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Voorwoord 2018
Mijn keuze voor het boek van dokter Renier Snieders gebeurde vóórdat ik kennis
maakte met het boek van Tack...
Men moet zich bij het lezen van deze raadgevingen steeds bewust blijven dat in de
tijd dat dokter Renier Snieders ze schreef (1870!), de geneeskunde nauwelijks de
kwakzalverij ontstegen was. Begrippen van hygiëne waren er nauwelijks of niet: het
behandelen van wonden of chirurgische ingrepen gebeurden bij wijze van spreken op
de keukentafel. Dat de chirurg daarbij zijn sigaar af en toe opzij legde, was alleen
omdat hij zijn beide handen nodig had. “Steriel werken” was een onbekend begrip.
Dat virussen en bacteriën ziekten overdragen, was amper geweten. Antibiotica
bestonden er eenvoudigweg nog niet. Het is maar in de mate dat het juiste
instrumentarium beschikbaar komt, dat men de geneeskunde met sprongen ziet
vooruit gaan. De Eerste Wereldoorlog – ook de eerste “gemechaniseerde” oorlog –
betekende een ongelooflijke verbreding van het werkterrein met ruime kansen op
experimenteren en nieuwe ervaringen opdoen. De artsen moesten dikwijls in zeer
primitieve en uitzonderlijke omstandigheden dingen doen waarvan ze voordien
nauwelijks een voorstelling hadden. Vreselijke verwondingen, onbekende ziekten,
gevolgen van gifgassen... en in de nasleep van de oorlog de pandemie van de
Spaanse griep, waren even zovele leermomenten.
Blijven we nog even bij de halve eeuw dat Renier Snieders in Turnhout zijn praktijk
had: 1838 tot 1888.
Diagnostische technieken waren primitief: de lichaamstemperatuur kon men meten,
men wist wat koorts was en wat die deed. De hartslag kon men weliswaar tellen, en
een ervaren dokter kon uit het hartritme en de kracht van de stuwing afleiden dat er
“iets met het hart” was. Als dat stopt met kloppen, dan is het “game over”.
Elementaire medicatie bestond uit de kennis van de eigenschappen van de
“producten” die men in de natuur vond en die men eventueel combineerde en
bereidde, waaruit men afleidde hoe die de ziekte zouden beïnvloeden.
De kennis van geneeskundige planten en kruiden was gobaal genomen groter dan
de huidige arts heeft, uitzonderingen daargelaten. Men kende de uitwerkingen van
sommige planten. Van sommige elementen uit de tabel van Mendeljev, zoals zink,
silicium, lood, ijzer... wist men dat ze invloed hadden op lichaamsprocessen en ontwikkeling.
Sinds de Vlaamse arts Andreas Vesalius (Brussel 1514 – Griekenland 1564)
stoutmoedig genoeg was om lijken te “organiseren” voor anatomische ontleding en
beschrijving, was de kennis van het menselijk lichaam sterk verwetenschappelijkt.
Door autopsie poogde men de doodsoorzaak op te sporen, als daar reden toe was.
Van genen en chromosomen had men nog geen weet. De aspecten van de
erfelijkheidsleer moesten nog uitgetekend worden. De monnik Gregor Mendel
(1822-1884), had nochtans reeds zijn theorie geformuleerd.
Het handelen van de arts was dikwijls sterk intuïtief en op ervaring gebaseerd.
“Gelijkaardige symptomen betekenen wellicht gelijkaardige ziekten”.
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De Duitse fysicus Wilhelm Conrad Röntgen ontdekte in 1895 de naar hem
genoemde “X-stralen”. De toepassing ervan veroorzaakte een revolutie in de
diagnostiek: men kon voor het eerst in een menselijk lichaam kijken zonder er binnen
te dringen. Medische beeldvorming bestond dus nog niet toen Renier Snieders zijn
praktijk had.
Men kon weliswaar luisteren naar geluiden die zich in een lichaam vormden. De
Franse arts René Théophile Hyacinthe Laënnec ontdekte in 1826 eerder bij toeval
de werking van een stethoscoop. Peniciline werd voor het eerst gebruikt in 1928 door
de Britse arts-bacterioloog Alexander Fleming, bij zijn strijd tegen de tuberculose.
Transplantaties waren toen niet eens denkbaar. Het gebruik van orthopedische
hulpmiddelen beperkte zich tot de wandelstok, de krukken, de rolstoel, de “hoorbuis”,
de bril.
Pislezers waren wijd verspreid en werden geacht om hun kennis van de menselijke
organen en hun werking en de storingen ervan. Op de jaarmarkten trok de “tantist”
ofte tandarts voor een kwartje zonder verdoving uw zieke kiezen.
En dan zijn er de geestesziekten, waarover men toen zo mogelijk nog minder wist.
De “behandeling” van zwaar gestoorden bestond in opsluiting in een asiel, desnoods
met dwangbuis of aan de ketting. Koude baden moesten de razernij dempen.
Herinner u de scenes in de film ‘Amadeus’ of ‘One flew over the cuckoo’s nest’?,
hoewel daarin scènes te zien zijn die groeps-gesprekstherapie suggereren.
De wisselwerking tussen lichaam en geest werd wel vermoed, maar kreeg nauwelijks
een plaats in de therapie. Het terrein van de psychosomatiek was nauwelijks
betreden. De antieke leuze van de Romeinse dichter Juvenalis: “mens sana in
corpore sano” – een gezonde geest in een gezond lichaam – benaderde dat
misschien nog het best.
Maar niettemin zult u hier en daar volksremedies vinden voor vervelende kwalen en
kwaaltjes die door grootmoeder overgeleverd werden, en waarvoor de moderne
wetenschap nog steeds geen werkbaar alternatief gevonden heeft. In dat geval kunt
ge daar toch uw voordeel mee doen. Men weet maar nooit...
Kamiel Mertens, redacteur
Balen, augustus 2018
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Wie was Jan Renier Snieders?

Jan Renier Snieders
(bron: Taxandria)

Biografie van Jan Renier Snieders
Van moederszijde stamde Snieders af van
een oud-Utrechtse familie Cuyl of Cuylen,
waartoe volgens sommige bronnen ook
Nícolaas Cuylen (†23.03.1677) behoorde,
deken van het kapittel van Sint-Pieter te
Turnhout en pastoor van het begijnhof,
waar zijn grafzerk in de kerk nog aanwezig
is. Uit het huwelijk van Jan Theodoor
Snieders (*29.10.1772 – †16.02.1842) en
Joanna
Helsemans
(*05.02.1783
–
†01.11.1856) werden negen kinderen
geboren, allen jongens. Renier, geboren op
21.11.1812, was de vierde. Twee jong
gestorven broers hadden al zijn voornaam
gedragen. Bij zijn jongere broers treffen we
twee latere burgemeesters van Bladel aan
(Jozef en Frans Cornelis), een musicus
(Lodewijk Theodoor) en vanzelfsprekend

August, de jongste broer.
Renier studeerde Latijn aan het college van Roermond en na de Belgische
Omwenteling van 1830 aan het college van Eindhoven, daar Roermond voorlopig tot
België behoorde. In 1833 trok Renier dan toch de grens over om te Leuven geneesen vroedkunde te gaan studeren. Tijdens het verlof diende Renier aanvankelijk
heimelijk de grens te overschrijden om thuis te kunnen komen. Renier legde ook het
examen voor heelkunde af voor de centrale jury te Brussel. Van de universiteit kreeg
Snieders een goed verslag.
In 1838 vestigde de jonge geneesheer, die een Leuvense hoogleraarsstoel weigerde,
zich in Turnhout, een stad bij de grens en op slechts enkele uren (stappen) van het
ouderlijk huis gelegen. Op 05.05.1841 zou Renier te Eindhoven huwen met zijn op
24.06.1811 aldaar geboren nicht, Theresia Mechtildis Pijpers. Het echtpaar kreeg zes
kinderen.
Renier overleed te Turnhout op 09.04.1888, ongeveer vijf jaar na de dood van zijn
vrouw (27.03.1883) en circa twee weken na het overlijden te Antwerpen van zijn
dochter Mathilde. Om de drie dagen trok hij naar de Scheldestad tot bij haar ziekbed.
Tevergeefs, het was ook voor Renier de genadeslag.
We weten niet in welk huis Snieders woonde tussen 1838 en zijn huwelijk. Nadien en
zeker vanaf 1846 betrok het gezin de Begijnenstraat nr. 517 (later nr. 520, de huizen
werden per wijk genummerd). Dit is het huis dat aan de westkant van de straat ligt,
twee huizen ten zuiden van de Kasteelstraat, nu door Glenisson bewoond.
Op 17.03.1854 verhuisde de familie naar het gekende huis in de Otterstraat, waar
Snieders overleed. Velen kennen het nog als een prachtig huis, met rustige gevel,
18de-eeuwse Lodewijk XlV-deuromlijsting en zeer mooi bovenlicht. De familie had
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steeds één knecht en meid ter beschikking. Een groot gedeelte van dit
dienstpersoneel kwam uit Noord-Brabant. Beide woningen waren eigendom van de
bekende Turnhoutse familie Van Hal, van wie Snieders dus vermoedelijk huurde.
Nauwelijks was Dr. Snieders te Turnhout gevestigd of hij werd wetsdokter.
Daarnaast kwam ook de verzorging van de armen van het bureel van weldadigheid,
de dienst in het gasthuis en godshuis, de gezondheidsdienst van de gevangenis,
toen in het kasteel gevestigd. Opvallend is dat Snieders, de wetsdokter met een
Belgisch diploma, vermoedelijk steeds Nederlander bleef.
Volgens de bekende Dr. Goffin lokte dit protest uit bij een aantal collega’s omdat een
buitenlander wetsdokter en dokter van de gevangenis was. Herhaalde malen werd
Snieders door de regering belast met het opmaken van medische verslagen o.a. over
de rioleringen, de pompen, de hygiëne van de woningen, het ziekenhuis, de choleraepidemie, de toestand van de gevangenis, enz.
Als dokter had Snieders in Turnhout een drukke praktijk. Zijn faam verspreidde zich
en van ver buiten Turnhout kwam men hem verzoeken zieken te bezoeken. Hij
diende dan ook lange reizen te maken, te paard of met zijn rijtuig en in de dorpen van
de omgeving stonden de patiënten te wachten. Wonende in de Otterstraat, vertrok hij
vaak op ziekenbezoek vanuit een poortje in de Beekstraat. Voor zijn rijtuig had hij
vaste standplaatsen vanwaar hij te voet zijn zieken bezocht: op de Botermarkt, bij het
begijnhof, aan het College, waar hij eveneens geneesheer was, op het Patersplein.
Ook thuis had Snieders een drukke praktijk. Soms zag men vele uitgespannen
huifkarren (ook uit Noord-Brabant) bij de Spiegel in de Otterstraat staan. ‘s Avonds,
na de drukke dagtaak, schreef Renier zijn boeken. Rond 9 uur zocht hij even
verpozing in de katholieke kring Amicitia. Hij dronk een faro of een Leuvens bier en
keerde bij het aftochtklokje huiswaarts. Snieders was struis gebouwd, middelmatig
van gestalte met verzorgde bakkebaarden er weelderige haarlokken, steeds gekleed
in het zwart met redingote en hoge hoed. Hij was ook sportief en hield van schaatsen
en paardrijden.
Snieders en het culturele leven van Turnhout
Op initiatief van het Davidsfonds, afdeling Turnhout, werd op 29.08.1930 het
standbeeld onthuld van dr. Renier Snieders, werk van de Turnhoutse beeldhouwer
Alfons Strymans. Met recht en reden werd hierdoor hulde gebracht aan de man die in
1875 de stichter en eerste voorzitter van één der eerste Davidsfonds-afdelingen van
het land werd. Hoe vlug worden mensen immers niet vergeten! Het 50-jarig bestaan
werd luisterrijk gevierd in 1925; maar in 1975, honderd jaar na de stichting, werd aan
het eeuwfeest ongemerkt voorbijgegaan.
Dr. R. Snieders had zich in 1838 in Turnhout gevestigd: hij was het type van een
plichtsbewuste en sociaal voelende geneesheer zonder nochtans de gevangene van
zijn beroep te worden. Integendeel! Hij sloot zich niet op in een ivoren toren. Zoals
zijn broer August hanteerde hij met vaardige hand de pen: romans en gedichten
leverden hiervan het bewijs. Bovendien bleef hij geen onbekende in het
verenigingsleven.
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Op 03.07.1842 werd hij in Turnhout de initiatiefnemer van het Taal- en Letterkundig
Genootschap De Dageraard, waarvan hij de voorzitter werd en bleef tot de opheffing
van het gezelschap op 31.12.1870. Misverstanden en verschil in politieke
opvattingen hadden de doodsklok geluid over dit letterminnende genootschap.
In 1850 ontstond te Turnhout een nieuwe vereniging: L’Union, die op 02.01.1852 een
tweetalig reglement goedkeurde. Toen dit gezelschap omstreeks 1900 geruisloos
verdween, werd zij genoemd: Société littéraire l’Union. Dit gezelschap was
nochtans niet met een zuiver letterkundig doel in het leven geroepen. Het artikel 2
van het reglement uit 1852 bepaalde dat bij een ontbinding, na vereffening van alle
schulden, het resterende bedrag moest overgemaakt worden aan het bureel van
weldadigheid. Het verwonderde dan ook niemand dat dr. R. Snieders toetrad. Nog
minder wekte het verbazing dat de vereniging in 1854 een grote tombola
organiseerde waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de armen. In de schoot
van L’Union werd hiervoor een comité opgericht met als voorzitter dr. R. Snieders,
als secretaris lgn. Loyens, als schatbewaarder Sanders en als commissarissen Fr.
Donnez, Jos. van Hal, Peeraer en F. Loyens. Het waren stuk voor stuk mannen die in
de stad een degelijke reputatie genoten. Ter gelegenheid van deze tombola richtte
l’Union een tentoonstelling in met talrijke prijzen (giften), in het lokaal bij Hermans op
de Markt. Elk lot kostte 50 cent! Er werden op 11 mei niet minder dan 194 prijzen
uitgeloot. De voorzitter kon tevreden zijn, de totale opbrengst bedroeg 2790 fr., een
bedrag dat gelijkmatig verdeeld werd tussen het armenbestuur en het SintVincentius-Genootschap. De aanstelling tot voorzitter van het comité bewees
voldoende de sociale bewogenheid en het moreel gezag van dr. R. Snieders. Het
stond borg voor het succes van het initiatief en motiveerde ten volle de bevolking om
de heersende armoede in zekere mate te verhelpen.
Het is niet bekend of dr. R. Snieders lid van L’Union is gebleven. Het gebrek aan
documenten laat niet toe dit bevestigend of ontkennend te beantwoorden. Was dr. R.
Snieders lid van de Echo de la Campine? Zeker niet toen deze vereniging in liberale
richting evolueerde. Nochtans, toen in 1868-69 een verbroedering tot stand kwam
tussen het Breda’s Mannekoor en Echo de la Campine, werd er een beroep gedaan
op dr. Snieders. Bij het bezoek van Turnhout aan Breda op 24 en 25 mei 1868
dichtte Snieders een Heilwensch aan Breda’s Mannekoor, die op muziek gezet werd
door Jos. Robson. Bij het tegenbezoek van Breda aan Turnhout op 5 en 6 september
1869 weerklonk een Heilwensch, gedicht door Snieders en getoonzet door H. Cartol.
Op 1 november 1868 werd de katholieke vereniging Amicitia in het leven
geroepen. Bestemd voor de leden van de Turnhoutse burgerij was het Frans er de
voertaal, een verschijnsel dat in die tijd als vanzelfsprekend werd beschouwd. Die
toestand bleef nochtans niet duren. Tijdens de algemene vergadering van 3
november 1873 werd gevraagd of de verslagen niet in het Nederlands konden
gesteld worden. Op 2 februari 1873 kon het lid P. van der Poorten de commissie
gelukwensen met haar besluit de processen-verbaal in het Vlaams te maken.
Het volgende jaar, op 4 augustus 1874, vroegen talrijke leden om Vlaamse
conferenties! Kon dr. R. Snieders het met zijn opvattingen in overeenstemming
brengen lid van dit gezelschap te worden? Artikel 6 van het reglement van 1868
verbood het voeren van politieke discussies. Dit artikel werd in 1906 afgeschaft, toen
Amicitia een politieke maatschappij werd. In artikel 4 werd van de leden vereist, dat
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ze de katholieke godsdienst zouden belijden en van deftig gedrag dienden te zijn.
Deze voorwaarden konden door dr. R. Snieders onderschreven worden, maar het
duurde tot 1875 vooraleer hij op 7 november als nieuw lid werd aanvaard, een
verkiezing die op 28 november werd geacteerd. De Amicitia had een actief lid
bijgewonnen. Toen tijdens de algemene vergadering van 6 februari 1876 aan
voorzitter G. van Pelt (†1911) diens portret werd aangeboden, had het weekblad De
Kempenaar zijn lezers meegedeeld dat de plechtigheid uitsluitend in het Frans was
verlopen. In het volgende nummer moesten zij een terechtwijzing opnemen: dr. R.
Snieders had een huldegedicht in het Nederlands voorgelezen. Tijdens een concert
in Amicitia op 22.10.1876 werd een feestzang ter herdenking van de Slag van
Turnhout ten gehore gebracht. De tekst was van dr. R. Snieders en de muziek van
A. Thibau.
Het jubileum van Paus Pius IX werd door Amicitia op 21.06.1877 plechtig gevierd.
Snieders dichtte het Piuslied, dat door Ach. Thibau op muziek werd gezet. Dichter en
componist werkten samen voor het oratorium. De kindermoord in Judea dat op
26.12.1877 in Amicitia werd uitgevoerd en op 24.11.1879 te Antwerpen bij de
Burgerkring. Eind januari l880 deelden de weekbladen mee dat het oratorium De
Martelaars te Rome ten tijde van Nero (tekst R. Snieders en muziek van A. Thibau) in
de Antwerpse Burgerkring werd uitgevoerd. De componist had zijn werk opgedragen
aan de koorafdeling van deze vereniging.
Tijdens de algemene vergadering van 01.02.1880 werd dr. Snieders met vier andere
leden verkozen tot lid van de balloteringscommissie, belast met het aannemen van
nieuwe leden.
Zoals in 1930 bij de onthulling van zijn monument, werd getuigd: dr. R. Snieders was
een voorbeeldig lid van Amicitia, een bloeiende vereniging die in 1888 110 effectieve
en 22 ereleden (nl. 7 dames en 15 heren) telde. Het lidmaatschap van dr. R.
Snieders werd waarschijnlijk in de hand gewerkt door een beslissing van het bestuur
van Amicitia. Op 31.10.1875 besloten de leden ervan om een bedrag te schenken
aan de pas opgerichte afdeling van het Davidsfonds. Van het boni werden 119 fr.
bestemd voor plaatselijke behoeften: 100 fr. werd aangewend voor het kiezersfonds
(gemeenteverkiezingen van 26 oktober) en de resterende 19 fr. aan het Davidsfonds.
Onder impuls van het studentengenootschap Met Tijd en Vlijt, waarvan Snieders
in zijn Leuvense studentenjaren een tijdlang lid was geweest, werd op 15.01.1875
het Davidsfonds in het leven geroepen als tegenhanger van het Willemsfonds dat
reeds in 1851 was opgericht. In de beginperiode kwamen filosofische ideeën niet tot
uiting. Dit veranderde echter toen Julius Vuylsteke in 1862 als secretaris werd
aangesteld. Toen tekende een liberale, vrijzinnige en antiklerikale strekking zich
duidelijk af: de strijd voor de vrije gedachte primeerde op de strijd voor de taal. In
enkele grote steden werden afdelingen opgericht, terwijl in andere gemeenten
individuele personen en ook verenigingen zich aansloten. In tegenspraak met wat
soms beweerd wordt, bestond er in de 19de eeuw in Turnhout geen afdeling van het
Willemsfonds. De jaarboeken vermelden slechts de toetreding van De Dageraad in
1869 en 1870, maar of dit met goedkeuring van voorzitter dr. R. Snieders was, kan
betwijfeld worden. In 1871 wordt er niet meer gesproken van De Dageraad, die op
31.12.1870 ontbonden was. Wel vinden we er namen terug van twee
Turnhoutenaren, F. van der Heyden (lid van 1869 tot en met 1877) en Edw. van
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Ballaer (lid van 1868 tot en met 1877). Deze twee namen vinden wij terug onder de
initiatiefnemers voor de oprichting, begin 1875, van een volksbibliotheek. De
boeken hiervoor werden geschonken door personen wiens naam niet genoemd werd
en door verschillende verenigingen, nl. Tot nut van ’t algemeen (Antwerpen),
Franklin (Parijs), La Ligue de l’Enseignement (Brussel en Parijs), Het
Willemsfonds (Gent), Le Cercle des Conférences des Etudiants (Brussel). In
1875 werden 2291 boeken uitgeleend aan 282 lezers (onder wie 21 vrouwen).
Deze volksbibliotheek beperkte haar werking niet tot het uitlenen van boeken, maar
organiseerde voordrachten, al dan niet met muzikale omlijsting. In 1875 werden niet
minder dan 15 voordrachten gehouden. De belangstelling kwam, volgens het
Jaarverslag van dat jaar, van de verlichte burgerij, werd gesteund door vrijzinnige
maatschappijen van Turnhout en elders, de sprekers van de Van Maerlantkring
(liberaal – progressieve vereniging Antwerpen) en de goede geest van het beste
deel van de arbeiders. Deze Volksbibliotheek werd als lid van het Willemsfonds
opgetekend in de jaren 1875-1877. In 1878 werden de boeken van deze bibliotheek,
die al enkele tijd gesloten was, verkocht aan het Willemsfonds van Gent. Zij had
geen stand kunnen houden tegenover de werking van het Davidsfonds.
Verontrust door de activiteiten van de Volksbibliotheek en bevreesd voor een
mogelijk succes werd in katholieke middens de alarmklok geluid. Dr. R. Snieders,
door zijn contacten met Leuven, zag onmiddellijk de oplossing en werkte door. Reeds
in het begin juni 1875 deden in Turnhout geruchten de ronde over de stichting van
een Davidsfonds-afdeling. Dit nieuws werd in de weekbladen van 19 juni bevestigd:
de afdeling was opgericht geworden. De stichtingsvergadering werd bijgewoond door
twee leden van het hoofdbestuur: E.H.J. Hendrickx, onderpastoor te Wilsele en
hoofdsecretaris J. Brouwers, schoolinspecteur. Erevoorzitter was deken Vande Velde
en voorzitter dr. R. Snieders.
Tijdens de eerste zitting van het bestuur op 26 juni werden de functies verder
verdeeld: commissarissen werden de onderpastoors Pittoors en Verschueren,
schrijver Florent van Hal, schatbewaarder Gustaaf van Ravensteyn en leden Eduard
Glenisson en Fr. van Pelt. De werkelijke oorzaak van de stichting blijkt ten volle uit de
omschrijving van de taak die de nieuwe bibliotheek werd toebedacht: de verderfelijke
boeken te mijden en de goede te verspreiden. Daarom werd een beroep gedaan op
steun en op giften. Dit verklaart de schenking van 19 fr. van Amicitia, wiens voorzitter
Fr. van Pelt in het bestuur van het Davidsfonds zetelde.
De jonge Turnhoutse Davidsfonds-afdeling werkte met man en macht aan de
verwezenlijking van de bibliotheek. Einde oktober deelden de weekbladen mee dat te
Gent de eerste volksbibliotheek van het Davidsfonds was geopend. Een maand later
kwam Turnhout aan de beurt! Op zondag 21 november geschiedde de opening met
een korte plechtigheid. En het werd een succes! Alles verliep naar wens der
stichters: de liberale volksboekerij verloor haar aantrekkingskracht en moest gesloten
worden. Het Davidsfonds Turnhout veroverde zijn plaats in het culturele leven van de
stad. Nog geen jaar na de stichting telde de afdeling 142 leden en in 1880 waren er
twee meer, maar in 1886 was het teruggelopen tot 127 om een dieptepunt te
bereiken in 1904 : 65!
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Na het overlijden van dr. R. Snieders bleek het Davidsfonds de mensen minder aan
te spreken. De bibliotheek zou hiervan de weerslag ondervinden! De benaming
Davidsfondsbibliotheek werd in 1907 gewijzigd in Vrije Openbare Bibliotheek.
Inderdaad, zoals op 26.12.1875 was beslist, werd zij bij ontbinding overgedragen aan
de kerkfabriek. Er was slechts één voorwaarde gesteld: de boeken moesten blijven
dienen tot lectuur van de volksklasse. Deze parochiale bibliotheek heeft thans
opgehouden te bestaan want zij werd in 1972 geïntegreerd in de Stedelijke
Openbare Bibliotheek.
r. R. Snieders werkte niet alleen met veel overtuiging aan de uitbouw van de
Turnhoutse afdeling, maar stelde zijn talenten ten dienste van de hele Vlaamse
Gemeenschap. De bedoeling van het Davidsfonds was immers het bezorgen van
goede lectuur aan het volk, d.w.z. boeken die de invloed van het liberalisme zouden
kunnen neutraliseren. Daarom werd er gestart met de uitgave van romans. Het
eerste werk dat aan de leden werd bezorgd was een tweedelige roman waarvan de
kopij door dr. R. Snieders volledig gratis ter beschikking werd gesteld. En de titel? De
Geuzen ín de Kempen (1875)! Geen ander werk kon duidelijker de bedoeling én
van de schrijver én van het Davidsfonds weergeven. Deze mentaliteit, typerend voor
de toen heersende botsing tussen liberale en katholieke levensopvatting kwam
nogmaals tot uiting in de twee andere romans die dr. R. Snieders in de reeks van het
Davidsfonds publiceerde De Goochelaar, Uit het bestaan der vrijdenkers onzer
eeuw (1878) en De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste dagen der
voorgaande eeuw (1881).
De rusteloze dokter en nooit versagende strijder voor taal en godsdienst, dr. R.
Snieders overleed op 09.04.1888, en werd op donderdag 12 april ten grave
gedragen. Talrijke toespraken werden gehouden. In naam van het hoofdbestuur van
het Davidsfonds bracht Lod. Mathot hulde aan de stichter en de voorzitter van de
Turnhoutse afdeling. De toekomst wees uit dat hij niet door iedereen in Turnhout zou
vergeten worden.
Verder was Snieders briefwisselend lid van de Antwerpse Rederijkerskamer De
Olijftak en van de Maetschappij van vlaamsche Letteroefening. Hij werd erelid
van de volksbibliotheek te Borgerhout. Door de Koninklijke Vlaemsche Academie
werd Snieders tot buitenlands erelid gekozen. De universiteit van Leuven maakte
hem in 1887 tot doctor honoris causa. Van op afstand volgde Renier ook de
stichting van een Vlaamse Antwerpse krant, Het Handelsblad waar broer August
nog een belangrijke rol zou gaan spelen. Ook buiten Turnhout was Snieders geen
onbekende.
De letterkundige
Volgens Prof. Dr. A. Keersmaekers zijn er in Snieders’ werk, na zijn debuut, duidelijk
drie periodes te onderscheiden: 1852-1864, de overgangsjaren 1866-1869, tenslotte
1875-1886. In de eerste periode overheerst een blijmoedige vertelsfeer. De
overgangsperiode zet in met Het Paradijs, met een duidelijke aanval tegen de
godloochenende vrijmetselaars, welke steeds sterker zal worden en de laatste
periode zal beheersen, met zeer uitvoerige en langdradige romans. De kentering
kwam door de reeds gemelde zware huiselijke beproevingen en de groeiende
ideologische en politieke tegenstellingen, die zich zoals we zagen ook op cultureel
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gebied kristalliseerden en die ook tot een heftige schoolstrijd aanleiding gaven. De
bestrijding van de vrijzinnigheid werd voor Snieders een obsessie.
In de werken van Snieders worden op verdienstelijke manier Kempische en NoordBrabantse feiten en figuren geschetst. Ook de Turnhoutse geschiedenis en
volkskunde kwamen uitgebreid aan bod. Snieders was bevriend met de Turnhoutse
uitgever Splichal en stadsarchivaris Heuvelmans en sprak met hen veel over
plaatselijke historie. Publicaties in dat verband zijn o.a. het Verhael uit de kronijken
van Turnhout (Turnhout onder Maria van Hongarije), De Hut van Wartje Nulph
(met de rederijkers en het Consistorij van den Hoorn). Verder zijn Turnhoutse
gebeurtenissen te vinden in De Geuzen in de Kempen, Het kind met den Helm, De
vinger Gods, De Gouden Willem, Anastasia (over een Herentalse gasthuisnon die
naar Turnhout kwam om de slachtoffers van de cholera bij te staan en zelf stierf),
enz.
J.R. Snieders heeft samen met Conscience het Kempense volksleven op een
diepgaande wijze beïnvloed en geschetst. Beiden waren zij de meest gelezen
schrijvers. Sprekend in dit opzicht zijn de exemplaren van “De Kempenaar”, een
weekblad dat te Turnhout werd uitgegeven. Verscheen er een nieuw boek van de
auteur, dan besloeg de advertentie met de titel een groot gedeelte van de pagina.
Geen enkele advertentie kreeg zo’n belangrijke plaats toegewezen. In hetzelfde blad
verscheen nog een aankondiging waarbij men de Turnhoutenaars liet weten dat er
tot een heruitgave zou worden overgegaan van al de werken van de Turnhoutse
dokter omdat velen Snieders’ werken wensten te lezen en geen enkel exemplaar
meer in handen konden krijgen.
De oorzaak van dit succes ligt voor de hand, de lezers herkenden zichzelf in deze
romans en dorpsnovellen. Idealisering van de karakters, humoristische tekening van
volkstypen, een idyllisch natuurkader vielen in de smaak. Behalve deze Kempische
aspecten kwamen ook andere autobiografische elementen voor: zijn huwelijksleven
(De Meesterknecht), het dolle studentenleven (Doctor Marcus), de
universiteitsexamens (Narda), zijn ondervinding als geneesheer en wetsdokter (Op
de pijnbank, Mentor). Ook jeugdherinneringen waren een inspiratiebron.
Dr. R. Snieders hanteerde de pen niet alleen om romans en gedichten te schrijven.
Hij was niet alleen bekommerd om de geestelijke ontwikkeling van zijn medemens,
maar ook om hun gezondheid. In 1879 en 1880 verschenen van zijn hand in de
Kempenaar een aantal bijdragen: Verspreide
aanteekeningen over
Volksgeneeskunde en Gezondheidsleer. Ook hierdoor bewees de dokter bewust
te zijn van de taak die hij meende te moeten volbrengen. Snieders aanzag zijn plicht
niet enkel aangename lezing te verschaffen aan zijn volk, maar tevens dat volk voor
te lichten en te onderrichten. Dat wordt dan de oorzaak tot menigvuldige
inlassingen van wetenschappelijke, historische en geneeskundige aard in de romans,
die de gang van het verhaal hier en daar belemmeren.
Verschillende werken van Snieders werden in het Duits en Frans vertaald. Zelf
vertaalde Snieders ook werken (bv. over Johannes Berchmans). Zíjn totale
bibliografie omvat ongeveer 35 boeken. Algemeen gesteld getuigen Snieders’
werken toch van simplisme en gebrek aan psychologische kennis. De historische
werken lijden onder het gebrek van diepgaand onderzoek en blijven oppervlakkig.
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Positief is dan weer zijn taalgebruik en de goede dialogen. In elk geval is Snieders
een belangrijk auteur van de vorige eeuw, een bestseller auteur. Zijn werken werden
herhaaldelijk herdrukt. van 1923 tot 1926 en opnieuw in 1930 verschijnt nog
eens een volledige uitgave. In 1937 verschenen opnieuw vier werken bij De
Arbeiderspers en in de zeventiger jaren enkele romans bij de Kempische
Boekhandel.
Eerbetoon door de Turnhoutse gemeenschap
Vanzelfsprekend betoonde de stad Snieders de nodige eer. Op donderdag
12.04.1888 werd hij begraven. De voltallige gemeenteraad onder leiding van
burgemeester Hoefnagels was aanwezig. Het baarkleed werd gehouden door Fr. de
Potter, secretaris van de Academie, Dr. Heylen bestendige afgevaardigde, Dr.
Vermeirsch en Dr. Goffin. Pastoor-deken Vande Velde droeg de mis op. Het
stadsbestuur zou op 10.12.888 besluiten tot eeuwigdurende en kosteloze afstand
van 8 m² grond voor zijn laatste rustplaats. Bij het graf hadden Hendrik Sermon
namens de academie, Dr. Vermeirsch als oudste collega, L. Mathot namens het
Davidsfonds, Mr. Dierckx-van Ryckevorsel namens de rechtbank, H. Van Wamp en
J. Splichal het woord gevoerd.
In 1912 werd de 100ste verjaardag van twee belangrijke schrijvers feestelijk herdacht
bij de grootse Sníeders- en Consciencefeesten. Op 7 oktober werd een feestavond
ingericht door de Maatschappij De Vriendenkring in de Spiegel met twee stukken
van Conscience: Het Geluk van rijk te zijn en Baas Gansendonck. Zaterdagavond
12 oktober werden de eigenlijke feesten met klokkengelui en beiaardspel
aangekondigd. Op 13 oktober werd een mis opgedragen, gevolgd door een
ontvangst op het stadhuis. Een getekende beeltenis van Snieders door E. Spruyt
werd aan de stad aangeboden. Een muzikale uitvoering op de Grote Markt volgde
met vooral het gelegenheidslied De Voormannen gedicht door pater Fleerackers en
getoonzet door Franz Andelhof. Gustaaf Segers namens de Academie, Dr.
Vermeirsch, de burgemeester van Bladel en advocaat Temmerman namens de
familie voerden het woord. Een grote stoet (burgerlijk en geschiedkundig) trok door
de bijzonderste straten van de stad.
In de Otterstraat, bij het woonhuis, werd een steen onthuld met het opschrift: 18121912. Hier leefde en stierf Dr. Snieders. ’s Anderendaags volgde een kunstavond
in de Orpheuszaal en werd een Sniederstentoonstelling geopend. De Hofstraat
werd van dan af Renier Sniedersstraat. (Vanaf 13.11.1947 kreeg ook het stuk
tussen de watertoren en de overweg deze naam).
Ook in 1930 vonden herdenkingsfeesten plaats ter gelegenheid van de inhuldiging
van het Renier Sniedersmonument. Dit was een initiatief van het stadsbestuur en
het Davidsfonds. Tijdens de H. Mis in St.-Pieter opgedragen door Mgr. J. Jansen,
groot-vicaris, afgevaardigde van Z.Em. Kardinaal Van Roey, werd een
gelegenheidssermoen uitgesproken door Z.E.H. J. De Voght, letterkundige,
pastoor te Retie. De feestzitting vond plaats in de stadszaal (Victor van Halstraat) ,
voorgezeten door Mr. Ossenblok, voorzitter van de Antwerpse Gouwbond van het
Davidsfonds. Sprekers waren Dr. J. Van Gorp en Z.E.H. L. Vermeirsch. Volgde dan
een ontvangst ten stadhuize, een feestmaal en een optocht.
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Bij de onthulling van het Sniedersmonument (werk van beeldhouwer Strijmans,
architect De Mol), opgericht op het Patersplein in de Patersstraat, kwam er een
feestrede door Z.E.H. Kan. Prof. A. Boon, een huldegroet door de burgemeester van
de gemeente Bladel en de aanbieding, door Mr. K. Claesen, van het monument aan
de stad met het, antwoord door de heer A. Van Hoeck, Schepen van Onderwijs
en Schone Kunsten. Tenslotte kwam de uitvoering van de Sniederscantate
(woorden van E.P. Em. Fleerackers, s.j.; muziek van M. Lod. Van Dessel, organist
van St. Pieter; orkestratie van de heer Juliaan Benoit, leraar aan de
stadsmuziekschool). Stijn Streuvels was daarbij aanwezig.
In mei 1937 werd door de VTB een Renier Sniederspad ingehuldigd van
Wechelderzande over Gierle, Vosselaar, Turnhout naar Arendonk, 34 km lang. Prof.
Leurs, Jozef Schellekens en burgemeester van Hoeck voerden het woord. Hierbij
was ook Jozef Simons aanwezig. De Turnhoutse wandelclub AWSV ging enkele
jaren geleden op zoek naar de oude VTB-wandelbeschrijving om het Sniederspad te
reconstrueren. Het was niet meer mogelijk om het vroegere wandelpad op hetzelfde
traject te heropenen. Aanleg van woonwijken, herverkavelingen van gronden,
veranderde verkeersinfrastructuur maakten het uitzetten van een nieuw traject
noodzakelijk. De totale afstand van het nieuwe pad tussen Sterckshof-Deurne en
Bladel bedraagt nu 90 km. De wandeling kan evenwel ook op kortere afstanden
worden bewandeld.
Tenslotte: alhoewel Renier Snieders nooit toneel schreef, werd in de dertiger jaren
toneel gespeeld om de Sniedersschaal. Dr. Renier Snieders leeft nog altijd te
Turnhout voort.
Tekst overgenomen uit: E. Van Autenboer en H. de Kok, Een eeuwfeest Renier
Snieders en Jozef Simons, Publicaties van de Turnhoutse stedelijke musea, nr. 10,
Turnhout, 1988. – (en door ons geleend van de website van Taxandria.)

Bibliografie: werken van Jan Renier Snieders
Hiervoor baseer ik mij op de Belgische Bibliografie, maar door ondermeer het spel
met de voornamen en initialen (J., R., Jan, Renier,) en de combinaties ervan, staan
er veel dubbelvermeldingen in die bron. Een volgende bron is Lectuurrepertorium
alsmede de DBNL (Digitale bibliotheek van de Nederlandse Letteren.)
Meerdere werken beleefden twee, drie of meer herdrukken. Enkele daarvan dragen
geen jaartal, waarvan ik vermoed dat het de eerste uitgave van dat werk is.
Sommige uitgaven verschijnen met een onder titel, andere werken bundelen twee of
meer titels.
Auteurs
Deynoodt, François
Snieders, Jan, Renier
(vertaler)
Le Snieders, Renier
Lebrocquy, Guil.
Snieders, Jan, Renie
Walravens, Emiel (ill)

Titel
De gelukzalige Joannes Berchmans der societeyt Jesu;
Brussel, s.n., 1866; s.p.
Le Guillaume d’or: roman, trad. Par Guil. Lebrocquy; Paris,
s.n., 1874; s.p.
Schuimloopers – met penteekeningen van Emiel
Walravens; Antwerpen, gebr. Janssens, s.d..; 103.pp.
(schuimloopers: tafelschuimers of klaplopers?)
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Snieders, Jan, Renier
Walravens, Emiel (ill)
Snieders, Jan, Renier
Snieders, Jan, Renier
Walravens, Emiel (ill)
Snieders, Jan, Renier
Snieders, Jan, Renier

Snieders, Jan, Renier

Snieders, Jan, Renier

Snieders, Jan, Renier
Snieders, Jan, Renier

Snieders, Jan, Renier

Snieders, Jan, Renier

Snieders, Jan, Renier
Snieders, Jan, Renier
Peeters, J. Al.
Van Hageland, Albert
Snieders, Jan, Renier

Snieders, Jan, Renier
Snieders, Jan, Renier

Jan Renier Snieders

Algemeen Verslag over den toestand van het Taal- en
Letterkundig Genootschap De Dageraed, te Turnhout;
door den voorzitter, in algemeene vergadering van 4
lmaert 1851; uitgesproken. Brepols en Dierckx zoon,
Turnhout, 1851; 8.pp.
Amanda – Uit het leven der zinneloozen; Antwerpen, Voor
God en Volk, s.d., 245.pp. De ondertitel verschijnt pas bij
een volgende druk, ondermeer bij Splichal-Roosen in
Turnhout.
Anastasia – met penteekeningen van Emiel Walravens;
Antwerpen, L.J. Janssens en zonen, 1923; 45.pp.
Bij de boeren – Zedeschets uit de Brabantsche Kempen;
Antwerpen, L.J. Janssens en zonen, s.d.; 191.pp.
De brandstichter(s) – met penteekeningen van Emiel
Walravens; Antwerpen, L.J. Janssens, 1923; 70.pp.
De Geuzen in de Kempen; Turnhout, Brepols & Dierckx,
1876; (2 delen); 215 + 235.pp.
De goochelaar – uit het
Antwerpen, Voor God en volk, 1932; deel 1: 258.pp., deel
2: 296.pp.
De gouden Willem – Uit het leven den boeren in de
Kempen; Antwerpen, L.J. Janssens en zonen, 1925;
160.pp.
De hut van Wartje Nulph – Episode uit de krijgstichten van
Maurits van Nassau; Antwerpen, J.P. Van Dieren, 1853;
250.pp.
De lelie van het gehucht (1860) – uit den smokkeltijd in de
Meierrij; Turnhout, Splichal-Roosen, s.d. (1860); 234.pp.
De meesterknecht (1855) - Vertelling aan mijne grootste
kinderen uit de grensdorpen in de meierij; Turnhout,
Joseph Splichal, s.d.; 247.pp.
De scheerslijper (2 delen) (?) – Uit de kerkvervolging in de
laatste dagen der voorgaande (18de ?) eeuw; Antwerpen,
Voor God en volk, 1881; 2 vol: 224 + 236.pp.
De wonderdokter; (met penteekeningen van Emiel
Walravens); Antwerpen, Gebroeders Janssens, s.d.
107.pp.
De wraakroepende zonde; ’s Hertogenbosch, Bogaerts,
1869; s.p.
De zinneloozen te Geel; Aartselaar, Vlaams Boekenfonds,
1985, 261.pp. (reeks Vlaanderens Glorie); 90-6930-043-5
Doctor Marcus (ook: doktor of dokter) – uit het
studentenleven; Turnhout, Splichal-Roosen, s.d.; (1858);
209.pp.
Dorpsverhalen; Antwerpen, Maatschappij voor God en
volk, s.d.; 142.pp. (1853)
Het eerekruis: Blijspel met zang in 2 bedrijven; Wareghem,
J.F. Suetens, 1878; 43.pp.
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Het kind met den helm; Antwerpen, L.J. Janssens en
zonen, (1852); 221.pp.
Snieders, Jan, Renier
Het kraaiennest – met penteekeningen van Emiel
Walravens; Antwerpen, L.J. Janssens en zonen, 1923;
93.pp.
Snieders, Jan, Renier
Het paradijs – Tafereel uit de goudmijnen van de Kempen;
Antwerpen, Voor God en volk, 1934; 111.pp.
Snieders, Jan, Renier
Het wonder van Saint-Hubert (?) (Uit mijn dagboek);
Antwerpen, L.J. Janssens en zonen, 1924; 212.pp.
Snieders, Jan, Renier
Hoe men burgemeester wordt – met penteekeningen van
Emiel Walravens; Antwerpen, L.J. Janssens en zonen,
1923; 98.pp. (1861)
Snieders, Jan, Renier
Mentor. Verspreide aanteekeningen over volksgeneeskunde en gezondheidsleer; ’s Hertogenbosch &
Amsterdam, Bogaerts, 1870; deel 1: 164 pp., deel 2:
152.pp.
Snieders, Jan, Renier
Narda (tafereelen uit ’t studentenleven - eerste deel;
Antwerpen, L.J. Janssens & zonen, 1925; 275.pp.
(1869)
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Gil Tack beschouwt in zijn recente boek Jan Renier Snieders onder vier
deelaspecten: als geneesheer in de 19de eeuw, als geneesheer en gynaecoloog, als
wetsdokter in de Kempen en als adviseur in dienst van de overheid. Hij besteed dus
amper aandacht aan de literaire of sociale actviteiten van Snieders. Hoe dieper ik
doordring in het leven van Snieders, hoe meer ik onder de indruk kom van zijn
veelzijdigheid en zijn onwaarschijnlijke prestatievermogen. In eerdere boeken, zoals
“De Duitsche inval in Limburg, augustus-october 1914”, door Jan Paquay en de
oorlogsdagboeken van Nicolas Theelen, stichter van ondermeer “Het Belang van
Limburg” heb ik aangegeven hoe zeer ik getroffen werd door de veelzijdigheid en de
ongelooflijke productiviteit van zulke mensen. Een gelijkaardig gevoel bekruipt mij bij
de kennismaking met Jan Renier Snieders.
Bij de inschatting van hun persoon en hun werk moeten we bovendien voor ogen
houden dat zij allemaal leefden in een tijd zonder veel mogelijkheden op het vlak van
communicatie, van verplaatsingen, van schrijven en uitgeven. Vandaag storten we
ons op internet en google maakt ons wereldwijs. Wat we willen meedelen gooien we
in de mailbox of op facebook, of we publiceren digitaal.
Het enige dat weinig veranderd is: ons lichaam verplaatsen is aan dezelfde
beperkingen onderheving gebleven. De voertuigen zijn sneller en comfortabeler
geworden, maar ons body is niauwelijks samendrukbaar. Als Paquay een archief
wilde raadplegen moest hij eerst afspreken met der archivaris in kwestie, meestal per
brief, en dan met de trein of per koets naar die andere stad. Dan kreeg hij in het
beste geval een inventaris onder ogen waarit hj kon selecteren of er was een
steekkaartenkast waarin hij kon zoeken op auteur of titel of trefwoord. Fotokopiëren
kon nog niet, hij moest dus alles overschrijven.
Biografieën, werken en teksten (http://www.dbnl.nl/auteurs/auteur.php?id=snie002 )
bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl)
In de Archiefbank Kempen bevindt zich een getypte “Inventaris van het nagelaten
archief van dokter Jan Renier Snieders.” In die 21 pagina’s is tot op het niveau van
elk document geregistreerd wat de inhoud is van de 11 dozen. Vooraf werd er een
thematische ordening in gebracht die een idee geeft van de veelzijdigheid van de
mens en de arts Jan Renier Snieders. Ik resumeer:
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Dokter Jan Renier Snieders als letterkundige
Romans, novellen, gedichten...
... als wetsdokter
(medische rapporten, verslagen van autopsieën, briefsiwweling met het
ministerie van Justitie en met patiënten
Familiestukken
(fotos, aankondigingen huwelijken, geboorten, overlijdens, eretekens,
briefwisseling met diverse instanties,
Snieders en het Davidsfonds
De Snieders- en Consciencefeesten (1912) en de Sniedershulde (1930)
Losse gedichten van Snieders
Snieders als voorzitter van de plaatselijke medische commissie
Conferentie over de razernij (hondsdolheid)
Krantenknipsels i.v.m. Snieders
Brieven i.v.m. Snieders
16 mappen met gelegenheidsgedichten
De Sniedersen en Bladel (gemeente van herkomst)
Doc Jean Louis Bausaert
Familiedocumenten
Grafmonument
Krantenknipsels over Snieders
Sniedershulde 1930
Krantenknipsels en documenten op karton gekleefd
Notaboek – dagboek van mme Bausart
Krantenknipsels i.v.m. Snieders
Documenten i.v.m.d opvoeding van de zonen van Snieders
Snieders en het ministerie vn Binnenlandse Zaken
Snieders en het Nederlandse vorstenhuis
Snieders en het Belgische vorstenhuis
Brieven i.v.m. de gravering van een portret, gericht aan de heer Bausart
Brieven i.v.m. Snieders (inlichtingen) gericht aan kanunnik Jansen
(stadsarchivaris van Turnhout) en anderen.
Allerlei
Briefwisseling van de kinderen Snieders en de uitgevers van zijn werken
Snieders en de literaire lidmaatschappen
Snieders’ betrekkingen met officiële instanties
Diploma toekenning Burgerkruis
Proza, toespraken, over het helaal, over de Sinte-Dimpnakerk te Geel,
over de beschaving en vooruitgang, allerlei proza.
Vervolg letterkundige arbeid
Mentor
Vervolg proza
Vervolg proza
Snieders als geneesheer
Snieders als wetsdokter
Snieders als arrondissementscommissaris
Cholera-onderzoek en algemeen verslag.

Renier Snieders is in Turnhout en de Kempen nog niet vergeten! Taxandria.
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Voorwoord 1870
Zooveel mogelijk heb ik in mijn Mentor vermeden kunstwoorden te gebruiken; ik heb
geschreven in een eenvoudigen stijl, ten einde mijn werk in het bereik te stellen van
den gewonen lezer, voor wien mijne verspreide aanteekeningen eigenlijk bestemd
zijn.
Dr. Renier Snieders
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Deel 1
H.1.1. Leerspreuken
Reeds 500 jaren voor Christus geboorte heeft een Grieksch dokter, Hippocrates,
eene schoone waarheid gezegd: omne si quid multum, naturae inimicum; hetgeen
men vrij kan vertalen met te zeggen: Vermijd in alles de overdrijving; want de
overdrijving is de vijand der gezondheid.
Met een weinig oordeel zal men lichtelijk beseffen, dat ik hier niet wil doelen op
zaken, die uit zich zelven goed zijn, zooals bijv. een gezond klimaat, veel en helder
licht, zuivere en gestadig vernieuwde lucht enz., maar wel op diegenen, waarover de
mensch naar welgevallen kan beschikken, zoals eten, drinken, kleeding, rust,
beweging, zekere driften en meer anderen, die allen slechts dienstig en nuttig zijn
voor menschen, zoo lang hij daarvan een goed gebruik weet te maken.
Hij die, bij gevolg de voorschriften van Hippocrates wil naleven, mag niet leven om te
véél te eten en te drinken, maar hij mag slechts zoo veel eten en drinken als er
noodig is, om juist gezond te zijn en ook te blijven.
Al te warm en ook al te koud gekleed gaan, is even schadelijk voor 's menschen
gezondheid, als te veel en ook niet lang genoeg slapen.
Oploopendheid, gramschap, veel bekommering, spijt, en voornamelijk verkropt
verdriet kunnen de gezondheid grootelijks benadeelen. Haat, nijd en zelfs al te
uitgelatene vreugde brengen somtijds eene plotselinge stoornis in sommige
levensorganen.
******
Habitudo est altera natura, de gewoonte is eene tweede natuur.
De grijsaard blijve daarom ook maar op de plaats, waar hij sedert zijne geboorte de
zon daar achter gindschen bergtop zag opgaan, en daar achter het dennebosch
nederdalen; waar het geluk hem kwam toerollen, en ook de beproevingen somtijds
niet ontbraken; waar de wieg zijner kinderen stond; waar rondom den ouden
kerktoren de graven zijner voorvaderen liggen, en waar hij ook misschien een zoon,
eene dochter reeds voor altijd heeft slapen gelegd.
Hij blijve daar en verhuize niet meer; want tien tegen een, of de plaats, waar hij zich
in zijne oude dagen gaat nederzetten, zal, bij het afbreken van meer dan eene
gewoonte, zijn redelijk gestel doen lijden; en zoo nauw is het zedelijke met het
stoffelijke verbonden, dat het lijden der ziel ook eene zekere stoornis in zijn lichaam
te weeg brengt.
Neen, hij verhuize niet meer; men verplant geene oude boomen.
Zijt gij door uwe maatschappelijke betrekkingen sedert lange jaren aan groote,
lichaamlijke bewegingen gewoon, zoo zoude ik u aanraden, bij het aanvaarden van
een nieuwen stand, u niet eensklaps aan eene volkomene rust over te geven, maar
liever uw nieuw leven zoo te beginnen, dat de overgang ongevoelig is.
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En zoude het niet gevaarlijk kunnen worden, het besluit te nemen, vandaag te
beginnen met zich zeer licht te kleeden, terwijl men sedert lang gewoon was zich met
dikke, wollen kleederen warm in te bak eren?
Zoo ook zoude ik u afraden uwe haren kort te laten afscheren, indien gij tot hiertoe
altijd voor gewoonte hadt dezelve lang te laten groeien.
Waarom zijn die twee menschen met hunne krachtige gezondheid, en die, eenige
weken geleden, nog het voorkomen hadden dat zij stokoud konden worden, daar zoo
eensklaps door den dood weggerukt?
De eene droeg eene verouderde wonde op zijn been. Een kwakzalver had in zijne
hooge wijsheid gemeend de genezing der wonde op zich te kunnen nemen; en
waarlijk hij bereikte zijn doel. Ja, de kwakzalver genas het been, doch doodde zijn
patient.
De andere was sedert dertig jaren geplaagd met eene lichte bloedvloeing, welke
hem, wel is waar, eenigen last veroorzaakte, maar overigens zijne gezondheid
volstrekt niet hinderde.
Een wijsneus heeft hem eene kleine heelkundige operatie gedaan, hem van zijn
verouderd ongemak maar ook van zijn leven geholpen.
Daarom laat ons nooit vergeten, dat de gewoonte eene tweede natuur is.
*****
Stel alles in het werk, om vergenoegd en rustig te leven.
Hebt gij ooit een man van hooge jaren aangetroffen, die u de verklaring deed, dat hij
zijn lang leven in groot ongenoegen en voortdurende onrust had doorgebracht?
Neen, die verklaring werd nooit door iemand afgelegd.
Gij, grooten der aarde, uit wier borst het onweder der eerzucht nooit verdwijnt; gij,
wiens bloed altijd in gisting wordt gehouden door den storm der gramschap; gij,
wiens hart wordt weggeknaagd door den worm van nijd en afgunst; of gij,
ongelukkige vader en moeder altijd treurend om het wangedrag van een zoon of
eene dochter; of gij misdadiger door de wroeging gefolterd, zult gij ooit het genot
kennen, dat eene goede gezondheid aanbrengt? Nooit!
*****
Tracht eene gematigde luchtstreek met eene zuivere lucht te bewonen.
Eene al te heete luchtstreek en ook die, waar de koude al te hevig kan worden, zijn
niet de gezondsten. In het een en het ander geval kan de natuurlijke gesteldheid van
het bloed dermate worden gewijzigd, dat daaruit eene stoornis ontstaat in de voeding
van het lichaam, en zoodoende de gezondheid in gevaar wordt gebracht.
Hij, die altijd eene zuivere lucht kan inademen, heeft reeds eene der voornaamste
voorwaarden der gezondheid op zijne zijde. De zuivere lucht is eene der
voornaamste voorwaarden van 's menschen leven; de inademing van bedorvene
lucht integendeel, eene bron van menigvuldige ziekten. Daarin ligt de oorzaak van
het bederf des bloeds en andere vochten van het lichaam; daarin ligt ook de oorzaak
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van die verschrikkelijke, besmettelijke ziekten, welke de bevolking van groote steden
van tijd tot tijd wegmaaien.
*****
Gebruik steeds een eenvoudig voedsel, hetwelk met de natuur uwer
lichaamsgesteldheid overeenkomst.
Flauwe, lymphatische, klierachtige gestellen kunnen zich niet bevredigen met het
eenvoudig, weinig versterkend voedsel, hetwelk als zeer voldoende mag aangezien
worden voor een man in den bloei der jaren en bedeeld met een rijk en overvloedig
bloed.
De werkman tot een zwaren arbeid veroordeeld, aan koude, regen en wind of de
brandende zonnestralen blootgesteld, moet een overvloediger en rijker voedsel
hebben, dan iemand, die even sterk is als hij, doch niets te doen heeft, dan voor
tijdverdrijf te wandelen. Het voedsel van een kind kan niet in hoedanigheid en
hoeveelheid hetzelfde wezen, als dat van een bejaard man; en wanneer men uit
eene lange ziekte opstaat, vordert de gezondheid een heel anderen leefregel, dan in
den gewonen toestand van het leven.
Ofschoon het somtijds hoogst noodig is, dat de mensch, gedurende een zekeren tijd,
voedzame en keurige spijzen en dranken gebruikt om zijne verlorene krachten terug
te winnen, blijve hij echter, zoodra de gezondheid hersteld is, in deze levenswijze niet
voortvaren.
Hij vergete nooit, dat men zoodoende gevaar loopt, langzamerhand te vervallen tot
lekkerbekkerij, en dat al zijn prikkelend en aromatisch voedsel en geestrijke dranken,
en nog daarbij de ongerijmde vermenging van allerlei gerechten der hedendaagsche
keuken, onvermijdelijk aanleiding geven tot de ontsteltenis van een of ander
levensorgaan.
Pas op, lekkerbek! onder de feesttafel, die gij bestendig gedekt houdt, zitten
verscheidene ziekten op u te wachten, om zich te wreken over de
gezondheidswetten, welke gij hebt geschonden; onder uw tafel brandt voor u eene
hel van spijt en wroeging over zoo veel buitensporigheden en overdaad.
*****
Bewaar altijd eene juiste verhouding tusschen uwe werkzaamheden en uwen
leefregel.
Het voedsel moet de geledene verliezen in 's menschen lichaam herstellen; het
overtollige van dat voedsel wordt door de lichaamsbewegingen, den arbeid, enz.
weggenomen.
Men kan den arbeid bijna vergelijken met eene klysteer, purgeermiddel, aderlating,
warme baden, hevig zweetmiddel en andere verzwakkende oorzaken.
De mensch gunne zich dus veel beweging, en geve zich dagelijks over aan een
gemagtigden arbeid, iets wat altijd mogelijk is, onaangezien in welke
maatschappelijke betrekkingen men zich ook bevindt.
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Een verstandig geneesheer heeft ergens gezegd: Si homines tempore debito,
exercitio ac labore uterentur, carêre possint multis medicis et medicamentis.
Indien de mensch het verstand had, den gepasten tijd te besteden aan
lichaamsbewegingen en arbeid, zoude hij dikwijls geen dokter en ook geene
geneesmiddelen noodig hebben.
*****
Vlucht apotheek en Dokter.
Ik zie, bij dit aphorismus, den geneesheer en den zieke verbaasd opkijken, en den
apotheker zijn stamper dreigend naar mij opsteken.
Hoe? de arme lijder zoude zijn troost niet meer mogen zoeken bij den geneesheer en
deze niemand meer in den nood bijstaan? En de apotheker zoude zijn winkel dan
maar voor altijd kunnen sluiten? O, horror!
Men neme deze leerspreuk niet juist naar de letter op; zie hier mijne bedoeling: de
mensch die slechts eene middelmatige gezondheid bezit, zoude onvoorzichtig
handelen, indien hij door een aanhoudend gebruik van geneesmiddelen, hem door
wijsneuzen, kwakzalvers, dagbladen en tijdschriften aangeraden, onophoudelijk
poogde dezelve te verbeteren.
Geen grooter dwaasheid, dan maar altijd rond te zoeken naar de ideale gezondheid,
welke niet bestaat, en men dus evenmin zal vinden als den steen der wijzen,
waarmede men zich in vroegere tijden zoolang heeft moe gemaakt.
Men vluchte den geneesheer, die uit dit vooroordeel van den zieke zijn voordeel zou
pogen te trekken, met hem onophoudelijk aan te zetten tot het nemen van
allerhande, voornamelijk sterke geneesmiddelen.
Er bestaan honderde kleine onpasselijkheden van verschillenden aard, welke niet
voor genezing vatbaar zijn; ook treft men er aan, welke men moet eerbiedigen. Of
vreest gij niet door het geweld van middelen het evenwicht te breken, hetwelk tot
hiertoe uw zwak gestel,. uwe teedere gezondheid heeft recht gehouden?
Neem de proef, en gij zult ondervinden dat gij met anders te handelen, uwe zwakke
gezondheid, waarmede honderd anderen een tamelijk hoogen ouderdom bereiken,
tegen eene ernstige ziekte hebt verwisseld.
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H.1.2. Hooge en lage schouder
Ik zie daar op den schoot der baker een pas geboren kind liggen.
Welk een levendige, gezonde en welgemaakte knaap!
Er parelt een traan in het oog der moeder, die mij weemoedig zegt, dat ik de laatste
eigenschap van de lijst mijner loftuigingen moet wegschrabben.
Neen, het arme kind is niet welgemaakt; het is aan het bovendeel des lichaams
scheef geboren, in andere woorden, het heeft een hoogen en een lagen schouder,
een gebrek hetwelk voor gevolg zal hebben dat de ongelukkige misschien als een
afzichtelijke bultenaar zal opgroeien.
Bezit de kunst geene hulpmidden om hierin te voorzien? Wij gaan het beproeven en
van stonde af alles in het werk stellen om het lichaamsgebrek weg te nemen en den
kleine tot een welgemaakten, zwierigen jongen te doen opgroeien.
Vooreerst zult gij zorg dragen, bij het inbakeren de verschillende kleedingstukken op
die wijze aan te doen, dat hierdoor de hoogere schouder omlaag gedrukt en de
lagere integendeel omhoog wordt geduwd,
Men vergete ook niet debaker te bevelen, door aanhoudende, doelmatige drukkingen
den eenen schouder hoog, den anderen naar beneden te brengen, en den kleine, bij
het in de wieg leggen, zoodanig te plaatsen, dat de twee schouders zooveel mogelijk
op gelijke hoogte worden gebracht.
Veel, zeer veel kan eene verstandige hand op die wijze met volharding winnen.
- Dokter, sedert verscheidene maanden heb ik uwe raadgevingen stipt gevolgd, hoor
ik de moeder aanmerken, doch niets schijnt te baten; het gebrek blijft bestaan, en het
is wel te vreezen dat het arme kind zal opgroeien, zooals de natuur in eene harer
noodlottige afwijkingen, het ter wereld bracht.
- Een oogenblik, moeder, ontmoedig u niet; iets, doch niet genoeg hebt gij met uwe
aanhoudende, verstandige pogingen gewonnen; laat ons nog maar altijd met de
aangewende middelen voortgaan. Binnen eenige maanden, wanneer het kind begint
te loopen, zal de kunst alle orthopaedische middelen, welke zij in haar bezit heeft in
het werk stellen, om het voorgestelde doel te bereiken.
Eenige maanden later; het kind begint te loopen.
- Kunt gij ook hinken, moeder?
Zonderlinge vraag, dat beken ik; maar toch ben ik overtuigd, dat gij, evenals ik en
een ander, duizend maal hebt gehinkt, om met uwen kindervoet, het kleine steentje
over de afgeteekende lijnen, heen te stooten. Welnu, leer uw kind vroegtijdig hinken,
en vertrouw er op, dat de eene schouder langzamerhand lager en de andere hooger
komt. Zie niet bevreemd op; de zaak is natuurlijk en zeer eenvoudig.
Is bijvoorbeeld de rechter schouder te laag, doe uw kind op den linkervoet hinken, en
gij zult weldra bemerken dat gij een onverhoopt uitwerksel verkrijgt.
Een paar maanden later.
- Dokter, de arme jongen heeft nu al zoo lang gehinkt, en ofschoon er zich eene
merkelijke beterschap heeft opgedaan, komt die ongelukkige schouder toch niet
geheel op zijne plaats.
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- Zooals dij terecht aanmerkt, hebben wij reeds een goed deel van den weg afgelegd;
laat ons maar altijd voortgaan, en uwe moeite en goede zorgen, zullen, hoop ik, met
den besten uitslag bekroond worden,
- De jouden hinkt toch zoo ongaarne; die gedwongene lichaamsoefeningen vervelen
hem; bestaan er geen andere middelen meer?
- Welnu, stellen wij het hinken tijdelijk terzijde; er bestaat nog een ander middel,
waarmede wij hem wel wederom een tijd lang zullen bezig houden.
Voortaan zal uw zoontje dagelijks een paar uren lang, een stuk hout of een ander
voorwerp (welkes zwaarte geëvenredígd zal wezen met de ontwikkeling van zijn
spiergestel) op den lageren schouder, of indien hij vermoeid is, met de hand van
denzelfden kant, ronddragen. Werktuigelijk zal het geheele lichaam zich recht zetten
en langzamerhand, bij het daarstellen van het evenwicht, naar de tegenovergestelde
zijde overhellen.
Doch denk steeds dat mijne belofte, uw kind als een zwierige, flinke jongen te doen
opgroeien, stellig niet wordt vervuld, indien gij niet met taai geduld hardnekkige
volharding voortgaat.
Laat mij nu nog zeggen, dat gij met inwrijvingen van verzachtende zalven of balsems
en vlugge vochten, u door kwakzalvers en wijsneuzen aangeraden, volstrekt niets
kunt winnen, en dat ook het daarstellen van een fitsel of dracht, of het opleggen der
zoogenaamde antirhumatische voorwerpen in dit geval geene kracht hebben.
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H.1.3. Razernij
De rneeste lezers zijn gewis van meening, dat men door een razend dier moet
gebeten zijn, om door die vreeseliike ziekte te worden aangerand; groote dwaling.
Men kan razend worden door de werking eener hevige en plotselinge koude wanneer
het lichaam sterk bezweet is.
Men heeft gevallen van razernij waargenomen bij personen, wier zenuwgestel door
een hevigen angst en voornamelijk door eene aanval van gramschap eensklaps al te
sterk ontroerd werd. Ook kan de invloed der gloeiende zonnestralen op 's menschen
lichaam. aanleiding geven tot het ontstaan der ziekte.
In de meeste gevallen echter is de razernij bij den mensch veroorzaakt door den beet
van een razend dier.
De onmiddellijke oorzaak, waardoor deze ziekte op anderen overgaat, is volgens
bevoegde schrijvers, juist niet het speeksel van den hond, maar eerder de etterstof,
die uit kleine puisten onder de tong loopt en zich met het speeksel van het dier
vermengt.
Het razend dier hetwelk u bijt, zoude bijgevolg, dan alleen de ziekte overzetten, zoo
de stof uit de puisten onder de tong, zich met het speeksel vermengd heeft.
Een kleine schram door den hondstand veroorzaakt, de minste ontblooting der
opperhuid zijn voldoende om de opslorping dezer stof te bewerken.
Gelukkig hij die door de tanden van den hond diep geraakt wordt, en ook hij aan wien
eene groote bloedende wonde wordt toegebracht; het vloeien van eene groote
hoeveelheid bloeds kan hem nog redden, dewijl het stroomen van uitloopend vocht
misschien de vergiftige stof haar buiten kan wegvoeren!
Hoe lang blijft die doodende stof in ’s menschen lichaam aanwezig eer zij de
noodlottige verschijnselen der verschrikkelijkste van alle ziekten doet ontstaan?
Tien, twintig, veertig dagen; somtijds ook veel vroeger, dikwijls veel later.
Men heeft de razernij opgemerkt een jaar, en zelfs later, nadat de beet had plaats
gehad.
In een der zeehavens van Frankrijk werden twee vrienden gebeten door eenen hond
op het oogenblik dat zij zich gingen inschepen , de eene naar Amerika, de andere
naar Oost-lndië.
Twee jaren later keert de Oostindische reiziger in het vaderland terug en ontscheept
in dezelfde stad, waar hij zijn vriend vaarwel zeide, toen deze vertrok naar Amerika.
Na met zijne vrienden al het voorgevallen nieuws wijd en breed wederzijds verhaald
te hebben, vraagt hij eensklaps:
- En wat is er van mijn vriend geworden, wien ik hier bij de inscheping vaarwel
zeide?'
- Hoe? Weet gij dat niet? Herinnert gij u nog dat gij beiden door eenen hond gebeten
werd?
- Zeer goed.
- Dat moet een razend beest geweest zijn; uw vriend is eenige dagen nadien
gestorven.
Bij het hooren van die verschrikkelijke tijding, wordt de reiziger eensklaps
nadenkend; eene ongekende somberheid maakt zich van zijnen geest meester; hij
zoekt de eenzaamheid; zijne anders sterke gezondheid is hevig geschokt.
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Eenige dagen later is hij bedlegerig met sterke hoofdpijn en slapeloosheid, en
sluimert hij eens in, dan wordt hij gekwollen door bange droomen.
Zijne verwarde blikken, zijne bloedige oogen en de krampachtige beweging der
spieren, geven duidelijk te kennen, dat er iets ergs op handen is.
Op een geweldigen braaklust, volgt een brandende dorst.
Bij het zien van een glas water, bij de beweging der lucht door het open- en toedoen
der deur veroorzaakt, bij het schitteren van een zilveren lepel of een ander gepolijst
voorwerp, loopt er eene geweldige beving over geheel zijn lichaam.
Hij wil zijnen brandenden dorst lesschen; nauwelijks is het water aan zijne lippen, of
hij stoot den zoo vurig verlangden drank met eene stuipachtige beweging terug.
De ongelukkige is razend, hij sterft eenige dagen nadien in het grootste lijden.
Het is een verschrikkelijk tooneel wanneer een razende zijne toevallen krijgt!
Hij ligt te bed gebonden als een wild dier. Zijn bloedig oog begint eensklaps te
vonkelen, zijn aangezicht ontvlamt, zijn blik wordt dreigend en valt op zijn wakers,
gelijk het oog van een tijger.
Angst en Woede schilderen zich op zijne wezenstrekken af, hij raast, hij huilt, wringt
zich om, ten einde zich uit zijne koorden los te rukken, slaat de tanden in het eerste
voorwerp het beste en bezoedelt het met schuim en bloed.
Op dat schrikbarend tooneel volgt eindelijk eene zekere kalmte; hij zucht pijnlijk en
weent; zijn lichaam schijnt ontzenuwd.
Hij gevoelt welk doodend beginsel er door zijn bloed stroomt; hij smeekt zijne wakers
hem toch niet te verlaten. Zoo komen de aanvallen met toenemende hevigheid terug;
zoo sterft de ongelukkige...
Vat gij, lezer, al het verschrikkelijke van den toestand des lijders, die gedurende de
oogenblikken van kalmte alles beseft, een volkomen bewustzijn geniet en gedurende
drie of vier dagen tegen een onvermijdelijken dood worstelt?
Wat moet men u raden, indien gij door een razenden hond gebeten wordt?
Wasch op het oogenblik de wonde met koud of lauw water, en beter nog, indien gij
zulks bij de hand hebt, met water en zout of azijn; en wat ik nog voor verkieslijker
houd, is het uitwasschen met kloorkalk of water waarin men een handvol potasch
heeft opgelost. De overvloedige uitwasschingen moeten, zoo als men licht begrijpen
kan, dienen om zoo mogelijk het venijn uit de wonde weg te nemen.
Hebt gij veel moed (ik veronderstel dat gij alleen zijt) zoo maak oogenblikkelijk het
pookijzer of de tang in het vuur sterk gloeiend, en brand heel de oppervlakte der
wonde letterlijk dood.
Een applikaat van koppen (ventouses) op de wonde, is nog een middel, hetwelk voor
de komst des dokters kan worden aangewend. Men heeft hiertoe niets noodig dan
enkel een drinkglas, een romer, een weinig watte of werk en een fosfoorstokje.
Indien de beet gedaan is op de punt van uwen neus, in uw oor of vinger, zou ik u
raden, zonder aarzelen uw mes te wetten en het gebeten deel flink af te snijden. Op
die wijze zoudt gij het zekerst zijn, te beletten dat het venijn het lichaam binnendringt.
De verdere behandeling is het werk des dokters evenals het toedienen van zekere
geneesmiddelen, waaraan men terecht of ten onrechte eene zekere kracht toekent.
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De oude Boerhave was in geval van razernij, een groot liefhebber van de aderlating,
welke hij zoo ver dreef, dat de lijder telkens in bezwijming viel.
Van daar misschien de meening bij het volk, dat men eertijds de ongelukkigen door
razernij aangetast, door herhaalde bloedaftappingen deed sterven.
Vraagt gij mij nu wat ik, ondergeteekende, zou doen indien ik het ongeluk had door
een dollen hond gebeten te worden, dan antwoord ik u zonder een oogenblik te
vertoeven, ging ik naar Saint-Hubert.
Den hedendaagschen solidair, zie ik medelijdend den schouder ophalen; den
vrijgeest zie ik spottend mijn boek ter zijde leggen; ieder blijft vrij; gij met uwe
geneeskundige behandeling, die u honderd tegen een den schrikkelijksten dood doet
sterven, en ik met mijn grenzeloos vertrouwen in de wonderen, die sinds eeuwen te
Saint-Hubert plaats grijpen. (1)

Keisnijden – uit literatuur van de late
middeleeuwen kennen we de kwakzalver die
een gewillig slachtoffer van zijn domheid kan
genezen door de schedel open te maken en
er de storende kei uit te halen. De kwalzalver
moest dus ook een beetje goochelaar zijn.

1

Men leze tot verder onderricht mijn werk: Het Wonder van Saint-Hubert; verschenen in de
Leesbibliotheek voor christelijke huisgezinnen.
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H.1.4. Aan de rookers
Jonge heeren, die het als deelmakende van uw toilette beschouwt, altijd een sigaar
in den mond te hebben, artisten en letterkundigen, die van den morgen tot den avond
rookt om met uwe gedachten in het aangename, onbepaalde, half droomend, half
wakker door de ruimte te zweven, en gij, oude rookers met den baardbrander in den
mond vast gesoldeerd, en gij ook die een zoo oneindig genot vindt in den
pruimtabak, wordt niet boos op mij, indien ik u misschien dingen zeg, die u niet
bevallen.
Behalve verschillende zouten en andere chemische bestanddeelen, bevat de
tabaksplant voornamelijk een krachtig alcaloïde, een allerscherpst vergif, namelijk Je
nicotine.
Men heeft u misschien wel eens gezegd, dat er eene zoo groote hoeveelheid tabak
noodig is, om slechts eenige druppels nicotine te verkrijgen?
Hierin hebt gij gelijk, doch weet ook dat wij hier met een der sterkste vergiften te
doen hebben, en dat weinige druppels onmiddellijk den dood veroorzaken.
De acide prussique (2), dat zoo gevreesde vergif doodt niet sneller.
De tabak inwendig of uitwendig gebruikt, is een vergif, hetwelk vooreerst de
ontsteking van het darmkanaal, eene zekere verdooving in de ledematen, eene
sterke beving van handen en voeten, zwaarte in het hoofd, lastige draaiingen en den
dood veroorzaakt.
Bij den tabakrooker zijn al deze verschijnselen niet zoo juist afgeteekend, maar toch
kan hij op den duur van jaren, indien hij de gewoonte heeft, zeer veel te rooken, niet
geheel en gansch aan dezelve ontsnappen, Evenals bij den werkman, die jaren lang
in een tabaksfabriek werkzaam is, bemerkt men bij den sterken rooker eene
verandering van zijne kleur; bij de meesten verliest het vel op den duur van tijd zijn
doorschijnend karakter en wordt langzamerhand dof en grijsachtig.
En dat uitwerksel van ontkleuring ontstaat des te spoediger, wanneer de rooker niet
de pijp maar altijd sigaren rookt.
- Hoeveel sigaren kan men wel rooken zonder gevaar te loopen door die ontkleuring
en verdere uitwerksels van den tabak getroffen te worden?
- Het getal is moeilijk te bepalen; gemiddeld zullen: vijf of zes sigaren reeds dat
slecht uitwerksel hebben, indien gij de gewoonte van rooken niet aflegt.
- Hoe zal ik gewaar worden dat de tabaksdamp, een nadeeligen invloed op mij heeft?
- Vooreerst zult gij dit weten aan den gestadigen. aandrang van bloed naar het
hoofd, en vooral aan die aangename slaperigheid en drooming, welke de wellustige
rooker zeer goed kent:
Niet alleen dringt, bij de werking van den tabak het bloed naar het hoofd, maar ook
naar de wangen en de oogen, welke beiden dikwijls vurig rood worden.
Uw gezichtswerktuigen, welke een tijd lang in min of meer hevige ontsteking
verkeerden, verliezen langzamerhand hunne kracht, en het gebeurt wel eens, dat dit
verlies door blindheid wordt opgevolgd.

2

Acide prussique: blauwzuur, ofte cyaanwaterstofzuur. K.M.
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Ook de maag deelt niet zelden in de stoornis door den nabak in 's menschen lichaam
veroorzaakt. Menig oude rooker heeft langzamerhand gebreken aan dit orgaan
gekregen, welke niet dan na eene volledige onthouding van den tabak zullen
ophouden, of wel, indien hij in zijne gewoonte maar altijd voortgaat, zijn leven zullen
verkorten en hem misschien eenen ongelukkigen dood doen sterven.
Bij het nauwkeurig onderzoeken der mondholte bij vele sterke rookers, heb ik meer
dan eens kunnen opmerken, dat dezelve de eigenschappen van gezondheid sedert
lang had verloren, bij sommigen zelfs witachtig en dik was geworden en tot eene
soort van gevaarlijke verharding was overgegaan.
Bij de meesten waren de tanden geel, zwartachtig, brokkelend geworden en hadden
eene bruine roetkleur gekregen. En hebt gij nooit die afzichtelijke, verkankerde
onderlip bij den ouden rooker waargenomen? Dezelve wordt door de drukking der
pijp op dit zacht gevoelig orgaan te weeg gebracht, en heeft bijna altijd de
noodlottigste gevolgen.
Bij kinderen vooral is het tabakrooken zeer nadeelig! Volgens gedane waarnemingen
blijkt het, dat beneden de vijftien jaren, de tabak dikwijls ernstige wanorde
veroorzaakt in den omloop van het bloed, in de ademhaling en ook in de
spijsverteering der kinderen. Ik heb kinderen gekend, die bij het rooken van pijp en
sigaar aanhoudende neusbloedingen hadden, en de hulp der geneesheeren
moesten inroepen om eene lastige slapeloosheid en een zeer verontrustenden
stilstand in de samentrekkingen van het hart tegen te gaan.
Waar heb ik eens ergens gelezen, dat het in zekere landen aan den melkbaard
verboden is te rooken?
- Maar zou het waar zijn, dat de tabaksdamp invloed heeft op de werking van 's
menschen geest?
- Ongetwijfeld; de rooker, bij wien het vlugge vergif op den duur van jaren in het
bloed is gedrongen, verliest de helderheid zijner verstandsvermogens; zoo
gemakkelijk als voorheen kan hij niet meer oordeelen; Zijne denkbeelden zijn niet
meer zoo helder én zoo zuiver.
- Is de tabak dan geheel nutteloos voor den mensch ?
- Ik zou eigenlijk uwe vraag met een kort, ja kunnen beantwoorden; doch ik wil eene
uitzondering maken voor de werklieden, die in moerassen en vochtige streken
werken, of in bijv. in riolen een harden arbeid verrichten, ten einde het onaangename
gevoel van verveling en vermoeidheid .enigszins tegen te werken.
Maar nooit zal men mij bewijzen dat de tabak voor ‘s menschen gezondheid
onontbeerlijk is; neen, rooken is eene bloote gewoonte, een ingebeeld genoegen;
niets meer.
-

-

Ik heb wel eens van oude liefhebbers hooren zeggen, dat, rooken volstrekt
geen kwaad doet, wanneer men daarbij weinig of in het geheel niet spuigt, of
het, in den mond afgescheiden, speeksel naar binnen haalt?
Dwaling! Kan men redelijk aannemen dat al de aangehaalde verschijnselen,
door het langdurig gebruik van den tabak veroorzaakt, niet zouden bestaan,
indien de speekselklieren hierbij niet werkzaam waren?

Ik wil echter aannemen dat de overvloedige afscheiding van speeksel door
aanhoudende oorzaken ontstaan, altijd een nadeelig gevolg voor 's menschen
gezondheid moet hebben.
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Wat het inhalen van het speeksel aangaat, men verbeelde zich niet dat op die wijze,
de afscheiding geen kwaad uitwerksel kan hebben. Het door de speekselklieren
afgescheiden vocht, is altijd een stellig verlies voor het lichaam, hetzij het wordt
uitgeworpen of binnen gehaald.
En daarbij valt nog op te merken, dat in het laatste geval, de ingezwolgen vochten
met prikkelende tabaksdampen doortrokken, op de vliezen der maag onvermijdelijk
een nadeelig uitwerksel zullen hebben.
- En toch kan ik moeilijk gelooven, dat de tabak zooveel onheil na zich kan slepen.
- Leg dan eens het kort ingekookt tabaksnat op een of ander deel van uw lichaam,
waarop bijvoorbeeld eenige puisten of zweeren aanwezig zijn; wrijf de bloote huid
eens in met tabakspoeder, of doop doeken in een sterk aftreksel, waarmede gij uwe
beenen en armen bedekt, en gij zult in eenige oogenblikken het bewijs hebben, of ik
u niet de waarheid heb gezegd.
Doch om u niet stellig ziek te maken, neem de proef op een of ander dier. Doe het
echter niet op een dier van waarde, indien gij geen gevaar wilt loopen uwe
proefneming al te duur te betalen.
Een mijner vrienden had een os op stal staan, die om zijne zwaarte en vetheid menig
bewonderaar had gelokt. Een paar weken voor dat het dier eindelijk naar het
slachthuis zoude worden gevoerd, bemerkt de eigenaar een zoogenaamden brand,
of liever hier en daar op de huid eenige plekken door opene zweertjes gevormd.
Een kenner (men vindt die overal) gaf hem den raad de lijdende deelen gedurig te
wasschen met een. sterk aftreksel van tabak. Bij de vierde wassching ging het dier
liggen en stierf bijna onmiddellijk.
Ook de kostbare papegaai van een ander mijner vrienden, die zich de veeren uit de
borst plukte en welken men daarom met tabakswater had gewasschen, stierf bijna
onmiddellijk, nadat men een paar keeren het aangeraden middel had aangewend.
De werking der tabaksplant is zoo sterk bij den mensch, dat deszelfs drooge
bladeren op de bloote huid gelegd, zelfs niet geheel onschadelijk zijn.
Al wat ik heb gezegd van den rooker is ook toepasselijk op den snuiver en vooral op
den pruimer, Ja, het valt licht te beseffen dat de menigvuldige nadeelen, welke de
vergiftige plant veroorzaakt, zich nog eerder bij het gedurig kauwen der
tabaksbladeren dan bij den rooker en den zullen opdoen.
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H.1.5. De Hondshonger (boulimie)
- François, voor wien is al dat eten? of hebt gij vandaag vrienden in uw jachthuis?
vroeg, een fransch hertog terwijl hij een oog wierp op den bak aardappelen, welke
zijn boschwachter had geschild en tot de koking gereed maakte.
- Dat is voor François alleen, Monseigneur, was het antwoord.
- Hoeveel aardappelen kan uwe maag dan wel verdragen? vroeg de hertog.
- Een emmer vol, indien het volstrekt zijn moet, antwoordde François zonder zich te
bedenken.
- Een emmer vol! riep zijn heer met verbazing; en hoeveel vleesch, bijv. beste ham
zoudt gij daarbij wel in uwe maag kunnen bergen?
- Indien ze niet al te groot ware, zoude ik voor eene ham niet achteruit gaan,
verzekerde, de boschwachter.
- Wel, lieve Hemel! riep de Hertog; zou het lichaam van den mensch niet gevaar
loopen, daarvan letterlijk in stukken te springen?
- O, neen, volstrekt niet, zei François glimlachend.
- Een emmer vol aardappelen en eene heele ham! En indien men u daarna nog eens
gebraden vinken opdischte?
- Niet slecht, zei François, de lippen lekkend.
- Hoe lang zoudt gij dan nog wel vinken kunnen eten?
- Toujours, Monseigneur...
De lezer denkt misschien dat ik hem een verdichtseltje opdisch! In het geheel niet, de
boschwachter van den hertog kon werkelijk zooveel en zoo lang eten als hij maar
wilde, zonder zich in het minst hinder, of last aan te doen.
Ik wil niet beoordeelen, welke hier de wezenlijke oorzaak was van dien
buitengewonen honger, dewijl ik François, den boschwachter, niet persoonlijk heb
gekend; doch ik kan wel opgeven, hoe die eetlust bij anderen ontstaat.
Bij dezen is die honger een kenmerk van maag en darmkanaalontsteking, iets wat
men somtijds wel eens aantreft in den loop der genezing; bij genen is het een geheel
natuurlijke toestand.
In sommige gevallen is de ziekte veroorzaakt door wormen, welke zich in menigte in
het darmkanaal ophouden; somtijds ook treft men dezelve aan in eene andere zeer
gekende ziekte, den pisvloed of suikerpis, (diabète).
Bij sommigen, door deze ziekte gekwollen, is de honger onverzadelijk en de
verteeringskracht der organen zoo sterk, dat de eter voor geene hoeveelheid, of ook
niet voor de hoedanigheid van voedsel moet achteruit gaan.
Aan menig lekkerbek mag de hondshonger als een genot voorkomen; zeker is het
dat het aan meer dan één niet zou bevallen tot dien vervaarlijken eetlust veroordeeld
te worden.
Willen wij een woord zeggen over de geneeskundige behandeling der ziekte?
Bestaan er in het darmkanaal wormen; welke de oorzaak zijn van den
onverzadelijken eetlust, of geeft den invloed hiertoe aanleiding, zoo is de
behandeling terstond gevonden; met de wormen af te drijven of te genezen (iets wat
niet gemakkelijk is) kunt gij u stellig er aan verwachten dat de hondshonger terstond
zal ophouden.
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Is nu de ziekte het gevolg van de ontsteking van het darmkanaal, dan is het evenals
in de voorgaande gevallen, slechts mogelijk tot een bepaald resultaat te geraken met
deze oorzaak door geschikte middelen te verwijderen.
Over het algemeen moet men, aan zijn onverzadelijken eetlust echter geen gehoor
geven en gedurende eenigen tijd niets anders gebruiken, dan een flauw, slijmerig,
meelachtig voedsel en zich daarbij stipt onthouden iets aan te raken wat zout bevat.
Op deze wijze mag men zich verzekerd houden dat, indien de honger niet met het
bestaan van wormen of pisvloed in verband staat, men aan de eettafel weldra geene
uitzondering meer zal maken.

De pislezer: Aan de kleur, de
geur, de smaak en de
hoeveelheid van de urine kon
de bekwame “pislezer” heel wat
afleiden over de gezondheidstoestand van zijn patiënt.
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H.1.6. Zelfverbranding
Eene der zonderlingste verschijnselen in de menschelijke natuur, is de
zelfverbranding (combustion spontaneé).
Ofschoon deze ziekte zeer zeldzaam is, heeft men echter de stelligste bewijzen van
haar bestaan.
Volgens gedane waarnemingen zijn het voornamelijk oude lieden, welke door deze
verschrikkelijke ziekte worden aangetast; en daarbij schijnt men opgemerkt te
hebben, dat zij zich meer bij de vrouwen, dan bij de mannen opdoet.
Het meest treft men de zelfverbranding aan bij vette personen, en bijna altijd trof zij
menschen, die sedert lang verslaafd waren aan het bovenmatig gebruik van sterke
dranken.
In de meeste gevallen ontstaat de brand van 's menschen lichaam door aanraking
met vuur; geloofwaardige schrijvers, zooals Lecat, Marc en Copp verzekeren echter,
dat de vlam zich vanzelf ontwikkelt en zoo hevig toeneemt, dat in minder dan een uur
tijds het lichaam volkomen vernietigd is.
Wanneer deze zonderlinge ziekte den mensch aantast, komt er plotseling eene
lichte, blauwachtige vlam vluchtend over het lichaam geloopen, en veroorzaakt bijna
dezelfde pijnen als de aanraking met vuur, kokende olie of water, gloeiend ijzer, enz.
Iets wat vreemd voorkomt, is dat de vlam der zelfverbranding zich volstrekt niet door
het begieten met koud water laat blusschen; integendeel schijnt de aanraking met het
koude vocht, het geheimzinnig vuur nog meer kracht en hevigheid bij te zetten.
Wonderbaar is het dat de vlam, die den lijder evenals een blauwachtig, gloeiend
kleed omhult, niet op de omliggende voorwerpen overslaat; slechts datgene wat met
het lichaam onmiddellijk in aanraking is, zoo als kleederen, beddegoed, enz, begint
langzamerhand, juist niet te branden, maar te verkolen.
De meubels der kamer en de vloer zijn weldra bedekt met eene soort van dik, vuil,
zwart roet, hetwelk een zwaren en doordringenden stank verspreidt.
Zelden is de verbranding algemeen; gewoonlijk spaart het vuur eenige deelen, zoo
als eenige rugwervels, het bekkeneel, het gebeente der voeten en vingers, en tot
hiertoe bestaan er bij mijn weten slechts twee voorbeelden van genezing: het eerste
van een meisje, die niets anders dan een vinger verloor, het tweede van een man, bij
wíen het geheimzinnig vuur een gedeelte der hand vernietigde.
In de noordelijke streken schijnt de combustion spontanée niet zoo zeldzaam, dan
hier te lande. Men voorkomt daar die verschrikkelijke kwaal door het gebruik van
melk en verzachtende dranken.
Swediaur beweert bij ondervinding, dat de versche pis als een onfeilbaar middel
tegen de ziekte moet worden aangeduid.
Ik voor mij heb niet meer betrouwen in het gebruik van dit walgelijk geneesmiddel,
dan in de kunst des piskijkers.
In dit alles, lezer, treft gij nog niets aan, dat eene wonderbare, bijna ongelooflijke
ziekte, welke hier te lande, bij mijn weten nooit werd waargenomen en wier
beschrijving enkel schijnt te dienen om de nieuwsgierigheid op te wekken.
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Onder het. oogpunt van recht, wordt de zelfverbranding echter een zaak, die al onze
aandacht verdient dewijl zij in sommige gevallen, onschuldige veroordeelingen ten
gevolge zoude kunnen hebben, indien de geneesheer niet daar was, om dezelve van
een schelmstuk te onderscheiden.
Men zoude bijvoorbeeld kunnen aannemen, dat de moordenaars beproefd hadden,
het lijk van hun slachtoffer te verbranden, ten einde de sporen van hun schelmstuk te
doen verdwijnen.
In vroeger tijden, toen de gerechtsdwalingen nog al talrijker moeten geweest zijn dan
heden, werd een man ter dood gebracht, beschuldigd iemand vermoord en daarna
het lijk verbrand te hebben. Later werd het bewezen dat het slachtoffer aan de
zelfverbranding bezweken was!
Een zekere Millet werd beschuldigd zijne vrouw vermoord en daarna het lijk verbrand
te hebben. Vigué, een fransch geneesheer, bewees duidelijk in zijn verslag, dat de
vrouw, die men in hare keuken verbrand had gevonden, aan de zelfverbranding
bezweken was.
In weerwil van een stellig verslag van den gerechtsdokter, kwam. Millet met moeite
vrij van den dood.
Boccas had in 1779 bijna hetzelfde geval te Aix-La-Provence, bij eene vrouw, die
sinds lang buitengewoon onmatig was. Volgens het verslag van Boccas, vond deze
van geheel de vrouw niets meer dan wat vetachtige asch, verkalkte schenken, een
stuk van den voet en van het hoofd en eenige halfverbrande rugwervels.
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H.1.7. Een examen voor de centrale jury in 1838
In den tijd dat ik met mijne vrienden der Alma Mater(3) naar Brussel ging, om voor de
vierschaar der centrale jury, de bewijzen te leveren dat ik de noodige bekwaamheden
had, om in de gelederen van Hippocrates te worden opgenomen, ontmoette ik daar
een kandidaat-dokter, die recht uit Parijs kwam en van daar eene onverdragelijke,
fransche blague had meêgebracht.
Hij had in de hospitalen der fransche hoofdstad honderde dingen gezien, welke hij
beweerde dat men hier in ons klein België nooit ontmoette; hij had de lessen gevolgd
der uitstekendste professoren, van het groote Parijs, die hunne ambtgenoten van
andere landen zoo ongeloofelijk ver vooruitliepen. Ginds bij de groote natie stond het
onderwijs op den hoogsten sport der ladder; hier kwijnde het in de schaduw der
voorgaande eeuw. Wat was daar ginder alles groot en omvattend en tot den
hoogsten trap ontwikkeld! Wat kwam hem hier alles klein, gebrekkig en verwaarloosd
voor!
Daarom ook joeg hem het examen voor de centrale jury geene vrees aan. Had hij
niet reeds zijn diploma als doctor in de genees-, heel- en vroedkunde, hem door de
universiteit van Parijs afgeleverd, in zijn bezit?
Doch hij was Belg en wilde zijn examen te Brussel afleggen, om in zijn vaderland het
beroep van dokter uit te oefenen.
Doch nog eens, hij beschouwde het examen als eene kleinigheid, eene bloote
formaliteit.
Had de oude Baud, de fijne waarnemer, de diep geleerde professor en de roem der
Alma Mater, die destijds als examinateur in de jury zetelden, lont geroken, van de
onverdragelijke zwetserij van den kandidaat? Of had hij aan zijne houding gezien, dat
hij met een verwaand jong mensch te doen had? Zulks is moeilijk te zeggen;
professor Baud was niet zeer communicatief.
Doch zeker is het dat hij met opzet aan den kandidaat, de volgende, schijnbaar
allergemakkelijkste, vraag voorstelde:
- Mijnheer, gelief mij eens te zeggen welke ziekten de dokter niet mag genezen?
De kandidaat zag hem vragend aan en vroeg of die zonderlinge vraag wel gemeend
was?
- Die vraag is zeer ernstig, mijnheer.
- Men heeft mij geleerd, dat de dokter tot zending heeft, elke ziekte welke zich in 's
menschen lichaam opdoet tegen te gaan, in andere woorden, de gezondheid te
herstellen, zoo dikwijls deze door eene of andere oorzaak ontsteld is.
- Dus meent gij niet dat het in zekere ziekten voorzichtig is, door eene beredeneerde
onthouding, derzelver loop niet te hinderen?
De kandidaat zegde niet goed te begrijpen waarom men aan iemand die lijdend was,
niet zou trachten zijne gezondheid weder te geven.
- Denk eens goed na, of gij aan het ziekbed uw professor nooit hebt hooren zeggen:
3

Alma Mater staat voor de Katholieke Universiteit Leuven. K.M.
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- Ziedaar eene ziekte, welke de gezondheid van den zieke uitmaakt, ziedaar, eene
ziekte welke ik wel kan; doch niet zou willen genezen.
- Neen, dat had de kandidaat nooit een zijner professoren hooren zeggen.
- Dan hebt gij niet goed opgelet, mijnheer!
De kandidaat was zichtbaar verlegen, en gaf te kennen dat hij de vraag, welke
misschien in een anderen zin moest worden opgenomen, wel niet goed had
verstaan.
- De vraag is toch zeer eenvoudig, hernam de oude professor met een fijnen
glimlach; welke zijn de ziekten die men niet mag genezen?
Wanneer gij een groot deel van uwe theoretische studiën zult vergeten, en veel
ondervinding verkregen hebben, zal u mijne vraag niet zoo moeilijk meer voorkomen.
Wilt gij eens aannemen dat ik voor het oogenblik de kandidaat ben en gij de
professor zijt?
Luister, hoe ik de vraag zoude beantwoorden:
Men treft kwalen aan, welke men als een wezenlijk geluk voor den mensch mag
beschouwen, omdat zij een voortdurend beletsel zijn, voor het ontstaan van.
anderen, of somtijds ook de genezing bemerken van gevaarlijke ziekten.
Het is in dit geval, dat de zeeding van den geneesheer bestaat, niet in deze kwalen,
te genezen maar aan de ziekte eene heilzame richting te geven; aan den lijder niet
eene stroom van geneesmiddelen te doen inzwelgen, maar liever de bedte regels der
gezondheidsleer op hem toe te passen.
Heeft men u nooit geleerd dat bijv. eene verouderde wonde onvoorzichtig
toegeheeld, bijna onmiddellijk voor gevolg had dat de lijder werd aangetast door
eene hevige longontsteking, welke hem, in eenige dagen tijds, een leven vernietigde,
hetwelk misschien nog jaren had kunnen stand houden?
En wie kent het gevaar niet dat er gelegen is in het genezen van sommige
verouderde huidziekten? Het evenwicht van eene middelmatige gezondheid wordt
eensklaps door die onvoorzichtige handelwijze des dokters verbroken, en weldra
ontstaan er in de edele levensorganen verschijnselen, welke de jammerlijkste
gevolgen na zich sleepen.
Een onvoorzichtig genezen hoofdzeer had bij een mijner kennissen voor gevolg, dat
hij slechts eenige dagen later werd geslagen met bijna volkomene blindheid, welke
een paar jaren nadien, door eene heelkundige bewerking werd weggenomen.
Hebt gij nooit kinderen aangetroffen, welke eene zeer gekende verzwering achter de
ooren hebben? Zoudt gij altijd de handelwijze volgen van die bakers, welke met
poeder van witlood en andere opdroogende middeleb, het zieke gedeelte weten toe
te heelen?
Neen, het onvoorzichtig genezen dezer kleinigheid kan de gezondheid van het kind
eensklaps doen wankelen, en hetzelve aan de gevaarlijkste wisselvalligheden
blootstellen.
Het is de geneesheer, die door den tijd veel ondervinding heeft opgedaan, niet
onbekend, dat er zenuwachtige ziekten bestaan, wier genezing met geweld van
hevige geneesmiddelen bekomen, somtijds door honderdmaal gevaarlijker kwalen
wordt opgevolgd. Zoo heb ik ooit eene kankerachtige ziekte der maag zien ontstaan,
bij het verdwijnen eener zenuwkwaal van dat orgaan.
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De geneeskundige geschiedenis brengt ons van tijd tot tijd voorbeelden aan, welke
zeer leerzaam zijn, en die men nooit mag vergeten.
Eene dame onder andere had sedert jaren eene huidziekte, welke wel is waar haar
deed lijden, doch tot hiertoe geene merkelijke stoornis in de gezondheid had teweeg
gebracht. Een jong dokter, pas de schoolbank ontslopen, en die er op uit was, bij het
beginnen van zijn praktijk, zich eensklaps een naam te maken, ondernam de
huidziekte, welke een voorzichtig, ondervingrijk kollega altijd had geëerbiedigd, te
genezen. De jonge Esculaap(4) bereikte werkelijk zijn doel: in betrekkelijk korten tijd
bekwam hij eene volkomene genezing.
Het heimelijk genoegen zijnen ouden kollega, wien hij eene oude pruik noemde,
eene geduchte les te hebben gegeven, was echter van korten duur. Hoog, zeer hoog
was in eenige dagen zijn geluksbarometer gestegen; maar de zakking kwam ook
even spoedig. Wat gebeurde er met de dame, die zoo gelukkig van eene verouderde,
walgelijke ziekte werd ontslagen? Weldra vertoonden zich bij haar zeer beduidende
voorteekenen van zekere stoornis der geestvermogens, welke in eenige dagen tot
eene volkomene zinneloosheid oversloeg.
Lang zocht de jonge Esculaap naar de oorzaak dier plotseling verschenen,
vreeselijke ziekte, en wende al de middelen aan door de kunst opgegeven, doch
vruchteloos; de verstandsverbijstering bleef aanhouden in weêrwil der bloedlatingen,
bloedzuigers en afleidende middelen van allerlei aard.
De genezing moest echter niet heel moeilijk wezen, want de oude familiedokter
bekwam dezelve in eenige dagen tijds, met het aanwenden van eenige middelen
welke voor gevolg hadden de huidziekte op het oppervlakte des lichaams terug te
voeren.
Ik neem een ander voorbeeld:
De zieke, die daar voor u in zijn leuningstoel ligt gedoken, is een oud podagrist(5):
hij draagt meer dan een bewijs, dat zijne ziekte een zeer verouderd karakter heeft, en
hij verklaart daarenboven dat de aanvallen van het podagra vijf of zes maal 's jaars
wederkeeren en hem hevig doen lijden.
Geheel zijn bestaan draagt den stempel der ziekte, welke hem sedert jaren geene
andere beweging meer vergunt, dan van zijn bed naar zijn armstoel en van daar, bij
zomertijd, naar de hofbank.
Ik veronderstel dat gij bij dien lijder wordt geroepen en gij een tot hiertoe onbekend
middel kendet, om de ziekte te genezen.
- Mijn besluit zou spoedig gemaakt zijn, onderbrak de kandidaat glimlachend.
- Gij zoudt dus uw geheim middel toedienen en den zieke van zijne kwaal bevrijden?
sprak de professor; doch let wel op; ik veronderstel dat gij met eene zeer verouderde
ziekte te doen hebt.
- Om het even; de zieke kon maar genezen zijn, was het antwoord.
4

Esculaap: de arts, de geneesheer. De esculaap is de staf met de slang die er zich omheen kronkelt.
Men ziet het symbool op de voorkant van de doktersauto of als lichtbak aan de voorgevel. Afgeleid
van Asclepius, de oud-Griekse god van de geneeskunde. K.M.
5
Podagrist: lijder aan jicht, in de volksmond: het pootje: een aandoening van de voeten die dikwijls
gelinkt wordt aan langdurig en overmatig alcoholgebruik. K.M.
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- Ik kan noch u, noch den ouden lijder geluk wenschen, hernam professor Baud; den
lijder niet, omdat hoogst waarschijnlijk zijne dagen geteld zouden wezen; en u niet,
omdat uwe onervarenheid hier de oorzaak moet zijn, dat uw naam weinig opgang
Neen, wij hadden hier bij dien ouden podagrist al wederom te doen met eene ziekte,
welke de kunst misschien wel kan, doch voor het welzijn van den patiënt niet moet
genezen.
Zoo antwoordde de beroemde kandidaat Baud op de centrale jury, terwijl de
melkbaard, wien hij voor eenige minuten professor maakte, beschaamd en met open
mond naar hem zat te luisteren.
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H.1.8. Aan de meisjes
Ik heb er lang over n agedacht of ik het onderstaande wel aan mijne lezers of liever
mijne lezeressen wilde meededeelen.
Wanneer men over dingen spreekt, die de vrouwen onmiddellijk raken, dient men
met omzichtigheid te werk te gaan.
Het geldt hier een kleedingstuk dat ik, indien ik alleen baas was, niet gaarne zoude
afschaffen; de helft der bevolking van de beschaafde wereld zoude als één man
tegen mij opstaan.
Het kleedingstuk, waarvan ik hier een enkel woord wilde zeggen, is het keurslijf.
Nu, ik ben toch niet van voornemen, juist tegen het corset zelf op te komen; ik wilde
mijne lezeressen slechts een oogenblik onderhouden over het sterk toerijgen.
De meisjes vinden dat gemakkelijk; ik voor mij zou denken op de pijnbank te liggen,
indien ik slechts gedurende een dag dat baleinen harnas, somtijds met stalen
borstplaat voorzien, om 't lichaam kreeg.
De meisjes vinden het schoon dat men haar lichaam, tot op de dikte van eenen arm
bijeentrekt; ik voor mij, wanneer ik dat verdund lichaam beschouw, denk ik aan het
vezelachtige lijf der wespen en hommels, en vind dat al het bevallige en voornamelijk
al het natuurlijke van 's menschen lichamelijke vormen, verdwenen is.
Denkt gij niet dat de goede God, die zooveel gedaan heeft om van de vrouw iets
schoons te maken, haar ook dien fijnen wespenvorm had gegeven, indien zulks
werkelijk schoon moest heeten? Ja, zeker!
Maar de behaagzieke vrouw vindt het werk des Scheppers onvolmaakt en legt er
zich steeds op toe, hetzelve op hare manier te voltooien.
Welke zijn nu de onvermijdelijke gevolgen, wanneer die breede schroef van balein en
staal u al te vast om het lichaam zit?
Vooreerst is de omloop van het bloed in de aders, in - en onder de huid gelegen,
stellig verhinderd. Zekere klieren zijn dermate vast gedrukt, dat zij gevaar loopen,
hunne natuurlijke werking te moeten opschorsen en eindelijk ziek te worden. Zekere
bewegingen van het bovenlijf kunnen niet meer, dan met moeite plaats grijpen, en
menige spier verliest door die gedurige drukking hare onmisbare veerkracht.
De ribben drukt gij te samen, verkleint de borst- en buikholte, en duwt de daarin
liggende organen dermate opeen, dat hunne werking belemmerd is; de longen, het
hart, de maag, lever en milt liggen tegen elkander gedrukt en werken niet meer
gemakkelijk en vrij, zooals de wijze natuur dit gewild heeft.
De spijsvertering is grootelijks verhinderd door die zijdelingsche drukking op de
maag, (meisjes, ik roep u tot getuigen of ik de waarheid zeg!) en de omloop van het
bloed in de buikholte, die hoogst gewichtige levensbewerking, is niet meer vrij.
Hebt gij bij geval een longgestel hetwelk bij invallende verkoudheid of andere
oorzaken, zich lichtelijk tot tering konde zetten, dan gewis is die gedurige drukking,
eene aanleiding om uwe lichtgeraakte borstorganen ziek te maken. En dan, (maar de
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meisjes durven toch niet klagen) hoe dikwijls geeft die aanhoudende, en steeds
verder gebrachte, drukking geene aanleiding tot lastige hartkloppingen, verstikkende
beklemmingen, bezwijmingen en andere ongemakken!
Ik heb er gekend die er niet op zagen, zich de huid door eene felle drukking weg te
schaven en zich niet beklaagden, dat het opgestegen bloed een begin van
geraaktheid of eene erge bloedspuwing veroorzaakte.
Neen, liever al dien last gedragen en zelfs een werkelijk gevaar onderstaan, dan het
modecorset terzijde te leggen.
Ach, hoor ik zuchtend vragen; en zoude men zich dan niet meer mogen inrijgen? Ja
wel, luistert, doch ik betwijfel grootelijks, of gij wel genegen zijt mijne raadgevingen te
volgen: draagt een keurslijf dat nooit sterk genoeg toegetrokken wordt om u te
hinderen, en dat liever al de organen des lichaams in hunne natuurlijke werking
volkomen vrij laat.
Het keurslijf moet op de vormen des lichaams, als het ware gemoduleerd zijn, doch
nooit de minste drukking daarstellen.
Kinderen mogen het volstrekt niet dragen en de meisjes, dat gevaarlijk kleedingstuk
nooit aantrekken voor dat zij den ouderdom van vijftien jaren bereikt hebben. Ouders,
ik raad u daarop te waken; het geldt hier niet alleen de gezondheid van uwe
kinderen, maar ook de regelmatige ontwikkeling, en schoone vorming der lidmaten.
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H.1.9. Bloedzuigers
Kies altijd bloedzuigers, welke uit een gezond en zuiver water voortkomen; diegene
welke men gevangen heeft in vuile, bedorvene waters, kunnen zich misschien
gevoed hebben met het vleesch van verrotte dieren; de beet dezer laatste soort geeft
somtijds aanleiding tot ernstige ongevallen.
De goede echel, de Hirudo Officinalis, heeft eene lengte van een halven tot een
vinger; haar rug is een weinig bolachtig, bruin of zwart met zes gele, zwartgepunte
strepen; de buik is geelachtig, tamelijk plat en doorstippeld met zwarte vlekjes. ,
In haren gewonen toestand is zij glimmend en glad; leg diegenen ter zijde, wier huid
ruw en droog is.
Over het algemeen verdient de bloedzuiger van middelbare grootte de voorkeur; die
al te klein zijn, nemen weinig of geen bloed weg, en de gemaakte opening geeft
geene verdere bloeiing meer, terwijl de grootsten dikwijls moeilijk vast raken, of
indien zij goed haar werk verrichten, eene zoo groote opening achterlaten, dat het
bloed niet dan met moeite kan gestelpt worden.
De bloedzuiger, welke weinig beweging maakt, trekt zelden zeer goed; die welke al
te levendig is, bijt moeilijk. In dit laatste geval, verhelpt men hieraan, met haar even
te doopen in bier met water gemeng; na dit kortstondig bad te hebben genomen,
wordt de echel bedaard, en zet zich onmiddellijk op de huid vast.
Men neme nooit een bloedzuiger vast met de bloote hand, wanneer men daarmede
met tabak, snuif, zout, of andere prikkelende zelfstandigheden in aanraking is
geweest; beter is het, dezelve met een droog linnen doekje vast te houden, of liever,
wanneer zulks gevoeglijk kan plaats hebben, bij middel van een drinkglas of romer,
op de aangeduide plaats te zetten.
Men moet steeds zorg dragen, dat de plaats waar men de echels wil nederzetten,
zindelijk is; en ten einde het zetten te vergemakkelijken, bestrijkt men de huid met
room en suiker of eirood.
Mag men overal, onaangezien op welke deelen des lichaams, bloedzuigers zetten?
Neen, men brenge ze nooit op de plaats, waar gekende bloedvaten of zenuwen van
zeker belang liggen; want men heeft wel eens waargenomen, dat een echel beet
door eene slagader van het hoofd drong en ook dat een der halsaders werd
doorgebeten.
Het is onnoodig u opmerkzaam te maken over het ernstig gevaar, waarin de lijder bij
de kwetsing van zulke edele organen zal verkeeren.
De wonde, aan een min of meer dikken zenuw toegebracht, kan de hevigste pijnen
veroorzaken, en zelfs verdere gevolgen hebben, welke men moeilijk kan bepalen.
Wees ook voorzichtig bij het zetten van bloedzuigers, dat er geene langs de
neusgaten of den mond, het lichaam binnen dringen. Het valt gemakkelijk te
beseffen, dat hierdoor eene bloedvloeiing kan ontstaan, waarvan men de gevolgen
moeilijk kan berekenen.
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Wanneer men ineens een groot getal bloedzuigers bezigt, kan het gebeuren dat er
eenigen hun werk hebben afgedaan, terwijl anderen nog vasthouden.
Sommigen dier achterblijvers pompen geen bloed meer, en schijnen slechts daar te
hangen, zooals zij zich in de waterkom bij den apotheker tegen het glas vast zetten;
anderen trekken en rukken met de kleine wonde en doen den zieke een nutteloos
lijden aan.
Ten einde zoo spoedig mogelijk lijnpap op de echelbeten te leggen, of dezelve met
een spons, in warm water gedoopt, af te wasschen om het bloeden te bevorderen
ofwel om te beletten dat het deel te lang aan de koude blijft blootgesteld, of ook nog
omdat de zieke eene ongemakkelijke houding heeft, wordt het noodig de
achterblijvers los te maken.
Nooit mag men de bloedzuigers met geweld aftrekken dewijl men zoo doende,
gevaar loopt, de kleine wonde te verscheuren en aan eene zeer waarschijnlijke
verettering bloot te stellen.
Men neemt dezelve zonder pijn voor den lijder zeer gemakkelijk weg, met den nagel
tusschen de huid en den mond der echel te schuiven.
Eene nog gemakkelijker wijze om de bloedzuigers te dwingen los te laten, is dezelve
te bestrooien met een weinig fijn keukenzout, salpeter, tabak, snuif of met er eenige
droppels van een of ander prikkelend vocht op te gieten.
Indien het wel eens gebeurt dat een echelbeet niet genoeg bloedt, ontmoet men ook
gevallen, voornamelijk bij kinderen, waarin het bloeden te lang aanhoudt en het
volstrekt noodzakelijk is hetzelve te doen ophouden. Hiertoe komt men gewoonlijk
met het deel te wasschen met koud water.
Doelmatiger is het, den bloedenden echelbeet met de vinger dicht te drukken en met
die drukking eenige minuten aan te houden; ook komt men hiertoe met het opleggen
van drooge of in azijn gedoopte zwam.
Er bestaat een ander zeer afdoende middel: men neme een zes- of achtmaal
toegevouwen linnen doekje, dat men op de wonde legt; met een sterk heet
gemaakten, zilveren lepel of een ander metalen voorwerp, drukt men tamelijk vast op
het linnen compres.
Door de snelle uitwaseming der waterdeelen in het bloed vervat, gaat dit laatste
spoedig tot ronning over, waardoor de bloedende opening gestopt wordt.
Ik kan u middelen opgeven, welke met meer zekerheid het bloeden doen ophouden;
doch vertrouw niet te veel op uwe eigene krachten, indien gij met de aangehaalde
middelen niet hebt gelukt, en roep liever een dokter die u stellig zal helpen.
In het algemeen echter bloedt een echelbeet zelden te veel; volgens gedane
waarnemingen bekomt men bij sterke personen het beste resultaat wanneer de
bloeding zoo lang duurt, dat dezelve den lijder bijna of geheel in bezwijming brengt.
Uit eigene beweging, bloedzuigers zetten, is altijd een gewaagd werk; men late dit
aan den doktel over; hij alleen is in staat te oordeelen of de ziekte eene plaatselijke
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bloedontlasting vordert en hoe groot dezelve moge wezen, om het kwaal te keer te
gaan.

De “echels” of bloedzuigers – niet bepaald aanlokkelijke kruipertjes.
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H.1.10. De vuurdrank
Ik heb eens ergens gelezen dat Zweden het land is, waar men het meeste jenever
drinkt. Die kleine bevolking drinkt jaarlijks 200 miljoen liters sterken drank. Wanneer
men de vrouwen, de kinderen en een aantal personen die matig leven, van het getal
der drinkers afrekent, bevindt men dat elke Zweed jaarlijks ongeveer 100 liters
jenever drinkt.
Bij het geven dezer statistiek, meende ik een woord te zeggen over de uitwerksels
van den jenever (de wilden noemen dien zeer toepasselijk vuurdrank – de indianen
spreken van vuurwater) ) op de gezondheid en het verstand van den mensch.
Hetzij men de onmatigheid dagelijks zoo verdrijft, dat daardoor de dronkenschap
ontstaat, hetzij men slechts geregeld drie of vier glaasjes of minder jenever drinkt,
zeker is het, dat men in een tijdverloop van eenige jaren (ik stel acht tot tien) de
gevolgen van het verderfelijk vocht zal gewaar worden.
En bij u vooral, jongeling, zal het uitwerksel veel noodlottiger wezen en zich ook
spoediger voordoen, dan bij hem, die zijne jeugd in matigheid doorbracht en slechts
in. een gevorderden leeftijd zich aan den drank overgaf.
Na dus eenige jaren lang, dat vloeiend vuur dag op dag in uwe ingewanden te
hebben gegoten, begint gij allengs te vragen:
- Dokter, hoe komt het toch dat mijn eetlust verzwakt en mijne maag altijd dorstig is?
En de dokter antwoordt:
- Dat komt van het voortdurend gebruik van sterke dranken.
- En die beving, welke ik wel eens in mijne handen ontwaar, en die belemmering in
de tong, welke mij meer dan eens heeft verontrust?
- Van het gebruik van sterke dranken.
- Waarom toch is mijn gezicht zoo zwak? Zou ik op mijne jaren reeds een bril noodig
hebben
- Drink nooit geestrijke dranken, en uwe oogen zullen hunne vroegere kracht weder
krijgen.
- Dokter, en waaraan moet ik het toeschrijven, dat mijne sterkte dagelijks afneemt;
dat ik zoo duizelig in mijn hoofd ben; dat ik somtijds eene zekere kreveling en ook
wel eern verdooving gevoel in vingeren, handen en voeten?
- Aan het onmatig gebruik van geestrijke dranken.
- Zou ik ook ziek wezen?
- Ja, gij hebt reeds eene kwaal waarvan men zelden of bijna nooit geneest; namelijk
alcoholismus, bij onze Duitsche naburen onder den naam van het alcoolsch
krankheid bekend. Het woord zelf duidt aan dat het gebruik van den jenever...
- Dokter, ik drink eigenlijk nooit jenever; sedert jaren gebruik ik absinthe suisse,
doch nooit meer dan eenige glaasjes.
-In plaats van het alcoholismus, brengt die drank eene andere soort van ziekte voort,
namelijk het absinthismus. Meer dan in de eerste ziekte zijt gij in deze, indien gij in
uwe noodlottige gewoonte voortgaat, blootgesteld om misschien weldra uw verstand
te zien verzwakken en hetzelve geheel te verliezen...
- Is dat zoo erg?
- Of zijt gij veroordeeld om bij het week worden uwer hersenen, kindsch en lam te
worden.
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*****
Ziet gij dien nog jongen man met zijne verstompte wezenstrekken, daarheen
waggelen?
Gisteren avond moesten de huisgenooten bij zijn bed de wacht houden, omdat hij
bang was, bang van de gerechtsdienaars die hem, om een ingebeeld misdrijf
moesten komen aanhouden.
Hij heeft den nacht half slapend, half wakend, koortsachtig, in ijlhoofdigheid
doorgebracht.
Dezen morgen, bij het opstaan, was hij ziekelijk; hij klaagde van kramppijnen aan de
maag, lastige brakingen en walg van voedsel.
Zij, die in vroeger jaren, den ijzersterken, zwierigen jongeling hebben gekend, roepen
nu uit:
- Hoe mager toch wordt die arme man? Hoe grauw riet zijne huid? Waarom toch
beeft hij zoo? En zou het waar zijn dat hij somtijds een aanval van stuipen krijgt?
Heeft hij misschien eene koude gevat?
- Neen, die man heeft reeds tien jaren lang sterken drank gedronken, en waggelt nu,
bij een steeds toenemend misbruik, naar het kerkhof.
Langzamerhand zal hij de bewegingen in zijne lidmaten verliezen, en ook zijn
verstand zal meer en meer verzwakken; hij zal aanvallen krijgen van
zinsverbijstering, waarin hij woedend geworden, zich tot moord voelt aangedreven, of
zich zelven om het leven. brengt.
Eenige weken later heeft de dood een einde gemaakt aan dien langen stoet van
akelige verschijnselen, welke de ziekte hebben gekenmerkt.
Wilt gij de opening van het lijk bijwonen?
Vooreerst ga ik de borstholte openen.
- Is dat het hart van den mensch? Gewoonlijk toch is dat orgaan zoo groot niet ...
heb ik niet eens gehoord dat 's menschen hart niet grooter is, dan eene goede vuist?
- Ja. dat is zoo; maar het hart van den dronkaard is, onder den invloed van het
overmatig gebruik van sterke dranken, zoo dik geworden, dat het in grootte met dat
van een os gelijk staat, en daarom ook ossenhart (cor bovinum) wordt genoemd.
De hartziekte, welke de dronkaard al sedert een geruime tijd droeg, was alleen
voldoende om hem te doen sterven; - doch ook andere levensorganen waren bij hem
niet meer ongeschonden; zie liever, zijne longen. Die bleek geele, kaasachtige
puisten, die kleine holten met vuile etterstoffen opgevuld, welke men in de longen
aantreft, zijn zoovele bewijzen, dat die ongelukkige zijn doodziek hart volstrekt niet
noodig had om te sterven.
Hier onder de longen, ligt de lever. Indien gij wist welke vormen en grootte dit orgaan
in zijn natuurlijken toestand heeft, zou u een kreet van verwondering ontvallen.
De lever van den dronkaard is geworden, wat men eigenlijk foie gras(6) noemt.
-Foei! nooit komt er bij mij foie gras meer op de tafel.
- Hier ligt de maag; die ineen gekronkelde, witte slangen zijn de darmen. Zie, welke
verwoestingen de drank daar binnen heeft aangericht! Overal waar de punt van mijn
mes doordringt, ontwaar ik de kenteekenen van verouderde ontsteking.

6

De lekkernij ganzenlever, “gekweekt” door geforceerde voeding. K.M.
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Wat gij hier ziet, zijn de nieren. De twee organen zijn evenals de longen, het hart en
de lever ook al doodelijk ziek. Waar ik mijn oog wend, overal ontwaar ik de sporen,
die de overdaad heeft achtergelaten.
Wil ik ook nog den hoofdschedel openen. Ook daar in de hersenen, zullen wij
organische beschadigingen nog vinden welke door het langzaam ingedrongen vergif
werden veroorzaakt.
Maar, och, laten wij den schedel maar dicht; hetgeen wij in hart en longen, lever en
nieren hebben aangetroffen, is reeds meer dan genoeg, om in het graf te dalen; het
is bijna voldoende om eene heele buur te doen sterven.
En die ellendige dronkaard, welke zich op 30-jarigen leeftijd zoo schandig heeft
gezelfmoord, was nogtans door de natuur met een ijzeren lichaamsbouw begiftigd,
waarin zijne ziel, indien hij matig geleefd hadde, misschien eene eeuw lang konde
verblijven.
- O, dat is afschuwelijk! indien een dronkaard een blik in dit geopende lijk konde
werpen ....
- Zoude hij misschien dezen nacht geen oog kunnen of durven slapen; eene week
lang zoude hij gedurig denken aan de lijkopening en des nachts droomen van de
akeligste dingen. De eerste dagen zoude hij de beste voornemens maken, maar op
het einde der week, aan de ingewortelde gewoonte gehoor gevende, toch den weg
der jeneverkroeg wederom inslaan.
Neen, de eigenlijke dronkaard is niet voor verbetering vatbaar; daarom
beschouw ik de dronkenschap ver weg als de grootste zonde; zonde tegen den
Schepper wiens edel, verheven werk, door het misbruik van geestrijk vocht, tot een
onredelijk, dom dier is vervallen; zonde tegen de maatschappij, welks instellingen en
wier dierbaarste belangen, in den geruïneerden familiekring, door den dronkaard zoo
schandig miskend werden.
Hoeveel dronkaards hebt gij ooit gekend, die van hunne verouderde, noodlottige
gewoonte bepaald hebben afgezien
Ik heb hoovaardige menschen gekend, welke zich eens lieten overtuigen, dat zij zeer
schuldige en tevens belachelijke schepsels zijn; de gierigaard krijgt, wanneer hem de
dood vlak in het aangezicht toegrimt, nog eens een oogenblik, waarop hij vele
misslagen van het verledene herstelt; de nijdigaard schudt op zijn sterfbed zijne lage
drift van het lijf; de man met zijne wulpsche driften moet en zal, al ware het slechts
om physiologische beweegredenen, eenmaal zijn schandig leven veranderen; ook de
gulzigaard zal eens de genoegens der tafel vaarwel zeggen; waarom? omdat zijne
vermoeide maag eens hare dienst bepaald zal weigeren; de grammoedige moet
eenmaal bedaren, wanneer het al te hevig bruisend bloed door den adem der jaren
gekoeld zijn, en de trage kristen zal nog wel eenmaal de oogen openen en zijn hart
sneller voelen kloppen voor Hem, wiens geboden hij zoo lafhartig, of in 't geheel niet,
heeft nagekomen; alleen de dronkaard blijft altijd dezelfde, of liever: gaat altijd
verder!
En wanneer de vuurdrank zijne ingewanden letterlijk heeft verschroeid, wanneer hij
bijna stervend nog de flesch ledigt, roept hij met den schaterlach des zinnelooze, op
de lippen: “Nog meer”
*****
Daar ligt uw slachtotter, gevloekte drank!
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Gij hebt het leven vernietigd van een jong mensch die met zijn krachtigen
lichaamsbouw, een hoogen ouderdom had kunnen bereiken.
Op 30-jarigen leeftijd is hij reeds ten grave gedaald; hij heeft in zijn armoedig huis
eene vrouw met kinderen achtergelaten, en noch moeder noch kinderen zullen een
traan storten op zijn graf; en waarom zouden zij treuren over hem? Hij was geen
goed echtgenoot, en de geheiligde plichten des vaders heeft hij niet volbracht!
Zijne plichten als christen heeft hij niet vervuld; de plichten hem door de samenleving
opgelegd, heeft hij miskend. Niets heeft hij gekend, dan alleen de kroeg met hare
verpestende tabaks- en jeneverlucht; de kroeg met hare heeschsprekende drinkers,
die nu dolle, ontuchtige liederen zingen en straks met het hoofd op de armen
leunend, op de gelagtafel in slaap vallen; de kroeg, waar hij zijn laatsten stuiver
verteerde, terwijl te huis vrouw en kinderen bij den uitgedoofden haard zaten en van
koude en honger wegteerden.
En God weet, welk onherstelbaar kwaad hij heeft berokkend aan de arme kleinen,
welke zijnen onteerden naam moeten voortzetten!
Is het den geneesheer niet bekend, wat al kwalen de dronkaard op zijne kinderen
overplant? Bij deze dochter heeft hij voor erfdeel eene voorbeschiktheid tot
krankzinnigheid, geestverbijstering of beperking van verstand, aan eene andere
dochter, eene ongeneesbare vallende ziekte; doofstomheid achtergelaten; of aan
zijnen zoon gaf hij afzichtelijke kliergezwellen, stuipen of andere kwalen, welke als
zoo vele getuigen van moreel en physisch verval optreden.
*****
Willen wij eens een bezoek afleggen hier in het gesticht der krankzinnigen?
- Ik ben geen liefhebber van bezoeken in gekhuizen, gevangenissen, hospitalen en
dergelijken; wat men daar ziet, is toch zoo akelig!
- Men haalt daar somtijds ook goede lessen; kom maar binnen.
- God! welke zonderlinge gezichten van al die zinneloozen!
- Ja, men treft hier van alles aan; alle soorten van menschelijke driften zijn op die
aangezichten afgeteekend: blijdschap, droefheid, angst, vrees, toorn, gramschap,
arglist en kwaadaardigheid, hoogmoed, ijdelheid, zucht tot moord en zelfmoord.
- O, wat is dat akelig
- Hier ziet gij een profeet der oude tijden, en die lange, zwarte man met zijne
brandende oogen is de koning van een machtig rijk.
- Wat is dat voor eene dame, die het zoo druk heeft met eene kleine kinderpop?
-Eene der zinneloosten van het gesticht; in die pop meent zij een aanbeden voorwerp
van vroeger dagen te zien; het is daarom dat zij haar gedurig met allerhande linten
en strikken opschikt, haar bevallig toeknikt en uren lang met haar zit te praten.
Die kleine, daar ginds in den hoek met zijn benauwde wezenstrekken, verbeeldt zich
in de handen van onderaardsche, booze geesten te zijn gevallen en trekt
aanhoudend, met eene ontzettende grimas, dan zijne beenen, dan zijne armen
omhoog, om zich zoo doende een oogenblik. te onttrekken uit het hellevuur, waarin
hij beweert al zoo lang te liggen branden.
Die dwerg, daar nevens hem is altijd bang; van wien? Dat weet hij zelf niet; en zijn
buurman met zijn ros haar en zijne kleine vossenoogen, zou wel onder de
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vloerplafuizen kruipen, om geene menschen, van wie hij een diepen afkeer heeft, in
het oog te moeten kijken.
Deze heer, een oud soldaat, beweert vandaag eene slang, morgen een duivel in
zijne ingewanden te hebben zitten; en die daarginds welke met zijne tanden het hout
van zijn beddebak wegknaagt, verbeeldt zich heel eenvoudig dat hij geen mensch,
maar een wolf is.
- Ach, wat is dat alles toch akelig! Hoe een mensch toch in zijn ongeluk komt!
- Weet gij dat niet?
- Zou ik dat weten? Wat maakte hen allen dan zoo diep ongelukkig?
- De Jenever! Al die zinneloozen, welke gij daar ziet, zijn slachtoffers van den
vuurdrank; allen zouden door een zelfmoord een einde aan hun ellendig leven
stellen, indien zij niet dag en nacht met de meeste zorg werden bewaakt!
En opmerkenswaardig is het, dat bijna allen, met zich in het water te werpen, dien
zelfmoord zouden willen uitvoeren.
Is het eene soort van toverkracht, welke het water op die ongelukkigen uitwerkt?
- Die zinsverbijstering door het misbruik van sterken drank veroorzaakt, is toch zeker
zoo algemeen niet?
- Op de 800 zinneloozen, welke in 14 maanden tijds in het asile de Ville-Evrard
werden opgenomen, telde men er 240 welke door het onmatig drinken daarheen
werden gevoerd. Verschrikkelijke statistiek! waarvan ik geen lijdelijk aanschouwer
zoude durven blijven, indien ik persoonlijk belast ware, om de groote
maatschappelijke wonden van onzen verdorven tijd aan te heelen!
*****
Iets waarover ik dikwijls heb nagedacht, is die onoverwinnelijke drift, die den mensch
naar het gebruik van sterke dranken heen stoot.
Dikwijls is deze eene bloote gewoonte; ook de ontmoediging en de wanhoop roepen
den mensch naar de jeneverkroeg, om hem daar, in den bedwelmenden damp, zijn
werkelijk of ingebeeld lijden te doen vergeten.
Ook de natuur van 's menschen gestel is in dit geval niet geheel zonder invloed. Zoo
treft men flauwe, laffe, klierachtige lichaamsgestellen aan, welke daardoor , meer dan
anderen genegen zijn zich aan den drank over te geven. Waarom? omdat zij in het
prikkelend, geestrijk vocht dikwijls eene terugwerking vinden of denken te vinden,
welke hun door den aard van hun gestel, wordt geweigerd.
Een zwakhoofdig, beperkt mensch zal ook gemakkelijker daartoe overhellen, dan
iemand met veel gezond verstand; bij het proeven van den vuurdrank wordt een sul
immers eensklaps een groot man, een man met veel begaafdheden? Alles is in eens
helder geworden in zijn hoofd, waar het anders zoo duister is. Hij kent en weet
honderden dingen, waarvoor hij vroeger met zijn beperkt brein stil stond; hij
doorgrondt vraagpunten, die ver boven zijn begrip waren; evenals bij een genius,
schijnt er thans eene ster te flikkeren boven zijn klein en achteruitloopend voorhoofd!
Hij snoeft en pocht over duizende zaken, en de arme duivel, die te huis geen brood
heeft, waant zich rijk en machtig, Om het voortdurende genot dier reactie te smaken,
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zal hij morgen, nadat de damp der geestrijke vochten is opgetrokken, naar de kroeg
terug waggelen.
Ziet gij daar op den vloer dat hoopje vetachtige assche en daartusschen eenige
halfverkoolde rugwervels en een gedeelte van een hoofdschedel liggen? Er is een
afschuwelijke stank in het vertrek en zolder, muren en meubelen zijn bedekt met
eene vuile, dikke roetlaag, Weet gij wat hier dezen nacht is gebeurd?
Een mensch is hier levend verbrand, en die verbranding heeft zich vanzelf opgedaan.
Die ongelukkige is eigenlijk gestorven aan eene, wel is waar zeldzame, maar toch
gekende ziekte, namelijk de zelfverbranding, waarvan ik in een voorgaand artikel
reeds heb gesproken.
- En hoe kreeg die ongelukkige, welke dezen nacht daar levendig verbrandde, deze
verschikkelijke ziekte
- Die man was een dronkaard; zijne overdaad in geestrijke dranken, waaraan hij, wel
is waar vele jaren wederstond, gaf aanleiding tot die zonderlinge ziekte, welke hem
dezen nacht deed sterven, en van zijn lichaam niets overliet, dan eenige beenderen,
een hoopje asch, en met vuile roetstof bedekte zoldering en muren.
*****
- Het onmatig gebruik van sterke dranken veroorzaakt dus eene ziekte waaraan men
den naam geeft van alcoolismus?
- Ja, het alcoolismus; verschrikkelijke ziekte, voor welke de doodgraver misschien
meer graven maakte dan voor de ontelbare slachtoffers der gevreesde cholera.
- Hoe jammer toch dat de geneeskunde, welke den mensch van zoo vele kwalen
weet te redden, ook geen middel weet tegen die schrikbarende verschijnselen door
het misbruik van sterke dranken veroorzaakt?
- De geneeskunde kent een onfeilbaar middel tegen het alcoolismus; met een
versterkend regiem, het gebruik van zekere krampstillende geneesmiddelen, van de
braaknoot en van zekere empijreumatische olie is men bijna verzekerd, de ziekte te
keer te gaan, indien ....
- En waarom snellen al de dronkaards niet oogenblikkelijk naar den dokter?
- Gij laat mij niet uitspreken. Ik voleindig mijn volzin: indien men hiertoe zijn toevlucht
neemt, wanneer de jenever nog geene volstrekt onherstelbare gebreken heeft
daargesteld.
- Dokter, ik ga u bij iedereen aanbevelen...
- Een oogenblik; er is nog eene voorwaarde, welke ik niet mag vergeten. Al de
aangehaalde middelen zijn volstrekt onmachtig, indien de zieke niet onwederroepelijk
van den drank afziet.
- Maar is het wel voorzichtig dat iemand, wiens organen aan de prikkeling van
geestrijke dranken gewoon zijn geworden, zoo eensklaps daarvan afziet?
- In den regel genomen, kan de plotselinge overgang van overdaad tot onthouding
geen nadeel bijbrengen. Houdt gij van voorbeelden? Ik kan er u meer dan een
opgeven.
Sedert verscheidene jaren ben ik belast met de geneeskundige dienst van een
gevangenhuis. Meer dan eens heb ik daar gevangenen zien binnen treden, bij wie de
brandewijn reeds de grootste verwoestingen had aangericht.
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Nu, in de gevangenis heeft men geen jenever; deszelfs invoer is bij de bestaande
reglementen uitdrukkelijk verboden. De oude dronkaard zal bijgevolg wel gedwongen
zijn zich met water, koffie, thee en dergelijke dranken te behelpen.
- O, wat moet zoo een arme drommel spoedig dood wezen!
- Och neen! zie die man daar, kwam hier binnen met een opgeblazen, blakend hoofd
en beklemde borst. Hij hoestte onophoudelijk en was voornamelijk des morgens
gekwollen met lastige brakingen. Hij had geen eetlust meer, was sedert lang
waterzuchtig en had eene lastige beving in beide handen. Zijn gezicht had hij
grootendeels verloren, en zijn verstand was nog gebrekkiger, dan zijne oogen.
- Die gevangene ziet er thans gezond uit; zijne oogen staan heel helder en
verstandig in het hoofd.
- Ja, en heel die gelukkige omkeer is enkel bewerkt door de onthouding van sterke
dranken.
- Het staatsbestuur moest de branderijen voor eeuwig toesluiten, of de rechten op
den jenever zoo hoog zetten, dat er aan geen jeneverstoker meer kon gedacht
worden.
- Och, wat zou die maatregel al helpen?
Er zijn landen waar men de rechten zoo hoog heeft gebracht, dat men daardoor den
prijs van den drank boven het bereik der volksklas meende gesteld te hebben.
Dwaling! Men drinkt er geen enkel glaasje brandewijn te minder om.
Neen, dergelijke maatregelen zijn onvoldoende; evenals toen men het stelsel van
gematigde rechten aannam, loopt ook thans de vijand der menschen, de Duivel,
gestadig rond, ons zwavel en vlas en andere ontvlambare stoffen met zijn brandende
lont aan te steken.
Ik ken maar één middel, namelijk den mensch en vooral het opkomend geslacht,
door opvoeding, een diep eergevoel en de grondbeginselen van godsdienst in te
prenten, en hun zoodoende te leeren, wat men aan God, aan zichzelven en de
samenleving verschuldigd is.
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H.1.11. De academische raad
De kleine ligt op den schoot der baker.
De moeder is sedert eenige dagen gestorven.
Wat ziet het kind, dat nog slechts eenige weken oud is, er akelig uit.
Kort na zijne geboorte was het zoo frisch en gezond; thans is het grauwachtig bleek,
en zware rimpels hebben op het wezen lijnen afgeteekend, die aan het kind het
aanzien geven van een klein, oud manneke.
Zijn vel is ruw, en het lichaam schijnt tot eene soort van verdrooging te zijn
overgegaan.
De arme kleine is dood zwak; zijne stem is heeschachtig, en aanhoudend kermt en
steent hij, alsof de laatste adem echt heenvloog.
De geneeskundige raad is in de kinderkamer vergaderd: het zijn eenige vrouwen uit
de buurt, welke allen beweren in haar leven veel gehoord en gezien en ondervinding
opgedaan te hebben in de verzorging van kinderen.
Willen wij de consultatie van den academischen raad eens even afluisteren?
- Dat kind is ziek.
- Doodziek.
- Zou dat arme schaap niet uitteren?
- Is de zuster der moeder ook niet van de longtering gestorven? fluistert een der
raadsleden.
- En daarin ligt wel stellig de oorzaak van de ziekte van het kind, fluistert een ander
raadslid.
- Wat is dat arm kindje toch verzwakt!
- Kan dat anders? De kleine braakt onophoudelijk.
- Het kind houdt zijn voedsel niet binnen, ergo (dus) moet het zwak wezen; ergo
(dus) moet men het versterken.
Goed gesproken! Wel, geef het arme ding versche koemelk gekookt met versche
beschuiten.
Eenige leden van den raad kunnen zulks niet goedkeuren; melk toch is al te brandig,
en meelstof, zooals beschuit, houdt het darmkanaal al te vast gesloten.
Pap van garsten bloem, ziedaar, wat ik mijne kinderen altijd gaf, en zijn er in de
wereld gezonder kinderen dan de mijne? Schooner dan anderen zijn ze wel juist niet,
maar...
- Ik voor mij kom niet uit voor garsten bloem, dat kleverig voedsel veroorzaakt klieren
en ontkleurt het bloed.
- In het geheel niet, wanneer men een goed deel versche boter daarin mengt; o, dan
wordt garstenbloem een allerversterkendst voedsel.
- Foei! versche boter! daar worden de kinderen geel van; boter is galachtig.
- Zachte eieren gaf ik aan mijn kleinen jongen, en die mag gezien worden.
- En ik voor mij zeg maar altijd, dat niets in de wereld den bouillon overtreft... Bouillon
toch is onwedersprekelijk het sterkste voedsel.
- Bouillon! o, dat is een brandige kost! spreek me liever van gekookt bier met sago en
suiker
- Suiker verwekt slijmen.
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- Dat is geen slecht voedsel; doch voor men daarmede een aanvang neemt, wilde ik
het kind een zuiverend geneesmiddel toedienen; een enkel suikerlepeltje
rhubarberstroop kan nooit kwaad.
Er wordt nog lang beraadslaagd; de raad kan het niet eens worden. Wel is men
eenparig van gevoelen dat het kind moet versterkt worden, doch over de wijze
waarop men dit moet bewerken, heeft men de tegenstrijdigste denkbeelden.
Eene binnenkomende huismoeder zet ook haar gevoelen vooruit; zij wil de
hoeveelheid koemelk verdubbelen en in plaats van slechts zooveel beschuiten, er
dagelijks zooveel meer geven; want de kleine schreit en kermt dag en nacht, en aan
zijne gretigheid is het wel te zien, dat hij van louter honger onrustig is.
De oude baker heeft een ander gevoelen; zij zoude al heel spoedig voor den kleine
eene goede voedster trachten op te sporen.
- Neen, daarvan kan geen spraak zijn, dewijl zulks aan den vader kosten zoude
veroorzaken welke, voor zijn beperkt daggeld al te hoog oploopen.
- In dit geval zoude de baker er geen kwaad in vinden, aan het kind niets anders te
geven, dan versche koemelk met zeer veel water en eene kleine hoeveelheid suiker
er bij.
De geneeskundige raad verzet zich tegen dat armzalig voorstel; moet dat arme,
uitgemergelde schaapje, zijne krachten terug winnen met weinig koemelk en veel
water?
Kom, waar wil dat heen?
De oude baker, door lange ondervinding wijs geworden, heeft de zaak nogtans goed
beoordeeld. Ja, geneeskundige raad, die koemelk door de bijvoeging van meer dan
de helft water, die slappe drank, is, na de moedermelk, juist het voedsel hetwelk in
de organen van het kind, te huis behoort. Waarom? omdat die drank het natuurlijk
voedsel het dichtste nabij komt.
Zoude het naderhand blijken dat ook mijne raadgeving op het kind niet toepasselijk
voorkomt, laat dan de beoordeeling van dit somtijds zeer moeilijk vraagpunt aan den
geneesheer alleen over.
Komaan, laat ons nu den toestand van den kleinen lijder eens duidelijk blootleggen.
Het kind, zooals gij daareven hebt beweerd, teert niet uit; de organen der ademhaling
zijn volkomen gezond, ook zijn darmkanaal is eigenlijk niet ziek; neen, slechts dit valt
er op te merken, dat de maag al uw versterkend voedsel van gekookte melk met
boter, eieren, bouillon, bier, enz., volstrekt niet kan verteren; en daaruit volgt dat de
voedende deelen in het darmkanaal gebracht, of worden uitgebraakt, of niet te recht
komen, en de voeding volstrekt niet plaats heeft.
Vandaar die bleekheid, dat rimpelig vel, dat gedurig braken van zuurachtige stoffen;
van daar die vermagering en verzwakking, allen gevolgen, niets anders dan
gevolgen, van eene en dezelfde oorzaak, namelijk de moeilijkheid der spijsvertering.
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Neem deze oorzaak door het geven van een doelmatig voedsel weg en heel die
sleep van kenteekenen, welke van eene longtering doen gelooven, zal vanzelf
verdwijnen.
Doch, neemt gij deze wijze van voeding aan, geef uw kind dan altijd versch gemolken
melk. Kunt gij dit niet altijd, bewaar dan uwe melk in eene hermetisch geslotene en
tot boven gevulde flesch, ten einde de werking der lucht volkomen te beletten Plaats
de flesch in zulke voorwaarden, dat de melk altijd bijna dezelfden warmtegraad
behoudt, dien zij had bij de melking.
Waar zoudt gij de bewijzen halen, dat de goed God, die alles zoo verwonderlijk
voorzag, besloten heeft de eerstgeborenen, boter, eieren, bouillon, bier, zware melken meelspijzen, te eten te geven? En denkt gij niet dat Hij dit alles even goed als de
academische raad konde weten, indien dit voor het behoud der kinderen verkieslijk
ware? Of zijt gij slimmer, dan de Heer daarboven, die toch zoo oneindig wijs is?
Gij wilt den vermagerden, uitgeputten kleine met eene verdubbelde hoeveelheid sterk
voedsel nieuw bloed bijzetten? Vraag dan eerst, of de teedere levensorganen van
het kind dat versterkend voedsel ook wel zullen aannemen, en naar behooren
bewerken.
Met geneesmiddelen, zoo als zuiverende drankjes, met zuurverdrijvende poeders of
dergelijken, kunt gij in dit geval niets, volstrekt niets winnen; in het wegnemen der
oorzaak alleen, ligt de geheele zaak opgesloten!
Hoe wonder dat de geneeskundige raad, die toch zoo dicht bij het vuur staat, dat licht
niet heeft gezien!
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H.1.12. Croup (tracheale bronchitis of kroep)
Wij bezigen de fransche benaming, daar deze hier te lande algemeen, het beste
bekend is. Verwar echter de croup niet met hetgeen men grippe noemt. Deze laatste
is eene niet gevaarlijke ziekte, welke ons wel eens een bezoek komt geven, met
iedereen groot en klein aan te tasten, en tenzij bij ouderlingen, die onvoorzichtig te
werk gaan, weinig slachtoffers maakt.
De croup integendeel is eene ziekte aan kinderen eigen; zelden valt zij in
gevorderden leeftijd den mensch aan. Indien ik mij niet bedrieg, stierf echter
Washington, op zijn 68ste jaar aan de croup. Wat er van zij, het is eene vreeselijke
ziekte, die in haar vernielingswerk kort en bondig te werk gaat.
Eene halve eeuw geleden, was hare oorzaak en behandeling slecht gekend. Toen in
1807 de zoon van Lodewijk Napoleon aan de croup overleed, werd er van
gouvernementswege eene prijsvraag over de ziekte uitgeschreven. Een geneesheer
uit Bremen, een ander uit Italië behaalden den prijs van 12.000 fiancs. Sedertdien is
er een zekere, doch nog geen voldoende lichtstraal geworpen over de croup.
Het valt moeilijk eene beschrijving der ziekte te geven; wie ze eenmaal gezien heeft
vergeet ze echter nooit meer.
Een der meest gekende oorzaken van haar bestaan is de indruk der hevige koude op
een bezweet lichaam. De koude noordenwind, waartegen de kinderen een tijd lang
inloopen, voornamelijk wanneer de lucht met stofzaad vervuld is, geven ook
aanleiding tot de ziekte. Koud en nat weder is echter de gewoonlijke oorzaak; van
daar dan ook dat men de croup het meest in koude, natte luchtstreken en in den
winter aantreft. Dikwijls heerscht ze besmettelijker wijze, en brengt de wanhoop in
honderd huisgezinnen.
Indien er ziekten bestaan die onmiddellijk de tegenwoordigheid van den geneesheer
vereischen dan is het stellig de croup; dewijl zij eene van diegenen is, welke men in
den beginne al lichtelijk voor eene gewone verkoudheid zoude aanzien; alsook
omdat de verschijnselen elkander zoo snel opvolgen dat er weldra aan geene.
redding meer te denken valt.
Ouders, indien gij ver af woont, hebt dan gestadig een, door uw geneesheer
voorgeschreven, middel in uw huis; een braakmiddel tijdig aangewend, kan somtijds.
vele onheilen voorkomen. Verdere raadgevingen zou ik onvoorzichtig oordeelen.
Het min of meer waarschijnlijk behoud van uw kind hangt af van een goeden
geneesheer.
Kleedt echter uwe kinderen altijd doelmatig; verstikt de kleinen niet onder al te dikke
en zwart kleêren„ laat ze ook niet loopen met bloote armen en beenen, zoo als de
belachelijke mode zulks heeft beproefd in te voeren. Geeft hen in den winter een licht
maar warm, wolIen kleedsel, hetwelk hen volkomen tegen de koude beschermt.
Verbiedt hun die spelen, waarbij zij zich in het zweet loopen, daarna stil staan en zich
aan de koude blootstellen Houdt vooral de kinderen op de kamer wanneer zij
verkoud zijn, want het is maar al te zeer bekend, dat de vreeselijke croup dikwijls uit
eene verkoudheid, die geen achterdenken oplevert, voortspruit.
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Een verkoud kind dat op de straat loopt en speelt, en voor wien men geene
voorzorgen neemt, is in zeker jaargetijden, stellig blootgesteld aan de croup,
voornamelijk wanneer de ziekte besmettelijk heerscht.
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H.1.13. Koffie en thee
Zou het waar zijn dat het gebruik van koffie en thee zoo ongezond is, en men aan
deze twee dranken de veelvuldige hersenberoerten moet toeschrijven?
Ja, zeker! knikt de oude dokter; (die dokter drinkt liever des morgens een glaasje
bitter en des namiddag een stevige flesch). Och, neen, schudt de oude waschvrouw,
die hier achter in de buurt woont en zoo doodgaarne koffie drinkt.
Balzac, zoo beweert de oude dokter, bekende op het laatst van zijn leven, dat hij
altijd een dolle liefhebber was geweest van den geliefkoosden drank der vrouwen, en
nu in het graf daalde, omdat hij 25.000 tassen koffie had gedronken.
De oude waschvrourv slaat geen geloof aan de woorden van den dokter, en kan niet
begrijpen, hoe iemand van eenige duizende kopjes koffie, gedurende zijn leven
gebruikt, kan ziek worden.
Zij is nu reeds in haar 75ste jaar en heeft altijd voor gewoonte gehad, des morgens en
ook des avonds, telkens vijf tot zes kopjes koffie te drinken. Dat maakt, de
kinderjaren er afgerekend, ongeveer 250.000 kopjes koffie, die de waschvrouw
gedurende haar leven zoude gebruikt hebben.
En kan zij niet als een toonbeeld van lichamelijke gezondheid en helderheid van
geest doorgaan?
Zoo spreekt de waschvrouw, en al de redeneeringen van den dokter kunnen haar
niet van hare meening afbrengen, dat koffie de gezondste drank is.
*****
Dat hedendaags de dokters in hun praktijk, menigvuldige hersenberoertes aantreffen,
hierin stem ik met hem in, doch dat dezelve voornamelijk aan het gebruik van de
koffie moeten worden toegeschreven, kan ik evenmin als de waschvrouw aannemen.
Zoude men de verklaring der zoo gemeen(7) geworden apoplexie(8) niet in eene
andere reeks van oorzaken kunnen ontdekken?
Kwamen de hedendaagsche beschaving, de staatkunde, de partijgeest, de
verregaande handels- en beursspeculatiën, de overdrevene zucht naar goud, het
onverwacht verlies van fortuin en honderde oorzaken, die daarmede in verband
staan en 's menschen hoofd verwarren en doen duizelen, kunnen al die redenen niet
beschouwd worden aIs een aanleidende en steeds toenemende oorzaak van
voornoemde ziekte? Niemand kan daaraan twijfelen.
En dan, zijn de genoegens der tafel, die dagelijks in de hooge kringen aangroeien,
de genoegens der tafel met hunne prikkelende, geestrijke dranken, niet eene tweede
zeer machtige oorzaak?

7
8

Gemeen: hier in de betekenis van “algemeen gekend, wijd verspreid, alledaags... K.M.
Apoplexie: hersenbloeding. K.M.
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Wanneer men nagaat welke verbazende hoeveelheden wijn, bier en sterke dranken
er in de moderne wereld worden verbruikt, moet men bekennen dat het kopje warme
koffie der waschvrouw al een zeer onschuldige drank mag genoemd worden.
*****
De dokter, die het gebruik van de koffie in eens totaal zoude afschaffen, en ook de
waschvrouw, die aan een ieder aanraadt, veel, zeer veel koffie te drinken, zijn beiden
in hun gevoelen overdreven.
Aan kinderen bijvoorbeeld zou ik nooit veel koffie te drinken geven, dewijl die drank
aanleiding geeft, om hen als onderblevene, verdroogde, oude mannekens te zien
opgroeien.
In de groote steden vooral, waar lucht en licht in de huizen ontbreeken, waar de
opvoeding dikwijls eene, voor de gezondheid ondoelmatige richting krijgt, is deze
raadgeving zeer toepasselijk.
- Wanneer zal men weten, of men al te veel of maar juist zooveel koffie drinkt om de
gezondheid niet te benadeelen?
- Wanneer gij misbruik van dien drank maakt, zult gij weldra ondervinden, dat gij van
tijd tot tijd door maagpijn, gepaard met eene min of meer pijnlijke trilling, wordt
gekwollen.
Van dat oogenblik moet gij van de koffie afzien, of wel derzelver gebruik merkelijk
verminderen; want indien gij in de aangenomene gewoonte volhardt, zal de maagpijn
stellig toenemen en ook de trilling in de linkerzijde niet verdwijnen.
Daarbij ontwikkelt zich langzamerhand een pijnlijk gevoel achter in den hals, terwijl
nu en dan een koud zweet de handen en de voeten overdekt. Langzamerhand zult
gij geplaagd worden met hoofdpijn, en zelfs met een zeer lastig gevoel in de
schedelhuid, duizelingen en zwakheid in armen en beenen die u den gang zeer
moeilijk maken.
- O, nu zet ik voor altijd de koffie terzijde! hoor ik u zeggen; hoe diep ook de
gewoonte bij mij is ingeworteld, neem ik een vast besluit voortaan van dien
verleidenden drank niet meer te proeven.
-Gij hebt gelijk, vvant er staat nog meer last en ongemak voor de deur, indien gij niet
van uwe gewoonte afziet.
- Wat heb ik bij de reeds verschenen last dan nog verder te vreezen?
- Ongevoeligheid in de handen en de voeten, pijnlijke hartkloppingen,
zenuwtrekkingen, somtijds verontrustende bezwijmingen en zeer dikwijls eene steeds
toenemende vermagering.
- Hemel! zit daar zooveel kwaad in? Dus, laten wij voortaan de koffie bepaald ter
zijde.
-Neen, of weet gij niet meer wat ik u vroeger reeds heb gezegd? omne si quid
multum, naturae iminicum – Vermijd alle overdrijving, want de overdrijving is de
vijand der natuur.
Gematigd genomen, is de koffie volstrekt niet ongezond en is zelfs dikwijls een zeer
heilzame drank, die de maag zachtjes prikkelt, den bloedsomloop en de afscheiding
der vochten bevordert. Ook is koffie niet nadeelig aan de oplossing der
voedselstoffen, terwijl deze door het maagsap worden bewerkt. Verder maakt de
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koffie, na den slaap verdreven te hebben, den geest helder en wekt in hooge mate
de verbeeldingskracht en den lust tot den letterarbeid op.
Heeren letterkundigen, schilders, schrijvers, neemt echter in acht, wat ik u daareven
zegde: gematigd genomen, is de koffie gezond en zelfs zeer heilzaam. Doch indien
gij door langdurige studie zijt afgesloofd, door een overdreven letterarbeid uitgeput
van geestkrachten, drinkt dan geen koffie om de verzwakte veeren uwer ziel op te
beuren; neen, in dit geval zou, de anders zoo verkwikkende drank voor u een
wezenlijk vergif daarstellen.
En gij , zenuwachtige, smachtende vrouwen met overspannen verbeelding en
dichterlijjke droomerijen, drinkt nooit of zelden koffie!
Laat ons nu ook een woord zeggen over de thee, de zuster der koffie.
Indien men de Chineezen wilde gelooven, zou de theedrinker nooit ziek kunnen
worden. Hoor liever, hoe men in het hemelsch Keizerijk denkt over het gebruik der
thee.
“Thee is een heilzaam middel tegen krampen, verkoudheid, ziekte der milt en van
den lever en honderd andere kwalen. Een beter hartversterkende en voedzamer
drank bestaat er in de wereld niet; verdrijft hij niet alle hoofdpijn, maakt hij den
mensch niet sterk en geschikt tot allen arbeid en geeft hij niet eene buitengewoone
helderheid aan ‘s menschen geest?”
Men ziet wel dat de Chineezen dolle liefhebbers van thee zijn; doch zij zullen mij wel
toestaan mijne opmerkingen tegen al de loftuitingen, hunner geliefkoosden drank
toegezwaaid, in te brengen.
Of de thee eigenlijk een voedzame drank is, zooals de Chineezen dit beweren, valt
grootelijks te betwijfelen; ik voor mij geloof dat die drank al weinig voedzamer moet
wezen, dan koud water.
Doch volgaarne neem ik aan dat thee, matig gedronken, de maag zachtjes prikkelt
en de spijsverteringen vergemakkelijkt bij het aangenaam opwekken der
geestvermogens.
Daarom ook gevoelen prikkelbare gestellen instinctmatig geene neiging tot dien
verhittenden drank; de Franschen, de ltalianen, de Spanjaarden hebben uit hunnen
aard zelvven een al te levendig bloed, om veel genoegens in thee te vinden. De
noordsche volken daarentegen, die in een kouden, natten, dompigen dampkring
leven, en ook een geheel ander lichaamsgestel hebben, dan voornoemde volken,
maken er dikwijls een overdreven gebruik van.
Daareven hebben wij gezien dat het gebruik van koffie zoo chadelijk was voor
kinderen, is dat ook het geval met de thee?
Ja, sterke thee, zooals die in de noorderlijke landen wordt gedronken, is stellig voor
kinderen geen gezonde drank. In België waar de betooverende genoegens der
theetafel onbekend zijn, maakt men de thee zoo slap, dat zij eigenlijk nooit kwaad
doet, indien dezelve niet al te brandend heet wordt opgediend; want ik meen reeds
elders te hebben gezegd, dat het gedurig gebruik van al te warme dranken, veel
nadeelen aanbrengt.
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Moet ik er nu nog bijvoegen, dat de werking der thee natuurlijk moet verschillen
volgens het gebruik der verschillende theesoorten, welke men in den handel aantreft,
en de kracht van het aftreksel?
De groene thee heeft op de gezondheid een krachtiger uitwerksel dan de zwarte,
welke minder prikkelend is en ook minder giststof schijnt te bevatten.
Men lette echter wel op, geen vervalschte waar te gebruiken; want het is bekend dat,
thee door zeewater beschadigd, door zekere scheikundige bewerkingen, voor goede
waar in den handel wordt gebracht, en dat zwarte theesoorten van weinig waarde,
met behulp van vergiftige verven groen gemaakt en tegen hoogere prijzen verkocht
worden.
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H.1.14. Tegen zekere driften
Lezer, indien gij bij een bijzonder sterk gestel, een opvliegend en grammoedig
karakter hebt, en gij mijne raadgevingen kwaamt inroepen, om die gevaarvolle driften
tegen te gaan, maakte ik u terstond lid van een matigheidsgenootschap; ik schreef u
een eenvoudig en verzachtend voedsel voor en gaf u niets te drinken, dan water.
Ik ben overtuigd, dat op die wijze, het minder rijke bloed, de voorname
levensorganen minder zoude prikkelen en bij gevolg niet zoo licht aanleiding geven
tot de stoornis van het al te vatbaar zenuwgestel.
Hadt gij in plaats van een opbruisend, integendeel een droefgeestig of schrikachtig
karakter, dan zond ik u naar een goed professor der gymnastiek, die u met het
gevoel van gevaar zoude gemeen maken, door wel bereekende lichaamsoefeningen,
en u moed en vertrouwen in het hart storten, met u een juist denkbeeld te geven van
hetgeen de mensch kan, indien hij slechts wil.
Laat het mij hier ook zeggen, dat men de kinderen nooit bang mag maken met het
verhalen van sprookjes; maar hun liever de schrikbeelden uit den geest moet
verdrijven, met hun nooit anders dan in vertrouwen de bloole waarheid voor de
oogen te leggen.
Eene der nadeeligste driften, voornamelijk voor kinderen, is de jaloezij.
Ouders, weest op uwe hoede; gevaarlijke ziekten nemen dikwijls haren oorsprong in
deze drift, en leiden niet zelden tot onherstelbare gevolgen. Kent gij het middel om de
jaloezij van een kind tegen te gaan?
Behandelt uwe kinderen allen op gelijken voet, hebt ze allen even lief en betuigt niet
meer genegenheid aan het een, dan aan het andere; en vooral verzuimt geene
gelegenheid om uw jaloersch kind hiervan te overtuigen.
Wil ik u nog een woord zeggen over den verwaanden, den eerzuchtige, den
hoogmoedige?
Evenals den grammoedige, verwijs ik al die belachelijke persoonaadjes naar het
matigheidsgenootschap en een zacht, en verfrisschend regiem, ten einde een al te
rijk en wild bruisend bloed hun te vatbaar zenuwgestel niet verder van de baan zoude
helpen.
De wandeling, de jacht, het visschen, alle lichaamsoefeningen in het gunstige
jaargetij en daarbij de koude baden zijn voor hen zeer heilzaam.
Dat de ouders wel acht geven, door hun voorbeeld, bij de kinderen niet den
grondslag te leggen van deze verderfelijke driften.
Dat zij hunne kinderen bij elke gelegenheid niet te veel vleien, streelen en
ophemelen. Het kind krijgt zoodoende langzamerhand de overtuiging zijner hooge
waarde, en vindt het zeer natuurlijk, dat het zich door zijne begaafdheden en
volmaaktheden al te zeer van anderen onderscheidt, om met hen in aanraking te
komen. !n die van jongs af ingeprente meening ligt niet zelden de noodlottige
oorzaak, welke in lateren leeftijd regelrecht geleidt naar het gekkenhuis.
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H.1.15. Vergiftiging
Wanneer iemand vergif heeft gebruikt, moet zijne eerste zorg wezen , zonder den
minsten uitstel, hetzelve uit te werpen.
Een goed middel en dat men overal bij de hand heeft, is het gebruik van water, zeer
veel lauw water. Dikwijls gebeurt het dat de maag dezen walgelijken drank en
tegelijker tijd ook het vergif, onmiddellijk naar buiten werpt.
Somtijds ook verkrijgt men hetzelfde uitwerkselmet de keellel, bij middeel eener
veder, zacht te kittelen.
Heeft noch het eerste, noch het tweede middel het gewenschte uitwerksel, zoo dient
er onmiddellijk tot het nemen van een braakmiddel te worden overgegaan, waarna
men het gepaste tegengift toedient.
Door tegengift verstaat men die middelen, welke den mensch weinig of niet kunnen
schaden en de eigenschap bezitten, het genomen vergif te neutraliseren, of in
andere woorden hetzelve te veranderen in iets, dat veel minder of in het geheel niet
meer schadelijk is voor 's menschen lichaam.
Het is gemakkelijk te begrijpen, dat dit tegengift niet altijd hetzelfde kan wezen, en
noodzakelijk moet verschillen volgens den aard van het genomen vergif.
Wij willen in dit hoofdstuk de menigvuldige vergiften niet allen aanraken, maar enkel
spreken van diegenen, welke hier te lande in de werkhuizen, fabrieken en
huishoudens het meeste in gebruik. zijn.
*****

Phosphorus
Wij geven den voorrang aan den phosphorus, aan dat scherp vergif, dat men op de
gelagtafel in de herberg, in elke keuken, op elk kantoor, in het phosphoordoosje van
den rooker, in de zakken van den schoolknaap en den straatjongen , in één woord, in
het bereik van groot en klein aantreft.
Hoeveel phosphorus is er wel noodig om eene vergiftiging daar te stellen?
Niet meer dan 10 tot 15 centigrammen (2 tot 3 oude greinen).
De verschijnselen, welke er onmiddellijk na het nemen van het vergif plaats hebben,
zijn zoo gemakkelijk te onderscheiden, dat wij het onnoodig vinden dezelve hier op te
geven. Ten andere, indien er twijfel bestaat aangaande den aard van het genomen
vergif, is deze twijfel alleen meer dan voldoende, om aan iedereen op te leggen zich
met de behandeling van den vergiftigde niet te bemoeien, en dezelve geheel en
gansch aan den geneesheer over te laten,
Ik veronderstel nu, dat er geen twijfel bestaat over den aard van het vergif, zoo zal
men nooit verkeerd handelen, met den lijder terstond een zoo groot mogelïjke
hoeveelheid lauw water te doen inzwelgen. Hebt gij somtijds ook magnesia bij de
hand
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(Gij kent toch de magnesia, welke men wel eens aan de kinderen in een weinig
suikerwater toedient, tot het wegnemen van zuurdeelen?) Geef dan onmiddellijk
daarvan een lepel, na dezelve in water te hebben gebroken.
Bij gebrek van magnesia, kunnen gomachtige dranken ook met vrucht worden.
toegediend. Eene aanbeveling, welke men niet uit het oog mag verliezen, is in dit
geval, nooit vetstoffen of olieachtige dranken in te geven.
Een braakmiddel kan in dit geval niet te spoedig worden toegediend, men bezige
hiertoe de bekende braakwortel, ipecacuana, en beter nog de tartarus emeticus, het
gewoon braakmiddel. Twee tot drie greinen (of ongeveer zoo veel als men daarvan
op de punt van een mes kan leggen, opgelost in een glas water, waarvan men met
kleine teugen, bij tusschenpoozen van een tot twee minuten, drinkt, zijn voldoende
om de braaklust op te wekken.
Hier houdt echter de zending van den oningewijde op; wat er verder den zieke moet
worden toegediend, is uitsluitend het werk van den geneesheer.
Voor ik eindig, kan ik u echter nog iets mededeelen, dat u misschien in voorkomende
gevallen van nut kon wezen. Men heeft niet lang geleden, belangrijke proeven
genomen met den terpentijngeest als tegengift van den phosphoor.
Zoo dikwijls de proefnemer den phosphooor heeft toegediend, zonder
terpentijngeest, heeft het gegeven. vergif, altijd den dood ten gevolge gehad.
Wanneer hij den phosphoor, en kort daarna deze terpentijn ingaf, is er niets anders
gevolgd, dan eene menigte verschijnselen, welke de vergiftiging van den phosphoor
kenmerken.
Indien de proefnemer nu, onmiddellijk na den phosphoor den terpentijngeest deed
nemen, heeft hij volstrekt niets waargenomen, dan eene zeer lichte onpasselijkheid.
Ik hoor u roepen, lezer:
- Hoe! men neemt proeven met sterk vergif op ongelukkige zieken in een gasthuis?
O, dat is afschuwelijk, dat heet ik moorden!
- Ik heb u niet gezegd dat de proefnemer op menschen werkte; neen, het waren
honden, niets anders dan honden, of andere dieren.
*****
Koperzuur
Ik wil den lezer een enkel geneesmiddel hiervoor aanduiden, in de hoop dat hij met
dit aan te wenden, de werking van het hevig vergif reeds ten deele, misschien geheel
en al zal geneutraliseerd hebben, voor de geroepen geneesheer aankomt.
Zoodra zich de kenteekenen dezer verschrikkelijke vergiftiging opdoen, of zoodra
men slechts kan veronderstellen, dat er of wel bij vergissing, of wel bij een zelfmoord,
koper in de maag is gedroegnn, zal men den lijder terstond eene groote hoeveelheid
gesuikerde melk te drinken geven.
Een drank, die in dit geval het allergelukkigst uitwerksel heeft, is suikerwater met
eiwit.
Om denzelven te bereiden, neemt men het wit van en dozijn eieren, en mengt dat, na
eene behoorlijke klopping, bij middel van een of ander voorwerp, met suikerwater.
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Nauwelijks is de weldadige drank in aanraking gebracht met het vergif, of de
verschrikkelijke pijnen en de lastige brakingen vergezeld van den koperachtigen
walgelijken nasmaak, houden op; en ook de stuipachtige samentrekkingen der
spieren, de hevige hoofdpijn; en draaiingen verwijderen zich om plaats te maken voor
eene betrekkelijke kalmte.
Hebt gij op dit dringend oogenblik geen eiwit, meng dan spoedig een handvol of twee
tarwemeel met een halven liter suikerwater, en geef dit den lijder met volle teugen te
drinken.
Er bestaan tegengiften van een anderen aard zooals dat van dokter Smith, doch
dewijl ik hier raadgevingen schrijf, niet voor geneesheeren maar voor het volk, wil ik
die verschillende voorschriften maar stilzwijgend voorbij gaan.
******
Vitriool
Ik heb eens een zieke ontmoet, die in eene vlaag van zinsverbijstering, door den
drank veroorzaakt, het leven moede scheen. Hij kocht voor eenige stuivers vitriool,
ging uit den winkel de straat op, en zette de flesch met het noodlottig vocht aan den
mond.
Een mijner vrienden was ooggetuige van den zelfmoord., maar nooit zal hij vergeten,
hoe de ongelukkige bij den eersten teug, neergebliksemd, ten gronde viel.
De zelfmoordenaar werd naar het gasthuis gedragen, waar hij, na drie dagen in de
verschrikkelijkste pijnen te hebben doorgebracht, den geest gaf.
Ik heb persoonlijk de lijkopening van den ellendigen dronkaard bijgewoond, al de
deelen welke met het vitriool in aanraking waren geweest, schenen door eene
gloeiende kool geraakt te zijn. Bestond er in dit geval nog hoop, met spoedig
aangewend tegengift, den ongelukkige te redden?
Misschien was de ingedronkene hoeveelheid vitriool in dit geval al te groot en de
verbranding der slijmvliezen van mond, slokdarm en maag, al te diep ingedrongen,
om hierop te hopen; doch ziehier hoe men zich, in elk geval, onaangezien de
hoeveelheid van het vergif: moet gedragen.
Men doet den lijder eene oplossing drinken van magnesia in eene ruime hoeveelheid
water. Bij gebrek van magnesia kan deze door zoete melk, eenige glazen water,
waarin men een weinig spaansche zeep oplost, vervangen worden. Kleine stukjes
krijt geschaafd en opgelost in water, kunnen zelfs in tijd van nood dienstig wezen.
Al deze aangewende middelen ontbinden het vergif en vormen nieuwe chemische
voorbrengselen, welke den mensch weinig of niet schaden. Zoo als men handelt in
de vergiftiging bij middel van vitriool, zal men ook te werk gaan, wanneer iemand
sterkwater (acide nitrique) heeft ingenomen.
Ik ga eene menigte andere soortelijke vergiften stilzwijgend voorbij, dewijl dezelve
niet dan in het apotheek of het laboratorium worden aangetroffen. Terwijl in de
meeste gevallen van vergiftiging het braakmiddel bijna altijd in de eerste plaats zijne
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toepassing vindt, zal men zich echter daarvan niet bedienen, zoo dikwijls men met de
daareven aangehaalde hoofdzouten te doen heeft.
*****
Rattenkruid
Zijt gij in de tegenwoordigheid van iemand, die rattenkruid, orpiment (sulfure
d’arsenic), vliegenpoeder (oxide noir d'arsenic) of rood rattenktuid (realgar)
heeft genomen, geef hem dan onmiddelijk en overvloedig eiwit met water, koude
melk met eiwit of magnesia te drinken.
Gomwater, een aftreksel van lijnzaad of een afkooksel van guimauve, (witte
maluw) en gesuikerd kalkwater kunnen ook met vrucht gebezigd worden.
Verder kunt gij bij middel van een lepelsteel de long omlaag drukken en met eene
pennenveder of een stekje papier de keellel kittelen, ten einde door brakingen het
genomen vergif te doen uitwerpen.
Van het toedienen van zekere tegengiften, welke een welverdienden naam hebben,
zal ik niet gewagen; zonder geneesheer toch kan derzelver aanwending niet plaats
hebben.
*****
Potasch, soda
Wilt gij nu nog weten, hoe gij u moet gedragen, indien gij bij ongeluk eens potasch of
soda, twee bestanddeelen welke men bijna in elk huishouden aantreft, hadt
ingenomen? Neem dan terstond eenige teugen azijn of citroenzuur, een paar lepels
olijf- of amandelolie, doch geen braakmiddel.
*****

Lood
Van de vergiftiging bij middel van lood, wilde ik ook nog een woord zeggen; lood
immers vindt men bijna overal?
Dat vergiftig metaal bestaat in den zoo genaamden loodsuiker (acetate de plomb)
dat men als droogsel in de olieverw bezigt; in het zoogenaamde lesch- of witwater
(eau de foulard), in het ceruis (carbonate de plomb), in de goudschuim
(litharge), in de minium (deutoxide de plomb) als ook in sommige wijnen die met
loodzouten worden vervalscht.
In deze vergiftiging, kan ik u veel minder raden, dan in de vorigen; dewijl bijna al de
tegengiften geneesmiddelen zijn, die u teenemale onbekend en moeilijk te
behandelen zijn voor iemand, die van genees- of artsenijkunde geene kennis heeft.
Laat mij u toch altijd zeggen, dat gij, terwijl men in allen spoed een geneesheer gaat
halen, zeer voorzichtig zult handelen, met terstond een paar lepels olijfolie of
amandelolie te nemen, en u een klijsteer(9) te laten zetten met voornoemde oliën.
*****
9
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Wilt gïj nu nog eenige raadgevingen aangaande de vergiftiging met de, door de
lekkerbekken zoo gezochte kampernoelie? (champignons)
Indien gij van dit gevreesde vergif nooit last wilt hebben, doe zooals ik, en houd de
champignons zorgvuIdig van uwe tafel.
Ik heb een. ingeboren afkeer van die lekkernij, welke Iteïl hedendaags op de
feesttafel niet meer schijnt te kunneri missen. Ja, ik ben bevreesd voor die
geheimzadige planten, omdat tot hiertoe de wetenschappelijke proeven het geheim
nog niet hebben ontdekt, om het onderscheid tusschen eetbare en vergiftige
paddestoelen daar te stellen.
Wel is waar, het is mogelijk de vergiftigste paddestolen onschadelijk te maken, met
dezelve een tijd lang in water sterk te laten koken, of aan dezelve, door de werking
van mijn alcohol of zout hare gevaarlijke eigenschappen te ontnemen Doch dit alles
is toch niet in staat mij geheel en gansch gerust te stellen; het vergif dat de
paddestoel bevat, is ook zoo vlug, en er is zulke onbeduidende hoeveelheid noodig
om de grootste ongelukken te zien plaats grijpen!
In de noorderlijke streken gebruikt men echter onbevreesd alle soorten van
champignons, onaangezien of dezelve uit haren aard goed zijn, of ook de vergiftigste
bestanddeelen bevatten. Na eene gepaste toebereiding, welke men door eene lange
trekking op water, herhaalde afwasschingen, en koking bewerkt, bewaart men de
champignons in zout water.
Ten einde zooveel mogelijk alle gevaar te vermijden, ga ik u eenige kenteekenen
opgeven, waarmede gij voor zooveel zulks mogelijk is, de goede van de vergiftigde
kampernoelie kunt onderscheiden.
Neem nooit kampernoeliën, die een onaangenamen reuk verspreiden, of wier
vleesch waterachtig en niet stijf voorkomt.
Werp ook die terzijde, welke een wringenden, bitteren of peperachtigen smaak
hebben, en ook die, welke bij de doorsnijding van kleur veranderen.
De roode paddestoel, welke zich evenals een schitterende vuurknop aan het oog
vertoont, is allergevaarlijkst; echter bestaat er eene soort, die de franschen orange
vraie noemen, (de eerstgenoemde is de orange fausse) en welke een gezond en
smakelijk voedsel verschaft.
Iets wat opmerking verdient, is dat de vergiftiging niet onmiddellijk na het gebruik der
kampernoelie, maar gewoonlijk slechts eenigen tijd daarna, met al hare
schrikbarende teekenen, verschijnt. Het vergif werkt niet vlug maar met eene
noodlottige zekerheid. In vele gevallen, verloopen er vier of vijf uren eer de
doodsbode opdaagt.
De zieke begint vooreerst te klagen van braaklust, hevige pijnen in het onderlijf,
gepaard met een gevoel van zonderlinge warmte, weldra opgevolgd van brakingen
en stoelgangen. Daarop volgt een brandende dorst en een. toenemende
verzwakking in den slag der polsader. Op dat oogenblik, is de lijder reeds hoogst
waarschijnlijk verloren, ten minste indien het vergif in zekere hoeveelheid in het
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lichaam is gedrongen; en bijna zeker is zijn dood, indien bezwijmingen, koud zweet,
domme slaaplust, zich bij den somberen rouwstoet komen aansluiten.
Het verschrikkelijkste van dit alles is, dat tot den laatsten snak, het verstand van den
lijder bijblijft.
Wat er van zij, zie hier, hoe men zich moet gedragen in geval van vergiftiging.
Vooreerst doet men den lijder herhaalde malen braken; hebt gij daarna een
purgeermiddel, zoo als ricijnolie (een paar lepels) of engelsch zout bij de hand, men
diene dit zonder uitstel toe. Heeft men een fleschje met ether in huis, zoo zoude ik u
aanraden daarvan terstond tot 30 droppelen in een glas water te gebruiken; doch dit
middel moet slechts gebezigd worden, wanneer men de verzekering heeft verkregen,
dat de maag haar geheelen inhoud heeft terug geworpen.
Verdere geneesmiddelen durf ik u in dit hoogst dringend geval niet aanraden; te
meer daar uw geneesheer in dien tusschentijd hoogst waarschijnlijk wel bij het
ziekbed zal zitten.
Nog eens echter herhaal ik mijne raadgeving: doe zooals ik, eet nooit champignons!
*****
Mosselen, kreeften, enz.
Ook met het eten van mosselen, wordt de mensch wel eens vergiftigd. Is het die
zoogenaamde kleine krabbe, welke men in de schelpen dezer weekdieren vindt,
waaraan men de vergiftiging moet toeschrijven? Neen, en zelfs geene enkele, der
door de schrijvers opgegeven oorzaken, verklaart op eene voldoende wijze, hoe de
vergiftiging eigenlijk ontstaat.
Over het algemeen zijn de schrijvers niet ongenegen, de verschijnselen der
vergiftiging in dit geval aan eene zekere lichaamseigenschap (idiosyncrasie) van
den persoon zelven toe te schrijven. Ten einde zooveel mogelijk het gevaar van
onpasselijkheid te voorkomen, ete men in de zomermaanden geene mosselen; en in
geval van vergiftiging, welke zich gewoonlijk kort na het eten opdoet, is een
braakmiddel voldoende om dezelve spoedig te doen verdwijnen.
Op het braakmiddel, geeft men eene hoeveelheid water te drinken en daarna een
goed purgeermiddel. Dikwijls kan men in dit geval volstaan, met een mengsel van
water en azijn, of een glas water met 30 tot 40 droppels ether te drinken.
*****
Steken van bijen, wespen, enz.
Ook de steek van sommíge insecten, zooals van bijen, wespen, hommels, horzels,
spinnen en muggen, kan vergiftig wezen.
De eerste aanbeveling, zooals men licht begrijpen kan, is de uithaling van den angel,
dien het insect in het vleesch heeft achtergelaten. Hierin slaagt men door herhaalde
zijdelingsche drukkingen, of met een of ander doelmatig werktuig, eene fijne tang of
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naald te gebruiken en, beter nog met het zetten der zoogenaamde koppen
(ventouses).
Ook kan men het gestoken deel herhaaldelijk afwasschen met water, waarin men
eenige droppels ammoniac giet. Eenige droppels perchloruur de fer, welke men
hedendaags in vele huisgezinnen aantreft, of wasschingen met chloorkalk worden
met vrucht gebezigd.
In geval men geen dezer middelen bij de hand heeft, neme men zijn toevlucht tot het
opleggen van een fijn doekje in amandel- of olijfolie gedoopt.
******
Alcohol
Ik eindig met eene vergiftiging, welke zeer dikwijls voorkomt en de aandacht des
lezers ten volle waardig is; ik bedoel de vergiftiging door sterke dranken.
De dronkenschap mag als het eerste kenmerk dezer vergiftiging beschouwd worden;
daarop volgen eene volledige gevoelloosheid, verlamming der ledematen, roodheid
en zwelling van het aangezicht; een ronkende naar den drank ruikende adem.
De dronkaard, die zich zoo heeft vergeten, dat hij tot die walgelijke verdierlijking is
overgegaan, is wel wezenlijk vergiftigd.
Ten einde hem zoodra mogelijk uit dien toestand, welke niet altijd zonder
gevaar is, te doen opstaan, zal men eerst en vooral een braakmiddel toedienen en
hem daarna lauw water te drinken te geven. Eenige teugen water, waarin men 10
druppels ammoniac giet, hebben gewoonlijk een goeden uitslag. Klisteeren(10) van
water met een handvol keukenzout, wasschingen, (voornamelijk van het hoofd,) met
koud water, wrijvingen der huid en dergelijke middelen kan men in elk geval
aanwenden.
Men vergete echter niet dat deze soort van vergiftiging niet altijd ger egeld afloopt.
Meer dan eens ben ik ooggetuige geweest van dergelijken toestand, waarin al de
reeds aangehaalde kenmerkenbleven aanhouden, totdat de dood een einde kwam
maken aan dat walgelijk toonrrl.

10

Klisteer of klysma of lavement of darmspoeling: synoniemen voor de handeling waarbij men via de
anus met een recipiënt met slangetje een spoelvocht in de dikke darm brengt om die te reinigen of een
hardnekkige verstopping op te lossen. K.M.
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H.1.16. Slapeloosheid der kinderen
Men spreekt somtijds van kruisen in het huishouden, maar grooter kruis, dan
kinderen die niet slapen, bestaat er in de wereld niet.
Indien de baker of de kindermeid slechts alleen het slachtoffer waren van het
aanhoudend geschreeuw van den kleinen huisbaas, (want baas is hij in den vollen
zin des woords) ware het kruis nog dragelijk, doch heel de familiekring moet zijne
rust voor de willekeur van den kleinen levenmaker opofferen.
Doch laat ons eens zien, waarom de kleine zoo aanhoudend schreeuwt en maar niet
wil slapen, hoe hard men ook met de wieg schommelt, hoe lang ook de baker en de
kindermeid hem op de knieën sussen en hoe lief zij ook telkens al wederom een
nieuw lied aanheffen. (O, indien men eens al die liederen der kindermeiden en der
bakers bij het vervelend getiktak der wieg! O, indien men eens alles wist, voor men
zich in den huwlijkskluister laat vastklinken!)
Doch zou de kleine ook misschien voor vermaak wakker blijven? Dit is niet
waarschijnlijk, dewijl in het bestaan van het kind niets natuurlijker is, dan de slaap.
De kinderjaren zijn de jaren van zwakheid; ja, elk oogenblik, om zoo te spreken, moet
het kind de noodzakelijkheid gevoelen om maar altijd krachten bij te winnen.
Daarom ook is slapen en eten zijn eenigste werk: hierdoor moet het leven en steeds
groeien.
Wanneer dus de kleine volstrekt niet slaapt, moet er hier of daar in zijn lichaam eene
oorzaak bestaan, welke wij gaan trachten op te sporen.
Vooreerst zal ik vragen of de minne die den kleine zoogt, zelve wel volkomen gezond
is? Of zou hare melk misschien geene eigenschappen hebben, welke de
spijsverteering min of meer verhinderen? Is die melk niet al te prikkelend, wrang of
bitterachtig?
Wordt het kind, in de plaats van met moedermelk, met kunstvoedsel groot gebracht,
zoo zal ik u vragen, of dat voedsel niet al te zwaar is, om door de teedere organen
bewerkt en verteerd te worden? Want het zal niemand bevreemden, dat het
onvolkomen verteerd voedsel aanleiding moet geven, nu eens tot lastige
verstoppingen, dan wederom tot uitputtende stoelgangen, en vandaag de oorzaak
wordt van kramppijnen in de ingewanden, morgen van aanhoudende brakingen of
andere kenmerken eener lastige spijsverteering.
Ook wilde ik in dit geval wel eens onderzoeken, of de kleine door de natuur niet met
een hoogst prikkelbaar zenuwgestel is bedeeld, en het juist daarbij kont, dat hij zoo
onrustig is.
Vader en moeder zijn misschien ook wel zeer zenuwachtig, en in dit geval zou ik de
opmerking maken, dat kinderen van dergelijke ouders niet zelden het gebrek hebben
van te weinig te slapen.
Laat mij nu nog verder eenige vragen doen, ten einde de oorzaak dier voortdurende
slapeloosheid te ontdekken.
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Bevindt het kind zich niet in dien leeftijd, dat het doorbreken der tanden zoo dikwijls
hevige stormen veroorzaakt?
Hebt gij nooit waargenomen, dat er groote wormen, of ook somtijds kleine wormpjes
langs het darmkanaal worden afgedreven?
Hebt gij nog niet opgemerkt dat de zuivering der darmen en de waterloozing somtijds
met pijnen gepaard gaan? Of dat door de aanraking der prikkelende pis, de huid van
den kleine op zekere plaatsen vurig rood wordt?
Moeder, houdt gij den kleine wel rein en zuiver, en trekt gij hem, zooals het behoort,
wel dikwijls genoeg versch gewasdsen kleêrgoed aan?
Hebt gij nu al deze aangehaalde oorzaken met oplettendheid nagegaan, dan zult gij
hoogstwaarschijnlijk reeds ontdekt hebben, waarom de kleine met zijn gedurig
geschreeuw het huis onderste boven zet, en zijn hoofdje niet tot rusten wil
nederleggen.
Hebt gij nu eenmaal de oorzaak gevonden, dan ook hebt gij op het oogenblik het
middel bij de hand om het kruis, dat u zoo lang heeft geplaagd, ter zijde te schuiven;
moet ik u zeggen dat alles kan verholpen worden met de aanleidende oorzaak zoo
spoedig mogelijk te verwijderen?
Of zoudt gij liever den raad volgen der baker, der buurvrouwen en wijsneuzen, die,
onaangezien met welke oorzaak zij te doen hebben, de kinderen onmiddellijk eene
zekere hoeveelheid slaapsiroop ingeven.
Of well wilt gij eenige heulbollen in water koken en dit afkooksel met suiker
gemengd, aan uw kind te drinken geven?
Pas op! Niets is voor de kinderen gevbaarlijker dan dergelijke middelen.
Menige moeder vond eenige uren na onvoorzichtig een slaapmiddel te hebben
ingegeven, een lijk onder het wiegkleed.
Ook moet ik u opmerken dat gij met heulsap aan uw kind te geven, gevaar loopt zeer
nadeelig te werken op de verstand vermogens en derzelver latere ontwikkeling.
Neem dus eens en voor altijd als een geheiligde stelregel aan, nooit in welk geval het
ook moge wezen, zonder voorkennis van den geneesheer, slaapmiddelen toe te
dienen. En wat zoude dat middel u toch ook baten, indien het kind onrustig en
slapeloos is, omdat het bijv. een al te zwaar en te overvloedig voedsel gebruikt? Of
omdat er in den aarsdarm van die kleine wormpjes aanwezig zijn, die door hunne
aanraking eene onverdragelijke kreveling veroorzaken? Zoek dus altijd de oorzaak
eer gij, zonder de tusschenkomst van den dokter, een middel zoudt aanwenden, om
uw kind te doen slapen.
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H.1.17. De nachtmerrie
Lezer, indien gij de nachtmerrie slechts kent, omdat gij misschien veel daarvan hebt
hooren vertellen, kunt gij van dat vervaarlijk ding moeilijk meepraten; ik beklaag u,
indien gij bij ondervinding met dat ijselijk. spook bekend zijt.
Wat Is dan de nachtmerrie?
Verbeeld u dat gij in uw ledikant ligt en rustig slaapt.
Eensklaps komt er een afschuwelijk spookverschijnsel, bijv. een oud, afzichtelijk wijf
met vlammende oogen, gelijk een duivel, met ooren zoo als een muilezel, over u
heen liggen en u de keel bijeen drukken.
Ofwel, het is eene reusachtige kat, die eenige oogenblikken, met de snelheid des
bliksems door uw bed springt, in een hoek op u blijft loeren en daarna zich als een
stuk lood op u laat nedervallen, om u met hare krachtige pooten de borst vast in een
te drukken.
Ofwel, het is een leelijk monster, een gevleugelde draak, die tegen den troon van uw
ledikant hangt, vuur en vlam naar beneden spuwt en eindelijk op uwe borst neêrvalt.
Het is de nachtmerrie, die door eene felle drukking u belet adem te halen, u in de
onmogelijkheid stelt een woord uit te brengen, of een enkel lid te verroeren.
Moet ik u zeggen dat gij droomt?
Ja, gij droomt.
Gedurende dien akeligen droom, welke gewoonlijk niet lang aanhoudt, komt het u
voor dat gij gaat stikken; de adem is kort, stuipachtig en vergezeld van een benauwd
gekerm. De minste beweging, het geroep van iemand die u hoort, het zien van een
brandend waspitje of de schemering van het maanlicht door het venster zijn
voldoende, om u te doen ontwaken.
Er zijn van die droomers, welke met koud zweet bedekt, wakker worden; anderen
roepen om hulp, of weenen zonder het gedurig snikken te kunnen doen ophouden.
Sommigen lijden aan ontzettende kloppingen van het hart en zijn zoo vermoeid in
hunne ledematen, alsof zij den zwaarsten arbeid verricht hadden.
Dit alles is het uitwerksel van een droom; ja, maar het gebeurt wel eens, dat die
sombere verschijnsels zich zelfs gedurende den dag, buiten den slaap, opnieuw
veropenbaren.
Zoo heeft men het geval waargenomen, dat den ongelukkigen droomer het visioen,
hetwelk hem des nachts op de borst zat, ook gedurende zijne bezigheden voor den
geest verscheen. Het visioen deed zulk een hevig uitwerksel op hem, dat zijne
wezenstrekken, de uitdrukking van een onbeschrijfelijken angst aannamen, en er
eene onrustbarende benauwdheid volgde, gepaard met een gevoel van verworging.
Wij willen hier niet spreken van de nachtmerrie, welke veroorzaakt wordt
Garereowaakt wordt door het bestaan van verouderde borst- of hartkwalen; hij die
deze kwalern draagt,heeft natuurlijk de gelegenheid van tijd tot tijd een geneesheer
te zien, die door eene doelmatige behandeling wel zal trachten het lastige spook der
verbeelding van zijnen patient te verwijderen.
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Doch, ziehier wat men doen moet, wanneer men in volle gezondheid, somtijds met
het bezoek der vreeselijke nachtmerrie geplaagd wordt.
Ga nooit slapen met al te volle maag, of liever, neem bij uw avondmaal de voorzorg
zeer matig te zijnen u te bevredigen met dat soort van voedsel, hetwelk door de
maag gemakkelijk en spoedig verteerd wordt.
Leg uw hoofdkussen zoodanig, dat uw hoofd niet te veel naar beneden zakt, maar
integendeel altijd verheen ligt, ofwel leg u op eene der zijden, met voorzorg het hoofd
niet te laten beneden zakken.
Gtracht uw moreel gestel zooveel mogelijk bdaard te houden: verwijder uit uwen
geest elke oorzaak van verdriet en hevige aandoening, welke aanleiding zou kunnen
geven tot de ontroering der zenuwen.
Ouders, indien gij kinderen hebt, verbiedt dan zorgvuldig aan de meiden sprookjes te
vertellen die hen bang maken, en zoo doende de oorzaak kunnen worden dat de
vervaarlijke nachtmerrie de slaapkamer binnendringt.
- En wanneer dat ijselijk ding gedurig, in weerwil der hier opgegeven middelen toch
altijd wederkeert?
Ik heb eens iemand gekend, die dikwijls op eene geduchte wijze werd aangevallen
door het podagra(11), en die des avonds met een dokter in den herberg een glas bier
drinkend, zei:
-Dat verwenscht podagra begint mij weer op het lijf te vallen; dokter, wat zoudt gij
daartegen doen?
-Ik? was het antwoord, ik zou eenen dokter raadplegen.
Lezer, doe dat ook, indien de nacdhtmerrie gedurig mocht wederkeeren!

11

Podagra: jicht, “voetangel”. K.M.
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H.1.18. Kwakzalvers
Hij, die de genees- of artsenijkunde onwettig uitoefent, is een kwakzalver; hij die de
noodige studiën heeft gedaan en een diploma bezit, maar de geneeskunde uitoefent
met bedrog of behulp van leugenachtige aankondigingen in de dagbladen of elders,
of met valsche goedkeuring van geneeskundige commissiën, geneesmiddelen
verkoopt, is ook een kwakzalver; en hij, die groote heer, die beweert een
familiegeheim voor deze of gene kwaal te kennen en dat aan den arme uitdeelt, (ik
neem zelfs aan dat het geschonken wordt) is ook nog een kwakzalver. Er bestaat
dus meer dan eene soort van menschen, die uit schandige eigenbaat, ten koste der
gezondheid van anderen, de onwetendheid van het volk exploiteeren.
Ik zeg, het volk; meent gij ook dat ik daarmede de lagere volksklas alleen bedoel? O,
gij, groote heeren en Mevrouwen, gij allen, die in de hoogere kringen te huis behoort,
zijt immers ook niet geheel vrij van een belachelijk vooroordeel; ook gij raadpleegt
immers dezekwakzalver en laat het mundus vult decipi (12) op u toepassen
Doch laat mij een overzicht houden over de verschillende soorten van kwakzalvers.
Op de eerste plaats verschijnt voor ons oog de koning der kwakzalvers: op de
jaarmarkt staat zijn paleis; het is eene oude, opnieuw geschilderde koets met
portieren, waarop het adellijk schild van den eersten eigenaar nog zichtbaar is.
Bovenop het rijtuig zitten een half dozijn muziekanten, die met trompet, trombonne
en trom het volk. rondom het paleis roepen. Voor in het rijtuig staat de kwakzalver;
nevens hem aan een nagel hangt een menschengeraamte, en voor hem staan
groote glazen bokalen, waarin oo wijngeest(13), kinderen met twee hoofden, het hart
van een mensch en dergelijken bewaard worden. Hij is in het zwart gekleed en
draagt een witten halsdoek; op zijn vest slingert eene gouden ketting, en aan zijne
vingeren glinsteren eene menigte ringen met edele of onedele gesteenten.
Hij heeft de heele wereld doorreisd, spreekt verscheidene talen en is lid van de
academie van geneeskunde en een aantal wetenschappelijke genootschappen. Hij is
rijk, zeer rijk en laat aan de verbaasde boeren groote beurzen met geld zien, ten
bewijze, dat hij geen kwakzalver, maar een echt dokter is, die zijn vak uitoefent, niet
om geld te winnen, maar uit bloote liefhebberij en menschlievendheid. Hij verkoopt
geneesiniddeleu voor allerlei ziekten en voornarnelieik voor honderde verouderde,
ongeneesbare kwalen, waar mede natuurlijk de dokters geen raad weten.
O, indien de gapende boeren rondom het paleis van den kwakzalver geschaard,
eens wisten dat de fleschjes, daar te koop gesteld, bereid worden uit een aftreksel
van roode koolen met eenige druppels wijngeest! En dat de wonderdokter poeders
verkoopt, die niet meer waarde en ook niet meer kracht hebben dan schuurzand!
Doch hoor den kwakzalver maar altijd voortzwetsen: koningen en prisen heeft hij
behandeld en gnezen. En tot belooning kreeg hij van hen groote sommen gelds en
schitterende eereteekens. Hij verhoopt zijne fleschjes met veelkleurige etiketten
tamelijk duur; ook zijne poeders laat hij aan hoogen prijs betalen, dat bekent hij, doch

12
13

Het volk (de wereld) wil bedrogen worden. K.M.
Wijngeest: ethylalcohol: hetgeen overblijft na het destillere van wijn. Ook spiritus genoemd. K.M.
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de geleverde geneesmiddelen werken ook zoo zeker, dat men dezelve als letterlijk
geschonken mag beschouwen.
De kwakzalver met zijne adellijke vormen is eigenlijk niet van de gevaarlijkste soort;
hij verschijnt slechts eens, niet meer, op de jaarmarkt. Nooit zult gij hem weerzien,
want hij weet wel dat, bij zijne tweede verschijning, zijn vlieger niet meer zou opgaan.
Er is eene andere soort van kwakzalvers, die ook op de jaarmarkten verschijnen,
maar voornamelijk des zondags bij het uitgaan der diensten aan de kerkdeur gezien
worden. Hij staat op eene bank of een bierton; naast hem heeft hij een paljas die de
trompet blaast.
De kwakzalver heeft een krans van tanden aan een touwtje geregen, om den hals
hangen, en evenals de voorgaande, eene menigte ringen aan zijne vingeren.
In zekere omstandigheden zal hij zeer goed, eer hij tot het volk spreekt, beginnen
met een kruis te maken, iets wat hem de honderde gapende toeschouwers stellig
nadoen. Zijn inzet is onveranderlijk altijd dezelfde:
“Beminde toehoorders, roept hj declamerend; het is vandaag de laatste maal, dat ik
in uw midden verschijn, om u mijne geneesmiddelen aan te bieden...
Op het einde zijner toespraak toont hij zijne wonderpoeders en kruiden.
Dit poeder is onfeilbaar tegen de maagpijn, verslapping der ingewanden en allerlei
soorten van zenuwkwalen.
Dit fleschje hier, verdrijft de hoofdpijn, kliergezwellen en jichtpijnen, in dit pakje
kruiden zit eene onbeschrijfelijke geneeskundige kracht tegen den buikloop, het
podagra en de stuipen der kinderen.
Gij vraagt hoe duur hij zijne geneesmiddelen verkoopt?
-Vijftig centen? Roept hij, een pakje kruiden in de hoogte stekend; neen, vijfentwintig
centen? Ook niet! Neen, ik verkoop ze niet, ik geef dezelve letterlijk weg voor den
onbeduidenden prijs van vijf centen! Vijf centen! Wanneer men de gezondheid en
het leven lief heeft?!
Er steken 20 boeren de hand uit om een pakje van dat wonderdoende geneesmiddel
te koopen; doch neen, men moet geduld hebben,daar ginds in de menigte heeft de
kwakzalver een man bemerkt, die er zoo bleek uitziet. Hij moet ziek, doodziek zijn, en
naar zijne houding en de zonderlinge uitdrukking der oogen te oordeelen, moet hij
lijden aan hevige kramppijnen.
-Kom, vader, brave man, ik wil u helpen!
Daar komt een oude, arme kerel vooruitgedrongen naar den kwakzalver.
Inderdaad, het is zooals deze gezegd heeft: de man heeft kramppijnen in den buik.
Hoe iemand dat van zoo ver kon raden, ja, de kwakzalver moet een door en door
knap man wezen!
De lijder (in wien den lezer gemakkelijk een handlanger heeft herkend), krijgt eenige
droppels uit een heel, heel lein fleschje, maakt eenige bewegingen met handen en
voeten (want de droppels werken ook zoo hevig!) en in eene minuut, bij het juichen
der menigte, geheel genezen!
Dan eerst begint hij zijne waar te verkoopen, kiezen uit te trekken, wratten te
verdrijven en eksteroogen snijden.

Mentor

77

Dewijl deze soort van kwakzalvers zich met eene onbeduidende winst bevredigt, zal
hij een paar malen in het jaar kunnen wederkeeren, ten minste indien de politieagent
hem zulks niet komt beletten.
Dewijl hlij tweemaal terug komt, is hij tweemaal zoo gevaarlijk als de eerste
kwakzalver.
Er zijn ook gediplomeerde dokters, welke alle eer en waardigheid met de voeten
treden en zich bij de reeds genoemde soort van kwakzalvers aansluiten. Het zijn die
ontaarde zonen van Esculaap, die bedrog en leugen voor grondbegin nemende, het
lichtgeloovig publiek exploiteeren met aankondigingen in de dagbladen, met
bekendmakingen en bewijsschriften van genezingen die nooit hebben bestaan, van
geneeskundige commissiën of academies waarmede zij nooit eenige betrekking
hadden.
Deze heeft eene onfeilbare drank tegen honderden kwalen, waarmede paus, keizer
en koning zijn genezen, en hij toont brieven, waarin al die groote persoonaadjes
bedanken voor het uitmuntend geneesmiddel.
Gene verkoopt pillen, welke nooit hun uitwerksel missen tegen allerlei soorten van
geheime ziekten, en zalf, die alle wonden, zweren, en puisten onmisbaar geneest.
Wacht u voor die soort van kwakzalvers, die hunnen troon op de vierde bladzij der
politieke bladen hebben opgericht. Zij berokkenen oneindig veel kwaad, niet door de
geneesmiddelen welke zij opveilen, want deze zijn gewoonlijk gansch onschadelijk;
maar door een valsch vertrouwen dat zij den lijder hebben ingeboezemd.
Waarom zou deze de hulp van een geneesheer inroepen? als hij niet in het bezit van
een geheel arsenaal fleschjes, likpotjes, poeders en pillen hem door den
alvermogenden dokter (volgens den zieke een echt, een bekwaam, gediplomeerd
dokter) toegezonden
In tusschentijd doet de ziekte, welke zich om de schadelooze middelen van den
wonderdokter niet bekommert, maar altijd voortgang, en is weldra zoo ver gevorderd,
dat de kunst volstrekt onmachtig is geworden, nog iets aan dien doodelijken toestand
te veranderen.
De lijder heelt bij den gediplomeerden kwakzalver zijn geld en ook de kans verloren,
om zijne gezondheid nog ooit weder te krijgen.
Hier heb ik nog eene andere soort van kwakzalvers; steden en dorpen krioelen er
van. Hier woont eene dame die met haar balsem alle soort van wonden geneest, en
met een oogwater, hetwelk een kostbaar familiegeheim is, nooit mislukt in het
behandelen van onaangezien welke oogziekte
Die baron daar, die landheer ginder, kennen een onfeilbaar middel tegen de koorts ,
tegen de waterzucht en meer andere, door den dokter ongekende ziektes.
Evenals de dame verkoopt hij niets; hij geeft het den arme ten geschenke.
Beiden zijn van dien kant minder schuldig, dan de kwakzalver op de jaarmarkt en in
de politieke dagbladenmaar stellig komen zij mij belachelijk voor.
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De dame, de baron en de landheer beweren enkel uit menschlievendheid de
geneeskunde uit te oefenen; indien gij wezenlijk menschlievend zijt, waartom laat gij
dan de uitoefening der geneeskunde niet over aan hem, die geregelde academische
studiën deed en ondervinding heeft verkregen in zijn vak?
Of zijt gij zoo slim, zoo verstandig, dat gij zonder u ooit op het vak te hebben
toegelegd, zooveel weet als de dokter, die heel zijn,leven aan de kunst toewijd?
Gij weigert alle belooning en daarom denkt gij geen kwakzalver te zijn? Gij neemt
geen geld aan, dat beken ik, doch gij rekent op eene andere belooning, namelijk de
eer.
O, indien gij niet ijdel en eerzuchtig waart, mevrouw, baron of dorpsgroote,
wijsneuzen van alle standen, moest gij u niet met ongekende dingen willen bemoeien
en liever den arme, die toch altijd kosteloos door het weldadigheidsbureel wordt
geholpen, aanraden den dokter te raadplegen, die somtijds naast zijne deur
woont.(14)
Nog wil ik eene laatste soort van kwakzalvers aanwijzen, het is de pisbeziender (de
pislezer).
Een grooter bedrieger, een schaamteloozer afzetter, een gewetenloozer roover
bestaat er in de samenleving niet, en juist daarom werp ik hem die scheldnamen toe,
omdat de pisbeziener dikwijls een gediplomeerd dokter is, die geheel onwetend in
zijn vak, zijn toevlucht neemt tot die schandige bedriegerijen, terwijl voor hem de
naam van dokter enkel bestemd schijnt te wezen om, onaangezien op welke wijze,
veel, zeer veel geld te verdienen.
Hij weet wel, dat het aan niemand gegeven is, in de kleur, de helderheid of verdere
eigenschappen der pis den aard eener ziekte te ontdekken; hij weet wel, dat hij
slechts een enkel, altijd onveranderlijk en hetzelfde krachteloos middel voor de meest
verschillende kwalen toedient; hij is overtuigd, dat hij menigen zieke, bij gebrek aan
doelmatige behandeling in het graf helpt; maar om al deze ernstige beweegredenen,
die een braaf man eeuwig op het geweten zouden drukken, bekommert zich de
pisbeziener niet; geld, veel geld winnen, is zijn eenig doel.
De verantwoordelijkheid van dat slag van gevaarlijke dokters is oneindig groot, en
iets wat mij altijd nieuwsgierig maakt, is de gedachte, welk verschrikkelijk vonnis in
den oordeelsdag over hem zal worden uitgesproken.

14

Hier voelt ge als lezer duidelijk dat Snieders zich persoonlijk “gepakt” voelt: hij als universitair
gediplomeerd geneesheer met vele jaren ervaring, kan het eenvoudig niet hebben dat een “leek” zich
mengt in het debat. Een zeker standsbewustzijn? Of de eer van het medisch korps die op het spel
staat? Gezondheidszorg is het monopolie van de artsen! Overigens is het een Neder lander die aan
het woord is, die een zekere vrijmoedigheid vertoont. De Vlaamse artsen in die tijd, en zeker de
Kempense, zouden nog liever hun tong afgebeten hebben dan hun ongenoegen publiek te maken.
K.M.
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H.1.19. De vijt (15)
Wie kent die smartelijke ontsteking in de toppen der vingeren niet? En wie heeft niet
hooren spreken van de honderde geneesmiddelen, welke door de wijsneuzen en de
kwakzalvers van allerlei soort, worden vooruit gezet?
De hoefsmid, zegt men, heeft eene zalf die stellig de ziekte geneest; de barbier
wiens overgrootvader een plattelands heelmeester was, heeft van de familie een
onfeilbaar recept geërfd; de koster van dit of dat dorp verkoopt pleisters, die altijd
raak zijn; een ander schriftgeleerde doet u een potje bij de hand uit terpentijn,
brandewijn en eirood zamengesteld en verzekert, dat zijn geheim u eene spoedige
genezing zal aanbrengen.
Ik ken ook nog van die belachelijke moeiallen, welke u aanraden, vooreerst nooit
voor de vijt bij een heelmeester te rade te gaan, maar heel eenvoudig den lijdenden
vinger in een uitgehaalden kikvorsch te steken.
Mag ik u een goeden raad geven, zoo gebruik nooit, een zoogenaamd straatmiddel
in eene ziekte, welk, wel is waar zeer onbeduidend voorkomt, maar bij eene
ondoelmatige behandeling, na langdurige smarten, dikwijls de verminking der hand
ten gevolge heeft. Ht volgene zal u mijne bezorgdheid in dit geval zeer helder
verklaren.
De zetel der vijt is in den top der vingers, te beginnen van de huid tot aan het
beenvlies. Ontstaan, onmiddelijk onder de huid, is de vijt niet zeer pijnlijk en ook niet
gevaarlijk, doch wordt smartelijker en ook gevaarlijker, naarmate zij haren oorsprong
dichter bij het beenvlies neemt. Het is daar dat men de ziekte dikwijls met het verlies
van een vingerlid, de gewichtsverstijving of ook met het koudvuur ziet eindigen.
Ten einde zooveel mogelijk deze zeer ernstige gevolgen te vermijden, ga ik u met de
meest bekende oorzaken der vijt bekend maken. Vooreest tracht nooit de toppen der
vingeren met spelden, doornen, naalden of andere scherpe werktuigen te prikken, en
vermijd vooral dat er ooit eene splinter binnen in het vleesch dringe. Stel u ook niet
bloot dit, bij uitstek gevoelig, deel der hand te kwetsen en wat nog erger is te
pletteren.
Blijf met uwe vingeren uit al te heet water; snuit nooit met vinger en duim de kaars,
en laat uwe hand nooit het werk der vuurtang verrichten. Den rooker raad ik sterk af,
met den vinger de brandende pijp vast te stooten, en tot den kantoorbediende zeg ik,
altijd voorzichtig te wezen, dat er geen brandende lak(16) op zijne vingeren valle.
Dikwijls ontwikkelt zich de vijt zonder gekende oorzaak; is het daar vandaan dat de
franschen haar het mal d'aventure noemen?

15

In de wandeling het fijt, in het fransch: panaris. N.v.d.a.
Kantoorbedienden en brandende lak? Snieders bedoelt de rode zegellak die gebruikt werd om b.v.
een briefomslag te verzegelen, of om een lint aan een akte te bevestigen. Het vierkante staafje rode
zegellak werd aan de punt verhit tot die smolt en begon te druipen, zoals kaarsvet. Als de te
verzegelen plaats met voldoende lak bedekt was, drukte men zijn zegelring in de nog zachte lak als
bewijs van authenticiteit. Dit systeem is volkomen buiten gebruik geraakt. K.M.
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Wat er van zij, indien gij eenmaal het ongeluk hebt met de vijt kennis te maken, stel
niet uit, een kundig heelmeester te raadplegen. Het is aan hem, en niet aan de
belachelijke straatdokters, te beoordeelen, of de ziekte oppervlakkig of diep in het
vleesch is gedrongen, en eene onbeduidende behandeling of eene onvermijdelijke
heelkundige operatie vordert.
Bevindt hij dat de vijt slechts onder de huid zit, zal hij u eenige eenvoudige middelen
voorschrijven, welke na korte behandeling, het zieke deel in zijn vorigen toestand
zullen terug brengen. Is de vijt diep in den vinger gedrongen, stel u er dan niet tegen,
indien de heelmeester zijn snijmesje voor den dag haalt, en u eene kleine operatie
wil doen ondergaan.
Hij, die de punt van zijnen bistouri tot in den zetel der ontsteking flink weet te doen
doordringen, zal u het zekerst genezen, en bijna nooit zult gij zoodoende
blootgesteld zijn aan de gevolgen van eene verwaarloosde en slecht gepaste
behandeling.
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H.1.20. Nachtwandelaars (slaapwandelaars)
-Och, dat is toch een eeuwigdurende onrust dokter! Een mijner zoonen verlaat bijna
elken nacht zijn bed, loopt het huis rond en somtijds ook wel de straat op. Gisteren
nacht zat hij ongekleed in de dakgoot, van waar hem de knecht, met gevaar van
beider leven, heeft weggehaald. Eenige dagen geleden, heeft hij zonder het te
weten, heel den nacht zitten schrijven aan het werk, hem daags te voren door zijra
professor opgelegd, en zonderling! hij heeft in zijn slaap latijnsche verzen gemaakt,
die een Virgilius zouden beschamen.
's Morgens, bij zijn ontwaken, kan hij zich niet herinneren, dat er in den afgeloopen
nacht iets bijzonders is voorgevallen. Ook gebeurt het wel eens, dat hij zich des
nachts aankleedt, in een aangrenzend vertrek een flobertkarbijn neemt, en zoo
gewapend door den donkeren tuin gaat wandelen om vinken en musschen te
schieten.
Iets wat onbegrijpelijk voorkomt, is dat hij op zijne nachtwandelingen, en zelfs
wanneer hij schrijft, de oogen gesloten houdt, en nogtans gaat, wandelt en schrijft hij
even alsof hij dat alles deed met opene oogen en bij helderen dag.
Daarom ook moet zijn gevoel in een hoogen graad ontwikkeld zijn; zou het met
behulp van dit zintuig wezen dat hij zijn gezicht, gehoor, en den reuk kan derven?
Er gaat bijna, geen nacht voorbij of heel het huishouden is te been, ten einde gereed
te zijn om den armen droomer (want dat is toch droomen) tegen elk gevaar te
beveiligen.
Eenmaal echter gebeurt hem een ongeluk; in een onbewaakt oogenblik valt hij van
het dak of uit een venster, dat hij voor eene deur had genomen. Nog een kind zijnde,
was hij geen nachtwandelaar; is het waar, dokter, dat al deze zonderlinge
verschijnselen niet eigen zijn aan kinderen?
-Dat is zoo, het zijn voornamelijk aankomende jongelingen, bij wie men het
nachtwandelen het meeste aantreft. Groote menschen zijn zelden en grijsaards bijna
nooit daarmede behept.
Men treft het somnambulismus voornamelijk aan bij hen, die eene al te sterke
verbeeldingskracht bezitten, in een jeugdigen leeftijd reeds misbruik van sterke
dranken maken en een al te overvloedig en prikkelend avondmaal gebruiken.
Ook wordt hetzelve wel eens bevorderd door de aanhoudende en tot laat in den
avond gerekte studie, alsook door de werking der driften, zooals droefheid,
gramschap, woede, wraak, nijd en anderen.
Misschien is het u bekend dat die toestand, welke men “natuurlijk somnambulismus"
noemt, ook kunstmatig kan worden voortgebracht, en bekend staat onder den naam
van dierlijk magnetismus of Mesmerismus, van Mesmer, den alom bekenden
magnetiseerder der voorgaande eeuw.
Doch dewijl het hier niet de plaats is om daarvan meer uitgebreid te spreken, wil ik
liever nog een woord zeggen, hoe men den nachtwandelaar moet behandelen.
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Het gebeurt wel eens, dat bij iemand de vallende ziekte een tijd lang bestaan
heeft, en na derzelver verdwijning, vervangen wordt door het nachtwandelen.
In dit geval zou ik u aanraden, niet al te sterk op de genezing aan te dringen, en
liever de behandeling uit te stellen tot dat er volstrekt geene vrees meer kan
overblijven, dat de verdwenen ziekte, tienmaal erger dan het nachtwandelen, nog
konde terugkeeren.
In dien tusschentijd zoude de behandeling enkel moeten bestaan in het nemen van
voorzorgen, ter voorkoming van ongelukken. Zoodra echter de tijd daar is, dat men
den terugkeer der epilepsie niet meer heeft te vreezen, kan men tot de volkomene
kuur van het somnambulismus overgaan.
Bij een oplettend waarnemer blijkt het somtijds, dat de nachtwandelaar het hoofd niet
juist vrij heeft; in andere woorden, dat er zekere aandrang naar dat orgaan plaats
heeft; in dit geval kunnen eene aderlating of een applicaat van bloedzuigers aan het
hoofd, of liever somtijds aan den aarsdarm zeer dienstig wezen.
Hebben wij te doen met eene bovenmatige prikkelbaarheid der zenuwen, welke hier
als aanleidende oorzaak moet beschouwd worden, zoo zullen frissche baden, en
eenige zenuwstillende geneesmiddelen, door den geneesheer voorgeschreven, zeer
te pas komen.
Overigens geve men den slaapwandelaar eerder een hard, dan een zacht bed, hem
tevens aanbevelende, zijn hoofd altijd tamelijk hoog op het hoofdkussen te leggen.
Ook zoude ik hem aanraden des avonds zeer weinig; of liever in het geheel niets, te
gebruiken, over het algemeen zeer matig te leven, weinig verhittend voedsel en
vooral nooit geestrijke dranken te drinken.
Reizen, jagen, visschen, groote wandelingen in de vrije lucht, in een woord al wat
den zieke een aangenaam verzet, gepaard met lichaamsbewegingen kan
verschaffen, mag niet worden verwaarloosd.
Indien gij den nachtwandelaar niet in persoon kunt bewaken, is het uiterst voorzichtig
des nachts de kamerdeur en ook de vensters zorgvuldig gesloten te houden en
daarbij alles weg te ruimen, waarmede hij zich zoude kunnen bezeeren.
Wanneer de waker bemerkt, dat de nachtwandelaar zijn aanval terug krijgt, zal hij
hem wekken met hem zacht bij den naam te noemen, of hem met koud water te
besprenkelen.
Ik heb een somnambuul gekend, welke in eenige zittingen voor altijd genezen. werd,
met hem telkens een geducht pak slagen te geven. Ik keur het middel wel juist niet
af, maar wil hetzelve toch niet aanwenden, dan alleen in het geval, dat men met
minder hevige middelen den gewenschten uitslag niet heeft verkregen.
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H.1.21. Zwaarlijvigheid
Ik heb een vriend, die op zijn 25ste jaar een lichte, ranke jongen was; daarbij had hij
een grootmoedige en menschlievende inborst. Heden is hij in de 50 jaren en weegt
driehonderd halve nederlandsche ponden. Een half uur gaan, zoude stellig boven
zijne macht wezen; wanneer hij gaat zitten, moet hij zich aan een of ander voorwerp
vasthouden, en; kan deze bewerking, zoo gemakkelijk voor anderen, niet doen,
zonder geweldig te zuchten en te steunen; wil hij daarna wederom opstaan, dan
heeft hij de hulp van meid of knecht noodig. Op de 24 uren slaapt hij er 20; hij heeft
een onverwinlijken afkeer van alle bewegingen, en zijn geest is even lui als zijne
armen en beenen.
Er is ééne gaaf, die hij in de hoogste volmaaktheid bezit; het is die van eten en
drinken. Vier gewone menschen kunnen niet eten, wat hij:, op een enkele maaltijd
noodig heeft, en wanneer de wijn van zijn smaak is, kan hij ook vier van de beste
drinkers beschamen.
Is dat nu die lichte, ranke jongman van voorheen? dacht ik bij mij zelven, terwijl ik dat
reusachtig lichaam met zijne ronde vormen gadesloeg.
Welke verandering!
Toch begreep ik, hoe iemand van de 100 tot 300 halve nederlandsche ponden kan
uitzetten; maar iets waar ik lang aan bleef denken, was der verandering, welke zich
sedert 25 jaren in zijn karakter had opgedaan.
Voorheen was hij in den omgang een aangenaam jongman, altijd bereid, wanneer
iemand zijn dienst nodig had, en zijne eigene belangen verwaarloozend anderen te
verplichten.
Geen arme klopte aan zijne deur, of hij nam eene aalmoes meê; lag er een arme
zieke in de buurt, hij snelde er heen, om hem allerhande geschenken te brengen;
was er een waker noodig, dan was hij stellig een der eersten, om zich aan te bieden.
Maar heden, zult gij zeggen, is de man al te dik en te vet om anderen van dienst te
zijn. Lichamelijk is hij voor de maatschappij van geen nut meer, dat is waar, doch ook
het verregaande egoïsmus, hetwelk zich van hem heeft meester gemaakt, zoude
hem beletten zich om anderen te bekommeren.
De aarde mag draaien of stilstaan, de bevolking mag sterven van honger, het land
met eene aanstaande vernieling bedreigd zijn, alles is hem onverschillig, zoo lang het
hem persoonlijk maar goed gaat.
Ik hoor u lachend vragen of de man egoïst is geworden, omdat hij zoo zwaarlijvig is?
Ja, en indien gij het karakter bij vele zeer zwaarlijvige menschen (neem ze van de
zwaarte van 300 halve ned. ponden) wilt nagaan, zult gij niet zelden bij hen een
zekeren graad van egoïsmus kunnen waarnemen.
Is die verregaande vetheid nu altijd het gevolg van de genoegens der tafel?
Er zijn menschen, die zich met een eenvoudig voedsel en weinig drank moeten
behelpen en toch ontzaglijk uiteen zetten; gewoonlijk echter zijn het de lekkerbekken,
die in de reeks der 300-ponders worden opgenomen.
Mijn diklijvige vriend beweerde dat hij langzamerhand in dien toestand was gekomen,
met vooreerst zeer lekker te eten en nog meer zwaren wijn te drinken, en na het
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middagmaal lang te slapen. De groote kalmte van zijn karakter konde ook wel haar
aandeel hebben bijgebracht, alsook het misbruik dat hij altijd gemaakt had van
warme baden.
Dat hij zich altijd kleine hoeveelheden bloed had doen aftappen, moest volgens mijn
inzien, mede als eene aanleidende oorzaak beschouwd worden.
Een geneesheer, die zich de moeite heeft gegeven, de oorzaken der zwaarlijvigheid
uit te pluizen en de geneesmiddelen, om wederom mager te worden op te speuren,
gaf hem den volgenden raad:
1°. Zooveel beweging maken als uwe armen en beenen zulks toelaten.
2°. In den dag nooit slapen.
3°. U nooit bloed doen aftappen met het doel om mager te worden.
4°. Zelden warme baden gebruiken.
5°. Zooveel mogelijk vermijden voedsel te gebruiken hetwelk suikerdeelen bevat.
6°. Geene dranken gebruiken, dan enkel koud water, en nooit drinken, dan wanneer
de noodzakelijkheid zulks dringend vordert.
Bij de twee laatste aanbevelingen maakte mijn vette vriend de volgende opmerking:
Niets drinken dan uitsluitend koud water en zelfs nog niet zooveel als ik verkies, is
geene kléiniglieid; geen suiker gebruiken, vind ik zeer gemakkelijk dewijl ik nooit een
liefhebber van zoetigheden geweest ben.
Doch de dokter deed hem opmerken, dat bijna alle voedsel suikerdeelen bevat; er zit
suiker in fruit, groenten, melk, boter, brood, allerhande soorten van gebak, eieren,
enz.
Gedurende een jaar lang verzon mijn 300-pond wegende vriend, om eten te vinden,
hetwelk geen of weinig suiker bevatte; hij voedde zich voornamelijk met gerookt
vleesch en. dronk water, wanneer hij sterken dorst kreeg.
Toen hij na een jaar of twee op die folterende pijnbank doorgebracht te hebben, op
zekeren dag in de weegschaal ging zitten, ontging aan zijne huisgenoten een kreet
van verwondering, aan hem een glimlach van innige voldoening; hij was 100 pond
lichter geworden! Heden weegt hij nog 150 ponden, en zijn levensregel is zoo als die
van gewone menschen.
En zijn karakter?
Met zijne hompachtige vetheid is zijn egoïsmus verdwenen en heeft plaats gemaakt
voor de edele gevoelens , welke vroeger in zijn hart gezeteld hadden.
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Lavement: letterlijk: wassing, of spoeling van het colon ofte de dikke darm. Vroeger
(tot eind 20ste eeuw!) gebeurde dat met een pot waar onderaan via een slangetje dat
in de anus van het slachoffer gebracht werd, de inhoud liet overvloeien door de pot
hoger te houden dan de patiënt die op zijn zij ligt. Het meest elementaire klisma
bestond uit water met zeepsop. Dat prikkelt de darm, maakt de vaste stoelgang week
tot vloeibaar en veroorzaakt een snelle evacuatie van de afvalstoffen. Simpel
gezegd: je moest lopen naar de dichtsbije wc of je verloor een deel van de ballast
onderweg.
De deskundige verpleegster maakte een onderscheid tussen een “groot en een klein
lavement”. Naargelang je op uw linkerzij dan wel uw rechterzij lag, drong het sopje
verder in de dikke darm – die zoals u weet een soort van omgekeerde U maakt in uw
buik – en was het effect meer of minder groot. Een lavement werd (wordt) overigens
niet alleen gebruikt om een verstopping op te lossen, maar ook bijvoorbeeld voor een
coloscopie of voor een contrast-RX van de darm moet die helemaal zuiver zijn om
geen verstoord beeld te krijgen.
In plaats van de waterpot met het slangetje gebruikte men ook wel een klismaspuit,
zeg maar een uit de kluiten gewassen injectiespuit, om de vloeistof onder druk in te
brengen. (zoals op bovenstaande tekening) Deze vorm van spoeling is in onbruik
geraakt sinds de opkomst van de mini-spuitjes met prikkelende stof die de patiënt
zelf kan inbrengen en ongeveer hetzelfde resultaat geeft. Voorwaar, een lavement
ondergaan was geen lachertje en als patiënt kon je maar beter je verstand op nul
zetten, want het was (en is) al-bij-al een potsierlijke toestand.
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H.1.22. Wormen
Wanneer uw kind er bleek, opgeblazen uitziet, uitgezette oogappels heeft, eene
zekere jeuking aan den neus gewaar wordt, oordeelt gij dat er in het darmkanaal
misschien wel wormen bestaan. Voor sommige moeders, welke beweren, met hare
menigvuldige kinderen zeer veel ondervinding in de geneeskunde te hebben
verkregen, wordt zulks eene zekerheid, wanneer de kleine somtijds wel eens op den
buik gaat liggen slapen, in zijn onrustigen soms bangen slaap op de tanden bijt,
wanneer hij veel brood eet, pijn heeft in de darmen, en ook wel, eens op een
onverwacht oogenblik, een aanval van zenuwtrekking en stuipen krijgt.
De opgenoemde kenmerken behooren werkelijk tot diegenen, welke het bestaan van
wormen in het darmkanaal aanduiden; doch men vergete niet, dat de ervarenste
geneesheer zich hierin zeer gemakkelijk bedriegt, en meer dan eens zekere
onpasselijkheden, bij kinderen, heeft toegeschreven aan wormen, terwijl deze
volstrekt niet aanwezig waren. Voor dat men de gelegenheid heeft gehad, een of
meer dezer afgedreven dieren te zien, is men eigenlijk nooit zeker of de
onpasselijkheid van het kind daaraan, of aan eene geheele andere oorzaak moet
worden toegeschreven.
Doch ik veronderstel dat gij die verzekering hebt verkregen, zoo zou ik u toch stellig
afraden aan het kind wormafdrijvende middelen toe te dienen, zonder uw
geneesheer te hebben geraadpleegd.
Kan uw kind bijv: niet eene of andere ziekte in de organen der spijsverteering
hebben, welke bij het ltedienert van een of ander hevig middel misschien wel eens
konde verslimmeren?(17) Of kan het niet gebeuren, dat gij in de overtuiging, het
noodig middel ter genezing van uw kind te hebben aangewend, niet bemerkt, dat
eene of andere verholene kwaal, zich langzamerhand ontwikkelt en dat gij, altijd in
uw goed vertrouwen voortgaande, deze niet zult ontwaren, dan wanneeh te laat is?
Wie is het die dit alles kan en ook moet beoordelen? Niemand anders, dan een
geneesheer; en ik verklaar dat hij een knap man mag heeten, wanneer hij altijd uit al
die ingewikkelde dingen wijs kan worden. En indien het eene stellige waarheid is, dat
zelfs het geoefend oog van een dokter niet altijd de ware oorzaak van de
onpasselijkheid weet te ontdekken, hoe wilt gij dan, moeder, zonder geneeskundige
studie, zonder ondervinding, de verantwoordelijkheid der behandeling op u nemen?
Of wilt gij in zaken, die de gezondheid en het leven van een kind betreffen, doen
zooals de blinde die naar het ei slaat?
Dit alles wilde ik u zeggen, eer ik u bekend maak met eenige oorzaken, welke
volgens de geneeskundigen, aanleiding geven tot het bestaan der wormen.
Bij lijmpathische gestellen vindt men meer wormen dan bij krachtige, volbloedige
kinderen. Donkere, slecht verlichte huizen schijnen ook niet zelden daartoe
aanleiding te geven.
Indien ik de ouders eene raad mocht geven, zou ik hun zeggen:

17

Verslimmeren: verergeren. K.M.
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Voedt uwe kinderen niet uitsluitend met meelachtige spijzen, en geef hun niet te veel
en zeker nooit onrijp fruit. Het gebruik van al te veel kaas en boter en ook melk,
voornamelijk wanneer hetzelve eene zekere gisting ondergaan heeft, zou ik u altijd
afraden.
Dat er in weerwil van mijne waarschuwingen en vermaningen toch altijd moeders
zullen worden gevonden, welke het wagen hunne kinderen wormafdrijvende
middelen in te geven, daarvan ben ik stellig zeker; het is ook daarom dat ik hier
eenige kleinigheden wil aanhalen, welke desnoods, zonder den geneesheer te
raadplegen, kunnen gebezigd worden.
Een suikerlepeltje citroenzuur, een lepel boomolie, twee lepels gedistilleerd
lindebloemenwater, en vier of zes hofman druppels.
Ziedaar een drankje dat men aan de kinderen van twee tot drie jaren oud, zonder
gevaar kan toedienen. Dit mengsel wordt in een tijdverloop van 10 tot 12 uren,
telkens bij een derde deel, ingenomen.
Het zoogenaamde wormkruid, (semen-contra) hetwelk men in alle apotheken
verkoopt, is eigenlijk een zeer eenvoudig en toch krachtig middel. Een suikerlepeltje
vol van dit poeder, vermengd met stroop, honig of gebroken in melk en suiker, is een
alom gekend en genomen recept. Deze hoeveelheid wordt gegeven aan kinderen
van vijf tot tien jaren, terwijl de helft voldoende is in een minder gevorderden
ouderdom.
Wanneer men om den anderen dag dit middel gebruikt, en met hetzelve gedurende
eenige dagen voortgaat, bekomt men gewoonlijk een goed uitwerksel. Hetzelve is
voornamelijk gericht tegen die soort van lange, witte wormen, (lombrics) welke zoo
gemeen zijn in de kinderjaren, alsook tegen die kleine, dunne wormpjes (ascarides
vermiculaires) welke hunnen zetel hebben in den aarsdarm.
O, ik weet wel, dat gij middelen kent welke veel krachtiger zijn, dan de mijne; ik weet
wel dat gij somtijds de meid naar het apotheek zendt, om daar Santonine te halen,
welke de apotheker u in een fleschje of wel, bij verkiezing, in poeders mede geeft.
Aan anderen verkoopt hij wormkoekjes, díe de kinderen, o, zoo graag eten!
Wat uwe Santonine betreft, deze beschouw ik, wanneer de hoeveelheid in
verhouding staat met de jaren en de kracht van het kind, als een allerbest middel.
Wees echter op uwe hoede, wanneer gij het waagt, zonder voorschrift van een
geneesheer, de Santonine aan uw kind toe te dienen; dewijl dit geneesmiddel zonder
kennis toegediend, wel eens ongelukken kan te weeg brengen.
Wat uwe zoogenaamde wormkoekjes betreft, welke zoo zeker werken, en door de
kinderen, o, zoo graag worden genomen, moet ik u opmerken, dat dezelve veelal met
een, uit kwikzilver getrokken, geneesmiddel worden vervaardigd, en voor de
kinderen slechte gevolgen kunnen hebben, wanneer men met de hoeveelheid niet
juist binnen de palen blijft.
Dewijl de geneesmiddelen verschillen naarmate men met verschillende soorten van
wormen te doen heeft, is het niet mogelijk de huismoeders verder in te lichten.
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Behalve in eenige, niet duistere gevallen, raden wij haar aan niet te veel vertrouwen
in haar eigen kunst te stellen, maar liever den dokter te raadplegen.
Ik dring er vooral op aan, nooit wormmiddelen toe te dienen, wanneer men bij de
kinderen de minste teekenen van onpasselijkheid bespeurt; wanneer zij bijv: weinig
of geen eetlust, eene heete huid, gejaagden pols, drooge, roode of aangeladen tong
hebben, in een woord, wanneer men veronderstelt dat een of ander orgaan de zetel
is van ontsteking.

Nota van de redacteur
Uit mijn kinderjaren (*1943) herinner ik mij hoe ons moeder op wormenjacht ging bij
haar kinderen. Als één van ons voortdurend bewust of onbewust aan zijn of haar
aars zat te krabben, werd die prompt over moeders knie gelegd, broekje afgestroopt,
en met beide handen het kleine aarsgaatje opengesperd. De kleine witte wormpjes
die daar mogelijk zaten te krioelen, werden één na één weggeplukt. Dan kreeg het
slachtoffer nog een of ander vies drankje te slikken, en de dag nadien moest het
probleem verdwenen zijn. Een lintworm – die knap lang kon worden: van enkele
centimeter tot 10 meter en meer, en bovendien jaren kan overleven! – vormde een
ernstiger probleem. Een kind vrat zich te pletter maar werd elke dag zichtbaar
magerder. Dat klopt dus niet: een indringer vreet zich vol aan die rijke buit. De
remedie was spectaculairder dan in het vorige geval: ook hier een afdrijvend drankje
en enkele uren later met blote kont gehurkt boven een kom met lauwe melk! Daarop
bleken lintwormen verlekkerd en die ging op avontuur. De worm stak zijn kopje
buiten en snoof nog eens naar die lokkende melk. Kwestie was dat die worm er in
zijn geheel uit moest, want anders bleef het probleem bestaan, althans zo werd ons
geleerd. Het was alleszins een adequate behandeling, met telkens succes
gegarandeerd. Het voorkomen van de wormen op zich werd toegeschreven aan
besmette voeding: aardappelen en groenten kwamen uit de moestuin die bemest
werd uit de eigen aalput! Anderzijds was de gebrekkige hygiëne zeker mee
verantwoordelijk voor het wormpjesprobleem. Vicieuze cirkel dus... K.M.
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(koepokken)

In Engeland geeft men dien naam aan kleine puisten welke zich op de speenen(18)
der koe-uier vetoonen. Deze puisten bevatten een vocht, hetwelk in aanraking
gebracht met de vingeren der boerenmeisjes, wanneer deze de koeien melken,
dezelfde ziekte voortzet, en op die wijze een behoedmiddel daarstelt voor de zoo
gevreesde kinderpokken.
Het is door deze overzetting op de handen der melksters dat Eduard Jenner, een
engelsch dokter, in de 18de eeuw, die merkwaardige uitvinding deed, en de
verbreider werd der zoo weldadige koepokinenting. (Vaccinatie)
Het is het vocht dezer puisten, (koepokkengif) hetwelk men op den arm der kinderen
inent, en hen daardoor behoedt tegen de kinderpokken. De puist door deze
inspuiting ontstaan, is de zoogenaamde vaccine. Er bestaat eene echte en eene
valsche vaccine; de eerste is een behoedmiddel voor de kinderpokken; de tweede
niet.
Ziehier, hoe men deze twee, zeer van elkander verschillende, soorten van vaccine
kan onderscheiden.
Na de bewerking blijven de prikken door het lancet van den koepokinenter op den
arm van het kind voortgebracht, gedurende twee dagen bijna onzichtbaar. Het is
slechts den derden dag, dat het lancetprikje eene kleine, harde verhevenheid is
geworden, welke weldra tot een knopje, in het midden een weinig neêrgedrukt,
overgaat, en langzamerhand in omvang toeneemt.
Van den zesden tot den zevenden dag, bemerkt men aan de puist een min of meer
uitstekenden, gespannen rand van eene zilverachtige kleur en omgeven van een
tamelijk roodgekleurden kring.
Wanneer men bij middel eener naald of lancet deze puist opent, zal men bemerken,
dat op derzelver oppervlakte zich langzamerhand kleine dropjes vertoonen van een
helder, doorschijnend, kleverig vocht; en dit vocht is het eigenlijke koepokkengif,
(virus vaccin) hetwelk de eigenschap bezit op anderen dezelfde puisten voort te
zetten.
Van den achtsten tot den elfden dag neemt de zwelling en de roode kleur der huid
merkelijk toe; de puist wordt allengs breeder en platter en begint te verdrogen tegen
den twaalfden dag na de inenting.
Er vormt zich eene drooge, geelachtige korst, die slechts den 24ste of 25ste dag afvalt,
en vervangen wordt door een lidteeken hetwelk nog lange jaren zichtbaar blijft.
Ziedaar, den loop en de eigenschappen der echte vaccine, welke zooals reeds is
gezegd, alleen een behoedmiddel tegen de kinderpokken daarstelt.
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In zekere streken van België noemt men die “deemen” n.v.d.a.
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De puisten door de inenting op den arm van het kind ontstaan, welke van den
aangeduiden loop en eigenschappen afwijken, moeten als valsch (fausse vaccine)
aanzien worden. Niets gemakkelijker, dan deze laatsten van de eersten met
zekerheid te onderscheiden; ziehíer, op welke wijze:
De ontsteking door de inenting te weeg gebracht, veropenbaart zich reeds den
tweeden, somtijds nog denzeIfden dag, dat de operatie plaats had.
Een kind gevoelt in de prikken eene zekere jeuking; de lancetsteekjes worden hard,
en er vormt zich eene kleine, gestreepte puist van eene bleekroode kleur.
Reeds voor den zesden dag is de puist volkomen gevormd; hare gedaante is
onregelmatig en eenigszins puntvormig; zij bevat niet een helder wit, doorschijnend
kleveig, maar een onzuiver geelachtig vocht, hetwelk op den arm van het kind tot een
gomachtige korst opdroogt.
Wilt gij nu ook nog weten, hoe dit zoogenaamde fausse vaccine ontstaat? Vooreerst
door eene of andere ontsteking van vreemden oorsprong, welke zich in de prikken
der ingeënte koepokstof ontwikkelt; ten tweede en wel voornamelijk door het inenten
eener stof, welke de dokter genomen heeft uit reeds te ver gevorderde
koepokpuisten.
Om goede pokstof te hebben, moet men de puisten den zevenden en niet later dan
den achtsten dag openen; het is dan dat het virus al de hoedanigheden bezit om
hetzelve op anderen over te brengen.
Wacht men tot den tienden of twaalfden dag, dan krijgt de stof een grijs- dofachtig
aanzien en wordt weldra van een etterachtigen aard.
Men wachte zich, zieke kinderen te laten vaccineeren; het laat zich immers
gemakkelijk begrijpen, dat er eene goede gezondheid noodig is, om den gunstigen
loop der inenting te verzekeren.
Op welken ouderdom nu, kan de koepokinenting plaats hebben?
Gewoonllijk wacht men hiermede tot dat de kinderen twee of drie maanden oud zijn,
ofschoon de operatie reeds veel vroeger mag plaats hebben, bij voorbeeld, wanneer
de streek net de besmettelijke kinderpokken zoude bedreigd verorden.
Een enkele koepok, welke volgens de boven aangehaalde voorwaarden, hare
tijdperken heeft doorloopen, is voldoende om van de kinderpokken bevrijd te blijven.
Voor heel zijn leven? Neen; het is volstrekt noodig dat de inenting op den ouderdom
van tien tot vijftien jaren hernieuwd wordt.
Vooral verzuim deze laatste raadgeving niet; dezelve is van het grootste gewicht.
Maar hoor ik den lezer niet opwerpen, dat de koepokinenting wel behoedt voor de
kinderpokken, maar ook aanleiding geeft tot de ontwikkeling van twee der
vreeselijkste ziekten, namelijk de rotkoorts en de longteering?
Diepe dwaling! de statistiek is daar om zulke beweringen met cijfers tegen te
spreken; en ook is het bewezen, dat het getal ziekten en ook de sterfte daardoor niet
worden vermeerderd.
Ik wilde mijn artikel eindigen, doch ik zie dat meer dan eene moeder mij nog eene
laatste vraag te doen heeft.
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-Kan ik mijn kind, onaangezien van elk ander kind, zonder achterdocht laten inenten?
-Laat dit alles over aan uw geneesheer, den vertrouweling uwer dierbaarste
belangens en terzelfertijd, den vriend van den huiskring. Uw dokter weet zeer goed,
dat er zekere ziekten bestaan, wier overzetting door de koepokinenting door niemand
meer betwist wordt; hij zal dus wel zorg dragen, dat de kleine, van wiens arm hij uw
kind gaat inenten, alle waarborgen aanbiedt, welke men in zulke gewichtige zaak kan
vorderen.
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H.1.24. Tanden krijgen
Moeder, wilt gij een goeden raad, wanneer de tijd van tanden krijgen, voor uwe lieve
kinderen aankomt?
Ziehier:
Sluit den kleine niet gestadig in zijne kamer op; geef hem integendeel, wanneer het
weder zulks toelaat, de gelegenheid gedurig de buitenlucht in te ademen. Op die
wijze, zult gij zijn lichaam versterken, zelfs eenigszins verharden en de uitwaseming
der huid, die hoogst belangrijke functie, bij de kinderen begunstigen.
Kleed uw kinderen warm, zonder hen onder het gewicht van zware kleederen te
verstikken; wrijf hen eens of meermalen daags met drooge, flanellen doeken over de
heele oppervlakte der huid, en zet hen van tijd tot tijd in een warm bad. Geef den
kleinen een kalissiewortel in de hand, of een altheawortel in suiker of honig
gedoopt. Het is bekend dat het kind deze voorwerpen gedurig in den mond heeft, er
op zuigt en knabbelt, niet zoo als het volk verkeerdelijk opneemt, om het tandvleesch
dunner te maken en hetzelve af te slijten, maar wel om de al te groote gevoeligheid
van de plaats, waar de tand zal doorbreken, te verminderen.
Hebt gij met een zuigeling te doen, wil dan niet wijzer dan de natuur wezen; het
zacht versterkend voedsel, hetwelk Gods vinger aan het kind in de borst der moeder
aanwijst, is eene waarborg, dat het gevaar, door het tanden krijgen daargesteld,
zonder onheil zal voorbij drijven.
Het is eene groote waarheid, dat het gebruik van elk ander voedsel, op dit tijdstip van
's menschen leven, dkwijls aanleiding geeft tot groote wanorde.
Is uw kind reeds gespeend, regel dan zijn eten en drinken zoodanig, dat eene
ongeregelde spijsvertering de gezondheid niet komt ontstellen.
Geef uw kind zachte melk- en meelspijzen in evenredigheid met zijne reeds
aangenomene gewoonten; vermenigvuldig zijne maaltijden, doch neem die zoo klein,
dat het darmkanaal gemakkelijk zijne taak afdoet.
Sta het kind eenige beweging toe, in verhouding met krachten en ouderdom, en houd
het darmkanaal open, door het toedienen. van een zacht, ontlastend middel, bijv. een
weinig rhubarberstroop. Door dit eenvoudig middel, zult gij er in gelukken de al te
groote gevoeligheid, waarvan het tandvleesch thans de zetel is, eenigszins af te
leiden, en de opstijging van het bloed naar de hersenen, waarmede het kind altijd
bedreigd is, af te weren.
Het is eene bekende zaak, dat de kinderen wier stoelgang gemakkeliik is, minder dan
hardlijvigen gevaar loopen; wacht u dan ook, de heilzame voorzorg der natuur door
onbedachte middelen tegen te werken.
Wil ik hiermeê zeggen dat men den stoelgang bij kinderen, in geval van tanden
krijgen, altijd moet bevorderen? Volstrekt niet; doch treden wij niet verder in onze
raadgevingen. De geneesheer alleen mag oordeelen, of een voortdurende stoelgang
heilzaam is, of wel dat men voorzichtiger handelt, de natuur tegen te werken ten
einde het onweder, dat boven de kinderkamer hangt, te doen afdrijven.
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H.1.25. Uit den neus bloeden
Bloeden uit den neus, is bij kinderen, vooral op den ouderdom van tien tot twaalf
jaren, niet zeldzaam. In de meeste gevallen, mag men die bloedvloeiing geene ziekte
heeten; integendeel, zeer dikwijls is dezelve niets anders, dan eene heilzame
werking van de natuur, welke op die wijze het evenwicht in de gezondheid weet
staande te houden.
In de meeste gevallen wordt zij opgevolgd door een gevoel van ontspanning en
welvarendheid; bijna altijd verdrijft zij de zwaarte van het hoofd, en meer dan eens
heelt men kunnen opmerken, dat een gevaarlijke bloedaandrang naar de hersenen,
longen of organen adr spijsvertering voor het neusbloeder plaats maakten.
Meestendeels is de vloeiing uit den neus van een voorbijgaanden aard; zij wordt
slechts gevaarlijk, door hare aanhoudendheid en de groote hoeveelheid van verloren
bloed. Dewijl er van de neusbloeding oorzaken bestaan, welke kunnen vermeden. of
gewijzigd worden, wil ik er hier eenige aanhalen.
De hevige werking der zonnestralen en ook het verblijf in een al te zeer verwarmd
vertrek, zooals in droogkamers en zekere fabrieken, waar de temperatuur zeer hoog
is, zijn voornamelijk bij bloedrijke gestellen niet zeldzaam de oorzaak, dat de
bloedvloeiing langs den neus, zich bij de kinderen vertoont. Ook ligt die oorzaak wel
eens in afmattende studiën en al te hevige lichaamsbewegingen. De werking der
driften, welke voornamelijk in den jeugdigen leeftijd zoo brandend zijn, en ook het
gebruik van sterke en warme dranken, zooals koffie en thee, geven daartoe ook wel
eens aanleiding.
Zelden verwekt het bloedverlies door het reukorgaan, groote onheilen; gewoonlijk
houdt zij van zelf op. Men geloove echter niet, dat men van een langdurig en
overvloedig bloeden uit den neus niet kan sterven; ofschoon dit geval zeer zeldzaam
is, kan het toch voorkomen.
Ik hoor meer dan eene huismoeder al rolepen, dat er niets beter is, dan de kinderen
maar terstond met handen en voeten in koud water te zetten.
Neen; uw geneesmiddel is geheel verkeerd, dewijl uw koud bad noodzakelijk voor
gevolg moet hebben, het bloed naar binnen te drijven, en zoo doende het zelve in
het hoofd, waar de aandrang reeds al te hevig is, al meer en meer op te hoopen.
Neen; neem liever een emmer warm water, waarin gij een paar lepels mostaard
mengt, en doe den kleinen neusbloeder met de voeten daar in nederzítten, terwijl hij
in een gelijksoortig bad ook diep de handen steekt. Door de warmte van het water en
het prikkelen van den mostaard zullen de voeten en de handen brandend heet
worden, zal het bloed uit inwendige deelen daarheen vloeien, en bij gevolg den
aandrang naar het hoofd verminderen.
Terwijl gij dat warme bad doet gebruiken, zult gij uw kind in de buitenlucht of wel in
eene frissche kamer, en met recht opgehouden hoofd, doen nederzitten. Neem
daarbij een mengsel van een glas koud water en een glas azijn, waarin gij doeken
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doopt en, daarmede het voorhoofd, den neus en de slapen gedekt houdt, zorg
dragende dezelve te ververschen.
Hebt gij bij geval ether of hofmandroppen bij de hand, beiden kunnen zeer goed
het azijnwater vervangen. Ook kan het geen kwaad, uw kind gedurig een ijskouden
drank te drinken te geven. Kunt gij op deze wijze het bloeden niet te keer gaan, zoo
raad ik u een stukje aluin ter grootte van het lid van een vinger in een glas water op
te lossen, en hem van deze oplossing gedurig een weinig te laten opsnuiven.
Het volgend middel doet dikwijls het bloeden oogenblikkelijk ophouden:
De lijder houdt de neusgaten dicht gesloten en steekt gedurende vijf of zes minuten,
den arm van den kant langs waar de bloeding plaats heeft, recht in de hoogte.
Zeer diepe inhalingen van den adem, gedurende eenige minuten hebben wel eens
een goed gevolg.
Hier houden mijne raadgevingen op; het zoude hoogst onvoorzichtig wezen, u met
het gebruik van verdere middelen bekend te maken; vooreerst omdat gij, bij gebrek
van kennissen, die waarschijnlijk zeer slecht zoudt aanwenden; ten andere omdat gij
met al te veel betrouwen te werk gaande, misschien wel niet zoudt merken., dat het
bloeden al te grooten voortgang maakte, en dat gij zoo doende het leven van uw kind
in gevaar zoudt brengen.
Loop daarom, indien met de reeds opgegeven middelen het bloeden steeds
aanhoudt, terstond naar den dokter, en wees verzekerd dat deze een middel weet
om de bloedende neusholte langs voor en achter dicht te stoppen, en het bloeden op
die wijze voortaan onmogelijk te maken.
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H.1.26. Gebrand
In een onbewaakt oogenblik is het kind dat rond: den haard speelde, in het vuur
gevallen. In een onbeduidend tijdverloop van eenige sekonden, dat de arme kleine
op de kolen lag, zijn de armen en vooral de handjes deerlijk verbrand.
Bij het huilen van het kind en den angstkreet der toesnellende moeder, komen de
buren en vooral de buurvrouwen, aangeloopen. Iedereen wil de brandwonden zien,
want iedereen kent een geheim middel om dezelve te heelen. Hier roept men dat de
gekwetste deelen terstond met groene zeep moeten bedekt worden; daar, dat er
geen beter middel is dan het opleggeln van linnen doeken in schrijfinkt gedoopt, en
ginds beweert men, dat alle brandwonden bijna onmiddellijk geheeld worden met een
mengsel van chloorkalk en lijnolie.
Er zijn er, die de brandwonden hunner kinderen hebben genezen met het uitwendig
gebruik van biergist; er zijn er ook die de voorkeur geven aan spijkerbalsem, die het
zonderling voorrecht heeft allerlei soort van wonden, kneuzingen, puisten, zweren en
diergelijken terstond te genezen. Holloway-zalf bezit volgens een ander nog meer
kracht en verdient dus ook een dubbel vertrouwen.
De arme moeder, die met haar gebrand knaapje op den schoot zit te schreien, weet
geen keus te doen tusschen al die middelen, welke allen als onfeilbaar staan
aangeteekend.
Gelukkiglijk komt de geroepen dokter, die in de buurt woont, binnen.
Met een gebaar der hand brengt hij den academischen raad, rond het gebrande kind
vergaderd, tot stilzwijgen. Hij beveelt een vollen emmer ijskoud water aan te
brengen, beide armen daar in te steken, en het vocht, hetwelk langzamerhand
minder koud zal worden, van tijd tot tijd te vernieuwen.
Het voorhoofd en eene der wangen, welke ook met de gloeiende kolen in aanraking
zijn geweest, bedekt hij met doeken in koud water gedoopt. De dokter zegt, dat hij
ook wel eens de gebrande deelen bedekt met pekel of vaneen gestooten, ruwe
aardappelen, doch voegt er bij dat koud water, hetwelk men overal vindt, verweg de
voorkeur verdient. Later kan de geroepen geneesheer oordeelen, of het al of niet
noodig is, andere geneesmiddelen aan te wenden.
Het gebrande kind is nu voor het oogenblik verpleegd; gedurende een paar dagen
zal het zijne handjes in het water, of dezelve met natte compressen bedekt houden,
waarna de geneesheer een gepast middel zal voorschrijven, om de wonde, waarvan
hij de ontsteking met zijne koude baden heeft tegen gegaan, te doen aanheelen.
Lezer, mag ik nu beginnen met mijne les over de brandwonden?
Een der hoofdpunten is altijd de bovenhuid der gebrande deelen niet weg te nemen;
men drage dan ook zorg de kleederen die dezelve bedekken, met voorzichtigheid uit
te trekkeu of liever door te snijden, ten einde de geraakte huid niet verder te
beschadigen of de waterblaasjes, door het branden veroorzaakt, niet te scheuren.
Het is altijd raadzaam, bedoelde blaasjes met eene naald te openen, en op die wijze
het vocht er te doen uitloopen. Ten einde de ontwikkeling der bijna onvermijdelijke
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ontsteking te voorkomen, zullen de wijsneuzen u raden: houd de gebrande deelen
dicht bij het vuur, of wel houd dezelve gestadig onder de drukking van een sterk
bijgehaalden zwachtel, of liever dek dezelve met watte en laat verder de natuur
ermede betijen.
Ofschoon in sommige gevallen de aanwending dezer middelen niet slecht is,
waarschuw ik u echter, noch naar den eenen, noch naar den anderen raadgever te
luisteren, De behandeling van brandwonden is stellig eene zeer moeielijke zaak, er
mag nooit volgens blindelings gegewen raad, aan den eersten straatdokter den
besten, of aan een kwakzalver, maar wel aan de zorg van een bekwaam geneesheer
worden toevertrouwd. Wilt gij een bewijs dat het niet mogelijk is, met een
zoogenaamd specifiek de genezing te bewerken? Luister, vele schrijvers nemen in
deze ziekte niet minder dan zes graden aan.
In den eersten treft men op de huid eene min of meer hevige roodheid aan,
vergezeld van opzwelling en stekende pijn. Het is niets meer, dan eene zekere
schroeiing, welke binnen eenige uren, een of twee dagen, naar gelang van derzelver
uitgebreidheid en de gevoeligheid des lijders zal verdwijnen.
In den tweeden is de kracht van het vuur eenigszins dieper doorgedrongen. De
zwelling is grooter, de pijn scherper, en het gevoel van hitte heviger, dan in het
voorgaande geval. Er veropenbaren zich op de oppervlakte der huid kleinere en
grootere blaasjes met geelachtig vocht opgevuld. Indien gij deze blaasjes doorsteekt
en afrukt, en op de ontbloote deelen ongepaste, prikkelende middelen legt, doet gij
onvermijdelijk den gebrande meer lijden; gij vertraagt zijne genezing en stelt hem
bloot aan afzichtelijke lidteekens waar hij anders, met eene gepaste behandeling,
eene zuivere huid zoude hebben.
In den derden graad dringt het vuur nog dieper; een gedeelte der huid wordt
vernietigd; de pijn welke op het oogenblik van het branden buitengewoon hevig is,
wordt weldra minder, doch keert met verdubbelde kracht weder, wanneer den derden
of den vierden dag de doodgebrande deelen gaan losraken, om zich van de
gezonden af te scheiden.
In eenen hoogeren graad is de geheele huid tot op hare geheele dikte, letterlijk
verbrand, vernietigd. Wanneer men in acht neemt dat de huid onder de belangrijkste
organen van 's menschen lichaam moet worden gerangschikt, zal men best
begrijpen, welke verschijnselen onvermijdelijk derzelver vernietiging moeten
opvolgen, ik bedoel de hevige ontsteking en de overvloedige verettering, welke
dikwijls zeer noodlottig op de voozname organem terug werken, ten minste in het
geval, dat de brandwonden de huid in eene zekere uitgestrektheid hebben vernietigd.
Zoo hevig kan somtijds de ontsteking worden, dat daardoor meer dan eens het
koudvuur wordt veroorzaakt.
In den vijfden graad zien wij het uitwerksel van het vuur nog dieper in de deelen
dringen, en bijgevolg, zoowel plaatselijk als algemeen, nog grooter onheilen.
veroorzaken.
In een nog hoogeren graad zijn de geraakte deelen door het vuur letterlijk verkoold.
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Indien nu het uitwerksel der branding zich niet verder dan op de plaats zelve, waar
het vuur met de huid in aanraking kwam, uitstrekte, zouden de gevolgen in vele
gevallen nog zoo erg niet wezen. Doch in eenigszins diepe, en zelfs zeer
oppervlakkige doch uitgebreide brandwonde, moet noodzakelijk de ontsteking naar
de inwendige organen overslaan, en daar de gevoeligheid van het darmkanaal
opwekken, of de gevaarlijke sympathie van het hart of de hersenen veroorzaken.
Daarom ook is het niet gemakkelijk, op eene juiste manier de gevolgen eener
branding te berekenen. Wanneer men zich zeer oppervlakkig bijv. slechts in den
eersten graad, maar op eene groote uitgestrektheid der huid heeft gebrand, kan dit
enkel door de hievige pijnen onmiddellijk, of korten tijd daarna, den dood
veroorzaken. De minste oppervlakkige branding, welke bijv. de uitgestrektheid van
een vierkanten voet zoude hebben, kan reeds gevaarlijk worden; en dit gevaar
vermeerdert in verhouding van de diepte, waarop het vuur is doorgedrongen, de
hevigheid der opvolgende ontsteking en de groote hoeveelheid der ontvloeiende
etterstoffen.
Wilt gij dus het gevaar eener branding zooveel mogelijk berekenen, geef dan vooral
acht op derzelver uitgebreidheid en diepte; daarin ligt de grondslag der pronostic.
Hierbij valt nog aan te merken, dat het branden van het eene deel des lichaams veel
gevaarlijker is, dan van het andere; en dat kinderen, grijsaards, oude dronkaards en
gevoelige gestellen meer lijden en eerder bezwijken, dan gezonde en krachtige
menschen.
Ik zal hier niet neêrschrijven op welke wijze de brandwonden in de verschillende
graden moeten worden behandeld; de lezer zoude daaruit volstrekt geen nut trekken,
dewijl hij zonder geneeskundige studiën de aangehaalde geneesmiddelen toch niet
doelmatig zou weten aan te wenden. Neen, deze behandeling blijft altijd het werk der
geneeskunde en niet der kwakzalverij, welke beweert met deze of gene balsems,
pleisters, zalven of een of ander geheim geneesmiddel, de kwaal te kunnen genezen.
Bijna al deze specifieke geneesmiddelen zijn dikwijls of gevaarlijk, of zonder kracht.
De grondslag der behandeling moet hierin bestaan:
-1- door doelmatige middelen, de ontsteking voorkomen, of dezelve zooveel mogelijk
beperken;
-2- de hevigheid der pijnen wegnemen;
-3- medewerken tot de spoedige afscheiding der verkoolde deelen;
-4- alles in het werk stellen om de terugwerking op de inwendige levensorganen
tegen te houden.
Na al deze aanmerkingen gelezen te hebben, zal iedereen wel overtuigd blijven,
hoeveel er aan gelegen is, de behandeling van brandwonden niet aan de
kwakzalverij of aan zoogenaamde huismiddelen toe te vertrouwen,
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H.1.27. Het haarsnijden
Dat het afsnijden van het hoofdhaar, in sommige gevallen bij den mensch gevaarlijk
kan worden, valt niet te betwisten. De pruikmakers en de barbiers zullen misschien
ongeloovig met het hoofd schudden, of ten minste zekere opmerkingen maken,
welke zij gereed zijn door ondervinding te staven.
Ik ook spreek van ondervinding en verzeker mijne lezers, dat het somtijds gevaarlijk
is, het hoofdhaar af te snijden in- of na langdurige hevige ziekten. En voornamelijk
geldt dit de vrouwen, die het haar zeer lang dragen, en bijgevolg aan een hoogeren
graad warmte rondom den hoofdschedel gewoon zijn.
Ik heb eene vrouw gekend, welke na eene typhuskoorts van eenige maanden
eindelijk zoo ver gevorderd was, dat zij binnen eenige dagen hare gewone
werkzaamheden zoude hernemen.
Ten einde zich te ontlasten van zekere dingen, (de lezer gelieve den naam dezer
dingen, in zijnen geest er bij te lezen) die haar eene onverdraagelijke jeuking
veroorzaakten, stelde zij aan een paar buurvrouwen voor, het haar af te snijden, en
het hoofd te zuiveren en te wasschen.
Deze bewerking werd oogenblikkelijk door de gedienstige vriendinnen ten uitvoer
gebracht. De zuivering van het hoofd was nauwelijks geëindigd, of de convalescente
klaagde van zware hoofdpijn en slaperigheid; twee uren later was zij een lijk.
Dokter Lannoix die tijdens het fransch gemeentebest leefde, haalt drie soortgelijke
gevallen aan, waarvan de twee eersten met den dood en het derde met groot gevaar
van sterven eindigden.
fn het hotel-Dieu(19) heeft men insgelijks twee gevallen. waargenomen. In het eerste
geldt het een 17-jarigen jongman, die na eene kleine verkoudheid, zich het haar liet
afsnijden, ten einde met meer gemak het hoofd te zuiveren. Twee uren later
verklaarden zich eene algemeene, ondragelijke last door heel het lichaam, zware
koorts en ontzettende hoofdpijn, welke verschijnselen weldra werden opgevolgd door
een lethargischen slaap en eindelijk door den dood.
Het tweede geval liep ook bijna even noodlottig af. Hier is het een oude man wien
men, bij het afgaan eener harde ziekte, het hoofdhaar afsneed. Een paar dagen
daarna vertoonde zich achter elk oor eene grcote etterbuil, welke eene heelkundige
operatie vorderde, veel deed lijden, maar toch den lijder het leven liet.
Wanneer dus een almoeiend buurman of de belanghebbende barbier, u eens mocht
aanraden, in het afgaan eener ziekte, het haar te laten afsnijden, ga er niet licht toe
over, en raadpleeg liever uwen geneesheer over eene zaak, die wel is waar
onbeduidend voorkomt, maar, zoo als gij ziet, toch zeer noodlottige gevolgen kan
hebben.

19

Te vergelijken met het vroegere “godshuis” bij ons, nu het RVT van het OCMW. K.M.
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Uw geneesher zal de meening van uw almoeienden buurman wel weten te
wederleggen, en reden vinden om uw al te haastigen haarsnijder eenige dagen te
doen wachten. Hij zal u raden het hoofdhaar door de gewone toiletbewerking glad en
effen te leggen, en u zelfs een of ander middel aanduiden om het hoofd rein te
houden.
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H.1.28. Verstikking door koolzuur (acide carbonique)
Deze verstikking heeft plaats bijv: in een gesloten vertrek, hetwelk men door het
branden van houtskool heeft verwarmd. In de nabijheid der kalkovens heeft men dit
ongeluk dikwijls waargenomen, evenals in de bierkelders en in het algemeen daar,
waar eene alcoolische gisting op groote schaal plaats grijpt.
Ook in de moerassen, door de ontbinding van plantaardige stoffen, kan de
verstikking plaats hebben, evenals in de koolmijnen en in elke plaats waar de
gevreesde koolzuurstof zich in zekere mate kan ontwikkelen.
Een mijner zieken, die eenige jaren geleden het noodlottig besluit had genomen, zich
bij middel der acide carbonique te zelfmoorden, deed mij onlangs de volgende
verklaring:
“Wat ik eerst gevoelde, was eene zekere zwaarte en daarna hoofdpijn, welke weldra
werden opgevolgd door eene lastige duizeling en hevige drukking van het hoofd.
Daarna begonnen mij de ooren verschrikkelijk te tuiten, en ik had achtereenvolgens
verscheidene brakingen, welke mij zeer deden lijden. Eenige oogenblikken daarna
begon de ademhaling sneller en lasstiger te worden, en het hart klopte onstuimig in
mijne borst. Onmiddellijk daarop moet ik het bewustzijn hebben veeloren, en volgens
de verklaring van den student in de geneeskunde, welke met geweld op mijne kamer
drong, bevond hij mij in eenen toestand, welke aanduidt dat men heeft opgehouden
te leven.
Onmiddellijk sleepte hij mij buiten het vertrek, droeg mij in de opene lucht, zette mij
overeind tegen eenen muur en beproefde mij een weinig azijn in den mond te gieten.
Gedurig besprenkelde hij mij met koud water en wreef de geheele oppervlakte van
mijn lichaam met zijne geopende hand, welke hij van tijd tot tijd met een scheut
cognac bevochtigde. Ook moet hij mij bij middel van een stevigen borstel duchtig
geborsteld hebben, vvant mijne huid was op verscheidene plaatsen vuurrood en met
kleine puisten en bloed bedekt. Dikwijls kwam hij met een doekje, waarop hij eenige
droppels ammoniac goot, aan mijne neusgaten, en legde zelfs zijn mond op den
mijne, om zoodoende de lucht in mijne longen te blazen.
Dit alles hebben anderen mij later verteld, alsook dat de student mij eene klisteer met
azijn zette, en eenige minuten daarna, eene tweede, met een handvol keukenzout.
Toen de in allerhaast geroepen geneesheer binnentrad, was het gevaar van mijn
toestand, dank aan mijn redder, die in dit geval veel tegenwoordigheid van geest en
kennis had getoond, reeds ten deele geweken. Dewijl de hevige bloedaandrang naar
het hoofd nog bleven voortduren, deed de dokter mij eene overvloedige aderlating,
waarna ik eensklaps mijn bewustzijn geheel wederkreeg.”
*****
Verstikking in het water
Wat zoudt gij doen? Ja, wat zoudt gij doen, indien gij plotseling iemand in het water
zaagt vallen, en men er in slaagde hem op te halen?
Ik veronderstel dat de drenkeling daar op den rand van het water ligt; zijn aangezicht
is rood, purperachtig opgezwollen; de oogappels zijn wijd opengespannen; de tong
steekt uit den mond en een bloedig schuim dringt door den mond en de neusgaten.
De huid is ijskoud en doodbleek, in één woord, de drenkeling geeft geen teeken van
leven meer.
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Ik veronderstel dat er eene woning op eenige schreden van daar is; wat zoudt gij
doen? Toch niet gaan loopen, ten einde de policie bericht te geven van het gebeurde
ongeluk?
Indien het mij te doen stond, droeg ik den drenkeling terstond in het naastbij gelegen
huis, ten einde hem daar te ontkleeden, en het lichaam in wollen dekens gehuld, met
verwarmde servetten, heete strijkijzers of steenen, trapsgewijze, voor het vuur te
verwarmen. Ik zou hem in eene horizontale ligging, het hoofd een weinig opgeheven
voor het vuur houden, de huid wrijven met lappen eener verwarmde wollen deken, en
dezelve met hevig borstelen trachten op te wekken. Ik zoude hem de neusgaten
prikkelen (bij gebrek van ammoniac) met eene brandende veder; ik blaasde hem,
mijn mond op den zijne gedrukt, de lucht in de longen en beproefde, of er middel
was, zoodra de ademhaling weêr even begon, iets geestrijks, bijv. wat brandewijn in
den mond te gieten. Ik zou niet aarzelen, indien ik op deze wijze niet gelukte, den
drenkeling kokend water op het hart te gieten, of hem hier of daar de huid van het
lichaam te verbranden.
En wat zoudt gij doen, indien gij iemand uit het water zaagt halen, die misschien wel
een half uur of langer verdronken kon zijn?
Misschien zoudt gij, in de stellige meening verkeerende dat hij had opgehouden te
leven, van alle poging afzien?
Ik niet; voornamelijk niet, wanneer het ongeluk bij den warmen zomerdag plaats had.
Er zijn voorbeelden, dat iemand lang in het water kan liggen en door spoedig en ferm
aangewende middelen, toch wederom tot het leven wordt teruggeroepen.
Bij koud weder, of wat nog erger is, wanneer het lichaam onder het ijs is uitgehaald,
is gewoonlijk de dood zeer spoedig op het invallen gevolgd, en worden alle
aangewende middelen vruchteloos.
In sommige streken rolt men den drenkeling over den grond, of laat hem eenige
oogenblikken met het hoofd naar beneden hangen, in de meening dat zoo doende
het ingezwolgen water zich uit de maag zou kunnen ontlasten.
Om het domme van deze handeling te bewijzen, is het voldoende te zeggen, dat de
drenkeling gewoonijk weinig of geen water in de maag heeft, en de dood enkel moet
toegeschreven worden aan de verstikking, welke onder het water noodzakelijk moet
plaats hebben.
*****
Verstikking bij gebrek van inadembare lucht (20)
Lezer, hebt gij ooit een luchtreiziger in zijn bootje aizn stappen, en onder zijn
monsterachtig gevaarte hangend, in de ruimte zien vliegen?
Aan hoevele gevaren durft die vermetele reiziger aixh niet blootstellen?
Het bootje kan kantelen; de koorden kunnen breken; de luchtbal kan barsten; en bij
het plotseling verliezen van zijn gas, ter neder vallen; honderde oorzaken kunnen
20

de

Bedenk dat in het midden van de 19 eeuw luchtvaart alleen nog maar bestond in het gebruik van
luchtballons met een mand er onder (of bootje, zoals Snieders het noemt). K.M.
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hem van zijn weg afslaan, en bij het nederkomen ontstaan er somtijds de grootste
hinderpalen.
Behalve al deze gevaren bestaat er nog een waaraan gij misschien nooit hebt
gedacht; de reiziger, door zijn luchtbal in de hoogte getrokken, kan gevaar loopen te
stikken, bij gebrek van inadembare lucht, evenals de toerist, die steeds hooger en
hooger op de verhevene bergen klimt, evenals diegenen, welke zich onvoorzichtig
ophouden in een vertrek, waar de warmtegraad. al te hoog is gestegen.
In dit geval wordt de ademhaling vooreerst kort, en bij eene toenemende versnelling
zoo lastig, dat men bloed spuwt, in bedwelming raakt en in onmacht ter nedervalt.
Met de oorzaak dezer soort van verstikking aan te duiden, moet het iedereen reeds
klaar en duidelijk wezen, welke middelen er moeten gebezigd worden, om het
dreigend gevaar af te weren.
De luchtreiziger kome, zoodra hij het uitwerksel der al te fijne lucht daar boven
gewaar wordt, terstond naar beneden; de toerist beteugele zijne nieuwsgierigheid en
zijn verlangen om hooger dan een ander op te stijgen, en dale onmiddellijk af; en
diegenen welke zich in al te verwarmde of al te koude vertrekken bevinden, begeven
zich spoedig in de vrije lucht.
Heeft noch de een, noch de ander dit bijtijds kunnen uitvoeren, in andere woorden,
heeft de verstikking reeds plaats gegrepen, begin dan den verstikte terstond de
geheele oppervlakte der huid, met branfewijn, rhum, cognac, ammoniac of elk
prikkelend middel, dat u in de hand valt, duchtig in te wrijven, en deins er zelfs niet
voor terug, hem hier en daar een lepel kokend water over het lijf te gieten.
Een der krachtdadigste middelen in dit geval, is de inblazing van lucht in de longen
van den lijder. Deze inblazing is zeer eenvoudig uit te voeren. Ziehier: men legt zijn
mond op den geopenden mond van den verstikte, of zoo gij verkiest op deszelfs
neusgaten (de menschlievendheid vordert hier, niet schroomvallig of vies te wezen)
en blaast op die wijze de lucht naar binnen; terzelfder tijd doet men zachte,
zijdelingsche drukkingen op de borstholte, met het doel, op eene kunstmatige wijze,
de in- en uitademing na te bootsen.
Later zal de geneesheer u misscbien wel in uw lastig en walgelijk, maar toch hoogst
menschlievend werk bijstaan en naar gelang der omstandigheden, het galvanismus
of de electriciteit aanwenden, of ook den lijder, indien er aandrang van bloed in
hersenen of longen bestaat, aderlaten.
******
Verstikking door al te hevige koude
Ja, de koude, waaneer zij tot een zeer hoogen graad is gestegen, kan de
inademingswerktuigen verdooven, derzelver gevoeligheid verzwakken, en zoo
doende de verstikking te weeg brengen.
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Ontmoet gij ooit een dergelijk ongeluk, denk dan niet dat gij het versteven lichaam
terstond moet verwarmen, om er het leven in terug te roepen. Deze handelwijze
zoude integendeel de nadeeligste gevolgen kunnen hebben.
Men wrijve liever het geheele lichaam met sneeuw men plaatse het zelfs in een koud
bad, en trachte bij aanhoudende, sterke wrijvingen, de warmte trapsgewijze in het
lichaam te doen wederkeeren.
Hebt gij ammoniac bij de hand, doe den lijder, indien zulks mogelijk is, dien
opsnuiven. Wrijf hem over geheel zijn lichaam met een stevigen borstel, geef hem
iets prikkelends zooals brandewijn, rhum, wijn of een anderen geestrijken drank te
drinken, en beproef, evenals in het voorgaande geval, den lijder de lucht in de longen
te blazen.
En wilt gij meer omstandig weten, hoe dit alles dient bewerkt te worden, lees dan een
mijner werken: “de Gouden Willem." Er komt daarin een tooneel voor, hetwelk met
vrucht kan gelezen worden, wanneer men in voorkomende gevallen, gaarne zijnen
ongelukkigen medebroeder behulpzaam is.
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H.1.29. Koud water
- Dokter, is het ook raadzaam 's morgens nuchter zijnde eenige glazen koud water te
drinken? Dien raad kreeg ik eens van een diep geleerd professor.
- Voor u voornamelijk was die raadgeving van den geleerden professor onbetaalbaar;
want indien ik mij niet bedrieg, moet gij een opvliegend karakter hebben, hetwelk om
de onbeduidendste oorzaken zal losbarsten.
Met dat helsch karakter, hetwelk zich in uw brandend oog en uwe beweegbare
wezenstrekken afteekent, stelt gij u bloot aan de grootste gevaren; welnu, volg den
raad van den professor en drink 's morgens een paar glazen koud water, waarna ik u
zou raden een uur te gaan wandelen.
- Ja, ik heb een ongelukkig karakter, om de nietigste zaak ben ik geraakt, en zoo
hevig is somtijds de storm, dat ik dikwijs bevreesd ben, dat mij een ongeluk
overkomt.
De profossor, van wien ik u daareven sprak, en die mij den raad gaf 's morgens
eenige glazen water te drinken, drong er echter op aan, hiervan nooit gebruik te
maken onmiddellijk na een aanval van hevige gramschap.
Zeer voorzichtig, waarom? Omdat de terugslag door den kouden drank naar de
inwendige levensorganen op dit oogenblik met bruisend bloed overladen, te weeg
gebracht, dikwijls zeer kwade gevolgen kan hebben. Ook heeft men wel eens
opgemerkt dat het gebruik van kouden drank in een aanval van hevige gramschap,
aanleiding gaf tot de geelzucht. ik zoude u wijdloopig kunnen verklaren, hoe de
mensch in dit geval bijna eensklaps geel wordt, doch bij gebrek van anatomische en
physiologische kennissen, zoudt gij mijne uitleggingen bezwaarlijk begrijpen.
-Toch neemt gij aan, dat het over het algemeen gezond is veel koud water te
drinken?
Omne si quid multum, naturae inimicum; geene overdrijving!
Al te veel water in de maag gegoten, zoude wel eens de spijsvertering kunnen
hinderen, en ook:de nieren, door een al te aanhoudend en vermoeiend werk, in
gevaar brengen. Ook zou ik vreezen dat de vochten van 's menschen lichaam, bij
een overdreven gebruik van koud water, tot eene zekere verdunning konden
overgaan, en op die wijze in hare samenstelling en omloop gestoord worden.
- Doch onder het eren kan men er toch niet licht misbruik van maken?
-De groote waterdrinkers, houd ik toch voor de sterkste menschen niet; dikwijls heb ik
opgemerkt, dat het juist diegenen waren, welke zeer veel hielden van eene lekkere
tafel en bijgevolg ook van gegiste dranken. Die overgroote en aanhoudende dorst bij
volwassenen is gewoonlijk een bewijs, dat zij niet al te matig hebben geleefd.
- Neen, wees ook onder het eten van dien kant matig, eene al te groote hoeveelheid
water zoude de spijsbrij in de maag al te dun maken, en zoodoende een hinderpaal
stellen aan de gewichtige functiën welke er in het darmkanaal gaan plaats grijpen. En
daarbij kan het gebeuren, dat een of ander voornaam levensorgaan door al dat
koude nat te veel van zijn warmtegraad verliest, en op die wijze eene zekere stoornis
wordt gebracht in de vertering der spijzen.
- Nog eene andere vraag: mag ik koud water drinken, wanneer ik in 't zweet ben?
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- Ja en neen.
Ja, wanneer gij door een hoogen warmtegraad in 't zweet zijt geraakt, zonder u aan
lichaamsbewegingen en vermoeienis te hebben overgegeven.
Hebt gij nooit waargenomen, dat men ongehinderd met volle teugen koud water
drinkt, wanneer men zich in eene concert- of balzaal bevindt, waar eene stinkende
hitte heerscht?
Ook, de zieke die in een aanval van heete koorts in zijn zweet ligt te zwemmen,
drinkt ongehinderd zoo lang en zoo veel koud water, als hem dit genoegen doet.
Doch niets gevaarlijker, dan veel koud water te drinken, wanneeer de oppervlakte
des lichaams door hevige lichaaamsoefeningen of vermoeienissen met zweet is
bedekt.
Door de aanhoudende samentrekking der spieren, zijn in dit geval de organen met
bloed overladen; breng nu eensklaps, met het drinken van veel koud water, de hevig
verwarmde huid en darmen tot een lagen graad van koude, en gij loopt gevaar, de
organen in hunne werking te storen.
-Is het ook raadzaam ijs te gebruiken na het diner? IJs is toch zoo frisch, zoo
aangenaam en zoo lekker!
- Neen, dewijl het ijs de spijsvertering kan vertragen, verhinderen en zelfs geheel
opschorsen.
Heb ik nu gezegd dat de zoo gezochte glace als eene verboden vrucht moet
beschouwd worden? Neen, het gebruik daarvan is volstrekt niet af te keuren, doch
men neme de glace op een van den maaltijd verwijderd oogenblik, en men make er
een matig gebruik van.
- Een groot voorstander van koud water schijnt gij toch niet te wezen?
- Behalve in de aangehaalde omstandigheden kan ik u dien heilzamen drank niet
genoeg aanbevelen; vooral zooals ik u reeds vroeger heb gezegd, indien gij een
driftig, opvliegend karakter hebt.
Geen enkel geneesmiddel bezit in zoo hooge mate de kracht, om het opbruisend
bloed tot bedaren te brengen. Ook indien gij de slechte gewoonte hebt, veel
prikkelend en scherp voedsel te eten, is een dronk koud water op tijd genomen een
overheerlijke drank.
De jeneverdrinker drinkt instinctmatig een glas koud water; en hij handelt wel. Hij
zoude nog beter handelen, indien hij alleen water en volstrekt geen sterken drank
wilde drinken.
En nu nog eene laatste aanbeveling, welke men nooit uit het oog mag verliezen:
drink altijd goed water, geen regen- of sneeuwwater maar gezond pompwater.
Het eerste hoofdvereischte van goed drinkwater is de frischheid. Water, hetwelk niet
frisch is, moet steeds verworpen worden; het is deze eigenschap, die het aangename
van den drank daarstelt, den eetlust opwekt en de spijsverteering grootelijks
bevordert.
Goed water moet doorschijnend, helder zijn, geen reuk, een aangenamen smaak en
onveranderlijk dezelfde temperatuur hebben.
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Van deze zijde beschouwd, is rivierwater altijd slecht drinkwater. Daarbij valt nog op
te merken dat in zekere jaargetijden dit soort van water merkelijk in zijne
samenstelliiig wordt gewijzigd, en dikwijls bedorven is door de vermenging met
scheikundige bestanddeelen van een of ander nijverheidsgesticht, hetwelk zijne
gebruikte verwstoffen of nutteloos geworden overschotten van organische
zelfstandigheden, in de rivier laat afdrijven.(21)
Voor de gezondheid van zwakke kinderen is het vooral noodig goed drinkwater te
hebben; zij vinden daarin de onontbeerlijke bestanddeelen tot de vorming, de
ontwikkeling en de hardheid van hun gebeente.
Einde van het eerste deel

21
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Zelfs al in het midden van de 19 eeuw was in Vlaanderen de milieuvervuiling een probleem dat de
aandacht van de overheid vroeg. K.M.
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Deel 2
H.2.1. Het besmette huis
De typhus met al zijne boosaardigheid was in zijn huis gedrongen.
Drie dagen geleden stierf een der knechten; gisteren droegen de lijkdragers de
moeder weg; vandaag kwam de dorpsherder aan den 20-jarigen zoon de laatste
troostmiddelen van den godsdienst toedienen.
De jongeling verkeert in het grootste gevaar, en ook zijne jongere zuster is reeds
bijna een maand doodelijk ziek.
De buren komen niet in het besmette huis, de menschen gaan met verhaasten stap
en zwijgend voorbij, evenals de bange reiziger, die in het eenzame bosch de plaats
voorbij gaat waar een wild dier zijne holen heeft.
De dienstboden hebben gisteren hunnen dienst opgezegd, en zijn heden vertrokken;
zij waren zoo bang! bang voor het gevaar der besmetting!
De rijke eigenaar belooft handen vol gelds aan hem, die zich met het oppassen zijner
geliegde wil gelasten; doch niemand durft het afschuwelijk spook met zijn
besmettenden adem vlak onder de oogen zien. Alleen de kleermaker uit de buurt
heeft het durven wagen de zieken van tijd tot tijd te helpen verbedden en des nachts
een oogenblik te waken; ook zijn vrouw was dezer dagen van tijd tot tijd behulpzaam;
doch de vrees zelven ziek te worden, of de besmetting in hun eigen huis en op hunne
kinderen over te dragen, heeft hen doen besluiten het verpeste huis voortaan te
vermijden.
De vader alleen is nu uitsluitend met den ziekendienst belast; maar hij zelf is ook niet
gezond; sedert verscheidene dagen heeft hij geene, nachtrust meer genoten en eten
of drinken raakt hij niet aan.
Hij waggelt van het eene ziekbed naar het andere, en men zou bijna vragen, of de
vader niet in even zoo groot gevaar verkeert als zijne twee kinderen, die hij
gedwongen is op te passen.
Het was in die benaude omstandigheden dat ik als consulteerend dokter in het
besmette huis werd geroepen.
Ik moest bekennen dat de dorpsdokter zich een volmaakt denkbeeld had gevormd
van den eigendommelijken aard der ziekte, aan de zieken de gepaste
geneesmiddelen en dieet had vooreschreven, en dat hij daarenboven zijne bezoeken
zoo dikwijls herhaalde en zoolang rekte, als men dit van hem konde vergen.
Doch wat kon het hem baten dat hij zijne bezoeken vermenigvuldigde, den lijder
gestaag moed in het hart sprak en hem de krachtigste geneesmiddelen zijner
apotheek toediende? Al wat hij van deze zijde kon winnen, moest hij noodzakelijk
dubbel verliezen, door de afwezendheid van een bekwamen ziekendiender.
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Daarop dan ook kwam mijne eenige opmerking neder, en ik drong er op aan, dat
men onverwijld zou zorg dragen de zieken beter te doen oppassen.
- Waar vinden wij iemand, die de vereischte bekwaamheden en menschlievendheid
bezit, om zieken van dit gevaarlijk soort te verzorgen? vroeg de heer des huizes.
- Dien weet ik wel te vinden, was mijn antwoord.
- Dat is toch zoo gemakkelijk niet; iedereen hier in het dorp ontwijkt het besmette
huis.
- Ik ken integendeel menschen, welke het tot een geluk rekenen in dergelijke huizen
in dienst te treden, ten einde hunne natuurgenoten in het ongeluk bij te staan.
- Ach, dokter, wijs mij zoo een engel aan, bad de ongelukkige vader.
- Morgen keer ik weder en zal een dier engelen voor u mede brengen.
- Dokter, kies dan toch een sterk gebouwd man uit, er valt hier met mijne twee zieken
zooveel te heffen en te dragen, en daarbij is er een zwaar huiswerk; al mijne
dienstboden hebben mijn huis ontvlucht; daarom zou ik u raden een sterk man uit te
kiezen.
- Wat zoudt gij met een man aanvangen? Leefde er ooit een man, welke de hem
opgelegde taak bij het ziekbed in den grond heeft begrepen? De vrouw alleen is in
stat, deze zending goed te bevatten.
- Neem dan eene jonge, flinke vrouw, die moed in het hart, en handen aan het lijf
bezit.
- Betrouw in mijne keus ; morgen keer ik weder.
Toen de huisheer des anderendaags mijne ziekendienster uit het rijtuig zag stappen,
ontging hem eene kreet van teleurstelling. Was dat teeder meisje nu de gezonde,
sterke vrouw welke de verzorging der zieken op zich moest nemen en daarbij, in
afwezigheid der dienstboden, het huiswerk verrichten? Och, wat ziet zij er bleek en
mager uit? Is zij zelve niet ziekelijk? En is zij wel meer dan twintig jaren oud?
-Zij is nog zeer jong ; groote lichaamskrachten bezit zij niet, in weerwil harer
bleekheid is zij toch niet ongezond.
- De kleermaker en ook zijne vrouw meende de huisheer; die beiden ijzersterke
lieden zijn, waren niet sterk genoeg om de zieken op en af het bed te dragen, en
moet dit teeder meisje...?
Met een glimlach beantwoordde ik al deze opmerkingen en bracht mijne
ziekendienster binnen.
- Dokter, gelief nu voor gij heengaat, haar juiste bevelen te geven en haar
nauwkeurig aan te duiden, hoe zij zich opzichtens mijne kinderen heeft te gedragen,
fluisterde mij de vader in het oor.
- Bevelen heeft zij niet noodig; ik heb haar niets aan te duiden, verzekerder ik.
- Zij is nog zoo bitter jong ; zij moet nog zoo weinig ondervinding hebben.
- Zij verdient al uw vertrouwen!
Toen ik op het punt was te vertrekken, hoorde ik den huisheer tot haar zeggen:
- Hebt gij nu niets meer aan de heeren dokters te vragen?
- Neen, men heeft mij gezegd wat ik de zieken te drinken, en hoe en wanneer ik hun
de voorgeschreven geneesmiddelen moet geven; het overige is mij hij ondervinding
bekend.
Vijf minuten later had zij hare reiskleederen ter zijde geegd en fie vervangen door
een alledangsch werkpak.
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Nadat zij de verdieping van het huis had doorloopen, zeide zij bij zich zelve dat zij
voor hare twee zieken vier kamers, elk van bed en kachel voorzien, ter
harerbeschikking had.
Een oogenblik later lag elke zieke op eene andere kamer, nadat zij met de
voorvaderlijke vuurpan de bedden had verwarmd.
- Hoe had zij die verplaatsing der zieken bewerkstelligd? hoor ik vragen; uwe
ziekendienster was toch zoo jong en zoo zwak? Hoe kreeg zij zonder iemands hulp
hare twee zieken op andere kamers?
- Dat zal ik u later verklaren.
Onmiddelijk daarna werden de twee ziekenvertrekken, wier vensters sedert weken
met opzet waren dicht gehouden, en waarin thans een muffe reuk heerschte, open
gezet; de muren, de zoldering beiden afgestoft, de vloer en het houtwerk met
zeepwater duchtig afgeschrobd en de bedden gereinigd; waarna bij middel van
chloorkalk en andere ontsmettende middelen het geheele huis van onder tot boven
werd gezuiverd.
Zonder de zieken aan wind of tocht bloot te stellen, wist de ziekendienster door de
geopende deuren en vensters een sterken luchtstroom daar te stellen, en zoo
doende de oude, verdorven, dompige lucht door eene frissche, weldadige te
vervangen.
De huisheer kwam de opmerking maken, of al dat licht in de ziekenkamer de zieken
niet moest hinderen? De kleermaker, die hem wel eens had geholpen, had het op de
kamer altijd bijna donker gehouden?
- O neen, antwoordde hem het jonge meisje op den toon van iemand, die zijn vak
grondig kent ; het daglicht zoo als ik het hier, bij middel der neêrgelatene gordijnen,
heb gewijzigd, kan volstrekt geen nadeel toebrengen. Het licht is een der elementen
des levens; zonder licht verkwijnt de mensch, in het donker ontkleuren en sterven
immers de bloemen? De onafgebrokene werking van het licht zoude echter hoogst
nadeelig wezen; daarom wordt het straks donker en morgenvroeg wederom licht; o,
de goede God daarboven wist wel wat hij deed!
Daarna, werden de zieken van het hoofd tot de voeten gewasschen en armen,
beenen en bovenlijf met een geestrijk vocht ingewreven.
Tegen den avond werden beiden wederom op de gewone slaapkamers terug
gedragen, en na eenig dringend huiswerk verricht te hebben, kwam het jonge meisje
beurtelíngs bij broeder en zuster aan het bed zitten, en wist beiden in hun lijden aan
te moedigen en ook aan beiden de verzekering te geven, dat de genezing niet ver af
konde wezen.
Weldra schenen de zieken zachtjes in te sluimeren.
Het meisje ging op de teenen, met ingehouden adem van het eene bed naar het
andere, en nadat zij de overtujiging had verkregen dat beiden sliepen, viel zij neder
voor het kruisbeeld, dat op de commode stond, nam haar rozenkrans en begon te
bidden.
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Lang sliepen de twee zieken; lang bad het jonge meisje. En voor wie bad zij? Voor
de lijdende broeder en zuster die men aan hare zorg had toevertrouwd.
Het is reeds laat in den nacht; zij heeft zelve nog bijna geen voedsel genomen en
aan slapen denkt zij niet. Ocg, zij heeft geen honger en zich ter rust begeven, kan zij
volstrekt niet, dewijl de zieken elk oogenblik hare hulp kunnen noodig hebben.
Zoo komt de morgen.
Toen begaf de jonge ziekendienster zich wederom aan het werk, want veel werk had
zij weder dien dag.
De zieken werden wederom op ander kamers gedragen, de slaapkamers belucht,
gereinigd, in een woord het was eene volledige herhaling van het gisteren verrichte
werk.
Het jonge meisje was boven op de ziekenkamer en beneden om het huiswerk te
verrichten, en dit alles gebeurde zoo ordelijk, zoo stil dat men hare tegenwoordigheid
bijna niet bemerkte.
Zoo verliepen de dagen.
In weêrwil der verstandigste en ijverigste verzorging konden de twee zieken toch niet
ontsnappen aan het zeer ernstig ongemak van het “doorliggen” zoo als men dit
gewoonlijk heet.
Weldra hebben broeder en zuster op zekere deelen des lichaams uitgestrekte
wonden, welke hun veel smart veroorzaken en een walgelijken reuk op de kamer
doen ontstaan. Dagelijks moeten de wonden ten minste tweemaal gereinigd en
verbonden worden.
- Zal dat teeder meisje alleen die wonden verbinden? is dat alles niet boven hare
macht? Heeft zij geen onverzettelijken afkeer van dat vuil en walgelijk werk?
- Dat alles zal zij geheel. alleen doen; neen, niets van al die dingen is boven hare
macht; het walgelijkste werk is juist datgene wat zij met het meeste genoegen
verrícht.
Eens dat zij met de verbinding harer zieken bezig was, kwam de heer des huizes:
haar vragen, of zij geen hulp noodig had.
- O, neen, het verband leggen was eene kleinigheid.
- En of zij niet bang was?
- Bang? glimlachte zij; waarvoor zou ik bang moeten wezen?
- Vreest gij niet de besmetting in te ademen , en zelve ziek te worden?
- Nooit dacht zij daar aan.
- En indien al hare menschlievendheid en opoffering eens met den dood betaald
moest worden?
-O, des te beter, antwoordde het edel meisje.
- De kleermaker en zijne vrouw waren zoo bang zelven ziek te worden.
- Dat begrijp ik.
- Voor honderd gulden daags, zegt hij; kwam hij d zieken geene week lang meer
oppassen.
- De man heeft gelijk.
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*****
Langzamerhand werden de twee lijders beter; de wonden beginnen te heelen.
Bij het nemen van een versterkend voedsel, komt er nieuw bloed in hunne aderen,
en beginnen de krachten terug te keeren.
Weldra zitten broeder en zuster op de hofbank, zich in het weldadige zonlicht te
koesteren , en ademen met volle borst de versche lucht in. Het teedere meisjedie
hen zooveel weken heeft opgepast, zit nevens hen.
Zij heeft op alles het oog wat hare zieken slechts den minsten hinder kan
toebrengen. Zij zorgt dat geen van bneiden koude voeten krijgt, en geen tocht, geen
windje en geen al te scherpe zonnestraal hen kome kinderen.
Zij boert en schertst met hen over honderde kleine zaken , en zinbgt van hare
schoonste liederen om aan hunnen geest eene aangename afleiding te bezorgen. En
daarna bidt zij met henden rozenkrans; want bidden moeten zij immers?
De Heer van hierboven heeft hun gebed verhoord en de gezondheid wedergegeven.
En wie was nu die jeugdige vrouw, welke de geheimen van den ziekendienst zoo
grondig kende; die in hare zwakke, teedere hand zooveel kracht vond, dat zij al dat
grove slavenwerk verrichtte; die nooit bang was voor den doodenden adem der
besmetting, en zoo rustig bleef bij den dreigenden dood?
Het was een dier heldinnen, welke haar leven voor 's menschen geluk blootstellen,
bij het ziekbed, op de golven der zee, in de grenzelooze prairiën, bij de wilden, op het
slagveld onder een regen van kogels en bommen; het was eene dier engelen, welke
de Heer van zijne gelukzalige hemelscharen schijnt te hebben afgezonderd om hier
beneden den mensch te troosten, te helpen en zich voor hem op te offeren; het was
Olympia, de gasthuisnon.
Lezer, wanneer gij ooit ernstig ziek mocht worden, vraag dan nooit dat u de
kleermaker of zijne vrouw kome oppassen; noch de eerste, noch de laatste heeft een
denkbeeld van de moeilijke zending van een ziekenverzorger; geen hunner bezit den
vereischten moed of de kunst, om de voorschriften des geneesheers naar behooren
ten uitvoer te brengen; beiden, indien zij u dienen, zullen dit alleen doen in de hoop
eener geldelijke belooning.
Olympia alleen zal u helpen, omdat zij niet van u, maar van God daarvoor zon
beloond worden.
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H.2.2. Brood
Een der eerste behoeften van den mensch is brood.
Men bakt brood van alle voortbrengselen uit het plantenrijk, die voornamelijk kleefstof
(gluten), stijfselmeel (amidon), gom en suiker bevatten. Onder de graansoorten
bekleedt de tarwe de eerste plaats, dewijl dezelve het meest kleefstof bevat.
Het is de kleefstof, die den deeg doet opzwellen en lichter maakt, door de organen
der spijsverteering het gemakkelijkst wordt verteerd en ook meer voedsel oplevert,
dan de andere bestandddelen.
Denkt gij nu ook, dat men de meeste voedseldeelen aantreft in sneeuwwit brood van
de fijnste bloem gebakken? Hierin zoudt gij u grootelijks bedriegen, dewijl zekere
bestanddeelen welke onmisbaar zijn voor 's menschen gezondheid, in die allerfijnste
bloem weinig meer worden gevonden.
Ook valt er nog aan te merken, dat heel middelmatige bloem helderwit kan worden
gemaakt met bijvoeging van e ene kleine hoeveelheid aluin, een geheim middel,
hetwelk in sommige broodbakkerijen veel wordt gebezigd, en door de policie even
goed moest gekend zijn, dewijl de brooddeeg op deze wijze toebereid, aan de
gezondheid van den verbruiker volstrekt geen goed maar veel kwaad kan
toebrengen.
Het gezondste brood wordt gebakken van tarwe en roggemeel, hetwelk men van den
molen onveranderd recht naar de bakkerij voert.
Ik ken arme boeren, arbeiders, linnen- en tijkenwevers, houtzagers, enz., welke zich
gedurende een lang tijdverloop, bijna uitsluitend met niets anders voedden, dan met
dat soort van brood, en nogtans frisch, gezond en ijzersterk bleven.
Ik ben overtuigd dat de mensch met dergelijk brood, en daarbij een glas koud water,
langen tijd gezond kan blijven, doch zijne gezondheid spoedig zou verliezen, indien
hij gedwongen ware voortdurend niets anders, dan fijn, wit brood te eten. Men kent
het voorbeeld van een zonderling engelschman, die hiervan op zijn eigen persoon de
proef nam. Gedurende verscheidene weken at hij niets anders, dan het fijnste
witbrood en dronk daarbij niets dan water. Weldra echter verzwakte zijne
gezondheid, en de stoornis in de voorname lenensorganen werd zoo groot, dat hij
gedwongen was zijne levenswijze te veranderen, om zijne onbezonnen proef niet.
met den dood te bekoopen.
- Maar aan eene voedster toch geeft men fijn, wit brood te eten; zoude het ijzerharde
zwart brood geen nadeeligen invloed kunnen hebben op de. melk, en het gevoelig
darmlkanaal van den kleine ontstellen?
- Wilt gij een goed brood voor uwe minne, neen dan het zoo genaamde “tarwe met
de gruis” geef deze broodsoort ook aan uwe kinderen, en gij zult bevinden, dat de
zuigeling en ook uwe oudere kinderen gezond en sterk opgroeien
Geen ander brood bevat zooveel bestanddeelen, welke de natuur vordert, en de
hardmaking van het gebeente van 's menschen lichaam.
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Ook zou ik dit brood verkiezen voor bleeke, zwakke kinderen met een klierachtig
gestel, en ik zie er zelfs geen kwaad in, indien zij van tijd tot tijd, bij hun ander
versterkend voedsel, gebruik maken van het zoo weinig geachte roggenbrood.
- Zou mijn arm kind met zijne zwakke maag dat zwart en zwaar voedsel verdragen?
hoor ik de moeders uitroepen; is roggebrood niet het voedsel van honden en
paarden?
- Och, moeder, ik zie daar boerenkinderen loopen, welke bijna uitsluitend niets
anders eten, dan zwaar roggebrood, slechts afgewisseld met aardappelen en
karnewelk, en bewonder zoo dikwijls dat ijzeren spiergestel, die koperen longen en
die gloeiende rozen op hunne wangen .
O, dat zwart, zwaar en onsmakelijk voedsel moet wel degelijk bestanddeelen
bevatten, welke uiterst gemakkelijk verteren en overvloedige voedselstof
aanbrengen.
Men lette echter altijd op de individueele gevoeligheid; bij dezen zal brood van roggeof tarwebloem, waarvan noch zift, noch builmolen iets heeft afgescheiden, een keurig
voedsel daarstellen, terwijl bij genen, uit hoofde van zijn gestel, de samenstelling van
het gebak eenigszins dient gewijzigd te worden.
En nu wij van brood spreken, is het ook gezond hetzelve gloeiend heet, recht uit den
oven te eten ?
- Voor sommige ijzeren magen, mag heet brood eene groote lekkernij wezen, maar
toch moet hetzelve over het algemeen afgeraden worden.
Meer dan eens heeft men opgemerkt, dat het gebruik van heet en zelfs maar al te
versch brood, moeilijkheden doet ontstaan in de spijsvertering, die wel is waar,
gewoonlijk van korten duur zijn, doch ook wel eens aanleiding geven tot zeer ernstige
ontsteltenissen van het darmkanaal.
Ofschoon voor de meesten minder smakelijk, is oudbakken brood toch altijd
verkieslijk.
Een woord over de schimmel, welke wij vooral bij zomerdagen zoo dikwijls op het
brood waarnemen.
De schimmel is niets anders dan een cryptogamisch voortbrengsel, hetgeen men
waarneemt op de meeste zelfstandigheden van organischen oorsprong, welke tot
een zekeren graad van ontbinding zijn overgegaan.
Men zal dus licht beseffen dat brood waarop de schimmel zich heeft ontwikkeld,
hoogst schadelijk moet wezen voor de gezondheid.
Schimmelachtig brood heeft zijn aangenamen smaak verloren en een reuk gekregen,
die wel aanduidt, dat hetzelve onbruikbaar is geworden.
Bij den plattelandsbewoner, waar bijna elk huisgezin zijn eigen oven heeft, is men
dikwijls gedwongen oudbakken brood te eten, dewijl men slechts om de 10 of 14
dagen een nieuw baksel heeft.
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Beschimmeld brood is bij gevolg daar, voornamelijk in den zomer geene
zeldzaamheid, en menige boer vindt er geen bezwaar in hetzelve te eten.
Geen wonder dan ook, dat de geneesheer wel eens ijnallerijl een bezoek heeft af te
leggen bij zieken, die hevig lijden aan zwaarte en pijnen in het hoofd duizelingen,
lastige brakingen en kramptrekkingen in de ingewanden. Verdere wanorden heb ik in
dit geval zelden waargenomen, doch ik stel de vraag, of bij sommige gevoelige
gestellen de schimmel, in groote hoeveelheid genomen, geen ernstiger gevaar kan
veroorzaken.

Nog een woord over de vervalsching van brood:
boven heb ik gesproken van den aluin welke in sommige broodbakkerijen wel eens
wordt gebezigd om den brooddeeg helder wit te maken, laat mij nog zeggen, dat men
dit .bestanddeel ook schijnt te gebruiken met het doel om boon- en erwtmeel met
rogge- en. tarwebloem te vermengen, en zoo doende het brood vooreerst zeer wit en
daarenboven ook licht, en groot te maken.
Ook de magnesia (sneeuwachtig, licht poeder dat men ook wel ingeeft om het zuur
weg te nemen) wordt door sommige bakkers gebruikt om aan het brood eene
geelachtige kleur te geven en zoodoend het grauwachtige aanzien van middelmatige
of slechte bloem eenigszins te wijzigen.
Het is echter met het gevaarlijke blauwe vitriool (koperrood) dat de meeste
broodvenvalschingen plaats hebben.
Dït zout heeft de zonderlinge eigenschap den brooddeeg sterk te doen zwellen en
zwaarder te maken.
Ofschoon het blauwe vitriool in zeer kleine hoeveelheid methet brood gemengd, wel
geen groot nadeel kan toebrengen, zou ik toch voorzichtigheidshalve de
broodbakkerijen, waar dit vergif wordt gebezigd, voorbijgaan en ook niet te winkel
gaan, waar het brood met hooger genoemde scheikundige toebereidingen wordt
vervalscht.
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H.2.3. Vleesch
Men kieze in het slachthuis steeds vleesch van dieren, welke niet al te jong, ook niet
al te oud zijn; in het eerste geval is hetzelve niet rijk genoeg aan voedselstoffen, in
het laatste is het al te hard en te taai, bijgevolg niet geschikt, tot eene spoedige en
gemakkelijke spijsverteering.
Eerstgeborene of zoogenaamde nuchtere dieren leveren een flauw, onsmakelijk
voedsel op; hun vleesch moge aan sommigen als eene lekkernij voorkomen , bij de
meesten toch wekt het afkeer en walg op, en wordt met recht over het algemeen
beschouwd als een voedsel van weinig waarde.
Dieren, zoo als ossen, welke een tijd lang in den wagen of de ploeg hebben
geloopen en bijgevolg aan harden arbeid en groote vermoeienissen zijn blootgesteld
geweest; kunnen geen keurig en gemakkelijk verteerbaar vleesch opleveren.
Schapenvleesch is geen smakelijk voedsel en wordt door de organen ook niet dan
met moeite verteerd, tenzij het dier jong zijnde besneden werd niet ouder is dan
hoogstens drie jaren, en altijd behoorlijk wordt gevoederd.
Dieren, welke niet in de opgegeven omstandigheden naar het slachthuis worden
gevoerd, brengen een vleesch van goede hoedanigheid voort.
Men wachte zich vleesch te eten van ongezonde dieren. Ik heb bevoegde rechters
ontmoet, welke er geen bezwaar in vonden het vleesch van rundvee, door de
gekende longziekte aangetast, te koop te stellen; ik voor mij heb altijd moeilijk
kunnen aannemen, dat het spiergestel en het vet van dieren, bij welke een der
tvoornaamste levensorganen, de long, zoo doodelijk was getroffen, bij dat langdurig
lijden, steeds gezond kunnen blijven.
Wat er van zij, in het slachthuis kieze men altijd vleesch, hetwelk zuiver rood, niet
bloedend is, en zich tevens onderscheidt door de vastheid zijner vezelen.
Goed, versch vleesch moet hier en daar met vet doorregen en belegd zijn, en weinig
reuk hebben. Hoeveel tijd moet er verloopen, voor men het vleesch ter tafel brengt?
Een tijdsverloop van 24 uren is niet te veel; doch men late het ook niet zoo lang
liggen, tot dat er in hetelve een begin van ontbinding plaats heeft.
Op deze laatste aanbeveling komen wij in dit kapittel terug.
Vraagt men nu of alle vleesch, onaangezien van welk dier, dezelfde voedende
bestanddeelen bevat, en bijgevolg ook aan gezonden en zieken, sterke en zwakke
gestellen kon worden voorgezet?
Neen, aan dien man daar met zijn lymphatisch, klierachtig gestel of aan dien andere,
uitgeput door een langdurig Iijden, bloedverlies of dergelijke oorzaken, zou ik ossen-,
schapenvleesch en wildbraad voorschrijven; het is uit dit voedsel dat 'menschen
natuur de meeste krachten put, terwijl het bloed zoo in hoedanigheid als in
hoeveelheid daardoor aangroeit.
Aan iemand, die noch om persoonlijke zwakheid, noch om verlies van krachten,
noodig heeft zijn bloed rijker en overvloediger te maken, zoude ik bovengenoemde
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vleeschsoorten wel bij uitzondering toestaan, doch hem liever aanraden zijn gewoon
voedsel te zoeken in minder krachtgevende spijzen; hij ete bij voorbeeld kalfslamsvleesch, kalkoenen, kippen en de verschillende vischsoorten, welke over het
algemeen, (met uitzondering van dezulken, welke veel traanachtige zelfstandigheden
bevatten) onder het gezond en smakelijk voedsel kunnen worden gerangschikt.
Men drage steeds zorg, dat het op de tafel gebrachte vleesch steeds met zorg worde
toebereid, dewijl de gemakkelijke vertering der spijzen grootendeels van derzelver
toebereiding afhangt.
Slecht toebereid vieesch prikkelt den eetlust niet, en ook de maag schijnt er iets
tegen te hebben, onsmakelijke spijs naar behooren te bewerken. De eenvoudigste
toebereiding van vleesch is verkieslijk boven de meeste uitvindingen der
hedendaagsche verfijnde keuken, welke er zich vooral schijnt op toe te leggen,
ontelbare dingen van eten meest verschillenden aard bij elkander te brengen, ten
einde den lekkerbek met een nieuwen smaak te verrassen. Van deze zijde
beschouwd, spannen de alomgekende roastbeaf en bifsteak voorzeker de kroon.
Is het ook gezond, zoo als sommigen beweren, rauw vleesch te eten?
Er zijn volken in de wereld (daarom juist geene wilden) welke nooit gebruik maken
van gekookt of gebraden vleesch, en toch uitnemend gezond zijn. De Abbysiniërs,
zegt men, eten hun vleesch altijd rauw en hebben doorgaans, bij eene goede
gezondheid een krachtig gestel. Ook bij kleine .kinderen, door langdurigen afgang in
hooge mate verzwakt, schrijft men hier te lande wel eens het gebruik van rauw
vleesch voor.
Wilt gij het recept kennen, dat eenige jaren geleden veel ophef maakte en nog heden
wel eens in bovengenoemd geval wordt voorgeschreven? Neem 100 grammen best,
fijn gehakt ossenvleesch, 20 grammen suiker, 1 gramme 50 centigrammen fijn zout
en 20 centigrammen peper. Van deze toebereiding geeft men den kleinen lijder van
tijd tot tijd, door den dag, een suikerlepeltje.
In geval van al te groote gevoeligheid van het darmkanaal, vervangt men het
ossenvleesch ook vvel door kippen- of kalfsvleesch en zelfs door visch.
Bij eigene ondervinding, heb ik echter nog niet geleerd, dat het opgegeven recept
groote wonderen verricht; ik zou daarom ook iedereen aanraden van hetzelve niet al
te spoedig gebruik te maken, en in voorkomend geval deze gewichtige zaken aan de
beslissing van bevoegde mannen over te laten.
Hebben vvij al een woord gezegd over het gebruik van het zoo hoog geschatte
varkensvleesch?
In noordelijke landen, vooral des winters, is varkensvleesch, eens of tweemaal in de
week opgediend, een keurig voedsel. De landdman, en over het algemeen al wie een
zwaren arbeid heeft te verrichten en door de natuur met eene gezonde maag is
bedeeld, maakt er met vrucht gebruik van.
Als alledaagsch voedsel beschouwd staat het toch altijd ver beneden gewoon
slachtvleesch. Daarbij valt nog aan te merken, dat varkensvleesch, lichtelijker dan
ander vleesch, tot een zeker bederf overslaat en op 's menschen gezondheid
allernadeeligst kan werken. Dewijl over het algemeen dit bederf en ook de gevolgen
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daarvan zeer weinig bekend zijn, meenen wij aangaande dit punt den lezer te
moeten inlichten.
In Duitscbland, waar men een overgroot gebruik maakt van rauw en gerookt
varkensvleesch, heeft men zeer dikwijls de gelegenheid hieromtrent waarnemingen
te doen. De beuling, hoofdkaas , vleeschpastij en de hammen schijnen voornamelijk
aan bovengemeld bederf onderworpen.
Een duitsch geneesheer nam in tijdverloop van dertig jaren, 135 gevallen van ziekte,
door het gebruik van dergelijk vleesch veroorzaakt, waar, en haalt op dat getal 84
sterfgevallen aan. Men heet beweerd, dat de oorzaak der ziekte zou gelegen zijn in
eene plotselinge ontwikkeling der zoo gevreesde “acide prussique”; anderen
hebben gemeend de veroorzaakte ongelukken aan het ontstaan van een geheel
ander vergif te moeten toeschrijven. Is de aard des bederfs en deszelfs gevolgen
voor den verbruiker, wel volkomen bekend? Deskundigen beantwoorden deze vraag
ontkennend.
Iets wrat men echter met zekerheid kent, is de kleine, bijna onzichtbare made, de
gevreesde trichine, welke zich in het varkensvleesch ontwikkelt. Ofschoon men de
trichine ook bij ratten, konijnen , vleeschetende dieren en zelfs bij den mensch
aantreft, is het echter vooral in de spieren van het varken dat men dezelve heeft
waargenomen. Deze made wordt van het eene dier op het andere overgebracht met
het eten van vleesch, waarin zij zich schuil houdt.
De trichine op die wijze in de maag van den mensch gekomen, ontwikkelt zich weldra
in de darmen, en vermenigvuldigt er zich zonder zich langs het darmkanaal te laten
wegvoeren. Weldra dringen de trichinen door den darm heen en vestigen zich vooral
in de spierën.
Dikwijls weerstaat de mensch niet aan de werking dezer nietige wormpjes, welke
men in de spieren hunner slachtotters terug vindt.
Men vindt levende trichines in gezouten en gerookt varkensvleesch, en het is
onbetwistbaar, dat het gebruik van zulkdanig vïeesch de trichineziekte (trichinose)
kan veroorzaken.
Een afdoende geneesmiddel tegen deze zonderlinge ziekte kent men tot hiertoe niet;
men vermijde daarom te eten van varkensvleesch, hetwelk men slechts zoude
kunnen veronderstellen, dat doodend wormpje te bevatten; en verder bereide men
het vleesch op die wijze dat de trichine stellig gedood wordt, met hetzelve, bij het
braden of koken, aan een hoogen warmtegraad te onderwerpen.
Zoude het bederf van varkensvleesch, waarvan wij hooger spraken, en dat sommige
dokters aan de acide prussique hebben meenen toe te schrijven, niet veroorzaaakt
zijn door de gevaarlijke trichine?
Deze vraag heb ik door deskundigen hooren opwerpen.
*****
Is gezouten vleesch ook een gezond en versterkend voedsel ?
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Hij, die uitsluitend gezouten vleesch zoude eten, zal waarschijnlijk niet gezond
blijven, dewijl de langdurige werking van het zout de samenstelling van het vleesch
verandert en de organische zelfstandigheden bederft.
Hieruit volgen bijna altijd vooreerst eene steeds toenemende verzwakking,
langdurige doorloop, de gevreesde scheurbuik en andere ziekten, welke men
voornamelijk aantreft bij soldaten en matrozen, die op hunne lange zeereizen zich
dikwijls, gedurende een geruimen tijd, met gezouten vleesch moeten behelpen.
Al deze bovengenoemde ziekten worden spoedig genezen door het gebruik van
versch voedsel, tenminste indien de levensorganen niet al te diep geleden hebben
door een al te langdurig gebruik van zouten kost.
Van gezouten vleesch sprekende, zonderen wij natuurlijk uit, alle vleesch, hetwelk
gedurende slechts eenige dagen, licht wordt gezouten, en dan koud opgediend.
Deze soort van vleesch wordt met graagte gegeten, en ook 's menschen maag
verteert dit gemakkelijk en spoedig.
Zonder het als een alledaagsch voedsel te willen aanraden, geloof ik echter dat
bedoelde toebereiding voor de meesten moet worden aanbevolen.
*****
Welke zonderlinge geur walmt hier van die schotels met wild? En welke vreemde
smaak heeft dat gebraad?
Ik zie den kok medelijdend den schouder ophalen en glimlachen om mijne
onwetendheid. Ja, hij lacht mij vlak uit omdat ik nog niet weet dat die sneppen zoo en
niet anders voor den echten kenner moeten worden opgediend. Hij beweert dat
wildbraad om goed te wezen, gefaisandeerd (gelukkiglijk vind ik daarvoor geen
woord in mijne moedertaal) op de tafel moet gebracht worden.
Versch wild is harde en taaie kost en een beschaafd mensch zou dat niet willen
aanroeren. Dat men sneppen en meer ander wild terstond na het geschoten te
hebben, moest plukken , braden en eten, zou ik ook aan niemand aanraden. Wij
hebben reeds hooger gezegd dat men geen vleesch onmiddelijk na het slachten van
het dier mag toebereiden; een, twee dagen is over het algemeen niet te lang en wij
willen zelfs een uitzondering maken voor wild, hetwelk niet in de hitte des zomers
wordt gegeten; wij willen zelfs den kok eenige dagen toestaan tot dat het eenigzins
harde vleesch, zooals men zegt: kort is geworden.
Doch verder gaan wij niet.
Die ammoniacgeur, welke ik daareven ben gewaar geworden, en die voor mij
walgelijke smaak van uw opgediend wild, is niet het gevolg der zoogenaamde
faisandeering maar van eene wezenlijke ontbinding.
Dergelijk wild moge den lekkerbek als eene lekkernij voorkomen, ik voor mij
beschouw het als een wezenlijk vergif, en hij die er van eet stelt zich bloot aan
vergiftiging.
In mijn praktijk heb ik van die zonderlinge liefhebbers ontmoet, welke door het
gebruik van zoogenaamd gefaisandeerd wild doodelijk ziek werden, en aan wie ik in
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de haast een braakmiddel en daarna eenige droppels ether en later een geducht
purgeermiddel moest toedienen.
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H.2.4. Wratten
Toen ik. nog een kind was, stond er in het dorp, dicht bij het bosch, een kleine hut;
het was de woning van den ouden Bast, clie zijn brood won met wratten te verdrijven.
Bast kendie daarvoor een zeker geheim, en de dorpelingen beweerden, dat hoe
groot, hoe menigvuldig de wratten ook waren, dezelve onder de behandeling van den
ouden man noodzakelijk moesten verdwijnen.
Die kunst had Bast van zijn vader geleerd; het was eigenlijk een geheim hetwelk
vanouds in de familie bestond.
In de dorpen treft men boeren en boerinnen aan, die de handen letterlijk met wratten
bedekt hebben.
Doorgaans let men niet nauw op een uitwas, knoest of knobbel; doch hun getal wordt
somtijds zoo groot, dat het werk er door wordt verhinderd; in dit geval ging men, in
mijnen tijd, naar den ouden Bast.
Ik heb lht bezoek, dat iemand bij den wratverdrijver (zoo noemde men hem) eens
bijgewoond; het tooneel is mij altijd levendig bijgebleven.
De oude man zat in den donkeren hoek van den haard te rooken.
- Bast, ik wou gaarne mijne wratten kwijt raken, zei de boer, zijne twee handen
uitstekend.
- Hebt gij wratten? zei Bast, zonder het oog op te slaan naar zijn patient.
- Ik heb er veel, zeer veel; mijne beide handen zijn er letterlijk meê bedekt.
- Kunt gij ze tellen?
- Dat is juist nog zoo gemakkelijk niet.
- Tel ze nauwkeurig.
De patient begon te tellen en gaf daarna het getal wratten op.
- Zijn er niet meer? vroeg Bast.
- Ja, eene enkele minder of meer kan er wel wezen; doch komt het op ééne of twee
wratten aan?
- Ja, zeker! grinnikie de oude, ik moet het juiste getal weten, anders gaat het niet; tel
nog eens.
- 54; daareven had ik er slechts 52.
- Tel nog eens , of liever tel tienmaal opnieuw, tot dat gij zeker zijt.
De boer telde en hertelde en gaf na herhaalde verificatie het juiste getal op.
Bast nam de tang en scheen daarmede te spelen in de gloeiende asch, terwijl hij
binnen 's monds eenige onverstaanbare woorden uitsprak.
Ik herinner mij nog zeer goed, dat de boer, die dat alles afkeek en afluisterde, stil tot
mij zeide, dat Bast nu bezig was, met de wratten onder de gloeiende asche te
begraven.
Na een paar minuten, trok Bast de tang uit het vuur en zeide:
- Het is gedaan.
- En zullen de wratten nu weggaan?
- Weg? riep Bast op een toon, alsof hij wilde zeggen: twijfelt gij daaraan?
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De gerust gestelde patient legde een dubbeltje dat was de vaste prijs) op de tafel en
ging met mij de deur uit.
- En gingen de wratten ook wezenlijk weg? hoor ik den lezer vragen.
Volgens de dorpelingen miste dat nooit, indien men zich in de optelling niet had
bedrogen; doch het minste abuis had ook voor gevolg, dat de wratten onveranderd
bleven staan.
Ik voor mij deel echter niet in dat oneindig betrouwen der dorpelingen, en durf
verzekeren, dat de wratten nooit door de kunst van den ouden Bast, maar wel
dikwijls vanzelf weggingen, iets wat ook bij anderen, die niet de hulp van den
hutbewoner inriepen, plaats greep.
Het is bekend dat de wratten door de eerste zoogenaamde moederwrat, om zoo te
spreken, vvorden voortgezaaid, en bijna altijd, na eenigen tijd, zonder bekende
oorzaak, langzamerhand verdwijnen.
Heel de behandeling van den ouden Bast (die bij voorkomende mislukking altijd de
zaak door eene onnauwkeurige optelling verklaarde) was niet anders, dan eene
kinderachtige bijgeloovigheid, welke misschien nog heden in de streek niet geheel en
gansch is verdwenen.
Men treft onder de volksklas nog een ander onfeilbaar middel aan om zich van dat
lastig ding te ontmaken. Het bestaat hierin, dat men niet de hand, waarop de wratten
aanwezig zijn, zoo en zoo, maar niet anders, over het voorhoofd van een doode moet
wrijven, waarna dezelve, een voor een, zullen uitvallen.
Dat zij eens zullen uitvallen, hiervan ben ik bijna verzekerd, doch stellig niet door de
aanraking van het lijk.
Men geeft mog een ander niet minder krachtig middel op, namelijk de wratten op een
vrijdag (volstrekt op geen anderen dag) met spek in te wrijven. Of de ingewreven
vetstof in dit geval eene zekere genezende kracht bezit, zal ik niet beoordelen, doch
iets wat geene tegenspraak kan dulden, is dat de bepaalde vrijdag hier volstrekt niets
tot de zaak doet.
Evenals het geheim van den ouden wratverdrijver en die aanraking van den doode
moet ook de inwrijving op den vrijdag in de reeks der bijgeloovigheden worden
bijgeschreven .
Er bestaan onder de volksklas nog honderd andere middelen van dien aard, welke
een verstandig mensch allen terzijdemoet leggen. Wanneer de wratten door haar
getal of grootte de handen afzichtelijk maken, of de bewegingen verhinderen, moeten
dezelve worden weggenomen. Staat de wrat op een steel, niets eenvoudiger in dit
geval, dan de afbinding bij middel van een fijnen wasdraad. Gewoonlijk echter
vertoont zij zich op een breeden voet en kan dan ook niet anders, dan door uitsnijden
of een of ander brandmiddel worden weggenomen.
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Van de uitsnijding zal ik niet verder spreken; het is het werk des heelmeesters, niet
van kwakzalvers op de jaarmarkt, of van haardscheerders, aan wie men die kleine
operatie, hoe eenvoudig ook in schijn, toch nooit mag toevertrouwen.
Het gebruik van zeer sterke brandmiddelen zou ik zelfs niemand aanraden, ten zij de
heelmeester daar is,om over alles een wakend oog te houden; want het gebeurt wel
eens dat al die bijtende middelen, bij eene herhaalde oplegging, de verkankering van
het behandelde deel veroorzaken.
Men treft in de geneeskundige jaarboeken het voorbeeld aan van iemand, die
gedurende verscheidene dagen, zijne wratten met een scherp werktuig had
doorstoken en met een bijtend middel ingewreven. Het gevolg dezer
onvoorzichtigheid was eene verkankering der hand, waarvoor later de afzetting van
den arm moest plaats hebben.
Men kan echter zonder kwade gevolgen te moeten vreezen de wratten, gedurende
eenige dagen aanraken, hetzij met een stukje vochtig gemaakten duivelsteen,hetzij
met een puntig houtje in vitriool of sterkwater gedoopt.
De meeste wratten verdwijnen ook, doch slechts langzaam bij eene herhaalde
wrijving met een natgemaakt stukje ammoniakzout.
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H.2.5. De hik
Vah de twintig geleerden, welke op dag en uur weten, wanneer, deze of gene
planeet zich wederom aan ons oog zal vertoonen, wanneer en waarom ontzaggelijke
donderbuien en hagelstormen op ons zullen nedervallen, van de van de twintig
geleerden, zeg ik, is er misschien niet een, die zoude kunnen verklaren wat men
eigenlijk verstaat door hikken. Neen, daaraan hebben zij met al hunne geleerdheid
nooit gedacht. Ik voor mij, vind het nogtans even, en zelfs ruim zoo belangrijk te
weten, waarom de mensch somtijds moet hikken, als al de wonderen te willen
kennen, welke daar boven ons hoofd dag en nacht plaats grijpen; uit den hik kan ik
nog eenigszins wijs worden; en met al de studie van Gods grooten hemel zie ik de
menschen eigenlijk nooit een duimbreed vooruit gaan.
Doch, laat ons niet verder filosofeeren.
Wat is nu de hik? het is eene krampachtige, plotselinge samentrekking van het
middelrif, (het middelrif is een platte, zeer dunne spier, eene soort van vleesachtig
beschot, dat eene scheiding daarstelt tusschen de borstholte en den buik, welke
samentrekking een korten, harden stoot in den buik en de borst te weeg brengt,
gepaard met eene schielijke beklemming der stemspleet, en een geluid, waaraan
men bijna geen naam kan geven, maar dat door iedereen gekend is. Die kleine, korte
hik is nog al moeilijk om juist te beschrijven; duidelijker echter kan ik mij niet
uitdrukken.
Men neemt den hik vooral waar bij de kinderen en in de jongelingsjaren.
Dit zonderling verschijnsel doet zich voornamelijk voor, wanneer men al te schielijk
en ook zonder te drinken, heeft gegeten.
De dronkaard wordt dikwijls met den hik geplaagd; ook merkt men hem wel eens op
bij diegenen, welke ten prooi zijn van een hevig zielslijden, even als in sommige
gevaarlijke ziekten, en wat zeer wonder voorkomt, kan hij ook ontstaan uit navolging.
Ik heb niets te zeggen over de behandeling van den hik, die het gevolg zoude wezen
van eene of andere ernstige ziekte; in dit geval doet de geneesheer, met de
verzorging des lijders gelast, de noodige voorschriften; ik wil slechts eenige
raadgevingen neerschrijven, waarvan men gebruik zal maken, wanneer dit lastige
ding zich in de gewone omstundigheden voordoet.
Zeer dikwijls stelt men een einde aan het vervelend en vermoeiend hikken met lang
den adem in te houden, en nog beter gelukt men daarin, met een langen teug koud
water te drinken zonder lucht in te halen.
Een goed middel nog, is de aandacht van den hikker een oogenbllik af te leiden of
hem, bij middel van snuif of niespoeder, te doen niezen; het zekerste echter is hem
hevig en plotseling te doen verschrikken.
Bij kinderen durf ik het laatste middel echter niet aanbevelen; ik raad hetzelve
integendeel stellig af, dewijl men gevaar loopt het kind bang te maken en zijn zoo
gevoelig gestel te storen.
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Geef den kleine liever eenige droppels zuiveren azijn; het is een oud, eenvoudig
doch gewoonlijk een zeer afdoend middel. Het gebeurt wel eens dat de hik bij deze
aangewende middelen halsstarrig blijft aanhouden en men gedwongen is hiervoor
baden te nemen, zenuwstillende en andere geneesmiddelen te gebruiken; doch laat
mij toe mijne raadgevingen hier af te breken en mijne plaats aan uw huisdokter af te
staan.
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H.2.6. Stotteren
Zonderling gebrek, waarvan de wezenlijke oorzaak nog niet juist gekend is.
Vóór den ouderdom van vier jaren stotteren de kinderen maar zelden; na dien leeftijd
neemt dit gebrek allengs toe, doch vermindert dikwijls, wanneer de mensch zich
geheel heeft ontwikkeld.
In een hoogeren ouderdonneemt het gebrek nog af, en verdwijnt gewoonlijk geheel
of gedeeltelijke
Waarom treft men meer hakkelaars aan bij de mannen, clan hij het vrouwelijk
geslacht?
Het is mij onbekend, of iemand op die vraag kan antwoorden.
Er zijn hakkelaars, bij wie het gebrek ophoudt, wanneer zij kwaad worden, eene
hevige gemoedsaandoening hebben, of wanneer zij declameeren of zingen.
Ik ken iemand, die in zijne kinderjaren het stotteren van een kleinen schoolmakker
heeft geleerd en bij wien men vruchteloos alle pogingen heeft aangewend, om hem
van dit gebrek te genezen.
Gewoonlijk echter is het hakkelen niet ongeneesbaar, wanneer men zich met
volharding en een vasten wil, hierop toelegt,
Men oefene zich in de declamatie en den zang; men leze luid op en men ga niet
verder, wanneer er zich een woord of lettergreep voordoet, die niet naar behooren
wordt uitgesproken. Neen, men zal, indien het noodig is, het voorkomende woord
tienmaal, honderdmaal achtervolgenss uitspreken en slechts verder gaan, wanneer
men over de morilijkhrid heeft gezegevierd. De hakkelaar, die zich op die wijze met
verstand, geduld en wilskracht aan het werk zet, bereikt bijna met zekerheid zijn doel.
Alleen bi,j volwassenen echter kunnen deze raadgevingen volkomen worden
toegepast.
Bij kinderen moet men een anderen weg inslaan. Ik heb kinderen aangetroffen, die
men het stotteren afleerde met hun lettergreep voor lettergreep het “Onze Vader” of
een of ander gedichtje te doen nazeggen. De onderwijzer heeft in dit geval een zeer
lastige taak te vervullen; de les is lang en moeilijk voor leerling en meester, doch de
goede uitslag bijna zeker.
Een mijner vrienden, een dokter wiens kinderen allen, zonder onderscheid, dat
gebrek hadden, heeft ook bij allen de volkomene genezing bewerkl, met hen eene
vreemde taal te doen aanleeren, en hen die ook te doen spreken.
Een fransch dokter, die zich eenige jaren geleden bijna uitsluitend met de
behandeling van het stotteren bezig hield, had een klein werktuig uitgevonden,
waarmede hij meer dan eens, en in korten tijd, eene volkomene genezing bekwam.
Hetzelve bestond in een klein vorkje, uit goud of platine gemaakt, hetwelk hij onder
de tong van den stotteraar plaatste en hem zoo deed lezen.
Had hij dit geleerd van een grieksch redenaar (22), die met kleine steentjes in den
mond te nemen dat zoo hinderend gebrek afleerde?
22

De auteur bedoelt de Griekse redenaar uit de oudheid, Demosthenes, die het stotteren afleerde
door kiezelsteentjes in de mond te houden tijdens het spreken. K.M.
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Wellicht hebt gij wel ooit gehoord of gelezen dat sommige heelmeesters (het zijn
gewoonlijk mannen met klinkende namen, uit verafgelegene landen, aan het publiek
aanbevolen door de groote en de kleine dagbladen der steden, waar zij slechts korte
dagen verblijven) het stotteren genezen jmet eene heelkundige bewerking aan
zekere deelen der tong.
Dikwijls, zeer dikwi,jls, of liever bijna altijd, heeft deze operatie onmiddelijk een
goeden uitslag; de heelmeester heeft zijn mes om zoo te zeggen niet afgevaagd, of
het stotteren heeft volkomen opgehouden. Is zulks het uitwerksel der operatie zelve,
of wel van de ontroering, waarvan geen enkel geopereerde geheel vrij is?
Ik zou het wel denken, want men heeft opgemerkt, dat later de moeilijkheid der
uitspraak bijna altijd langzamerhand wederkeerde, Ik voor mij beschouw
daarenboven bedoelde heelkundige bewerking als hoogst gevaarlijk, en zou ook
iedereen aanraden geen snijtuig te laten bezigen, om een wel is waar hinderlijk, maar
toch nooit gevaarlijk gebrek te keer te gaan; te meer daar de middelen boven
aangehaald, in den regel als voldoende worden gehouden.
Laat er mij bijvoegen dat de operatie der beroemde rondreizende dokters meer dan
eens den dood van den patient ten gevolge heeft gehad.
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H.2.7. Een zenuwachtig gestel
Sedert meer dan een jaar ben ik onder geneeskundige behandeling; God weet
hoeveel castor, muscus en duivelsdrek ik reeds in mijne maag heb, doch
vruchteloos; mijn toestand blijft altijd dezelfde. Ik heb gansche doozen
Hollowaypillen verbruikt, maanden lang Revalenta gegeten, en moet verklaren dat
ik nog geen duimbreed vooruit ben gesukkeld. O, geleerde professoren , met witte
halsdassen en roode, blauwe, groen en geel gestreepte linten in de knoopsgaten,
statige dokters met uw effen tronies, wordt niet boos op mij, wanneer ik rondborstig
mijn gevoelen over de geneeskunde te kennen geef! Mijn vertrouwen hebt gij gansch
verloren en ik geloof waarlijk dat, indien ik alleen baas vaas, ik mij geen oogenblik
zoude bezinnen om het geneeskundig diploma voor altijd af te schaffen.
De heer, die in eene kwade luim zich dat verontrustend vonnis laat ontvallen, is een
graatmager, droog man met zwart haar, dunne haviksneus, geelachtige huid en
levendig oog. Geen oogenblik kan hij stil zitten; zijne bewegingen zijn driftig.
Hij is lastig, slecht gezind; onverdraagzaam en onverdragelijk.
Wanneer het weder slechts een weinig koud is, klaagt hij over de hevige koude, en
wanneer des zomers de lucht warm wordt, mort hij tegen het klimaat, dat hij
gedwongen is te bewonen. Is er een onweder op handen, o, dan voelt hij iets
lamachtigs, iets ondragelijks in zijne armen en beenen, hij is duizelig in zijn hoofd; en
staat de torenhaan met zijn bek in het noorden, dan beweert hij aan de hevigste
samentrekking der spieren en jichtpijnen te lijden.
Wanneer hij eene goede luim heeft, zou ik hem met de hand niet durven aanraken;
dewijl hij bij de minste aanraking opspringt gelijk iemand die men de voetzolen kittelt;
is hij slecht gezind dan beweert hij eene pijnlijke gewaarwording te hebben, wanneer
men hem op schouder of knie klopt, of hem wat stevig de hand drukt.
- Is die man niet half gek?
- Neen; hij is slechts zeer zenuwachtig.
- Kan men hem geene geneesmiddelen toedienen, om dat al te prikkelbaar
zenuwgestel tot bedaren te brengen?
- Gij hoort wel, dat hij vruchteloos, reeds oneindig veel middelen heeft gebruikt en
daarom het anathema(23) uitroept over de dokters, wier wetenschap onmachtig is,
om hem te helpen; doch de man vergeet te spreken van de voorwaarden, welke met
zijne eigenlijk geneeskundige behandeling moesten gepaard gaan. Sedert lang was
dat uiterst zenuwachtig gestel gewijzigd , sedert lang waren de lastige kenmerken
zijner ziekte verdwenen, indien hij mijne raadgevingen stipt had gevolgd.
Meer dan eens heb ik hem opgelegd vroeg te gaan slapen en ook weêr vroeg op te
staan. En wat deed hij? Bijna elken avond woonde hij de eene of andere partij bij.
Bij dezen vriend geeft hij zich tot laat in den nacht aan het vermoeiend dansvermaak
over; bij een anderen zit hij uren lang aan de speeltafel, waar hij in eene
koortsachtige spanning dikwijls groote sommen wint, ook dikwijls zooveel geld
verliest, dat een gewoon mensch het op zijn rug niet naar zijn huis zoude dragen. In
23

Anathema: een vervloeking, de kerkban. K.M.
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het salon van deze mevrouw zit hij zich tot laat in den nacht doodelijlk te vervelen; bij
mijnheer B. waar veel gegeten en nog meer wordt gedronken, is hij steeds haantje
vooruit, en zoude zonder zijn rijtuig, dat hem laat in den nacht afhaalt, stellig niet te
huis geraken.
Morgenavond gaat hij inhet theater een indrukwekkend treurspel bijwonen,
overmorgen... doch gij ziet wel, dat die graatmagere, zwarte, zenuwachtige heer een
losbol is, die een zeer ordeloos, onrustig leven leidt, en alles in het werk stelt, om
mijne raadgeving, “vroeg slapen gaan”, vroeg opstaan en matig leven”, tegen te
werken.
Honderdmaal heb ik hem gezegd, dat de voorgeschrevene geneesmiddelen geen het
minste uitwerksel op zijn gestel konden hebben, indien hij niet bepaald afzag van het
gebruik van koffie en thee, twee warme dranken, die met zijn prikkelbaar gestel zeer
strijdig zijn.
Ook deze raadgeving heeft hij niet gevolgd ; neen, hij beweert dat de brandende
koffie en thee juist de dranken zijn die zijn verzwakt gestel opwekken en versterken.
En die man roept anathema over de geneeskunde!
Ik zal nog meer zeggen: hij heeft eene wrokkige, haatdragende inborst.
Meer dan eens heb ik hem aangeraden, die schuldige neiging terzijde te leggen en
door toepassing der evangelische wetten, aan zijn hart de noodige rust te
verschaffen, doch vruchteloos; niets heeft hij gedaan, om zich van die hoofdzonde,
welke zijn gebrekkig zenuwgestel nog gebrekkiger maakt, te beteren. En toch roept
hij dat het geneeskundig diploma moet worden afgeschaft.
Ook heb ik hem opgelegd in al zjne handelingen zich steeds uiterst zedelijk te
gedragen, dewijl de minste afwijking van dien kant zijn zenuwgestel ongetwijfeld nog
zieker zoude maken, doch neen; de man wandelt maar altijd voort op den weg der
losbandigheid en blijft beweren, dat hij van zijne ongelukkige zenuwkwaal niet
geneest omdat de geneesheeren te dom zijn.
Neen, de geneesheeren hebban een nauwkeurig begrip van zijn zenuwachtig
temperament, kennen meer dan een middel om zijn toestand merkelijk te verbeteren,
en weten ook zeer goed te berekenen, welke de zeer waarscnijnlijke gevolgen zullen
wezen, wanneer hij de reeds aangehaalde raadgevingen blijft in den wind slaan; ik
wil hem zelfs eene voorzegging doen, die waarschijnlijke den een of anderen dag
wordt bewaarheid: menschen met zulk een temperament en zulke levenswijze zijn
blootgesteld aan de lastigste en gevaarlijkste zenuwkwalen, en indien zij ooit worden
aangetast door eene hersen- of longontsteking of andere ziekte, en voornamelijk
door den typhus, loopen zij tienmaal meer gevaar dan anderen. Waarom? Omdat
voornoemde koortsen bij hen zeer licht gepaard gaan mùet verschijnselen van een
zenuwachtigen aard, welke den toestand altijd merkelik erger maken, en vooral in
typhuskoortsen den lijder zoo spoed naar het graf stooten.
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Wisselbaden – door het beurtelings in koud en warm water te baden met een deel of
gans het lichaam, kon men bijvoorbeeld effecten bekomen op het vlak van de
bloedsomloop, de luchtwegen en de gemoedstoestand van de patiënt.
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H.2.8. Hartkloppingen
Hebt gij ook hartkloppingen? Ja, wie heeft in zijn leven daarover niet geklaagd? Zou
er wel een student in de geneeskunde zijn, die zich tijdens zijne studiën, om die
aanhoudende, lastige kloppingen niet verontrustte, en zich niet inbeeldde eene
gevaarlijke hartziekte te dragen? ook de oningewijde, die het zij uit nieuwsgierigheid,
hetzij uit leerzucht er op uit is om geneeskundige werken te lezen, loopt gevaar van
dit ongemak niet bevrijd te blijven. Zenuwachtige gestellen, voornamelijk na eene of
andere ernstige ziekte, lijden dikwijls aan onstuimige en onregelmatige kloppingen
van het hart.
Ook treft men die aan bij menschen welke sedert lang behebt waren met hoofdpijn
(migraine) of verouderde huiddziekten, en bij wie deze kwalen door eene of andere
oorzaak zijn verdwenen.
De flerecijnist, die gewoon is zijn ongemak op gezetten tijd te zien wederkeeren en
nu het bezoek niet meer krijgt van dien ouden plager, dien beul, welke hem zoo vele
jaren heeft gemarteld, de fierecijnist, zeg ik, wordt ook niet zelden bezocht door
verontrustende hartkloppingen, welke hij zoo gaarne tegen zijne oude kwaal zoude
willen verruilen.
Groote lichaamsbewegingen, overdrevene inspanningen van den geest, het
losbandig, onzedig leven, hevige gemoedsaandoeningen, het langdurig gebruik van
een al te prikkelend voedsel en sterke dranken, het misbruik van koffie en thee
kunnen ook de kloppingen veroorzaken.
Met eene flinke aderlating hoorde ik eens een oningewijde, een wijsneus beweren,
kan men van die hartkloppingen in eenige dagen afraken,
Ik ben niet geheel van zijn gevoelen. Er bestaan gevallen, waarin eene aderlating
moet worden voorgeschreven.
- Welke gevallen?
- Vraag dat aan uw dokter.
Over het algemeen genomen, heeft men van de aderlating meer kwaad dan goed te
wachten; ook hebben de meeste geneesheeren sedert eenige jaren van derzelver
gebruik ten deele afgezien. Doch laat ons hier geene geneeskundige grondregels
bepleiten, maar bepalen wij ons bij het geven van eenige raadgevingen, waaruit men
in voorkomend geval altijd een zeker nut zal trekken.
Komen uwe hartkloppingen voort uit eene al te groote prikkelbaarheid der zenuwen,
zoo zou ik u wel aanraden dikwijls lauwe of koude baden te nemen, naar gelang
uwer individueele gesteldheid, en na het nemen van uw bad telkens uw hoofd met
koud water te wasschen Neem ook de gewoonte aan, uw eten en drinken zooveel
mogelijk koud te gebruiken. Eigenlijke geneesmiddelen duid ik u niet aan; dit is het
werk van uw dokter.
Ik heb daareven gesproken van eenige oorzaken welke dikwijls aanleiding geven tot
hartkloppingen. Met die oorzaken te vermijden, voorkomt men ook de ziekte; met
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dezelve te verwljderen, wanneer de klopplngen reeds bestaan, zal men ook het
ongestelde orgaan tot zijnen gezonden toestand terug voeren.
Men vermijde dus de groote lichaamsbewegingen en al te lang gerekte studie.
Hebt gij tot hiertoe een ongebonden leven geleid. zie spoedig van uwe slechte
gewoonte af, en het hart zal weldra wederom rustlg worden.
Hebt gij een verdrietig karakter, zijt gij somtijds ten prooi aan hevige gramschap, aan
hevige gemoedsaandoeningen, breng al uwe driften tot zwijgen, tracht aan uwen
geest eene rustige stemming te bezorgen, en het orgaan dat zoo gevoelig in uwe
borst klopt en somtijds schijnt te dansen en op te springen, zal weldra zijn gewonen
gang hernemen.
Gij hebt Je gewoonte van dagelijks vriendenpartijen bij te wonen en daar onmatig te
eten en te drinken, welnu, blijf aan de familietafel en eet volgens het voorschrift van
den ouden Hyppocrates, om te leven, maar leef niet om lekker te eten en te drinken.
Gij zijt, een gezworen koffie- en theedrinker? Schuif beide dranken ter zijde, en neem
een vast besluit er van af te zien, tot dat uw hart wederom bedaard zijn werk doet,
om uwe oude gewoonte, doch met de grootste omzichtigheid, slechts later te
hernemen.
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H.2.9. Bij de wieg
Twee dames uit de buurt, mevrouw A. en mevrouw B. komen een bezoek afleggen
bij mevrouw C. ; zij worden ontvangen op de kinderkarmr, waar de baker bezig is met
een Kind van een paar maanden te wasschen en te reinigen.
Het gesprek loopt over het wasschen der kinderen.
Mevrouw A. beveelt altijd aan hare baker het kind dagelijks te wasschen met
zeepwater en brandewijn, terwijl zij met het kind voor het vuur zit. Zij weet bij
ondervinding dat deze handelwijze onverbeterlijk moet wezen; hare kinderen toch
zijn zoo gezond, zoo sterk ... Zij durft er niet bijvoegen: zoo schoon!
- Het wasschee met zeepwater en brandewijn, kan goed wezen, meent mevrouw .B.;
doch waaronl moet dat voor een gloeiend vuur geschieden? Neen, dat kan zij niet
goedkeuren.
Ik ben volkomen van uw gevoelen, merkt mevrouw C. aan; ik voor mij heb mijne
kinderen nooit aan al te groote warmte willen gewoon maken, en mij daar steeds
overheerlijk bij bevonden.
- Ik voor mij, herneemt mevrouw B., wasch mijne kinderen weinig of niet. Aangezicht
en handen worden weldagelijks gewasschen, maar het overige van het lichaam
wordt slechts met een droogen, zachten doek afgevaagd.
Een uitroep van afkeuring van de twee andere dames.
- Mijne baker, en zij heeft haars gelijke in de stad niet, hervat mevrouw C., heeft de
gewoonte vandaag met koud en morgen met warm water te wasschen.
- Hemel, dat is zonderling! roepen mevvouw A. en mevrouw B.
- Maar toch aanbevelenswaardig, antwoordt mevrouw C ; beziet mijne kinderen om
de proef op de som te hebben. Van tijd tot tijd worden de kinderen ook wel eens
gewasschen met gekookte karnemelk, om het vel blank en helder te maken.
- Uwe kinderen zien geel als Chineezen, denken de twee andere mevrouwen.
De drie dames spreken nu allen tegelijkertijd; iedereen wil het meeste verstand, het
hoogste woord en ook gelijk hebben.
Op dit oogenblik treedt de dokter binnen; o, hij komt juist van pas, meenen de
dames, om als scheidsman op te treden.
Het betwiste vraagpunt wordt opnieuw wijd en breed behandeld, en al. de
bewijsredenen van daareven door de drie dames, met nadere verklaringen, wederom
voorgebracht.
Na aandachtig te hebben toegeluisterd, neemt de geneesheer het woord.
- Een groot wijsgeer, zoo spreekt hij, heeft ons geleerd, hoe de moeders zich hierin
moeten gedragen; zie hier, zijne voorschriften
Wasch en reinig dikwijls uwe kinderen met warm water: alles bewijst u dat zij zulks
noodig hebben. Met het lichaam slechts af te vegen, kwetst gij de teedere huid van
uw kind. Wordt de kleine grooter en sterker, neem trapsgewijze het water minder
warm en wasch eindelijk het kind, zoo in den winter als in den zomer, met koud
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water. Doch ik herhaal het, de overgang van het gebruik van warm tot koud water
mag niet dan trapsgewijze plaats grijpen.
- Hoe oud moet de kleine wel wezen voor men het zou durven wagen, hem met koud
water te wasschen?
- O, niet de eerste maanden, zelfs niet de twee, drie eerste jaren. Wanneer uw kind
gezond en sterk is en den ouderdom van vijf, zes jaren heeft bereikt, is de tijd daar
dat bedoelde wasschingen mogen gedaan worden. Wij spreken hier niet van het
wasschen van handen en aangezicht, maar van het gebruik van koud water, om heel
de oppervlakte des lichaams te reinigen.
- Zal de kleine met al dat koud water, zelfs in het hartje van den winter, geen gevaar
loopen eene koude te vatten of ziek te worden? Neen; en wees verzekerd dat uwe
kleine, op die wijze behandeld, minder gevaar loopt, dan andere wier lichaam met
overdrevene omzichtigheid, gereinigd wordt met warm water. Zoo doende zal uw
kind minder zijn bloodgesteld aan verkoudheden, de gevreesde croup zal hem niet
zoo gemakkelijk overvallen, ontstekingen van hersenen, longen en ingewanden
zullen hem minder treffen, en bij de spoedige ontwikkeling van zijn spiergestel zal hij
beter dan een ander in gezondheid opgroeien.
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H.2.10. Bloedzweren en negenoogen
Zen zieke die aan een geneesheer vroeg wat eigenlijk een bloedzweer was, kreeg
ten antwoord:
- De pijnbank.
Ja, de bloedzweer, wanneer zij zich in menigte opdoet, verdient wel dien naam.
De franschen noemen haar clou.
Komt die naam daar vandaan, dat de pijn door de bloedzweer veroorzaakt, met den
steek van een puntigen spijker kan vergeleken worden? Of daarvan, dat de zieke
somtijds gedurende een heelen tijd door de bloedzweren als op zijn stoel genageld,
moet blijven zitten?
Wat er van zij, iedereen kent die harde, scherp-roode puist, bij sommige lijders , zoo
pijnlijk alsof de timmerman met zijne boor door het lijf boorde.
Wilt gij de oorzaken kennen, welke gewoonlijk de bloedzweer daarstellen?
Luister, het mocht u somtijds te pas komen. Al wat op het vel van den mensch eene
hevige prikkeling veroorzaakt, gedurige persingen of wrijvingen, bijvoorbeeld, bij een
aanhoudend paardrijden, het dragen van overzware voorwerpen, enz., kunnen de
bloedzweer doen ontstaan. Zoo ook ziet men haar somtijds opkomen , waar men de
huid met zalven, voornamelijk garstige vetstoffen, heeft ingewreven, of waar dezelve
in aanraking is geweest met spaansche vliegenpleister. Ook vertoont zij zich bij
brandwonden, uitslagziekten, verouderde wonden, zekere huidziekten en in zekere
gevallen dat het darmkanaal in zijne functie van zijne gewone regelmatigheid afwijkt.
Men neemt de bloedzweer waar, wanneer de mensch verplicht is van zijne oude
gewoonte af te zien, of eene geheel nieuwe levenswijze moet beginnen. Hij die lange
reizen heeft gedaan, ziet niet zelden dat die lastige puist hem, bij zijn terugkeer,
welkom komt heeten.
Hevige gemoedsaandoeningen, welke dikwijls eene zekere wijziging in de werking
der spijsvertering te weeg brengen en de nachtrust storen, hebben niet zelden voor
gevolg, dat er hier en daar, gedurende een tijdverloop van verscheidene weken, een
bloedzweer uitbreekt,
Eene gekende, niet zeldzame oorzaak van dit ongemak is het al te herhaald
toedienen van purgeermiddelen. De oningewijde lezer die altijd gemeend heeft dat hij
bij het verschijnen van bloedzweren niet te veel engelsch zout, senebladeren,
rabarber, caloë en dergelijke konde inzwelgen, zal de laatst aangehaalde oorzaak
moeilijk aannemen; het komt hem zoo redelijk voor, dat de zuivering van het
darmkanaal den mensch van al die ongezonde stoffen ontlast. Toch blijf ik bij mijn
gevoelen; de ondervinding is daar om mij gelijk te geven.
Nu ik u de voorname oorzaken der bloedzweren heb leeren kennen, wil ik u ook
derzelver behandeling aanduiden. Ik hoor daar een mijner lezers uitroepen, dat er
niets zoo eenvoudig is, dan zich van die lastige puisten te ontmaken; dat men
daartoe komt met de opkomende zweer, bij middel van den duivelsteen, dood te
branden.
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Dat gij op deze wijze de bloedzweer tegengaat, hierin wil ik gaarne toestemmen; of
gij echter zoo doende voorzichtig handelt, is eene tweede vraag. Ik voor mij, keur
uwe behandeling stellig af, dewijl het mij meer dan eens is gebleken, dat het
branden, bij het uitbreken, wel dikwijls de zweer doet verdwijnen, maar ook somtijds
voor gevolg heeft, dat een of ander voornaam orgaan onmiddelijk wordt aangetast.
Liever raad ik u aan, u te bepalen bij het gebruik van warme baden, verzachtende
pappen, waarop men een twintigtal droppels laudanum giet, of waarin men eenige
heulbollen laat koken, indien de pijnen door de zweer veroorzaakt, zeer hevig zijn.
Wilt gij nog een veel beter middel, vraag dan uw dokter, dat hij in de puist eene diepe
insnede doet, welke de beklemming, oorzaak van uw hevig lijden, in eens doet
ophouden.
De dokter, die zijne insnede het diet)st doet indringen; verstut het best den aard der
ziekte, en zal het best gelukken om u spoedig te genezen. Het is op die wijze, plat er
een kleine, witte, vetachtige massa, welke enen bourbiZZo-n noemt, naar buiten
wordt gestooten, en aan alles een spoe,lig einde wordt gesteld.
Doch ik hoor u klagen, dat gij reeds dagen en weken xnet die lastige puisten wordt
gekweld en de eene, de andere ina,ar altijd opvolgt. Indien dat zoo is, staak ik mijne
raadgevingen, omdat ik ti ook niet al te wijs, niet al te slim wil maken; laat dus
onverwijld den dokter roepen.
*****
Van de bloedzweer gaan wij over tot zijnen stouten broeder, den negenooger
(anthrax). Indien de booze geest deze plaag heeft uitgevonden, beweer ik dat hij
hierin een zijner meesterstukken heeft getoond.
In sommige streken van het land noemt men hem zevenooger; hij zoude even goed
twintig- of dertig-ooger kunnen geheeten worden; dewijl hij enkel zijne benaming
krijgt van de menigvuldige openingen langs waar de etterstoffen zich ontlasten.
De oorzaken, waaruit de bloedzweer ontstaat, zijn ook dezelfde voor den anthrax.
Wil ik u eens een geneesheer aanwijzen, welke u bijna altijd geneest, indien gij het
ongeluk mocht hebben, dat die booze plager ooit zijn zetel vestigt op uwe schouders,
schouderbladen, rug of borst?
Het is die dokter, welke het eerst met zijn mes gereed staat, om die ijzerharde,
vuurroode en vooral zeer pijnlijke zweer, diep, zeer diep, zelfs dieper danhet kwaad
zit, kruiselings door te snijden.
Of wilt gij liever den raad volgen van uw buurman, den wijsneus, die van een
regimentsdokter van Napoleon I het geheim heeft geleerd, den negenooger te
genezen met het opleggen eener alvermogende trekpleister? Of zoudt gij de hulp
inroepen van den alombekenden hoefsmid, die elke ziekte van een rundbeest weet
te onderscheiden enkel bij het bezichtigen van een weinig haar, dat men hem in een
papiertje opzendt? Want, o, die hoefsmid is zoo knap, en heeft honderde
negenoogers genezen! (misschien in den grond genezen?) Hij heeft zalven die nooit
missen en pappen die altijd raak zijn!
Pas op! De anthrax is somtijds eene zeer gevaarlijke kwaal.
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Een kleine negenooger, bij voorbeeld, ter grootte van een hoenderei heeft dikwijls
geene slechte gevolgen; doch het gevaar wordt zeer ernstig wanneer hij grootere
vormen aanneemt en voornamelijk wanneer er zich meer dan een telijkertijd
voordoen.
In gevorderden ouderdom is de anthrax eene ziekte, welke alle oplettendheid van
den geneesheer vordert, en in weêrwil der doelmatigste behandelirgen niet zelden
met den dood eindigt.
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H.2.11. Onbetaalde recepten
Deze titel herinnert mij dat ik nog 25 napoleons van iemand te goed heb.
Ik verzwijg haar naam; de hoog geplaatste mevrouw zou het hoogst kwalijk nemen
dat haar naam, met een maanbriefje er onder, in den boekwinkel voor de raam hing,
waar elke voorbijganger haar een oogenblik nieuwsgierig kon komen bekijken.
Mevrouw moet zich toch nog wel herinneren, dat eenige jaren galeden, zij zoo
deerlijk geplaagd was met winterhanden, en daardoor belet was invitatiën te doen of
partijen bij te wonen? O, dat was toch een kruis, daar zoo altijd te huis te zitten met
die stijve, dik opgeloopen, bloedroode vingers, welke haar zoo ontzettend veel pijn
veroorzaakten! Ja, dat was eerst eene pijnbank voor eene jonge mevrouw, die
anders altijd zoo fier was op den schoonen vorm harer handen, de blankheid harer
vingeren en de doorschijnende rozenkleur harer nagelen. Daarom ook riep zij eens
wanhopend uit: “Ach, dokter! is er dan geen raad voor die afzichtelijke winterhanden?
Gaarne betaalde ik 500 franken, indien gij mij van die waarlijk helsche plaag afhielpt.”
Ik schreef een recept voor, legde omstandig uit, hoe mevrouw het geneesmiddel
moet aanwenden en welke voorzorgen zij diende te gebruiken, om alles te vermijden
wat de behandeling kon tegenwerken.
Veertien dagen daarna kon mevrouw wederom uitgaan, en hare kleine handjes, die
bijna schooner waren dan vroeger, ter bewondering van anderen uit den handschoen
trekken.
En de 25 napoleons? hoor ik vragen.
- Och, kom; een recept is toch zoo spoedig geschreven! Zou dat zooveel waard zijn?
Mevrouw heeft mij zelfs nooit voor mijne moeite bedankt. Zou zij dit laten omdat er
geen spraak zou zijn van de 25 geldstukken? Nu, ik heb de rekening reeds lang op
he grootboek bij 100 andere slechte betalers ingeschreven, en zou er zelfs niet eens
meer aan gedacht hebben, indien ik in mijn Mentor de behandeling van winterhanden
niet had aangeraakt.
Ik ga zelfs verder; niet alleen wil ik de 25 napoleons maar kwijtschelden, maar ook
iedereen met het onbetaalde recept bekend maken, en er zelfs nog een en ander
over de behandeling van winterhanden kosteloos bijvoegen.
Ziehier nu het onbetaalde recept
Een kilogram eikenschors,
Honderd gram aluin,
een liter bordeaux.
Men late den wijn met de schors tot twee-derde der hoeveelheid wegkoken, waarna,
de aluin er wordt bijgevoegd.
De mevrouw, die mij nog altijd 25 napoleons, af tenminste een “dank u dokter”,
verschuldigd is, moest in dit mengsel gedurende den dag, verscheidene malen hare
handen.baden.
Nu zie ik meer dan een mijner lezers met mijn recept wegloopen; en hoor zeggen dat
zij nu voortaan geen dokter meer noodig hebben, wanneer de plaag der
winterhanden hen bij ongeluk eens mocht overvallen.
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Een oogenblik, loop niet te hard! Vooreerst moet ik u opmerken dat mijn onbetaald
recept volstrekt van geene waarde is, wanneer de kwaal zoo ver is gevorderd, dat de
vingeren opengesprongen en met etterende kloven bedekt zijn. Het middel kan
slechts met vrucht gebruikt worden, wanneer men de eerste jeuking, gepaard met
roodheid en zwelling, gewaar wordt; en daarbij kan ik u nog de verzekering niet
geven, dat het u altijd evengoed als de mevrouw, die mij nog 25 napoleons schuldig
is, zal gelukken.
Indien gij aan winterhanden onderhevig zijt, raad ik u, door het aanwenden der
volgende middelen u daartegen te behoeden: tracht de deelen, welke gewoonlijk de
zetel der kwaal zijn, te verharden door wasschingen met zout water, wijn, brandewijn
en aromatische wrijvingen.
Vermijd zorgvuldig de handen en de voeten, of andere blootgestelde deelen,
gestadig te wasschen met warm water, dezelve met verzachtende zelfstandigheden,
zooals bijvoorbeeld lijn- of andere pappen of met stoffen, die de huid vochtig houden,
te bedekken.
Zoodra zich de kwaal voordoet, zijn de aangehaalde raadgevingen nog altijd
toepasselijk, indien de zwelling der deelen niet al te hevig is; in dit geval kunnen
wasschingen met eau de Cologne, vermengd met twee-derde water, met vrucht
gebruikt worden,
Ik zou u meer andere middelen kunnen aanwijzen, doch derzelver gebruik kan
zonder de tusschenkomst van uwen dokter bezwaarlijk plaats hebben.
Ik wil u nog zeggen dat gij, wanneer de ziekte hevig en zeer pijnlijk wordt, nooit
verkeerd handelt, met dezelve te bedekken met pappen, toebereid uit wittebrood,
vlierbloemen en regenwater.
Hierhoven heb ik u de pappen afgeraden, doch ik sprak toen daarvan als een
eenvoudig behoedmiddel tegen de winterhanden.
Verder mag ik u in de kunst niet inwijden; indien deze middelen de genezing niet
bewerkt hebben, raad ik u de hulp van uw huisdokter in te roepen, die stellig meer
dan een middel bij de hand heeft om u te genezen.
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H.2.12. Overladen maag
Hij klaagde van volheid en zwaarte aan de maag, gepaard met een gevoel van
lastige uitzetting en hevige pijnen. Onmiddellijk daarna verklaarde zich een hooge
graad van afmatting der ledematen, weldra opgevolgd door braaklust, moeilijke
ademhaling en hoofdpijn!. Daarop volgden zuurachtige, en naar vuile eieren
smakende, oprispingen en een aanhoudend hikken, tot dat eindelijk eene sterke
braking gelukkiglijk hem eene zekere verlichting kwam toebrengen.
Een klein gedeelte der uitgebraakte stoffen drongen in zijne luchtpijp en nu volgde er
een ontzettende hoest, waarin hij dreigde te stikken.
Nog was zijn lijden niet geheel ten einde. Gedurende een geheelen tijd werd hij
gekwollen door hevige kramppijnen in de ingewanden en afmattende stoelgangen.
- Die man was doodelijk ziek?
- Och, neen, hij had eenvoudig eene overladen maag; hij had al te veel gegeten.
- Kan een geneesheer in dit geval hem geen gouden raad geven?
- Ongetwijfeld, ziehier hoe ik den gulzigaard zoude behandeld hebben.
Doch vooreerst wilde ik weten, of hij ook somtijds iets gebruikt had van slechte
hoedanigheid.
- Neen; alle gerechten waarvan hij had gegeten, waren versch en volgens de beste
keukenboeken toebereid.
- .Nu, in dit geval zou ik den lijder hebben aangeraden eene kleine wandeling te doen
in de opene lucht, en daarna eenige tassen thee of een aftreksel van camomilla,
lindebloemen of oranjebladen te drinken; ook zou het hem niet hebben kunnen
schaden, indien hij bij dit alles zich nog een klisteer liet zetten.
In de rneeste gevallen zijn deze aangeduide middelen voldoende, om het in de
darmbuis samengepakte onweder langzamerhand te doen afdrijven, en den hemel
wederom helder te zien worden; zoo niet, had de lijder zeer voorzichtig gehandeld
met de keellel bij middel van een schrijffveder of een ander voorwerp te kittelen, om
op die wijze eenige brakingen te verwekken. Met een paar greinen tartarus
emeticus, opgelost in een glas lauw water, en dit, bij kleine teugen, in eenige
tusschenpoozingen gedronken, had hij nog eerder hetzelfde uitwerksel verkregen.
Indien hij nu ook somtijds een ongezond of bedorven voedwsl mocht gebruikt
hebben, kon hij niet spoedig genoeg zijn toevlucht nemen tot een krachtig
braakmiddel, zonder daarom een oogenblik tijd te verliezen tot het aanwenden van
verdere doelmatige geneesmiddelen) .
Het gebeurt wel eens dat de indigestie aan een gebrekkigen toestand der maag. of
aan eene plotselinge gemoedsontsteltenis moet worden toegeschreven. In dit geval
zou het braakmiddel stellig geen gunstig uitwerksel hebben; neen, men gebruike dan
52~fdee». of anderen zacht prikkelenden drank; bij voorbeeld eek, kop koffie, een
glas suikerwater met tien tot twintig drumpelen hofman, of eene kleine hoeveelheid
sterken drank, zoo als rhum, cognac, kirschwasser of anderen.
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H.2.13. De ziekte der deftige lieden
Hebt gij hem nooit in zijn wijden, zacht gevoederden armstoel zien zitten?
Hij had zijne voeten, met flanellen en pelsen omwonden, op eene rustbank liggen, en
liet zich in den avond door zijne dienstboden naar zijn bed dragen. Heeft hij u nooit
de geschiedenis zijner ziekte verhaald?
Voor de 30 ,jaren was hij nooit zich geweest. Op dien leeftijd gevoelde hij van tijd tot
tijd min of meer hevige pijnen in een zijner groote teenen, gepaard met ontsteking en
spanning der huid. Die aanvallen zijn in lateren leeftijd allengs menigvuldiger
geworden, zoodat hij eindelijk gedwongen was van de twaalf minstens negen
maanden in zijn armstoel door te brengen.
Langzamerhand is zijne gezondheid geweken en het gevricht knokkelachtig
geworden, omdat zich daar binnen verhardingen gevormd hebben van kalkachtigen
aard.
Op 60-jarigen leeftijd is hij een dood versleten man geworden. Hij beweert deze
ongelukkige kwaal met eene gevatte koude gekregen te hebben, en bescghuldigt zijn
dokter van domheid, omdat deze in den beginne den aard der kwaal niet gekend, en
hem bij gevolg allerslechtst heeft behandeld. De gevatte koude, die eigenlijk de bron
is van al het lijden dat hij sedert 30 jaren heeft moeten verduren, had de dokter hem
uit het lijf moeten jagen, ten einde de onvermijdelijke gevolgen der ziekte in lateren
leeftijd bepaald weg te nemen.
Mijnheer de zieke spreekt niet recht uit, of misschien weet hij niet beter; laat er mij
een woord bijvoegen en zijne gezondheidsgeschiedenis volledigen. Neen, het is
geen gevatte koude, waaruit al zijne kwalen zijn gesproten.
Mijnheer de podagrist(24) was eigenlijk een ijzersterk man en bestemd om een
hoogen ouderdom te bereiken, indien hij met zijn gezond gestel niet onvoorzichtig
hadde omgegaan. Mijnheer gaf zich in zijne jongelingsjaren aan een uitputtend,
zorgeloos en lui leven over, en maakte daarbij van de tafel zijn afgod. Lekker eten en
drinken was bijna zijne eenige bezigheid. Op zijne tafel verschenen dagelijks de
fleurigste gerechten der hedendaagsche, verfijnde keuken en ook de fijnste wijnen.
Mijnheer had meer cdan twee uren werk om van alles te proeven en gebruikte daarbij
eene stevige flesch. Na het diner liet hij zich een kop sterke koffie opdienen en
eindigde met een paar glazen cognac en het rooken eener fijne havana. Ik vergeet te
zeggen dat hij 's morgens een zeer smakelijk en krachtgevend ontbijt nam, en ook
nog des avonds zich aan een versterkend souper had gewoon gemaakt. Zonder twee
of drie liters sterk bier en nog eenige glaasjes likeur te hebben gedronken, ging hij
nooit slapen. Hoe dikwijlder hij vrienden te eten had of door anderen hiertoe werd
genoodigd, hoe liever. Het was op deze diners dat de hoeveelheid van lekker eten en
drinken nog werd verdubbeld.
Hoor ik dan een of anderen lezer niet aanmerken:
24

Podagrist: jichtlijder, zie hoger. K.M.
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- Is het dan zoo ongezond goed en smakelijk te eten?
Die heer, van wien gij spreekt, dronk misschien niet meer dan anderhalve flesch wijn,
drie of vier glaasjes cognac en eenige glazeri bier! Er zijn honderden menschen die
zoo leven! En mag dat onmatigheid heeten?
- Onmatigheid is dat juist voor de meesten wel niet, en indien de dagen van zulk
regiem slechts nu en dan, bij uitzondering, in 's menschen leven voorkwamen, geloof
ik niet dat de gezondheid daarbij merkelijk zou te lijden hebben. Doch wanneer men
jaren lang weinig of niets doet, dan het grootste gedeelte van den dag met de knieën
onder de tafel te zitten, en men dagelijks bij een prikkelend al te voedzaam en
gewoonlijk al te overvloedig eten de bovenaangehaalde dranken gebruikt, kan het bii
de meeste menschen niet anders, of de organen met de spijsvertering belast,
moeten zich langzamerhand ontstellen en de zetel worden eener ontsteking, welke
vroeg of laat; noodzakelijk hare terugwerking zal hebben op andere levensorganen. '
De heeren, die nu al sedert 15 of 20 jaren dagelijks eene goede tafel hebben, een
stevige flesch, eenige glaasjes rhum, cognac of geliefkoosden bitter en daarbij ook
nog wel eenige glazen sterk bier drinken, gelooven dat niet; ook valt mijne denkwijze
misschien niet in den smaak van sommige jonge heeren, die het voornemen
gemaakt hebben dien zelfden weg in te slaan.
Neen, men kan moellijk geloof hechten aan die voorzegging, die eenmaal als een
allerleelijkst spook op den rozenweg van den rijke kan verschijnen. En nogtans is het
zoo; het podagra is een soort van voorrecht, waarop mindere standen der
maatschappij zelden aanspraak kunnen maken het is ook daarom dat het podagra
door de Franschen onder de zoogenaamde “maladies des gens comme il faut”
wordt gerangschikt.
Neen, in mindere standen treft men dat kruis der smullebroërs zelden aan.
Hebt gij ooit een boer in den armstoel der podagristen zien liggen? Hebt gij
werklieden (matige) gekend, die door deze ziekte werden aangetast? Ik niet; en ook
heb ik in mijn 32-jarige praktijk slechts weinige vrouwen aangetroffen, die van tijd tot
tijd door de “maladie des gens comme il faut” werden overvallen. Ik heb in mijn leven
honderden podagristen behandeld, doch bijna altijd behoorden zij tot den stand,
waarin de mensch de gelegenheid vindt, om door een aanhoudend, prikkelend,
verhittend eten en het gebruik van geestrijke dranken zijne organen der spijsvertering
te ontstellen.
Ook heb ik zelden menschen aangetroffen, die er in 'gelukten de plaag der “gens
comme il faut” van zich af te keeren, zonder bepaald van leefregel te veranderen.
- En die leefregel is?
- Vooreerst het voortdurend gebruik van groenten, fruit, melk, brood en dergelijke
zachte spijzen en het afschaffen van geestrijke dranken. Daarbij zal men, veel, zeer
veel wandelen in de open lucht, en de gewoonte aannemen, zich met een of andere
liefhebberij of spel bezig te houden. Kaatsen, bij voorbeeld, is voor de oude
podagristen zeer gezond; lacht niet, heeren; kaatsen maar veel, zeer veel kaatsen,
wordt door sommige groote geneesheeren aangezien als een uitmuntend
behoedmiddel.
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De podagristen zullen voorzichtig handelen: altijd flanel te dragen, veel gebruik te
maken van baden en zich zoo doelmatig te kleeden, dat zij niet moeten vreezen
wanneer zij bezweet zijn, eene koude te vatten.
Wilt gij een uitmuntend recept voor het podagra?
Ziehier: leef met tien stuivers daags en dan nog onder voorwaarde, dat gij dagelijks
deze vijftig centen zelf met werken verdient.
Over de eigenlijke behandeling van het podagra zal ik niets zeggen, dewijl deze
stellig niet anders dan aan een geneesheer kan worden toevertrouwd; doch laat mij
eens hartelijk lachen met die heeren podagristen, welke in de meening verkeeren,
dat men de kwaal kan genezen met het opleggen van anti-rhumatische watten, met
het dragen van eenen gelderbergerketting of koperen, zoo gezegde electrische
plaatjes, met een applicaat van gedroogde moerbeziënbladen, of wat nog
belachelijker is, met een paar aardappelen van eene bepaalde soort of een stukje
solfer in den zak te dragen.
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H.2.14. Aamborstig (25)
Dat het bestaan dezer ziekte dikwijls een teeken van een lang leven is, wil ik
gelooven; ik heb aamborstigen gekend, die bijna eene eeuw geleefd hebben.
Zeker echter is het, dat de asthma altijd eene zeerernstige ziekte te weeg brengt,
welke door den dokter zelden wordt genezen, zij moge dan uit een organisch gebrek
van hart of longen voortspruiten, of slechts eenvoudig van een zenuwachtigen aard
wezen.
Of de aamborstigheid een gevolg is der eerste of der laatste oorzaak, altijd is het
zeker, dat men steeds twee hoofdpunten in het oog dient te houden; vooreerst, den
zieke trachten bij te staan en te verlichten in den aanval; ten tweede, door alle
middelen den terugkeer daarvan te beletten.
Wanneer in uw bijzijn iemand een aanval van aamborstigheid krijgt, ziehier, hoe gij u
moet gedragen. Breng den zieke onmiddellijk in de open lucht , ofwel, indien dit niet
gevoegelijk kan gedaan worden, zal men de bedgordijnen wijd openschuiven en de
vensters openen, ten einde versche buitenlucht te brengen in de ziekenkamer. Geef
hem eene zittende houding, en maak zijne kleederen los, indien deze door hunne
drukking de ademhaling kunnen hinderen, of een beletsel toebrengen aan den vrijen
omloop van het bloed. Geef den lijder terstond een warm voetbad, waarin gij zooveel
mostaard zult mengen, dat er eene tamelijk hevige prikkeling op de huid wordt te
weeg gebracht, en doe eene kom met warm water en mostaard aanbrengen, waarin
de aamborstige de beide handen zal steken.
Kunt gij ook koppen (ventouses) zetten? Zoo ja, plaats er dan eenigen rondom het
onderste gedeelte der borst; het middel dat ik u opgeef is gemakkelijk aan te wenden
en heeft dikwijls een zeer gunstig uitwerksel. Wrijvingen langs den ruggegraat moogt
gij niet verwaarloozen; men doet dezelve bij middel van een stuk flanel, waarop men
rhum, cognac of een dergelijk prikkelend vocht heeft gegoten.
Doch ik vooronderstel, dat al deze aangeduide middelen tot hiertoe nog geen het
minste uitwerksel hebben gehad; is dit eene beweegreden om uwe pogingen te
staken? Volstrekt niet; met volharding komt gij misschien binnen eenige
oogenblikken tot uw doel.
Doch neen; de aanval blijft aanhouden en schijnt zelfs heviger te worden. Welnu,
geef dan den lijder een zuurachtigen drank, bijvoorbeeld koud water met bessen- of
citroensap, of zelfs met azijn, te drinken. Hebt gij ether of hofmansdroppelen bij de
hand, zoo raad ik u, eenige droppels in een glas water te gieten, en dezen drank bij
kleine, herhaalde teugen, den zieke toe te dienen.
- Doch er komt geene beterschap; de ademhaling wordt zoo moeilijk, dat de zieke elk
oogenblik letterlijk schijnt te stikken; bestaan er geene andere middelen om den
armen lijder uit dat steeds toenemend gevaar te redden?
25

Aamborstigheid: astmatisch, mogelijk ook emfyseemachtig, waardoor moeilijke ademhaling en
benauwdheid, die tot verstikking kan leiden. K.M.
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- Ja; daar is de geneesheer, die den zieke terstond een krachtig geneesmiddel zal
toedienen en misschien wel een klisteer zetten. Ik zou u raden u er niet tegen te
verzetten indien de geneesheer eene aderlating, het aanwenden van het
galvanismus voorstelt; ofschoon door een blind vooroordeel bij de volksklas
verworpen, hebben deze beide middelen somtijds een uitwerksel.
Laat mij nu nog een woord zeggen aangaande zekere aan te wenden middelen, om
het terugkeeren van een aanval bij den aamborstige te beletten of te verschuiven.
Kent gij bij ondervinding zekere oorzaken, welke reeds meer dan eens een aanval
van aamborstigheid deden ontstaan, zoo dient men deze voortaan zorgvuldig te
vermijden; bij voorbeeld, heeft de lijder reeds meer dan eens ondervonden dat
zekere luchtstreken en jaargetijden, deze en gene winden een slecht uitwerksel op
hem hebben, zoo zal hij voorzichtig handelen, indien zulks mogelijk is, somtijds van
woonplaats te veranderen, ten einde deze aangeduide oorzaken van zich verwijderd
te houden.
Ik zou niet durven zeggen waar de aamborstige eigenlijk het best zijne woonplaats
zoude vestigen; deze bevindt zich beter bij de scherpe berglucht; gene kan bijna niet
leven dan daar, waar de lucht doorgaans vochtig en mistachtig is. Is de aamborstige
liefhebber van een kop sterke koffie onmiddellijk na het middagmaal, hij ontzegge
zich dat genot niet; de koffie heeft in dit geval meer dan eens zeker voordeel
aangebracht.
Is hij jong en volbloedig, zoo neme hij een leefregel aan, waarmede hij geen gevaar
loopt zijn darmkanaal te ontstellen; hij gehruike geen windachtig voedsel, maar liever
gemakkelijk te verteren vleesch, en vervange den wijn, het bier en de sterke dranken,
door water.
In een hoogeren ouderdom, of indien de aamborstige een zwak gestel heeft, is de
leefregel, welke ik een jong, volbloedig mensch aanraad, niet meer toepasselijk;
neen, aan dezen zou ik volgaarne geroosterd en gebraden vleesch en ook
schapenvleesch en wildbraad, alsook een glas bordeaux, doch volstrekt geen sterk
gekruid vleeschgerecht en vetachtige spijzen toestaan.
Gematigde bewegingen in de vrije lucht, zoo als het niet vermoeiend paardrijden, en
de wandeling in het rijtuig zijn in dit geval hoogst aan te raden.
Laat mij nog eene laatste aanmerking maken; de aamborstige neme steeds een karig
avondmaal, en make zich gewoon zoo vroeg te eten, dat de spijsvertering bijna is
afgeloopen voordat hij zich ter rust begeeft.
Deze aanbeveling is van het hoogste gewicht; ik roep de zieken tot getuigen, of het
hun niet dikwijls is gebleken, dat een al te gevulde maag, voornamelijk des avonds,
dikwijls aanleiding geeft tot een aanval van aamborstigheid.
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H.2.15. Kleeding
- Mevrouw A. .... kleedt hare kinderen heel, heel warm, want, o, de kleinen zijn zoo
vatbaar in onze familie.
- Mevrouw B..... vindt die handelwijze ongepast en gek. Hare kinderen zijn altijd
luchtig, heel luchtig gekleed, en van den grootste tot den kleinste zijn ze allen
ijzersterk, loopen ongedeerd in de brandende zon en ongehinderd door wind,
sneeuw en ijs.
- Heb ik geen gelijk, dokter, en keurt gij al dat koesteren van mevrouw A... wel goed?
- Mevrouw A... heeft aangaande de kleding der kinderen
zeer slechte
grondbeginselen, en de uwe, mevrouw B.... zijn niet aanbevelenswaardig.
Een al te warm kleedsel hindert de gezondlheid, stelt een beletsel aan de vrije
ontwikkeling des lichaams, en moet noodzakelijk voor gevolg hebben, dat uwe
kinderen nooit tot krachtige menschen zullen opgroeien.
Mevrouw B. laat hare twee- en drie-jarige kinderen zelfs bij slecht weder met bloote
armen en beenen loopen. De voeten zijn bedekt met kousen, die niet hooger dan tot
onder de kuiten stijgen, en op het lichaam ontwaar ik niets, dan een luchtig
bovenkleed. .Ja, dat is, zoo als gij zegt, een gek kleedsel.
Of denkt mevrouw B. dat die arme kleinen geen kou lijden? Of dat zij op die wijze
hunne teedere lichamen tegen wind en weder moet verharden?
Neen, mevrouw, uwe berekening komt niet uit; uwe handelwijze kan tot niets leiden,
dan tot honderden oorzaken, die het gestel der kinderen verzwakken en den
lichaamsbouw benadeden. Bovendien weet gij wel aan welke ziekten gij uwe
kinderen blootstelt? Kent gij de vreeselijke croup, en andere niet minder gevaarlijke
ziekten der ademhalingswerktuigen, welke allen, niet zelden, ontstaan bij de werking
der koude lucht en van den scherpen wind? .Indien ooit de croup uwe kinderkamer
ware binnen gedrongen, zoudt gij al zeer spoedig van uw belachelijk familiestelsel in
de kleeding afzien.
Wat zouden groote, sterke menschen wel zeggen, indien zij veroordeeld waren om,
even als deze teedere kinderen, met bloote armen en beenen, en het lichaam slechts
met een luchtig kleed bedekt, door weer en wind heen te drijven?
Wilt gij uw stelsel behouden, ga dan een zuidelijk gewest bewonen, waar de
temperatuur altijd zacht en het weder dag op dag gelijkvormig is.
Wilt gij een goeden raad voor het kleeden uwer kinderen? Kleed hen noch te warm
noch te koud; en raadpleeg van tijd tot tijd thermometer en weêrhaan, ten einde te
weten of het niet noodig is hen vandaag een warmer kleedsel aan te trekken en
morgen pels en mantel af te leggen
Beveel vooral aan uwen kleermaker, dat hij de kleederen make, niet dat uwe
kinderen “o zoo lief!” maar gemakkelijk en los gekleed zijn. Maak hun geen
fluweelen, zijden of andere kostbare kleedere; neen , kies voor hen stoffen uit, die
hen niet beletten te loopen, te stoeien, te rollen, in één woord ongehinderd te spelen.
Of wilt gij de arme kleinen dwingen daar heel den dag stijf, ingeregen, beweegloos
neder te zitten?
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Neen, volg liever mijne raadgeving; zij is toepasselijk op j ongens en meisjes.
Hippocrates was van gevoelen, dat men bij het naderen van den winter, warmer
kleederen moest aantrekken ; men kan er bijvoegen dat het altijd voorzichtig is, zich
te kleeden volgens het jaargetij en zelfs volgens de temperatuur van den dag.
Waarom zou men bijv. des avonds niet een warmer kleedsel aantrekken, wanneer de
heete zomerdag door een kouden avond wordt opgevolgd? Van dien kant is de
overjas, welke men aantrekt of op den arm draagt, in onze luchtstreek met haar
ongestadig weder, een zeer aanbevelenswaardige modedracht.
De sterke, volbloedige jongeling neme echter geen overdreven voorzorgen. Voor den
grijsaard integendeel is het eene behoefte zich steeds warmer te kleeden, en zich te
behoeden tegen oorzaken, welke den eerste niet kunnen schaden.
Dragen uwe kinderen ook flanellen ondergoed, mevrouw? Mevrouw A. zou geen
harer kleintjes , zelfs niet bij de heetste zomerdagen, durven laten uitgaan indien zij
niet rondom in het flanel waren gewikkeld.
Mevrouw B keurt die handelwijze bepaald af; al de kinderziekten, welke ooit de
kinderkamers hebben bestormd , zegt zij, spruiten voort uit die onzinnige mode welke
hier te lande, helaas, maar al te veel bijval vindt.
De twee mevrouwen hebben beiden al wederom de zaak niet goed beoordeeld.
Het is altijd onvoorzichtig de kinderen vroegtijdig, zonder noodzakelijkheid, aan het
dragen van flanellen on,derkleederen gewoon te maken; doch waarom er geen
gebruik van maken bij kinderen, welke een zwak gestel hebben of onderhevig zijn
aan keelpijn, hoesten, krampen in de ingewanden, ,jichtpijnen of de gevreesde
croup?
Een mijner kinderen heeft nu, op aanbeveling van den huisdokter, juist om eene der
door u aangehaalde oorzaken, een jaar lang flanel gedragen; is dat arme schaap nu
veroordeeld, om heel zijn leven dat wollengoed bloot op het lijf te hebben?
- Volstrekt niet, sedert meer dan eene maand neemt uw buurman om den anderen
dag eene zekere hoeveelheid quinine; heden is de koorts bepaald geweken; zoudt
gij nog maar altijd voortgaan met den man geneesmiddelen in te gieten.
Zoo ook is het met uw flanellen ondergoed gelegen. Zie echter niet eensklaps van de
aangenomen gewoonte af: doe het trapsgewijze; kies daartoe den zomertijd en het
schoon weder uit, en wees verzekerd dat gij met voorzichtigheid te werk gaande, niet
meer ongemak van het weglaten van uw al te warm kleedsel zult hebben, dan de
genezene bij het weglaten zijner geneesmiddelen.
Ik zeide daareven dat men de kinderen altijd los en gemakkelijk moet kleeden, ten
einde hun, gedurende hunne spelen, alle mogelijke vrijheid in de bewegingen des
lichaams te geven; diezelfde aanbeveling geldt ook voor de bakers.
Eertijds had men voor gewoonte, de pasgeborenen bij middel van een breeden,
wollen zwachtel van de voeten tot den hals op te rollen. De bakers die ik hier en
elders onder de schriftgeleerden reken, waren van mening, dat zij de arme kleinen
niet vast genoeg konden inpakken; de zwachrll moest immers een steunpunt geven
aan het nog machteloos spiergestel en daaraan de noodige kracht bijzetten?
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Gedurende zes volle weken bleef het kind gedrukt, gebonden en van alle zijden
gekneld liggen.
En zoo moest dat teeder schepseltje, uit zijne natuur zoo levendig en woelig, in die
gedrongene houding bewegingloos blijven, terwijl de onverstandige baker, den
wollen zwachtel maar altijd dichter bíjhaalde, en alles in het werk stelde om de
ademhaling, den bloedsomloop, de spíjsverteering en andere functies in haren loop
te hinderen, de vorming van het gebeente , de spieren in hare ontwikkeling en
eindelijk den natuurlijken groei tegen te werken.
Weg dus met al die boeien, waarin het kind heele dagen ligt te schreíen en
sIapelooze nachten overbrengt! Weg! met dat graf, waarin het met gebonden handen
en voeten ligt te verstikken en bovendien aan beroerten en andere gevaarlijlke
zíekten blootgesteld!
Weg met uwe drukkende mutsen, linten of banden om het hoofd!
Was het aan dat dom stelsel van inbakeren misschien ook toe te schrijven, dat men
in vroegere tijden zooveel bultenaars, lammen en kreupelen aantrof? Men beweert
het, en het laat zich gemakkelijk gelooven.
Dus opgepast, bakers! Kleedt uwe kleine kindjes warm, doch nooit mag een uwer
kleedingstukken de minste drukking op het lichaam te weeg brengen, of het minste
beletsel veroorzaken in de vrije ontwikkeling der lidmaten.

Ook volwassenen dienen zich zoo te kleeden, dat daardoor nergens de minste
drukking kan ontstaan.
Heeren, draagt nooit hoeden of mutsen, die te vast om het hoofd sluiten, werpt alle
banden en gordels weg, waarmede gij de gewoonte hebt u om uw middel al te sterk
in te rienmn; en beveel uwen klaermaker, altijd wijde en gemakkelijke mouwen in
uwe kleederen te zetten.
Heeren, legt ook den voor ouderlijken das af; die gestadige drukking van den hals
brengt misschien meer onheilen aan, dan gij weet. Kan men aannemen dat onder
den vastgeknoopten das, het bloed gemakkelijk naar de hersenen opstijgt, en ook
weder zonder hinder terugstroomt?
Moet dat beletsel in den bloedsomloop niet noodzakelijk voor gevolg hebben, dat het
bloed min of meer blijft stilstaan in de hersenen en u aan beroerten blootstelt?
Volgt liever de mode der hedendaagsche zouaven(26), altijd onder voorwaarde het
ontblootte deel met een halsdoek te dekken, wanneer het weêr en de wind zulks
vorderen. Het is eene uitmuntende mode, die de der spieren geheel vrij laat en nooit
aanleiding geeft, dat de zoo gevoelige levensorganen van het hoofd door
bloedaandrang in hunne werking worden verhinderd.
26

Snieders schreef dit in de tijd (1860-1870) der pauselijke zouaven die in Italië de pauselijke staten
en de paus gingen verdedigen tegen de “revolutionairen”. De Belgische prelaat Xavier de Merode (die
adellijke naam klinkt ons vertrouwd in de oren) reorganiseerde het “pauselijk leger” en deed een
oproep aan katholieke vrijwilligers die de paus zouden gaan verdedigen. Hun uniform was eerder
“luchtig”, en dat sprak Snieders blijkbaar aan. K.M.
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Wilt gij een bewijs dat mijne aanmerkingen gegrond zijn? Ziehier: volgens de
statistieken van den geneeskundigen raad van het engelsche leger, treft men de zoo
gevaarlijke slagadergezwellen elf maal bij den soldaat, en slechts eenmaal in de
burgerlijke praktijk aan. En aan welke oorzaken wordt het ontstaan dezer ziekte
toegeschreven? Aan de drukking van das en kraag„ waaruit eene zekere moeilijkheid
ontstaat in de ademhaling en den bloedstroom
Ook uwe kousenbanden moogt gij niet al te vast bijhalen, dewijl daaruit ook al
wederom het slagadergezwel, maar voornamelijk de aderspat kan voortspruiten.
Draag altijd veerkrachtige kousenbanden, en maakt de zelve niet onder, maar boven
de knie vast. Wil ook zorg dragen dat uwe voeten niet in uwe schoenen gedrukt
zitten. Behalve dat het allerleelijkst is, kleine ingedrongen voeten te hebben (meisjes,
wordt niet boos op mij) moet ik u nog zeggen, dat die gekke mode, gewis aan de
vrouwen van het hemelsch keizerrijk ontleend, aanleiding kan geven tot menig
ongemak zoo als weeren, eksteroogen, en wat veel erger is, den vleeschnagel. Zou
ik een woord zeggen over de hooge hakken, welke de vrouwen heden dragen, en die
haar het voorkomen geven, alsof zij op de tenen loopen. Och, de meisjes zouden het
immers toch niet gelooven, indien ik haar bewijs, dat die fijne, dunne stelten onder
hare voeten, de gezondheid ten minste kunnen hinderen.
Welnu, dat zij dan in Gods naam dien gekken mode al wederom voor eenige jaren
behouden; doch eenieder wete, dat ik haar heb gewaarschuwd.
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H.2.16. Koorts
in een rijtuig van den spoortrein bevinden zich eene oude mevrouw en vier jonge
heeren, die het zeer druk hebben over honderden zaken. De ondergeteekende zit in
eens hoekje gedoken. Wat zijn het toch geleerde heeren voor hunnen ouderdom; de
oudste schijnt niet meer dan 20 jaren te tellen! Een hunner spreekt over financiën en
schijnt er even zoo goed als Rothschild(27) zelf, in te huis te wezen. lndien ik goed
heb verstaan wat hij zegt, wil hij zelfs den wereldbankier terecht wijzen. Een ander is
een diep staatkundige; o, indien deze koningen eens wisten wat hij weet ! O, indien
hj eens alleen baas ware! De twee laatsten zijn ervaren, in taal en letterkunde en
spreken over de moeilijkste zaken, met zooveel zekerheid alsof het woord “twijfel”
niet meer in het woordenboek stond. En mevrouw dan! O, die moet ontzettend veel
ondervinding en kennis hebben, want zij spreekt over alles, en kent en weet alles.
Ja, het moeten geleerde heeren en eene wijze mevrouw zijn; want na eenen tijd lang
te hebben gesproken over staatkunde, finantiën, taal en letteren, en wat met deze
ernstige vraagpunten in verband staat, vallen zij, ik weet niet hoe, eensklaps op de
geneeskunde.
Daareven, toen de heeren over staatkunde, financiën en letterkunde spraken,
kwamen zij mij alle vier oneindig geleerd voor; en dit kwam waarschijnlijk hieruit
voort, dat ik van al die dingen weinig kennis heb. Ook had ik weinig of niet naar hen
geluisterd.
Oh het geneeskundig terrein, waar ik mij in staat gevoelde, hunne rededeering
eenigszins te verstaan en zelfs te beoordeelen, luisterde ik aandachtig toe. Ofschoon
de heeren en mevrouw nooit geneeskundige studiën hadden gedaan, losten zij toch
met het grootste gemak de gewichtigste vraagpunten op; zij spraken over de koorts.
Mijnheer A. die in zijne bibliotheek werken over de geneeskunde raadpleegde, sprak
zoo meesterlijk, met zooveel gezag dat iemand die geen dokter was, hem stellig voor
een professor zoude gehouden hebben.
- De koorts, meende hij, was eene ziekte, wier aard en oorzaak tot hiertoe nog
ongekend waren. (Mevrouw knikte gedurig met het hoofd tot teeken van
goedkeuring).
Deze schrijver beweerde, dat de koorts uit eene maagontsteking voortkwam ; gene
dat zij van zenuwachtigen aard was, en nog anderen dat zij...
- Ontstond uit de opzwelling en verharding van de milt, zoo volleedigde mevrouw den
volzin, waarin spreker eenigszins haperde.
- Dewijl men het niet eens was over den aard der ziekte, zoo beweerde een der twee
letterkundigen, kon hij ook moeilijk aannemen, dat de geneeskunde een middel
kende, om de koorts te genezen.

27

Rothschild: was een voornaam joods bankiershuis
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De andere geleerde, die eigenlijk niet zoozeer in letterkunde, dan wel in taalkunde
ervaren was, meende dat het wegnemen van de koorts menigvuldige onheilen in 's
menschen lichaam doet ontstaan.
- Gij zoudt dus, indien u de koorts overviel, dezelve niet laten afnemen? vroeg de
staatsman.
- Voorzeker niet! bevestigde mevrouw, en daarvan kan ik u de treffendste bewijzen
aanhalen.
- Volstrekt niet! verzekerde de taalkundige.
- Voor geen geld! voegde de letterkundige er bij.
- Al ware ook het recept door al de faculteiten van het koninkrijk voorgeschreven,
voegde mevrouw er bij.
-Ja wel, kwam de finantieman invallen ; doch slechts nadat de koors vijf- of achtmaal
is verschenen...
- O, dat is wat anders, snapte mevrouw.
- De koorts, bij den eersten, tweeden of zelfs den derden aanval wegnemen, is een
gevaarlijk werk. Een mijner vrienden, die eene moerassoge streek bewoont, kreeg
eenige weken geleden, eene hevige anderdaagsche koorts.
Eer de derde, aanval verscheen, werd de dokter geroepen. En wat deed deze? O,
heel natuurlijk! hij gaf hem een drankje in, ten einde de koorts tegen te houden. Doch
de aanval verscheen juist op hetzelfde oogenblik als eergisteren, en wat gebeurt er?
De arme lijder bleef dood in de periode der koude, die zoo als men zegt, de koorts
vograf gaat.
Een klinkende, uitroep van mevrouw en de drie andere heeren, die het gedrag van
den onvoorzichtigen geneesheer niet genoeg kunnen afkeuren.
-Dan had die geneesheer de quinine gebruikt? vroeg de staatsman.
-Gebruiken de geneesheeren hedendaags wel iets anders, dan dat verderfelijk,
poeder? antwoordde de finantieman.
- Ja, dat is een verderfelijk geneesmiddel, knikte de letterkundige.
- Dat den mensch in het hoofd kruipt en doof maakt, verzekerde deta²alkenner.
- De milt doet opzwellen, den lever ziek maakt, en bij hem, die er maar weinig te veel
van inneemt, de waterzucht doet ontstaan, voegde mevrouw er bij.
- Ik voor mij heb meer dan eens aan de anderdaagsche koorts geleden: doch nam
daarvoor nooit; datneen weinig kamfer, zeide de staatsmab. Kamfer is toch
eenvoudig middel.
-Volgens het stelsel van Raspail? Vroeg de finantieman.
-O ja, ik heb in mijne bibliotheek een klein boekje van Raspail
--De kamfer is een heerlijk middel, onderbrak mevrouw.
-Raspail is een knap man, verzekerde de taalkenner , en kamfer moet voor alles
goed wezen.
De letterkundige had veel vertrouwen in het afbinden der koorts.
-Kent gij dat middel niet? Men begeeft zich buiten op het veld, bijv. naar gindschen
lindenboom met zijne neer hangede takken en u uitspringende wortels, waaraan gij
een uwer kousenbanden vastbindt, en dan in een draf wegloopt.
-En de koorts? Vroeg mevrouw nieusgierig.
-Komt stellig noloit meer terug.
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De geleerde heeren en mevrouw ook zijn eenparig van gevoelen, dat het afbinden
een uitmuntend geneesmiddel mag heeten; waarom gebruiken de dokters toch altijd
die verderfelijke cuinine?
-Bestaan er dan geene andere geneesmiddelen welke zonder gevaar, ook de koorts
afweren? vroeg de finantieman.
-Och, met een allerkleinste hoeveelheid koperrood, aluin,
een weinig
valeriaanwortel, zelfs met een kop sterke koffie, of met de pitten der abrikoos of
perzik wordt de hevigste aanval teruggedreven, verzekerde de staatsman.
-Wat er van zij, hernam de finantieman met gezag, nooit laat ik mij door mijn dokter
overhalen om quinine in te nemen.
En zijn drie geleerde reismakkers riepen allen op een besluitvollen toon: Ik ook niet!
Mevrouw herhaalt wat de heeren daar uitroepen, en beweert verder dat de quinine
meer onheilen te weeg brengt dan al de koortsen ter wereld.
Indien de trein op dit oogenblik niet hadde stil gehouden, zou ik wel even het word
ebben gevraagd en dan zooals volgt gesproken hebben:
-Mevrouw, zeer geleede Heeren!
Gij spreekt daar over zaken, waarmede gij weinig schijnt bekend te zijn, neemt niet
kwalijk, dat ik u even terecht wijs.
Een der heeren heeft daarnet gezegd dat de koorts in haren aard eigenlijk nog niet
bekend was; nu, dat is ook zoo. Doch, hoeveel duizenden zaken zijn er ons niet
onbekend in haar innig bestaan. Waarom is het nu licht en wordt het straks donker?
Misschien omdat de zon schijnt en dat ze dezen avond ondergaat? Zeer wel,
geleerde heeren, maar warom schijnt de zon en waarom gaat ze onder? Gij weet
misschien, hoe gij met uwe oogen kunt kijken, en dat weet ik ook, maar weet gij
eigenlijk waarom gij ziet? O, neen!
En daaruit beluit ik dat er vele zaken in de wereld bestaan, welke men slechts kent
door hare gevolgen; zoo ook is het bijna met de koorts gelegen. Doch dewijl men er
niet juist achter is, waar de eigeniijlie oorzaak der ziekte ligt, zou men daarin eene
reden vinden, om te beweren, dat de geneeskundo geen middel kent om dezelve te
genezen? Volstrekt niet, mevrouvv en zeer geleerde heeren!
En hoe zou mn bewijzen, dat men met het genezen der koorts zooveel onheilen in 's
menschen gezondheid te weeg brengt? Welke geneesheer heeft u dat verzekerd? in
welken schrijver hebt gij dat gelezen? Ik voor mij, die meer dokters ken, en ool meer
schrijvers heb gelezen, dan mevrouw en de geleerde heeren, heb nooit iets daarvan
gehoord.
De geleerde heer daar ginds in den hoek van het rijtuig wilde er wel toe overgaan,
zich de koorts laten afnemen, doch slechts nadat ze, vijf- tot achtmaal was
teruggekeerd. Mijnheer weet zeker niet, dat de zoo eenvoudige, anderdaagsche
koude koorts, voornamelijk op het einde van den zomer, wel eens een zeer
gevaarlijken vorm kan aannemen, en bij den tweeden of derden aanval, den zieke in
eenige oogenblikken naar de andere werels helpt. En dat was stellig het geval met
den vriend van den geleerden heer, die bij den derden aanval der koorts, door de
werking van het toegediende koortstmiddel dood bleef.
Neen, mevrouw, en zeer geleerde heeren, die man stierf niet omdat hij quinine had
gebruikt, maar wel omdat dit koortsmiddel hem niet vroegtijdig genoeg werd
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toegediend, om den aanval af te weeren; nog voor dat de werking van het middel kon
plaatsgrijpen, kwam de koorts, ditmaal een kwaadaardigen vorm (forme
pernicieuse) aannemende, den lijder ter neder slaan. lndien men de quinine een dag
vroeger hadde kunnen toedienen, ware de lijder waarschijnlijk niet bezweken.
En wat zeiden mevrouw en de zeer geleerde heeren, dat de quinine een zoo
verderfelijk geneesmiddel is? O, ik zie wel, dat de schoenmaker zich niet bvj zijn
leest houdt; want weet dat de quinine, in plaats van een verderfelijk middel te zijn,
met recht aan het. hoofd der kostbaarste geneesmiddelen mag geteld worden. De
quinine maakt den mensch doof, heb ik van een der geleerde heeren ghoord; doof is
juist het woord niet. Dat er soms de ooren een weinig van tuiten is waar, doch dit
ongemak is van geen hoegenaamd belang en houdt op, zoodra men met het
toedienen van het geneemiddel niet meer voortgaat.
Wat gij daar zeidet dat de quinine milt- en leverziekten en waterzucht veroorzaakt, is
al wederom geheel bezijden de waarheid. Dit alles is niet het gevolg van het gebruik
der quinine, maar wel van het bestaan der koorts, welke niet bijtijds werd
weggenomen. En hoe weet mevrouw en de zeer geleerde heeren dat het beter is de
koorts met kamfer dan met quinine te geneze n? En dat kamfer zulk een uitstekend
middel is? Weet gij dit omdat Raspail u zulks verzekert? Dan zullen de geleerde
heeren ook wel geloof slaan aan hetgeen de kwakzalver op de jaarmarkt zegt van
zijn slangenbalsem, die alle wonden heelt, en van zijn elixir de longue vie, dat den
mensch onfeilbaar gezond maakt en stokoud doet worden?
Heeft daar iemand der zeer geleerde heeren niet vanhet afbinden der koorts
gesproken? Nu, dat is zooals gij zegt een zeer eenvoudig, maar stellig op ver na,
geen onfeilbaar koortsmiddel. Doch het is niet zoozeer het afbinden zelf, dan wel het
vermoeiend loopen, dat u somtijds gedurende eenige dagen van de koorts vrijlaat,
maar niet eens echter op de honderdmmal, u bepaald zal genezen.
Het gebruik van koperrood, aluin, valeriaanwortel, een aftreksel van koffie en ook
abrikozen- en perzikpitten genezen wel eens de koorts, daarin heeft mijnheer gelijk,
doch hij had er moeten bijvoegen, dat de geneeskunde al die middelen gebruikte in
den tijd dat de kostbare quinine nog niet gevonden was.
Mag ik, zoo aan mevrouw als aan de zeer geleerde heeren eens een goeden raad
geven? Luistert dan; iemand die slechts een weinig gezond verstand en rede bezit,
roept, wanneer hij ziek wordt, den raad in van een bevoegd man, zonder zich veel te
bekommeren, wanneer en met welk middel, hem deze van de koorts zal bevrijden. Al
die wijsneuzerij kan in zulke gewichtige zaak tot niets leiden, dan tot een
geblinddoekt zoeken naar de waarheid, tot eene verkeerde behandeling, en tot
onherstelbare, noodlottige gevolgen.
Mevrouw en de zeer geleerde heeren kunnen wel veel verstand hebben van
staatkunde, finantiën, taal- en letterkunde, doch te oordeelen naar hetgeen ik daar
van hun gesprek over geneeskunde heb afgeluisterd, zijn zij in dit laatste vak niet te
huis. Zij zullen bij gevolg zeer verstandig handelen, den raad te volgen die Apelles
eens gaf aan den schoenmaker.(28)

28

Apelles (±375 BC - ±300 BC) werd beschouwd als de grootste schilder uit de Griekse oudheid. Van
hem zou de uitspraak zijn: “Schoenmaker, blijf bij uw leest!”, tegen een kritikaster van zijn werk.
(wikipedia.) K.M.
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H.2.17. Bezwijming
Weet gij wat rmn door bezwijming, onmacht (syncope) verstaat? Het is een
plotselinge, slechts oognoblikkelijke opschorsing der samentrekking van het hart,
gepaard met de onderbreking der ademhaling, het verlies van het bewustzijn, van de
werking der zintuigen en der bewegingskracht.
Hij die voor de eerste maal ooggetuige is van dit akelig tooneel, moet denken dat hij
een lijk voor zijne oogen heeft liggen.
Dat hij echter niet verschrikke en zijne tegenwoordigheid van geest niet verlieze;
want binnen eenige oogenblikken zullen al die vreselijke verschijnselen verdwijnen.
Kan die akelige toestand ook soms niet een tijd lang blijven voortduren? Men heeft
zeer zeldame gevallen waargenomen, waarin de onmacht gedurende verschillende
uren en zelfs dagen bleef aanhouden.
Dewijl men gewoonlijk geen tijd heeft om den geneesheer te roepen, wil ik u in het
kort aanduiden, hoe men zich moet gedragen, wanneer u iemand in onmacht ziet
vallen. Vooreerst zult gij den lijder niet op een stoel zetten, maar liever hem rechtuit
(lees: languit) op eene rustbank, bed, tafel of zelfs op den grond nederleggen.
Indien de omstandigheden en het weder zulks toelaten, is het verkieslijk hem in de
vrije lucht te brengen. Meer is er dikwijls niet noodig, om hem tot het bewustzijn te
zien wederkeeren.
Ik veronderstel echter dat, in weêrwil der horizontale ligging, de toestand voortduurt,
hef dan tegelijkertijd de beenen en de armen van den lijder omhoog, ten einde
zooveel mogelijk het bloed naar het hart te voeren. Daarna zult gij hem de lippen, de
neusgaten en de slapen van het hoofd wasschen met azijn, eau de Cologne,
vinaigre de Bully of dergelijke vochten, en indien zulks mogelijk is, hem
Hoffmannsdroppels, en ether doen opsnuiven of in den mond gieten, en hem
geducht de borst en den rug inwrijven met een of ander geestrijk vocht. Ook de
besprenkeling van het aangezicht met koud water is een middel, dat dikwijls den
bezwijmde tot het bewustzijn terugroept.
Doch de syncope gaat in weêrwil van al deze middelen niet over. Duw dan met een
of ander voorwerp, bijv. een lepelsteel, de tong van den lijder omlaag, en kittel bij
middel eener schrijfveder(29) de keellel, breng een of ander niespoeder in de
neusgaten, maak gebruik van sterke mostaardpleisters aan de voeten, en aarzel
zelfs geen oogenblik, wanneer de toestand onrustwekkend zoude worden, hier of
daar, bijv. op de borst, met een weinig kokend water, eene kleine brandwonde te
doen ontstaan.
Zoodra echter het bewustzijn begint weder te keeren, kan men met vrucht den lijder
een paar teugen wijn en zelfs koud water met eenige Hoffmannsdroppels te drinken
geven.
29

Voordat de kroontjespen bestond, schreef men met een veder uit de staart van een duif of
gelijkaardige vogel, waarvan de punt werd aangescherpt en in inkt gedoopt. K.M.
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Nog een woord over de bezwijming, welke men dikwijls bij oude lieden waarneemt.
Dezelve komt gewoonlijk zonder voorafgaande teekenen; ook gebeurt het, dat de
bezwijming door duizeling in het hoofd, oortuitingen of een bezwarend gevoel in het
lichaam wordt voorafgegaan. Gewoonlijk duurt de onmacht bij den grijsaard langer
dan bij jonge menschen, en ook de volkomene gezondheid keert langzamer bij hem
weder. Bij velen kan men gedurende een of twee dagen nog eene zekere stoornis in
den gang der voorname organen opmerken.
Al wat gezegd is aangaande de behandeling der onmacht in het algemeen, blijft
toepasselijk wanneer dezelve bij oude lieden plaats heeft. In meer dan een
waargenomen geval is het mij gebleken, dat een teug koud water elke wanorde bij
den grijsaard in een oogenblik doet ophouden. Velen, bij wie zich nu en dan slechts
een begin van bezwijming voordoet, nemen de voorzorg altijd een glas koud water op
de nachttafel gereed te zetten; gewoonlijk hebben zij het besef en de macht in tijds
een teug te drinken en op die wijze den aanval af te weren.
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H.2.18. De roos
- O, dat is een zeer eenvoudig ding, en verdient zelfs den naam van ziekte niet; nooit
roepen wij den dokter, wanneer bij ons in huis iemand de roos heeft.
- Dat genees ik met er een weinig haarpoeder, blauwsel, of zelfs stofmeel op te
leggen.
- Nooit leg ik iets op roosachtige ontstekingen, dan versch gesteven en gestreken
linnen.
- Doch nooit, in welk geval ook, mag men daar eenig vocht aanbrengen, zooals
aftreksel van vlierbloemen, of dergelijken.
- Denk eens dat ik een dokter gekend heb, die altijd en onveranderlijk voorschreef de
roosachtige deelen met lijnpappen te bedekken.
- Dat is gansch verkeerd!
- Maar indien men ook eens wist, hoeveel zielen hij naar de andere wereld helpt!
- O, dat kan niet anders! met het opleggen van vochtige zelfstandigheden, slaat de
roos immers maar binnen, en moet de lijder dan niet noodzakelijk, gevaar loopen,
eene doodelijke ziekte te krijgen en die onvoorzichtigheid met den dood te betalen?
- Wanneer men een levenden vos heeft, en dien de tong uitsnijdt, heeft men een
onfeilbaar middel tegen de roos: hij die een stukje dier tong, aan een touwtje
gebonden om den hals draagt, wordt nooit door de roos aangetast.
- Op voorwaarde, dat die tong op een vastendag wordt uitgesneden.
- Waarom wordt de vossentong niet door alle geneesheeren aanbevolen?
- O, de geneesheer gelooft niet aan dat eenvoudig middel en beschouwt het als
bijgeloovigheid.
- Het kan maar goed zijn.
De schriftgeleerden hebben uitgepraat; bij dergelijke geneeskundigen kan de
verhandeling van geleerde zaken, niet lang wezen.
Laat ons eens beproeven of wij de uitgebrachte meeningen niet kunnen
wederleggen.
Wat men daar heeft gezegd over de vossentong, zoude ik stilzwijgend moeten
voorbijgaan; het is waarlijk al te belachelijk. De tong van den vos, gebruikt als
behoedmiddel tegen de roos, is even kinderachtig als de aanbeveling van twee
aardappelen in zijn zak te dragen, tegen het podagra en de jicht. Het is niet alleen
een belachelijk en kinderachtig middel, maar zelfs iets dat een echt Christen, als
eene bijgeloovige zaak maar moet ter zijde zetten.
Dat de roos somtijds eene zeer eenvoudige ziekte is en bijna geene behandeling
vordert, is waar: doch het is ook waar, dat dezelve in een hoogeren graad genomen,
en wanneer zij de huid op zekere plaatsen aangrijpt, wel eens eene zeer ernstige
ziekte kan veroorzaken. Gij beslist daar zoo maar ex cathedra (30), dat men voor de
roos geene geneeskundige hulp moet inroepen, en nogtaris is het somtijds zoo
dringend den lijder te aderlaten en zelfs eene menigte bloedzuigers te zetten,
wanneer de ziekte zich in een hevigen graad en aan sommige deelen, bijv. aan het
hoofd, voordoet.

30

Ex cathedra: vanop de katheder of kansel of preekstoel. Daarvan afgeleid: kathedraal: waar een
bisschop de leer verkondigt vanaf de katheder. K.M.
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Of zoudt gij oordeelen, dat het niet hoogstdringend is, bijv. de hersenen, dat edel en
gevoelig deel, waar het bloed in dit geval zoo gemakkelijk en overvloedig heen stijgt,
tegen dien gevaarlijken aandrang te beveiligen.
En zoudt gij mij niet gelooven dat ik waarheid spreek, wanneer ik u verzeker dat de
roos, welke uit eene ongesteldheid van het darmkanaal ontstaat, wederom eene
geheel andere behandeling vordert?
En zoudt gij durven wagen eene roosachtige ontsteking, welke zich elk oogenblik van
het eene naar het andere deel des lichaams verplaatst;, ook al maar met blauwsel of
stofmeel te genezen? Ik voor mij zou u niet gaarne voor dokter hebben.
En de roos dan, welke zich in sommige epidemische ziekten voordoet, en die welke
op bepaalde tijden wederkeert, of die andere soort, welke men opmerkt na eene of
andere vloeiing, waaraan de mensch sedert een tijd was gewoon geworden? Zoudt
gij in al die zeer ernstige omstandigheden maar altijd denzelfden stelregel volgen?
En wanneer gij dan eens te doen hadt met die roosachtige onsteking, welke men wel
eens aan de onderlip, op de kin of daaromtrent waarneemt, en welke in weinige
dagen zulke vreeselijke uitbreiding neemt, dat zij tot koudvuur overslaat?
Indien u deze soort van roos overvalt, en gij in uw stelsel “geen dokter voor dat
eenvoudig ding te roepen” voortgaat, beklaag ik u. Ik beklaag u zelfs indien gij
slechts de allereerste dagen laat voorbijloopen zonder aan eene doelmatige
behandeling te denken; acht op de tienmaal zijt gij onvermijdelijk verloren. Ik heb er
meer dan één gekend, welke de twee of drie eerste dagen die roosachtige ontsteking
aan de kin of de onderlip als eene nietigheid aanzagen en bij het eerste, helaas
reeds nutteloos, bezoek van den dokter moesten hooren, dat de érysipèle
charbonneux(31), in weerwil der krachtdadigste behandeling weinig hoop op
genezing oplevert. Het mag u daarom niet bevreemdend voorkomen, indien mijn
Mentor u geen enkel middel tegen de roos voorschrijft, maar u aanraadt, altijd uw
geneesheer te raadplegen zelfs in het geval, dat gij oordeelt met eene onbeduidende
ontsteking der huid (de roos is niets anders) te doen te hebben.
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Erysipelas, ofte wondroos ofte “het vuur”: bacteriële (stafylokokken of streptokokken) ontsteking
van de huid die zich razendsnel kan uitbreiden en tot coma kan leiden. Zware antibiotica-kuur is
aangewezen. K.M.
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H.2.19. Op de toiletkamer
Jonge dames, betrekkelijk het maken van uw toilet wenschte ik u wel eens een
woordje toe te spreken over hetgeen gij zoo al doet, om u maar altijd schooner en
schooner te maken.
Lieve hemel! met welke vreemde dingen bestrijkt gij toch, dan uw haar, dan uw
aangezicht, en uwe handen? Hoe heeten al die reukwerken, welke volgens de
schoone etiketten dienen om de huid wit of rood, zacht en mollig te maken, en aan
de nagelen uwer vingeren het aanzien te geven van het bloemblad der rozen?
Al die vreemde hoogklinkende benamingen der hedendaagsche reukwerken zijn mij
onbekend, doch dit weet ik, dat de meesten vervaardigd worden met scheikundige
bestanddeelen, welke uwe gezondheid misschien wel eens zeer ernstig konden
benadeelen?
Zonder het te weten, gebruikt gij daar loodzouten, solfer, kwik en ook wel eens het
zoo gevaarlijke rattenkruid, allen bestanddeelen, welke door de huid kunnen worden
opgezogen en eene wezenlijke vergiftiging veroorzaken. Vooral werp al dat
blanketsel de straat op; want zoo het witte als roode is schadelijk. Al die bismuth, dat
vermiljoen, en karmijnrood met zuurachtige mengsels, denkt gij, zullen uw aangezicht
zacht en mollig maken en uwe kleur verheffen. O, neen, gij bedriegt u grootelijks ; al
dat blanketsel, met zijne metaalachtige zelfstandigheden kan tot niets anders leiden,
dan om uw aangezicht te ontsteken, de huid op te droogen, de uitwaseming door de
poriën te verhinderen en zelfs somtijds ernstige ziekten te doen ontstaan.
En denkt gij waarlijk, dat gij nu schooner en bevalliger zijt geworden, omdat gij hier
uw aangezicht wat meelachtig hebt gemaakt, en daar met wat rood hebt opgekleurd?
Ik heb u wel eens hooren lachen met de arme wilden, die zich zoo schoon wanen
met hunne zonderlinge, veelkleurige teekeningen, waarmede zij geheel hun lichaam
als 't ware bedekken; is het tatoëeren van den wilde wel belachelijker, dan de
vermiljoenroos of het donkere moesje op de wang der beschaafde juffer van Europa?
Ban uit uwe toiletkamer alle hedendaagsche reukwerken en verven, behoud op uwe
waschtafel niets dan bijvoorbeeld het voorvaderlijke eau de Cologne en goede zeep
(in wier toebereiding geen soda wordt gebruikt) en dan zult gij altijd schoon blijven.
Ja, dan zult gij altijd schoon blijven, (onder voorwaarde dat gij het reeds zijt) indien
gij daarbij vroeg wilt opstaan, matig leven, veel wandelen, maar nog meer nuttig
huiswerk verrichten en u vooral onthouden van slechte lectuur, het bijwonen van
onzedige, gekke tooneelvertoningen, en liever vroeg gaan slapen.
Zie daar eens dien 50-jarigen heer; hij heeft reeds veel zilverdraden in zijn baard, en
zijn eertijds zwart haar schijnt met ijzel bedekt te zijn. Wat doet hij daar uren lang
voor zijn spiegel? Met eene sterke oplossing van soda, heeft hij haar en baard
zorgvuldig gewasschen, ten einde de minste vetstof er uit te verwijderen. Er staan
daar fleschjes met “eau de Perse” en “eau d'Egypte” om de ravenkleur, die hem aan
zijne jeugd herinneren, aan knevel en haar weder te geven. Doch neen, hij geeft de
voorkeur aan een meer moderne toebereiding, waarmede zijn haar het zoo betreurde
zwart zal wederkrijgen. Hier heeft hij een mengsel van loodglid, gebluschte kalk en
krijt, waarvan hij, bij middel van koud water een papachtig mengsel maakt. Klis voor
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klis wordt het haar met dat mengsel ingewreven, en daarna het hoofd bedekt met fijn
wasdoek.
Zoo blijft de arme, vrijwillige martelaar gedurende tien uren op zijn kamer of in zijn
bed liggen, waarna het haar met zeepwater zorgvuldig wordt afgewasschen.
Nu is hij zwart geworden als een kool en schijnt 20 jaren jonger, dan toen kin en
schedel nog grijs waren.
En is hij nu ook schooner dan gisteren? Och, allen die hem kennen, weten immers
toch wel, dat de winter des levels zijn hoofd met sneeuw en ijzel heeft bestrooid en al
die kunstkleuren, om de 14 dagen met zooveel moeite vernieuwd, niet zullen
beletten, dat de onverbiddelijke wil der jaren zijn werk blijft voortzetten.
En schooner dan gisteren hij ook niet, maar stellig is hij belachelijk geworden.
Maar heeren, die dan toch volstrekt niet grijs wilt wezen, maar gaarne een zwarten
baard en zwart haar hebt, weet gij wel juist, of al die verven u niet kunnen schaden?
Ik verzeker u dat het aanwenden van gebluschte kalk en dat loodglid zeer nadeelige
gevolgen kunnen hebben, en dat het gevaarlijk is, gedurende 10 uren uw hoofd met
een ondoordringbaar wasdoek bedekt te houden.
De verschillende verfwaters, onder welke benamingen de hedendaagsche handel die
ook uitstalt, bevatten bijna allen een preparaat van den zoogenaamden duivelsteen
(nïtrate d'argent) welks gebruik volstrekt geene onverschillige zaak is. Meer dan
eens heb ik in mijn praktijk waargenomen, dat uit al die ververij met dat gevaarlijk
bestanddeel, ziekten van het schedelleer ontstonden, en dat zij aanleiding gaf tot
hoofdpijn en andere verontrustende kwalen.
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H.2.20. Slaapkamers
Hij had een nieuw huis gebouwd volgens het plan van een voornaam bouwkundige.
Het was een prachtig gebouw met arduinen gevel en groote koetspoort. Zooals de
meesten zijner vrienden zag ook ik, bij een mijner bezoeken, mij genoodzaakt het
huis van boven tot onder af te zien, niet zoozeer tot mijn eigen genoegen, maar wel
om den eigenaar een compliment te maken.
- Recht uit, vroeg hij mij; vindt gij de verdeeling niet allergemakkelijkst en de inrichting
zoo smaakvol dat... ?
- Gij hebt inderdaad een prachtig huis gebouwd, kelders en keuken zijn
onverbeterlijk, uwe salons recht vorstelijk; uwe slaapkamers langs de straat zijn
goed, de zes anderen ellendig,
- Ellendig?
- Alles hebt gij opgeofferd om schoone salons en een prachtig uiterlijk te hebben; en
daarmeê komt het, dat uwe zes slaapkamers allen tegen eenen donkeren muur van
uws buurmans huis uitkomen en bijgevolg niet verlicht zijn. Ook vind ik ze de helft te
klein.
Recht uit: ik voor mij zie liever wat minder pracht in de salons, maar groote, wijde
slaapkamers, zooals men die voorheen in de heerenhuizen en kasteelen aantrof
Onze voorouders hadden slaapkamers, zoo groot dat er menig burgerhuis onzer
hedendaagsche steden in kon rondwandelen, met zeer veel licht en eene breeden
schoorsteen, waarin des winters een houtvuur brandde.
- Foei, wat moet dat akelig geweest zijn! riep de jonge jufvrouw; ik zou bang worden
op eene slaapkamer, met drie of vier vensters; en dan die wijde schoorsteen waarin
de wind huilt, ja, dat is akelig !
-En waarom zou men bang zijn op eene kamer met vier vensters in plaats van één?
Bestaat er reden om bevreesd te worden omdat de kamer grooter is, dan men die
gewoonlijk aantreft? En denkt gij dat langs die wijde, hooge schoorsteenpijp de
spoken zouden binnendringen?
-Neen, wat daar langs binnen dringt, zijn geene spoken, maar wel het element, dat
de mensch geen oogenblik kan derven: de lucht.
Indien ik ooit een huis bouwde, zoude ik weinig aan pracht besteden, maar alles
uitgeven om wijde, goed verlichte, en gemakkelijk te verluchten slaapkamers te
hebben; vooreerst omdat ik weet dat ik in mijne slaapkaauer een groot deel van mijn
kostbaar leven moet doorbrengen; ten andere, omdat in een klein slaapvertrek zich
besmettende bestanddeelen ontwikkelen, wier inslorping gedurende den slaap zoo
sterk is, en den slaper bijgevolg zoo licht kan ziek Maken.
Vooral zou ik geene slaapkaMers willen met ingemaakte alkoven, welke echter hier
te lande zoo algemeen zijn. De meesten dezer slaapplaatsen zijn met gordijnen,
anderen, wat nog slechter is, met deuren gesloten, en het is slechts des avonds, dat
de gordijnen worden weggeschoven en de deuren geopend. Gedurende heel den
dag is dus het licht de alkoof niet binnengestroomd; de bezwalkte lucht van den
vorigen nacht bleef er grootendeels binnen.
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Men moet geen groot natuurkundige wezen, om te begrijpen, hoe gevaarlijk het is,
zich daar voor eenige uren ter rust te leggen, en tot den volgenden morgen eene
lucht in te ademen, welke bijna al de onontbeerlijke hoedanigheden heeft verloren.
Maak dus groote, zeer groote slaapkamers met veel licht en wijden schoorsteen, en
plaats uw ledekant in het midden der kamer, ten einde geen het minste beletsel te
stellen aan de beweging der lucht.
Eene slaapkamer voor één mensch dient ten minste 15 tot 16 voet lang en ook zoo
breed te zijn; ook eene gepaste hoogte moet in acht genomen worden.(32)
In de geringere klassen der samenleving, voornamelijk bij de boeren, heb ik dikwijls
opgemerkt dat de muren en zelfs de zolder der slaapkamers behangen zijn met
honderden voorwerpen van allerlei aard. Aan kapstokken en nagels hangen daar
paardentuig, landbouwgerief, kleederen van mannen en vrouwen, paardennetten,
enz., terwijl men de beenen breekt over kuipen, potten en vaatwerk.
Begrijpt gij niet, dat, door die opeenhooping van al die voorwerpen, uwe kamer
allengs hoe kleiner wordt, en bijgevolg niet meer zooveel kubieke meters lucht bevat,
dan er voor de ademhaling noodig zijn! Ten andere wordt de vrije beweging der lucht
door al die voorwerpen grootelijks verhinderd, terwijl al die kleederen en andere
voorwerpen door hunne uitwaseming de zuiverheid der lucht nog in groote mate
wegnemen.
Al wat ik daareven gezegd heb over de slaapkamer is ook toepasselijk op de
slaapzalen van opvoedingsgestichten, sommige kloosters, kazernen ern dergelijken.
Denkt gij niet, dat de bedorvene lucht, welke zich daar des nachts bij de ademhaling
en de uitwaseming van die 100 of meer slapers onvermijdelijk ontwikkelt, aanleiding
moet geven tot het ontstaan van epidemische ziekten?
Ik ben van gevoelen dat juist daarin dikwijls de oorzaak ligt, dat in dergelijke
gestichten eensklaps de cholera uitbarst, of in anderen de gevreesde typhus zooveel
slachtoffers meêsleept.
Ten einde al die gevaren te vermijden, geve men aan die slaapzalen de grootste
ruimte, en men verdeele de slapers zooveel mogelijk in verschillende zalen.
Nooit mag men verzuimen de vertrekken derwijze in te richten, dat de strooming der
lucht altijd geregeld plaats grijpt. Men bereikt dit doel met het aanbrengen van
luchttrekkers, waarvan de opzuiging zelfs hier en daar wordt bevorderd, door het
branden eener lamp met wijngeest in den trechter geplaatst(33)
Welk stelsel van luchttrekking men ook volgt, men lette er altijd wel op, dat het
noodig is verschillende stroomen aan te brengen, welke de slaapzalen, zoo langs
den zolder als den vloer van nieuwe lucht voorzien.
*****

32

15 x 15 voet betekent dus een slaapkamer van ongeveer 5 x 5 = 25 m². naar de vormen van 2017 is
dat een slaapzaal! K.M.
33
Een pleidooi voor ventilatoren, zoals de jongste bouwvoorschriften in Vlaanderen ventlariekanalen
verplichten. K.M.
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Hebt gij in den winter ook vuur op uwe slaapkamer, zoo moet ik u opmerken, dat ze
hierdoor een groot deel van. hare deugdelijkheid heeft verloren; want uw vuur kan
niet branden zonder een groot deel der in te ademen lucht van uwe, misschien wel
zeer dicht geslotene kamer weg to, nemen. Iet is dus raadzaam van tijd tot tijd de
deur te openen ofwel de vensters niet al te dicht gesloten te houden, ten einde de,
door het vuur weggznonene lucht gestadig door nieuwe buitenlucht te vervangen.
Misschien brandt er een open vuur op uwe kamer? Ik ken geen beter luchttrekker en
ook geen beter stelsel van verwarming. Het open vuur brengt een tweevoudigen
stroom te weeg, waardoor de verwarmde lucht der slaapkamer door den schoorsteen
naar buiten trekt, en de versche buitenlucht naar binnen dringt, om het gebroken
evenwicht te herstellen.
-Maar het open vuur kan wel gezond wezen; doch het geeft toch zoo weinig warmte
en verslindt daarbij zoo oneindig veel hout, turf en kolen... en weet gij wel dat de
brandstof heden zoo bitter duur is? Het moge dan gezond en ook gezellig en vroolijk
wezen, ik voor mij verkies toch de kachel, die, wanneer men zulks wil, eene beperkte
warmte verspreidt en niet zoo kostbaar is.
-Of gij, zelfs met behulp van een thermometer, wel altijd meester zijt van den
warmtegraad uwer kachel, kan ik niet aannemen; wij weten allen bij ondervinding, dat
onze kachels, bij dezen of genen wind, somtijds ontzettend staan te loeien en gloeien
en ook wel eens, om ongekende oorzaken, volstrekt niet willen branden.
Ik veronderstel echter, dat uwe kachel er in toestemt naar behooren te branden; in
eenige oogenbliklcen is de lucht op uwe slaapkamer al te droog geworden en heeft
daardoor zene der vereischten van in te ademen lucht verloren. Het is dikwijls
daardoor dat gij zoo vatbaar zijt geworden, en onderhevig zijt aan ontstekingen der
oogen, en longpijpen en geplaagd wordt met keelpijn en verkoudheid.
In dit geval kan de verwarmde lucht, niet zooals bij het open hout- of koolvuur, naar
buiten, maar hoopt zich opeen in het bovenste gedeelte uwer kmer; en hieruit volgt
noodzakelijk dat uw hoofd aan een al te hoogen warmtegraad is blootgesteld. Terwijl
het bloed naar boverdringt, blijven integendeel uwe voeten dikwijls niet behoorlijk
verwarmd. Vraag aan alle deskundigen, of die toestand u niet aan een zeker gevaar
van beroerte of andere ziekten van het hoofd blootstelt?
En zoudt gij niet denken dat die sterk verwarmde kamer u uiterst vatbaar maakt,
wanneer gij u daarna in de buitenlucht begeeft? Zou het niet van daar komen, dat de
vallingen, zinkingen, jichtpijnen en dergelijken niet zeldzaam zijn in den winter?
Er is nog eene andere aanmerking te maken opzichtens de kachel: de metaalreuk
die deze van zich afgeeft, kan niet gezond wezen, en ook de terpentijn en het
potlood waarmede de kachel wordt schoon gehouden, verspreiden op de kamer
eene lucht, welke men, noch voor zijne gezondheid, noch voor zijn genoegen moet
inademen.
Ik blijf dus bij mijn gevoelen en stem voor het open hout- of koolvuur.
*****
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Doch, uit bezuiniging of ook omdat gij geen open vuur op uwe kamer kunt hebben,
stookt gij eene kachel. Ziehier eenige raadgevingen, welke derzelver nadeelen
eenigszins zullen wegnemen.
Ten einde de al te groote verdrooging der lucht op uwe slaapkamer tegen te gaan,
zult gij eene kom met water op de kachelplaat zetten. Door de uitdamping van het
water krijgt de lucht een zekeren graad der ontnomen vochtigheid en zoo doende
een gedeelte van hare weldadige eigenschappen weder.
Houd bijna altijd de kamerdeur, of een venster even geopend; de al te verwarmde
lucht en ook de schadelijke dampen, welke het ijzer der kachel en blinksmeer van
zich afgeven, kunnen daar langs naar buiten, om door versche lucht vervangen te
worden. Wanneer gij volstrekt alles hermetisch gesloten wilt houden, geef ik een prijs
aan uw timmerman, die aan deur en vensters een enkele spleet heeft gelaten, of
hout gebruikt, hetwelk later door de krimping hier en daar de lucht laat binnenkomen.
Draai nooit, bij het slapengaan, den sleutel uwer kachel dicht, indien het vuur niet
geheel is uitgedoofd.
- O, dat alles weet ik; en wie weet niet, dat deze onvoorzichtigheid aan menigen
slaper het leven heeft gekost?
- Des te beter, indien gij mijne raadgeving niet noodig hebt; doch iedereen schijnt te
weten, dat men bij eene toegedraaide kachel, waarin het vuur niet is uitgedoofd, des
nachts gevaar loopt te stikken; en nogtans hoevele slachtoffers telt men niet, elken
wïnter!
*****
Hetgeen ik tot hiertoe over de slaapkamer heb gezegd, gaat bijna alleen de gegoede
klas aan; de arme immers slaapt in de algemeene huiskamer of op den zolder; ruime,
verwarmde slaapkamers zijn hem onbekend.
In de meeste werkmanshuizen slaapt men in gemetselde alkoven, waarover ik reeds
heb gesproken: doch ik heb niet alles gezegd over het alkoof.
Zooals ik reeds heb aangemerkt, is deze soort van bedstede uiterst ongezond;
tusschen de vier vochtige, van eene kleine opening voorziene muren kan de lucht
zich weinig of niet bewegen; ook het weldadig licht, even onontbeerlijk voor 's
menschen leven, dringt er niet binnen. Om deze twee oorzaken alleen zou ik de
laatste alkoof willen zien afbreken.
Doch ik heb nog eene andere aanmerking aangaande die noodlottige slaapstede te
maken. Hier te lande namelijk bergt men in het alkoof den wintervoorraad wortelen,
knollen en voornamelijk aardappelen, worden daar onder het bed van den slaper
nedergeschud en niet weggehaald, voor dat de vrees, den voorraad te zien
bevriezen, geheel is verdwenen.
Het bed van den werkman rust bijgevolg onmiddellijk op de vochtige laag
aardappelen ; men moet geen geneeskundige zijn om te begrijpen aan welke
gevaren de onvoorzichtige werkman zich blootstelt.
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In een wijdloopig verslag, op last van het staatsbestuur in 1866 over de openbare
gezondheid der bevolking opgemaakt, ben ik opgekomen tegen al de nadeelen van
dergelijke slaapplaatsen, welke men bij het werkvolk in de Brabantsche Kempen
algemeen aantreft; ik herhaal in mijn Mentor, wat ik elders heb gezegd, ten einde de
plaatselijle overheid opnieuw aan te sporen , alles aan te wenden om de woning van
den werkman steeds gezonder te maken.
*****
Zij was jong en sterk; zij was 20 jaren oud; 20 jaren had zij geleefd in het dorp met
zijn helder licht en zuivere lucht. ln de stad had zij een rijken oom wiens fortuin zij
eenmaal moest erven, en trok derwaarts om den ouden, ziekelijken man op te
passen.
Schoon en zuiver was wel het kamerke, hetwelk men haar in het huis van haren oom
aanwees, maar het was klein en donker! Neen, de lieve zon kwam haar des morgens
daar niet groeten, zooals in hare slaapkamer in het dorp, en zelfs gedurende den dag
drong er geen straaltje licht binnen.
Wel had zij de eerste dagen getreurd, omdat op haar kamerke het vroolijke daglicht
niet binnen kon, omdat zooals in het dorp, de versche heilucht er niet kon doorheen
stroomen. Maar toch zou zij daarvan niet ziek worden; zij was overigens zoo heerlijk
gehuisvest!
Ja wel, zij moest ziek worden. Weldra vertoonde zich bij haar eene huidziekte, welke
haar veel deed lijden, en zich dagelijks uitbreidde. De huisdokter schreef haar dan
warme, dan koude, dan weer dampbaden voor, en diende haar allerlei
bloedzuiverende geneesmiddelen toe, doch niets mocht baten; de ziekte ging haar
gang en martelde het meisje letterlijk af.
Gelukkiglijk bracht de geneesheer haar eens een bezoek, terwijl zij nog ter rust lag.
Nauwelijks zette hij den voet op het kleine, slecht verlichte en ook slecht verluchte
vertrek, of hij dacht op het oogenblik reeds de wezenlijke oorzaak der hardnekkige
huidziekte te hebben opgespoord. Ja, daar, in die al te kleine slaapkamer, waar de
twee hoofdelementen van 's menschen leven bijna geheel ontbraken, moest de
oorzaak der ziekte liggen.
Nog denzelfden avond verhuisde de zieke naar eene der ruime en behoorlijk
verlichte voorkamers van het huis, en, wat noch baden, noch geneesmiddelen, in
weken tijds hadden kunnen bewerken, verkreeg men in korte dagen enkel en alleen
door de werking van licht en lucht.
*****
O, welke lieve kinderen loopen daar in huis! welke frissche aangezichtjes! Wanneer
men die blozende wangen beziet, zou men bijna zeggen dat het rozen zijn, die op
zilverachtige melk drijven.
En wat zijn allen wel gebouwd en sterk gespierd voor hunnen ouderdom!
Twee jaren later.
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Zijn dat die kinderen, die meer op engelen dan op menschen geleken? Waar zijn de
rozen van hunne wangen gebleven en waar is het zilver van hunne aangezichtjes
heen?
De oogen eertijds zoo schitterend van kracht en leven liggen dof en diep in het hoofd
dat niet meer recht op staat, maar treurig naar den schouder overhelt.
Twee jaren geleden, kwamen mij die kinderen zoo rank, zoo goed gebouwd voor;
heden staan zij daar voor mij alsof zij een misvormd lichaam hadden. Een hunner
heeft den afzichtelijken dauwworm; deze draagt al de kenmerken van het walgelijk
koningszeer, en de derde, indien ik mij niet bedrieg, heeft eene kromming van den
ruggegraat.
- Geefl men die kinderen niet al te weinig dierlijk voedsel, of gebruiken zij niet al te
veel van dat hedendaagsch smakeloos en weinig voedselbevattend witbrood! Of
maken zij misschien veel misbruik van gebak en suikergoed?
- Neen, die kinderen sliepen sedert twee jaren in een zeer kleine en donkere
slaapkamer.
*****
Zoudt gij durven slapen op eene kamer van een sedert lang onbewoond huis? Ik niet,
omdat het mij nog altijd versch in het geheugen ligt, in welken toestand ik eens een
lijder aantrof, welke den nacht in eene kamer van een sedert jaren onbewoond huis
had doorgebracht.
De man kon niet aannemen, dat de onpasselijkheid, welke zich bij hem dien nacht
had voorgedaan, aan de door mij opgegevene oorzaak moest worden
toegeschreven; hij had toch een zoo zacht bed gehad, zoo warm gelegen en zelfs
een deel van den nacht zoo rustig geslapen! Voor mij echter bestond er geen twijfel;
en ook de ondervinding heeft later mijn gevoelen volkomen bevestigd.
En is het niet natuurlijk, dat de slaper ziek wordt in een vertrek, dat koud en vochtig is
geworden, en daarbij met een bedorven lucht is opgevuld? En koud, vochtig en
bedorven moest noodzakelijk de lucht daarbinnen worden, omdat dezelve sedert
langen tijd van de buitenlucht bleef afgesloten. Ik moet er echter bijvoegen, dat de
woning, waarvan ik hier spreek, op een lagen, moerassigen grond was gebouwd, dat
ze omringd was van putten en waterbakken, en uitgestrekte kelderingen bevatte.
Daarbij was ze omgeven door een dicht geboomte, hetwelk dezelve bijna geheel van
het daglicht afsloot.
Al deze plaatselijke omstandigheden moeten voorzeker hebben bijgedragen om den
nieuwen eigenaar den eersten nacht in dit onbewoonde huis ernstig ziek te maken.
Indien hij mij eenige dagen vroeger hadde geraadpleegd, zoude ik hem gezegd
hebben: doe eene heele week de deuren en de vensters van uw huis wijd en breed
open zetten, doe trappen, vloeren, deuren en verder houtwerk zorgvuldig met
zeepwater afwasschen, doe het huis van boven tot onder uitschuren, de muren
witten of opnieuw behangen, en dan eerst kunt gij uw huis bewonen en u rustig in
uwe slaapkamer nederleggen.
*****
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En nu nog eene laatste waarschuwing: plaats nooit planten of b:loemen op uwe
slaapkamer, dewijl het meer dan eens gebeurd is, dat hierdoor de verstikking van
den slaper werd veroorzaakt.
Dat gelooft gij niet`? Wilt gij even luisteren naar eene kleine, treffende geschiedenis?
Een mijner vrienden der Alma Mater(34), die later een groot geneesheer is geworden,
heeft mij dezelve verhaald; hij was een der ooggetuigen van het drama.
Mevrouw A. had eene eenige dochter, een bevallig meisje van 18 jaren. Zij was
gezond en sterk. Op dit oogenblik verbleef Laura, zoo was haar naam, bij haren oom
op een buitengoed.
Morgen was het haar verjaardag, een groote, steeds gevierde dag voor den
huiskring, want Laura was deui aangebedene lieveling van allen.
Dien avond bracht de bode een klein kistje aan; in het kistje lag een overgroote ruiker
van de geurigste en kostbaarste bloemen, die de broeikassen der hoofdstad konden
opleveren.
Gedurende den avond had Laura onafgebroken het oog op den ruiker en toen zij zich
slapen legde, plaatste zij de bloemen op haar hart; het waren ook de bloemen door
de hand harer moeder bijeen gebracht! Zoo sliep zij in!
Toen des morgens het kamermeisje binnen kwam, had de ruiker nog zijne
schitterende kleuren, maar Laura's oog was dof en gesloten, de rozen harer wangen
waren ontkleurd en haar lichaam was koud en stijf: Laura was een lijk!
- En waarvan was de arme jufvrouw des nachts zoo plotseling gestorven?
- Van den ruiler.
- Is dat wel mogelijk?
- En hebt gij dan nooit gehoord, dat het gevaarlijk is, bloemen of planten op uwe
kamer te hebben?
- O, ja, maar dat men daarvan zou sterven?
- Dat wist gij niet? Nu, vergeet nooit de geschiedenis der arme Laura.
- Maar ik ben somtijds heele dagen in den bloementuin of in de serre, waarin
duizende bloemen staan en nooit ben ik daarvan onpasselijk geweest.
- Indien gij in de dichtgeslotene en donker gemaakte serre een nacht moest slapen,
zoudt gij wellicht, evenals Laura, nooit meer opstaan, of ten minste zoudt gij het
grootste gevaar loopen ernstig ziek te zijn.
- Daar begrijp ik niets van.
- Luister: gij weet toch wel dat de planten ademen? Zie mij niet zoo verwonderd aan;
ja, de planten ademen evenals wij.
Gedurende den dag, wanneer alles licht is, werpen de planten zuurstofgas en des
nachts koolzuur uit.
De eerste is een weldadig gas, dat wij allen bij de ademhaling onophoudelijk tot het
leven noodig hebben; het tweede integendeel, kunnen wij niet inademen zonder ons
leven onmiddelijk in gevaar te brengen. Begrijpt gij nu dat de planten in het licht
geplaatst, volstrekt geen kwaad kunnen voortbrengen, maar des nachts, wanneer
alles donker is, bij het uitwerpen van het gevreesde koolzuur, aan de grootste
gevaren blootstellen. Begrijpt gij nu, hoe het kwam dat de arme Laura door den ruiker
harer moeder gedood werd!

34

Alma Mater staat hier voor Katholieke Universiteit Leuven. K.M.
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H.2.21. Baden (35)
Wanneer men het warm bad beschouwt als een reinigingsmiddel kan men in den
regel aannemen, dat hetzelve door iedereen kan genomen worden; oude lieden,
vrouwen en kinderen zullen er met de grootste vrucht gebruik van maken.
Al te heete baden zullen de geneesheeren aan niemand aanraden. Een mijner
patienten kreeg met, misschien wel wat al te lang, in een zeer heet bad te blijven
liggen, zijne sedert lang slapende jichtpijnen weder. Ook weet ik bij ondervinding, dat
de pijnen van het podagra wel eens, bij de werking van een al te heet bad, plotseling
in het gewricht terug verschijnen.
Niets zoo verzwakkend dan het veelvuldig gebruik van heete baden; zij maken den
mensch vadsig, flauw, lusteloos, benemen den eetlust en geven aanleiding tot
denkbeelden, welke de mensch niet mag involgen. Wilt gij voorbeelden van al het
lichamelijk en moreel kwaad, dat het misbruik van heete baden kan veroorzaken? Ga
dan in het maatschappelijk leven der Egyptenaren, Romeinen en andere volken uit
heete landen, en hunne geschiedenis zal u leeren, dat allen even zeer verzwakt en
vervallen zijn door het overmatig gebruik van heete baden, als door hun ongebonden
en ontuchtig leven.
Doch ik herhaal, dat het altijd gezond is van tijd tot tijd een bad te nemen; men houdt
daardoor de huid steeds zacht en zuiver en de zweetgaten open.
Hij, die zich steeds van buiten volkomen zuiver houdt, zal in geval van ziekte, veel.
gemakkelijker de gezondheid wederkrijgen, dan een onzindelijk mensch; want is de
huid riet het voorname orgaan, waarop de natuur hare geneeskundige kracht,
voornamelijk uitwerkt? Is de huid niet het groote zuiveringstoestel van 's menschen
liehaam? Bevorder hare werkzaamheid en doordringbaarheid en gij zult ondervinden
dat gij minder zijt blootgesteld aan bloedaandrang naar de voorname
lebvensorganen, en daardoor dikwijls zult bevrijd blijven van ziekten, die u anders
zouden treffen.
*****
Zijt gij een liefhebber van rivierbaden? Een bad in de rivier genomen, is een
uitmuntend middel om uw spiergestel buigzaam en krachtig te maken. Het neemt de
vadsigheid van geest en lichaam weg, bevordert in hooge mate de spijsvertering en
brengt een verkwikkenden slaap aan. En denkt gij niet, dat gij aan het gebruik van
dergelijke baden gewoon, minder vatbaar zult worden voor honderde oorzaken,
welke u thans, bij de eerste gelegenheid, ontstellen? En dat gij veel minder gevoelig
zult zijn voor den plotselingen overgang van hitte tot koude en vice-versa?
-Moeder, gij hebt een kind dat de zoogenaamde Engelsche ziekte(36) heeft, waarom
neemt gij uwen toevlucht niet tot rivierbaden? Ik heb kinderen gekend, die tot in het
merg van het gebeente geslagen waren door het zoo afzichtelijke koningszeer, die
35

Toen Snieders dit schreef, waren de rivieren in Vlaanderen quasi nergens vervuild. Als een arts
vandaag zou voorschrijven een “rivierbad te nemen”, wordt hij uitgelachen, en terecht. K.M.
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in de rivier hunne gezondheid en sterkte terug kregen. Ook raad ik u die baden aan,
wanneer gij onderhevig zijt aan verkoudheden en zinkingen, zenuwpijnen, en
dergelijke onpasselijkheden.
Meer dan eens heb ik opgemerkt, dat het rivierwater aan al deze lastige
ontsteltenissen voor altijd een einde stelde.
- Het rivierbad is derhalve voor alles goed?
- Een oogenblik; ik zou het nooit voorschrijven aan iemand die bijvoorbeeld aan eene
hartziekte lijdt, of aan een ander, die van tijd tot tijd wel eens door bloedspuwing
wordt aangetast; ook al te volbloedige rnenschen heb ik. zelden naar de rivier
gezonden.
Den verouderden podagrist zoude ik eveneens te huis houden, en het rivierbad
streng verbieden aan personen, welke somtijds klagen over bloedaandrang naar het
hoofd, of die reeds vroeger door eene hersenberoerte werden getroffen.
Langer dan eenige minuten in de rivier liggen, zou ik niemand aanraden, en nooit zou
ik in het water gaan, zonder voorafgaandelijk het hoofd frisch af te wasschen.
Men blijve in het water niet stil liggen; men make integendeel veel beweging, met
zich het geheele lichaam, voornamelijk de pijnlijke deelen dichtig af te wasschen .
Droog u bij het uitgaan zorgvuldig met eenigszins harde wrijvingen af, en kleed u
terstond warm aan.
Zoudt gij ook soms trek hebben om eenige oogenblikken op den boord der rivier in
de zon te liggen luieren? O, doe dat nooit, indien gij niet ziek wilt worden; neen,
herneem onmiddellijk uwe wandeling en maak zelfs een klein drafje. Wilt gij nu niet
naar de rivier gaan en liever te huis een koud bad nemen, zoo neem ook daar al de
voorzorgen, welke. ik daareven heb aangehaald.
*****

Indien overal de zee stroomde, zou ik bijna iedereen aanraden zeebaden te nemen ;
ik ken geen krachtdadiger middel tegen verzwakkingen van menigerlei aard. En niet
alleen is het zeebad, waarin de bader door de beweging van het water, in de op- en
afslaande golven wordt heen en weêr geduwd, gezond, maar ook de lucht en den
zeekant heeft een weldadigen invloed op 's menschen gestel.(37)
En daarbij is het zoo vroolijk in de badsteden; de geest heeft er zooveel afleiding!
Wilt gij uw spiergestel versterken, uwe zenuwen eenigszins aanprikkelen, hebt gij
flauwe, bleeke, kwaadsappige (sic) kinderen, ga dan in het badseizoen naar de zee.
Ook aan jongelingen, op wier zedelijk gedrag (ik kan niet meer zeggen) soms iets
valt aan te merken past het zeebad; en aan u ook jonge meisjes der groote steden,
gij die gewoon zijt in den dampkring van tooneel en balzaal te leven, en uw
srnachtenden geest door slechte lektuur nog gebrekkiger hebt gemaakt, gaat naar de
zeebaden, en ik voorzeg u dat gij hervormd, verbeterd, hersteld zult wederkeeren.
Eene laatste raadgeving: hetzij gij warme,- rivier- of zeebaden wilt nemen, raadpleeg
altijd uw geneesheer; hij alleen is in staat u den rechten weg aan te wijzen.
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H.2.22. Lectuur
Claudia was de dochter van een millionair. Zij had al de lichamelijke gaven welke de
natuur somtijds aan hare gunstelingen zoo kwistig ronddeelt; daarbij bezat Claudia
nog een sterk lichaamsgestel en eene bloeiende gezondheid.
Langzamerhand echter begon zij te verbleeken; de rozen vielen van hare wangen.
Is dat die zwierige dochter, voorheen zoo vroolijk, opgeruimd en levendig als de
meivogel van het woud?
Hoe treurig gaat zij daarheen? Haar hoofd hangt ten gronde gebogen, en ik zie haar
somtijds geheele uren zitten droomen op de rustbank onder de linden? Er moet een
worm aan die plant knagen; een of ander voornaam levensorgaan moet diep onsteld
wezen. Ja, het verband, het evenwicht, de harmonie der levensorganen zijn
verbroken; die bloem verkwijnt langzaam en valt weldra geknakt neder.
Heeft zij eene koude gevat, toen zij eenigen tijd geleden, zich in eene stikkende
feestzaal bevond en opeens, zonder haar bontwerk om den hals - zonder den
kapmantel om het hoofd te doen, naar buiten ging?
Of zijn het de eerste verschijnselen der gevreesde longtering, welke zich hij haar
opdoen? Misschien ook drong er eene smetstof haar lichaam binnen, welke na een
langen, bedrieglijken broeitijd, den een of anderen dag met geweld moet losbarsten?
Of zijn het ook moreele oorzaken , diep misnoegen, wreede teleurstelliungen,
kommer, verdriet. In één woord: een of ander verborgen zielelijden, die het meisje ter
neder slaan?
Niets van dit alles; Claudia leest slechte boeken, en daarin ligt de oorzaak dat zij zoo
lijdend is.
Een harer onvoorzichtige, ik zeg liever, schuldige vriendinnen, gaf haar de parels der
fransche romanlitteratuur, zooals zij die geliefde te noemen, te leen, e de arme
Claudia verlustigde zich weldra dag en nacht met die parels te beschouwen. O, zij
schitterden ook zoo schoon in de oogen der lichtzinnige lezeresse.
Hoe heetten die parels? Georges Sand, Paul de Cock, Eugène Sue en anderen; de
Misérables et Notre Dame de Paris lagen ook al tusschen al dat verderfelijk kleinood
te glinsteren.
Na eenige dagen in de lectuur te habben doorgebracht, begon Claudia te denken
aan dingen, welke voorheen nooit den geest der onschuldige dochter waren binnen
gedrongen. Peinzend, smachtend, in sentimenteele gedachten weggezonken, zat zij
daar uren lang op de hofbank, of lag mijmerend in haar venster te staren over de
toppen van het geboomte, dat haars vaders kasteel omgaf.
De waanzinnige helden en heldinnen der Fransche romans bewogen zich
onophoudelijk voor hare oogen, en kwamen haar beletten aan eten, aan drinken of
nachtrust te denken.
En hoe zoude zij zich aan de eettafel hebben kunnen nedezetten?Hoe kon zij des
nachts een weldoenden slaap genieten, dewijl zij onophoudelijk onrustig, bekommerd
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en gejaagd was en heele uren weende, om de ongelukken harer ingebeelde helden
en heldinnen?
Zoo verloor Claudia langzamerhand hare gezondheid, en zal zij die nog ooit
wederkrijgen?
Ja, maar nooit keeren de ontvallen rozen op hare wangen weder, voordat zij die
onzinnige, verderfelijke lezing laat varen, om hare zedelijke, godsdienstige boeken
van vroeger te hernemen. Daarin zal zij weder vinden wat zij verloren heeft; namelijk:
plichtgevoel en rust. Daarna zal langzamerhand de regelmatige, harmonieuse
werking der levensorganen , en met haar de gezondheid weder keeren.
*****
VoltaIre en Volney waren, sinds eenigen tijd, zijn eenige onafscheidbare gezellen.
Sedert hij hunne verderfelijke werken doorbladert, heeft hij zich om kerk en priester
niet meer bekommerd, en eindelijk afstand gedaan van alle godsdienstige begrippen.
Wat hem het meeste behaagt, is met anderen te twisten over de leer der Kerk, en
iedereen te overtuigen sat Voltaire en Volney de zaak goed hebben beoordeeld, en
Rome bijgevolg de plank deerlijk misslaat. Heele dagen zou hij over dat onderwerp
willen twistel, en heele nachten brengt hij door in de lezing zijner geliefkoosde
schrijvers, van wie hij leeren wil, hoe men in een gesprek zijn tegenspreker uit zijn
lood kan slaan.
Dewijl hij er op uit is, niet met onwetende menschen maar met geleerden te
redetwisten, kan hij er zelden in gelukken zijne begrippen te doen zegepralen, en
ofschoon hij zich door niemand laat overtuigen, is hij toch gedwongen te bekennen,
dat hij geklopt wordt en gehavend en gekwetst het slagveld moet ontruimen.
Dit gedurig redetwisten heeft zijn karakter verbitterd, en van hem een
onverdraagzaam en onverdraaglijk, kort aangezet en opvliegend man gemaakt.
Het is daardoor dat zijne maag langzamerhand ontstelde en dat zijn lever ziek werd.
Hij heeft eene geelachtige kleur gekregen; zijne oogen staan hem diep en brandend
in het hoofd; hij vermagert zichtbaar, en20 tegen een, sterft hij eer hij 30 jaren oud is
geworden.
- En geen redmiddel?
- Wie weet? indien hij van zijne twee geneesheeren Volnee en Voltaire wil afzien.
*****
lk heb een jongeling gekend, die het toonbeeld was van eer en deugd, en die ook als
een toonbeeld van gezondheid en sterkte kon optreden.
Wie stiet hem op zekeren dag de werken van Pigault, le Brun en Parny in de hand?
De duivel zeker; een mensch begaat zulke boosaardige dingen niet.
Hij las Pigault en Parny; de ongelukkige schepte vermaak in dien modderpoel rond te
woelen.
Van dat oogenblik werd het donker en onstuimig in zijn anders zoo helder en rustig
gemoed. Hij verviel in losbandige gewoonten, en gaf zich over aan een leven dat de
schoone krachten zijner jeugd in korten tijd geheel uitputte. In minder dan twee jaren
tijd had de verfoeilijke lectuur hem in een toestand gebracht die, nadat de
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geneeskunde vruchtelooze pogingen tot herstel had aangewend, hem geen de
minste hoop meer overliet.
Na eene volledige verlamming der beenen, gepaard met al de verschijnselen van
een langdurig, smartelijk lijden, stierf hij aan eene ziekte van den ruggraat, het gevolg
van een losbandig en uitputtend leven.
*****
Jongeling, gij zijt een liefhebber van het lezen van schriften, waarin alles overdreven,
onwaarschijnlijk en valsch voorkomt; gaarne leest gij drama's, welke het gevoel en
de zenuwen hevig opwekken en de driften doen gisten.
O, werp die boeken weg, indien gij niet wilt dat de aanhoudende overspanning van
het zenuwgestel, door derzelver lezing veroorzaakt, de harmonie der levensorganen
komt vernietigen, om u weldra naar het graf te slepen.
Wat ligt daar op uwe tafel? Werther.(38) Weg met dat boek! Werther geleidt u
misschien, zooals zoovele anderen, niet tot de vernietiging uwer gezondheid, maar
tot de vernietiging van uw bestaan. Weg met dat boek! Het geleidt tot den akeligen
zelfmoord!
*****
Dat eene Slechte lectuur 's menschen gezondheid kAn benadeelen en de
noodlottigste gevolgen na zich slepen? wil ik gaarne aannemen, doch Mentor schijnt
zelfs het lezen van een roman af te raden.
- Mentor heeft het lezen van slechte romans afgeraden, doch is van gevoelen, dat de
lectuur van goede romanwerken in sommige gevallen zelfs nuttig kan wezen; hij
maakt slechts twee voorwaarden: Kies vooreerst goede, en lees niet uitsluitend
romantische werken.
Hebt gij een melancholisch, zwaarmoedig, knorrig karakter (iets wat 's menschen
gezondheid zoo dikwijls van de baan helpt), lees dan dikwijls een of ander werk, (wilt
gij Don Quichotte, Molière?), waarin de mensch, zooals hij werkelijk is, wordt
afgebeeld, waarin gij dikwijls zien zult, welke waarde de meeste zijner daden hebben.
Het lezen van dergelijke boertige romans zal uwen geest opbeuren en verzachten,
wat in uw karakter te bits en te wrang is. O, het aangename van die lachende,
vredelievende litteraturtr, welke het bespottelijke van de geschiedenis van 's
menschen hart zoo lief afschildert, zal u volstrekt geen kwaad doen.
*****
'Wat ik u echter bepaald zou afraden, is het lezen van geneeskundige werken,
vooreerst omdat het moeilijk is, zonder voorbereidende studiën, daaruit wijs te
worden, en ten andere, omdat het duizendmaal gebleken is, dat uit het lezen van
dergelijke werken lichtelijk een zekere graad van melancholie geboren wordt.

38

‘Das Leiden des jungen Werthers’, van Goethe, briefroman uit 1774. Een verhaal vol Sturm und
Drang, met sterke verwijzingen naar zelfmoord... K.M.
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Denkt gij ook misschien dat melancholie eigenlijk niets anders dan inbeelding
beteekent? O, neen; de schrijvers beschouwen de melancholie als eene wezenlijke
ziekte en wijzen u het orgaan aan, waar zij zich heeft gevestigd.
Ik beb een zoogenaamde geleerde gekend, die veeltijds uit liefhebberij
geneeskundige werken las. Toen hij eenmaal ten naasten bij verstond, hoe het
bloed in zijn lichaam rondliep, hoe de ademhaling en spijsvertering plaatsgrepen, in
één woord, wat er in zijn lichaam zooal omging, wilde hij nader weten, hoe het
lichaam van den mensch, door den grooten Bouwmeester is ineen getimmerd.
Geheele dagen bracht hij door met het lezen van een anatomisch werk. Het
ontelbare getal stukken van verschillenden aard, welke de Schepper gebezigd heeft
orn 's menschen lichaam ineen te zetten, derzelver wonderbare en geheimzinnige
werking brachten weldra de verwarring in zijne denkbeelden en zijnen geest bijna op
den hol.
Dat kleine beentje hier, die fijne wervel daar, zoo dacht hij, waren al te zwak om aan
de gedurige bewegingen en zekeren arbeid te wederstaan. Hoe was het mogelijk dat
die dunne zenuwen, bijvoorbeeld, welke naar het hart en de maag loopen, niet
braken en het werk dier belangrijke organen voor altijd deden stilstaan, 20 maal
daags voelde hij zijn pols, ging met uitgestoken tong voor den spiegel staan, om zich
te overtuigen of er geen onraad was in zijne gezondheid, en dikwijls vroeg hij bij zich
zelven hoe het kwam, dat hij, bij eene kleine hapering in het al te gekompliceerde
lichaamsgestel, niet honderdmaal stokdood was gevallen. Hij was volstrekt niet ziek,
maar hij werd het met onophoudelijk te denken, wat er binnen in zijn lichaam omging.
Hij begon zich in te beelden, dat vandaag zijne longen, morgen zijn lever ziek waren
geworden, en vergat eten en drinken, om allerlei soort van geneesmiddelen te
bereiden en in te nemen,
Ofschoon meer dan één geneesheer hem stellig verzekerde, dat hij volstrekt niet ziek
was, hield hij toch vol, dat er iets moest haperen aan een zijner twee nieren, en
kwam eindelijk, na meer dan één werk te hebben geraadpleegd, tot het bepaald
besluit, dat op een dezer organen zich een kankerachtigen aanwas had gevestigd.
Daarom, laat de geneeskundige werken, welke gij hier of daar aantreft, altijd
zorgvuldig gesloten.
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H.2.23. Lichaamsoefeningen
Kent gij een der beste middelen, om uwe gezondheid recht te houden en uw
lichaamsgestel sterker te maken? Begeef u tot een matigen arbeid, of zoo gij in een
stand leeft, die u eigenlijk geen werk oplegt, gun dan veel beweging aan uw lichaam.
Men vergete echter de leerspreuk niet welke wij in het begin van ons werk hebben
aangehaald: omne si quid multim naturae inimicum: alle overdrijving is schadelijk aan
de gezondheid.
Al te groote lichaamsbewegingen en vermoeienissen kunnen geene gezondheid
aanbrengen, maar integendeel aanleiding geven tot ziekte.
Matige bewegingen en lichaanisoefeningen integendeel geven eene zekere
veerkracht aan het organisch leven en bevorderen den bloedsomloop, de
spijsvertering, de ademhaling en de algemeene voeding der deelen, welke daardoor
vaster en sterker worden.
En verder: bij de matige lichaamsoefeningen blijft het zenuwgestel bedaard en kalm,
de driften worden minder opgewekt, in één woord, de geest blijft rustig.
- O, dat is zeer gemakkelijk, hoor ik aanmerken; ik behoef dan slechts nu en dan
mijne kamer op en neer te gaan, de trappen op en af te loopen, en van tijd tot tijd
over de achterplaats en door den tuin te wandelen.
-Neen, indien gij uit de lichaamsoefeningen al het nut wilt trekken, begeef u dan in de
opene lucht, in de wijde, vrije natuur. Het bed uit, laatslapers! en des morgens eene
lange wandeling gedaan. De morgenlucht (ik spreek niet van den morgen voor dag
en dauw) is zoo frisch, zoo zuiver, zoo weldadig voor uwe longen, welke zich geheel
den nacht op uwe bijna altijd te kleine slaapkamer, met eene min of meer bedorvene
lucht hebben moeten behelpen. Wandel zoo lang u dat genoegen doet, doch keer
altijd onvermoeid huiswaarts. De wandeling zal uw hart vroolijk, uwen geest helder
en levendig en de indrukken der ziel aangenaam maken; gij zult met eetlust tehuis
aankomen, en het ontbijt zal u heerlijk smaken.
- Dokter, weet gij wel dat het geen zeer aangenaam werk is, elken morgen daar zoo
gansch alleen, en onaangezien welk weder, door het veld te loopen? Meer dan eens
heb ik dergelijke wandelingen, weken lang, vol gehouden doch dewijl ik zelden of
nooit iemand aantrol om mij te vergezellen, vond ik dezelve zoo vervelend, dat ik er
eindelijk geheel van afzag en wederom, zoo als vroeger, liever een paar uren langer
te bed bleef liggen.
Ja, de wandeling in den morgendstond kan voor anderen goed wezen, ik voor mij
heb altijd gemeend, dat dezelve mij zwaarmoedig en neêrslachtig maakte.
- De man, die mij deze aanmerking maakt, heelt een droefgeestig, melancholisch
karakter. Op zijne eenzame wandeling had hij den tijd om allerlei muizennesten uit
zijn hoofd te halen, en in donkere gedachten verdiept, zijne natuurlijke
zwaarmoedigheid nog erger te maken. Zijn geest werd op de wandeling steeds
donkerder, en ontevreden kwam hij te huis, waar hij zich zonder eetlust aan de
ontbijttafel nederzette.

174

Jan Renier Snieders

Menschen met een dergelijk karakter zullen voorzichtig handelen niet alleen groote
wandelingen te doen, maar zich steeds door een vriend te doen vergezellen;
jachtgeweer (39) en hond kunnen des noods de plaats van vrienden innemen.
*****
Wanneer gij wandelt, volg dan bij verkiezing de wegen welke door kreupelhout en
welige bosschen heen loopen; bij helderen dag is de lucht daar het zuiverste en
bevat ook meer zuurstof dan elders.
Hebt gij nu een week, lymphatisch, klierachtig gestel, zoo zou ik u raden, op uwe
wandeling van tijd tot tijd een klein loopje te maken, over grachten te springen,
bergop-bergaf te draven, ten einde zoo doende de spieren te ontwikkelen, en uw
warm gemaakt bloed, vrijer en sneller te doen rondstroomen.
Zijt gij ,jong, groeit gij al te veel en schiet gij al te lang op, wandel dan veel, zeer veel,
niet alleen in den morgen, maar ook gedurende het overige van den dag.
En gij zennwachtige, sentimenteele, vaporeuse juffers loopt, maar heel den dag door
de weiden en bosschen; daalin ligt tienmaal meer kans om eenmaal eene gezette,
krachtige gezoridheid te verkrijgen, dan in al de reukfleschjes der wereld.
Doch, zoo als ik u reeds heb gezegd, nierhand mag zich vermoeien; de vermoeienis
zoude de werking uwer maag storen en uw prikkelbaar zenuwgestel nog zieker
maken.
Maar die zwaarlijvige man daar ginds, die 300-ponder mag onafgebroken heel den
dag wandelen tot dat hij van vermoeidheid gedwongen is zijn werk te staken.
De vermoeidheid zal hem geen kwaad doen, maar integendeel zijne gezondheid
verbeteren, indien hij daarbij den leefregel wil volgen, welke wij in ons eerste deel
aan den zwaarlijvige hebben voorgeschreven.
*****
Er zijn heeren, die wel een of twee dagen willen wandelen, doch eigenlijk te lui zijn
orn het dagelijks te doen; er zijn ook anderen aan wien daartoe de noodige sterkte
ontbreekt. Hebt gij een rijpaard op stal staan? Welnu, laat het dagelijks opzadelen en
doe in den morgen en ook in den namiddag eene wandeling te paard. Het is eene
gezonde lichaamsbeweging, die afleiding geeft aan den geest en het lichaam niet
vermoeien.
Te paard! heeren podagristen, teeringlachtige borsten, weeke gestellen, gij allen, die
hypochondriaque(40) zijt, of gevaar loopt, het te worden, en gij ook, die na eene lange
uitputtende ziekte, sterk genoeg zijt geworden om te paard te zitten.
Te paard, heeren letterkundigen, artisten, kamergeleerden, kantoorbeambten, en gij
allen, die een huiszittend leven leidt, te paard! op deze soort van wandelingen zal uw
al te gespannen geest van zijne verrmoeidheid uitrusten, en ten minste gedurende
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Als Snieders vreest voor zelfmoord, dan is een geweer inderdaad de beste reisgezel. SIC. K.M.
Hypochonders: zij die een overmatige angst hebben voor ziektes en lijden. Bij elke lezing van
symptomen betrekken ze die op zichzelf en ze zijn abonné bij de huisarts. K.M.
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eenige uren daags zult gij de heldere, zuivere lucht inademen, welke gij te huis of op
uw muffig kantoor, in uw al te klein atelier of studeerkamer moet missen.
Doch laat mij u de vraag doen, of gij somtijds ook onderhevig zijt aan speen,
opstopping van het water, en of gij misschien ook een breuk hebt? ls het een en
ander het geval, raad ik u aan niet hard en niet te veel te rijden, en uw paard steeds
in stap te houden.
Doch,hiet rijden valt u orm de daareven aangehaalde reden al te lastig, welaan stapt
dan in een rijtuig of wel de boot op!
Die aanbeveling geldt allen, wier lichaam al te zwak is om met eigen krachten de
noodige beweging te maken.
- Laat mij eerst en vooral zeggen, dat ik geen vriend ben van die stelselmatige
halsbrekerij, zoo als men die in de hedendaagsche scholen leeft ingevoerd. Sedert ik
bij ondervinding weet dat men in de gevaarlijke schommels, op de halsbrekende
ladders, jongens en meisjes, zonder onderscheid van temperament of eigenaardige
gesteldheid toelaat, kan ik deze soort van lichaamsoefeningen niet goedkeuren.
Laat over het algemeen de meisjes maar uit die hedendaagsche oefenschool, zoo
onder het organisch als moreel oogpunt beschouwd, is de vrouw daar niet op hare
plaats.
Al dat geweld, al die bewegingen hunnen volstrekt geen oordeol aanbrengen in de
teedere bewerktuiging van haar lichaam.
Men make van het meisje geen straatjongen; men behoude hare zachtaardige
gevoeligheid, en men leere haar geene halsbrekerij, waardoor haar eigenaardig
karakter min of meer zoude kunnen gewijzigd of vernietigd worden.
- Ja, maar dat meisje is zoo sterk, zoo volbloedig: is het niet raadzaam, door
doelrnatige en welbewaakte oefeningen, dat al te levend gestel eenigszins te
matigen en te wijzigen?
- Ik betwijfel grootelijks of gij hiermede uw doel wel zoudt bereiken; ik ben veel eer
van gevoelen, dat gij met uwe gymnastische oefeningen langzamerhand van uwe
dochter eene reuzin zoudt maken , en aan haar lichaam de hoekachtige vormen
geven, welke aan den man eigen zijn.
Indien amijn boek niet bestemd ware om in de handen van groot en klein te komen,
zoude ik over dit punt veel breedvoeriger kunnen uitweiden.
Nu wil ik mij slechts bepalen met te zeggen , dat gij veel voorzichtiger zult handelen
met uw bloedvol dochtertje veel te laten wandelen en haar ook den tijd geven, om
zich te verlustigen met de spelen aan haren ouderdom eigen.
Voor zwakke meisjes, voor haar die een week temperament of geene vastheid in het
gebeente hebben, wil ik echter eene uitzondering maken; de knooptouw, de
schommeI, de ladder der oefenschool zullen hare sterkte bevorderen en een
weldadigen prilkkel daarstellen, om haar bedreigd gestel te ontwikkelen.
*****
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Ik zal mij altijd blijven herinneren, hoe een mijner kennissen met zijne echtgenoote in
twist geraakte over de vraag, of nhun zoontje de gymnastische oefeningen, al of niet,
zoude bijwonen. Het was een volbloedige, dikke, kort ineen gedrongen jongen, die
een slagadergezwel onder den arm droeg.
De moeder beweerde dat de methodische oefeningen den jongen een deel van zijn
bloed zouden ontnemen en en hem in de hoogte doen opgroeien; het gezwel onder
den arm moet, bih hangen aan knoopkoord en ladder vanzelf verdwijnen.
De vader was van een tegenovergesteld gevoelen; en de vader had gelijk.
*****
- Doch in de veronderstelling dat ik een volbloedigen, welgemaakten zoon had, in
wien al de bewijzen van een sterk man aanwezig waren, heeft die geene
gymnastische oefeningen noodig om hem in zijnen groei en ontwikkeling eenigszins
tegen te gaan?
- Volstrekt niet. De gymnastische oefeningen zouden dit doel niet bereiken, maar van
hun zoon veeleer een worstelaar en kampvechter maken. Indien hij een driftig, wild,
opbruischend karakter heeft, zoude ik nog al sterker tegen de gymnastiek opkomen ,
dewijl deze zeer zwaarshijnlijk zijnen ard nog wilder zoude maken en zijne kwade
driften nog meer ophitsen.
- Zou de gymnastiek: dergelijke gevolgen na zich hunnen slepen?
- De heeren , die de gymnastische scholen besturen, zullen wel neen zeggen, doch
ik denk er anders over. Ik heb meer dan een athleet gekend, en uit liefhebberij
dikwijls hunne verbazende worsteltoeren gaan afzien, en heb altijd opgemerkt dat zij
een vurig temperament hadden, en over het algemeen niet vrij waren van dierlijke
neigingen en ontembare driften.
Gij ziet dus dat Mentor de gymnastische oefeningen voor goed en voor slecht houdt;
voor goed, wanneer die methodische armenbrekerij slechts op toelating der
geneesheers plaats heeft, - slecht, wanneer de voorschriften der geneeskunde hier
niet: in acht werden genomen.
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H.2.24. Begraven
Zoudt gij wel gaarne levend begraven worden?
Ik heb geen antwoord noodig, dewijl ik vooraf weet wat gij zult zeggen.
Doch gij denkt, dat gij daarvoor niet hebt te vreezen, dewijl de wet de begrafenis niet
toestaat dan ten minste 24 uren na den dood?
En vindt gij daarin de verzekering dat gij dan stellig doodd zult zijn? Dat zelfs een
beneesheer een schriftelijk bewijs van uwen dood heeft afgeleverd, is nog geene
reden om stellig aan te nemen, dat gij niet meer leeft.
Sedert men in de groote steden tot geene begraving, dan alleen op eene schriftelijke
toelating van den geneesheer meer overgaat, loopt men voorzeker minder gevaar
zich in dit geval te vergissen; doch het is en blijft eene moeilijke zaak om met
zekerheid te beslissen, of iemand al of niet heeft opgehouden te leven. Kent gij de
geschiedenis van Vesale()41, een der uitstekendste geneesheeren van eene
vroegere eeuw, die de lijkopening zoude gaan doen van een edelman? Bij de eerste
insnede van het scalpel van den dokter liet de edelman een pijnlijk gekerm hooren en
richtte zich overeind.
Doch ik wil u heel de geschiedenis niet verhalen; ik wilde u slechts overtuigen, dat
ook de geneesheer niet altijd stellig zeker is, of hij werkelijk met een doode of een
schijndoode te doen heeft.
Een zekere priester, Prevot genaamd, was, daar men meende, aan eene
hersenberoerte gestorven. Op het oogenblik, dat het mes der wetsdokters, met de
lijkopening gelast, door het lichaam drong, riep de hevige pijn den schijndoode tot het
leven terug.
Een edelman uit den tijd van Karel IX werd driemaal dood bevonden, driemaal
begraven en kwam ook driemaal tot liet leven weder. In zijne akten schreef hij:
“Francois Civille, bij de gratie Gods, driemaal dood, driemaal begraven, driemaal
verrezen.”
Indien gij Bruhier’s werk(42) over de onzekerheid der kenteekenen der dood wilt
lezen, zult gij dingen aantreffen, die in de haren ten berge doen rijzen. Hij spreekt
van 52 personen welke levend werden begraven; van 53 welke na de begrafenis tot
het leven terugkwamen, en van 72 welke men voor dood hield, zonder dat zij hadden
opgehouden te leven.
lk betwijfel of Bruhier's aanhalingen wel altijd ,juist zijn; ten minste komen mij dezelve
zeer overdreven voor. Doch indien slechts het 15de deel waarheid ware, dan nog ijst
men bij het verschrikkelijk ongeluk, waaraan de mensch is blootgesteld.
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Bedoelt Snieders “onze” Andreas Vesalius (1514-1564) die als arts-anatoom de ontleding deed van
menselijke overblijfselen. Hij ging b.v. ’s nachts de kerkhoven afstrunen om ”frisse” lijken te kunnen
opgraven. Van zijn hand is de wereldberoemde anatomische atlas De Humani Corporis Fabrica. Hij
wordt gezien als de grondlegger van de moderne anatomie. K.M.
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Bruhier d’Ablaincourt, Jacques Jean: Dissertation sur l’incertitude des signes de la mort, et l’abus
des enterrements & embaumemens précipités; publié à Paris, chez Simon e.a., 1742, K.M.
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Willen wij ons daarom een oogenblik bezig houden met een overzicht te maken van
de verschillende, bekende teekenen, welke 's menschen dood aanduiden
Hippocrates beweert dat men zich stellig overtuigd mag houden, dat iemand dood is,
wanneer men de volgende kenteekenen aantreft:
-Voorhoofd gerimpeld en droog;
-holle ooggen ;
-neus puntig en omgeven door een schaduwachtigen rand:
-slapen hol en rimpelig ;
-ooen opgetrokken;
-hangende lippen;
-wangen ingevallen;
-kin rinmpelig en ingekrompen;
-huid droog, blauw en loodkleurig ;
-haarpijlen van den neus en der wimpers doorzaaid niet een soort van witachtig,
dofkleurig poeder;
-aangezicht verdraaid en onkennelijk.”
De vader der geneeskunde mag uit deze opgesomde kenmerken met zekerheid
opmaken, dat iemand heeft olpgehouden te leven; maar toch denk ik, dat men in
menig geval voorzichtig zou handelen, te wachten tot dat er zich nog andere
bewijzen van den dood opdoen.
Wanneer ik bij mijne menigvuldige, gerechtelijke lijkopeningea met het mes in de
hand, gereed stond om het mij opgelegde onderzoek te beginnen, heb ik dikwijls bij
het lijk staan huiveren, ofschoon al de door Hippocrates aangehaalde teekenen
aanwezig waren; neen, al die bewijzen kwamen mij dikwijls niet onfeilbaar voor, al
waren zij dan ook door een zoo bevoegd man opgegeven.
En daarbij gebeurt het niet zelden dat men op een lijk niet juist al de opgegevene
teekenen waarneemt. Bij menschen, aan langdurige ziekten bezweken, zijn dezelve,
wel is waar, meest altijd zichtbaar, doch zij ontbreken ook wel eens gedeeltelijk,
wanneer de mensch door eenen plotselingen dood is weggerukt.
De lijken op het slagveld bijvoorbeeld hebben doorgaans een geheel ander aanzien,
even als die van menschen welke in een brand, onder een omgevallen muur, van
een hevigen schrik, of in een aanval van hevige woede, plotseling dood bleven.
Meest al die lijken dragen in dit geval op het aangezicht de uitdrukking van de
gemoedsaandoeningen welke de mensch gevoelde op het oogenblik, dat hem de
dood overviel.
- Maar bestaat er niet een zeker teeken van den dood in de oogen van het lijk?
Neemt men niet aan dat de mensch stellig dood is, wanneer deze organen ingedrukt
en verslensd zijn, en tevens het hoornvlies slap en zacht en als met iets wolachtigs
schijnt bedekt te zijn?
- Dat zeggen sommige geleerden, doch Orfila(43) die ook een geleerde was, komt
hevig tegen deze al te stellige meening op, en beweert verstikten te hebben gezien,
welke tot het leven werden terug geroepen, ofschoon de bedoelde kenmerken in de
oogen stellig aanwezig waren.
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Orfila, M.: « Leçons faisant partie du cours de médecine légale »; publié à Paris chez Béchet jeune,
1821 ; en « Leçons de médecine légale », publié à Paris chez Béchet jeune, 1823. K.M.«
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- En is het geen stellig bewijs dat het leven heeft opgehouden, wanneer het hart niet
meer klopt?
- Bij middel zelfs van het stetoscope, of met het oor op de hartstreek te leggen, waart
gij zelfs een geoefend geneesheer, zijt gij volstrekt niet zeker, u te overtuigen, dat de
bloedomloop bepaald heeft opgehouden.
Doch schrijf deze proef toch maar wederom bij op de lijst door Hippocrates
opgegeven.
- Levert de ademhaling geene meer stellige bewijzen op?
- In zekere streken houdt men een spiegel, eene brandende kaars, een fijnen linnen
draad of een spinnenweb voor den mond, en wanneer het spiegelglas niet aanslaat,
de vlam der kaars, de linnendraad of het spinneweb niet bewegen, houdt men voor
zeker dat het leven heeft opgehouden.
-Komt u deze proef nog al afdoende voor? Mij niet; want vooreerst moet i u
aanmerken dat het spiegelglas even dof kan worden door dampen die van een lijk,
dat noch eenge warmte heeft behouden, kunnen opstijgen; ten anderen kan 's
menschen ademhaling in sommige gevallen zoo stil, zoo flauw worden, dat de vlam
eener kaars of een allerlichtst voorwerp, voor den mond gehouden, zich niet
bewegen.
Zelfs dat men bij de aanraking met kokend water, een gloeiend ijzenr of bij het
insteken eener naald in de huid, geene beweging in de ledematen zoude ontwaren,
is nog geen stellig teeken dat het leven heeft opgehouden.
De geleerden zeggen wel, dat men met het galvanismus de zekerheid verkrijgt van 's
menschen dood; er zijn er zelfs die voorstellen, dit middel altijd en overal te bezigen
voor men tot de begrafenis overgaat; doch ook het galvanismus, hoe hoog ook
opgezet, geeft mij niet meerder waarborg, dan de hiervoor opgeboemde proeven.
Wilt gij nog andere teekenen?
Wanneer men het onderste kinnebakken met een zekere kracht naar beneden trekt,
gaat hetzelve bij den doode niet naar daar boven. -- Is die werkeloosheid der spieren
van het kakenbeen een stellig kenteeken van den dood? Niet meer dan de vorig
aangehaálden.
- Maar kan men niet aannemen dat de mensch wezenlijk dood is, wanneer het
lichaam koud en stijf is geworden?
- ik veronderstel dat gij een paar millioenen rijk waart en geene bloedverwanten hadt,
dan verre neven en nichten zoudt gij dan in uw testament durven schrijven dat gij
verlangt begraven te worden, zoodra uw lichaam stijf en koud wordt?
- Er bestaat dus geen enkel onfeilbaar teeken van 's menschen dood?
- Ja, de ontbinding.
Men ga daarom nooit met overhaasting te werk; men wachte tot dat de eerste
kenteekenen der ontbinding zich opdoen, en men ga vooral altijd met de meeste
voorzichtigheid te werk, wanneer de zieke bezweken is, bijvoorbeeld aan vallende
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ziekte, zinvang, moederkwaal, hersenberoerte, stuipen, verstikking, wonden
waardoor hij eene groote hoeveelheid bloed verloor, bevriezing, enz.
In al deze ziekten kunnen de reeds opgegeven kenteekenen des doods aanwezig
zijn, ofschoon het leven niet bepaald heeft opgehouden.

Typische rumahanden, de gewrichten vertonen
knobbels waardoor zij hun functie verliezen.
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H.2.25. Kinderpokken
Terwijl ik mijn Mentor schrijf, heerscht er eene vreeselijke ziekte, welke hier te lande
en voornamelijk te Parijs groote verwoestingen aanricht; namelijk de kinderpokken.
In mijn eerste deel heb ik deze stof reeds aangeraakt, laat mij nogmaals even
terugkomen, en op die afschuwelijke ziekte, en op Jenner's bewonderenswaardige
uitvinding, waarop Engeland en heel de wereld roem mogen dragen.
Misschien had ik in mijn tweede deel hiervan niet meer gesproken, indien ik mij
eenigen tijd geleden, niet in het geval bevonden had, eene academische zitting bij te
wonen.
- Sedert wanneer, hoor ik vragen, maakt gij deel academie geneeskunde?
- De zitting welke ik bedoel, had plaats in eene herberg. Daar ga ik wel eens heen,
wanneer ik lust heb om geleerde zaken te hooren verhandelen. Wel spreekt men
daar dikwijls over zeer onverschillige dingen, over wit en zwart, maar men handelt
daar ook over staatkunde, kerkleer, hemel en aarde; en waarom dan ook niet over
geneeskundige vraagstukken?
Zoo luisterde ik in bedoelde zitting een gesprek af over de kinderpokken en de
koepok-inenting.
- Misschien waren in den bierwinkel niets dan geleerde heeren aanwezig? Of waren
er ook geneeskundigen onder hen?
Geleerde heeren? Een geleerd man was er toch altijd stellig tegenwoordig; het was
een gaslichtontsteker.
Zijne ladder, waarmede hij naar de gaslantaarns moest klimmen, had hij aan de deur
der academiezaal neder gezet; ja, dat was stellig een geleerd man, ten minste
zoolang hij zijne houten leer op den rug had.
Behalve den lichtontsteker, was er een conducteur van een huurrijtuig, die het hoog
woord had. Er zetelden ook nog een hoefsmid, een timmerman en een paar
steenhouwers, allen zeer sterke werklieden doch, zooals gij licht kunt denken, zeer
zwakke academisten.
Zooals ik reeds gezegd heb, liep het gesprek over de pokken en de koepok-inenting,
een vraagpunt dat allen in den grond moesten bestudeerd hebben, want nooit werd
in eene acadelnische zitting van de beroemdste geneeskundigen, eene moeilijke
kwestie met zoo veel gemak behandeld en met algemeene stemmen in een
oogenblik afgewerkt.
De conducteur van het huurrijtuig beweerde, dat de kinderpokken eene ziekte waren,
die den mensch voor altijd frisch on gezond maken; want zie eens, al die etterstoffen,
welke door de puisten naar buiten dringen, moesten immers het lichaam van een
ontzaglijken hoop onreinheden zuiveren?
De hoefsmid vond dat goed geredeneerd, en vroeg waar die etterstof, die toch altijd
binnen in het lichaam verbleef, moest blijven, indien de pokken dezelve niet naar
buiten voerden?
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Volgens den timmerman en den steenhouwer was dat klaar en duidelijk; ook de
lichtontsteker vond die meening zoo helder als het gaslicht.
Ja, al die onreinheden, zoo vervolgde de hoefsmid, die ook nog een handbreed van
de veeartsenij wilde kennen, bleven anders verspreid in 's menschen lichaam, en
moesten op een gegeven oogenblik tot een bol te zamen dringen en dan losbarsten;
het was die losbarsting welke allerlei ziekten, zooals rotkoorts, cholera, beroerte,
longtering en meer andere kwalen te weeg bracht.
De vigilantrijder hield staande, dat het zoo en niet anders in `s menschen lichaam
moest toegaan, dewijl men de verschrikkelijke bewijzen daarvan dagelijks voor
oogen had. Daarom ook was de koepokinenting een zeer af te keuren gebruik; want
niet zoodra was deze bewerking op het kind volvoerd, of men zag aanstonds dat de
arme kleine door honderden dingen werd geplaagd, waarvan hij te voren volkomen
bevrijd was gebleven: oogziekten, puisten, zweren en dergelijke kwalen vallen als
hagelbuien op hem neder. En om dat gevoelen te staven bracht een der
steenhouwers bij, dat van zijne twee kinderen er een gevaccineerd was, het andere
niet. Nu, het laatste was gezond, sterk en zuiver; het gevaccineerde integendeel was
sedert de inenting klierachtig geworden, en had om de 14 dagen eene zeer lastige
ontsteking der oogen. En kon dat anders?
Neen; dat was den dokter door eene wijze, oude baker voorzegd; doch van dien kant
was hij een eigenzinnig mensch, die naar geene raadgevingen had willen luisteren.
En de longtering dan? meende een ander; is het niet sedert de koepokinenting dat
de longtering in de wereld kwam, de tering die honderdmaal grooter verwoestingen
aanricht, dan de kinderpokken?
Neen; voor den tijd dat men inentte, bestond die longziekte niet; en indien men dan
toch te kiezen had tusschen deze twee plagen, dan voorzeker stemden al de leden
voor het behoud der kinderpokken.
De tering, meende men, laat niemand leven; de kinderpokken zijn toch zoo kwaad
niet; wat maakt het, indien het al eens gebeurt dat men met een geschonden
aangezicht van het ziekbed opstaat?
De lichtontsteker had geen een zijner kinderen laten inenten; en men mocht elders
vier kleppers halen, zooals de zijnen.
De beraadslaging was ten einde. Jenner's uitvinding was bepaald en voor altijd
veroordeeld; de kinderpokken werden dus behouden en men moest dezelve maar
beschouwen als een noodzakelijk kwaad.
Op mijne beurt vroeg ik het woord, en sprak, indien ik mij alles goed herinner, in de
volgende bewoordingen:
Volgens uw oordeel moet men de kinderpokken niet als een ongeluk, maar lievW- als
een natuurlijk geschenk beschouwen, dewijl de anen* daardoor wordt gezuiverd van
al die etterstoffen, 'welke in zijn lichaam in ontzaggelijke hoeveelheid voor handen
zijn.
Doch ik wilde u eens vragen, `vaar die onreine stoffen in liet menschelijk lichaam
eigenlijk verblijven? Hebt gij ze ooit gezien? Heeft ze ooit iemand gezien?
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En indien dezelve, zooals gij beweert, bestaan, wat gebeurde er dan toch wel in den
tijd, dat de kinderpokken nog niet bestonden?
O, geleerde heeren, daaraan had niemand uwer nog gedacht, om de zeer afdoende
reden, dat gij allen hebt genoemd dat de kinderpokken van hlet begin der wereld
altijd bestaan hebben, evenals de zon, de lucht, het water en meer andere dingen,
waarop dagelijks uw oog valt.
En nogtans zijn de schrijvers opzíchtens dat punt volkomen eens; ja, er was een tijd
dat de pokken onbekend waren.
Voor de zesde eeuw hoort men in de geschiedels van deze ziekte niet gewagen, en
zooals sommige geloofbare schijvers beweren, hebben zeer beroemde volken der
oudheid deze ziekte nooit gekend.
Hoe ging het in dien tijd toch wel met den armen mensch die heele hoopen
etterstoffen in het lichaam droeg, en de dienstwillige kinderpokken niet ter zijner
beschikking had om al die onreinheid naar buiten te werpen?
De menschen moesten in die ongelukkige tijden wel letterlijk van bederf
uïteenvallen?
Ook hoorde ik u daar zeggen dat met de koepokinenting allerlei kwalen van een
ongezond op een gezond kind worden overgebracht.
Of die overzetting wel zoo gemakkelijk plaats heeft, is nog altijd een punt waarover
wij lang zouden kunnen twisten; doch laat mij u eene vraag voorstellen: kent gij een
dokter welke van ongezonde kinderen de vaccine op anderen heeft voortgezet?
En waarom zou hij dat doen? Zou de tuinman enten van slecht fruit op den
afgesneden stam steken, terwijl hij er daar van fijne vruchten voor zich heeft liggen?
Indien gij veronderstelt dat een dokter onzuivere stof op uw kind inent, waarom
veronderstelt gij dan ook niet dat diezelfde dokter u een drankje voorschrijft,
waarmede hij u naar het graf helpt? Ofwel dat hij u eenvoudig uwe lang gedragen
kwaal laat behouden terwijl hij een middel weet, om u te genezen?
Hij is uw vriend en weldoener in elk ander geval; bij de inenting uwer kinderen wordt
hij eensklaps iemand die uw nageslacht ongelukkig zoude maken met de keus van
onzuivere koepokstof?
Dat oordeel is ongerijmd. Ik heb daar nog door een uwer hooren vooruitzetten, dat na
de koepokinenting de kinderen stellig worden aangetast door oogziekten,
kliergezwellen, zweren, puisten en andere kwalen.
Welke dokter heeft u ooit verzekerd dat uw kind zonder de inenting zuiver ware
gebleven? Al de kwalen, welke uw kind overvallen, schrijft gij onveranderlijk toe aan
de vaccine ; andere oorzaken neemt gij niet aan; het anathema(44) valt dus
onvermijdelijk alleen daarop ?
Gij denkt bijna gelijk de flauwe christen, die elke verkoudheid, elke ontsteltenis
nergens anders haalt dan in de kerk? De kerk is de oorzaak. van al zijne kwalen; hij
zit daar toch ook altijd in den tocht, overal waait het, en de voeten worden er zoo
44

Anathema: banvloek. K.M.
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koud! Diezelfde man wordt nooit onpasselijk van koude, tocht of wind op het veld, in
de straat, in de herberg!
Doch in de veronderstelling nu, dat de .koepokinenting van tijd tot tijd al eens een of
ander ongemak te weeg bracht? Vindt gij hierin juist wel eene gegronde reden om
iedereen aan te raden, zich niet te laten vaccineeren? Het afzetten van arm of been,
waardoor men zoo menig mensch het leven redt, heeft wel eens slechte gevolgen,
waardoor de lijder naar het graf wordt gerukt, en zoudt gij daarom de amputatie, door
de geneesheerett voorgesteld, durven afraden?
.
De opium, de morphine, de belladona, de strychnine, de arsenic en meer andere zijn
geneesmiddelen, welke bij uitzondering wel eens een slecht uitwerksel hebben.
Zoude het verstandig zijn daarom die middelen, waarmede zoo dikwijls 's menschen
genezing wordt bewerkt, maar voor altijd ter zijde te schuiven?
En hebt gij nooit gehoord dat de bloedzuigers, die in sommige gevallen den mensch
zoo nuttig zijn, ook wel eens een of ander ongemak veroorzaken?
Ja, ik beken dat de koepokinenting wel eens voor gevolg heeft den arm van het kind
eenigszins te ontsteken, een ze kere jeuking te doenontstaan, de nabijliggende
klieren te ontstellen, of zelfs min of meer koorts bij den kleine te verwekken. Doch
zijn al deze verschijnselen wel altijd aan de vaccine toe te schrijven? Bestaan er
geene andere oorzaken, welke hetzelfde iitwerksel kunnen te weeg brengen? En wat
kwaad kan het, indien eene of andere der opgenoemde onpasselijkheden door de
koepokinentingg worden veroorzaakt? Zou dat dan zoo erg wezen? Och, neen!
Ik voor mij heb dit alles nu reeds 32 jaren afgezien, doch nooit bevonden dat uwe
aanmerkingen gegrond zijn.
Maar gij veronderstelt misschien dat een dokter dit alles niet ziet, of niet weet wat er
bij gevaccineerde kinderen omgaat? En gij dan, heeren, ziet gij dat beter? Hebt gij u
wel ooit de moeite gegeven om den loop van de koepokpuist, van het oogenblik der
inenting, tot dat dezelve bepaald afvalt, na te gaan? Welke studie hebt gij ooit
gedaan over de verschillende kwalen, die den kinderen bijna allen zonder
onderscheid overvallen! War zijn uwe medische kennissen? Waar is uwe
ondervinding?
Luistert; nooit zijt gij op het denkbeeld gekomen, u te moeien met zaken, die alleen
den dokter aangaan; gij laat hem begaan wanneer hij uw kind, zelfs in de
gevaarlijkste ziekte, dit of dat middel voorschrijft; waarom laat gij ook aan hem niet
over, te oordeelen, of de koepokinenting al of niet moet worden aangeraden?
Eene epidemie van kinderpokken heeft niemand uwer wellicht ooit gezien; nooit zijt
gij in het geval geweest de verschrikkelijke uitwerkselen der ziekte in al hunne
bijzonderheden persoonlijk gade te slaan; nooit is uw oog gevallen op die ontelbare
graven, welke zij bij haar heengaan, op de kerkhoven achterlaat. - Neen; van al die
dingen kent gij weinig of niets; anders spraakt gij zoo niet over de vreeselijkste van
alle ziekten. Hoeveel zieken denkt gij dat er van de kinderpokken wel sterven?
Ongeveer een op de tien!
Siddert gij niet bij die vreeselijke decimeering? Allen sterven dus niet, zult gij
misschien zeggen; dat is waar, maar ik heb nog alle ongelukken door de
kinderpokken veroorzaakt, niet aangehaald; luister:
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Mijn buurman had een eenig dochtertje, een engel van een kind, ja, engelen zijn niet
schooner, dan de zevenjarige Irma. De vader kleefde, aangaande de koepokinenting,
dezelfde denkbeelden aan, welke ik daar even door u hoorde in het midden brengen;
neen, Irma mocht niet gevaccineerd worden; haar zuiver bloed moest zuiver blijven.
Doch er verscheen dit jaar eene verschrikkelijke epidemie; Irma was een harer eerste
slachtoffers. Het kind ontsnapte gelukkiglijk aan den dood; doch Irma was geen engel
meer; zij was afzichtelijk leelijk geworden. Gaarne hadde de vader zijn fortuin en
zelfs nog meer gegeven, indien het mogelijk ware geweest slechts een deel dier
akelige misvorming weg te nemen. Doch alle heelkundige kennissen schieten hij het
nietig putje, door de kinderkok achtergelaten, te kort; Irma bleef leelijk als de nacht,
geheel haar leven.
Ik heb er gekend die met doofheid geslagen van het ziekbed der kinderpokken
opstonden; ik heb er ook nog gezien uit wier gezichtsorganen gedurende heel hun
leven, eene vuile etterstof bleef vloeien (O, de pokken zuiveren het lichaam zoo
goed!); ik heb anderen aangetroffen, welke na de ziekte met blindheid geslagen
waren!
De voortreffelijkste schrijvers onzer eeuw, mannen op wie land en wereld zich mogen
beroemen, academiën van geneeskunde prijzen de koepokinenting aan, en nemen
de verantwoordelijkheid er van op zich, de staatsbesturen over alles duidelijk
ingelicht, bevelen ze zelfs aan, en gij, die niet eens weet wat eigenlijk de vaccine is,
indien anderen u dat niet voorpraten, gij alleen houdt aan een tegenstrijdig gevoelen,
zonder te weten waarom.
Tegen het oordeel van bevoegde mannen, groote schrijvers, geleerde academiën
opkomen, is van uwen kant onredelijk, en wie dat doet, is een onwetend mensch en
niet vrij te pleiten van hoovaardij.
En weet gij wat ik doen zou, indien ik daartoe de bepaalde macht in handen had? Ik
zou u allen, rijk en arm, eenvoudig dwingen uwe kinderen niet eens maar zelfs
rneermalen aan de koepokinenting te onderwerpen; waarom?
Vooreerst om het persoonlijk behoud van eenieder; ten andere omdat uw niet
gevaccineerd kind, de kinderpokken krijgend, geen middelpunt van besmetting voor
anderen zoude worden.
Men neemt voorzorgen van allerlei aard om de gevreesde cholera buiten de grenzen
te houden; men spaart moeite noch kosten om het ontstaan van andere besmettelijke
ziekten te beletten; hetzelfde zou ik doen om u te bevrijden van de kinderpokken.
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H.2.26. Hooge jaren
Mentor heeft u reels vele dingen geleerd en hij wil zijne raadgevingen eindigen met u
te leeren hoe gij oud kunt worden.
- O, met het gebruik van het élixir de longue vie?
- Neen, leg dat kinderachtige recept maar ter zijde naast honderd anderen die men
dagelijks kan lezen op de vierde bladzijde der dagbladen. Neen, laat ons redelijke
recepten aanhalen.
Sommige geleerden hebben beweerd dat de mensch 100 jaren oud kan worden. Ik
heb er niets tegen om die bewering aan te nemen.
Doch, om dien gelukkigen ouderdom te bereiken is het noodig: vooreerst, geene
lichamelijke gebreken te hebben, en gezond te zijn, en ook in een gegoeden stand te
leven.
Men moet juist niet rijk zijn, om oud te worden, doch de armoede brengt al te veel
hinderpalen aan om op een lang leven te durven hopen. Ook hebben de statistieken
bewezen dat de rijke, of die welke slechts in den gegoeden burgelijken stand leeft,
tweemaal meer kans heeft om oud te worden dan de arme. De armoede is reeds, om
zoo te spreken, eene soort van aanhoudende ziekte, welke het gestel van den
mensch langzamerhand diep ondermijnt, en onbekwaam maakt om weêrstand te
bieden aan honderden oorzaken, welke ons op de baan des levens gedurig
aanvallen.
Men zegt dat het bewonen van zeer koude landen zoo gunstig is tot het bereiken van
een hoogen ouderdom. In onze streken, maar voornamelijk in het Noorden van
Engeland, in Duitschland en Rusland vindt men de meeste oude menschen; doch het
uiterste noorden levert weinig of geene 100-jarigen op, evenmin als de al te warme
landen. In zekere deelen van Indië echter, waar bijna een eeuwigdurende lente
heerscht, vindt men ook wel eens een stokoud man.
Ook in de groote steden zijn de stokoude menschen niet zoo menigvuldig als in de
dorpen. De groote centrums, waar dikwijls licht en lucht ontbreken, waar de
vernieuwing van het laatste element dikwijls zoo moeilijk plaats heeft, waar zoovele
besmettende dampen zich opeen hoopen, en waar zoo honderden moreele oorzaken
den levenswortel afknagen, de groote centrums, zeg ik, geven veel minder kans van
lang leven, dan het eenvoudige dorp.
Is het in het dorp niet dat de mensch alle elementen aantreft, die hem op de baan
van het leven zachtjes voortstuwen? Wat is het licht (en het licht is eene der eerste
voorwaarden des levens) dat van Gods goeden hemel daalt, daar helder! Wat is de
lucht, die menschen en dieren en planten inademen, daar zuiver! Voelt gij uwe borst
niet opzwellen wanneer gij dat levendmakend beginsel uwe longen voelt
binnendringen?
Ja, de lucht, welke die onmeetbare pleinen vervult, en waarvan er eene onuitputbare
hoeveelheid voor u allen voorhanden is, moet een weldadig uitwerksel hebben op
uwe levensorganen, en aan allen eene buitengewone en steeds vernieuwde kracht
bijzetten.
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De wind, die geheimzinnige adem van den Almachtige, stormt daar vrij door die
grenzelooze heiden, en komt op tijd en stond beletten, dat de lucht beweegloos
boven den aardbodem blijft hangen en zich bezwangert met vuile dampen en
besmettelijke uitwasemingen, of met die duizenden, millioenen onzichtbare wezens,
welke door ongekende oorzaken ontstaan, in onbegrepen voorwaarden in de lucht
leven, en den mensch zoo menige ziekte veroorzaken.
*****
Leeft gij in het dorp, houd u onledig met een gematigden arbeid. Waarom zoudt gij
daar niet zaaien, maaien, poten, planten, of indien dit werk u te hard valt, een groot
gedeelte van den dag bezig blijven met een of ander tuinwerk, bloemen- of fruitteelt?
Bijna al de Nestors, wier namen wij in de geschiedenis aantroffen, hielden zich met
den landbouw onledig. Doch men vergete niet dat een gematigde arbeid gezondheid
en sterkte geeft, maar een al te vermoeiend werk, integenfeel, verzwakt en aan
ziekten blootstelt. De mensch moet werken, maar mag nooit een lastdier worden.
*****
Voor hem, die gaarne den 100-jarigen ouderdom zoude bereiken, is er eene keus te
doen tusschen de velerlei beroepen en ambachten van het maatschappelijk leven.
Vooreerst zou ik niemand, die gaarne gezond wil blijven en oud worden, durven
raden een ambacht te leeren, waarmede hij onvermijdelijk in een of ander fabriek
werkzaam moet wezen.
Het leven in een fabriek stel ik gelijk met dat in de groote steden: opeenhooping van
menschen, gebrek aan licht, gebrek aan zuivere lucht en 100 oorzaken van een
moreelen aard staan daar te wachten, om den werkman vroegtijdig neder te slaan.
Onder de ongezondste ambachten tel ik diegenen, waarin de werkman bestendig
met een dampkring van stof is omgeven. Een molenaar, een bakker, een sigaar- of
tabaksfabrikant, steenhouwers en over het algemeen al wie gedwongen is in stoflicht
te leven, heeft geen gezond beroep. Hij die van den morgen tot den avond
verfstoffen, voornamelijk loodverven, moet behandelen, zooals ververs, letterzetters,
loodgieters en dergelijken, hebben minder kans om oud te worden dan de
landbouwer, de tuinman en anderen, welke zich veel in de vrije lucht bewegen en
nooit, of slechts bij uitzondering verplicht zijn eene lucht in te ademen, welke
nadeelige bestanddeelen voor 's menschen gezondheid bevat.
Allerongezondste ambachten zijn die, waarin men veel kwikdeelen moet behandelen.
De werkman, die in spiegelfabrieken werkt, of diegene welke zijn brood wint met in 't
vuur te vergulden, of in fabrieken van scheikundige voortbrengselen werkzaam te
zijn, of in al te groote koude en ook in een hevigen warmtegraad het grootste deel
van den dag door te brengen, zal zelden 100 jaren oud worden.
Van dien kant beschouwd, vind ik geen gezonder ambachten, dan die van
timmerlieden, schrijnwerkers, meubelmakers, schoen-, kleêr-, zadelmakers, en
dergelijken, welke minder dan anderen aan weêr en wind en onbestendigheid des
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dampkrings blootgesteld, altijd grondstoflên behandelen welke geen stof geven en.
slechts een gematigden arbeid vorderen.
*****
- De mensch moet dus, Wanneer hij een hoogen ouderdom heeft bereikt, veel
wandelen, en zich met een of ander werk, bij goed weder in de vrije lucht, bij koude,
regen of wind, binnenshuis bezig houden en zich wel wachten den geest nmet studie
te vermoeien.
- Uwe eerste aanmerking is zeer gegrond; de tweede niet.
Wanneer de grijsaard zich gematigd met eene of andere studie wil bezig houden, kan
die geestesarbeid zijne gezondheid niet schaden.
Houdt gij van voorbeelden? Xenophon, Sophocles, Solon , Numa, Democrates, Cato
de Oudere, Plato en meer andere geleerde mannen, die hunne laatste dagen in de
diepste studie doorbrachten, hebben allen 100 jaren geleefd!
Leonicenus gaf nog zijne lessen in de geneeskunst toen bij reeds bij de 100 jaren
oud was; ook de beroemde Ruysch, die zich tot zijnen dood toe op de wetenschap
toelegde, bleef niet ver van de eeuw, en Morgagni was nog Professor in de
ontleedkunde op zijn 82ste jaar.
Zoudt gij uit die aangehaalde voorbeelden willen besluiten dat de hooge onderdon
een voorrecht is der geneesheeren? Neen, op de lijst van die 't langst leven zie ik
den priester aan het hoofd staan, daarop volgen de landbouwer, de kooplieden, de
soldaten, enz. en eindelijk komt de dokter die het eerst van de wereld wordt
geroepen.
Arme dokter? Hij heeft ook al zoo vele jaren als lastdier gediend of in den
maatschappelijken kruiwagen geloopen! Hij is tot den naad versleten, wanneer
anderen, wier last hij heeft gedragen, wier kruiwagen hij zoo moedig, dikwijls
onbeloond heeft voortgetrokken, nog gezond en sterk door het leven wandelen!
******
De grijsaard lette wel op, zich zoo te kleeden, dat de koude hem nooit kan schaden;
en neme ook een krachtiger voedsel, dan in vroeger jaren. De wijn, die door een
schrijver de melk des grijsaards word genoemd, met mate genomen, zal zijn bloed
opwekken en zijne organen kracht en leven bijzetten.
Hij blijve echter steeds matig; meer nog dan in vroeger jaren is het voor hem eene
strenge waarheid, dat alle overdrijving nadeelig is voor 's menschen gezondheid.
Omne si quid multum natura inimicum. De minste afwijking van de wetten der
gezondheidsleer kan voor hem noodlottig worden. Hij houde zich nagelvast aan zijne
goede gewoonten en vergete nooit, dat hij hardnekkig wederstand moet bieden aan
elke verleiding der feesttafel. Op zijnen ouderdom kan eene eenigszins overladen
maag, het gebruik van ongewoon voedsel, of een onbeduidende aandrang van bloed
naar het hoofd, door een onvoorzichtig gebruik van eene grootere hoeveelheid
drank, eene stoornis in de harmonie der levensorganen teweeg brengen. En welke
geringe oorzaken zijn er slechts noodig om het door de jaren verzwakte gestel neder
te slaan! Hij vermijde daarom elken storm, hoe gering die ook moge wezen.
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*****
Nu is zijn schedel grijs geworden, zijn rug is gebogen.
Zedïg en kuisch is zijn leven; zijne kwade driften slapen nog niet geheel en gansch,
doch meer nog dan in vroegere dagen weet hij dezelve te beteugelen; zorgvuldig
ontwijkt hij elke overspanning der verbeeldingskracht welke hem bij poozen aan
vroegere jaren doet denken; vaster en vaster hecht hij zich aan de geheiligde
plichten van den godsdienst; hij is het toonbeeld van den huiskring, het toonbeeld der
gemeente.
Daarom ook hij steeds blijmoedig van hart, vrij van alle schrik en vrees; daarom is hij
welgemoed, of het stormt of de lieve zon schijnt; daarom ziet hij onbekommerd dan
dag van morgen te gemoet.
Er ligt geen wrevel in zijn hart, naijver is hem onbekend, en hij kan niet begrijpen dat
iemand zich aan de lage driften van haat en wraakzucht overgeeft.
Die gelukkige, deugdzame grijsaard moet 100 jaren oud worden!

Aderlaten – ofwel door het openen van een ader,
ofwel door het plaatsen van bloedzuigers

