
t6ffi l-glttts Heem t?m, T. 1 werd door Leo Ren6e a1 ver-

#,ïr trïïi"*:jlï"ffi;;;5*.'!t*i.$""ïi;,fi;;:,ij
tti; tot 

' 
op--ÁË-;;;Ë'i* 'rvilla Polder't bouwen van waaruit

zoeken. nàei" ïizó"lt;::ítiiÍ.t""w zijn patienten breer uJ-

3: X:ïfi::: ff-ffï'iy,llte verbeek (r) was erg bewiend rner
qr pr'o,,Ë' v"iuà;o'-;, ;;":i"ïï.i: ï:, ;;:i"i:".H*5"*j :*ï:l
ï::ïi.i: ï:,íii:,, {ïË:ï#::;jïïË ;iït"ïï::;;;t"t.:#!nerrngen uÍt een periode .,.r, om=t"Ë"k" 

-ióó"i"t 
aan de eer_ste hrereldoorlog (red):

Genert behoorde net zii
;ï iai5il:i :r.ÍilïdiË!ï'Ë:y:ij.,::.'Ë:ffl;,ït:fï::
lji""#ff :: 

*:lïrui:'i"T:.ï"1":::fl , ïïffi 
.;i 

* ji; j;:::
;t t.trïii:t;:"*:ï.Ë:::ilïH;ït'f#t H:"i:ï*:a
ï T. 

'':ïï.;ï*f 
:y-i,, I ii:ï"i,ËS t'Ëi; j. j, il" i; ï ïf-

neeoi;, sfràt-iiï"i]."ll"trend' Gekleed in "dertise, 
lwar

l*.L";' eeiste ""Ë.ïiiri.lr^ïi'' rfilil.l:l-:ïti.,f.::ti;iï:ï:fl:Jï".iï,5;lïi.itua. o. 
-i""i",i*i!"r",.,".de 

jas,

ï'fi:Ï- ïï'f -ffiill i':;i ïifi iË, xil;* -ï;
en die ien ;r-il ;;ï.1 

noed,. r{aarvan hi j onafscheiàeriit À
treia vonàl ;ti" -ïr'ïlí.*":-ltl binnen was' in. ziln riati;-
grooten r.*á, "àràlï#. ffiil;:""ff:" Í:"ir:ï;i.;*::

DOKTER JAN KUIJPER

door Dr. Á. Verbeek
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sigen inalruk ber+aarde. Ziin baaril betlekte zijn boor'l en das
.rroÏto."tt en werd gettragen iloor het witte vlak van het hend'

,oat anit zichtbaar was door het boven openstaande vest 
'waar-in tle zakaloeh zwierig wertl weggestopt'

Het gezicht $as door ale pokhenlitlteekens ernstig geschonclen'

o.-oË"u hras opvallentl eriot en leelijk, naar 
'lit 

alles viel
;c;tj tle uiïzonderlilt rientlelifte oogen, waartloor men zich
toI aeáen ouden nan aangetrokkên gevoelde'

Wat zijn uiterlilr betrofn had hij toch neer het voorkomen van

een Driitschen Professor'van 18ó, op wien ;in uiterliik zich

"iïn*tt 
hatl afgestentl. Hij cultiveertle clit uiterlijk nauwge-

iai. zii" hoogó hoett .tt ,iltt zwarte kleeren-breef hii trouw'
iioit tát er áen vlek to"h op het aÍarte laken noch op tlê
;;;;";a;", die als kokertj es bij het- gesticuleeren uit de

l"uro"*."-ii.pten. Het ** 
"ótt 

wontler\trr nan met een levendi-

Ë""-À..tt. lïs wij bij ziin woning aanktÍanên t tratl hij ons in
à. .ràotd..rt tegenroet net twee uitgestoken arnen erL sprah ons

r.t agt volle iarme stem zoo rap toet dat we overdonderd wa-

"Àn 
aJo. ale kinder lilte blijhe id van het weerzien' Uit tle ga'ng

iooaut. hi! ons tle groote huiskaner binnen' Dan waart ge bin-
r"t .", tËrr*ijl het-deftige nanneke, ilicht bij tle kachel t zich
il.,tt., át tlen*geheelen sigarenvoorraad laar boven te brengen'

truáa.ri *6 ..t.i tlid om de Sastvrouw te begroeten' Mevrouw was

"."- t.iui"a", tt!""., aetiige tlanetdie- als het borstbeeld op

6 ""Ëi"t"t, ziËh gebonden hielil aan haar stoel' alleen het

Ë.,"ttii;r iá het miaaen draaiendr on een belangstellende
t ""e 

iót ons te richten. Zij rroeg voorzichtig *,i::^I::I,,
belaigstelling naar onuen voornaan en iraar onzen leertr.Jo'tz
waren tleze vragen er uit, dan lsran er nog een vrien'teliik
i""tti. "" ae stitte bescíeiden ilame volgtle vanaf haar vaste
punt verder haax bruyanten nan. wij voelde ons onzeker en

""Ë.tií.t 
"iraks alieen te worden achterg€Iaten' Miin vader

weral van een sigaar voorzien en ook de dokter stak een nieu-
,oe sigaar op ên zich tot ons richten<l vroeg hijt naar nu

rnindei luidruchtig én vol zorg, naar allerleit vtat onze maag

,ou t tott.t, streelán. Hij noeiáe ons thee, koêkies en fruit'
nan werd het even stil. Íevrouw lí^ran niet van haar stoel los

"r to"tt het eenr noch bet andêr l'í'vam er; wif tlanktcn en zei-
alen plectrtigr alat we het liever niet hatltlen '
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Onalertusschen h.as de dokter rnet eên verhaal begonnen, dat
net groote luidruchtigheid werd voorgêdragen. Papa nam hij
geheel hiermede in beslag, diens gelaatsuitdrukking bewees,
dat hij hem volgde. Ilet verhaal liep in den aanvang over d.e
oogenbl ikkeli jke moeilijkheden met een zieken hraarover tle
tlokter mijn vader wilde raadplegen. Dit verhaal werd afgebro-
ken en ongemerkt kreeg de gastheer het over ,vroegertr - het
verleden werd er bij betrokken. Zijn verleden was die heer-
lijke tijtl uit zijn jonge jaren, toên hij zich in Groningen
in de geneeskunde beld,'/aa$de. Hij was nu op zijn stokpaardje
en bleef aan het woortl, zijn verhalen belevend met zulke
vreugde, dat zi.jn lichaam er ten volle aan deel nan.

Wat een tenperament ! Men zag den ouden man weer jong wordeno
zijn gezicht vertoLkte afwisselend dan blljdschap dan ernstl
rnaar de vroolijkheid hield toch wel de bovenhand. Zijn lach
was schaterend en vol en toonde het plezier, dat hij er in
vond on ons te vertellen van die toestanden vair vroegerrdie,
dat begreep hij zelf naar al te goed, grondig waren veran-
derd en nooit meer zouden terugkeeren. Doch het ei.nde was,
dat hij triest werd. Dan etaleerde hij zijn onnacht voor het
heden en bekende hij ruiterlijk zijn tekortkomingen. Hij deed
dat met pathos, hij ontveinsde zich niets, zíjn zíeI eerlijk
bloot leggend alsof hij zijn broekzakken het binnenste buiten
keerde.

Het was begrijpelijk, rtat de dorpsdokter zich in tlit uitge-
strekte eenzame Peeldorp als eên verlatene moet hebben ge-
voeld. De kanalen, waarlangs hij zich op geestelijk peil had
kunnen houden, ontbraken hen. IIij moest wel stevig aan goede
ankers zijn vastgelegd, om naax buiten en naar binnen zulk
een fijn. afgestemd nensch te zijn gebleven, een deftig man
met een hart van goud. Ain verhaal werd beËintligd; hij stond
op, deed nijn vader het voorstel om net hem mee te gaan, dan
zou hiJ onderweg gelegenheid hebben, om over den zieke te
praten.

Voor ons kwarn het kritieke oogenblik, alat u'e alleen met de
oude, deftige dame achtergelaten zouden worden in de groote
zaal, waarin, als de dokter zou weggaan, geen leven meer
achterbleef. Er volgde een kort gesprek, waarin beslist werd
wat er net ons zou gebeuren. Wij zouden niet lrordên meegeno;
men, naar achterblijven wilden we tegen geen enkelen prijs.
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Papa gaf ons een boodschap, die we Jan zouden moeten over-
brengen. De rlokter had zich al met zijn hoogen hoed geclekt,
voor hij de karner verliet. Van uit de gang zag ik hem ver-
dwijnen in een even gï'oote kamer aan den anderen kart. ïk had
geen gelegenheid een btik naar binnen te slaan. lÍe hoorden
zijn stem, die in de kamer resoneerde; dan verscheen hij op-
nieuw, maar nu nog majeste ite li jker gekleed in een large pe-
lerinejas, die hij trotsch zijn ,Àlma vivaÍ noemde, waaraàn
hii bijzonder gehecht was en die hij met een zwierige elegance
droeg.

De doktêr had een flinke statige woning, een groote steênen
kubus, voornaan en deftig, waaraan men aan de é6ne zijale eenroyaal koetshuis en aan de andere zijde het diensthuis voor
de praktijk had aangebouwd. Beiden hadden hun steenen pad,
ieder naar een afzonderlijken uitgang in het hek.

V1]le Poldê!, Aebou.rd 1n oldicacht van nr. J.C. Íuljper tn 1gg4.
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De equipage was in clisproportie tot ziin eigen- pêrsoonliik

voorkomen. Mên zou ""tt tài nan, die ziJn uiterlijk 266 ver.-

;;;;;;;" een stijl ha'l als cle <lokter van êen voorbiien tiid
.í Ei.'""o buiten zijn groote allure verriedo verwachtent

dat zijn equipage aaarmee'gef i jken tretl hieltl -.een coup6 tle

vil1e met vurige paarcle", 
-u"tt- koetsier T91 .kf"i" llvrei '

N;;;, d$t equiiaeà was lachwekkend' Het riituig was een zon-

à"rïi"J"1".-w'ieïig venikel, een licht koets$erk met een bo-

venbouwinhooftlzaakvanwasdoék'waalbij.dekoetsieronder
ààn"-à.oi. rcap or tuiier zat' De ontlerbouw was licht met

ii"itE *,i"rur,, licht houtwerk met 8oe'lkoope vernis in plaats

van aegefiite verf en fiin lakwerk' In het riituig h'as een

;;";;';-tk; waarop twee iolr"assenen een plaats hatlden '
Het paartl was groter tlan een poney, naar had - in ons oog -
niet het aanzien van een echt paartl' De koetsier was een

p.ut.rrO. clominant voor paar'l ett "iit"ig' 
Dr:ol:rig en traagt

t".á-ni; op het eerste 'gezicht weinig kansen voor een onder-

houdentl Sesprekr ttat nalr de nerkr'vaartligheden van het dorp

Ë"-i""-aï ;"*oáers informeer:de' IIij-was echter bestald tegen

deverschrikhin8ênvan"ft;"""gtt{'Ilijdronkniet'was-niet
vechtlustig en kentle """tt "Ë" 

aIle 
-nenschen- groot en klein'

Htj-;;; àen"tlokter er' brtnge", al was hêt nitlden in den nacht

; ;;;" wiia. Mogeri$ '"tt"dt"tt 
nan voor den tlokter ' 

wat het

brooÍrzout is voor aen g;sprikkelden geest. Papa zagen we-met

;;;;;il;" 
-l"stappên. itt-" iit"ie ttàd- *'ts .tt' het paard liep

4in gang. voor ons was het eán triest beeld van traagheid en

ilá.;;;; dat ons alleen woortlen van afkeuring in den nond

gaf .

De verdiensten van den dokter waren groot'
Als hii den drênpel t"t' Jt t*oni"g overschreed' dan kwan hii
on te helpen en om te g""u"n; nd-f'19."" zich op in gesteld'

om de natuur te herpei; aat aeetl hij met vetÊtanil en hart'
Hij stond d"n e.'."te"tci' Ui; t'ttt zijn geboorte tot aan ziin
dood - vooral bi3 tre moeclerË stona ni; in aanzien' nienand

hatl zijn getlultl en geen enkel had tlat nedeleven ti'idens deze

ureÍl van beproeving ên snart' Dê moeders wistent dat hij hen

niet !n den steek liet'
washetveruregenzouhetnogevenduren,tlanliethijuit-
"p."""t.rf.t 

p.i"a w"t op staI, de koetsier ls'eeg ziin plaats

;ï;;;;-;""'"n ae aottei ging naar het alcoof en was met de
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baker ên met den man al spoedig in druk gepraat. In eenvoud
deed hij alaÍl zijn plicht en hij was telreden, walneer alles
naar wensch ging.

Met ile u'etenschap zelf was hij achter geraakt. lÍel kentle hij
dê groote geniale neesters en hun wetenschappelijke mirakels
maar aan den wonderbaarli jken vooruitgang van de geneeskunde
had hij weinig deel.
De dokter, die zelf de pokken had doorstaan en de pokkenlid-
teekens kon toonen, deed de vaccinatie met koepokstof en had
in zijn eigen dorpspraktijk geen pokziekte neer gezien. De
leer van de antisepsis en de asepsis had hij verstaan. voor
den Fransch-Duitschen oorlog van 1870 kh'am deze ontdekking
te laat; ile gewonden van het slagveld en de gerr'onden van de
hospitalen hebben niet geprofiteerd van de noderne wondbe-i.
hanaleling. Maar na 1880 h'as de arts er spoedig mee vertrouwd.
In zijn eigen dorpspraktijk kon hij deze wondbehandeling zelf
toêpassen - een aseptische wond genas snel onder een eenvou-
dig aseptisch verband. Het gebruik van antiseptica kende trij.
De tube rnet subl inaatpasti l les tlroeg hij in den vestzak en
aan zijn handen zag men dat hij de subl inaatoplossÍng veel-
vul.dig toepaste ên niet vreesde. Semmelweis had aI vroeger
bij de laaamlrour{.enkoorts gewezen op een besnetting val bui-
tenaf. Tn zijn drukke praktijk was hij zich hiervan ten vol-
le bewust en werd ale kraanvrouwenkoorts een zeldzaanheid.Van
de geniale nannen - Jenner, Pasteur, Lister, Ibch en zijn
Ieerlingen -aan wien de geneeskunde dit alles te danken hadt
kon hij veel vertellen.
Van de besmettelijke ziekten - miltvuur, cholera, typhusn
tuberculose, tliphterie en kinkhoèst - werd na 1875 de ver-
wekker gevonden, het kleine nicroscopische wezen, nauwkeur ig
geidentificeerd en in reinculturen gekweekt. De strijd tegen
tle besnettelijke ziekten nam een aanvang. De arts kreeg een
inzicht in de immuniteit en in de altistoffen.
Deze wetenschap, die vooral in Europa en ook in Aner ika met
grooten ijver werd beoefend, werd in Nederlalrl na 188O aan
de scholen nog weinig gedoceerd. Men begrijpt tlus gemakke-
lijk, dat de nieuwe ontdekkingen voor dezen ouden dokter re-
volutionair en onbegrijpelijk rr'a:'en, ttat hij ze weinig toe-
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paste en dat hij zelf een passief toeschouwer bleef.
Inderdaad de gezondheidszorg zou spoedig ruinschoots gaanprofiteren van aI deze nieuwigheden. Zijn persoonlijke ver_
diensten voor de geneeskundige verzorging van het doip waren
er niet te minder om, oÍndat hij de deugden bezat vajl ,,la pro_
fession sacerdotalerr, zonder welke de hooge waarde van het
ambt verloren clreigt te gaan.

Zijn goêd hart heèft hem vaak parten gespeeld; ik heb hier_
van een voorbeeld.
0p een goeden dag ging nijn vader naar hem in consult. Hij
had de reis net de traÍl gemaakt en liet zich aan zijn woning
afzetieÍLi de ontvangst was - als altijd - bijzonder hartelijk;
de dokter had echter wat te verbergen en zijn open gezicht
kon den ingehouden toorn en de ontsteruning niet voor zich
houden. Wat er $as gebeurd, dat hoorden we spoedig. Hij stond
in de huiskarner met zijn rug naar de kachel gekeerd, zijn
handen diep weg in de broekzakken en begon te vertellen.
Hij was dien morgen al vroeg in zijn studeerkamer. Toen nog
niemand in de wachtkamer was, stond hij nog d.roomeri-g vooi
het hooge raam en verkende naar buiten den etraatreg, die
recht op het huis toeloopend in een scherpen hoek afrbáaide.
fn de verte zag hij een rrou$ke langzaam naderen, dat hij ze-ker was te herkennen. Hij haal haar onlangs voor de vierde
maal aangeschreven, dat zij de rekening zou konen betalen.Dit rcrd toch te erg; hij had haar - als voorbeeld - eens aan-
geschreven, ondat soÍnnigen het inderdaad toch wel al te trar
maakten. Jaar in jaar uit kon je voor è menschen klaar staan
- naar nooit werd de rekening betaald - het was juist of dit
de gewoonste zaak was vajl de wereld.
Maa:r ziezoo! Hij had er plezier in. Haax beeld zag hij lang_
zaam grooter rvorden en er was nu geen twijfel meer aan: ze
droeg een klepkorf aan haax linkerarm; hij moest lachen en
hrat had hij een plezier; zij kwarn nu zonder twijfel net den
kromrnen arm! l{at was het goed, atat hij het er niet bij hadlaten zitten.
Ze kwan het hek binnen en even later ging het klepetbelletje
van de wachtkamer. Hij ging het vrouwke tegemoet, ierwijl zó,
haar hlompen al uit, schoorvoetend nog in de open deur bleef
staan. Hij was blijrdat hij toch beloonrt zou r^rorden voor aI zijnnoeitenl de rekening was bovendien aI 266 laag gehouden. Het
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vrouwke wa.s stil en het eerste woord was er nog niet uit _
zelf wist Nj niet hoe hii beginnen moest. Een berisping vond
hil wel op zijn plaats en hij zei daarom: ,,.ja, alat heeft toch
bliksems lang geduurdl rt is een schande, clat je zoo slecht
betaaltrr.
Het lrouwke liet niks hooren, knikte toesteÍnnend, deed de
klep van den korf open en bracht met noeite uit de nauwe
mand een bord rnet enkele pannekoeken. De dokter was eên enal verwondering en begreep niets van het gebeuren. plechtig
begon het vrouwke heel zachtjes: ,,Och lrfinheer den clokter, iË
dacht wel, dat ge heel lnvaad zoudt zijn en daarorn heb ik van
gisteren nog enkele pannekoeken voor je ber+aard - en dan
hè de nog wel wa geduld rnet de rekeningr. &r zoo werd hem
het borcl toegereikt en stond hij daar net het bord en hi.j had
den moed niet on haar den vollen uitbrander te geven. Het
vrouwke ging voorzichtig rechtsonkeert; de deur klapte dicht
en het belleke klingelde nog r{at na.
Dit alles was hem toch te nachtig en hij yroeg ons, yat lÍij
er van dachten. (4)
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1) vêd€lr Johan HernÀn V€rt€€k, genêeÊh€€r tê vs8hêr.
mósde Jonk\.!. tlarla de KuJ.p€r (géCn fan11le var ]i.J.C.(ulJpêr)
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