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V De bijdragen van A.W.M. van Hasselt aan de geneeskunde en de gezondheidsleer

Van Hasselt heeft zich niet alleen bezig gehouden met de leer der vergiften. Hij publiceerde ook over

onderwerpen die aan de orde kwamen bij de invulling van zijn andere leeropdrachten aan de RKMG. Het waren

onderwerpen die vielen binnen het raam van de forensische geneeskunde inclusief de vergiftenleer, onder welke

naam zijn takenpakket later op het lesrooster van de RKMG verscheen.1 De onderwerpen waren door de nieuwe

physiologische benadering van de geneeskunde klinisch hoogst actueel. Van Hasselt heeft de soms tegenstrijdige

buitenlandse gegevens aangevuld met eigen klinisch een experimenteel onderzoek. Door de nieuwe bevindingen in

publicaties te presenteren aan de gehele geneeskundige stand kan Van Hasselt worden gerekend tot één van de

vernieuwers van de vaderlandse geneeskunde.

V.1. Maagpomp

Van Hasselts wijze van werken is af te leiden uit zijn tweede artikel met als onderwerp de maagpomp, dat hij

in 1844 schreef voor het Archief voor Geneeskunde (1846)1. In de eerste alinea’s van het artikel gaf hij aan wat hem

als geneeskundige dreef: “Wanneer hij (de Geneeskundige) daarentegen die weinige kunstmiddelen, wier werking op

aanschouwelijke gronden berust, zich niet tracht eigen te maken, indien hij niet immer streeft naar de kennis van al

het belangrijke, wat tot zijn wetenschappelijk armamentarium behoort, dan zal hij welligt te eeniger tijd als schuldig

staan voor de balie van zijn eigen geweten.”

“Als een der bij ons niet genoeg gewaardeerde hulpmiddelen uit de geneeskundige wapenkamers van

anderen, wilde ik in deze korte, historisch-critische beschouwing de aandacht hebben gevestigd op de maagpomp.

Met deze regelen stelde ik mij ten doel welligt bevorderlijk te kunnen zijn aan de meer algemeene toepassing van dit

werktuig in ons Vaderland.”

Van Hasselt heeft bij zijn nasporingen omtrent het gebruik van de maagpomp in Nederland niets dan

ontkennende antwoorden gehad. Ook is de maagpomp niet vermeld op de provinciale lijsten van verplicht

voorhanden hebbende geneesmiddelen en werktuigen (Koninklijk Besluit van 31 mei 1818), terwijl de Schotse

hoogleraar R. Christison6 het gebruik der maagpomp bij vergiftiging zo algemeen bekend veronderstelde, dat hij een

beschrijving daarvan overbodig achtte.

M.J.B. Orfila (1787-1853) schreef de uitvinding van de maagpomp toe aan Boerhaave, maar Van Hasselt

heeft dat niet bevestigd gevonden. Boerhaave behandelde in zijn “De Antidotis” (1774)3 een toevallige vergiftiging met

Cicuta (scheerling) en wees op de noodzakelijkheid van het bevorderen van braken. Keel- of kaakkramp kon het

inbrengen van geneesmiddelen belemmeren; deze moesten dan met behulp van een buigzame metalen buis

ingebracht worden.

Van Hasselt schreef de uitvinding van het werkelijk uitpompen van de maag toe aan de Franse geneesheer

Rénault, die in 1802 in zijn dissertatie “Sur les contrepoisons de l’arsenic” proeven op dieren met een eenvoudige

maagpomp beschrijft. Maar noch uit Frankrijk, noch uit Duitsland of Noord-Amerika zijn er aanwijzingen dat de maag-

pomp op de mens in die jaren ook werkelijk in de praktijk is toegepast.

                                                                   
1Het feit dat Van Hasselt naast de toxicologie dezelfde onderwerpen behandelde als M.J.B. Orfila had gedaan, vormt
een sterke aanwijzing dat de Franse geneeskunde model heeft gestaan voor de opleiding aan de RKMG.
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Het ‘lievelingsoord’ van de maagpomp is vanaf 1822 Groot-Brittannië. Jukes, heelmeester te Pimlico, deed

enige proeven op zichzelf. Hij nam 2 oncen tinctura opii (ca. 60 ml), dronk enige teugen lauw water en pompte het

een en ander onmiddellijk uit de maag. Niets dan onbeduidende narcotische verschijnselen volgden. Door deze

resultaten van Jukes is het gebruik der maagpomp in Engeland meer en meer algemeen geworden.2

Ook in buitenlandse handboeken40 over vergiften werd melding gemaakt van maagpompen, in het bijzonder

voor behandeling van narcotische vergiftigingen, omdat braken dan zo moeilijk is op te wekken.

Van Hasselt kon in 1844 een aantal verschillende types maagpomp beschrijven:

1. De enkele maagpomp van Rénault of Dupuytren. Type klisteerspuit waaraan een elastieken maagbuis kan

worden geschroefd. Na elke uitpomping moet de spuit van de buis worden losgeschroefd.

2. Dubbele maagpomp. Twee afzonderlijke cilinders met kleppen die slechts één kant uit kunnen. Deze pomp

van Meunier kan bij gasvergiftiging ook als longpomp worden aangewend voor de aanvoer van lucht.

3. De pomp van John Weiss, een enkele cilinder die kan werken als een dubbele door middel van een schijf,

die beurtelings één der beide openingen sluit. Deze pomp is aangeschaft ten behoeve van het onderwijs

aan ‘s Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht. Voor behandeling van kinderen moet

een kleinere maagbuis worden aangeschroefd.

4. De maaghevel van Sommervail, een lange buis voorzien van een trechter.

Van Hasselt schreef over het invoeren van de maagbuis “Deze bewerking is mij bij proefneming in cadavere

en bij levende dieren uitmuntend gelukt; bij mij zelve daarentegen en bij een aantal personen, welke zich hieraan

welwillend onderwierpen, zag ik mij eeniger mate teleurgesteld. De opvolgende braakneiging, de hoestaanvallen, de

krampachtige samentrekking van den slokdarm, deden mij afzien van meer krachtige pogingen tot het doorzetten der

invoering, dewijl hier geene noodzakelijkheid bestond. Dit bezwaar zou mij evenwel niet afschrikken bij werkelijk

gevaar. Bij wezenlijk doodsgevaar kan ook de angst van den vergiftigden en zijne gejaagde zucht naar zelfbehoud

medewerken; bij proeven aan gezonden bewerkt de vrees een omgekeerd resultaat. Daarenboven zal deze

bewerking bij verlies van bewustzijn, bij ongevoeligheid, bij slaapzucht des lijders beter moeten slagen.”

Van Hasselt gaf vervolgens meningen van buitenlandse schrijvers. Christison schreef in zijn “A Treatise on

Poisons” (1835)6 dat in geval van acute alcoholvergiftiging het uitpompen van de maag vaak voldoende is om

onmiddellijk de stupor te doen ophouden.

Hufeland en Schönlein stelden dat vele gifstoffen zich aan de maagwand vasthechten en door

maagspoeling niet te verwijderen zijn. Van Hasselt reageerde op deze speculatieve tegenwerping met de opmerking

dat het gestelde van Hufeland en Schönlein een uitzondering is en dat in een dergelijk geval de maagpomp ook niet

gebruikt mag worden.

Een tweede algemene beschuldiging tegen de maagpomp was de veronderstelling dat de plooien van het

maagslijmvlies de openingen van de maagbuis zouden afsluiten. Deze situatie zal zich slechts voordoen bij een

verkeerde inrichting van het maaguiteinde van de buis. De buis moet aan het uiteinde gesloten zijn en moet voorzien

                                                                   
2De therapeutische dosis van opiumtinctuur bedraagt 0,25 - 2 ml (Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 26th ed.
1973, p. 1128).
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zijn van twee tegenovergestelde, niet te grote openingen op verschillende hoogten. Van Hasselt heeft met een goede

maagbuis in proeven op een kadaver geen problemen gehad en in de praktijk van vergiftigingsgevallen is een

dergelijke situatie ook niet beschreven. Bovendien zou door een nieuwe inspuiting de afsluiting spoedig verholpen

zijn.

Een derde bedenking was het gevaar van beschadiging van slokdarm en maag door slechts de aanraking

met de maagbuis. Ervaringen met de maagbuis ondersteunden deze bedenking niet. Ook het doorslikken van

spijkers, zelfs van messen door bepaalde personen, schrijft Van Hasselt, leidde niet tot nadelige gevolgen.

Een vierde bedenking, verstopping van de buis door half vaste maaginhoud, heeft Van Hasselt onderzocht

door een grove brij van aardappelen in een varkensblaas te brengen en deze brij op te pompen met een maagbuis

zoals deze eerder door Orfila is beschreven. Geen verstopping volgde in herhaalde proefnemingen.

Een vijfde mogelijke bedenking was de nog niet beantwoorde vraag of de maagbuis moet worden

uitgenomen in geval van braakneiging of braking. Bij de mens zijn geen ervaringen beschreven; bij dieren heeft men

opgemerkt dat deze zich rustig houden zodra de tubus de slokdarm heeft doorlopen.

Van Hasselt sloot af met de volgende woorden: “In een tijd als de onze, waar de Heelkunde nagenoeg in

alle geslotene ligchaamsholten, dikwerf zelfs met eene vermetele hand, ingrijpt, waar trepanatio cranii, paracenthesis

thoracis, laparotomia hare eigene aanwijzingen hebben verkregen, behoeft men niet angstvallig te aarzelen om langs

een natuurlijken weg in eene opene lichaamsholte door te dringen, wanneer de nood zulks gebiedt. Naast de emetica

en de antidota mag men dan ook aan de maagpomp hare zeldzame, doch glansrijke plaats als derden Héros bij

vergiftiging, naar onze meening, niet ontzeggen.”

Van Hasselt hoorde de lezer zeggen “Alles goed en wel, U hebt een oordeel, maar geen eigen praktische

ervaring”. Deze opmerking tekent zijn kritische instelling, ook ten aanzien van zijn eigen werk. Hij heeft de literatuur

goed bestudeerd, hij heeft de proeven gedaan die mogelijk waren, maar hij wenst niet te ontkennen dat eigen

ervaring met gevallen in de praktijk hem meer zou hebben geleerd. Deze voorzichtige instelling kenmerkt ook zijn

overige werk.

Door een vertraging in het verschijnen van het Archief was Van Hasselt in de gelegenheid nog een naschrift

te laten opnemen, gedateerd 7 maart 18461. In dat naschrift verontschuldigde hij zich voor zijn negatieve

opmerkingen over de Franse werktuigkundigen en Franse artsen. De Franse artsen bleken wel te beschikken over

een uitstekende maagpomp, aanwezig in de reddingskist van Charrière voor schijndoden en vergiftigden, en

gebruikten deze ook. De Militaire Geneeskundige Dienst had ten behoeve van het onderwijs in Utrecht onlangs zo’n

kist van Charrière aangeschaft.

Van Hasselt erkende ook dat hij het gevaar van beschadiging van de slokdarm heeft onderschat. Volgens

een Franse mededeling van 1845 zijn er minstens drie gevallen van doorboring voorgekomen in de Franse

krankzinnigengestichten. Hongerende krankzinnigen werden gedwongen gevoed per clysmata of door maaginspuiting

via de neus. Door een onvoorzichtige uitvoering volgde doorboring van pharynx of larynx, met etterige ontsteking van

de omgevende weefsels en dodelijke afloop. De Franse schrijver  O. Baillarger2 had een werktuig bedacht waarmee

deze ongelukken zouden kunnen worden voorkomen, Van Hasselt hoopte eerlang dit werktuig te kunnen beproeven.
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Dit eerlang werd geen werkelijkheid. Hij heeft bij de behandeling van de kunstmatige ademhaling wel onderzoek

gedaan met het pomptoestel van Charrière, dat slechts in onderdelen afwijkt van de maagpomp.

In het Nederlandsch Lancet (1848/49)36 schreef Van Hasselt nog “een nader woord omtrent de maaguitpom-

ping”. In Engeland bleef de maaguitpomping uitgebreid toepassing vinden, ook in gevallen dat de maagpomp niet op

zijn plaats is zoals bij irriterende vergiften of onwerkzaam is door vergiftiging met wortelen en vruchten.

Op het vaste land van Europa ging men slechts schoorvoetend over tot deze kunstbewerking. De

reddingskist van Charrière bevatte een goede maagpomp. Volgens een mededeling in l’Abeille médical (april 1848)

werd in het hospitaal la Salpetrière te Parijs een jonge vrouw na een zelfmoordpoging met de Sydenhamse

opiumoplossing door middel van een maaguitpomping gered. Een belangrijk onderdeel van de behandeling was

naast de maaguitpomping het voortdurend in beweging houden van de lijder.

In Duitsland scheen het gebruik van de maagpomp nog weinig te zijn doorgedrongen, hoewel deze

toestellen in de handboeken wel werden genoemd.

In Nederland was de situatie nog niet gewijzigd; de meeste artsen beschikten nog niet over de zelden

nodige, maar volstrekt onmisbare maagpomp. Hij kwam niet voor in de reddingskisten en niet in de ziekenhuizen,

enkele militaire inrichtingen uitgezonderd. In vergelijking met Noord-Amerika en Engeland kwam op het vasteland van

Europa de opiumvergiftiging veel minder voor, in Nederland en omringende landen was de maagpomp een

onmisbaar werktuig in geval van een acute alcoholvergiftiging.

De dunnere en zachtere soorten maagbuizen waren te verkiezen, men diende de maagbuizen met zeer

harde en uitgezette bolvormige punten, zoals de buis voor volwassenen van Weiss, te vermijden. Door het sluiten van

de uitwendige buisopening met de vingertop kon men controleren of de buis in de slokdarm zat of in de luchtpijp.

Van Hasselt besloot met de hoop “de sluimerende belangstelling bij sommige kunstbroeders te hebben

verlevendigd”. Hij waarschuwde ook voor de mogelijk wettelijke gevolgen als zij in een geval van dood door apoplexia

potatorium (een beroerte door exessief alcoholgebruik) niet de maagpomp hadden beproefd.

V.2. Tabaksrookklisteer

Het tweede onderwerp dat Van Hasselt ten algemenen nutte aansnijdt is de tabaksrookklisteer. In het

Nederlandsch Lancet (1845/46)35 behandelde hij het onderwerp “Over tabaksrookklisteren” op dezelfde historisch-

kritische wijze als zijn studie van de maagpomp. Nadat Reaumur in 1740 het inbrengen van tabaksrook in de

ingewanden als reddingsmiddel voor drenkelingen had toegepast en aangeprezen, werd vrij algemeen in Europa de

tabaksrookklisteer als het beste opwekkingsmiddel van drenkelingen beschouwd20,28. Vanaf 1775 begonnen de eerste

bedenkingen te rijzen en wel gelijktijdig in meerdere landen. Sedert 1800 is de tabaksrookklisteer nagenoeg overal,

uitgezonderd in Nederland, verboden, openbaar verworpen of althans in onbruik geraakt.

Van Hasselt beschreef de ontwikkeling van de toepassingsmethode. Eerst werd de van haar punt ontdane

messchede gebezigd, later aarden en houten pijpen, dan rookblaasbalgen, zoals ook in reddingskisten voor

drenkelingen voorhanden. De tijd van inblazen werd verschillend opgegeven, sommige schrijvers gaven een kwartier

aan, andere schrijvers, zoals Fodéré, gaven als voorschrift ‘zonder ophouden’, Orfila verzette zich tegen dit laatste

voorschrift.
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De aanwijzingen van de nuttige werking van de tabaksrookklisteer zijn alle van empirische aard. De

tabaksrookklisteer werd ook toegepast in gevallen van een beklemde breuk. Bij deze ziekte werd zonder nadelige

werking de rook uit 1 med. once (ca. 30 gr.) verbruikt, soms de dubbele hoeveelheid.

De resultaten van de Amsterdamse Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en de Humane Society in

Londen met de tabaksrookklisteer waren gunstig, het aantal door de Maatschappijen geredden bedroeg:

Amsterdamse Maatschappij nagenoeg 1000 asphyctici gered in 25 jaar, London Humane Society meer dan 2000 in

22 jaar, Hamburger Gesellschaft ruim 100 in 5 jaar15.

Tegenwerpingen waren van theoretische en experimentele aard. De dodelijke werking van kleine

hoeveelheden tabaksolie was door Brodie, Orfila en anderen in dierexperimenten aangetoond.

Van Hasselt concludeerde dat de tabaksrookklisteer als hulpmiddel der kunst was te handhaven, mits men

op de dosering lette. Het inbrengen van rook uit een med. once zware tabak (ca. 30 gr.) moest immer worden

vermeden. Hij sloot zich met deze conclusie aan bij C.C.H. Marc (1835)34 en M.J.B. Orfila (1830)38.

Van Hasselt stelde voor bij voorkeur lichte tabakssoorten te gebruiken. De Amersfoortse tabak is een lichte

soort en mogelijk waren de successen van de Amsterdamse Maatschappij aan het gebruik daarvan te danken. Een

tweede mogelijkheid zag hij in de vervanging van tabak door andere prikkelende aromatica. A.A. Johnson heeft reeds

in 1775 voorgesteld voor kinderen en zwakke personen de tabak te vervangen door gedroogde mentha of rosma-

rinum20. Ook de rook van deze kruiden zou het beoogde doel bereiken: het aanbrengen van warmtestof in het

inwendige van het lichaam en het opwekken van de zenuwwerking van de nervus sympathicus en de medulla

spinalis3.

Van Hasselt nam zich voor proeven te doen met het zetten van aromatische rookklisteren met behulp van

de onlangs aangeschafte reddingskist van Charrière. Het bleef bij het voornemen. Door de ontwikkeling van metho-

den van kunstmatige ademhaling raakte de toepassing van de tabaksrookklisteer steeds meer op de achtergrond.

                                                                   
3De aanduiding nervus sympathicus wordt niet nader verklaard. Waarschijnlijk wordt het zenuwnetwerk bedoeld dat
leidt tot de sympathische werking. De term autonoom zenuwstelsel met de sympathische en parasympathische
zenuwvezels wordt voor het eerst gebruikt in 1889 door J.N. Langley.
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V.3. Kunstmatige ademhaling

Een derde geneeskundig, niet-toxicologisch onderwerp dat Van Hasselt aan de orde stelde, was de

kunstmatige ademhaling. In 1847 gaf hij een boekje uit van 72 pagina’s “De kunstmatige ademhaling tot herstelling

van schijndoden”.12 Ook dit onderwerp werd historisch-kritisch behandeld en op meerdere punten getoetst met eigen

ondervinding en proefwaarneming. Schijndood is een persoon die schijnbaar dood is, maar weer tot leven kan

worden gewekt. De schijndood kan optreden door verdrinking, verstikking, verhanging, bevriezing, elektrici-

teitsontlading, zware of uitgebreide verwondingen, zware vermoeienis, cholera, vergiftiging met opium, alcohol, etc.

Pasgeborenen verkeren in de toestand van schijndood als de ademhaling niet op gang komt.5,10 In geval van

schijndood bestaat er een anoxie van het bloed, een ongelijke bloedverdeling, een stilstand van de hartslag en van

beweging, ongevoeligheid en een verlaging van de dierlijke warmte. Van de oxidatie van het in de longen opgehoopt

bloed zijn de overige processen grotendeels afhankelijk. De kunstmatige ademhaling moet bewerken dat het bloed

van zuurstof wordt voorzien. De overige processen komen dan ook weer op gang; zij kunnen geholpen worden door

kachel- en lichaamswarmte, wrijven met warme doeken en plaatselijke aderlatingen.4

Vóórdat men met de luchtinblazing begint, moeten alle belemmeringen in neus, mond en keelholte worden

weggenomen. Het is nuttig om allereerst een uitademing te bewerkstelligen. Bij volwassenen is beademing via de

neus het gemakkelijkst. Luchtpijpsondes kunnen soms nuttig en nodig zijn, maar niet altijd zonder gevaar. Het goed

inbrengen moet dan ook geleerd worden; Van Hasselt en de andere leraren Persille, Donders en Hissink Jansen

oefenden op een kadaver.

Voor het inbrengen van de lucht werden verschillende methoden gehanteerd:

1. De luchtinblazing met de mond, de oudste en meest gebruikelijke methode, mond op mond27 of mond op

neus. Voornaamste toepassing bij pasgeborenen. Bij volwassenen op volwassenen werd wel een afgepunte

messchede tussengeschakeld om direct contact te vermijden.

2. De luchtinblazing met behulp van werktuigen:

a. Enkelvoudige en samengestelde blaasbalgtoestellen. De enkelvoudige blaasbalg van Pia is één der

oudste; hij komt nagenoeg overeen met de blaasbalg voor de tabaksrookklisteer in de reddingskist van de

Amsterdamse Maatschappij. De samengestelde blaasbalgtoestellen verzorgen de in- en uitademingslucht

door middel van kleppen.

b. Enkelvoudige en samengestelde pomptoestellen. De enkelvoudige longpomp van Marc34 die alleen door

de mond- of neusbuis verschilt van een klisteerspuit. Het samengestelde pomptoestel van Charrière wijkt

slechts in onderdelen af van zijn maagpomp. Van Hasselt heeft met dit pomptoestel van Charrière

onderzoek gedaan bij de uitgenomen gezonde longen van een 17-jarige drenkeling en zag geen spoor van

emphyseem ondanks een overmatige uitzetting.

3. De luchttoevoer door beweging van de borstkas.

                                                                   
4Hartmassage was niet in de reanimatiemethoden opgenomen. Prof. Dr. O. Bruns uit Köningsbergen geeft de
Groningse arts Gerhard van Eijsselsteijn (1865-1916)8 de eer voor het betrekken van het hart bij het weder opwekken
van de levensgeesten. Prof. Bruns bouwde voort op de gegevens van Eijsselsteijn en hij toonde met behulp van
elektrocardiografie in 1931 experimenteel aan dat hartmassage essentieel kan zijn in de reanimatie en dat daarmee
een stilstaand hart weer in gang kan worden gebracht. (“Scheintot und Wiederbelebung”, voordracht door Prof. Dr. O.
Bruns op 18 mei 1937 voor de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam.)
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Leroy, Magendie32 en Klencke26 zagen bij schijndood gemaakte dieren (door verdrinking, verwurging of

ophanging) door beweging van de borstkas de ademhaling zich herstellen. Om de inademing na te bootsen

wordt met de vingertoppen de ribwand opgelicht. Alhoewel Van Hasselt deze methode niet als een originele

methode beschreef, werd hij later wel als de methode Van Hasselt aangegeven.5

Ter nabootsing van de uitademing wordt de borstkas zoveel mogelijk vernauwd. Dat kan door drukken met

de handpalmen op borst en buik. Veel sterker werkt de dubbel gespleten borstgordel van Leroy. Van

Hasselt heeft dat aangetoond door een eenvoudige proef op een lijk.

4. De herstelling der ademhaling door galvanische stroom.

Leroy geeft de voorkeur aan de galvanopunctuur van het middenrif. Todd en Klencke24 richten de galvani-

sche stroom op het verlengde merg. Het Groot Rijks Hospitaal te Utrecht beschikte over een magneto-elek-

trisch toestel uit de fabriek van Becker te Arnhem.

5. De opwekking der ademhaling door koude begietingen.

Glazen ijskoud water moeten bij tussenpozen met kracht in het gelaat van de verongelukte worden

geworpen. Het nut beperkt zich tot die gevallen waarin de schijndood nog niet lang heeft geduurd en de

warmtegraad van de huid nog niet te ver is gezakt. Marshall Hall heeft de invloed van huidprikkels op de

ademhalingsbewegingen aangetoond in experimenten bij katten.

Van Hasselt geeft in de laatste alinea van zijn artikel het volgende advies aan de man in de praktijk:

“Verwerp niet en overdrijf niet, maar tracht het midden te houden.” Met dit advies lijkt hij ook het principe van zijn

eigen levensinstelling aan te geven.

De redacteur F.C. Donders van het Nederlandsch Lancet (1847-48), die in januari 1848 hoogleraar werd

aan de Utrechtse Hogeschool, besprak het geschrift van Van Hasselt op de pagina’s 681-686. Hij achtte zich niet

bevoegd om een oordeel te geven, omdat hij de kennis over het onderwerp geheel verschuldigd was aan Van

Hasselt, en deze leemte in kennis zal algemeen zijn geweest bij de kunstgenoten. Donders schreef: De verdienste

van Van Hasselt is dat hij door gezonde kritiek en eigen onderzoek het kaf van het koren weet te scheiden in het werk

van andere schrijvers over asphyxiologie. De voorkeur van Van Hasselt gaat uit naar mond-op-mond- of mond-op-

neusbeademing en in geval van gebruik van pomptoestellen naar het invoeren van lucht via één van de neusgaten.

Aan de luchtinblazing doet men een kunstmatige uitademing voorafgaan. Als maatstaf voor de in- en uitblazing geeft

Van Hasselt het volgende aan: elke minuut 18 malen een volume van 300 kubieke centimeters. Men stake het blazen

terstond zodra eigen adembewegingen zich instellen. Het kunstmatig bewegen van de borstkas is vooral toepasselijk

op de beweeglijke borstkas van kinderen. Koude begietingen worden vooral geprezen bij schijndood door kolendamp

en kloakengas, opium- en blauwzuurverbindingen.

                                                                   
5Prof. Dr. Stefan Jellinek uit Wenen noemde in 1934 in een voordracht voor de Maatschappij tot Redding van Drenke-
lingen A.W.M. van Hasselt in 1847 de eerste bedenker van een physiologische methode voor kunstmatige
ademhaling, Marshall Hall volgde in 1857 en Silvester in 1858. In een brochure van de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen, uitgegeven in 1936, werd de methode van Van Hasselt nog aanbevolen.
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F.C. Donders heeft als kritiek dat Van Hasselt niet aangeeft welke methode in bepaalde gevallen het meest

gepast is. Deze kritiek is niet geheel terecht, Van Hasselt gaf dat aspect wel aandacht. Hij liet de keuze van de

methode over aan de behandelend geneeskundige, de behandeling moest plaatsvinden aan de hand van de

verschijnselen en moest ook afgewisseld worden. Van Hasselt maakte ook geen keuze tussen de kunstmatige

ademhaling en de tabaksrookklisteer. Hij achtte beide geschikt voor de behandeling van schijndode drenkelingen.

Van Hasselt pakte het onderwerp van de behandeling van schijndoden opnieuw uitgebreid op in zijn

“Handleiding tot de leer van den Dood en van den Schijndood” (1861).15 In het voorwoord schreef hij: “Wie zal ons

met een enkel woord beschrijven de grenzen die er bestaan tussen leven en dood? Wie kan ontkennen, dat een

overijlde beslissing zonder wetenschappelijke herkenning van de zekerheid des doods door geneeskundigen tot

noodlottige dwaling zal kunnen leiden? En toch staat het vast dat er in onze beschaafde maatschappij verscheidene

kinderen en bejaarden, vooral in de geringe standen, ter aarde worden besteld, zonder dat zij gedurende hun laatste

ziekte door geneesheren zijn bezocht, zonder dat zij na hun vermeend overlijden naar behoren door deskundigen zijn

geschouwd! Is alzo het voorkómen van het levend begraven de staatsgeneeskundige bedoeling der Thanatologie,

zulks is de praktische arts niet genoeg. Tot zijn taak behoort het mede om door grondige kennis van de Leer van de

Schijndood, de Asphyxiologie, te trachten de schijnbare doden weder in het leven terug te roepen.”7,21,22

De Handleiding is geschreven met de gedachte later een Bijzonder Gedeelte te laten volgen. Dat is niet gebeurd

en gezien alle details die in het Algemeen Gedeelte in kleine letters worden behandeld, komt de vraag op wat Van

Hasselt in dit Bijzonder Gedeelte aan de orde had willen stellen.

De indeling in hoofdstukken is als volgt:

1. over het sterven

2. over de kentekenen van de dood

3. over het levend begraven

4. over de middelen ter voorkoming van het levend begraven

5. over het wezen van de schijndood

6. over de oorzaken van de schijndood

7. over de voorzegging van de schijndood

8. over de behandeling van de schijndood

De behandeling van de schijndode omvat vier aanwijzingen:

1. onttrekking van de schijndode aan de oorzaak

2. herstelling der ademhaling

3. regeling van de bloedsomloop

4. opwekking der zenuwwerkdadigheid

De laatste drie vloeien in de praktijk meermalen ineen.

Van Hasselt begint met de behandeling van de respiratio artificialis, de kunstmatige ademhaling, het

nabootsen van de normale adembewegingen bij asphyctici. Zij is veeltijds in de allereerste plaats aangewezen, niet

het verwijderen van het ingeslikte of ingeademde water.
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In kleine letters schrijft hij dat in meerdere waarnemingen is aangetoond dat het niet juist is ervan uit te gaan

dat van kunstmatige ademhaling geen hulp meer is te verwachten wanneer de hartslagen niet waarneembaar zijn.

Eveneens in kleine letters benadrukt hij het belang van de kunstmatige bewerkte uitademing. Hij verhaalt van twee

drenkelingen die hij daarmee heeft kunnen ontlasten van bloederig schuim uit de luchtwegen; in één geval door het

inbrengen van de luchtpijpsonde (in dit geval zal hij de reddingskist van Charrière hebben gebruikt). Brodie en Claude

Bernard hebben gewezen op het gevaar van longcongestie en bloedingen door te sterke luchtuitpomping.

De oudste en meest algemeen gebruikelijke handelwijze is de eenvoudige luchtinblazing met de mond. De

voordelen zijn de eenvoud, de spoed en de warme lucht. Het bevatten van koolstofzuur (CO2) is slechts een

schijnbaar nadeel; de hoeveelheid zuurstof is nog voldoende en is te be ï nvloeden door diep in te ademen vóór de

insufflatie. Gewoonlijk plaatst men de lijder in de rugligging. Vóór alles moet de ademweg vrijgemaakt worden en de

tong met een kompres uitgestrekt.

Van de luchttoevoer door beweging van de borstkas en het middenrif zegt Van Hasselt dat deze niet de

mond-op-mondbeademing kan vervangen. Dat is ook van toepassing op de ‘ready method’ van Marshall Hall die

meer en meer als een zelfstandige en onafhankelijke methode wordt aanbevolen. Van Hasselt geeft dan een be-

schrijving van deze Engelse methode. Marshall Hall publiceerde zijn methode in The Lancet (25 Oct. 1856); Van

Hasselt geeft daarvan een kritische beschouwing in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1857).14

Van Hasselt vindt de methode van Silvester (Med. Time and Gazette, 7 Nov. 1857) niet verkieslijk boven die

van Marshall Hall; de eerste is minder gemakkelijk uitvoerbaar. Oude methoden zijn het slaan of kloppen op de borst,

rug of billen, zowel bij pasgeborenen als bij drenkelingen.

Door kunstmatige ademhaling komt ook de bloedsomloop en het hart weer op gang. Men kan zo nodig het

hart prikkelen met galvanische stroom. De tabaksrookklisteer rekent Van Hasselt tot de methoden aangewend voor

opwekking der zenuwwerkdadigheid. Sedert het begin van de negentiende eeuw is deze methode in vele landen van

Europa nagenoeg geheel verlaten. De bedenkingen tegen de tabaksrookklisteer gaan grotendeels uit van een

verkeerde toepassing van de methode of van theoretische bespiegelingen. Hij meent dat men als laatste redmiddel,

inzonderheid bij drenkelingen, aan de tabaksrookklisteer, mits behoedzaam toegepast, haar empirische waarde niet

mag ontzeggen.

Van Hasselt wijst nog op de proeven met elektrische stroom uitgevoerd door de arts Baron C.R.Th.

Krayenhoff rond 1780 en gepubliceerd door de apotheker W. van Barneveld (1747-1826) in “Geneeskundige

electriciteit” (1785). Dr. Krayenhoff (1758-1840) heeft vele honden en konijnen laten verdrinken en daarna bijgebracht

door trapsgewijze sterkere elektrische schokken aan te wenden, zelfs nadat deze dieren tot 50 minuten voor dood

hadden gelegen.6

Ook de aderinspuiting wordt door Van Hasselt genoemd, echter niet dan in zeldzame gevallen van

schijndood. In plaats van bloed wordt in de ader van de arm lauw water ingebracht, waaraan eventueel toegevoegd

wijn of enkele druppels ammonia liquida. In gevallen van schijndood door vreemde lichamen in de slokdarm kan een

aderinfusie van 1 à 2 gram tartarus emeticus aangewezen zijn.

                                                                   
6De patriot Krayenhoff zag zich genoodzaakt in 1794 uit Amsterdam te vluchten. Hij sloot zich aan bij het Franse leger
in Nijmegen. In 1795 kwam hij terug in Amsterdam als militaire gouverneur. Dat was het begin van zijn boeiende
carrière in de militaire dienst, eerst van de Fransen en later van de Nederlanders. De titel van baron kreeg hij in 1815
toegekend door Willem I.
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Als laatste meldt Van Hasselt de opwekking langs de zintuigen. Er zijn verscheidene oude verhalen over

herleving door geluidsindrukken zoals doordringende kreten, muziek, etc. en door invallen van geconcentreerd licht.

Het is te proberen, schrijft hij, deze proeven zijn in ieder geval van nut om de dood vast te stellen.7

De bedenkingen tegen de tabaksrookklisteer die in Frankrijk, Engeland en Duitsland al begin negentiende

eeuw werden geopperd, betekenden een steun voor de methoden van kunstmatige ademhaling die in 1856 en 1857

in Engeland door Marshall Hall en Silvester werden gepubliceerd. Ook de nadelen verbonden aan het gebruik van de

diverse luchtpompen die in de eerste helft van de negentiende eeuw waren ontwikkeld, hebben meegeholpen aan de

introductie en het succes van de methoden van Marshall Hall en Silvester.

Amsterdam is met de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen in 1767 de eerste stad die op zoek is naar

een standaardmethode voor de behandeling van schijndode drenkelingen die uitvoerbaar is door leken.4 Andere

Nederlandse steden volgden. Naast de mond-op-mondbeademing komen in de achttiende en negentiende eeuw ach-

tereenvolgens de tabaksrookklisteer, luchtpomptoestellen en handmatige methoden voor beweging van de borstkas.

Eind negentiende en begin twintigste eeuw ontwikkelen zich organisaties die het vervoer van slachtoffers naar de

ziekenhuizen op zich nemen. De behandeling van drenkelingen wordt steeds meer beroepsmatig aangepakt en komt

overwegend in medische handen.41 Als standaardmethode voor eerste hulp door leken blijft de mond-op-mondbeade-

ming over. Hartmassage vormt pas in de loop van de twintigste eeuw een onderdeel van de behandeling van

schijndoden; de grens tussen leven en dood wordt dan verder verlegd.8*

Van Hasselt was er zich van bewust dat herstel van de ademhaling het primaire doel was van de

behandeling van schijndoden en niet de verwijdering van water uit de longen of maag. Uit experimenten is later

gebleken dat deze opvatting juist is voor zoet water, maar niet voor zout water.41

Van Hasselt was geen principieel tegenstander van lekenhulp. Bij het in gebruik nemen van het Utrechtse

Zwembad heeft hij ervoor gezorgd dat er een reddingskist ter beschikking kwam. Hij gaf aan mogelijke helpers wel de

waarschuwing mee dat zij in geval van een drenkeling niet te doen hadden met een lijk, maar met een zieke.

Iedere behandelingsmethode had zijn voor- en nadelen. Het was van belang zo snel mogelijk iets te doen

en in de loop van een behandeling gebruik te maken van iedere methode tot herstel van de normale functies van het

menselijk lichaam. Mogelijk dat Van Hasselt daarom ook minder belang hechtte aan de door hem bedachte beweging

van de borstkas dan latere schrijvers deden. De opvatting dat een drenkeling als een zieke diende te worden

behandeld, heeft er waarschijnlijk toe geleid dat Van Hasselt zich in zijn werken uitsluitend richtte tot de heel- en

geneeskundige.

Van Hasselt was met zijn opstelling een vroege aanhanger van de professionalisering van de

eerstehulpverlening. Dit betekende niet dat het optreden van niet-medici in de eerstehulpverlening kon worden

gemist, vanwege de noodzaak om snel te handelen.

                                                                   
7Zo zeggen mensen uit Ierland dat hun gewoonte om tijdens begrafenissen veel te drinken en daardoor luidruchtig te
zijn nog uit het verleden stamt. Als de overledene van het lawaai niet wakker werd, was hij echt dood.
8*In het “Tabellarisch overzigt over alle gevallen van schijndoode drenkelingen, gestikten en gehangenen” (1862) van
J.A. Kool, directeur-consulent van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen etc., wordt slechts in een enkel
geval melding gemaakt van hersenschade als opvolgende ziekte. De zeldzaamheid van deze bevinding in het
verleden mag niet leiden tot de gedachte dat hartmassage ter opwekking uit de schijndood ongewenst is, maar
benadrukt dat deze reddende handeling in een vroeg stadium moet worden toegepast.
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De grote animators van het reddingswezen in de jaren rond 1910, de artsen C.J. Mijnlieff en G. van

Eysselsteyn schrijven met respect over het werk van Van Hasselt op het gebied van de kunstmatige ademhaling in

“Het Reddingswezen, 1857-1907” (NTvG 5-1-1907) en “Kunstmatige Ademhaling en hoe zij behoort te worden

toegepast” (NTvG 24-10-1908).

V.4. Visiteren der manschappen

Aan de “Handleiding tot de leer van den Dood en van den Schijndood” (1861) ging vooraf de “Handleiding

tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek (het visiteren) der manschappen, bij hunne intrede in, en hunne

verwijdering uit de dienst, in verband met de ziekten en gebreken, die voorgewend, nagebootst, willekeurig

voortgebracht of voorbedachtelijk verborgen kunnen worden” (1856).13 Dit werk is uitsluitend bestemd voor de

kwekelingen en voor de officieren van gezondheid. Het behoort tot de beste en meest kenmerkende werken van Van

Hasselt, omdat in dit werk zijn kundigheid in het waarnemen van de kleinste details en het beschrijven daarvan zo

duidelijk naar voren komt. Hij is begiftigd met een analytisch waarnemingsvermogen dat in het huidige medische

taalgebruik wordt aangeduid met klinische blik.

In deze Handleiding van ruim 300 pagina’s staat de observatie centraal, Van Hasselt laat in zijn beschrijving

van de 122 aandoeningen duidelijk zien dat valse aandoeningen alleen goed zijn vast te stellen als de onderzoeker

de verschijnselen van de ware aandoening tot in de kleinste details kent. Gesimuleerde kwalen betreffen vooral de

ogen en oren. Dankzij recente ontwikkelingen in de fysische diagnostiek zijn deze valse aandoeningen gemakkelijker

te constateren. “Doofheid wordt gesimuleerd door geruime tijd voor het te verwachten onderzoek erwten, bonen of

andere voorwerpen in de gehoorgang aan te brengen; het oorsmeer zet er zich op af en verhardt; hardhorendheid is

het tijdelijk gevolg. Het letten op de physiognomie van de simulanten geeft soms reeds enige inlichting. Kunstdoven

hebben niet die min of meer stupide of liever verwonderde uitdrukking van het gelaat die de ware doofheid kenmerkt.”

“Van intoxicatio imitata bestaan nog de meeste voorbeelden. De simulanten veinzen hevige cardiologie,

wekken kunstmatige emesis op en weten in het geheim de ‘ejecta ventriculi’ met ‘toxica’ te bedeelen. Men kan hier

werkelijk ligt om den tuin worden geleid en er behoort veel kennis en studie toe, om de waarheid uit te vorschen.

Alleen het overwegen en vergelijken van de ware en valsche uitingen der bijzondere vergiftigingsvormen kunnen hier

het noodige licht verspreiden” (p. 288).

Het is weinig aannemelijk dat de simulanten zelf over voldoende kennis van de kruidenvergiften beschikten

om de juiste kruiden en dosering te kiezen voor het gewenste effect. Het is denkbaar dat empiristen zich hadden

toegelegd op deze kwade tak van de volksgeneeskunde.

Ook voor het maken van deze handleiding kon Van Hasselt beschikken over een aantal buitenlandse en

binnenlandse werken.9,11,19,23,24,25,33 De belangrijkste hiervan was “On feigned and factitious diseases of Soldiers and

Seamen” (1843) van H. Gavin.11 Bovendien beschikte hij over een ruim dertienjarige ervaring. Zijn chef J.F. Kerst was

de enige in Nederland die langer ervaring had met het keuren van manschappen.

Op verzoek van de Inspecteur Beckers is in 1846 een Register ad hoc aangelegd van alle gevallen van

misleiding, de verschijnselen en de middelen. In 1856 omvatte het Register reeds meer dan 90 gevallen.
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Vele wenken die tot ontdekking van bedrog moeten dienen, zijn doorweven met Latijnse zinsneden teneinde

te vermijden dat kwaadwilligen de handleiding dienstbaar maken aan hun uitvoering. Van Hasselt geeft toe dat het

doen bekennen van bedriegers door dwangmiddelen een discussiepunt is. Hij acht het geoorloofd om vermoedelijke

simulanten de zwaarste medicijnen tegen hun voorgewende kwalen voor te schrijven. Ook door alcoholisatie of

aetherisatie zijn simulanten somtijds te verschalken.

In het Nederlandsch Lancet (1852/53)37 was een artikel van Van Hasselt opgenomen “Waarneming ener

hardnekkige voorwending van doofstomheid”. Onder de vele voorgewende ziekten is er een die niet zeer veel wordt

ontmoet, maar die zowel in het burgerlijke als in het militaire leven zich herhaalde malen doet onderscheiden door de

grote sluwheid en vooral door de volharding met welke zij werd nagebootst, namelijk de doofstomheid.

Rijke ervaring betreffende deze bedriegers is verkregen aan het Doofstommen Instituut te Groningen, onder

de leiding van Dr. C. Guyot. Niet minder dan negen waarnemingen, alle van vagebonden en bedelaars, werden

aldaar opgetekend, vier in de Verslagen van het Instituut van 1794-1804 en vijf nieuwere in het academisch

proefschrift van Van der Ketten “Diss. medicoforensis de morbis simulatis”, promotor J. Baart de la Faille (1850).23

Alcoholiseren van de simulanten leidde in de meeste gevallen tot ontdekking van het simuleren.

Van Hasselt doet dan verslag van een lichtmatroos die plotseling doof, stom en stemloos was geworden. De

lichtmatroos was doorgestuurd naar het Groot Rijks Hospitaal en kwam in behandeling bij Van Hasselt. De

lichtmatroos doorstond alle testen: hongeren, afschieten van pistolen, toedienen van braak- en niesmiddelen,

krachtige bewoordingen, mond- en oorspiegels, luchtdouches in de tuba Eustachia, keel- en maagbuizen. De patiënt

bleef standvastig en maakte meer en meer vorderingen in het natuurlijke gebarenspel van een doofstomme. Van

Hasselt besloot toen hem chloroform te laten snuiven. Na 5 à 6 inspiraties veranderden zijn gelaatstrekken, hij deed

de ogen dicht en begon met zachte stem een psalm te zingen. Van Hasselt vroeg hem zachtjes om wat vrolijkers en

harder te zingen, waarop de simulant voluit een couplet zong van het Jagerslied voor het volk. Na zijn gezang opende

hij de ogen, zag iedereen lachen en schreef op zijn lei: “Waarom lachen ze toch?” Toen Van Hasselt hem duidelijk

had gemaakt dat hij luidkeels had gezongen, schudde hij ongelovig het hoofd en bleef op de oude wijze zijn

gebarenspel volhouden. Een volgende proef met aether werd doorstaan, eveneens een behandeling met oleum

terebinthinae tegen lintworm, een behandeling met opklimmende doses van strychnine en een dagelijkse aanwending

van electropunctuur. Een nieuwe proef met aether en chloroform gaf geen resultaat. Nog onder de invloed van dit

mengsel werd hij met jenever dronken gevoerd. Volslagen beschonken begon hij te zingen en te spreken en gaf hij

antwoorden op vragen. In deze toestand ondertekende hij een proces-verbaal van het gebeuren. Toen hij zijn roes

had uitgeslapen, hield de simulant zich weer volkomen doofstom. In de middag, nadat een onderofficier hem krachtig

had toegesproken en nadat hij gemerkt had dat ook de manschappen op de zaal vanwege zijn bedrog zeer op hem

gebeten waren, bekende hij. Hij had thuis als jongen van zijn stiefmoeder veel slaag gehad, was gaan zwerven en

viel in handen van zielverkopers die hem ronselden voor de Marine.

Achteraf is Van Hasselt verwonderd dat hij niet is gezwicht voor het overtuigende spel van de lichtmatroos.

Van Hasselt weet dan nog niet dat de lichtmatroos toch weer in zijn oude kwaal vervalt en door een officier van

gezondheid van de Marine wordt afgekeurd. De geschiedenis verhaalt niet waarom deze officier van gezondheid wel

afkeurde. Het zou kunnen zijn dat deze dacht: simulant of niet, de ongeschiktheid voor de dienst is evident.
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Van Hasselt ging voor het vak ‘visiteren van manschappen’ uit van het standpunt dat het hebben van een

doelmatige krijgsmacht voor ieder land onmisbaar is en dat deswege het te keer gaan tegen veelsoortige

bedriegerijen om te worden goedgekeurd of te worden afgekeurd een noodzakelijk aanhangsel is. Van Hasselt heeft

met dat doel voor ogen het visiteren uitgebouwd tot een fijnmazige zeef. De visitatie geschiede met empirische en

rationele methoden. De hulpmiddelen zijn dezelfde instrumenten en ingrediënten welke voor het vaststellen van een

genees- en heelkundige diagnose in het algemeen kunnen worden vereist: de spirometer van Hutchinson, de

oogspiegel van Helmholtz, een kunstbriltoestel, de oorspiegel van Kramer en andere specula met de daarbij

behorende lichtleiders en lampen, stethoscoop met plessimeter, een loupe, etc. Aetherisatie en alcoholiseren worden

aangeprezen om voorgewende contracturen, doofheid, etc. te ontdekken. Het gehele arsenaal van instrumenten en

ingrediënten diende verzameld te zijn in het visitatievertrek. De aanblik van al deze moderne apparatuur zal en moet

de onderzochte van kwade bedoelingen afhouden.

Daartegenover staat de verplichting van de onderzoeker om van deze apparatuur op een adequate wijze

gebruik te maken. In het geval van de lichtmatroos geeft Van Hasselt blijk van zijn bekwaamheid om

natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden toe te passen. Dat de lichtmatroos uiteindelijk toch afgekeurd werd,

zou erop kunnen wijzen dat de natuurwetenschappelijke benadering nog niet algemeen gevolgd werd.

Van Hasselt waarschuwde voor de miskenning van chronische kwalen zoals slepende hersenziekten,

chronische borstkwalen en duister abdominaal lijden. De geneeskundige moet niet stijfhoofdig zijn; hij moet zijn

aanvankelijke mening kunnen aanpassen. Van Hasselt haalt als voorbeeld het geval aan dat door hem beschreven is

in zijn dissertatie (Utrecht, 1838). Een remplaçant wendde reumatische pijnen voor, zo meenden de onderzoekers.

De man overleed en bij de sectio cadaveris openbaarde zich de waarheid. Tuberkelmassa’s drukten op meerdere

plaatsen op zenuwstammen en hadden aanleiding gegeven tot raadselachtige excentrische pijnen. In feite is de

beschreven casus geen duidelijk voorbeeld van stijfhoofdigheid. De vraag of het onderzoek bij leven wel voldoende is

geweest, lijkt gewettigd en de aanpassing van de diagnose zou de patiënt niet hebben geholpen.

Van Hasselt achtte het ontmaskeren niet voldoende, het doen bekennen is voor de militaire dienst

onvermijdelijk teneinde er min of meer zeker van te kunnen zijn dat de bedrieger niet in zijn voorgewende kwaal

terugvalt zodra hij in zijn korps is teruggekeerd. De commanderende officieren behoeven dan niet te aarzelen met het

nemen van strafmaatregelen. De dwangmiddelen mogen de vermeende bedrieger niet blijvend schaden en moeten

niet de geneeskundige stand onwaardig zijn.

In 1867 verscheen van de “Handleiding tot de leer van het militair geneeskundig onderzoek etc.” een

verbeterde en vermeerderde druk. Deze was noodzakelijk geworden door de gewijzigde militaire reglementen van

1862. De tweede druk is met ruim 100 pagina’s uitgebreid tot 444 pagina’s.
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V.5. Gezondheidsleer

Van Hasselt heeft zich in hoofdzaak met twee onderwerpen beziggehouden:

1. Verontreiniging en vervalsing van voedingsmiddelen, genotmiddelen en dranken met voor de gezondheid

schadelijke stoffen.

Als lid van de Afdeling Wis- en Natuurkunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen nam Van

Hasselt het initiatief over van A.H. van der Boon Mesch, hoogleraar chemie te Leiden, om te komen tot een concept

Warenwet 1860. De Keuringsdienst van Amsterdam is dan nog de enige instelling in Nederland die beschikt over

eigen gegevens met betrekking tot de verontreiniging en vervalsing van levensmiddelen. Ook aan de totstandkoming

van de adviezen over vleeshygiëne van 1862 en 1866 heeft Van Hasselt actief deelgenomen.

2. Verontreiniging van het milieu van de stad als miasmatische oorzaak voor ziekten, de cholera in het bijzon-

der.

In drie publicaties stelt Van Hasselt de vervuiling van de gemeente ‘s-Gravenhage, zijn woonplaats, aan de

orde en de, zijns inziens onjuiste, voorgestelde oplossingen.

In 1874 waarschuwde Van Hasselt voor de vergiften die opstijgen uit een vervuilde bodem in een brochure

van 53 pagina’s, getiteld “De Strijd der Geneeskundigen tegen het Riolen-, Latrinen- en Moerasvergift binnen en

buiten de Residentie”. De brochure is opgedragen aan de Vereeniging ter Verbetering van den Gezondheidstoestand

te ‘s-Gravenhage, gesticht in 1866.16

Van Hasselt volgde het voetspoor van Hippocrates, die in zijn werken “De Aquis” en “De Aere et Locis”

wees op de miasmata als veroorzakers van ziekten. Van Hasselt bracht hulde aan de Haagse artsen J.W. Schick39 en

C.P. Pous Koolhaas,29 die respectievelijk in 1852 en 1862 reeds schreven over de slechte sanitaire toestand van

‘s-Gravenhage en pleitten voor maatregelen ter verbetering. De drie artsen gaven hun waarschuwingen en aanbe-

velingen op basis van eigen waarnemingen. Zij zijn met hun werken praktische hygiënisten, wetens of onwetens in lijn

met Max von Pettenkofer (1818-1901), de grote hygiënist van die dagen, die in 1855 in het kader van de etiologie van

cholera en typheuze koortsen zijn bodemtheorie lanceerde.

J.W. Schick had in 1852 zijn voorkeur uitgesproken voor het doorgraven van de duinen, voor lozing van het

Haagse stadswater op zee en voor het inlaten van zeewater. Van Hasselt pleitte eveneens voor een afvoer van het

stadswater op zee, maar was tegen het inlaten van zeewater. Door menging van zoet en zout water zou al het leven

(voor zover aanwezig) in het grachtenwater gedood worden, gaan rotten en nog meer miasmata geven. Gedurende

het badseizoen in Scheveningen zou er alleen ‘s nachts mogen worden gespuid. Zoet water zou door middel van

meerdere stoomgemalen uit de polders moeten worden aangetrokken. Eventueel zou voor Den Haag een eigen

boezemwater moeten worden aangelegd. Het plan om grachten te dempen om van de stank af te zijn, zou pas

mogen worden uitgevoerd als er een gesloten riolennet met doorspoeling was aangelegd, waardoor beerputten

overbodig werden.

In 1882 gaf Van Hasselt opnieuw een waarschuwing uit, in een brochure van 16 pagina’s, getiteld “De

Water-verversching van ‘s-Gravenhage”.17 Als gevolg van de kwalijke dampen achtte hij het mogelijk dat er een

nieuwe invasie van de cholera zou komen. De cholera trad op met tussenpozen van ongeveer 17 jaren en de laatste
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epidemie was in 1866-67. In Oost-Europa deed de cholera weer meer en meer van zich spreken en tegen een moge-

lijke wederverschijning in 1883-84 zou Nederland zich zoveel mogelijk moeten wapenen.

Van Hasselt keerde zich in dit tweede geschrift tegen het spuien van het stadswater op zee. Hij vreesde

voor het voortbestaan van Scheveningen als badplaats en voor een verbreking van het evenwicht in de Noordzee. Hij

pleitte voor een onmiddellijke, grootschalige uitbaggering van de grachten door kleine stoombaggermolens, zoals in

Delft plaatsvond. De karakteristieke en goedkope stadswaterwegen konden dan ook voor de schipperij behouden

blijven.

In 1883 volgde een derde brochure, getiteld “Spuien met Zee-water”,18 van 17 pagina’s. De

onderhandelingen met het Hoogheemraadschap van Delfland waren afgebroken en de Rioolcommissie had de

gedachte van het inlaten van zeewater nog steeds niet losgelaten. Van Hasselt wees nogmaals op de massale sterfte

van de zoute en zoete fauna en flora na menging van zout en zoet water en op de gevaren voor de volksgezondheid

door het water- en luchtbederf. Als voorbeeld noemde hij de zeeoverstromingen in Friesland en Groningen rond het

jaar 1826, waarvan hij de gevolgen als twaalfjarige knaap had gezien. De geneeskundigen werden rijk met het

behandelen van de vele lijders aan goed- en kwaadaardige moeraskoortsen.

Het effect van de drie brochures is moeilijk te meten, maar gelet op de Haagse feiten ontstaat het beeld dat

Van Hasselt zich goed heeft ingewerkt in de technische aspecten, maar dat hij is voorbijgegaan aan de locale

politieke invloeden. In feite was de situatie zo dat in de periode van 1809 tot 1917 plannen van het Gemeentebestuur

en de Gemeentelijke Diensten ter verbetering van de vervuilde toestand in de gemeente ‘s-Gravenhage stuk voor

stuk sneuvelden in de Gemeenteraad door politiek geharrewar. Van Hasselt zou vermoedelijk meer respons hebben

gehad als hij zich had geschaard achter één van de goede plannen.

De gehele geschiedenis van de stadssanering is te lezen in het Gedenkboek “‘s Haags Werken en

Werkers” van de Gemeentewerken Den Haag, uitgegeven in 1986 vanwege het 350-jarig bestaan.42 Daaruit blijkt dat

het Gemeentebestuur niet alleen had te maken met een jojo-ende Gemeenteraad, maar ook regelmatig met een

dwarsliggend Hoogheemraadschap Delfland. Door het langdurige proces, van 1809 tot 1917, wisselden de betrokken

personen en daarmee ook inzichten. De discussie draaide rond drie punten:

1. afvoer van stadswater naar de boezem van Delfland of richting zee,

2. lozing van stadswater in zee of gebruiken voor bevloeiing van de duinen,

3. doorstroming van de stadsgrachten al of niet met een gesloten rioolstelsel met doorspoeling.

In 1864, tien jaar voor de eerste publicatie van Van Hasselt, begonnen de ontwikkelingen in Den Haag zich

af te tekenen.31 Scheveningen had als Haags experiment zijn goed functionerende rioolstelsel met doorspoeling. Vers

water werd aangevoerd uit het kanaal langs de Koningskade, dat gegraven was voor de afvoer van Haags stadswa-

ter, maar daarvoor niet was gebruikt. Het vuile Scheveningse water werd met een pijpleiding afgevoerd in zee. In

1867 werd besloten dat ook Den Haag een rioolstelsel zou krijgen. Omdat de Gemeenteraad het niet eens kon

worden over een rioolstelsel met doorspoeling of het pneumatisch rioolstelsel van Liernur, werd in 1874 als voorlopige

oplossing het tonnenstelsel ingevoerd. Aangezien het rioolstelsel van Liernur te duur zou worden door onderhoud en

aanvullende werken en de verkochte fecaliën de onkosten niet zouden goedmaken, werd in 1878 een plan gemaakt
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voor zowel verversing van de stadswateren als voor een gesloten rioolnet met doorspoeling. De bouw van een

Scheveningse binnenhaven en de Haagse Laakhaven waren onderdeel van het plan.

In 1889 werd het eerste stadswater gespuid via een nieuw afvoerkanaal, nu zuidelijk van Den Haag en

Scheveningen, terwijl gelijktijdig bij de Vijf Sluizen te Schiedam vers water uit de boezem van Delfland werd ingelaten.

Tussen 1898 en 1910 werd het nieuwe rioolstelsel gebouwd, aanvankelijk met lozing in het nieuwe

afvoerkanaal, in 1917 met een persleiding in zee. Van Hasselt moet zich verheugd hebben over deze ontwikkelingen,

alhoewel zijn bedenkingen voor Scheveningen als badplaats en voor het evenwicht in de Noordzee nog niet serieus

zijn genomen. Diep in de twintigste eeuw, toen Van Hasselt al lang vergeten was, werd na diverse plannen en vele

discussies ook dit probleem opgelost door het rioolwater te onderwerpen aan een voorzuivering.

Schoon drinkwater en schoon grachtenwater werden in het kader van de preventieve gezondheidszorg

reeds aan het einde van de achttiende eeuw noodzakelijk geacht. Omdat de steden met uitzondering van Amsterdam

klein waren en het geld voor goede voorzieningen ontbrak, heeft het lang geduurd voordat de problemen serieus

werden aangepakt. De toename van de stedelijke bevolking en de toenemende vervuiling van bodem en water

dwongen de lokale overheden tot het nemen van maatregelen. De kosten vormden een gewichtige factor bij het

realiseren van de projecten. Voor de aanleg van een drinkwaterleidingstelsel verkeerde de gemeente ‘s-Gravenhage

door de nabijheid van de duinen in een relatief gunstige situatie en zonder veel discussie werd van 1871 tot 1873 de

Haagse Duinwaterleiding aangelegd.30 Met veel meer verwikkelingen kwam in de periode van 1898 tot 1910 een

rioolstelsel tot stand.

Van Hasselt heeft voor zijn geneeskundige onderwerpen boeken en geschriften geraadpleegd die voor een

deel niet meer zijn te traceren. Een mogelijke verklaring is dat het betreffende onderzoek het enige wetenschappelijke

werk is dat de schrijvers hebben uitgevoerd, waardoor zij niet zijn opgenomen in de kring van erkende

wetenschappers. Het is niet zo dat de onderwerpen van geen belang werden geacht. Ook erkende wetenschappers

hebben zich beziggehouden met de onderwerpen van schijndood en gesimuleerde kwalen.
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