tocpassing verklaard op de officieren van gezondheid bij
de zeemacht. Het farmaceutisch beroep is in deze studie alleen vermeld voor
zover het in relatie stond met genees-, heel- en verloskundige praktijk.
De omvang en samenstelling van de medische beroepsbevolking
Na de bewerking van de provinciale lijsten en na correctie (voor zover
mogelijk) van deze gegevens met behulp van de visitatierapporten, de
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registers van de burgerlijkc stand en de bevolkingsregisters blijkt het
Beneden-Maasgebied gcdurende de periode 1818-1865 aan in totaal 21
medicinae doctores, 178 heel- (en vroedjmeesters en 45 vroedvrouwen voor
langere of kortere tijd emplooi te hebben geboden (zie bijlage I). Heel- en
vroedmeesters die eerst later (maar voor 1865) medicinae doctor werden,
zijn bij de eerste stand gerekend. De plattelandsheelmeester Anthonij Frisch
(1817-1842), die weliswaar te IJsselmonde vvoonde, maar tussen 1838 en
1842 zijn praktijk als fabrieksarts avant-hi-lettre uitoefende in hel Etablissement op Feyenoord,''* is hier niet mecgeteld, in tegenstelling tot zijn
opvolger Jan Sebastiaan Heerseman (1819-1850) die bij de fabriek op
Fcyenoord woonde, maar sinds 1846 tevens vermeld staat als praktizercnde
te Llsselmonde. Een uitsplitsing van de totale medische beroepsbevolking
naar bevoeadheden levert het volaende resultaat.
Tabel 1: Omvang en bevoegdhedenverdeling
den-Maasgebied

MD
MD-OD
MD-CD-OD
MD-OD-SH
MD-PH-SH-VM
MD-SH
MD-VM
PH(=OG)
PH-VM
PH-SH-VM
W
Totaal
Bevolking

van de medische beroepsbevolking in het Bene-

1820

1830

1840

1850

1860

Verschil
1820-1860

3
0
0
0
0
1
0
32
22
0
24
82
(40.000)

1
1
1
0
0
0
0
22
32
1
18
76
(49.000)

2
2
2
0
0
0
0
15
40
I
14
76
(59.000)

1
4
1
0
0
0
0
10
53
6
8
83
(69,000)

1
3
1
1
1
0
1
8
54
8
2
80
(75.000)

-2
+3
+1
+1
+1
-1
+1
-24
+32
-^8
-22
-2
(-1-35.000)

73
71

•H8
-t-25

Gesommeerde bevoegdheden
CD, SH en PH = heelkunde; OD, VM en VV = verloskunde
Heelkunde
Verloskunde

55
46

56
53

58
59

70
72

Uit deze cijfers blijkt ten eerste dat het totaal aantal geneeskunstoefenaren
gcdurende de gehele periode vrij constant is gebleven (ca. 80). Uit de
verdeling van de cijfers over de eerste, tweede en derde stand blijkt echter
14. Zie over dit Etablisseinent: M.G. dc Boer. Leven en bcdrijf van Gerald Moriiz
Roentgen (Rotterdam. 1923).

132
dat het aantal medicinae doctores tu.s.sen 1820 en 1860 verdubbeld is en het
aantal vertegenwoordigers van de tweede stand toenam van 54 in 1820 tot 70
man in 1860. Het aantal vroedvrouwen daarentegen daalde met ruim 90%
van 24 naar 2. Deze daling zal hierna nog uitvoeriger worden besproken.
Brengt men de totaalcijfers van de drie medische standen in verband met de
bevolkingscijfers van het Beneden-Maasgebied dan ziet men dat er een
vrijwel gelijkblijvend niveau van genees- en heelkundige verzorging in deze
regio heeft bestaan: per 10.000 inwoners waren er zowel circa 1830 als rond
1850 globaal berekend een medicinae doctor en tien heelmcesters beschikbaar. Een meer precieze berekening leert dat er in 1820 een (gepromoveerde
of niet gepromoveerde) geneeskunstoefenaar aanwezig was per 690 inwoners, in 1840 was dat 1:819 en in 1860 tenslotte 1:962. Telt men daarbij ook
de vroedvrouwen dan zijn deze cijfers resp. 1:488, 1:776 en 1:938 inwoners,
In de volgende paragraaf zal duidelijk worden gemaakt dat een dergelijke
berekening, die in de literatuur regelmatig te signaleren valt,'^ de lokale
werkelijkheid ernstig geweld aandoet, omdat zij voorbijgaat aan de wisselende dichthcid van bevolking en aan de spreiding van medische beroepsbeoefenaren binnen de gekozen regio. Sommige plaatsen of gehuchten in de
Beneden-Maasregio hadden gcdurende de periode 1818-1865 geen enkele
medische beroepsbeoefenaar of medische voorziening (hulp-apotheek)."'
Ten tweede blijkt uit tabel 1 een opvallend constante verhouding tussen de
heel- en verloskundige bevoegdheden sinds de jaren dertig. Dit evenwicht
werd kort na 1830 bereikt en blijkt gebaseerd te zijn op een aanzienlijke
toename van het aantal plattelandsheelmeesters die tevens voor de verloskunde waren gekwalificeerd. De omvang van deze uitbreiding overtreft in
ruime mate de daling van het aantal vroedvrouwen tussen 1820 en 1840.
Van de verschillendc beroepscategorieen die in de voorafgaande paragraaf
ter sprake zijn gebracht zijn de meeste in het Beneden-Maasgebied vertegenwoordigd. Alleen tand- en oogmeesters ontbreken op de lijst van
vestigingen, maar bij beide categorieen moet worden bedacht dat zij
gevormd werden door reizende lieden met een landelijke bevoegdheid.
Bovendien was de tandheelkundige en oogheelkundige praktijk een inte-

15. Zie o.a. G.W. Bruinsma. "De genecskundigen in Nederiand en hun praktijk. een
halve eeuw geleden". NTG 51 (1907) I, 59-73 en recent W.J.M.J. Rutten, "Mortaliteit en
medicalisering. Een regionaal-dil't'erentiele analyse van de sterfte zonder geneeskundige
behandeling in Nederiand (ca. 1870-1900)". Holland 17 (1985) 131-160.'
16. Gemeenten zonder medische berocpsoefenaar waren Albrandswaard. Bicrl. Goidschal.xoord. Heer Oudelandsanibacht, Kijfhoek, Meerdervoort. De Mijlle. Naters, Oude
en Nieuwe Struiten. .Simonshaven en Strijensas. Oost-Barendrecht is bij (West-) Barendrecht gerekend, Leerambacht bij 's-Giavendeel, Koolwijkspolder bij Heenvliet. Gnephock bij Gudenhoorn, Oud- en Nieuw-Pendrecht bij Rhoon, Braband bij Spijkenisse,
Nieiiwland of het eiland Brielle bij Vierpolders. Groep bij Westmaas en Velgersdijk bij
Zuidland, vgl. bijlage 1.
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graal onderdeel van de praktijk van de plattelandsheelmeester. Bij de
overige categorieen springen enkele combinaties in het oog, waarbij een
academische bevoegdheid werd gecombineerd met een niet-academische.
Van Christiaan Meyer (1776-1847), de eerste die zich als zodanig in het
Beneden-Maasgebied vestigdc, is de heelkundige bevoegdheid onduidelijk.
Op de lijst van 1813 staat hij genoemd als heelmeester en medicinae doctor.
De eerste bevoegdheid zal hij verworven hebben na een opleiding in de
chirurgijnswinkel van zijn vader tc Heiiienoord, maar in dc latere lijsten
ontbreekt de officiele notering van zijn bevoegdheid als heclkunstoefenaar.
De tweede bevoegdheid vcrwierf Meyer op al even duistcre wijze: de departementale commissie moest daarvoor in 1801 gcnocgcn nemcn met ccn bul uit
Duisburg. Drie jaar later ondersireepte Meyer zijn geleerdheid door een bul
te laten registreren die hem was uitgereikt door de medische faculteit te
Giessen. Het tweede voorbeeld betreft Emilius Rudolphus von Eichstorff
(1828-1868), die voor zijn vestiging te Brielle eerst het diploma van stedelijk
heelmeester had behaald, vervolgens te Utrecht was gepromoveerd tot
medicinae doctor op een proefschrift over de operatietechniek voor voetexcisies'' en tenslotte (drie maandcn later) ook tot obstetriciae doctor was
bevorderd. Hierna zal nog aandacht worden besteed aan de carriere van Jan
Willem Engelbert de Man, Frans Christoffel Gustaaf Bolte, Willem Jacob
de Koe, Pieter Schut en Jacob Leedegang, alien heel- en/of vroedmeesters
die eerst in tweede instantie een academische medische titel behaalden.
Officieren van gezondheid met een burgerpraktijk zijn er in de onderhavige
regio slechts enkelen geweest. In 1847 werd de Duitser Heinrich Joseph
Gotzenberger (1804-1857) toegelaten tot de burgerpraktijk te Numansdorp.
In maart 1857 admitteerde de provinciale commissie de Fransman Carolis
Johannes Antonius Clodoaldus Adrianus Redemagni (1792-1868), die in
april 1851 tot chirurgijn-majoor was benoemd, na tientallen jaren alsofficier
van gezondheid dienst te hebben gedaan. Tenslotte was er Johannes
Antonius van Es (1775-1862). een oud-legerchirurgijn, die tot op zeer hoge
leeftijd praktizeerde te Hellevoetsluis.
Een belangrijk deel van de medische beroepsbeoefenaren had overigens zijn
bevoegdheid verkregen in de periode voor 1818, toen de examens nog niet
waren gereguleerd volgens het "Plan en Regclmaat" dat voor de diverse
examenonderdelen in 1818 werd afgekondigd.'" Van de 178 vertegenwoordigers van de tweede stand die in het Beneden-Maasgebied hebben gepraktizeerd, waren er 28 tot de praktijk toegelaten volgens de zogenaamde "ex

17. E.R. von EichstortT. Disscrtatio dc melhodo cruris, cxciso pede. per osteoplasin
longitudine augendi (Utrecht, 1854). Zie ook idem, "Over PirogofPs osteoplastische
verlenging des beens bij exarticulatie van de voet". Nederlandsch tijdschrift voor heel- en
verloskunde. ziekten der vrouwen en der kinderen. nwe serie. 2 (1855) 208-234.
18. Zie Verzameling van Wetten. 231-242.
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professo"-regeling van 1801 en 26 volgens de examenregeling die van kracht
was tussen 1801 en 1818.''^ Twee heelmcesters uit de eerste groep, in de
visitatierapporten ook wel "veteranen" genoemd, verwierven nog ccn extra
bevoegdheid in de periode 1801-1818 en zeven uit de tweede groep in de
jaren na 1818; in alle gevallen ging het om de titel van vroedmeester.
De apothekcrs- en drogistenstand van het Beneden-Maasgebied vereisen een
korte vermelding in verband met de verdeling van de farmaceutische
bevoegdheden. .Apothekcrs waren er alleen in Brielle en vanaf 1846 ook in
Oud-Beijerland. Brielle telde in totaal vier apotheken.'" De eerste apotheek
was achtereenvolgens eigendom van Pleun van der Bijll (1777-1848), Pieter
Adrianus van der Bijll (1809-1851) en Cornells Biemond (1822-1898); de
tweede werd beheerd door Johannes Bartholomeus Jonas (1792-1846),
Jacobus Hendricus Johannes Blenckvliet Mahlstedc (I821-?) en Christiaan
Frederik Muller (1815-1884); dc derde door Jan Christiaan Huysman (17841859) en de vicrde door Willem Hendrik Dirk Munnich (1789-?). Opmerkelijk is dat ondanks deze concentratie van farmaceuten de Brielse medicus
Von Eichstorff in 1862 toch besloot "eene kleine maar nette apotheek ten
zijnen huize" in te richten, zij het dat hij daar volgens de provinciale
commissie alleen gebruik van maakte voor zijn "zoogenaamde buitenpraktijk". De eerste apotheker in het oostelijk deel van het Beneden-Maasgebied
was Willem Marinus Kok (1819-1911), die zich in 1846 in Oud-Beijerland
vestigde. Buiten Brielle bleef de bereiding en levering van geneesmiddelen
een zaak van de medicinae doctores en heelmcesters, die daarmee een
belangrijkc bron van inkomsten behiclden. Een drogisterij of handel in
farmaceutische grondstoffen was er voor 1845 alleen in Oud-Beijerland, op
naam van Pieter van Abeele en na diens overlijden in 1835 op naam van zijn
weduwe. Nadat in 1842 de drogist Johannes Hermanus Bruch zich in
Hellevoetsluis had gevestigd, werd de drogisterij in Oud-Beijerland gesloten.
Geografische spreiding van de eerste stand
Wat in de cijfers van tabel 1 niet tot uitdrukking komt is de geografische
spreiding van de geneeskunstoefenaren binnen de regio. Hoe onregelmatig
deze verdeling was blijkt uiteraard het duidelijkst uit een beschrijving van
het vestigingspatroon van de eerste stand, aangezien het aantal niet19. Een overzicht van deze vroege bcroepsreglcmentering vindt men in C. Baxs,
Wetgeving voor de gcnce.K-, heel-, vroed- en artsenijmengkunde in het Koninkrijk der
Nederlanden: of verzameling van al de ihans in vigcur zijnde wetten, reglementen en
Instruciien. daartoe cenigszins betrekkelijk. of met dezetven in verband staandc. als mede:
eene uitvoerig beredeneerd register daarop (Haarlem. 1818) en voor de vcrloskimde bij
A.C. Drogendijk, De verloskundige voorziening in Dordrecht van ca. 1500 tot hcden
(Amsterdam. 1935) 75-100.
20. Vgl. D.A. Wiltop Koning, "Brielle en de phaimacie", Pharmaceuiiseh weekblad %b
(1951) 75-81. Over de I9e eeuw zijn geen studies verschenen.
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academisch gevormde genecskundigen dat der academici verre overtrof. Zo
telde de gehele Zwijndrechtse Waard lange tijd geen enkele medicinae
doctor. De eerste medicus in dit gebied, Petrus Lodewijk Hendrik Kruijff
(1818-1904), die zich na zijn promotie in 1838 te Ridderkerk vestigde, heeft
zich hier slechts korte tijd kunnen handhaven. Na gcdurende enkele jaren
door de provinciale commissie als "goed" te zijn gekwalificeerd, beschreef
het visitatierapport van 1847 zijn praktijk als "zoo beknopt en opeen
gepakt" dat zij als "ondoelmatig" moest worden aangemerkt. In 1849
vertrok Kruijff naar Rotterdam.-' Pas in 1862 keerde de eerste stand terug in
de Zwijndrechtse Waard, toen dc kort tevoren (1860) te Jena tot medicinae
doctor bevorderde heel- en vroedmeester Pieter Schut (1832-1872) zijn
praktijk naar IJsselmonde overbracht. Gelijktijdig vestigde zich de pas
afgestudeerde medicinae en artis obstetricae doctor Antonie Gerardus
Levinus van Dishoeck (1832-1873) voor korte tijd te Katendrccht.
In de Brielse Waard concentreerde de eerste stand zich in Brielle en
Hellevoetsluis. Brielle telde een tvveetal dokterspraktijken. De eerste werd
sinds 1818 bezel door Ary Clarus van der Minne (1790-1879), een eminente
Briellenaar, befaamd om zijn optrcden in de garde d'honneur van Napoleon.-- De tweede dokterspraktijk van Brielle werd door verschillendc
medici bezel: tot 1835 door .Arend Bisdom (1770-1835), daarna tot 1844
door Jan Wittop Koning (1809-1849), die gepromoveerd was in "de drie
vakken" (genees- heel- en verloskunde), en vervolgens door Cornells
Plooster (1816-1883), die in 1855 werd opgevolgd door de eerdergenoemde
Von Eichstorff. Hellevoetsluis kende sinds 1829 een dokterspraktijk, eerst
bezet door Hendrik Enst (1805-?) en na 1834 door Karel Antonie Rombach
(1812-1891). Buiten Brielle en Hellevoetsluis mocht alleen Zuidland zich
voor korte tijd (1848-1852) in de aanwezigheid van een gepromoveerd
geneeskunstoefenaar verheugen, namelijk van Engelbertus Jacobus Johannes Kleyn (1821-?).
In de Hoekse Waard waren alleen medicinae doctores in Oud-Beijerland en
Strijen.-^ De medische praktijk te Oud-Beijerland werd bezet voor vogels
van zeer diverse pluimage. De eerste medicus hier was Cornells Knollaert
(1779-?). die zijn bevoegdheid in 1801 op onduidelijke wijze te Duisburg had
behaald. In 1831 verplaatste Christiaan Meyer, die zoals gezegd behalve
over een Duisburgse promotiebul (ook al uit 1801) beschikte over een
21. Vgl. J. van der Es. "Ridderkerk en zijn medici" in; D. Blonk. cd.. Van dokters en
dorpcn op het eiland Llsselmonde en in dc Hoekse Waard (Ridderkerk, 1984) 47-64.
22. Zie "Een Garde d'Honneur tegen wil en dank" in; Joh. H. Been, Historische
fragmenten (Rotterdam, z.j.) 229-244 en W.F. Lichtenauer. De Nederlattders in Napoleons
Garde d'Honneur (Rotterdam/'s-Gravenhage, 1971).
23. K. Siderius. Uit vervlogcn dagen. Geschiedenis van dorp en polder van Oud-Beijerland
(Oud-Bcyerland, 1967) i.h.b. 197-205 en P.M. A, ^'e\]i.tr. De geschiedenis van Cromstrijen
(Nijmegen 1892) i.h.b. 113-117: "Dc geneeskundige dienst".
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2. Ary Clarus van der Mmne (1790-1879), medicus te Brielle. Portret uit collectie
GA Brielle.

verklaring van de universiteit van Giessen (1804), zijn praktijk van Goudswaard naar Oud-Beijerland. In de jaren veertig geraakte zijn praktijk geheel
in verval; in 1847. hel jaar van Meyers overlijden, rapporteerden de
visitatoren dat "'s mans ziekelijken toestand en het daaruit voortvloeyende
gemis van practijk de aanleidende oorzaken waren dat zijne inrigting in vele
opzigten afkeuring verdienden". Het feit dat Oud-Beijerland sinds 1836 een
tweede geneeskundige praktijk kende, ingcricht door de veel jongere
medicinae en artis obstetriciae doctor Jan Peelen (1809-1888), zal hierbij
tevens een rol hebben gespeeld. Deze situatie verhinderde niet dat de
opengevallen plaats van Meyer in 1847 toch werd ingenomen door de
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Strijense medicus Adrianus Verhoeven (1816-?). In later jaren had OudBeijerland en het omringende platteland beide medici wellicht voldoende
mogelijkheden geboden om in hun levensonderhoud te voorzien, wanneer
niet Jan Willem Engelbert de Man (1792-1868) zich hier in 1852 als derde
medicus gevestigd had. De komst van deze merkwaardige medicus, die
eerder in Arnhem, Sneek, Krommenic, Weesp en Breda had gepraktizeerd,
noopte Verhoeven in 1855 tot vertrek. Het zwaartepunt van de medische
praktijk in Oud-Beijerland lag nadicn bij Peelen; De Man zag zich, na
aanhoudende kritiek van de provinciale commissie op de kwaliteit van zijn
praktijk, in 1860 genoodzaakt tot sluiting van zijn apotheek. Ook de
verloskundige praktijk, waartoe De Man in 1815 op grond van een
vroedmeestersdiploma was toegelaten, moest in 1860 worden gestaakt. In
Strijen bestond een dokterspraktijk sinds daar in 1842 Rijkers Swets (18151843) gevestigd was als medicinae, chirurgiae en artis obstetriciae doctor. In
Swets' plaats, vrijgekomen door diens vroege dood in 1843, kwam de
eerdergenoemde medicus Verhoeven, die reeds drie jaar later naar OudBeijerland vertrok. Pas in 1859 werd de vacature-Verhoeven vervuld door de
komst van Anthonie Thomas Winkler (1819-1875). een oom van de bekende
neuroloog Cornelis Winkler (1855-1941).-" Ook zijn praktijk stond bij de
Dordtse commissie bepaald niet hoog aangeschreven; een slordige inrichting, bedorven apothekerswaren en roestige instrumenten waren de notities
die over Winklers praktijk werden gemaakt.
Let men op de geografische herkomst van de betrokken medici dan valt het
op dat in Brielle en Oud-Beijerland, met elk twee dokterspraktijken, de ene
praktijk door autochtone geneesheren, geboren in de Beneden-Maasregio,
werd bezel en de andere door allochtone, elders geboren medici. Zo had de
geboren Briellenaar Van der Minne gcdurende de hele periode te maken met
allochtone collega's en werden de vacatures te Oud-Beijerland telkens
opgevuld door medici met dezelfde afkomst als zijn voorganger.
Samenvattend kan men zeggen dat zowel het aantal genecskundigen als de
kwaliteit van de geneeskundige praktijken in het Beneden-Maasgebied
toenam in de richting van Oost naar West. Voor de farmaceutische
aktiviteiten is hetzelfde geconstateerd. Ook voor het heelkundig beroep zal
blijken dat het zwaartepunt gelegen was in de regio van Brielle en
Hellevoetsluis.
Het vestigingspatroon van de tweede geneeskundige stand
De geografische spreiding van de tweede geneeskundige stand moet in meer
algemene termen worden beschreven, niet alleen omdat het hierbij om een

24. Zie C. Winkler, Herinncringen van Cornelis Winkler IS.'^SI94I (Arnhem, 1947)910.
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veel groter aantal personen gaat, maar vooral omdat allerhande factoren en
ontwikkelingen het vestigingspatroon blijken te hebben beinvloed.
Een van die complicerende factoren is het optrcden van de scheepsheelmeesters. De bevoegdheid van de scheepsheelmeester staat gewoonlijk niet
vermeld op de provinciale lijsten en laat zich voor het Beneden-Maasgebied
ook niet op andere wijze achterhalen omdat de archieven van de provinciale
commissie te Dordrecht verloren zijn gegaan. Dat echter de wisselwerking
tussen plattelands- en scheepspraktijk van grote betekenis is geweest. zeker
voor een gebied als het onderhavige. valt uit allerhande berichten op te
maken. Voor de vestiging ten plattelande bood de monsteringop koopvaardijschepen en schepen naar Oost- of West-Indie dc jonge heelmeester de
mogclijkheid het kapitaal bijccn tc sparen dat nodig was om een plattelandspraktijk te kunnen opzetten en om enige ervaring op te doen als
zelfstandig geneeskunstoefenaar. De periode tussen de datum van het
examen als plattelandsheelmeester en de datum van de eerste vestiging
betreft in veel gevallen de jaren dat dc betrokkene als scheepsheelmeester
werkzaam was. Ook als men eenmaal ten plattelande gevestigd was, bood de
scheepspraktijk een mogclijkheid om het ontoereikend inkomen als plattelandsmedicus aan te vullen. De visitatierapporten leveren daarvan verschillendc voorbeelden. In 1831 vonden de visitatoren te Pernis de winkel van
Thomas Hermanus Verhavc gesloten, "dcwiji gemelde Kunstoefenaar op de
Haringvloot is geplaatst geworden". De heel- en vroedmeester Albertus de
Jager (1808-?) uit Nieuw-Beijerland onderbrak van 1846-1847 eveneens zijn
praktijk voor een reis als scheepsheelmeester naar Java. Voor sommigen was
de scheepspraktijk het einde van ccn weinig succesrijke carriere als plattelandsheelmeester. Zo monsterde Hendrik Jan van Gijn (1782-1856) na een
reeks van kortdurende vestigingen in het Beneden-Maasgebied op 60-jarige
leeftijd nog als scheepsheelmeester naar Oost-Indie. In 1847 vertrok Evert
Mulder, na gcdurende een kwart eeuw het zorgenkind van de provinciale
commissie te zijn geweest, als scheepsheelmeester naar Java.
Een tweede moeilijkheid vormen de zogenaamde hulpapotheken of nevenvestigingen. Na toestemming van de provinciale commissie kon men in een
naburige gemeente een tweede praktijk openen, bestaande uit een lokaal waar
men de voorgeschreven inedicijnen in voorraad hield. Volgens de provinciale lijsten telde het Beneden-Maasgebied in 1825 nog slechts twee van zulke
hulpapotheken; in 1845 waren dat er vier en in I860 lag het aantal op zes.
Soms, zoals in Abbenbroek, was een hulpapotheek feitelijk de enige
geneeskundige voorziening ter plaatse. Soms ook bood het een extra
voorziening, zoals het geval was met de winkel van Jacob Abraham
Kleijnenberg (1789-1866) te Goudswaard, die echter door de visitatoren van
1857 als bewijs werd genoemd "dat dergelijke uit den aard der zaak
stiefmoederlijk bcdeelde artsenijwinkels alleen daar kunnen toegelaten
worden, waar zonder een dergelijken maatregel onmogelijk in de behoefte
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aan geneeskundige en pharmaccutische hulp zou kunnen voorzien vvorden".
De opkomst en spreiding van dergelijke hulpapotheken vormt een duidelijke
indicatie van de economische positie van de tweede geneeskundige stand ten
plattelande. De visitatoren van de Brielse Waard signaleerden dat in 1842
onomwonden, toen zij schreven dat het hun was gebleken "dat alien zich
beijveren, de een ten koste van de anderen, de praktijk uit te breiden, vooral
in dorpen, waar wegens geringe bevolking geene kunstoefenaren zich
kunnen nederzetten". Men moet overigens rckening houden met een
onvolledige registratie van nevenvestigingen in de provinciale lijsten. In 1840
vonden de visitatoren van de Brielse Waard drie hulpapotheken die niet op
de lijst voorkwamen (Abbenbroek, Hekelingen en Oudenhoorn). Ook latere
berichten geven de indruk dat de registratie van hulpapotheken hoogst
onvolledig was en dat voor een nevenvestiging zelden toestemming werd
gevraagd. De onvolledige registratie bemoeilijkt de berekening van het
geneeskundig verzorgingsniveau. Bovendien blijkt de aanmelding van nieuwe hulpapotheken soms te zijn opgevat als berichten van verhuizing naar
elders. Een voorbeeld van een dergelijke font levert Jacob van der Minne
(1823-1894) die in 1850 werd overgeschreven naar Abbenbroek, hoewel hij
zijn praktijk te Heenvliet gewoon voortzette en te Abbenbroek slechts een
hulpapotheek exploiteerde.
Een derde factor betreft de grote vcrschillen in omvang van de heel- (en
vroed-)nieesterpraktijkcn. Evenals bij de medicinae doctores waren er ook
bij de heelmcesters enkelen die wel op de provinciale lijsten stonden, maar
zich in het dagelijks leven meer met andere zaken bezighielden dan met de
heel- en verloskundige praktijk. Een voorbeeld daarvan is Cornelis Wildenboer (1793-1870) te Rosenburg, die tevens landbouwer was en kennelijk aan
het laatste de voorkeur gaf. Nadat hij in 1860, na zeven jaar niet meer op de
lijst te hebben gestaan, weer als "platlandicus" werd geregistreerd, meldden
de visitatoren in 1863 dat deze vakbroeder weliswaar de titel voerde van
"consulterend arts" en inderdaad in verloskundige gevallen soms werd
geraadpleegd, maar dat hij verder eigenlijk geen praktijk voerde. Ook van de
heel- en vroedmeester Jacobus van Ommering (1807-1885) te Spijkenisse
moest men in 1864 rapporteren dat hij zich meer met de landbouw dan met
de genceskunde bezighield. Zijn medische verplichtingen liet hij waarnemen
door een leerling, aan wie naar het oordeel van dc visitatoren wel erg veel
werd overgelaten. Voor nader onderzoek of statistische bewerking leent zich
het leerlingenwezen wegens het ontbreken van registers of ander bronnenmateriaal helaas niet. Men kan slechts vermoeden dat de aanwezigheid en
het optrcden van chirurgijnsleerlingen ook in de periode voor 1865 van
betekenis is geweest voor het niveau van de geneeskundige verzorging, zowel
in de steden als ten plattelande.
Een vrij groot aantal heelmeesters was door ouderdom, ziekte of dronkenschap niet meer in staat hun beroep uit te oefenen. Vooral in de praktijken
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die van vader op zoon zijn overgedragen kwam het voor dat gcdurende
enkele jaren beiden op de lijsten staan vermeld, terwijl feitelijk slechts een
van hen in de praktijk werkzaam was. Een goed voorbeeld daarvan levert de
praktijk van Bcrnardus Lengkeek (1778-1864) uit Poortugaal. Rond 1840
zag de provinciale commisie zich steeds sterker genoodzaakt tot het maken
van kritische kanttekeningen bij zijn praktijk. In 1841 voegdc men daaraan
de opmcrking toe, dat "s' mans hooge jaren, zijne ziekelijke asthmatische
gestcldheid, het ovcrgeven der practijk aan zijnen zoon (Ary Lengkeek
(1803-1870) te Rhoon, v.L.), die schier alle voorschriften van den vader uit
zijne naburige zeer goed ingerigte apotheek bereidt, ... als zooveele verzachtende omstandighedcn daarvoor in het midden (waren) te brengen". Eerst in
1844 werd Lengkeek "vanwegen hooge jaren en ziekelijkheid" van de lijst
afgevoerd.
Achteruitgang of zelfs opheffing van de praktijk wegens chronische
dronkenschap woidt in de v isitalierapporten regelmatig gesignaleerd. Sommige potatores zwierven met hun gezin van de ene plaats naar de andere,
achtervolgd door de aanhoudende kritiek van dc Dordtse commissieledcn.
In Rockanje voerde de heel- en vroedmeester Abraham Bothall Mari (18191880) strijd tegen zijn verslaving. Nu eens signaleerde de commissie allerhande tekenen van vooruitgang. dan weer meende zij tot schorsing te
moeten overgaan. In 1863 werd "den delinquent" bedreigd met ontslag
wegens "de treurige en, ondanks de smeekingen zijner vrouw en den goeden
raad zijner vrienden, telkens recidiverende verslaafdheid aan het overmatig
gebruik van sterken drank" en schreef zij in het verslag dat het te vrezen was
"dat de overigens niet onverdienstelijkc Bothal Mari door dit euvel, te
eenigcr tijd, geheel ongeschikt zal worden voor de uitoefening zijner
praktijk". Nog bonter maakte het de eerdergenoemde Mulder, bij wie de
visitatoren in 1841 "niets dan lege tlesschen (bedoeld zijn medicijnllessen,
v.L.) en potten" aantroffen. In 1847 rapporteerde de commissie dat Mulder
"nu weder te Goudswaard ronddwaalde. Van alle zijdcn bleek het ons",
aldus het verslag, "dat hij practisecrende was, maar even onbeschaamd als
steeds werd dit door hem ontkend. Dicp gezonken als de man is, valt er
weinig goeds van onze vermaningen ... te hopen terwijl dronkenschap en
daardoor ontstane liederlijkheid harcn kenschctsende eigenschappen bij
hem en de zijnen behoudcn." Tot een daadwerkelijke schorsing is het echter
zelden gekomen. Het enige voorbeeld uit de hier beschreven groep heelmeesters is Cornelis Sauer (ca. 1787-1846). die in 1832 voor drie maanden de
praktijk werd verboden. omdat hij "bij voortduring en meer en meer
misbruik maakt van sterken drank en op wien overigens door zijn wispelturig gedrag in niets kan worden gerekend". Toen men hem in 1841 opnieuw
voor schorsing wilde voordragen, besloot hij zijn winkel te sluiten en
voortaan de kost als scheepsheelmeester te gaan verdienen.
Een vierde factor waarmec bij de beoordeling van het vestigingspatroon
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rekening moet worden gehouden was de categorale praktijk, waardoor men
zich enerzijds van een vast inkomen verzekerde, maar waardoor men
anderzijds ook gebonden was aan allerlei verplichtingen. In het algemeen
ging het hierbij om de verzorging van de armen en minvermogenden volgens
een overeenkomst met het plaatselijk bestuur of met de diaconie of het
parochiaal armbestuur. De meest gebruikelijke vorm daarvoor was aanvankelijk de aanbesteding, dat wil zeggen de afsluiting van een contract waarbij
de geneeskunstoefenaar voor een vast bedrag behalve de medische verzorging 66k de levering van de medicamenten op zich nam. Na 1829 werd dit
aanbcstedingsstelsel door de gemeentelijke armbesturen meer en meer
vervangen door het declaratiesysteem, al bood deze regeling nog tal van
mogelijkheden om genees- en heelmeesters te binden in hun praktijkvoering
(zie hierna).'' Een voorbeeld van andere categorale praktijken levert Mathijs
Bock (1791-1845), die in 1837 visitateur van de quarantaine werd, een
functie die tengevolge van de serie wetten en bcsluiten "ter wering van
besmettelijke ziekten welke door middel van de scheepvaart zouden kunnen
worden overgebracht", tal van verplichtingen met zich bracht." Meer
algemeen was de functie van gemeentegeneesheer, waarbij men onder meer
belast was met de lijkschouwing en de rapportage over epidemische ziekten,
Door de provinciale commissie werden de cijfers en rapportcn betreffende
de vestiging van de geneeskunstoefenaren nauwkeurig bijgehouden. Op deze
wijze hield zij goed zicht op de vestigingsmogelijkheden binnen haar ressort.
Aangezien al in 1843,'^' conform het landelijke beeld, moest worden
geconstateerd (i.e. voor de Zwijndrechtse Waard) dat in sommige regio's een
aantal heelmeesters overcompleet was geworden, waren de mogelijkheden
voor nieuwe vestigingen gering. Typische "trekkers", i.e. heelmeesters die
voor hun vestiging in het Beneden-Maasgebied al meer dan eens elders
hadden gepraktizeerd, slaagden er zelden in een praktijk in het BenedenMaasgebied op te bouwen. Goede voorbeelden van dergelijke trekkers
waren Jean Gijsberti Hodenpijl (1805-1875), die in I860 na zeven mislukte
vestigingen buiten de Beneden-Maasregio zich te Ridderkerk vestigde om
binnen een jaar opnieuw zijn winkel naar elders te verplaatsen, en "den
raadselachtigen vloeker"-** Samuel Ephraim Stewe (1815-1877), die zich
slechts enkele maanden te Nieuw-Beijerland, zijn vierde vestigingsplaats wist
staandc te houden.
Een kwantitatieve bewerking van de gegevens over het vestigingspatroon

25, Zie Verzameling van Wetten, 294-298 (KB 2 apnl 1829) en 298-302 ("nadere
interpretaties").
26, Zie Verzameling van Wetten. 405-409,
27, Vgl, Arntzenius, "Statistieke opgaven".
28, Zie J.C. de Man, De genecskimdige school tc Middelburg 1825-1X66 (Middelburg,
1902) vol, 1, 121-122: "een warhoofd .,., ruw en met een geheel duister verleden".

142
van de 178 leden van de tweede geneeskundige stand levert het volgende
beeld, dat overigens niet nicer dan een globale indruk geeft en geen exacte
analyse kan zijn, omdat de vestigingsgegevens over de periode v66r 1818
moeilijk te achterhalen zijn, zodat een vertekening optreedt ten gunste van
de Beneden-Maasvestigingen en omdat de periode waarop de vestigingen
van de individuele heel- en vroedmeester betrekking hebben vaak tot ver na
1865 doorlopen. Ook is geen rekening gehouden met het tijdelijk optreden
als scheepsheelmeester. Van dc 178 heel- en vroedmeesters blijken er 149 (ca.
85%) hun eerste vestiging in het Beneden-Maasgebied te hebben. Ongeveer
60% van de hier besproken groep had ook een tweede vestigingsplaats. Een
derde deel verwisselde meer dan eens van standplaats: circa 10% van de
groep telde in hun carriere vijf vestigingen. Bij een indeling in autochtonen
en allochtonen blijkt van de eerste groep (ca. 40% van het totaal) een groter
aantal heel- en vroedmeesters het Beneden-Maasgebied tot eerste vestigingsplaats te hebben gekozen dan van de tweede groep (resp. 95%' en 80%).
Allochtonen vertoonden icts vaker de neiging om vanuit het BenedenMaasgebied naar elders te trekken dan de autochtonen. Op grond van het
migraticpatroon kan men concludercn dat bij de eerste verhuizingen er
veelal van een standplaatsverbetering sprake was: allochtonen trekken
daarbij naar grotere plaatsen elders en autochtonen vullen de vacatures van
beter gesitueerde heel- en vroedmeesters binnen de regio.
Concurrentie van buiten de Beneden-Maasregio was er niet. Zoals gezegd
was er zelfs nauwelijks enige wisselwerking tussen de medische beroepsbeoefenaren en medische voorzieningen van Dordrecht en Zwijndrecht of
IJsselmonde en Rotterdam. De visitatoren van Zwijndrecht en IJsselmonde
zagen hun verwachting dat in beide plaatsen "bij de gemakkelijke communicatie nauwelijks een enkel plattelands-heelmeester een sober bestaan zou
kunnen vinden", geheel beschaamd. "In deze gemeenten toch vvorden, in
verhouding tot de bevolking vele genees-, heel- en verloskundigcn aangetroffen ... en deze vinden er, zoo als uit alles wat de ondergeteekenden zagen en
vernamen gemakkelijk wasaf te leiden, geen sober of karig bestaan, maar zij
hebben een ruimen werkkring. waarin zij slechts hoogst zeldzaam door
geneesheeren uit de stad worden bijgestaan." De opkomst van het moderne
ziekenhuis en de ontplooiing van de medische specialismen zou in die
situatie binnen enkele jaren ingrijpende veranderingen brengen.
Maatschappclijke positie: een prosopografie
Van alle 199 geneeskunstoefenaren (de vroedvrouwen uitgezonderd) is door
genealogisch onderzoek getracht het beroep van de vader te bepalen,
hetgeen voor de eerste geneeskundige stand in 15 (71%) en voor de tweede
geneeskundige stand in 117 (66%) gevallen is gelukt. De meeste lacunes
betreffen uiteraard personen die in de periode v66r de invoering van de
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burgerlijkc stand zijn geboren. Het is mogelijk dal het beeld van de sociale
herkomst hierdoor enigszins vertekend is, vooral wanneer de recrutering van
de jongere generatie geneeskunstoefenaren belangrijk zou vcrschillen van de
oudere generatie. Onder de medicinae doctores bleef ruim 50% (n=15)
binnen het medisch-farmaceutisch beroep van hun vader (1 medicinae
doctor, 5 heelmeesters en 2 apothekcrs), bij de tweede geneeskundige stand
(n=117) was dit 47% (4 medicinae doctores, 48 heelmeesters en 3 apothekcrs). Van de overige beroepen kunnen voor beide groepen gezamcnlijk
(n=132) de volgende percentages worden berekend: koopliedcn en neringdoenden 9,8%c, ambachtslieden 9,8%, administratieve beroepen 9,1%,
schoolmeesters 7,6%. predikanten 6,1%-, juristen en notarissen 3%, schippers of stuurlui 2,3% en landbouvvers 1,5%). Eenmaal is sprake van resp. een
baardscheerder, een organist, een arbeider en een gepensioneerd officier.
Een sociale stratificatie van deze beroepen is niet gemakkelijk. Niet alleen
zou dit een uitvoerige theoretische inleiding en verantwoording vereisen,-''
maar bovendien zijn de hiervoor ontwikkelde criteria te veel gericht op
stedelijke gemeenschappen. Van enige differentiatie tussen geneeskunstoefenaren ten plattelande en in de steden bijvoorbeeld is in de literatuur geen
sprake. Zelfs voor de I9e eeuw gebruikt men veelal de volstrekt onbruikbare
benamingen "chirurgijns", "dokters" of "arisen".'*' Toch kan men een
globale indicatie betreffende de sociale herkomst van de geneeskunstoefenaren in het Beneden-Maasgebied geven door te stellen dat het overgrote deel (ruim 90%) van hen afkomstig was uit de kleine of de gegoede
burgerij, i.e. de hogere lagen van de "middle class"."
Opvallend is het beeld van de plattelandsgeneeskunde als familiebedrijf.
Binnen de gekozen regio zelf werd in de periode 1818-1865 de praktijk 24
maal overgedragen van vader op zoon. Van tien families waren voor 1865
meer dan twee generaties of gezinsleden in het Beneden-Maasgebied als
geneeskunstoefenaren werkzaam: de familie Bos te Ridderkerk, Buurman in
Zuid-Bcijerland, Coert in Hendrik-Ido-Ambacht, Groesbeek te Nieuwenhoorn, De Lang te Zuidland, Zwartewaal en Hellevoetsluis, Lengkeek te
Poortugaal en Rhoon, Nolen te Barendrecht en Ridderkerk en de familie
Pesant, waarvan de medische vertegenwoordigers over het gehele BenedenMaasgebied en Goeree-Overflakkee waren verspreid.
Bij het prosopografisch onderzoek zijn verder geen tijdrovende naspeuringen gedaan naar de huwelijkspartners van de betrokken genees-, heel- en
29. Vgl, het overzicht, gegeven door J. Giele en G,J, van Ocnen, "Theoric en praktijk
van het onderzoek naar de sociale structuur". Tijdschrift voor sociale geschiedenis 2 (1976)
167-186 en de litt. noot .30,
30. Vgl. met name, in \erband met dit artikel. D, Damsma en L, Noordegraaf,
"Standen en klassen in een Zuidhollands dorp", T. soc. gesch. 9 (1977) 243-269,
31. Gevolgd is de indeling. gegeven door H. van Dijk, Rotterdam 1810-1880. Aspecten
van een stedelijke samenlcving (Schiedam. 1976) 132-133,
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vroedmeesters en naar de eventuelc veranderingen in sociale status die het
huwelijk met zich bracht. Terloops werden wel enkele huwelijken geregistreerd met dochters van Bcneden-Maasse medici of apothekcrs. De vrouw
van de Zuidbeijerlandse chirurgijn Bcrnardus Johannes Buurman (17671809) bleek de weduwe te zijn van Cornelis van Iperen (1762-1796),
heelmeester te 's-Gravendeel, zodat de heelmeesters Johannes Jacobus
Buurman (1792-1852) en Martinus van Iperen (1790-1869) halfbroers waren.
Opvallend zijn ook de huwelijken van Willem van Kooten (1782-1856),
heelmeester te 's-Gravendeel, die eerst in 1807 de vroedvrouw Maria
Noorlander (1748?-1820), de weduwe van zijn collega Johannes Geervliet
(ca. 1745-1807), huwde en na haar overlijden in 1822 een huwelijk sloot met
Cornelia Maria Frederika Anna barones van Dopff (1792-1866). Ook de
meergenoemde medicus De Man was met een adellijke dame gehuwd,
namelijk Juliana Dorothea Unia barones Rengers (1791-1880).
Van een sociale mobiliteit in opwaartse richting kunnen voor de periode
1818-1865 een viertal voorbeelden worden gegeven. Het eerste betreft Frans
Christoffel Gustaaf Bolte (1829-1883), geboren te Heenvliet als zoon van een
uit Zeeland afkomstige arbeider aan het Voornse kanaal. In 1852 werd hij te
Dordrecht geexamineerd als scheeps- en plattelandsheelmeester; daarna
deed hij tot 1858 dienst als scheepsheelmeester. Deze periode werd tweemaal
onderbroken, eerst in 1854 voor het behalen van de graad van vroedmeester
en een jaar later voor een korte studie aan de geneeskundige school te
Amsterdam, hetgeen kennelijk niet lukte. Na zich in 1858 te Oostvoorne te
hebben gevestigd liet hij zich bij ministeriele dispositie van 1862 op slimme
wijze gradueren tot stedelijk heelmeester, door de Minister te herinneren aan
een circulaire uit 1851, waarin de provinciale commissies crop gewezen
werden dat de scheepsheelmeesters een volledig chirurgisch examen moesten
afleggen. Bij de discussie over de ontwerpen voor een nieuwe geneeskundige
staatsregeling kwam Bolte in 1862 met een ingezonden stuk waarin hij zelf
het opmerkelijke van deze procedure aan de orde stelde.'- De uitbreiding
van zijn bevoegdheid bracht hem overigens hetzelfde jaar in conflict met de
provinciale commissie, omdat hij weigerde zijn instrumentarium aan te
vullen tot dat van een stedelijk heelmeester. Deze weigering motiveerde hij
tegenover de commissie met de mededeling dat hij "van de bevoegdheid tot
het doen van grooterc kunstbewerkingen denkelijk wel nimmer zou gebruik
maken en dus de aanschaffing der daartoe noodige werktuigen overbodig
achtte". Dankzij een aanvullend examen verkreeg Bolte in 1870 tenslotte de
titel "arts".
Het tweede voorbeeld betreft Willem Jacob de Koe (1828-1895), geboren te
Vlaardingen als zoon van een zeilmaker. Na de geneeskundige school te

32. F.C.G. Bolte. "(Ingezonden Stuk)", Geneeskundige courant. 28 September 1862.
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3. Meester Bart, alias Bcrnardus Johannes Buurman (1817-1912), heel- en vroedmeester
te Zuid-Beijerland, In zijn hand houdt hij een verloskundige prent. Tekening uit Part.
Arch. Familie Buurman te Utrecht.
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Rotterdam te hebben doorlopen vestigde hij zich als heel- en vroedmeester te
Hoogvliet. In I860, twaalf jaarna zijn examen voor plattelandsheelmeester,
slaagde hij erin een (Nederlandstalig) proefschrift tc schrijven" en behaalde
hij de graad van medicinae doctor. Als zodanig vestigde hij zich een jaar
later te Kampen.
De laatste twee voorbeelden, betreffende Pieter Schut (1832-1872) en Jacob
Leedegang (1834-?) vcrschillen in zoverre van de beide voorgaande, dat het
hier gaat om een apothekcrs-, resp. onderwijzerszoon die beiden tot de
tweede geneeskundige stand werden toegelaten na een opleiding aan een
geneeskundige school. In 1855 breidde Schut zijn bevoegdheid van plattelandsheel- en vroedmeester uit tot die van stedelijk heelmeester. Vijf jaar
jaar later kwam hij met een bul van de universiteit van Jena bij de
provinciale commissie van 's-Gravenhage, die hem daarop admitteerde als
medicinae doctor te Nieuwveen. In 1862 vestigde Schut zich te IJsselmonde.
Jacob Leedegang, heel- en vroedmeester te Numansdorp, promoveerde in
1865 tot medicinae doctor te Bonn, welke diploma vervolgens door de
Utrechtse universiteit werd geratificeerd.''' Enkele jaren later vertrok hij
naar Utrecht (1870-1872) en vervolgens naar Dordrecht.
Behalve sociale herkomst en sociale mobiliteit is bij het prosopografisch
onderzoek ook aandacht besteed aan de leeftijden, i.e. de leeftijdsverdeling
binnen het medische beroep. In tabel 2 zijn de berekende cijfers, gebaseerd
op het verschil tussen peiljaar en geboortejaar en dus niet exact op data,
weergegeven voor de jaren 1825. 1845 en 1865.
Tabel 2: Leeftijdsverdeling van de medische beroepsbevolking van het Beneden-Maasgebied
in 1825, 1845 en 1865. I = eerste stand (MD/CD/OD). II = tweede stand fPH/SH/VMJ en
III = derde stand (VV)

Leeftijd

I

20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
Onbekend

1
1
1
1
0
0
0
0

Totaal

4

1845
II
III

1865
II
III

1825
III
II

I

11
13
7
8
4
2
0
7

0
2
2
3
2
2
0
7

3
2
1
1
0
0
0
0

14
19
14
8
3
2
1
1

1
I
0
2
2
I
0
4

1
2
1
1
0
2
0
0

10
16
17
U
9
5
0
1

0
0
1
0
0
0
0
1

52

18

7

62

11

7

69

2

I

33. W.J. dc Koe, Academisch proefschrift. bcvaiicndc ccn door de schrijver waargenomen
ziektegeval (Rollerdam, 1860),
34, Volgens de "Lijst" (noot 3) vond de promotie le Bonn plaats op 26juli 1865 en het
admissie-examen te Utrecht op 20 oktober 1865,
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Uit deze tabel blijkt dat binnen de academische medische stand rond 1845
een zekere verjonging te bespeuren viel ten opzichte van 1825. Dit proces
was midden 19e eeuw ten einde; in 1865 was zo'n 60% van de medicinae
doctores ouder dan 40 jaar en bijna 30% ouder dan 60 jaar. Ook de tweede
geneeskundige stand blijkt na 1850 een veroudering teondergaan: voor 1850
was 45 a 50% van de heel- en vroedmeesters ouder dan 40 jaar en zo'n 10 a
15% ouder dan 60 jaar; in 1865 waren dat resp. 60% en 20%. De cijfers voor
de vroedvrouwen bevestigen het reeds geschetste beeld van een snel in
omvang slinkende categoric oudere vrouwen waarvan in 1825 en 1845 zo'n
40% boven de leeftijd van 60 jaar was. Deze cijfers hebben op regionaal
niveau weinig betekenis, maar op landelijk niveau spelen ze een rol bij het
veranderend aanzien van het medisch beroep en in de ontwikkeling naar de
algehele reorganisatie van 1865. Wel kan bij het constateren van een
verhoging van de gemiddeldc leeftijd van de hier besproken beroepscategorieen gewezen worden op de betekenis daarvan voor de wetenschappelijke
achtergrond van de medische beroepsoefenaren, zeker in een tijdvak waarin
medisch-wetenschappelijke ideeen snel en ingrijpend wisselden en nieuwe
vindingen de medische praktijk op tal van punten veranderden.
Daartegenover staat dat de tweede geneeskundige stand in het BenedenMaasgebied gekenmerkt wordt door een opvallend hoog opleidingsniveau.
Met behulp van de studentenlijsten van de geneeskundige scholcn en de
examenlijsten van de provinciale commissies is nagegaan welke leden ervan
in een school- of privaatopleiding gevolgd hebben. Het blijkt dat van de 108
vertegenwoordigers van de tweede stand die zich na 1825 (de eerste
geneeskundige school begon in 1824) in de onderhavige regio vestigden, er
55 (51%) een of meer van de geneeskundige scholcn hebben bezocht. Van
hen kwamen er 41 van de geneeskundige school te Roterdam. Van de
overige scholen leverde die te Haarlem er vijf, die te Amsterdam er een en
die te Middelburg er vier. Drie heelmeesters bezochten behalve de Rotterdamse geneeskundige school nog een tweede school, namelijk resp. die te
Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. De overige heelmeesters waren opgeleid
bij hun vader (zie hiervoor), bij een heel- en vroedmeester elders (meestal te
Dordrecht of Rotterdam) of hadden zowel privaat- als schoolonderwijs
genoten. Dat alles betekent dat de Beneden-Maasregio een belangrijk
afgezetgebied is geweest van de geneeskundige scholen, in het bijzonder van
de school te Rotterdam. In 1830 telde men onder de 55 heel- (en vroed-)
meesters 3 (5,5%) oudleerlingen van de geneeskundige scholen, in 1840 liep
dat op tot 10 (17,5%) van de 57 vertegenwoordigers van de tweede stand, in
1850 tot 13 (18,8%.) van de 69 en in 1860 zelfs tot 27 (38,6%.) van de 70
geneeskunstoefenaren. In 1865 tenslotte waren van de 69 heel- en (vroed-)
meesters er 32 (46,4%) opgeleid aan een van de geneeskundige scholen.
Ervan uitgaande dat het schoolonderwijs, met alle kritiek die er op valt te
geven, in ieder geval beter was dan het merendeel van de privaat-opleidin-
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4, Jan Diik de Meyere (1836-1915). heel- en vroedmeester te Rijsoord. Portret in het
Album van het Geneeskundig Leesgezelschap, in Arch. KNMG, afd. De Zui-Hollandsche Eilanden.

gen, zeker waar het de scholen van Amsterdam en Rotterdam betrof, mag
men concludercn dat het Beneden-Maasgebied relatief hoog gekwalificeerde
geneeskunstoefenaren bezat. De visitatierapporten zullen dit nog bevestigen.
Ook voor de de maatschappclijke positie van de tweede geneeskundige stand
was de opleiding niet zonder betekenis. Dit valt althans op te maken uit de
literaire nalatenschap van Cornelis Eliza van Koeisveld (1807-1893). Zijn
boeken Fantasie en Waarheid, Schetsen uil de pastorie te Mastland en
Nalezing van een' tachtigjarige. die grotendels betrekking hebben op zijn
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predikantschap (1830-1835) te Westmaas en op het leven in het naburige
Mijnsheerenland, tekenen ons het functioneren van heel- (en vroed-)
meesters binnen de dorps- en plattelandsgemeenschap van de 19e eeuw op
het sociaal-culturele niveau van de schoolmeester, boekhouder en predikant." Van Koetsveld verhaalt van een oude dorpschirurgijn ("chirurgijnmeester geheten ... om hem te onderscheiden van den schoolmeester") die
"bij een oom van moederszijde lancet en scheermes (had) leren hanteren",
maar als plattelandsheelmeester veel meer deed dan chirurgie: "hij gaf toch
pillen verzilverd aan de hurgemeester, en in zoethout gewikkeld aan de
boeren; hij genas de kinderen van het zuur, wist de boerenknegts bij een
pleuris te laten, en de boerenmeiden bij een galkoorts tartaris emeticus te
geven, even spoedig en driemaal zo goedkoop als zijn opvolger." Deze
dorpschirurgijn uit de oude school was iemand die "zijne geheele apotheek
wel in een reiskoffer pakken kon, maar daarentegen, zonder lets van de
biologic te verstaan, misschien meer menschen genas met zijn vriendelijk
oog als met zijn gansche medicijnkist". Met de schoolmeester, de hurgemeester en de predikant behoorde de Westmaasse dorpschirurgijn tot "de
primaten van het dorp"; zij hidden er een leesgezelschap op na, brachten
vele avonden gezamcnlijk door en waren gevieren actief in de piaatselijke
afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't .Algemeen. Na de dood van de
dorpschirurgijn, in wie men Adrianus Pesant (1756-1831) herkennen kan,
kreeg Mastland in Pierre du Meaux, met wie waarschijnlijk Gerrit Oosterling (1812-1872) is bedoeld, "een gestudeerde medicus, al kwam hij maar
van de klinische school". Deze "plattelander, zooals de Doctoren hem
minachtend noemden, genas ons", aldus Van Koetsveld, "even goedkoop en
veel goedkooper, al wist hij niet, wat logarithmen-tafels zijn; ja! al maakte
hij in drie woorden latijn vier fouten. Toch gaf hem dit voor de boeren een
air van geleerdheid: — en waartoe zou 't latijn ook anders dienen?"
De maatschappclijke positie die door Van Koetsveld geschilderd is met
verwijzing naar de plaats van de medicus onder de notabelen van het dorp
en hun actieve rol in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, laat zich
door enkele concrete feiten verder onderbouwen. Van de medicinae doctores
waren er velen die een bestuurlijke functie hadden. De Brielse medicus
Arend Bisdom (1770-1835) was een reeks van jaren thesaurier van de stad,
Plooster werd in 1853 gemeentesecretaris van Den Briel en beeindigde
daarvoor zelfs zijn medische praktijk, en Van der Minne was curator van de
Latijnsche School. In dc gemeenteraad van Oud-Beijerland vindt men de
35, C,E, van K.oit&\e\d, Fantasie en HoorAf/rf (Arnhem/Nijmegen, 1945') 128 en 135156; idem. Schetsen uit de pastorie te Mastland. Ernst en luim uit hel leven van een
Nederlandse dorpsteraar (Wageningen. 1978) 29-32 en idem, Nalezing van een tachtigjarige.
Nieuwe schetsen en phantasicn (Schoonhoven. 1887) 289-301. Zie ook; J. Mathijs Acket,
"Van Koetsveld en de pastorie van Mastland" in; Verzamelde opstellen (Leiden, 1920) 2148.
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medici Cornelis Knollaert (1779-?), De Man en Peelen terug. Karel Anton
Rombach (1812-1891) ontwikkelde zich in de jaren voor 1865 tot een
bekwaam bestuurdcr: in 1865 sloot hij zijn praktijk te Hellevoetsluis en nam
hij zitting in de Geneeskundige Raad van Zuid-Holland en in de Provinciale
Staten van Zuid-Holland. Als Tweedc-Kamcrlid zou Rombach zich zeer
verdienstelijk maken bij de behandeling van de vele geneeskundige wetten en
regelingen uit de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig. In de
provinciale commissie te Dordrecht is Rombach jarenlang (1847-1865) de
belangrijkste vertegenwoordiger uit het Beneden-Maasgebied geweest. Zijn
voorgangers op deze post waren dc medicus Arend Bisdom uit Brielle en
Albertus Pesant (1764-1847) uit Strijen, dc enige plattelandsheelmeester die
ooit deel heeft uitgemaakt van de provinciale commissie van Dordrecht.
Van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zijn enkele bijzonderheden
bekend over het functioneren van het Departcment Strijen. Op de ledenlijst
van deze afdeling vindt men de meeste medici uit Strijen terug. De
belangrijkste onder hen is ongetwijfeld de eerdergenoemde Winkler geweest.
Behalve dat Winkler actief was in het bestuur van de piaatselijke NutsSpaarbank en ijverde voor de vestiging van een "bewaarschool", hield hij
voor het Dcpartement Strijen ook regelmatig lezingen. In 1861 onderhield
hij zijn dorpsgenoten bijvoorbeeld over "Dc millioenen jarenlange geschiedenis der aardkorst of der voorwereld", in 1862 over "De doelmatig
toegepaste gezondheidslecr" en een jaar later over "De trichinen in het
varkensvlees"."' In laatstgenoemde activiteit signaleert men lets van de
gezondheidsvoorlichtende taak die de medici, in het bijzonder de academisch gevormden, binnen hun dorpsgemeenschap uitoefenden.
Bij de bespreking van de maatschappclijke positie van de medische beroepsbevolking in het Beneden-Maasgebied mag tenslotte niet worden voorbijgegaan aan haar economische positie. Exacte gegevens over de materiele
welstand, gebaseerd op bclastingaanslagen op andere financiele bronnen,
zijn voor dit onderzoek niet verzameld. De indruk bestaat dat het merendeel
van de medische beroepsbevolking bepaald niet moeiteloos de dagclijksc
kost verdiende. Ook de visitatoren maken regelmatig melding van de
moeilijke economische positie van dc ivveede geneeskundige stand ten
plattelande. Niet alleen de vestiging van hulpapotheken was daarvan een
symptoom, maar ook de kwaliteit van hun artsenijwinkel en instrumentarium. Volgens de visitatoren waren de hoofdoorzaken van deze malaise ten
eerste "het vermeerderd personeel" dat in de gezondheidszorg werkzaam
was, en ten tweede de gunstige gezondheidstoestand van de bevolking in het
Beneden-Maasgebied. Van eerstgenoemde factor zijn in het voorafgaande al
voorbeelden gegeven. De tweede factor, die in de literatuur zelden of nooit
36. Gegevens ontleend aan de documentatie van het Strcckarchief Hoekse Waard
(Heinenoord).
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5. Nicolaas van der Toorn (1798-1875), heel- en vroedmeester te Charlois. Portret in
het Album van het Geneeskundig Leesgezelschap, in .^rch. KNMG, afd. De ZuidHollandsche Eilanden.

met de beroepsontwikkeling en praktijkvoering in relatie wordt gebracht,
zal hierna nog worden uitgewerkt.
De genees-. heel- en verloskundige praktijk
Over de uitoefening van de genees-, heel- en verloskundige praktijk en over
de reputatie en kwaliteit van de medische beroepsbevolking leveren de
visitatierapporten de meest uitvoerige informatie. De waarde en bruikbaarheid van deze gegevens mogcn uiteraard niet los worden gezien van de
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visitatoren, hun visie op de tweede geneeskundige stand en hun opvattingen
over de ideale uitoefening van de genees-, heel- en verloskunde. Dat
bijvoorbeeld in het rapport van 1841 betreffende de Brielse Waard zeven
winkels zier goed en vier middelmatig worden genoemd, terwijl een jaar
later deze kwalificaties resp. een- en negenmaal staan vermeld, kan toch
moeilijk worden toegeschreven aan een algehele kwaliteitsdaling van het
medisch bcdrijf in de Brielse Waard. In het kader van deze studie is dit punt
niet volledig uitgewerkt omdat dit een biografische studie zou vereisen van
de 65 visitatieteams die voor het bij dit onderzoek gebruikte bronnenmateriaal verantwoordelijk zijn geweest. In het algemeen kan worden vastgesteld
dat de Dordtse provinciale commissie niet de minst belangrijkc commissie is
geweest en dat vele vooraanstaande medici en apothekcrs, die vaak ook
landelijke bekendheid genoten, daarin zitting hadden, zoals .Adrianus
Marinus Ledeboer (1797-1887) en .Ian Bastiaan Molewater (181.3-1864) en
de apothekcrs .August Frederik van der Vliet (1812-1862) en Antonie
Guillaume de GraatT.
De visitatierapporten bclichten verschillendc onderdelen en facetten van de
genees-, heel- en verloskundige praktijk. In de verslagen komen telkens een
vijftal thema's aan de orde: (1) de controle van het heel- en verloskundig
instrumentarium, met name de staat van onderhoud en de volledigheid van
het voorgeschreven armamentarium, (2) de controle van de apotheek, i.e. de
deugdelijkheid der medicamenten, en de aanwezigheid van de voorgeschreven simplicia en composita, (3) de medische administratie, bestaande uit
recept- of formuleboeken, vaccinatieregisters en obstetrische tabellen, (4) de
gezondheidstoestand van de bevolking en het optreden van epidemieen en
(5) de algehele praktijkvoering van de betrokken heel- en vroedmeester, zijn
publieke optreden en opvattingen over de genees-, heel- en verloskunde als
wetenschappelijke disciplines.
Wat in de rapportcn opvalt zijn de uitersten. Zo rapporteerde de commissie
in 1857 over Gerrit Bos (1828-1904) te Ridderkerk dat zijn "armamentarium
ongemeen rijk voorzien en zeer goed geconserveerd was, zoodat er bijvoorbeeld een volledige amputatie-toestel, een compleet apparaat voor oogoperatien van Luer en een oogspiegel van Zehender werden aangetroffen,
benevens nog eene menigte van andere nctte en doelmatige instrumenten,
wier bezit niet bij de daartoe betrekkelijke lijst is voorgeschreven". Uit alles
was duidelijk dat men hier te maken had met een leerling van Frederik
Willem Krieger (1801-1881), die in zijn onderwijs aan de Rotterdamse
geneeskundige school onder meer ruime aandacht aan de oogheelkunde
besteedde.'^ Dezelfde loftuiting kan men horen over Cornelis van Oosten37, M.J, van Licburg. Het medisch onderwijs tc Rotterdam
1978).

1467-1967 (Amsterdam,
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6. Gerrit Bos (1828-1904), heel- en vroedmeester te Ridderkerk. Portret in het Album
van het Geneeskundig Leesgezelschap, in Arch. KNMG, afd. De Zuid-HoUandsehe
Eilanden.

brugge (1837-1870), die kort na zijn bevordering van plattelands- tot
stedelijk heelmeester (1862) bij de Parijsc instrumentmaker Mathieu een
prachtig amputatictocstcl kocht. Daarentegen was zijn apotheek geheel
verwaarloosd en kon hij de visitatoren "soms de gevraagde geneesmiddelen
niet als na lang zockcn in handen geven". Het andere uiterste van de
kwaliteit van het heelkundig instrumentarium vindt men bij Jacobus van der
Sterre te Pernis die in 1831 werd voorgehouden dat "den in alle opzigten
zeer ongunstiacn en slechtcn toestand" van zijn winkel mogelijk juridische
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gevolgen zou krijgen, "waarop door meergenoemde Kunstoefenaar werd
gezegd, dat men zijnen winkel dan maar sluiten moest, dewiji zijne
verarmden toestand niet toeliet boeten te betalen en evenmin om zijn
artsenijwinkel zoodanig interigten, als zulks bij de Wet gevordert wordt".
Hermanus Bekker (1821-1887) te Rhoon had in 1844 geen doelmatige
artsenijwinkel, "veroorzaakt door gebrek aan localiteit als inwonende in den
beperkten kring eencs huisgezins van arbeidende landlieden".
De stedelijke heelmcesters of "operateurs" ten plattelande moesten zich
volgens de wettelijke regelingen onderscheiden van de heelmeesters met
plattelandsbevoegdheid door het bezit van een uitgebreider instrumentarium, geschikt voor grotere operaties. Daartoe behoorde een amputatie-,
trepanatie- en steensnedetoestel. In dc praktijk bleken lang niet alle stedelijk
heelmeesters ten plattelande bereid of in staat om aan die verplichting te
voldoen. Deze kwestie werd in 1859 aktueel toen voor de stedelijk heelmeesters een nieuwe, nog verder uitgebreide lijst verscheen." Officieel waren
de provinciale commissies gehouden om op de naleving van dit voorschrift
toe te zien, maar in de praktijk kon men wel begrip opbrengen voor
nalatigheid. Tegenover de plattelands- en stedelijk heelmeester Jacob
Broeksmit (1837-1911), die in 1863 slechts beschikte over een instrumentencoUcctie "die zelfs een gewoon landelijk heelmeester tot schande strekken
zou", verklaarden de visitatoren in 1860 dat zij hem moesten toegeven "dat
het voors'hands moeyelijk zijn zal dezen stelregel overal en zonder onderscheid toe te passen, daar toch over 't algemeen ook die heelmeesters ten
plattelande die het radicaal van operateur bezitten, bijna nimmer in de
gelegenheid komen om als zoodanig te funaeren". Niet de financiele
onmacht, chirurgische ondeskundigheid of pure onwil werd hier doorslaggevend genoemd, maar het aanbod van chirurgische casus die meer instrumentarium vereisten dan die van een plattclandshcclrneester.
De gemiddelde toestand van het instrumentarium laat zich goed samenvatten door een citaat uit het rapport van de visitatoren van de Hoekse Waard
in 1857. die tot de conclusie waren gekomen
"dat ten plattenlande, de gelegenheid tot het verriglen van kunstbewerkingen, zelfs
van de eenvoudigste. slechts hoogst zeldzaam voorkomt, terwijl de vochtigheid der
meeste dorpswoningen het onderhoud en de goede bewaring der weinig gebruikte en
ligt verroestende instrumenten moeylijk maakt. Veel werktuigen worden weliswaar
aangcschaft. omdat de provinciale geneeskundige Commissie het bezit daarvan
verpligtend maakt. maar de eigenaar stelt zich reeds bij den aankoop voor, dat zij
nimmer door hem zullen aangcwcnd worden, Geen wonder alzoo, dat hij nu en dan
verzuimd. ze van aanklevende roestvlekken of andere onreinheden te ontdoen,"

Slechts een enkele verzameling, zoals die van Bos en Van Oostenbrugge,
38, Zie de Circulaire van de Commissaris van dc Koning in Zuid-Holland. dd, 19
augustus 1859, nr. 91.
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getuigde "van de zucht der eigenaars om zich als wetenschappelijk Heelmeester te blijven vormen en ontwikkelen". Sommige heelmeesters bleken
zelfs niet in het bezit van de meest essentiele instrumenten, zoals hechtnaalden, bougies of speldcn, Trocarts en slagaderpincetten behoorden ondanks
de verplichting deze "schouwbaar voorhanden te hebben" tot de zeldzame
bezittingen. De verloskundige tang vormde op dit beeld ccn eenzame
uitzondering.
De verloskundige praktijk was het werkterrein van de artis obstetriciae
doctor, de vroedmeester en de vroedvrouw, Zoals gezegd zag de laatstgenoemde groep haar arbeidsveld gaandeweg veroverd door mannelijke
verloskundigcn. Het eerst was dit proces voltooid in de Brielse Waard; de
laatste vroedvrouw in deze regio was Adriana Mol-Wesselaar (ca. 17731841) te Hellevoetsluis. In de Zwijndrechtse Waard bleef na de dood van de
Barendrechtse vroedvrouw Tcuntjc Knieriem (ca. 1810-1859) alleen nog de
oude Grietje Roodenburg (1793-?), wier praktijk behalve door vroedmeesters ook voortdurend belaagd werd door onbevoegden, zoals zij in 1856 al
aan de visitatoren liet weten. Een jaar later beendigde zij haar praktijk, al
bleef haar naam tot 1865 nog op de provinciale lijsten staan.
Het langst handhaafden zich enkele vroedvrouwen in de Hoekse Waard.
Toch moesten de visitatoren in 1861 ook van deze regio vaststellen dat door
de vele concurrentie "het ligt te begrijpen is, dat de vroedvrouwen, hoe
gering in aantal, in dit district evenmin als elders ten plattelande ... een
uitgebreide werkkring of een betamclijk levensonderhoud in de uitoefening
harer kunst vinden". Het ging hierbij om Apolonia Kastclein-Dc Bruyne
(1822-1873) te 's-Gravendeel en Johanna Christina Kaufmann (?-1884) te
Numansdorp, die beiden "op zeer beperkte schaal" haar kunst uitoefenden.
Uit het voorafgaande volgt duidelijk dat de verloskunde een belangrijkc
bron van inkomsten vormde voor de tweede geneeskundige stand. Nadat in
1838 het verbod op de gecombineerde uitoefening van de academische
medische bevoegdheden was opgeheven, bood ook de eerste geneeskundige
stand concurrentie. Hoe dit krachtenveld van verloskundige bevoegdheden
zich feitelijk heeft ontwikkeld is moeilijk te reconstrueren. Opvallend is dat
de scherpe daling in het aantal vroedvrouwen vooral rond 1840 ligt.
Daarentegen is ook bekend dat er vroedmeesters zijn geweest die in deze
periode met vroedvrouwen overeenkomsten sloten of hun tractemcnt geheel
of gedeeltelijk al"kochten. In 1839 bijvoorbeeld rapporteerden dc visitatoren
dat er te Barendrecht en Heerjansdam twee vroedvr'^iiwen (resp. Teuntje
Knieriem en Frouke Everts-Bcrgman) waren gevestigd, "op verzoek der
vroedmeesters aldaar, welke zelven in het te geven tractemcnt haar tegemoet
kwamen". Voor zover het de armen aanging speelden ook de gemeente- en
kerkbcsturen een rol door het al of niet contracteren van piaatselijke
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vroedvrouwen. Een bijzondere situatie bestond te Geervliet en Heenvliet,
waar tot 1832 de benoeming van vroedvrouwen door het polderbestuur
geregeld werd.''^
Obstetriciae doctores, vroedmeesters en vroedvrouwen waren verplicht
jaarlijks verslag te doen aan dc provinciale commissie, de eerste twee
categorici^n over "alle moeijelijkc, tegennatuurlijke en instrumentverlossingen", de derde categoric over "de gevallen, welke zij, niet dan met moeite, of
door keering. de verlossing heeft kunnen verrigten, alsmede van die, in
welke zij de hulp van een doctor in de verloskunde of vroedmeester heeft
noodig gehad".''° Waar deze verslagen of verloskundige tabellen, die volgens
telkens wijzigendc voorschriften werden opgemaakt, zijn bewaard vormen
zij een rijke bron voor bcstudering van het verloskundig gebcuren."" Voor de
regio Beneden-Maas is echter niet meer bewaard dan wat losse stukken die
naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn doorgezonden en kan
bovendien gebruik wc^rden gemaakt van enkele verloskundige publikaties
van medici uit het onderhavige territoor. In het weinige archiefmatcriaal
vindt men in ieder geval duidelijk het protest terug dat rond 1840 algemeen
werd gehoord tegen de voorgeschreven nieuwe verloskundige tabellen. De
visitatoren van de Hoekse Waard noteerden in dat jaar "de bijna eenparige
betuiging der moeyelijkheid om naar waarheid de nieuwe verloskundige
tabellen in te vullen. omdat de beantwoording van onderscheidene voorgestelde vragen, ten plattelande ten eenenmale ondoenlijk is wegens het korte
tijdbestek waarin zich de zwangere vrouwen aan de zorgen en het toezigt
overgeven van den verloskundige". Uit een samenvattend commentaar
betreffende de verloskundige praktijk dal in 1846 aan dc visitatierapporten
van het Beneden-Maasgebied werd tocgevoegd, blijkt dat slechts drie
vroedmeesters gewoon waren volledige tabellen in te sturen: Gerard de Lang
(18I7-I897) uit Hellevoetsluis, Anthonie Schuld (1799-1866) uit Zwijndrecht
en Philippus Groesbeek (ca. 1797-?) uit Nieuwenhoorn. Het merendeel van
de gerapporteerde bijzonderheden had betrekking op de kering (op de voet
of het hoofd), het gebruik van het perforatorium, problemen met het
verwijderen van de nageboorte en het gebruik van de helLiooin of de
verloskundige tang. In 1859 publiceerde de eerdergenoemde Rombach een
samenvatting van de Zuidhollandse (ressort Dordrecht) tabellen, waarin
echter geen bijzondere mededelingen betreffende het Beneden-Maasgebied
39. Zie Waterschapsarchief De Brielse Dijkkring. inv, nr. 79, resoluties Schout. Burg.
en Schepenen van Geervliet en Heenvliet, dd, 6 december 1768 en inv. nr, 207, brief dd, I
juli 1816van Dijkgraafen Heemraden van Polder Heenvliet aan de gemeente Heenvliet en
brief dd, 1832 van Cie Polders Ingelanden aan Dijkgraaf, Zie ook H,E, Henkes,
"Chirurgijns en vroedvrouwen in Geervliet in de 17c en I8eeeuw", in; F, van Hoorn. red.
Geervliet 600 jaar stad (Ronerdam. 1980) 195-216, i.h.b, 208-212,
40. Verzameling van Wetten. 195 en 198.
41. Zie Drogendijk. De verloskundige voorziening, 132-144.
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te vinden zijn,'*' Tien jaar eerder had Rombach al van zijn belangstelling
voor de verloskundige praktijk in ruime zin blijk gegeven, toen hij een
Bakersboekfe publiceerde, waarin werd opgesomd "wat een baker moet
weten en kunnen doen".'"
Dat de keizersnede tot de zeldzame ingrepen behoorde, die slechts door
enkele verloskundigcn kon worden uitgevoerd. leert ons het verslag van de
Nieuwenhoornse genees-, heel- en verloskundige Johannes Arie Groesbeek
(1828-1897) over de bevalling van een 21-jarige vrouw uit Nieuw-Helvoet,''^
Na overleg met zijn vader Simon Groesbeek (1800-1892), "een alhier in de
praktijk grijs geworden en ervaren verloskundige" en de chirurgiae en
obstetriciae doctor Rombach zag hij voor de vrouw geen andere behandelwijze dan de sectio.
"Na eenige voorbereiding had dc barcnde beslotcn zich aan de operatic te onderwerpen. en had ook de familie daar niets tegen, waarom wij ovcrgingen in de kleine
planken woning. die door een klein raam slecht verlicht werd. eene tafel zoo veel
mogelijk tot operatie-tafel te vormen. terwijl op eene naastbijstaande boerenkist de
instrumenten en verdere benoodigdheden tot de operatic werden in orde gebragt, De
vrouw verlangend om van hare smarten verlost tc worden, want de arbeid was steeds
regelmatig voort blijven gaan, zonder dat het indringen van het hoofd lets vorderde,
legde zich met goeden moed op het door ons gemaakt toestel neder, waarop zij al
spoedig door eenige inhalatien van chloroform bcdwelmd, als ingeslapen scheen,
waarna onze hooggeachte Dr, Rombach. met zijnen bekenden moed en met vaste
hand de operatic volbragt,"

Naast de verloskundige praktijk vormde de geneesmiddelenleverantie een
belangrijkc bron van inkomsten voor de plattelandsheelmeesters. In het
algemeen komt men daarover in de visitatierapporten weinig klachten of
negatieve uitlatingen tegen, Ook de invoering van de Pharmacopoea Belgica
(1821) en de Pharmacopoea Neerlandica (1851) leverde kennelijk geen
problemen. Wel gaf de vergifkast regelmatig aanleiding tot vermaningen,
hetzij over de inhoud, hetzij over de vergrendeling ervan.
De meeste grondstoffen voor hun apotheek kochten de plattelandsheelmeesters bij de apotheken in het Beneden-Maasgebied. Een uitzondering

42. K..A, Rombach, "Eenige statistieke opgaven uit de jaarlijkse verloskundige verslagen der provinciale commissie van Zuid-Holland, ressort Dordrecht", NTG 3 (1859)
296-298.
43. K.A. Rombach, Bakershockjc. of aanwijzing. wat een baker moet weten en kunnen
doen (Utrecht-Amsterdam. 1849). Vgl. A.de Knecht-Van Eekelen. "Bakerboekjes in de
19e eeuw: een aanvulling", Tijdschrift voor de geschiedenis der genceskunde, natuurwetenschappen. wiskunde en techniek 4 (1981) 45-47, Zie in dit verband ook Rombachs
mededeling "De uittering der jonggeborenen (Atrophia tenellorum s, lactantium)",
Nederlandsch tijdschrij't voor verloskunde, ziekten der vrouwen en der kinderen. 5 (1852) 2141,
44. J,A, Groesbeek, "Een geval van sectio caesarea met gelukkigen atloop voor
moeder en kind", NTG 2 (1858) 19-20.
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was het moederkoorn (secale cornutum), waarmec de rogge regelmatig zo
ernstig besmet bleek te zijn, dat vroedmeesters er gemakkelijk hun voorraad
secale mee op peil konden houden. Tegelijk was deze roggebesmetting de
oorzaak van de hoge frequentie van vroeggeboorte in het Beneden-Maasgebied.
Van de receptuur konden de visitatoren jaarlijks kennis neinen dankzij de
verplichte administratie van de afgegeven recepten. Voorschrift was dat de
boeken chronologisch werden ingedeeld. Enthousiast rapporteerden de
visitatoren in 1857 dat de heel- en vroedmeesters De Groot en Coert een veel
beter systeem volgdcn, ook al was dat niet wettelijk toegestaan. In hun
formuleboeken waren "de recepten niet bij volgorder, dagelijksch ingeschreven, maar voor ieder hoofd (gebruiktcn zij) eene afzonderlijke bladzijde,
zeker in hun gemak, maar ook volgens hun gevoelen doelmatiger voor de
Commissie als zijnde op die wijze beter in staat het beloop van iedere ziekte
met de voorschriften te kunnen nagaan".
De vaccinatieregisters boden de visitatoren zicht op de praktijk van de
koepokinenting. De Dordtse commissie toonde zich op dit terrein zeer alert
en actief: al in 1819 gaf zij ccn Handleiding tot de kennis der enting met
Koepokslof uit, bedoeld "ter inlichting voor de Heelmeesters ten platten
lande onder haar ressort".'" Ook de landelijke overheid besteedde regelmatig aandacht aan de zaak der vaccinatie, onder meer door het uitvaardigen van verschillendc circulaires en regelingen, en met name door het
beloningenstelsel voor het verrichten van een bepaald aantal vaccinaties.''*
De waarde die de uitgereikte vaccinatiepenningen vertegenwoordigde bood
een welkomc beloning voor het vaccineren dat door de doctoren en
plattelandsheelmeesters gratis werd verricht. Toen dan ook in 1843 het
beloningsstelsel verviel, was er voor de heelmeesters weinig reden meer om
zich toe te leggen op de vaccinatie, De visitatoren van dc Brielse Waard
tekenden in I860 uit dc mond van Walter Henri Drost (1827-1903) te
Hekelingen "de naicve bekcntenis" op, dat "de gehele kwestie ligt in de
betaling. Als 't niet gratis geschieden moest, zou er heel wat meer worden
gevaccineerd, maar zo ze 't al toelaten, — en dat is wel te verkrijgen — de
boeren hebben er geen geld voor over, hoe welgesteld ze ook mogen zijn.
Daardoor verlamt eindelijk de ijver der genecskundigen". Overigens lijkt het
crop dat veel medici en heelmeesters de onbetaalde vaccinatie voor lief
wilden ncmen. omdat het een uitstekende aanleiding was om zich in

45, Handleiding tot de kennis der enting met koepokslof. voornamelijk ter inlichting voor
de Heelmcesters ten plattelande onder haar resort (sic) opgesteld en uitgegeven door de
Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en toevoorzigl. residercnde te Dordrecht (Dordrecht, 1819).
46. Een overzicht van alle regelingen vindl men in de dissertatie van W, Dicke, De
vaccinatie (.Amsterdam, 1892),
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gezinnen te introduceren en zo de genees- of heelkundige praktijk uit te
breiden. Bovendien kwamen er gemeenten die in het belang van de zaak een
betalingsregeling met de piaatselijke vaccinateur troffen (1861: Numandsorp
en Zuid-Beijerland).
De cijfers die de visitatierapporten bieden betreffende de aantallcn vaccinaties behoeven hier geen nadere vermelding. Van belang is wel om uit deze
rapportcn te zien welke rol de genees- en heelkundige stand heeft gespeeld
bij de propaganda voor de vaccinatie. Vooral in de Hoekse Waard
betekende het aanprijzen van de koepokinenting toch veelal dat men in
botsing kwam met de piaatselijke autoriteiten, de predikant, de schoolmeester en de ouders, wanneer die om godsdienstigc redenen of vanuit een
algemeen "volksoordeel" bezwaren hadden. Toch gaf de Dordtse commissie
in 1858 bij monde van de visitatoren van de Brielse Waard als haar
overtuiging te kennen "dat in het belang der vaccinatie ten plattenlande
verreweg het meeste te verwachten is van een crnstigen wil en onvermoeiden
ijver der geneeskunstoefenaren zelve, wier invloed ook bij de gemeentebesturen in den regel groot genoeg is, om de door hen wenschclijk geachte
verordeningen en bepalingen met klem te doen handhaven". Waar deze
religieuze bezwaren geen rol speelden, viel daarentegen een eendrachtig
samenwerken met de dorpsnotabelen te bespeuren.
Het vierde vaste thema in de visitatierapporten, namelijk de berichtgeving
over de gezondheidstoestand en epidemieen, is behalve voor de epidemiologische en demografische geschiedschrijving, die hier niet aan de orde is,
ook voor een studie over de medische beroepsbevolking van belang. Uit de
rapportcn valt gemakkelijk op te maken dat de omvang van de geneeskundige praktijken, zowel van medicinae doctores als van plattelandsheelmeesters, in belangrijkc mate werd bepaald door het optreden van epidemieen. Behalve de bekende 19e-eeuwse epidemieen van mazelen, pokken,
typhus en difterie, werd het Beneden-Maasgebied ernstig geteisterd door
tussenpozende koortsen, met name de malaria. De "Brielsche koortsen"
waren een begrip bij de vaderlandse genecskundigen.'*' In hun verslag van
1858 maakten de visitatoren van Voorne en Putten melding van de
problemen die de vele koortstypen voor de medicus opieverden: de endemische malariakoortsen hadden zich dat jaar niet slechts gepresenteerd
"als hardnekkige anderdaagsche of derdendaagsche koortsen, maar hier en
daar ook in gevaarlijke vormen. die de schcrpzinnigheid van den diagnosticus op de proef stelden en eene spoedig ingrijpende en krachtig
koortswerende geneesmethode vereischten". Van belang was hierbij de

47. Vgl, de bekende studies van N.H, Swellengrebel en P,J,J, Honig. "Bijdrage tot de
geschiedenis der malaria in Nederiand". Bijdragcn tot de geschiedenis der genceskunde 5
(1925) 109-126. 6(1926) 23.3-249 en 289-.100 en 8(1928) 1-10. betreffen meest de vroegere
epidemieen die hier onder dc term malaria zijn ondergebracht,
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invoering van het gocdkopc kina en de kinazouten ter vervanging van het
veel duurdere, en dus ook veel spaarzamer voorgeschreven kinine. Gedetailleerde gegevens met klinische beschrijvingen en opgave van de therapie van
de hier bedoelde epidemieen vindt men in de verschillendc publikaties van
Rombach in Moll en Van Eldik's Practiseh Tijdschrift voor de Genceskunde
(1835-1837), in Heije's Archief voor Genceskunde (1843) en in het Nederlandsch Lancet (I847).''" Ook de roodvonkepidemie van 1846 en de pokkenepidemie van 1848, beide te Hellevoetsluis, werden door Rombach in de
medische pers besproken.'*'^
Ook na een malaria-epidemic bleven de gevolgen nog lang zichtbaar, zoals
blijkt uit de volgende mededeling van de Brielse visitatoren.
"Algemeene zwakte der voormalige lijders en buitengewone gevoeligheid voor
temperatuurswisselingen en andere uitwendige invloeden, schijnbaar ongemotiveerde
recidiven der vroegere koortsaanvallen — velerlei vormen van watcrzucht, miltaanzwellingen, enz. Uit dit alles was maar al tc duidelijk optemaken. welke treurige
verwoestingen de malariakoortsen onder onze landgcnooten aanrigten. niet slechts
door den dood des slagtotfcrs die aan de gevaarlijkstc vormen dezer ziekten bezwijken,
maar evenzeer of zelfs in hoogere iriatc. door den langcn nasleep van kwalen en de
verminderde levensenergic, die zich bij de hersleldc lijders, ja — men zou wel zeggen
bij de geheele bewilkmg der malariadistrikten, ook na het ophouden der bijzondere
epidemieen. nog gcdurende zulk een lange periode hinderlijk doet gevoelen",

Toch rapporteerde hetzelfde verslag van de Brielse Waard uit 1860 "dat men
zich in verscheidene jaren niet in een zoo gunstigen algemeenen gezondheidstoestand der bevolking had mogen verheugen"! Wanneer in de visitatierapporten gesproken wordt over een gunstige gezondheidstoestand wordt
kennelijk het uitblijven van epidemische ziekten bedoeld,
Een onderbouwing en tegelijk nuancering van rapportcn van de visitatoren
betreffende de gezondheidstoestand vindt men in een tweetal artikelen van
Gerard de Lang over Hellevoetsluis. Daarin reageerde De Lang begin jaren
zestig op het "kwaad gerucht" dat over Hellevoetsluis de ronde deed, "alsof
men er een bijna zeker lijden, ja zelfs eenen waarschijnlijken dood tegemoet
ging". Al moest De Lang toegeven,

48. K.A. Rombach. "Beschrijving der epidemic van tussenpoozende koortsen, in den
herfst van 1834 te Hellevoetsluis waargenomen", Practiseh tijdschrift voor genceskunde 14
(1835) 97-140; idem, "lets over het gebruik van het sulphas quininac in de anderdaagsche
koorts". Idem 16 (1837) 349-360; idem, "Over tusschenpoozende koortsen en hare
gevolgen", .Archief voor genceskunde 3 (1843) 28.5-305 en idem, "lets over de in het jaar
1846 geheerscht hebbende koortsen". Nederlandsch lancet, nwe serie 2 (1846) 605-617. Zie
van dezelfde auteur ook; "Proeve eener vergelijking van onze kennis der tusschenpoozende koortsen inet die van de vorige eeuw", NTG 4 (1860) 201-216.
49, K,A, RoiTibach. "Waarneming eener roodvonk epidemic te Hellevoetsluis in het
jaar 1846". Ned. lancet, nwe serie 2 (1846) 229-261 en idem, "Overzicht eener epidemic
van kinderpokken, welke in het jaar 1848 le Hellcvoclsluis geheerscht heeft". Idem 6
(1850) 397-415,
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"dat tusschenpoozende koortsen, die onaangcnamc gasten, die zoo vaak het levensgenot vermindcren. hier vaak hecrschende zijn en dikwijls epidemisch zich voordoen,
en dat personen die gcdurende zulk eene epidemic alhier eenigen tijd vcrtocvcn. zelden
geheel daarvan verschoond blijven (en) ... dal epidemiei.Mi van anderen aard, vooral
van ziekten, die zich door contagium voortplanten. dikwijls hier voorkomen; eene
omstandigheid waartoe de gestcldheid der gemeente als zeeplaats, de drukke scheepvaart. het vcelvuldig aankomen van en verkeer met vreemdelingen; de zeer bekrompene ruimte tot woning van het grootste deel der inwoners en andere schadelijke
momenten. wel gereede aanleiding geven".

Toch meende De Lang op grond van een uitvoerige statistiek te kunnen
aantonen dat dit beeld "op verre na niet van dien aard (is) als men zich
voorstelt".'"
Hoe relatief de 19e-eeuwse kwalificaties van de gezondheidstoestand ook
mogen zijn, voor de medische beroepsbevolking waren de vcrschillen
duidelijk merkbaar in hun praktijk. "Zoo wij al eenige klagten van
chirurgijns mogten melding maken, gelijk het geval niet is", schreven de
visitatoren van de Zwijndrechtse Waard in 1836, "dan zoude het die zijn
over de door hen aldus genoemde epidemic van gezondheid die onafgcbroken door alle saisoenen heeft voortgeduurd". Tien jaar later lieten de
genees- en heelkundigen uit dezelfde regio weten dat velen door het
uitblijven van epidemieen "met moeite in de bchocften van hunnen huisgezinnen voorzagen". Dergelijke berichten over "eene sints jaren ongekende
rust" (Hoekse Waard 1861) of "bijna overmatige rust" (Brielse Waard 1863)
laten zich niet direct combineren met de berichten over de welvaart onder de
medische beroepsbevolking van het Beneden-Maasgebied. Voor de plattelandsheelmeesters zal men in ieder geval rekening moeten houden met het
feit dat zij in principe uit een drietal bronnen hun inkomsten putten,
namelijk de verkoop van geneesmiddelen. het verrichten van heelkundige
bewerkingen en het assisteren bij bevallingen. De veranderingen in de
morbiditeit gcdurende de periode 1818-1865 en in de chirurgische en
obstetrische mogelijkheden moeten aanleiding zijn geweest tot een zodanige
accentverschuiving tussen de drie genoemde activiteiten, dat van een redelijk
inkomen sprake kon zijn. Plattelandsheelmeesters die om reden van een
gebrekkige opleiding of onvoldoende "aanbod" van chirurgische patienten
niet in staat waren hun heelkundige praktijk uit te breiden, zullen bij een
gunstige gezondheidstciestand en dus verminderde geneesmiddelenhandel
het eerst de nadelige gevolgen van hun economisch bestaan hebben gemerkt.
Tenslotte vraagt ook de praktijk van de geneeskundige armenverzorgingeen
aparte vermelding. In het voorafgaande is reeds gesproken over het
aanbcstedingsstelsel en werd het jaar 1829 als omslagpunt aangewezen.

50. G. de Lang. "De gezondheidstoestand in de gemeente Hellevoetsluis gcdurende de
jaren 1860 en 1861".,VrC 6 (1862) 195-198 en idein. "... gcdurende het jaar 1^863", ATG 8
(1864) 324-327,
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Allerlei wantoestanden, veroorzaakt door de veel te lage vergoeding waarmec de genecskundigen genoegcn namen, leiddcn in jaar tot de allcondiging
van een Koninklijk Besluit, waarin de levering van medicamenten ten
behoeve van de geneeskundige armenverzorging volgens aanbesteding verboden werd en de gemeenten verplicht werden tot invoering van het
declaratiestelsel. Een jaar later werd de daarbij onmisbare Pharmacopoea
pauperum mctdeprovinciaal vastgesteldegeneesmiddelentaxegepubliceerd."
Deze farmacopee werd alle geneeskunstoefenaren vanwege de provinciale
commissie gratis uitgereikt.
Uit de visitatierapporten blijkt echter dat deze wettelijke regeling pas op veel
langere termijn effect heeft gehad. Slechts enkele gemeenten gaven aan de
regeling gevolg. dc andere zetten het door de provinciale commissie zo
verfoeide systeem van aanbesteding ongewijzigd voort. Find jaren dertig
was men alleen in de Zwijndrechtse Waard bijna geheel overgegaan op de
nieuwe regeling; in de Hoekse en vooral de Brielse Waard slaagde men er
niet in het declaratiestelsel algemeen in te voeren. In 1857 rapporteerde de
provinciale commissie over de heelmeester Nicolaas Blank (1826-?) die te
Numansdorp de genees-, heel- en verloskundige zorg voor circa 70 gezinnen
van de Nederlands Hervormde diaconie op zich had genomen "voor den
ellendigen aanbestedingsprijs van /' 39,70 in het jaar", inclusief de levering
der medicamenten. Waar men wel de declaratie van de geneeskundige
armenzorg had toegestaan, was veelal de nieuwe, even nadelige regeling
ingevoerd van het behandelconsent: voor iedere behandeling moest dan
vooraf toestemming worden gevraagd aan het kerkelijk of burgerlijk
armbestuur. Bevallingen konden apart worden gedeclareerd. Verder bestonden er grote vcrschillen in de wijze waarop de medische beroepsbeoefenaren werden gecontracteerd: in sommige gemeenten stelde men alleen
aan op dc declaratiebasis, elders koos men voor een contract met een vast
honorarium, aangevuld met te declareren extra kosten van behandeling en
medicamenten. Bovendien verschilde het per plaats of een bepaalde geneeskunstoefenaar meerdere jaren in dienst werd genomen of dat "de geneeskundige bediening der armen" jaarlijks wisselde. Dat laatste bood weer de
gelegenheid om de genees,- heel- en vroedmeester te contracteren tegen de
laagste vergoeding voor een maximum aan prestaties. Vooral in de Brielse
Waard, waar de concurrentie het hevigst was, bood dit systeem, toen
eindelijk het aanbestedingssysteem vaarwel werd gezegd, de autoriteiten
gelegenheid toch een zo goedkoop mogelijk declaratiestelsel te organiseren.
Een geheel nieuwe bron van inkomsten, vergelijkbaar met die uit de
armenpraktijken, waren de ziekenbussen die begin 19e eeuw tot bloei
kwamen. De meest algemene vorm van een dergelijke verzekering was
51. Verzameling van Wclicn. 301-302 en de Pharmacopoea
Meridionalis ('s-Gravenhage. 1930).
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gekoppeld aan het oude verschijnsel van de begrafenisfondsen; daarnaast
waren er ook fondsen die door medische beroepsbeoefenaren werden
geexploiteerd." In de Beneden-Maasregio werd de discussie over dergelijke
ziekenbussen, doktcrsfondsen en societeiten rond 1850 actueel voor de
geneeskunstuitoefening te Brielle en omgeving. In 1847 constateerden de
visitatoren van de Brielse Waard dat "deze inrigtingen verder op het
platteland zich aanvangen te verspreiden". Te Hellevoetsluis waren er toen
twee fondsen met een totaal van 1100 verzckerden, "waaronder zeer
notabelen..."! In Brielle was een ziekenbus, met een zeer groot aantal
verzckerden, waaronder ook tal van inwoners uit Zwartewaal. Behalve deze
notitie uit 1847 ontbreken verdere gegevens. Pas na 1865 zou de ziekenfondskwestie actueel worden.
Wetenschappelijke activiteit en beroepsorganisatie
De visitaties van de provinciale commissie bedoelden ook een opvoedende,
soms zelfs moraliserende functie te hebben. In 1844 werd dat duidelijk
verwoord door de visitatoren van de Brielse Waard.
"Dat onderzoek (i.e. de visitatie \,L.) stelt dc Commissie in staat om met juistheid
over den leruggang, stilstand of voortgang op het gebied der wetcnschap en kunst van
hen die bczochl worden te kunnen oordcclcn, terwijl deze laatsten, door de jaarlijksche
herhaling daarvan zich beijveren en aangespoord worden om op de noodige ondervragingcn en aanmerkingcn zoodanige inlichtingcn te geven. als kunnen strekken om de
commissie te overtuigen dat zij hun zoo cdel vak, niet slechts als een bloot middel lot
broodwinning beschouwcn. maar ook door een hooger gcvoel verwarmd. de grenzen
van het practiseh nut, afhankelijk van den wetenschappelijken voortgang onzer dagen.
meer en meer trachten uit te breiden".

Een voorbeeld van meer moraliserend optreden, buiten dat met betrekking
tot dronkenschap, levert het verslag van een bezoek in 1860 aan de
Hoogvlietse heelmeester De Koe, die toen volop bezig was met de voorbereiding van zijn proefschrift en zijn praktijk daardoor enigszins verwaarloosde. "De ondergetekenden spoorden hem aan, om later door zijn
voorbeeld het bewijs te leveren, dat een hoogere wetenschappelijke rang niet
tot slofiieid of nalatigheid behoeft aanleiding te geven maar integendeel met
groote naauwgezetheid, 66k in de vervulling der gewone dagelijksche
verpligtingen kan gepaard gaan".
Wetenschappelijke activiteiten werden door de visitatoren, met hun academische allure, dankbaar gesignaleerd. In 1841 meldde het rapport van de
Zwijndrechtse Waard dat sommige heelmeesters daar "zelfs niet onbekend
(waren) gebleven met de latere voortgang der kunst waartoe de lezing onder

52. Vgl, J, A, Berger, Dc geschiedenis van hel ziekenjbndswezen in .VtY/ff/«/«/(VI issingen,
1930).
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elkander van wetenschappelijke tijdschriften stellig zal bijgedragen hebben",
Indirect werd daarmee gewag gemaakt van het Geneeskundig Leesgezelschap "Tot Nut en Oefening", dat begin januari 1836 werd opgcricht door
Ottho van Haeften de Kock (1798-1855) uit Heerjansdam, Bcrnardus Bos
(1799-1864) te Ridderkerk, Cornelis Lecnhccr (1809-1861) te Rijsoord en
Jan Hendrik Coert (1812-1891) uit Hendrik-ldo-,Ambacht. In het jaar van
oprichting telde dit gezelschap, dat tot 1894 heeft bestaan, 15 leden." Ook in
Brielle heeft een geneeskundig gezelschap bestaan: in mei 1848 liet dat
gezelschap aan .lohan Nicolaas Ramaer (1817-1887), de secretaris van de
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (toen'nog in oprichting),
weten dat het bereid was zich te scharen achtcr de idealen van deze nieuwe
beroepsorganisatie,'"' Hoewel over het Brielse geneeskundige gezelschap
geen verdere bijzonderheden bekend zijn, lijkt het waarschijnlijk dat de heelen vroedmeester Willem Ernst Ludeking (1802-1882) de spil, zo niet de
oprichter, van dit gezelschap is geweest. Voor zijn vestiging te Brielle (1833)
was deze productieve geneeskunstoefenaar al de stuwende kracht geweest
van een "Gezelschap van plattelands Genees-, Heel- en Verloskundigcn op
het Eiland Flaccee".^''
De toezegging aan Ramaer van het geneeskundig gezelschap te Brielle leidde
vooralsnog niet tot oprichting van een piaatselijke of regionale afdeling van
de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Het lidmaatschap van de
Maatschappij was daaroin aanvankelijk alleen mogelijk via de zogenaamde
Algemene Afdeling die direct onder het hoofdbestuur functioneerde of via
de Afdeling Dordrecht en Omstreken. Laatstgenoemde afdeling werd in
1856 opgeheven, mogelijk ten gevolge van de oprichting in 1855 van de
Afdeling Llsselmonde. Het ledcntal van deze nieuwe afdeling, waarvan de
eerdergenoemde Gerrit Bos en zijn collega's Joseph Willem Frederik
Scheffer (1815-1879) en Hendrik de Groot (1822-1882) een centrale rol
speelden,^*' klom tussen 1855 en I860 van negen tot 13 leden. De onverwachte opheffing van de afdeling in 1860 wordt mogelijk verklaard door het
feit dat de geneesheren van het eiland IJsselmonde, ook zij die geen lid van
de Maatschappij waren, herhaaldelijk een eigen geluid hadden laten horcn in
de landelijke discussie over de herziening van de geneeskundige staatsregeling. De Maatschappij tot bcvcirdering der Geneeskunst was immers niet
bepaald de meest geschikte organisatie om de belangen van de plattelands53. J.A. Crezee. "Het geneeskundig leesgezelschap" in: Blonk. red,. Van dokters en
dorpen. 23-24.
54, Zie M,J, van Lieburg, "Genceskunde en medische professie in hei genootschapswezen in Nederiand in de eerste hclft der 19e eeuw". Dc Negentiende Eeuw. Documentaliehlad wcrkgroep I9e eeuw 1 (1983) 12.3-145, i,h,b, noot 121.
55. Ibidem, noot 126.
56, Zie de ledenlijst en verslagen van de Maatschappij. in; Tijdschrift der Nederlandsche
maatschappij tot bevordering der geneeskunst 7 (1856) 197 en NTG 2 (1858) 388.
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heelmeesters te verdedigen. In 1859 ondertekenden 23 geneeskunstoefenaren
uit de Zwijndrechtse Waard een adres aan de Tweede Kamer waarin zij
lieten weten bezorgd te zijn dat met de komst van arisen "het crediet van den
Plattelands-Heelmeester bij het publiek geheel verloren (zal) gaan". De
tweede geneeskundige stand liep daardoor gevaar "van geheel te worden
vernietigd", en dat terwijl volgens het adres de plattelandsheelmeester in
meer vakken was geexamineerd dan van de toekomstige arts werd geeist."
In 1862 protesteerde De Groot, de voorman van de inmiddels opgeheven
afdeling IJsselmonde, namens zijn collega's op het eiland tegen het adres dat
de Maatschappij aan de Tweede Kamer had verstuurd in verband met het
opnieuw gewijzigde ontwerp van Wet op dc geneeskundige staatsregeling.'*
Deze serie bezwaarschriften getuigen van een betrekkelijk hoog organisatieniveau van de plattelandsgeneesheren in de Zwijndrechtse Waard. Binnen
het hier besproken tijdvak volgde in augustus 1864 nog de oprichting van de
Geneeskundige Kring "Het Eiland IJsselmonde" door ccn negental genees-,
heel- en vroedmeesters.''*
Van de andere subregio's toonde alleen nog de Hoekse Waard enige
activiteiten. In 1861 meldde de Maatschappij dc oprichting van een afdeling
De Beierlanden, bestaande uit 15 leden. Lang heeft deze afdeling niet
bestaan: in 1862 werd een aantal van 17 leden gerapporteerd, daarna
verdween zij van het toned.'" Eerst na de afkondiging van de Wetten van
Thorbecke schaarde het Beneden-Maasgebied zich met een eigen afdeling
onder het vaandel van de Maatschappij: in 1884 werd de afdeling De ZuidHollandsche Eilanden opgcricht.''
Naast het bezoeken van leesgezelschappen en afdelingsbijeenkomsten van de
Maatschappij, getuigen ook een aantal publikaties van de wetenschappelijke
belangstelling van dc Bcneden-Maasse medici. Een onderzoek in de registers
van de medische tijdschriften en medische bibliografieen uit de periode
1818-1865 levert verschillendc titels van pennevruchten op. Van de eerste
geneeskundige stand blijken de eerdergenoemde geneesheer De Man en
Rombach de belangrijkste scribenten te zijn. Eerstgenoemde had al verschil-

57. "Aan de Tweede Kamer der Staten-Gcneraal van Heel- en Vroedmeesters op het
eiland IJsselmonde". in; L.J. Egeling. De geneeskundige staatsregeling van Nederiand en
hare geschiedenis volgens de officiele .stukken (Tiel. 1857-1859) 86-87.
58. Het Adres van de Maatschappij is afgedrukt in NTG 6 (1862) 418. Zie ook "Adres
aan de Tweede Kamer van ruim 100 Genecskundigen ten Plattelande in de provincie
Zuid-Holland, Rotterdam dd. 21 septeinber 1862", samengevat door L, Ali Cohen in;
NTG 6 (1862) 629,
59. Blonk. ed.. Van dokters en dorpen, 24,
60. Zie bericht NTG 5 (1861) 351 en 6 (1862).
61. Zie M.J. van Lieburg, "De organisatie van het medisch beroep in het BenedenMaasgebied" in; Blonk, ed,. Van dokters en dorpen. 9-21,
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lende publikaties op zijn naam staan toen hij zich in het BenedenMaasgebied vestigde; zijn meest recente waren een Critiek der Genceskunde
(1848) en Een woord over dc Cholera (ook voor niel-geneeskundigen) (1849).'''
Vooral de verloskunde had De Man's belangstelling; nog kort v66r zijn
vestiging te Oud-Beijerland publiceerde hij over de veel omstredcn schaambeensnede."' In een van zijn vroege publikaties, toen hij nog praktizeerde in
het Betuwse Elst, voerde De Man het onaangcnamc plattelandsleven als
reden voor zijn schrijversactiviteit aan:
"Tot herstcl mijner gezondheid. dc praktijk ten platten-landc hebbende moeten
kiezen, welke. om gebrek aan meer algemeene beschaving. niet veel aangcnaams, om
den niet voordeeligen toestand des landbouwers, niet veel voordeel. en. om het zeer
achterlijkc. zoo wel in de genees- als volkskunst. vooral bij de kunstbecx-fenaren. zeer
veel verdrietigs opievcrt. heb ik daar\oor vergoeding gezocht in het nasporen van den
gang der Natuur, welke bij de landlieden. meer in de natuurstaat levende, zoo heerlijk,
vaak zoo onbegrijpelijk majestucus. uitblinkt".'''

Rombach publiceerde behalve de reeds genoemde artikelen over de epidemische ziekten en verloskunde nog verschillendc bijdragen tot de chirurgie.*'
Van de tweede geneeskundige stand voerden behalve de geciteerde J.A.
Groesbeek en G. dc Lang ook Jacob Kluit (1811-1846) uit Heenvliet,
Anthonie Schuld en Willem Ernst Ludeking de pen. De Lang publiceerde
behalve zijn rapportcn over de gezondheid in Hellevoetsluis nog enkele
korte artikelen over verloskundige thema's,*'' Kluit berichtte in 1840 over de
wonderlijke genezing van een patient met hepatitis chronica,'*' en Schuld
stuurde in 1850 enkele "Aantekeningen van gemengden aard" naar Het
Repertorium. waarin het vervolgens met kritische kanttekeningen van de
redactie werd opgenomen.'''* Vcrmeldenswaard is de niet-medische publika62, J.W.E. de Man. Critiek der genceskunde (Amersfoort, 1848), een bundeling in 2
vols, van artikelen uit Het Repertorium. Tijdschrift voor de genceskunde in al haren omvang
en idem, Een woord over de cholera ook voor niet-geneeskundigen (Breda. 1849).
63, J,W,E, de Man, "De schaambeensnede". Ned. t. verlosk.. ziekten, vrouwen, en
kinderen 5 (1852) 273-298,
64, J,W,E, de Man. Verloskundige vcrhandcling over de geboorle-as (.Arnhem, 1824)
i.h.b. IV,
65, K,A, Rombach. "Waarneining van een door de Huntersche operatic genezen
ancurysma arteriae poplitac". Prak. t. geneesk., suppl. 6 (1841) 31-38 en idem, "Waarneming van een fibreus gezwel van het zachte verhemelte", Boerhaave. Tijdschrift voor
genees-, heel-, verlos- en artsenijmengkunde. nwe serie 5 (1846) 145-154.
66, G, de Lang. "Placenta pracvia totalis zonder bloedingen voor het begin der baring;
aanwending van den gom-clastiken tampon". Ned. t. heel- en verlosk.. ziekten der vrouwen
en kinderen, r\we serie I (1854) 178-189 en idem, "Prolapsus uteri complelus post partem",
Idem 7 (1862) 248-254.
67, J, Kluit, "Waarneming eener hepatitis chronica door een bijzonder toeval hersteld", Boerhaave. T. genees-, heel-, verlos- en arlsenijmcngk. 2 (1840) 152-154.
68, A. Schuld. "Aanteekeningen van gemengden aard", Het Repertorium. T. geneesk.
in al harcn omvang 3 (1850) 37^7-378,

168
tie van de Nieuwenhoornse heel- en vroedmeester Simon Groesbeek (18001892), die in 1839 onder het pseudoniem S. Boeregek een serie "karakterschetsen en tafereelen" van plattelandbewoncrs publiceerde onder de titel
Barend Peperstaart."" Onder deze scribenten spande Ludeking de kroon, niet
zozeer vanwege zijn publikaties in het tijdschrift Boerhaave, de periodiek die
bij uitstek bedoeld was als publikatiemcdium voorde tweede geneeskundige
stand,'" alswel door zijn opus magnum: ccn biografisch opgezettc geschiedenis der genceskunde die in 1847 vcrschecn.''
Slotheschouwing
De vraag blijft in hoevcrrc dc gekozen casus represcntatief is voor de positie
van de medische beroepsbevolking ten plattelande elders in Nederiand. De
rapportcn van de visitatoren aan de provinciale commissie van Dordrecht
manen op dit punt tol grote voorzichtigheid. Unaniem waren de visitatoren
in de jaren zestig ervan ovcrtuigd dat het Beneden-Maasgebied een model
leverde voor de beoefening van de genees-, heel- en verloskunde ten
plattelande. Al in 1858 vindt men in de verslagen over de Brielse Waard de
opmcrking "dat men niet ligt in andere landen van Europa, ook in de
kleinste en afgelegenste dorpen en gemeenten zulk eene goed georganiseerde
genees-, heel- en verloskundige dienst zal aantreffen, als dit in de Zuidhollandsche districten tegcnwoordig werkelijk het geval is". Twee jaar later
rapporteerden de visitatoren van de Zwijndrechtse Waard dat het in hun
district niet moeilijk viel te bespeuren, "dat verreweg de meeste kunstoefenaren in het district door hunne medeburgcrs met achting en genegenheid behandeld worden en (dat zij) bij een dikwerf vrij uitgebreiden
werkkring, ook eene betainelijke mate van welvaart en voorspoed genieten".
In 1861 sloot het rapport overdc Hoekse Waard daarbij aan: ook dit district
was "in alle opzigten zeer welvarcnde tc noemen ... De genecskundigen zelve
genieten er nicest alle een betamelijkcn graad van maatschappclijke welstand en zijn wel gezien bij de bevolking. terwijl bij vergelijking met vroeger
onmiskenbaar een gestadigc vooruitgang is te bespeuren, zoovvcl in de
wetenschappelijke vorming en ontwikkeling der jongere arisen als in de
netheid en volledigheid hunner apotheken en andere vcrzamelingen".
69. S. Boeregek. Barend Peperstaarl, of dc plattelandbewoncrs. Karaktcrschelscn en
tafereelen uit het dagelijksche leven (Amslerdam. 1839).
70. Zie o.a. W.E. Ludeking. "Waarneming eener placenta pracvia", Tijdschrift voorde
genees-, heel-, verlos- en .scheikundige wetenschappen 3 (1830) II, 188-201; "Waarneming
ener kunstmatige vroeggeboorte". Idem 3 (1830) 201-212 en J.V. Krombholz, "Acht
waarnemingen betreffende de geneeskracht van de salicine (medcgcdeeld door W.E.
Ludeking)", Boerhaave. T. genees-, heel-, verlos- en artscnijmengk. 2 (1840) 72-76,
71. W.E, Ludeking. Levensberigien en lellervruchten van Nederlandsche genecskundigen
van dc vroegste tijden tot op onze dagen (Brielle. 1847).
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Het feit dat deze drie citaten alle atlcomstig zijn uit rapportcn waarvan J.B.
Molewater mede-opsteller was, noodzaakt tot een zekere nuancering van
deze loftuitingen. Beschouwt men Molewater als representant van de
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, waarvan hij mcde-oprichter
was, dan zou de geneeskundige situatie in het Beneden-Maasgebied een
krachtig argument tegen de idealen van dc Maatschappij zijn geweest. Met
zoveel woorden vindt men dat ook terug in het visitatierapport van 1857
betreffende de Zwijndrechtse Waard, waarin ook weer door Molewater
werd vastgesteld dat "aan de bchocften der bevolking ... geregeld en volledig
wordt voldaan zonder dat men er eenige gegronde aanleiding vinden kan om
eene reorganisatie of dicp ingrijpende verandcring in de gang van zaken,
althans voor dit district, noodig of zelfs wenschclijk te achten". Beschouwt
men Molewater daarentegen als representant van de geneeskundige school
te Rotterdam, waaraan hij als lector in dc praktische genceskunde verbonden was, en herinnert men zich de cijfers over de opleiding van de
medische beroepsbevolking van het Beneden-Maasgebied, dan kan men de
citaten lezen als een krachtig pleidooi voor het behoud van dc Rotterdamse
school en voor een erkenning van de betekenis van deze opleiding voor de
geneeskundige verzorging ten plattelande. Bij het uitwerken van dergelijke
kaders, zoals die in de inleiding reeds zijn opgesomd, zullen ongetwijfeld
meer nuanceringen zijn aan tc brengen. Deze studie heeft slechts een
hulpmiddel voor een dergelijk vervolgonderzock willen aanrciken.
SUMMARY
Provincial medical profession in the Netherlands: the ca.se of the
Lower-Mans Region (1818-1865)
This pilot-study discusses the role and the dc\elopnicnt of the medical profession in a
rural area in the South-West of the Netherlands, in a period that started with the
proclamation of a new Health Legislation in 1818 and ended in 1865 with a total
reorganization of the national health organization and of the unification of the medical
profession. A general introduction to the geographical and socio-economic situation of
the choosen area and an exposition of the complicated structure of the medical profession
before 1865 are followed by a survey of the infoririation provided by the two main sources
used for this study; the annual otTicial lists of all persons admitted to medical practice and
the annual reports of the governmental medical commission about the state of medicine in
this area. These dates have been complemenled wilh biographical and local historal
details. Of this group of 21 medical doctors, 178 non-graduated doctors and surgeons and
45 midwives, we studied the geographical distribution, the factors influencing their
practice (the service as naval surgeons, the keeping of second-dispensaries, the holding of
other social positions), the age distribution of the several professional groups, their social
position, family relations, educational background, and the main activities in their daily
practice, i.e. the obstetrical practice, the supply of medicaments, the vaccination and their
surgical work. As to the economic position of the medical profession the importance of
the state of general health is noticed. There were scientific and professional organisations
and several medical men contributed to the medical journals of those days. Overviewing
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the whole situation we stress that the case of the Lower-Maas Region certainly can not be
regarded as representative lor the situation of the medical profession in the Netherlands
as a whole.

BIJLAGE I
TOPOGRATISCH OVERZICHT VAN DE MEDISCHE
VAN HET BENEDEN-MAASGEBIED (1818-1865)

BEROEPSBEVOLKING

De nevenvestigingen zijn aangegeven tnel een asterisk.
De jaren tussen haken zijn niet dc officicMe begin- of eindjaren. maar het eerste o\' laatste
vestiging.sjaar dal kon worden gcverificerd.

.Abbenbroek

Examens

*Lang, Gerrit de
*Lang. Antonie de
Mari. .Abraham Bothall
*Minne, Jacob van der
*Prillevitz, Jan Casper

PH(
PH
PH
PH
PH

1801 )/VM( 1801)
1810/VM 1816
1840/VM 1841
1844/VM 1845
1861/LV 1862

Vestigingsjaren
'(18131-18.35
1842-1850
1844-1848
I850-(1865)
1865-1869

Barendrecht (Oost- en West-)
Nolen. Johannes
Nolen, Gerrit Adrianus
Schoutcn, Cornelis
Mijie, Cornells van der
Meulen, Frans van der
Snijders, Christina
Knieriem, Tcintje (Teuntje)

PH
PH
PlI
PH
PH
VV
VV

I8I1/VM
1837/LV
1837/SH
1839/LV
I839/SH
1830
1838

(I8!3)-1855
1838-18.^9
1844-1846
1846-1889
185.5-1899
1837-1839
1839-1859

Beijerland (Nicuw -)
Oudgaarden. Johannes .Aart van
Dijkhoff, Johannes Henricus
Sauer, Cornelis
Nolen, Gerrit Adrianus
Jager, Albertus de
*Mulder, Evert
Trotsenburg, Adriaan Sarinus Paulus van
Stewe (=Slcvens). Samuel Ephraim
Geerling, Arien Maximiliaan
Boers, Benjamin Jan Hendrik
"Drost, Walter Henri
Appeldoorn. Christina (e,v. Veldhuizen)

PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
VV

18II/VM 1820
( I 8 0 n / V M 1807
1810/VM 1824/SCH
1837/LV 18.39
1828/VM 1837/SCH
1821
1847/VM 1847/SCH
I8.^9/LV 1840
1843/VM 1844/SCH
1856/LV 18.';6
I85()/VM 1852/SCH
(onbekend)

Beijerland (Oud-)
Knollaert. Cornelis
Meyer, Christiaan
Peelen. Jan

MD 1801
MD 1801
MD 1833/OD 1833

1817
18.39
1838/VM 1838
I844/SCH
1853/SV 1853

(18191-18.30
(18191-1840
1837-1842
1840-1848
184(H851
1846
1849-1857
1857
1858-1859
1859-1869
I860-(1865)
(I819)-(1822)

(18131-1830
1831-1847
18.36-1882
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Verhoeven. Adrianus
Man, Jan Willem Engelbert de
Gijn. Hendrik Jan van

SV

1815/MD

1818

PH

1811/VM

I812/SCH

Smit. Johannes Samuel
Selle. Johann Gottlieb
Kleijn, Cornelis
Sauer, Cornelis

PH
PH
PH
PH-

(1801)
1799
I817/LV 1817
1810/VM 1824/SCH

Velden. Willem van der
Camphuis. Albertus Pieter
DricI, Leonard Jacob van

PH 1811/VM 1811
PH 1828/VM 1828
PH 1842/VM 1844

Hoogwerf, Ary
PH 18.M/VM 1835
Bremer. Anna Chr.(c.v,Anthonie DeyermanjVV 1800
Nieuwiand. Jacoba (e.v. Wcsterman)
VV 1821
Kloesman, Louisa
VV 1852
Kok. Willem Marinus
A 1845
Abcclen. Pieter van den
D 1823
Stecnbergen. Cornells \an (Wed, .AbcelenlD 1809

1847-1855
1852-1868
1811-1833
18.39-1841
1842-1843
(1813)-1824
(18131-1825
(I819)-I871
1825-1829
1836-1837
1827-1833
1829-1835
1844-1846
1855-1876
1861-1892
(18I3)-1822
1823-1856
1854-1855
1846-1890
1824-1831
1831-1847

Beijerland (Zuid-j
Meyer. Gerardus .Adrianus
Buurman, Johannes Jacobus Bcrnardus
Buurman. Bcrnardus Johannes
Simons, Cornelis
Meyer, Willem Gerbrand
Simons, Adrianus Koenraad
Kooy. Pietertje (e.v, Komnier van Rij)
Driessen, Cornelia (e.v. Ravens)

PH
PH
PH
PH
PH
PH
VV
VV

(18131-1858
(1819)-1852
184.3-1879
1851-1899
185."!-1871
1862-1879
(1813)-1826
1827-1859

Brielle
Lang, Simon Petrus de
Bisdom, Arie
Minne, Ary Clarus van der
Koning. Jan Wittop
Plooslcr. Cornelis

MD
MD
MD
MD
MD

MD

1844/OD

1809
1815
I842/LV
1849/LV
1845/LV
1842/VM
1805
1826

1845

1843
1851/SCH
I85I
1843

1793
(1813)-(1822)
1793
(18131-1835
(1822)-1879
18I7/OD 1818
I8-34/CD 18.34/OD 18.34 1835-1844
18.39
1844-1853
(1883)
Eichstort'f, Emilius Rudolphus von
SH I852/MD 1854/OD 1855 1855-1868
Dijkhoff. Johannes Henricus
PH (180I)/VM 1807
(1813)-I819
Schilder, Nicolaas
PH 1798
(181.3)-I824
Baerveldt. Louwerens
(181.3)-1837
PH 1805/VM 1810
Duyll, Hendrik Lecndert van
1828-1833
SH 1826/PH 1826/VM 1827
Ludeking, Willem Ernst
PH 1821/VM 1823/SH 1837
183.3-1855
Pronk, Dirk
1848-1880
PH I847/SV 1847/SH 1847
Berg, Laurens van den
1853
SH I841/PH 1842/VM 1842
Redemagni, Carolis Joannes A.C.A.
1857-1868
OGI 1857
Wildenboer, Cornelis
PH 1814/LV 1814
1859-1870
Buijssert. Gcertruida van (e,\. Van R ij)
VV 1802
(18131-1828
Kapper. Cornelia (c.v, C, van der H e i d e l W 1799
(18131-1823
Klos. Maria (e,v, Willem Snijders)
VV 1786
(18191-1823
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BijI. Pleun van der
1806
Huijsman, Jan Christiaan
1808
Munnich, Willem Hendrik Dirk
18II
Jonas. Johannes Bartholomeus
1819
Bijll. Pieter .Adrianus van der
1832
Blinkvliet Mahlstedc. Jacobus Hendricus J,A 1846
Muller, Christiaan Frederik
A 1844
Biemond. Cornelis
A 1851

(18131-1849
1810-1859
1817-1859
1819-1846
18.34-1852
1.846-1847
1847-1884
1852-1895

Charlois

Onselen. Hendrik van
Camphuis, Feico Albert
Stans, Antonij Teunis
Hegge, Arie Essenbrugge van den
Toorn, Nicolaas van der
Camphuis. .Albertus Pieter
Groot. Hendrik de

PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH

Toorn, Arie van der
Broeksmit, Jacob
Driel, Dorothea van (e.v. J. de Hoog)

PH 1847/LV 1848
SH 1858/PH I859/LV 18.59
VV 1805

(onbekend)
1799
1819
1821/VM 1821
1825/LV 1825
1828/VM 1828
1824/LV 1844

(18131-1821
(18l3)-!847
(18191-1825
1825-1859
1824-1875
1828-1829
184.5-1846
1852-1882
I850-(1899)
18.59-1873
(18131-1826

Geervliet
Hock. Philippus
PH
Linden, Hendrik Cornelis van der
PH
Goede, Samuel de
PH
Sauer. Cornelis
PH
Gijn. Hendrik Jan van
PH
Janson, Julius Robert August
PH
Prillevitz, Jan Casper
PH
Linden, Kaatje van der (wed.v,Dirk MelaaljVV

(1801)/VM 1823
1821/VM 1823
1828/VM 1828
181()/VM 1824/SCH
1811/VM I812/SCH
1847/SCH
1861/LV 1862
1787

1798-1824
1824-1826
1829-1834
1835-1836
1837-1839
1859-1861
186.3-1869
(18131-1834

Goudsw aard (Koorndijk)
Meyer, Christiaan
Lodcnsteyn, Jan van
Mulder. Evert
*Kleijnenberg, Jacob Abraham
Kluit, Jacobus Johannes
Horst, Dirk Sebastiaan van der
Weeda. Neeltje
Moor, Maria

MD
PH
PH
PH
PH
PH
VV
VV

I801/(SH)
1819
1821/SCH
1817/LV 1817
1843/VM 1843
1860/LV 1863
1815
1808

(18131-1826

s'Gravendeel en Leer-ambachl
Kooien. Willem van
Iperen, Martinus van
Maal, Hendrik
Geerling. Arien Maximiliaan
Schippers. Hermanus
Rijsdijk, Gerrit
Enst, Johannes Adolph van
Bossers, Jan
Gezellen, Elizabeth van

PH
PH
PH
PH
PH
SH
PH
PH
VV

1807
1811
1837/VM
1843/VM
18.39/VM
1844/PH
1850/PV
1860/LV
1795

1807-1856
(18131-1869
1838-1844
1844-1846
1844-1847
1847-1885
1856-1857
1860-1916
1795-1853

1838
1844/SCH
1841
1844/SV 1845
1856/SV 1856
I86()/SH 1862

1819-1823
1824-1841

{1824)-(I866
184.3-1864
1864-1896
(1819)-(1822
1827-1847
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Jeu, .Aaltjc (e.v, Tuyl)
Bruyne, Apolonia de (e.v. J, Kasteleijn)
asteleijn)

VV 1842
VV 1846

1846-1852
1851-1873

Heenvliet en Koolwijkspolder
Barth, Justus Conradus
Sauer, Cornelis
Kluit. Jacob
Driel. Leonard Jacob van
Minne, Jacob van der

PH
PH
PH
PH
PH

(I8I9)-(I822)
1823-1824
1837-1846
1846-1855
1847-1894

(onbekend)
1810/VM 1824/SCH
1835/VM 1836
1842/VM 1844
1844/LV 1845/SH 1846

Heerjansdam
Stoop, Nicolaas
PH (1801)
Onselen. Cornelis van
PH 1808
Kock, Ottho van Haeften de
PH 1821/VM 1821
Verwey. Wiebrandus
PH 1840
*Thibaut. Johannes
PH 1841/VM 1842
Simons, Adrianus Koenraad
PH 1842/VM 1843
Nolen, Gerrit Adriaan
PH 1837/LV 1839
Halffman. Adriaan
SV 1855/PH I856/SH 1860
Donkersloot, Anna
VV (onbekend)
Son, Adriana van (wed. A.H. v,d, Hamme)VV 1792
Bergman. Frouke (e.v. Everts)
VV 1833

(1813)-1826
(1819)-I821
1821-1849
1841-1843
1843-1844
1844-1862
1848-1882
1862-1899
(1819)-182I
(1822)-1835
1836-1848

Heinenoord
Kiihn, Willem
Kiewit. Jacob
Bouwens. Ida
Bruins. .Mida de
Hekelingen
*Lang, Jan de
Landsman. Reinier Cornelis
Blank. Nicolaas
Drost. Walter Henri
Hellevoetsluis
Enst, Hendrik van
Rombach, Karel Antonie
BijI, Maarten van der
Bock. Matthijs de

PH
PH
VV
VV

1811
I84.5/LV 1845
1795
1819

(18131-1870
1846-1882
(I819)-I825
1826-1842

PH
PH
SH
PH
PH

1837/VM 1842
184.5/LV 1848/
1862/SCH
1849/PV 1852
1850/LV 1852/SCH

1850-(1865)
1851-1852
1852-1855
1855-1901

Es, Johannes Antonius van
Lang, Gerrit de
Gijn, Hendrik Jan van
Lang. Gerard de
Goedhart, Maarten
Wesselaar, Adriana (e.v, L, M( )1)
Bruch, Johannes Hermanus

MD 1828/CD 1828/OD 1828 1829-1834
MD 183.3/OD 1833/CD 1833
18.34-1865
PH 1800
(18191-1833
PH 1817
(18191-1837
quarant,
(1837)-1845
PH 1797/OG
(1819)-I860
PH (180I)/VM (1801)
1833-18.34
PH 1811/VM 1812/SCH
1833-1837
SH 1840/PH 1840/LV 1840
1841-1873
SH 1855/PH 1855/SV 1855
1864-1904
VV 1805
(18191-1841
D 1841
1843-(1865)

Hendrik-ldo-Ambacht
Coert, Hendrik Jan

PH 1810/VM 1819

(181.3)-1833
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Thibaut. Gerardus Johannes
Timmers. Adriaan
Coert. Johan Hendrik
Volkert. Pieter

PH
PH
PH
PH

(onbekend)
I8I9/VM 1822
1834/LV 1837
1862

(I819)-(I822)
1822-1824
18.34-1890
1864-1868

Hoogvliet
Binsbergen, Marinus van
Schuld Dzn.. Anthonie
Wannee, Cornelis
Schoulen, Cornelis
Kikkeri, Pieter
Koe, Willem Jacob de
Schreuder. Jan Jacob

PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH

1831/VM
183.3/LV
I836/VM
1837/VM
1833/VM
1848/LV
1859/LV

1833
18-34-1839
1840-1845
1846-1850
1850-1851
1852-1861
1861-1872

Katendrccht
Dishoeck, Antonie Gerardus Livinus

MD 1860/OD 1861

1862-1864

Klaaswaal
Schot, Johannes
Trigt, Arie van
Pesant, Pieter Christiaan
Oudgaarden, Johannes Aart van
Aenmey. Gerrit
Hissink, Louis Ribouleau
Burkens, Marinus Dirk

PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH

(18131-1830
1824-1829
18.30-33
18.30-18.39
18.39-1870
1860-1864
1860-1865

Lindl (Grote-)
Noom. Cornelis

PH 1844/SCH

1848-1849

Lindl (Kleine-)
*Kock. Ottho van Haeften de

PH 1821/VM 1821

1828

Maasdam
Raadt. Dionysius de
Raadt, Marcelis de
Trigt, Arie van

PH (1801)
PH 1819
PH 1821

Opdorp, Pieter Elisa Hubregt van

PH 1851/LV 1851

(17981-1826
1819-1827
1822-1828
1840-1876
I865-I875

Mijnsheerenland
Pesant, Adrianus
Oosterling, Gerrit
Bruyn, Adrianus Johannes de
Raad, Dionysius de
Bisschop, Anna

PH
PH
PH
PH
VV

(!801)/VM (1801)
1832/VM 1832
1836/VM 18.^6
1848/LV 1850
1798

(1813)-I83I
1833-18.34
18.^6-1850
1850-1869
(18191-1832

Nieuwenhoorn
Groesbeek, Johannes
Groesbeek, Philippus
Groesbeek, Simon
Groesbeek. Johannes .Arie

PH
PH
SH
PH

1796
1817/VM 1821
1822/PH 1822/LV 1823
1849/LV 1850

(18001-1823
1824-1852
1848-1892
1852-1892

1831
1833
1837
I838/SH 1838
1833
1849/MD I860
I860

(180I)/VM 1806
1821
I83()/VM 1830
1811/VM 1820
I835/LV 18.37
I851/SCH
1841/SV 1842
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Nieuw-Hehoel
Goedhart. Maarten
Was. Cornelis
Numansdorp
Pesant, Pieter
Zeeman, Pieter
Eymeren. Theodorus Marinus van
Pesant, Pieter Christiaan
Visser. Cornelis Johannes
Gotzenberger. Heinrich Joseph
Jager, Albertus de
Blank. Nicolaas
Leedegang, Jacobus
Vergalen. Sara (e.v, Ary BijI)
Kessel. Petronella van
Kaufman. Johanna Christina
Oostvoorne
Wildenboer, Cornelis
Konningh, Eunitius Carolius
•Ludeking, Willem Ernst
*Mari. Abraham Bothall
Pronk, Isaac Jordan
Bolte. Frans Christophel Gustaaf

SH 1855/PH 1855/SV 1855
SH 1860/PH 1860/LV I860

18.59-1864
1865-1868

PH
PH
PH
PH
PH
OG
PH
PH
PH
MD
VV
VV
VV

(1813)-1838
(1819)-I833
(18231-1872
183.3-1854
1847-1849
1847-1857
1855-1857
1855-1871

1796
1819/VM 1820
1822
I83()/VM 1830
1844/VM 1846
(onbekend)
1828/VM 1837
1829/LV (1852)
1856/LV 1856/SH 1862/
1865
1798
1842
1848

1857-1870
(18131-1847
1847-1848
1849-1884

PH I8I4/VM
PH 1827/VM
PH 1822/VM
PH 1840/VM
SH 1851/VM
PH 1852/SH
SCH

1816
1831
1823/SH 1837
1841
1853
1862/SV 1862/

(18191-1830
18.30-1832
18.34-1855
1850-1858
1854-1856

Oudenhoorn en Gnephoek
•Halberstadt. Theodorus
Kunz, Johannes Jacob
•Lang, Antonie de
Borstlap. Jacobus

PH
PH
PH
PH

1828/VM
1835/LV
1810/VM
1844/VM

1829
18.39
1816
1844

Pernis
Sterre, Jacobus van der
Verhave, Thomas Hermanus
Hoogwerf. Arie
Donkersloot, Jacobus
Buijssert, Geertrui (e.v. Ary van Rij)
Graaf. Trijntje de

PH
PH
PH
PH
VV
VV

1800
1828
18.34/VM 1835
1831/LV 18.36
1802
1822

Piershil
Kleynenberg, Jacobus .Abraham
•Kluit, Jacobus Johannes

PH 1817/LV 1817
PH 1843/VM 1843

1817-1866
1855-1856

Poortugaal
Lengkeek, Bcrnardus
Windt, Johannes Jacobus van der
Groot, Hendrik de
Scheffer, Joseph Willem Frederik

PH
PH
PH
PH

1802-1845
184.5-1847
184(^1857
184f^l860

1858-1866

1796
1840/VM 1841
1842/VM 1844
1839/VM I840/SCH

18.34-1838
1843-1869
184.5-1846
1847-1892

(1819)-1840
1829-1835
18.36-1842
1842-1868
(18191-1824
1825-1838
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Bijll, Pieter Marinus van der
Koning, Jacoba de (Wed . C, Noordijk)
Heusbeek, Adriana Cornelia (van)
Allan, Johanna Maria
Duin, Willemina (c.v, Ri imeesler)

PH
VV
VV
VV
VV

I838/LV 1838
1788
1831
1833
1818

1859-1878
(181.3)-18.32
1832-1834
18.34-1835
1836-1838

Putlershoek
Riemsdijk, Vincent van
Brugge, Ary van
Raadt, Dionysius de
Raadt, Marcelis de
Spaan, Jan Theodoor
Spaan, Gijsbertus Cornel is
Mey. Hendrikje de (e.v, J, d e Vurk)
Pieterse, Allegonda

PH
PH
PH
PH
PH
SH
VV
VV

1810/VM 1822
1806
(1801)
1819
1831/VM 1831
18.59/PH 1859/SV 1860
1777
1800

(1810)-1827
(18191-1825
(18271-1828
1827-1869
1831-1864
1861-1901
(18131-1822
1840-1849

Rhoon (en Oud en Nicuw Pendrechi)
Lengkeek, Ary
Lengkeek Bzn, Ary
Donkersloot. Jacobus
Bekker, Johannes Hermanus
Borstlap, Jacobus
Meulen, Frans van der
Jong, Cornelis de
Verdonk, Catharina (e.v. E. Hcrgmiiller)
Steen, Pietertje van der i e.v. Quack)

PH 1771/VM
PH 1827/LV
PH 1831/VM
PH 1842/VM
PH 1844/VM
PH 185.3/SV
PH 1861/SV
OGI
VV 1811
VV 1825

(1801)
18.36
18.36
1843
1844
1853
1862/SH I86.V

Ridderkerk
Nolen, Willem

PH (1801)

Kruijff, Petrus Lodewijk Hendrik
Bos, Christiaan Albertus
Es,. Pieter Elisa van
Bos, Bcrnardus
Leenheer, Cornelis
Nolen. Gerrit Adrianus
Noom, Cornelis
Lassis, Pieter
Bos. Gerrit
Goedhart, Maarten
Gijsberti Hodenpijl, Jean
Meyere, Jan Dirk de
Donkersloot. Johanna
Rodenburg, Grietje

MD 1838
MD 1862/OD 1865
PH (180I)/VM (1801)
PH 182-3/VM 1824
PH 1831/VM I8.M
PH 1837/LV 1839
PH 1844/SCH
PH 1842/VM 1842
SH 1849/PH 1849/LV 1850
SH 1855/PH 1855/SV 1855
PH 1831/PV 1831
PH 186()/LV 1862
VV 1793
VV 1813

1785-1823
(1837)
18.39-1849
1864-1892
(18131-18.39
1824-1864
18.34-1861
1839-1840
1845-1846
1849-1856
1850-1887
1857-1858
1860-1861
1862-1873
(18191-1845
18.36-1857

Rockanje
Blom. Jan
Groesbeek. Simon
Mari, Abraham Bothall

PH I780/VM(1801)
PH 1822/VM 1823
PH 1840/LV 1841

(18131-1825
1826-1848
1849-1871

(I813)-1827
1827-1870
18.^6-1842
184.3-1845
1844-1847
185.3-1855
186.3-1866
(18191-1826
1827-1844
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Rosenburg
Wildenboer, Cornelis
Broeksmit, Jan
Kamerlingh. Engeltje (e.v. Moree)

PH 1814/VM 1814
PH 1851/LV 1852
VV 1825

1832-1853
185.3-1859
1826-18.34

Rijsoord
Linden, Hendrik Cornelis van der
*Bos, Bcrnardus

PH 1821/VM 1823
PH 182.VVM 1824

1824
18.5.3-1864

Spijkeni.s.se (en Braband)
Bock, Reinier van der
Smit, Jan
Pernis. Gerrit Leonardus
Sauer, Cornelis
Ommering, Jacobus van
Binsbergen. Marinus van
Viegcn, Alexander Jan
Gijn. Hendrik Jan van
Peppink, Hendrik Jan
Janson. Julius Robert Aus. ust
Schreuder. Jan Jacob

PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH

(18131-1828
(I8I9)-I831
1829
1829-1835
1830-1885
1832
1840-1841
1841-1842
1849-1908
1861-1863
1861

1788/VM 1796
1795
1828/VM 1828
1810/VM 1824/SCH
1828/LV 1829
1831/VM 1831
1836/VM 1838
1811/VM 1812/SCH
1849/LV 1849
1847/SCH
1859/PV I860

Strijen
Swets, Rijkers (Rijkus)
MD 1840/OD 184I/CD 1841
MD 1844/OD 1845
Verhoeven. Adrianus
Winkler. Anthonie Thomas
MD 1845/OD 1849
Pesant. Albertus
PH 1789
PH 1808
Koopman, Jan
PH 1821
Trigt, Arie van
Pesant, Simon Pieter
PH 1825/VM 1827
Kikkert, Pieter
PH 1833/VM 1833
PH 1833/VM 1833
Maasdam. Pieter
Hoogwerf, Arie
PH 18.34/VM 1835
LV 1841/PH 1844
Buytendijk, Christiaan Joh annes
Gips. Pieter
PH 1837/VM 1838
Verge, Petrus la
PH 1858/LV 1858/SH 1862
VV 1810
Jong. Sija de (e.v. Hubert v.d.Kaa)
Son. Adriana van (e.v, H.A . van der HammejVV 1792
VV 1821
Nieuwiand. Jacoba
Vierpolders (Eiland van Brielle, .\'ieuwland)
•Landsman, Reinier Cornelis

1842-1843
1845-1846
1859-1875
(I8I3)-1847
(18131-1844
1821-1822
1828-1834
1834-1849
1834-1859
1842-1861
1844-1865
1850-1854
1862-1869
(18191-1858
(18191-1835
(1822)-1823

•Oostenbrugge, Cornelis van
Waijing, A,

PH 184.5/LV 1S48/SH 1862/
SCH
PH 1857/LV 1858/SH 1862
VV (1801)

1860-1861
1860-1870
(1822)-1828

Westmaas (en Groep)
Pesant. .Adrianus
Schippers, Hermanus
Lecuwen van Duvvenbode. Petrus Jac.
Klevncnbcrg, Jacobus Johannis

PH
PH
PH
LV

1824-1841
1842-1844
1845-1856
1856-1871

1824/VM
18.39/VM
1842/VM
I845/PH

1824
1841
1844/SCH
1848/SCH
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Llsselmonde
Schut, Pieter
Weuyster, Isaac
Lecuwen, Simon van
Stempels, Pieter
Heerseman, Jan Sebastiaan
Wagtendonk, Johannes Catharinus van
Erkelens, Johannes Jacobus

PH
MD
VM
PH
PH
PH
PH
PH

I854/VM
I860
1793/PH
1819/VM
1819/VM
1842/VM
1845/LV
1848/SV

Zuidland (en Velgersdijk)
•Meyer. Christiaan
Kleyn. Engelbertus Jacobus Johannes
Haupt, Herman Casper
Lang. Antonie de
Halberstadt. Theodorus
*Ham. Christiaan H, van
Lang. Jan de
Mari, .Abraham Bothall
Schuld Dzn, Anthonie
Boodt, Pieter Cornelis
Dis, Arnoldus Christiaan
Elias. Willempje
Wieaman, Johanna Charlotte

MD
MD
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
LV
VV
VV

1801/(SH)
1845/OD 1845
1801
1810/VM 1810
1828/VM 1829
I807/VM 1807
1837/LV 1842
1840/VM 1841
I83.VVM 1833
184.3/VM 1845
I850/PH 1853/SCH
1831
1810

1847
1848-1852
(18131-1829
(18131-1848
1830-1841
1840
1840-1878
1842-1843
1842-1846
1845-1847
1860-1897
(18131-1825
1825-1829

PH 1807/VM 1807
VM 18(18/PH 1811
PH 1850/VM 1852/SCH

(18131-1852
(18191-1858
1852-1855
1855-1860
185.V1855

Zwartewaal
Ham, Christiaan H, van
Lang, Gerhardt de
Drost, Walter Henri
•Drost, Walter Henri
Kleynenberg. Jacobus .Abraham
Landsman. Reinier Cornelis

18.54/SH 1855/
1798
1826
1824
1842
1845/SCH
1849/SH 1862

Oostenbrugge, Cornelis van

PH 1848/PV 1851
PH 1845/LV I848/SH 1862/
SCH
PH 1857/LV 1858/SH 1862

Zwijndrecht
Thibaut, Gerardus Johannes
Hers, Johannes Philippus
Nugteren. Aart Eliza van
Mari, Abraham Bothall
Thibaut, Jcihanncs
Schuld Dzn., Antonie
Gcerlof. Johanna (e.v. Burger Valk)
Sterk. Neeltje

PH
PH
PH
PH
PH
PH
VV
VV

1817/VM
1827/VM
1831/LV
1840/VM
1841/V.M
183.VLV
1819
1821

1820
1828
1832
1841
1842
1833

1862-1869
(18131-1825
(1819)-! 864
1826-1862
1846-1850
1849-1886
1849-1874

1860-1861
1860-1870

(18221-1844
1828-1830
1833-1872
1841-1842
1842-1886
1846-1866
1819-1835
1835-1836

