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IV A.W.M. van Hasselt

IV.1. Genealogie

De genealogie van twee families Van Hasselt wordt behandeld in de serie “Nederlands Patriciaat”21 en in

het Stam- en Wapenboek van A.A. Vorsterman van Oyen.22 De redacteur W. Wynaendts van Resandt van de

“Geschiedenis en Genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt” noemt in zijn werk een tiental

geslachten Van Hasselt in Nederland, die van verschillende oorsprong zijn.25 Deze drie bronnen stemmen overeen

wat betreft de oorsprong van het geslacht Van Hasselt waarvan A.W.M. van Hasselt een vertegenwoordiger is. Het

geslacht stamt oorspronkelijk uit de stad Gent; een Johan van Hasselt werd in 1555 burger in Emden; ruim honderd

jaar later in 1659 werd Mr. Joris van Hasselt poorter te Amsterdam. Vorsterman van Oyen beschouwt het Gents-

Emdens geslacht nog verwant aan het Cleefs-Zutphens geslacht Van Hasselt. De opstellers van beide andere

bronnen doen dat niet meer. Het Nederlands Patriciaat meldt dat het Gents-Emdens geslacht in mannelijke lijn met

A.W.M. van Hasselt is uitgestorven; de Geschiedenis en Genealogie van het Cleefs-Zutphens geslacht stelt dat het

Gents-Emdens geslacht nog voortbestaat in de naam Van Hasselt van Swanenburg.25

Het Gents-Emdens geslacht Van Hasselt is een familie van predikanten en ambtenaren. Het geslacht werd

in Nederland gerekend tot de aanzienlijke protestantse families. De kinderen waren overwegend van het vrouwelijk

geslacht; zij huwden met burgers van naam en stand. De familie voerde een staat aan hun stand verplicht, maar was

niet bemiddeld.10 Joannes of Johannes van Hasselt en zoon Arend stonden van 1698-1791 als predikant te Hillegom.

Hermanus, evenals Johannes Willem (de grootvader van A.W.M.), een zoon van Arend, was van 1780-1806

achtereenvolgens predikant te Bergen NH, Vlissingen, Gouda en Amsterdam. Zijn grootvader Johannes Willem van

Hasselt (Hillegom 1752 - Amsterdam 1833), de oudste zoon van dominee Arend van Hasselt (Hillegom 1724 -

Hillegom 1791), was één van de voormannen in de Bataafse Republiek1. Hij begon zijn werkzaam leven te

Amsterdam als tabakshandelaar, maar de Vierde Engelse Oorlog (1780-84) en de strijd van Napoleon tegen

Engeland (1806, Continentaal Stelsel) belemmerden de aanvoer van buitenlandse tabak. Johannes Willem was in

1795 lid van het Comité Révolutionair onder Rutger Jan Schimmelpenninck met de andere leden Gogel, Goldberg en

Krayenhof. In 1798 werd Johannes Willem lid en president van het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek, in

1804 lid van het Wetgevend lichaam en te beginnen in 1806, het eerste jaar van het Koningschap van Lodewijk

                                                                   
10 In het werk “De Hervormde of Sint Maartenskerk te Hillegom” geeft A.W. Hulkenberg14 een aantal gegevens over de
familie Van Hasselt:
a. Lijst van predikanten:

Johannes van Hasselt, Amsterdam 1672 - Hillegom 1749, predikant van 1700-1749.
Arend van Hasselt, Hillegom 1724 - Hillegom 1791, predikant van 1749-1791 (p. 173).

b. Catharina van Hasselt, Amsterdam 1782 - Overveen 1849, dochter van Johannes Willem van Hasselt,
Hillegom 1752 - Amsterdam 1833, huwt op 14-4-1800 te Hillegom met Izaak Jan Alexander Gogel, Vugt
1765 - Overveen 1821 (p. 149).

c. Arend van Hasselt, zijn echtgenote Sara Maria van Blommensteyn, zijn zoon Willem van Hasselt, apotheker
te Amsterdam (^ 1821) en andere verwanten zijn te Hillegom begraven in de Van Hasselt grafkelder
nummer 73 (p. 154).

d. In een nis in het koor van de kerk staat een gedenkvaas van I.J.A. Gogel. Hij heeft zich tijdens zijn leven
zeer verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse Staat, voor de Hollandse Maatschappij der
Wetenschappen en voor de Nederlandse Huishoudelijke Maatschappij, maar wie de vaas geschonken heeft
is niet bekend (p. 149).
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Napoleon, werd hij achtereenvolgens ontvanger van Klein-Zegel, ontvanger van het Zegel en de Registratie te

Amsterdam, regisseur van de Keizerlijke Tabaksfabriek en hoofdontvanger der Belastingen in de provincies Noord-

Holland en Utrecht. Een glansrijke ambtelijke carrière in de Bataafse Republiek, onder Koning Lodewijk Napoleon en

onder Koning Willem I. Johannes Willem behoort met Gogel, Krayenhof en vele anderen tot de patriotten die in het

Koninkrijk van Willem I hun ambtelijke positie konden uitbouwen.

IV.2. Biografie

IV.2.1. Jeugdjaren

Alexander Willem Michiel van Hasselt werd op 9 augustus 1814 te Amsterdam geboren als tweede kind en

oudste zoon van Joannes van Hasselt (Amsterdam 1785 - Dokkum 1833) en Willemina Elizabeth van Hoecke (Delft

1791 - Dordrecht 1834). Alexander Willem Michiel is bij zijn geboorte in 1814 vermoedelijk vernoemd naar zijn

overgrootvader en grootvader van moeders kant. De Van Hoeckes waren een geslacht van bestuurders van de stad

Delft. Van Hasselt gaf er de voorkeur aan aangesproken te worden met de voornaam Willem.

Het huwelijk van Willemina Elizabeth en Joannes had plaats op 20 september 1811 te Delft. Joannes was

controleur der in- en uitgaande rechten en eerste luitenant der schutterij te Amsterdam. De familie verhuisde rond

1820 naar Ouderkerk aan de Amstel, daar werden de jongste twee kinderen geboren. Rond 1827 werd  Joannes

overgeplaatst naar Dokkum en zijn gezin van zes kinderen reisde mee. De jonge van Hasselt doorliep in Dokkum het

Gymnasium. De gevolgen van de overstromingen met zeewater in Groningen en Friesland in 1826 hebben diepe

indruk op hem gemaakt. Door de menging van zout en zoet water in sloten en plassen, stierf een groot gedeelte van

de planten- en dierenwereld af. Boven beide provincies hing een zware lucht van rotting. Een epidemie van

moeraskoortsen heerste.

In 1830 trok het vrijwillige Groningse studentencorps op tegen de Belgen. Zij vertrokken marcherend vanuit

de stad Groningen naar de kampementen in Brabant. De oudere Gymnasiumleerlingen uit Dokkum trokken een

eindweegs mee, Van Hasselt was graag verder meegegaan, maar mocht niet van zijn ouders.

In 1832 was de Gymnasium-opleiding voltooid en Van Hasselt liet zich inschrijven aan ‘s Rijks Kweekschool

voor Militaire Geneeskundigen. In februari 1833 liet hij zich tevens inschrijven aan de Utrechtse Hogeschool, in de

faculteit der Geneeskunde19.

IV.2.2. Studietijd

In 1833 overleden Van Hasselts vader, slechts 48 jaar oud, en zijn grootvader Johannes Willem. Moeder

Willemina Elizabeth verhuisde met de andere vijf kinderen naar Dordrecht, maar overleed daar binnen een jaar. Het is

onduidelijk waarom zij Dordrecht verkoos boven Delft, de stad waar haar familie woonde.

De leerlingen aan de RKMG werden voor een deel reeds bezoldigd tijdens de opleiding tot officier van

gezondheid. Afhankelijk van hun studieresultaten werden zij in de 3e, 2e of 1e klasse geplaatst. Deze bezoldiging zal

voor Van Hasselt, gezien de financiële situatie van thuis, de reden zijn geweest om te kiezen voor de opleiding van

de RKMG. Hij doorliep de opleiding in de daarvoor gestelde tijd van 4 jaar en werd op 11-9-1837, toen hij 23 jaar was,

aangesteld als officier van gezondheid 3e klas.
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De rit te paard in galop naar zijn eerste patiënt als officier van gezondheid beschrijft Van Hasselt in zijn

“Mixed Pickles”12. De patiënt met een longaandoening redt hij met bevende handen door middel van een aderlating,

zoals hij had geleerd.

IV.2.3. Promoties

Onder voorwaarde van het tekenen van een tienjarig contract als officier van gezondheid kreeg Van Hasselt

toestemming zich in te schrijven voor een promotie als Medicinae Doctor. Hij promoveerde met de hoogste lof op 23

juni 1838 te Utrecht bij J.L.C. Schroeder van der Kolk op het proefschrift “Specimen medicum inaugurale sistens,

Observationes anatomico-pathologicas de sanguinis dissolutione et clandestina tuberculorum evolutione”, waarin de

beschrijving van enige patiënten uit het Groot Rijks Hospitaal2,10. De bijgevoegde 17 stellingen strekken zich uit over

het gehele gebied van de geneeskunde. De eerste stelling luidt: “Medicinae studium efficax est superbiae antidotum”;

de studie van de geneeskunde is een doeltreffend tegengif tegen hoogmoed. Een stelling die voortvloeit uit de

besproken patiënten, waarbij bleek dat de diagnose niet werd bevestigd door de sectie.

De 17e stelling betreft de forensische toxicologie: “De indeling van verwondingen in het geval van een

gerechtelijk onderzoek in noodzakelijkerwijs en niet-noodzakelijkerwijs tot de dood geleid hebbend mag men volstrekt

niet hanteren voor gevallen van vergiftiging”. Het is gissen aan de hand van welke casus Van Hasselt tot deze stelling

is gekomen. Het is juridisch noodzakelijk om een verband te leggen tussen de dood en de aard en hoeveelheid van

een vergif, maar de onzekerheden die er in de tijd van Van Hasselt nog waren over de betrouwbaarheid van de

analysetechnieken en over de letale hoeveelheid en verdeling van een vergif, maakte het leggen van een

kwantitatieve relatie onmogelijk. Deze laatste stelling in het proefschrift van Van Hasselt wijst erop dat hij reeds vroeg

belangstelling had voor de toxicologie. Op 12 juni 1839 liet Van Hasselt zich inschrijven aan de Hogeschool van

Leiden, waar hij vermoedelijk op stellingen promoveerde tot Chirurgiae Doctor3. Volgens een latere publicatie in het

Archief voor Geneeskunde was het onderwerp van deze promotie een bijzondere nog niet eerder waargenomen

wormsgewijze beweging van het scrotum, vastgesteld bij een militaire patiënt.

IV.2.4. Officier van gezondheid

De Londense conventie van 1833 had weliswaar een einde gemaakt aan de veldtocht tegen de Belgen,

maar het leger bleef tot 1840 op oorlogssterkte. Van Hasselt werd in 1837 als militair arts ingedeeld bij het Corps

Kurassiers en deed dienst in de kampementen van Oosterhout en Dongen en in de garnizoenen te Delft, Leiden,

Haarlem, Amsterdam, Utrecht en ‘s-Gravenhage.

In 1840 werd het leger teruggebracht op vredessterkte; tweederde van de officieren van gezondheid kreeg

ontslag en vertrok naar de burgerpraktijk als stads- of plattelands-heelmeester. De Inspecteur van de Militaire

Geneeskundige Dienst P.L. Beckers (1789-1851) nam het eveneens verstrekkende besluit naar buitenlands

voorbeeld het onderwijs aan de RKMG om te zetten in een opleiding op natuurwetenschappelijke basis; hij voegde vijf

jonge talentvolle officieren van gezondheid, waaronder Van Hasselt, toe aan het lerarencorps. De leraren van de

RKMG hadden een dubbele functie, zij gaven onderwijs in een aantal vakken en hadden een functie bij één van de

klinieken van het op hetzelfde terrein gelegen Groot Rijks Hospitaal. Aan de school kreeg Van Hasselt de volgende

vakken toegewezen:
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- leer der vergiften

- leer van de dood en de schijndood

- leer van het visiteren van manschappen op verborgen en voorgewende kwalen

- leer van de Militaire Reglementen

Aan het Hospitaal werd hij assistent van het hoofd van de chirurgische kliniek J.F. Kerst (1799-1874)5,27.

IV.2.5. Huwelijk

Officieren hadden voor een huwelijk toestemming nodig van de militaire overheid. Een voorwaarde was dat

de financiële positie van de aanstaande bruidegom goed was. Officieren met schulden zouden het prestige van het

officierencorps te veel schaden. Van Hasselt, die niet meer bezat dan een tafel en een bed, kreeg de toestemming

nadat zijn aanstaande bruid zich in een huwelijkscontract borg stelde. De bruid was Cornelia Georgette ‘s-Gravesan-

de Guicherit (Delft 1823 - ‘s-Gravenhage 1896), nicht van Van Hasselt. De moeders van bruid en bruidegom waren

zusters. Het huwelijk vond plaats te Delft op 20 juli 1843. De Domsteeg (de tegenwoordige Domstraat) in Utrecht

werd het adres van de jonggehuwden. Van Hasselt was niet de eerste van de broers en zussen die trouwde; zijn

jongere zus Cornelia Willemina was hem voorgegaan in 1839, ook te Delft en ook met een ‘s-Gravesande Guicherit,

hun neef. Zus Sara Maria huwde in 1846 te Delft, zus Johanna Wijnanda huwde in 1847 en overleed twee jaar later in

Madioen (Java). Zus Catharina huwde in 1864 te Delft, 41 jaar oud, met een ambtenaar van het binnenlands bestuur

te Batavia, zij is ca. 1880 gerepatrieerd en trok in bij haar broer in het huis aan de Amsterdamse Veerkade te

‘s-Gravenhage. Broer Joannes Willem overleed in 1847 op 21-jarige leeftijd op de terugreis van Batavia naar

Nederland. Deze reeks van gelukkige en droeve gebeurtenissen stamt uit de bevolkingsregisters. In de familie Van

Hasselt lijken de droeve gebeurtenissen te overheersen, ouders verloren in 1833 en 1834, resp. 48 en 42 jaar oud, in

1847, 1849 en 1854 verlies van een broer en twee zussen, resp. 21, 37 en 38 jaar oud. De oorzaken van het

overlijden zijn niet gegeven, maar de kans op een dodelijke aandoening was in de negentiende eeuw groot.

In de periode 1843-61 breidde het gezin Van Hasselt zich uit met zeven kinderen, vier dochters en drie

zonen. In de jaren 1853-55 en 1859 heerste de cholera in Utrecht en ook het in het gezin van Van Hasselt vielen

slachtoffers. Van de vijf patiënten in het gezin overleden er drie, een meisje en twee jongens van resp. 2, 2 en 5 jaar.

De ziekte in Utrecht deed zich met name voor in de herfstmaanden of wellicht beter gezegd nam af gedurende de

wintermaanden. Van Hasselt maakte pas melding van deze ramp die zijn gezin trof in zijn brochure “Spuien met

zeewater” (1883).11 Ook dan nog blijkt hij een overtuigd voorstander te zijn van de miasma-theorie als ziekte-oorzaak,

hoewel voldoende was aangetoond dat verontreinigd drinkwater de schuldige was. Hij heeft zich in 1853 niet

gemengd in de discussie die in Utrecht en andere plaatsen ontstond over de te nemen maatregelen om de epidemie

tegen te gaan, noch heeft hij aangegeven welke maatregelen hij thuis heeft genomen.

In de maand oktober van het jaar 1880 verliezen Van Hasselt en zijn vrouw  hun enige zoon (25 jaar oud)

en een nog thuiswonende dochter (34 jaar oud). Slechts de oudste en jongste dochter overleven hun ouders.

IV.2.6. Docent aan de RKMG

Van Hasselt heeft zijn werk voor de RKMG, voor het Hospitaal en voor de geneeskundige stand in het

algemeen intensief aangepakt. Zijn eerste artikel “Rimpeling en Wormswijze beweging van het scrotum”, een
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onderwerp van zijn promotie tot Chirurgiae Doctor in 1839, verscheen in 1842 in het Archief voor Geneeskunde. In de

periode 1845-54 produceerde Van Hasselt een respectabel aantal artikelen voor het Nederlandsch Lancet,

hoofdzakelijk over toxicologische onderwerpen. In 1847 gaf hij een zelfstandige publicatie uit over de “Kunstmatige

Ademhaling tot herstelling van schijndoden”, in 1848 een over de “Noodzakelijkheid van Algemeen Toezicht op het

gebruik van Vergiften, betoogd uit de menigvuldigheid der oorzaken van vergiftiging”. Van 1849-54 was Van Hasselt

de geneeskundig hoofdredacteur van het Repertorium.

Op verzoek van de Inspecteur van de Militaire Geneeskundige Dienst gaven de leraren van de RKMG

handleidingen uit aan de hand waarvan de lessen werden gegeven in plaats van de lessen te dicteren. Van 1850-54

stelde Van Hasselt zijn “Handleiding der Vergiftleer” in 4 delen op; door zijn volledige behandeling van het onderwerp

werd deze handleiding tevens een handboek voor praktiserende geneeskundigen. In 1855 is reeds behoefte aan een

tweede druk van enkele delen.

In 1856 verscheen Van Hasselts “Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek (het

visiteren)”. Van Hasselt kon putten uit een Engels boek over dit onderwerp, maar hij heeft veel materiaal gebruikt dat

berustte op ervaring van hemzelf en zijn collegae van het Groot Rijks Hospitaal. Bij herhaling wijst Van Hasselt erop

dat het nodig is een aandoening tot in de kleinste verschijnselen te kennen ten einde een voorgewende of verborgen

gehouden kwaal te onderkennen. Hij had zich deze klinische kennis eigen gemaakt.

Een aantal van deze onderwerpen werd ook behandeld tijdens spreekbeurten voor het Natuurkundig

Gezelschap, voor het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en voor de Afdeling Utrecht

van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst.

IV.2.7. Bijdragen aan de gezondheidsleer

Persoonlijke beslissingen en gebeurtenissen in de jaren 1856-58, op een leeftijd van 42-44 jaar, leidden de

volgende fase in van Van Hasselts militaire en wetenschappelijke loopbaan.

In 1856 volgde zijn benoeming tot lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KAW), afdeling

Wis- en Natuurkunde. Deze benoeming betekende een erkenning van Van Hasselts deskundigheid op het gebied van

de toxicologie en gezondheidsleer. De KAW vormde de adviesraad voor de Minister van Binnenlandse Zaken. In de

periode van 1856-83 had Van Hasselt een belangrijk aandeel in de adviezen van door de KAW ingestelde

Commissies. Deze adviezen betroffen de gezondheidsleer en de gerechtelijke toxicologie:

1857 Advies in zake de vervalsing van eetwaren en dranken, concept Warenwet.

1862 Advies over het gebruik van vlees, afkomstig van ziek rundvee.

1866 Advies over de te nemen maatregelen teneinde trichinen-houdend vlees te weren.

1882 Advies over de lijkverbranding, over de waarborg dat een nauwkeurige lijkschouwing voldoende is voor de

ontdekking van vergiften.

Van Hasselts deskundigheid in de toxicologie werd ook erkend door zijn benoeming in 1857 tot lid van de

redactie van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij werd verantwoordelijk voor de onderwerpen

Toxicologie en Militaire Geneeskunde; het laatste onderwerp samen met C. Gobée (1804-1857). Tot 1866 was Van

Hasselt een belangrijke steun in de redactie. In de eerste tien jaren van het NTvG behoorde hij tot de top-auteurs,

hoofdzakelijk omdat de overige redactieleden in gebreke bleven. De geringere activiteit van Van Hasselt als redacteur
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van toxicologische onderwerpen na 1867 zal voor een deel het gevolg zijn geweest van de verplaatsing in 1867 van

de RKMG naar Amsterdam en zijn aanstelling als directeur van deze instelling. De RKMG had daar geen eigen

laboratorium-faciliteiten; boeken en tijdschriften zullen moeilijker bereikbaar zijn geweest. Verder zullen ook zijn

betrokkenheid bij de redactie van het Tijdschrift voor Entomologie en zijn stijgen in de hiërarchie van de Militaire

Geneeskundige Dienst hebben geleid tot minder tijd voor het NTvG.

In 1858 ging Van Hasselts chef J.F. Kerst met pensioen en Van Hasselt nam de leiding over van de

chirurgische kliniek van het Groot Rijks Hospitaal en de lessen in de heelkunde aan de RKMG. De lessen in de

toxicologie droeg hij over aan zijn collega F. Rienderhoff (1823-1879). Van Hasselt heeft op het gebied van de

chirurgie relatief weinig gepubliceerd. Hij was bekend met de ether- en chloroformnarcose, maar uit geen van zijn

werken blijkt dat hij deze heeft toegepast voor grotere operaties; waarschijnlijk deed de behoefte aan grotere

operaties zich aan het GRH niet voor. Het aantal zieken in de 36 militaire ziekeninrichtingen bedroeg in die jaren ca.

25.000; een kwart daarvan waren gekwetsten. Het aantal zieken in Utrecht lag tussen de 1000 en 1500 per jaar. Als

de verhouding tussen zieken en gekwetsten ook voor Utrecht gold, dan had het GRH in vredestijd gemiddeld 1

nieuwe gekwetste per dag.

In 1861 was Van Hasselt lid van de commissie voor het afnemen van het eindexamen van de vier

kwekelingen van ‘s Rijks Veeartsenijschool. Hij schreef een rapport24 aan de Minister van Binnenlandse Zaken,

waarin hij mededeelt dat het kennisniveau van de kwekelingen voldoende was en dat daaruit valt af te leiden dat de

opleiding geschikt is.

Van Hasselt werd ook bijzonder bezig gehouden met zaken die de RKMG betroffen. De Handleiding tot de

leer van het militair geneeskundig onderzoek (het visiteren) moest worden herschreven naar aanleiding van de

uitvaardiging van een nieuw Reglement op het Geneeskundig Onderzoek voor de Krijgsdienst (1862). De tweede

verbeterde en vermeerderde Handleiding werd uitgegeven in 1867. Nog belangrijker waren in 1851, in 1867 en in

1877 de gevechten om het behoud van de RKMG13,16,26,28. Reeds door de Staatscommissies in 1841 en 1848,

ingesteld voor herziening van de geneeskundige Wetten, was gepleit voor een afschaffing van de speciale

geneeskundige scholen. Deze voorstellen zijn pas veel later  gerealiseerd door de wetten van Thorbecke van 1865 en

de RKMG viel buiten de erkende opleidingen tot geneeskundige. De leraren van de RKMG trachtten hun opleiding te

handhaven en de laboratoriumfaciliteiten te verbeteren. Onder leiding van Quarin Willemier en Van Hasselt schreven

zij in 1867 een brochure “Budget van Oorlog”8 en stuurden deze aan de leden van de Staten-Generaal. In deze

brochure verdedigden de schrijvers de bijzondere opleiding voor militaire geneeskundigen en het extra bedrag van ƒ

42.000 voor de uitbreiding van de laboratoria. F.C. Donders,17 de Utrechtse hoogleraar en zelf leerling van de RKMG,

werkte onafhankelijk aan het streven van de leraren mee door de Utrechtse Hogeschool en de RKMG te fuseren.

Hijzelf en de hoogleraar P. Harting werden in 1867 in het lerarencorps van de RKMG opgenomen. Maart 1867

schrapte de Kamer de begrotingspost van ƒ 42.000 en enige maanden later, nog voor het begin van het nieuwe

studiejaar, verplaatste de Minister van Oorlog de RKMG naar Amsterdam4. De voornaamste reden om het fusieplan

van Donders af te wijzen en de opleiding van de kwekelingen naar het Athenaeum Illustre te verplaatsen lijkt de

hoogte van de toelatingseisen voor de RKMG te zijn, die niet correspondeerde met de eisen van een academische
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opleiding. Van Hasselt, die op 1 februari 1867 nog zijn 25-jarige leraarschap had gevierd, verhuisde mee naar

Amsterdam en werd directeur van de RKMG. Vijf leraren vergezelden hem en werden belast met de vakken die naast

de vakken van het Athenaeum voor de opleiding van een militair-geneeskundige noodzakelijk werden geacht. De

examen-resultaten van de kwekelingen waren van 1868-1877 slecht; het feit dat de kwekelingen genoodzaakt waren

het Natuurkundig en Geneeskundig Examen af te leggen bij andere examinatoren dan hun eigen hoogleraar, zal

daartoe aanleiding hebben gegeven. Toen in 1876 het Amsterdamse Athenaeum de status van Gemeente-

Universiteit kreeg en de eigen hoogleraren examineerden, verbeterde de situatie.

IV.2.8. De Militaire Geneeskundige Dienst

In 1870 werden het Nederlandse Leger gemobiliseerd in verband met de Frans-Duitse oorlog van 1870/71.

Van Hasselt werd hoofd van de Militaire Geneeskundige Dienst te velde en was verbonden aan de Generale Staf. Hij

stelde vast dat de bestaande reglementen onvoldoende waren om de velddienst goed te organiseren en besloot de

komende jaren daaraan aandacht te geven. Met name de voorziening van goed drinkwater liet op een aantal plaatsen

te wensen over en dat hield een onaanvaardbaar risico in. De situatie van de lokale drinkwatervoorzieningen was

hem bekend door zijn lidmaatschap van de Drinkwatercommissie van 1866. De cholera asiatica werd, hoewel

incidenteel, nog steeds gediagnosticeerd.

Op 23 maart 1873 werd Van Hasselt benoemd tot Inspecteur van de Geneeskundige Dienst der Landmacht,

de hoogste functie in de Militaire Geneeskundige Dienst, gehonoreerd met een salaris gelijk aan dat van een

hoogleraar. De benoeming hield een verhuizing in naar Den Haag. Van Hasselt betrok met zijn gezin het pand aan de

Amsterdamse Veerkade 15 en werd daar lijfelijk betrokken bij het probleem van de stinkende grachten. Naar

aanleiding daarvan gaf hij in 1874 de brochure “De strijd der Geneeskundigen tegen het Riolen-, Latrinen- en Moeras

vergift binnen en buiten de Residentie”11 uit en droeg deze op aan de Vereniging tot Verbetering van de

Gezondheidstoestand te ‘s-Gravenhage, opgericht in 1866. De brochure was nog geheel geënt op de miasma-

theorie.

Op 4 februari 1875 kreeg Van Hasselt de rang van Generaal-Majoor. In 1877 werd er bij Koninklijk Besluit

een Commissie ingesteld om te adviseren inzake de opleiding van militaire geneeskundigen. Van Hasselt werd

voorzitter en kreeg als secretaris de officier van gezondheid W.P. Ruysch (1847-1920)26. In zijn rapport adviseerde de

Commissie de Amsterdamse opleidingscursus voor militaire geneeskundigen geleidelijk op te heffen, de positie van

de jongere officieren van gezondheid te verbeteren en het systeem van de Marine over te nemen, waarin aan

studenten van de verschillende Universiteiten studiebeurzen werden verstrekt. De voormalige RKMG zou worden

omgezet in een applicatieschool om de jonge officieren van gezondheid alsnog de militaire reglementen en militaire

geneeskunde bij te brengen. Van Hasselt blijkt later niet meer zo gelukkig met het Rapport, voornamelijk omdat de

applicatie-school achteraf niet is gerealiseerd.

Het jaar 1880 is voor Van Hasselt persoonlijk en voor zijn gezin een rampjaar. De RKMG werd bij Wet van 2

augustus 1880 opgeheven. De officieren van gezondheid kregen een algemene vergunning om de burgerpraktijk uit

te oefenen. Van Hasselt, die altijd een overtuigd tegenstander was geweest van het uitoefenen van een burgerpraktijk

door officieren van gezondheid en die over dit punt door de Minister niet was geraadpleegd, nam ontslag. Op 26
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augustus 1880 werd Van Hasselt het pensioen verleend onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten.

Het pensioen bedroeg ƒ 2.700 per jaar.

IV.2.9. Laatste jaren

Op 4 oktober 1880 verloren Van Hasselt en zijn vrouw hun enige zoon en stamhouder Theodoor

Maximiliaan op 25-jarige leeftijd in Nederlands Oost-Indië; hij was daar juist een jaar werkzaam als

bestuursambtenaar. Van Hasselt viel in een diep gat; het verlies van dit kind heeft meer sporen nagelaten dan het

eerdere verlies van 3 jonge kinderen aan de cholera. De ouders gaven uitdrukking aan het verlies door de uitgave

van een boekwerkje “Proeven van Proza en Poëzie 1870-1880, uit de nagelaten papieren van onze welbeminde

enige zoon, Theodoor Maximiliaan van Hasselt, verzameld door zijn bedroefde ouders” 23. In diezelfde maand, op 20

oktober 1880, stierf ook hun dochter Anna Anthonia op 34-jarige leeftijd. Deze ongetrouwde dochter was altijd thuis

gebleven. Over haar gezondheid is niets bekend; ook niet over de oorzaak van haar overlijden.

In 1884 gaf Van Hasselt zijn “Mixed Pickles”12 uit voor aanstaande en jonge officieren van gezondheid. Het

idee voor het werk had hij ontleend aan Kolonel Kempees die in 1848 voor de jonge officieren zijn ‘Holloway-pillen’

schreef. Holloway-pillen waren een purgeermiddel en bevatten als hoofdbestanddeel aloë. Mixed Pickles was niet

alleen een pikant voedingsmiddel, maar ook een geneesmiddel op basis van ijzer, zwavel en arsenicum tegen

intermitterende koortsen, longtering en huidaandoeningen. Het is niet duidelijk welk middel Van Hasselt op het oog

had. Het manuscript had al enige jaren in de kast gelegen en hij wilde het na de opheffing der RKMG vernietigen. Een

collega wist hem te overtuigen dat juist nu de jonge officieren van gezondheid zijn herinneringen nodig hadden. In

“Mixed Pickles” beschrijft Van Hasselt zijn herinneringen en ervaringen uit de Militaire Geneeskundige Dienst. Hij

hoopt dat de jonge officieren van gezondheid willen profiteren van een diensttijd van 43 jaren, waarin 25 jaar militair

onderwijs. Twee opmerkelijke adviezen zijn:

- Hygiëne! Het wachtwoord van onze eeuw in stad en land, ook steeds het uwe in uw betrekking van

gezondheidsofficier. De mislukking van de eerste twee expedities in Atjeh is te wijten aan onvoldoende

hygiënische voorzieningen.

- Voor de dodelijk gekwetsten heeft men een ruim veld om de weldadige voorschriften der medische

euthanasie in praktijk te brengen; hulpmiddelen der kunst zijn de onderhuidse morfine-injectie en de

bedachtzame aanwending der chloroform.

In 1888 wijdde J.A. Fles (1819-1905), collega van Van Hasselt, in Eigen Haard, geïllustreerd

Volkstijdschrift, een artikel aan Van Hasselt ter gelegenheid van het gouden feest van zijn promotie tot Medicinae

Doctor op 23 juni 18389. Van Hasselt reageerde op deze en honderden andere bewijzen van vriendschap en

dankbaarheid met de uitgave van een gedicht:

Veel beproefd, zwaar gedrukt,

Zocht ik in RUST

Mijn levenslust
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Onverwacht, onbegeerd,

Drong diep uw GROET

Mij in ‘t gemoed!

Onverzwakt, onbeperkt,

Zij u mijn DANK

geen ijd’le klank.

De inhoud van het gedicht wijst erop dat Van Hasselt het persoonlijk rampenjaar 1880 nog steeds niet is te boven

gekomen.

IV.2.10. Van Hasselt als araneoloog

In 1856 had Van Hasselt zich aangemeld als lid van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. Deze

aanmelding moet enerzijds gezien worden als een teken des tijds, anderzijds als de realisering van een jeugddroom.

Van Hasselt had al sinds zijn jeugd belangstelling voor de natuur. In Dokkum en omgeving had hij met eigen ogen de

gevolgen voor fauna en flora van de overstromingen met zout water waargenomen. Ook trok hij in zijn jongensjaren

er al op uit om in sloten en vaarten te vissen. Zijn liefhebberij voor vissen was zo algemeen bekend dat K.W. Gratama

(1831-1888) bij zijn vertrek uit Japan (1871)6 meende Van Hasselt geen groter plezier te kunnen doen dan met het

meenemen van nieuwe bamboehengels.

In de zomervergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging van 1880 was Van Hasselt

benoemd tot voorzitter van deze vereniging. In de eerstvolgende zomer-vergadering en aansluitende excursie van

1881 te Maastricht liet Van Hasselt wegens ziekte verstek gaan. Het was de eerste maal in zijn leven dat hij ziek was

en vermoedelijk ging het niet om een lichamelijke aandoening. De wel aanwezige leden beijverden zich voor hem

spinnen te verzamelen en Van Hasselt schreef in een reactie: “Voor hun tijdrovende zorgen ter wille van een andere

specialiteit, voor de mij daarvoor verschafte troost in mijn leed, betuig ik genoemde vrienden mijn oprechte dank.”

In 1902 in het ‘In Memoriam’ in het Tijdschrift voor Entomologie18 schreef mr. A.F.A. Leesberg, één van zijn

beste vrienden-entomologen: “Toen (1880) was zijn levenslust gesloopt en hij zeide mij dikwijls, niets boezemt mij

meer belang in dan de entomologie en het vissen.” Activiteiten van Van Hasselt betroffen dan nog uitsluitend de

Nederlandsche Entomologische Vereeniging, de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en de milieuvervuiling

van Den Haag en omgeving.

Op 20 januari 1901 bezocht Van Hasselt nog de 34e vergadering van de Nederlandsche Entomologische

Vereeniging. Hij was toen 86 jaar oud, lichamelijk zwak en slecht van gehoor. Hij woonde de vergadering niet bij en

was alleen gekomen om met een hartelijke handdruk afscheid te nemen.

IV.2.11. Overlijden

Op 16 september 1902 overleed Van Hasselt. De overlijdenskaart was ondertekend door zijn twee

overgebleven kinderen, de oudste dochter Willemina Elisabeth en de jongste dochter Catharina Wijnanda en beider

echtgenoten, F.W. Westerouen van Meeteren en D.J.R. Jordens. In verscheidene Tijdschriften verschenen In
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Memoriam’s, Koninklijke Akademie van Wetenschappen15, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde7, Tijdschrift

voor Entomologie20, Nederlandsch Militair Geneeskundig Archief20, de Wereldkroniek en in dagbladen. Het meest

persoonlijke In Memoriam was van Mr. A.F.A. Leesberg in het Tijdschrift voor Entomologie18. Hij schreef over Van

Hasselt: “een braaf, oprecht godsdienstig, begaafd man, die gedurende zijn lang leven gewoekerd heeft met de

talenten hem geschonken.”

Het woord ‘braaf’ wordt in deze tijd zelden meer gebruikt voor een volwassen man; wij zouden een braaf

man eerder een eerlijk man noemen, trouw aan zijn beginselen, trouw aan het gezag en gesteld op gezelligheid met

een hekel aan ruzies; voor zichzelf een perfectionist en in de omgang een aimabel man.

De collega officier van gezondheid J. Binnendijk gebruikte in zijn In Memoriam in het NTvG (20-9-1902)7 de

volgende woorden: “Een man die zijn gehele leven aan de wetenschap had gewijd, die zonder bijbedoelingen het

goede nastreefde, een ieder gaarne ten dienste stond en die niets vuriger wenschte dan zijn korps naar waarde

gereleveerd te zien. Een man van wien dit naar waarheid kon gezegd worden, heeft niet te vergeefs geleefd. Hij blijft

den jongeren een voorbeeld!”

IV.3. Nabeschouwing

Het is moeilijk om een beeld te krijgen van de persoon van Van Hasselt. Van Hasselt zelf, zijn collegae en

vrienden geven spaarzaam aanknopingspunten om een schatting te maken in hoeverre de levensomstandigheden

van invloed zijn geweest op zijn carrière en activiteiten. Van Hasselt laat zich kennen wanneer hij schrijft dat hij in een

uitwisseling van meningen het voldoende vindt eenmalig een goed overwogen standpunt te geven, heen-en-

weergeschrijf acht hij tijdverspilling. Uit deze opstelling kan worden afgeleid dat hij zich zal hebben thuis gevoeld

binnen het militaire gezagsapparaat. De feiten laten verder niet meer toe dan een aantal speculaties over de

karaktereigenschappen van Van Hasselt en over de krachten die hem hebben bewogen. Zulke speculaties houden

het gevaar in dat het beeld van de geportretteerde persoon wordt ingekleurd door de hand en geest van de biograaf.

Van Hasselt kwam uit een familie van predikanten en ambtenaren. Het is deze afkomst die verantwoordelijk

kan zijn voor één van zijn meest uitgesproken eigenschappen,  zijn dienende opstelling jegens de medemens. Hij

behandelde de meerdere zowel als de mindere met het nodige respect. Hij trachtte in elke omstandigheid rechtvaar-

dig en hulpvaardig te zijn. Zijn volwassen kinderen noemden hem ‘Vadertje’, en ook voor zijn kwekelingen, patiënten

en ondergeschikten was hij een vaderlijk figuur. De rijzige gestalte gaf een extra accent aan het verkleinwoord

‘Vadertje’.

Van Hasselt was trouw aan het boven hem gestelde gezag, een opstelling die hij de gangbare achtte. Hij

zag het als een opdracht zijn talenten in dienst te stellen van zijn medemens. Hij zocht geen eigen eer, hij streefde op

zijn gebied naar een verheffing van wetenschap en maatschappij waardoor ieders leven zou verbeteren.

Van Hasselt had de talenten en de vooropleiding voor een academische scholing en gelet op zijn reeds als

gymnasiast manifeste belangstelling voor de natuur kwam een opleiding in de natuurfilosofie of in de geneeskunde

het meest in aanmerking. Door de geringe financiële draagkracht van de familie was een opleiding aan de academie

niet haalbaar en werd het een opleiding tot militair-geneeskundige aan ‘s Rijks Kweekschool voor Militaire

Geneeskundigen te Utrecht27, waar de kwekelingen werden bezoldigd. Van Hasselt begon de geneeskundige studie

als kwekeling derde klasse, in de loop van de vierjarige opleiding werd hij achtereenvolgens bevorderd tot kwekeling
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tweede klasse en eerste klasse. Reeds in zijn eerste jaar als officier van gezondheid promoveerde hij in Utrecht tot

Medicinae Doctor en in het tweede jaar tot Chirurgiae Doctor in Leiden, één van zijn garnizoensplaatsen. De reeks

van successen wijst op een vlug verstand en een goed doorzettingsvermogen.

Ondanks zijn uitstekende studieresultaten bleef Van Hasselt zijn afkomst trouw en bleef hij een bescheiden

mens. Hij was gedurende zijn gehele leven gehecht aan het dragen van een uniform. Vermoedelijk meende hij dat het

uniform hem een uitstraling gaf van strengheid, een eigenschap waarin hij mogelijk dacht tekort te schieten. Er zijn in

zijn lange loopbaan ook geen aanwijzingen dat hij rancuneus was en een eventueel ongenoegen afreageerde op

anderen.
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