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Voorwoord

Voor u ligt de nieuwe editie van Swindregt Were. In dit periodiek staat het
onderwerp gezondheidszorg centraal. In verschillende artikelen schrijven
Willem Schneider en Maurice de Jongh over huisartsen en hun belevenissen,
maar ook over ziekenbarakken, Groene Kruisgebouwen en de totstandkoming
van het Jacobus Ziekenhuis, tegenwoordig beter bekend als het Albert
Schweitzerziekenhuis, locatie Zwijndrecht. Het duurde bijna twee decennia
voordat deze uiteindelijk langs de Langeweg verrees. Het was het besluit van
een jarenlange strijd tussen bewoners, gemeenten, provincies, ziekenhuis-
besturen en de landelijke politiek. En zoals u zult lezen, was het Jacobus-
ziekenhuis niet de eerste zorginstelling. Al aan het eind van de negentiende
eeuw was er een ziekenbarak, die overigens ook pas na veel discussie werd
aangeschaft. Over het ‘hoe’ en ‘wat’ leest u in deze editie.

Vergeet u ook niet de artikelen over de huisartsen? Willem Schneider neemt
u mee naar het begin van de achttiende eeuw: de tijd van ‘chirurgijns’ en
‘geneesheren’. Zij hielden Ambacht gezond. Toch weten we weinig van hen.
Over de periode !"## tot !"$# weten we veel meer. De meeste verhalen over de
huisartsen in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht komen dan ook uit deze
tijd. Het artikel over (en van) dokter Stoop is zelfs een verslag uit de eerste
hand!

Tot slot doet Maurice de Jongh verslag van een zeer vernieuwend
onderwerp. Nog nooit werd er met betrekking tot onze regio zo uitvoerig
geschreven over de cholera, de pokken en de Spaanse Griep. Aan de hand van
krantenberichten en of%ciële cijfers van regeringsinstanties reconstrueert hij
verschillende epidemieën, die keihard in de verschillende dorpen konden
toeslaan. Soms komt de auteur tot schrikbarende conclusies!

We eindigen met een treurige mededeling. Eind vorig jaar is ons
mederedactielid René van den Berg overleden na een kort ziekbed. Al sinds het
begin van Swindregt Were was René nauw betrokken bij het blad. Veel artikelen
kwamen van zijn hand en de laatste jaren trad hij voornamelijk op als corrector.
Niet alleen voor de Historische Vereniging Zwijndrecht deed René veel
vrijwilligerswerk, ook voor allerlei andere verenigingen en genootschappen.
Wij zullen zijn humor en positieve kijk op het leven missen. Wij wensen alle
nabestaanden veel sterkte toe.

Namens de redactie,
Maurice de Jongh

Een tentoonstelling in
Den Brommert

Historische artikelen schrijven over de lokale gezond-
heidszorg is een grote uitdaging. Er zijn immers
weinig documenten of vastgelegde herinneringen
van patiënten of artsen, verpleegkundigen, etc. uit
het (verre) verleden. Wie kent nog de huisartsen van
vijftig jaar geleden in ons dorp? Of wie weet nog
welke werkzaamheden de ‘chirurgijn’, de ‘dorps-
heelmeester’, of ‘gemeente-geneesheer’ verrichten?

Tentoonstelling in Den Brommert
De gezondheidszorg bestaat uit een breed spectrum
van activiteiten: eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg,
geestelijke gezondheidszorg, preventieve zorg, enz.
In Den Brommert, de thuisbasis van het Historisch
Genootschap, zal binnenkort een expositie over de
zorg te zien zijn. De expositie laat de bezoeker met
diverse beroepen kennismaken.

Dit nummer van Swindregt Were loopt vast
vooruit op deze tentoonstelling door met name in te
gaan op de eerstelijnszorg in Hendrik-Ido-Ambacht.
In deze editie van Swindregt Were beperken we ons
tot vier huisartsen, één uit de negentiende eeuw en
drie uit de twintigste eeuw. Het gaat om huisarts
dr. Johan Hendrik Coert (!&!'-!&"!), de huisartsen

D. J. Kamberg, Y. Rodenhuis en Luuk Stoop.
Het artikel over dokter Stoop schrijft hij samen met
zijn kinderen. Het artikel geeft een uniek inkijkje in
de dokterspraktijk van de jaren zestig en zeventig.

Als het gaat om de tweedelijnszorg zal er bij de
tentoonstelling in Den Brommert ook veel te zien
zijn. Wij kunnen in dit periodiek alleen ingaan op de
ziekenhuiszorg die regionaal is georiënteerd.

Een goed voorbeeld hiervan is de bouw van het
St. Jacobusziekenhuis. Dat was een project dat op
Zwijndrechtse grond werd gebouwd, maar waarvoor
veel Ambachters gestreden hebben. Ze hebben
vervolgens veel gebruik gemaakt van dit ziekenhuis.
Hierover schrijven de redactieleden Maurice de
Jongh en Willem Schneider gezamenlijk een artikel.

Als u deze artikelen heeft gelezen en Swindregt
Were dicht slaat, zult u ongetwijfeld geïnspireerd
zijn om de expositie in Den Brommert over de zorg
in Hendrik-Ido-Ambacht in september te bezoeken!
Ouderen zullen beelden, kledingstukken en
instrumenten vanuit het verleden ongetwijfeld
herkennen. Jongeren kunnen bij deze expositie hun
historische kennis verrijken! Dus: kom en bezoek de
expositie over de zorg in september!!



ook geen Verordening uitvaardigen om voor goed
drinkwater te zorgen. Huisarts Coert kreeg wel in
!"#$ van de provinciale geneesheer dr. Carsten de
opdracht het Waalwater te onderzoeken. Op basis
van de uitkomsten was hij ervan overtuigd dat het
Waalwater schadelijk was. En toch deed het
gemeentebestuur, inclusief Coert, niets om de
toestand te verbeteren.

Zijn collega Tulleners gaf in !"#! het gemeente-
bestuur in overweging ‘om eindelijk een gemeente-
geneesheer te benoemen die in opzichten daartoe
gerechtigd is’ om daadwerkelijk afdoende maat-
regelen te nemen. Maar blijkbaar was de daadkracht
bij wethouder Coert onvoldoende aanwezig. In het
gemeentebestuur werd hij namelijk omringd door
vlasboeren die voor de bestaande situatie verantwoor-
delijk waren en deze vooralsnog wilden handhaven.

Coert: invloedrijke Ambachter
Coert was als huisarts bekend bij de bevolking en
door zijn bezoeken aan de inwoners wist hij hoe hun
(gezondheid)situatie was. Daarnaast had hij een
groot maatschappelijk aanzien, omdat hij
belangrijke posities bekleedde, zoals:
– President, later secretaris van de Kerkvoogd van

de Hervormde Dorpskerk. Tot !"%& bleef hij
kerkvoogd.

– Gemeenteraadslid en wethouder. Hij was
raadslid sinds !"'" en vanaf !"'( tot en met
!"() onafgebroken wethouder.

– ‘Vicepresident’ van de Vrijzinnige (liberale)
Kiesvereniging Vrijheid en Orde (eiland
IJsselmonde)

Verder was deze huisarts niet onbemiddeld: in !"'#
sloot hij, samen met Willem Plaisier (vlashandelaar)
en burgemeester Willem Cornelis van Aken, ‘eene
Vennootschap tot het uitoefenen van een Touw-
slagerij.’ ! Deze vennootschap werd overigens op
!# april !"#* weer ontbonden.

In !"'( werd hij al tot één van de rijkste
inwoners van de gemeente gerekend. Hij bezat
diverse stukken weiland, grienden en woningen.
Bovendien was zijn schoonvader een rijke
scheepsbouwer, waardoor hij belangstelling kreeg
voor de scheepsbouw. Zo kocht hij eind !"%! de
scheepswerf Duyvendijk aan de ‘Veerschendijk.’
Na !' jaar, in !"##, verkocht Court deze werf aan

de Amsterdamse fabrikant D.W. Van Meeteren."

Voordat Coert op ! november !"() zijn praktijk
beëindigde en in Dordrecht ging wonen, verkocht hij
in het openbaar zijn ‘boedel.’ Uit de advertentie in
de Dordrechtsche Courant blijkt dat Coert een grote
uitverkoop heeft: van ruituigpaarden, een tikker,
mesthoop, huisraad, glas- en aardewerk tot nog wat
‘tuig’ (span- en éénpaardstuigen of een beltuig).
Huisarts, of beter gezegd chirurgijn, Coert is
overleden op ' maart !"(!.#

‘Chirurgijn in een tijd dat dezen uit de tijd
waren’
Terugkijkend schrijft P. J. Horsman in zijn bijdrage
in het boekje Van Dokters en Dorpen op het eiland
IJsselmonde en in de Hoekse Waard dat toen Coert
in !"() zijn praktijk neerlegde, hij bijna zestig jaar
chirurgijn in het dorp was geweest. Hij had de groei
van het dorp van !')) naar bijna &))) inwoners
meegemaakt. En met de achteruitgang van de
vlasserij zag hij een verbetering van de algemene
gezondheid, ‘waarin hij amper een aktief deel had
kunnen hebben. Opgeleid tot het verrichten van
‘allerlei kunstverrichtingen’ stond hij onwennig en
machteloos voor problemen die inzicht in hygiëne
en bacteriologische kennis vereisten. Hij was een
chirurgijn in een tijd dat dezen uit de tijd waren.
De door Thorbecke ingevoerde artsenopleiding
leverde vanaf de jaren zestig in de !(e eeuw een
beter toegerust soort dokter op dan Coert kon wezen.
Oud geworden, is hij te lang chirurgijn gebleven.’

Dokterswoning
Om de overstap naar de volgende generatie huis-
artsen te maken, is de woning van Coert een belang-
rijke brug. In !"$' kocht Hendrik Jan Coert in een
openbare veiling het huis ‘van outs genaemt
Pruilenburg’ met ‘&') roeden erf en boomgaard’
van de erven Leeuwenburg. Het werd naderhand de
of+ciële gemeentelijke dokterswoning; eerst voor
hem en later voor zijn zoon en opvolger Johan
Hendrik Coert. Ook daarop volgende huisartsen
woonden in dit huis: E.A. Fauël, D. Muyderman,
D. J. Kamberg en Y. Rodenhuis. Op deze artsen
wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan.
De dokterswoning werd ‘Casa Cara’ genoemd.

Doktersbediende
Behalve de dokterswoning is er nog een ander
bruggetje te maken naar de opvolgers van dr. Coert.
Dan gaat het om de doktersbediende H. van der
Linden. Hij was minstens een halve eeuw als
doktersbediende in Casa Cara actief. Hij diende in
zijn functie bij de zojuist genoemde artsen, maar
ook bij Y. Rodenhuis. In de volgende paragraaf
wordt verder op hem ingegaan. Het Dagblad voor de
Hoeksche Waard en IJsselmonde berichtte !# februari
!(&& over het (sobere) *)-jarige jubileum van
Henk van der Linden. De Dordrechtsche Courant
maakte er op !$ februari !(*& gewag van zijn
')-jarig jubileum!

Dordrechtsche Courant !! oktober "#$%. Foto Huis Coert Casa Cara.

Foto rechts boven: Henk van der Linden met Caroline,
de dochter van huisarts Rodenhuis. ("$&').
Foto rechts midden: Het Dagblad voor de Hoeksche
Waard en IJsselmonde van "( februari "$)).
Foto rechts onder: Dordrechtsche Courant,
"! februari "$&).
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In !"#$ wilde Luuk Stoop zich, na het afronden van
de militaire dienstplicht, vestigen als huisarts.
Als geboren en getogen Rotterdammer had hij diverse
artsen in Rotterdam benaderd. Zij gaven aan dat er
geen plaats voor een extra huisarts was en dat hij
beter naar Amerika kon gaan. Het was destijds geen
makkelijke tijd om zich als huisarts te vestigen.

Vestiging praktijk
Stoop solliciteerde op een functie als schoolarts in
Hendrik-Ido-Ambacht en hij bleek bij de laatste
twee kandidaten te horen. Hij kreeg de baan echter
niet. Van zijn ouders in Rotterdam hoorde hij dat
hun predikant wist dat in Ambacht de tijd rijp was
voor een extra huisarts. Omdat hij een bijzonder
prettig gesprek met de burgemeester had gehad,
besloot hij de burgervader nog eens te bezoeken om
de mogelijkheid te bespreken zich als huisarts te
vestigen. Kort daarna was de vestiging in ons dorp
een feit.

Van Graaf Willemlaan naar Maurisstraat
Er waren in !"#$ al twee andere huisartsen in Hendrik-
Ido-Ambacht, die beiden een grote, apotheek-
houdende praktijk hadden: dokter Rodenhuis en
dokter Jongeneel.

Er zou zeker ruimte zijn voor een derde arts
vanwege de geplande uitbreiding van het dorp met
$%% woningen. Het gezin Stoop, bestaande uit Luuk,
zijn vrouw Wies en de in maart !"#$ geboren
Willemien, vestigde zich op Graaf Willemlaan "$,
waar zich ook de praktijk bevond.

Helaas werd veertien dagen na zijn vestiging de
bouw van de nieuwbouwwoningen geannuleerd
vanwege de bestedingsbeperking, die ontstond na de
Hongaarse opstand in !"#$. Daardoor groeide de
praktijk heel langzaam.

Dokter Stoop deed zijn visites op de &ets en later
op de Solex. Patiënten zagen hem in de
beginperiode regelmatig op zijn &ets door het dorp
rijden met zijn dochtertje Willemien voorop.

Na de geboorte van zoon Wim in !"#' ontstond
er ruimtegebrek en verhuisde het gezin van de Graaf
Willemlaan naar de Mauritsstraat !!#. De buren in
de (at stonden erop het gezin te helpen verhuizen
om op die manier verhuiskosten te voorkomen. Aan
de Maurisstraat werd in !"#" dochter Alice geboren.
De woning telde drie verdiepingen. Op de beneden-
verdieping waren de woonkamer, de keuken, het
toilet en de entree. Op de tussenverdieping waren de
badkamer, de wachtkamer en spreek- annex
onderzoekskamer. Op de bovenste verdieping waren
de slaapkamers. De apotheek, waarvoor Wies de
meeste werkzaamheden verrichtte, bevond zich in
een hoek van de wachtkamer.

Opmerkelijke herinnering
Willemien weet nog dat de kinderen op een avond
naar bed gebracht werden, terwijl er spreekuur was.
Ze waren al op de bovenste verdieping, maar
hadden de po vergeten. Willemien ging die uit de
badkamer halen, maar moest zo nodig dat ze de po
op de overloop van de tussenverdieping neerzette en
erop ging zitten. Van boven (uisterde Wies:
‘Willemien, dat kun je niet doen.’ Willemien riep:

‘Maar ik moet zo nodig,’ waarna de wachtkamer-
deur openging, iemand naar het meisje op de po
keek en de deur weer dicht deed. Wies (uisterde:
‘Zie je nou wel, dat bedoel ik,’ waarna Willemien
hard riep: ‘Nou, dat kan ik toch niet helpen: zíj
kijken.’

Groei praktijk
De praktijk groeide in de beginjaren langzamer dan
gehoopt, mede doordat dokter Rodenhuis een
opvolger had aangetrokken. Dat was dokter
Hermans, terwijl Rodenhuis zelf ook bleef werken.
De onderlinge sfeer tussen de artsen was goed.
Er was er vanaf januari !"#) een regeling voor
weekenddienst en de vakanties.

Toen een apotheker zich meldde om zich in
Hendrik-Ido-Ambacht te vestigen, verwachtte de
omgeving dat de jonge dokter Stoop zich zou
verzetten. Maar hij was juist verheugd over de
komst van een apotheker. De apothekerskast, die in
de wachtkamer stond, werd met vereende krachten
van de Mauritsstraat naar de zojuist geopende
apotheek Stöver aan de Beatrixsingel gebracht.
De praktijk groeide uit tot een volwassen praktijk
van dezelfde grootte als die van de collega’s, met
circa *#%% patiënten. In !"$$ verhuisde het gezin
naar een nieuwgebouwde woning aan de
Julianasingel !!. Deze woning had een aparte
ingang naar de praktijk en een wachtkamer, een
spreekkamer en een aparte onderzoekskamer.

Uiteindelijk werd dokter Stoop betrokken bij de
vestiging van een vierde huisarts, dokter De Koning.

In de praktijk
De weekindeling van de praktijk kende een vaste
structuur. Elke werkdag was er inloopspreekuur
vanaf acht uur ’s morgens. Twee keer per week, op
dinsdag- en op vrijdagavond, was er
avondspreekuur. Er was een middag voor
zuigelingen en een middag voor kleuters. Dat was in
het Groene Kruisgebouw. Dat gebouw is in !"#* in
gebruik genomen. Eén keer per twee of vier weken
was er een zwangerschapsspreekuur. In die tijd kon
een ziekenfondspatiënt gratis bevallen als dat door
een verloskundige gedaan werd. Dat was

Echtpaar Stoop in de jaren vijftig.
Kinderen van huisarts Stoop
in !"#$.

Huisarts Luuk Stoop:
‘Ambacht was mijn mooiste
periode’ Door de kinderen en Luuk Stoop

Dokter Stoop op de %ets met dochter Willemien voorop.

Julianasingel !! de (praktijk)woning
van huisarts Stoop.



De term ‘ziekenhuis’ is een moderne uitvinding.
Voornamelijk in de tweede helft van de negentiende
eeuw ontstonden in de grote steden instellingen
waar, naast het opvangen van patiënten, ook daad-
werkelijk medisch onderzoek werd gedaan.
Zij werden ziekenhuizen genoemd, die vaak waren
verbonden aan universiteiten. Anderen werden
gesticht door stadsbesturen die iets wilden doen
tegen de verspreiding van de vele ziekten en
epidemieën. Een voorbeeld van laatstgenoemde is
het Dordrechtse Gemeenteziekenhuis, dat in !"##
aan het Beverwijcksplein werd gesticht. Ook
werden ziekenhuizen opgericht door allerlei
kerkelijke gemeenschappen, denk maar aan het
Rooms-katholieke ziekenhuis (RKZ) in Dordrecht.
Deze ziekenhuizen hadden menigmaal hun
fundamenten in de gasthuizen, diaconessenhuizen,
gestichten en zelfs pesthuizen, die eeuwenlang in de
steden het hart van de ziekenzorg vormden. Echter,
deze voornamelijk uit de middeleeuwen stammende
instituties waren allerminst ziekenhuizen in de
moderne zin van het woord. Het waren eerder
verzorgingshuizen of opvangcentra. In tijden van de
pest, cholera en andere besmettelijke ziekten waren
dit de plekken, waar mensen in quarantaine werden

gehouden. We zien dan ook dat de eerste verzorgings-
instellingen in de Zwijndrechtse Waard meer
gemeen hadden met deze opvangcentra. Dat men in
de Zwijndrechtse Waard geen modern ziekenhuis
had, is overigens niet vreemd te noemen. Immers, in
Dordrecht waren ziekenhuizen te over. Met de
veerpont en later via de verkeersbrug over de Oude
Maas waren zij goed te bereiken, dus de noodzaak
(en het geld) was er allerminst. Dat betekent niet dat
er niets aan langdurige ziekenzorg werd gedaan.
Waren het voor de negentiende eeuw vooral
kerkelijke instellingen die de zieken- (en
armen)zorg onder hun hoede namen, in de tweede
helft van de negentiende eeuw gingen de
gemeentebesturen zich hier nadrukkelijk mee
bemoeien.

!. Ziekenbarak in Zwijndrecht
De allereerste instelling in de Zwijndrechtse Waard
waar aan ziekenverzorging werd gedaan was de
ziekenbarak. Aan het eind van de negentiende eeuw
was deze gerealiseerd. De totstandkoming ervan
ging echter ruim drie decennia verder terug. Als
gevolg van vele ziekten en overheidsbemoeienissen
werd de gemeente Zwijndrecht min of meer
gedwongen tot de aanschaf ervan. Of het gebouw
dan ook daadwerkelijk een verrijking was, mag u
naar aanleiding van onderstaand verhaal zelf
beslissen…

Problemen en oplossingen
In de tweede helft van de negentiende eeuw braken
in ons land, en ook in de Zwijndrechtse Waard,
besmettelijke ziekten uit door onder meer slechte
hygiënische woon- en werkomstandigheden. Vooral
de uitbraak van de cholera in !"$$ had voor veel
slachtoffers gezorgd. In de daaropvolgende jaren
had men het dan ook vaak over hoe deze ziekten
bestrijd moesten worden. Het belangrijkste

probleem werd door een verontwaardigde inwoner
van Zwijndrecht samengevat in een ingezonden
brief in de Dordrechtsche Courant van %& maart
!"#!: ‘Enkele dagen geleden meldt zich een
persoon (werkzaam aan den spoorweg van
Dordrecht op Rotterdam) voor zijn kameraad bij een
lid van het armbestuur te Zwijndrecht, welke
dadelijk bereid is den persoon te volgen naar de
keet, waar de ziekte zich bevindt en ontwarende dat
hij tot een naburige gemeente behoort, gaat dadelijk,
door menschenliefde gedrongen, tot den
eerstaanwezenden diaken, tevens wethouder, welke
hem naar zijn burgemeester verwijst; ook dit is,
hoewel de afstand nog al ver is, voor hem niet te
veel. Wat hem daar echter wedervoer, zullen wij in
de pen houden, genoeg, het bovengenoemd lid van
het armbestuur met den kameraad van den zieke
werden hooghartig afgewezen, de man nu aan zich
zelven overgelaten, zonder hulp. Tot hij, ten einde
raad, zijne hut verlaat en naar Zwijndrecht komt
(hetwelk een half uur gaans is), vragende naar een
doctor, welke, gevonden hebbende, hem zegt:
‘Vriend, gij hebt de pokken,’ en genoodzaakt is met
de pokken onze volrijke gemeente te doorloopen en
weder een half uur moest terugkeeren.’

Kortom, deze meneer werd, omdat hij niet
woonachtig was in de gemeente Zwijndrecht, van
het kastje naar de muur gestuurd. Hierbij liep hij
steeds het risico dat hij anderen zou besmetten.
Iedereen wees in feite naar elkaar en niemand trad
uiteindelijk daadkrachtig op. Deze gevaarlijke
situaties moest men in de toekomst zien te
voorkomen. Ook de landelijke overheid hield zich
met deze kwesties bezig. Het (turbulente en
liberale) kabinet-Thorbecke (!"#!-!"#%) wilde
hierin sturing geven en maatregelen nemen.
De toenmalige ministers van Binnenlandse Zaken
Dr. J. R. Thorbecke en Mr. P. Ph. van Bosse !

schreven hierover: ‘De meening des Gouvernements
is niet, de zorg voor de gezondheidsbelangen der
bevolking aan de gemeentebesturen, aan welke de
gemeentewet die oplegt, te ontnemen, maar, bij
dreigende besmetting, hunne magt, waar die te kort
schiet, uit te breiden, met bijvoeging van sommige
bepalingen, welke buiten hunne bevoegdheid
liggen.’

De gemeenten zouden mogelijkheden of

instrumenten moeten hebben om deze epidemieën in
te dammen. Eén belangrijk instrument was het
creëren van een verblijfruimte om de zieken daar
onder te brengen. Daarnaast moest het gemeente-
bestuur zorgen voor het verplaatsen van de zieken,
zodat klachten, zoals de hiervoor gemelde, niet meer
zouden voorkomen. In de Wet Voorziening
Besmettelijke Ziekten uit !"#% stond dat gemeenten
voor zowel het ziekenvervoer als de ziekenopvang
zorg moesten dragen. Over een eigen onderkomen
stond in artikel #:

Artikel !
De gemeentebesturen zijn verpligt eene
gelegenheid tot afzondering en verpleging van
lijders aan besmettelijke ziekten in te rigten.
Besturen van nabij elkander gelegen
gemeenten kunnen zich omtrent die inrigting,
volgens art. !"! en !"" der gemeentewet, met
elkander verstaan.

In een toelichting bij dit artikel werd geschre-
ven dat: ‘Afzondering der eerst aangetasten
voorkwam meermalen epidemische uitbreiding.
In bijna elke gemeente kan het bestuur bij
goeden wil eenige gelegenheid vinden om
enkele zieken te plaatsen, of wel voor tijdelijk
verblijf van gezonden uit een besmet gezin.
Bij de cholera bleek dit. Bij andere ziekten.
Die minder vrees aanjagen, beweren vele
besturen geene gelegenheid te kunnen vinden.
Verpligting om daarvoor tijdig te zorgen is
noodig, opdat niet bij dringende behoefte
vergeefs gezocht worde. Waar geen woonhuis
of enkele vertrekken voor dit doel te vinden is,
kan de gemeente zich eene kleine barak
aanschaffen. Nabij elkander gelegen
gemeenten kunnen gezamenlijk daarvoor
zorgen.’

Het idee was dus de gemeenten te verplichten een
woonhuis, enkele vertrekken of een barak voor de
quarantaine van de besmette personen aan te
schaffen en in te richten. Zo ook de gemeenten in de
Zwijndrechtse waard.

‘Ziekenhuizen’ in
Hendrik-Ido-Ambacht en
Zwijndrecht Willem Schneider & Maurice de Jongh

Met het pontje en later de (verkeers)brug over de Oude
Maas kon men gemakkelijk vanuit Zwijndrecht de
Dordtse ziekenhuizen bereiken. Collectie HVZ.
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De mensheid is sinds zijn bestaan al vele keren
geconfronteerd met verschrikkelijke ziekten en
epidemieën. Over de vroegste geschiedenis, de
prehistorie, kunnen we slechts gissen, immers
ontbreken daarvoor de geschreven bronnen. Uit de
tijd van de geschreven bronnen, de historie, weten
we wat betreft ziekten veel meer. Vooral over de
Zwarte dood, of te wel de pest, is door de eeuwen
heen veel geschreven. In het midden van de
veertiende eeuw bereikte deze ‘Gods gave’ via de
handelsroutes uit het Midden-Oosten de Italiaanse
stadsstaten. Van daaruit verspreidde de pest zich
over grote delen van Europa. Ook Nederland, dat
toen nog uit een aantal zelfstandige gewesten
bestond, bleef niet onaangeroerd. Naar schatting
stierf twintig tot veertig procent van de Europese
bevolking. Het ging om tientallen miljoenen
mensen. En daarmee was de kous niet af. In de drie
eeuwen die volgden, bleef de pest steeds weer
terugkomen. Gemiddeld één maal per decennium
sloeg zij toe, zaaide zij dood en verderf en verdween
vervolgens weer net zo snel als zij gekomen was.
Het was een stille maar keiharde moordenaar.
Vooral grote steden moesten het ontgelden. Zo werd
Dordrecht in !"#"-!"#$ getroffen door de builen-
pest. Een jaar eerder had ook de stad Leiden de volle
laag gekregen. Naar schatting stierven meer dan
#%&& inwoners van Dordrecht, ruim twintig procent
van de totale bevolking. Het was de heftigste uitbraak
in deze stad.! Of ook het daartegenover gelegen
Zwijndrecht geraakt werd, is niet bekend. Pas vanaf
de negentiende eeuw komen we ziekten en epide-
mieën tegen in onze gemeente: ‘Niet onvermeld
mag blijven, dat ook te Zwijndrecht meermalen
ernstige tijden, of wilt gij liever, ernstige ziekten
zijn geweest en hebben geheerscht. Na den grooten
Wereld-Oorlog (!'!() heerschte hier de Spaansche
griep; na de Fransch-Duitschen Oorlog (!($&)
heerschte hier in erge mate de pokken en voor dien

ook wel. Na dien heerschte zeer ernstig meermalen
de cholera, vooral omstreeks !(#&, toen de heer
Stoop hier Burgemeester was’, aldus G. Los in
!'#&." Maar, waren deze epidemieën echt zo
heftig? Tijd om dit uit te zoeken! Dit doen we door
de kranten er op na te slaan en een duik te nemen in
de of)ciële verslagen van de overheidsinstanties.

Eerste vermeldingen
De eerste aanwijzingen van een besmettelijke ziekte
in Zwijndrecht vinden we in kranten uit het jaar
!(#*. In het Algemeen Handelsblad van + septem-
ber dat jaar lezen we; ‘Ook te Zwijndrecht en
andere dorpen der provincie Zuid-Holland is zij
aanwezig’. Met ‘zij’ wordt in dit geval de cholera
bedoeld. In hetzelfde bericht staat namelijk ook dat
vooral grote steden als Amsterdam, Delft, Gouda en
Dordrecht door deze ziekte getroffen werden.
Volgens een rapport over de cholera stierven er dat
jaar vijf inwoners van Zwijndrecht en het jaar
daarop nog eens zes.# In !(+$ was het weer raak:
‘De omstreken dezer stad [Rotterdam],
voornamelijk in het overmaassche, Charlois,
Zwijndrecht, enz., worden thans door ziekten
geteisterd. Vele gevaarlijke koortsen en typhus
heerschen daar in een’ ergen graad, zoodat de
landlieden gebrek aan volk hebben, om de nog op
het land staande vruchten en oogst binnen te halen.’ $

Ongetwijfeld had deze situatie te maken met de
aardappelziekte, een schimmel die zich vanaf !(+%
door heel Europa verspreidde en vele oogsten
vernietigde.% Voor een plattelandsgemeente als
Zwijndrecht had dit enorme consequenties. Mislukte
oogsten leidden tot minder inkomsten en minder
voedsel. Honger en armoede volgden al snel. Dit
waren uiteraard de perfecte omstandigheden voor
allerlei ziekten, die op die manier keihard konden
toeslaan onder de reeds verzwakte bevolking. Naar
schatting stierven dat jaar (* mensen aan allerlei

ziekten, zoals de cholera en de typhus. Ook in
Hendrik-Ido-Ambacht en Heerjansdam heersten
deze ziekten. De tijden moeten dan ook zo heftig
zijn geweest, dat het gemeentebestuur in Zwijndrecht
besloot tot de afschaf)ng van de regel om de klok te
luiden bij een sterfgeval of een begrafenis.
Dit gebeurde op aandringen van de vrouw van
burgemeester Stoop, die ‘dit luiden te aandoenlijk
vond en haren man verzocht dit ernstige
weemoedige niet meer te doen plaats hebben’.&

Cholera
Tussen !(%# en !(%% had Zwijndrecht ieder jaar te
maken de cholera. Het ging in totaal om elf sterf-
gevallen. In december !(%( was er echter een grote
uitbraak in onze gemeente. Zo lezen we dat C. de B.
(de Bont?) een boete van drie gulden kreeg of een
gevangenisstraf van één dag, omdat hij een aan de
bovendorpel van zijn huisdeur gevestigd papier had
weggehaald.' Hierop stond de naam van de
besmettelijke ziekte genoemd, die op dat moment in
zijn huis heerste. We zien dus dat men wanhopig
probeerde de ziekte, die sluipende was in de
Zwijndrechtse straten, in te dammen door de lijders
in isolatie te plaatsen. Echter, dit mocht niet baten.
Zo lezen we in een krantenbericht van een jaar later:
‘Gelukkig is de cholera-epidemie uit deze streken
genoegzaam geweken; alleen te Ridderkerk blijft die
aanhouden. [..] Charlois, Poortugaal en Zwijndrecht
zijn de gemeenten waar die ziekte het hevigst heeft
gewoed. Te Zwijndrecht bezweken er, op eene
bevolking van ruim +&&& zielen, ruim "& lijders.’ (

Volgens deze bron had onze gemeente dus een
behoorlijk zwaar jaar achter de rug. Hierbij moet
wel een kanttekening gemaakt worden. Het inwoner-
aantal dat hier genoemd wordt, is namelijk
schromelijk overdreven. Uit andere bronnen blijkt
dat in die tijd ongeveer tweeduizend mensen in
Zwijndrecht woonden.) In ditzelfde artikel wordt
overigens medegedeeld dat in Heerjansdam op
‘eenen dag zeven [lijders werden] begraven’.
En verderop staat: ‘De buurt, genaamd Develsluis,
[werd] vooral zwaar geteisterd. Er zullen iets meer
dan *& huizen staan, en in dien omtrek zijn er !(
menschen gestorven, *& kinderen verloren vader of
moeder, $ werden hierdoor ouderloos.’ De cholera
was dus in de gehele Zwijndrechtse Waard actief.

In de gra)eken is dit ook duidelijk terug te zien.
Heerjansdam had een zelfde hoeveelheid gevallen/
zieken en doden als Hendrik-Ido-Ambacht, terwijl de
bevolking een derde deel kleiner was (zie gra)ek *).
Procentueel gezien sloeg de cholera zelfs harder toe
in Heerjansdam. Tegelijkertijd zien we dat de ziekte
in de jaren !(%( en !(%' in Zwijndrecht de meeste
schade aanrichtte en dat de gemeente Groote Lindt
nagenoeg onaangetast bleef. Je zou verwachten dat,
nu Zwijndrecht inmiddels een paar keer door allerlei
ziekten getroffen was, men voorbereid zou zijn op
nieuwe uitbraken. Niets was minder waar.

Nog meer cholera
Het jaar !("" was voor de gemeente Zwijndrecht
een heftig jaar met overwegend negatief nieuws.
Uiteraard waren er ook mooie berichten. Zo was
een deel van de spoorweg richting Rotterdam
inmiddels voltooid en kon men een begin maken
met de spoorbrug over de Oude Maas. Het spoor
kon ondertussen al gebruikt worden en dat was
goed voor de handel. Zo lezen we in de
Dordrechtsche Courant van !* mei het bericht dat
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Dood en verderf.
Ziekten in Zwijndrecht (1830-1930)

Maurice de Jongh
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aantal gevallen overleden

Twee gra!eken over de cholera-uitbraak van "#$%.
In gra!ek " zien we het aantal gevallen per dorp links
en het aantal overledenen rechts. In gra!ek & is
gekeken naar het aantal gevallen en doden
per dorp ten opzichte van het totaal aantal gevallen/
doden in de Zwijndrechtse Waard.
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Onze gemeente kent vele dokters. Vaak maken zij al
decennia lang onderdeel uit van onze gemeenschap.
Toch is er veel veranderd in vergelijking met vroegere
tijden. Het Zwijndrecht van voor de oorlog had slechts
een klein centrum en een paar duizend inwoners.
Drie tot vier dokters waren genoeg om de gehele
bevolking van de eerste zorg te voorzien. Zij kenden
dan ook veel van hun patiënten persoonlijk.
Zij stonden midden in de maatschappij als bestuurders
van diverse vrijwilligersverenigingen, zoals het
Groene Kruis en de Bijzondere Vrijwillige Land-
storm. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde deze
situatie volledig. Terwijl het aantal inwoners in hoog
tempo toenam, kwamen er ook steeds meer dokters.
Hadden zij altijd een praktijk aan huis gehad, nu
werden er heuse gezondheidscentra opgericht.
De laatste twintig jaar hebben die een enorme vlucht
genomen. Iedere wijk heeft inmiddels zijn eigen
gezondheidscentrum. Een doktersbezoek is dan ook
veel onpersoonlijker geworden. Patiënten zijn slechts
een nummer en een doktersbezoek wordt bijna per
minuut afgemeten. Voor de mensen die terugverlan-
gen naar de vroegere tijden, volgen hier een aantal
verhalen over dokters in de periode !""#-!$%&.

De oude en jonge Broeksmit
De familie Broeksmit behoorde in de negentiende
eeuw tot de elite van Zwijndrecht. Sinds !'"&
beheerde deze familie de houtzaagmolen De Rietvink.
Deze achtkantige molen was gelegen in Meerder-
voort, dichtbij de later gebouwde spoorbrug over de
Oude Maas. Op deze plek waren naast het gewiekte
gebouw ook een balkengat en diverse opslagplaatsen
aanwezig. De houtkopers en -handelaarsfamilie
werd dan ook zeer gerespecteerd in de Zwijndrechtse
gemeenschap. Onder meer waren er diverse leden
actief in de politiek, bijvoorbeeld als raadslid.
Of dokter. Zo weten we dat Jan Broeksmit (!"((),
zoon van houtverkoper Teunis Broeksmit (!"#'),

heel- en vroedmeester te Zwijndrecht was. Zijn zoon,
Cornelis (!")#), die eveneens dokter was, werd
echter nog bekender. Tussen !"'$ en !"") studeerde
hij in Leiden. Een jaar later werd zijn proefschrift
over
De geschiedenis der pokken in Nederland (!")&-
!""&) gepubliceerd. Na zijn afstuderen keerde
Cornelis terug naar Zwijndrecht. Samen met zijn
vader behandelde hij vanuit de dokterswoning aan
de Rotterdamseweg *% jaarlijks honderden patiënten.

Cornelis Broeksmit heeft veel voor Zwijndrecht
betekend. Zo hielp hij mee bij het oprichten van een
afdeling van het Groene Kruis in Zwijndrecht en van
een vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken
(E.H.B.O). Van eerstgenoemde was hij jarenlang
bestuurslid, terwijl hij bij de tweede in !$!' tot
erelid werd verkozen. In datzelfde jaar vertrok hij
met zijn vrouw Neelina Barendina Rijkée naar
Utrecht,! waar hij als geneesheer en docent aan de
slag ging. In !$(' werd er aan zijn gouden jubileum
speciale aandacht geschonken in een medisch blad."

Een speciaal huis voor een nieuwe arts
In !$#( werd een nieuwe arts aangesteld om het

Zwijndrechtse medische team versterken. Op dat
moment waren de ‘oude’ en ‘jonge’ Broeksmit
evenals dokter Dozy de belangrijkste dokters in
Zwijndrecht. Maar daar kwam dus een nieuwe
gezicht bij. Het was de *&-jarige Pieter Stoutenbeek
uit Overschie, die samen met zijn vrouw Johanna
Anna Kentie naar het dorp kwam. Inmiddels was het
inwoneraantal van Zwijndrecht gegroeid naar
ongeveer zesduizend inwoners. Er was dus
voldoende ruimte voor een nieuwe huisarts. In !$#(
liet Pieter een statige villa aan de Rotterdamseweg
(nummer )#) bouwen, op dat moment één van de
meest prestigieuze straten van Zwijndrecht. Negen
jaar later breidde hij zijn huis uit met een koetshuis
en een stal. Hier zou hij tot !$!$ blijven wonen, tot
hij naar Utrecht vertrok. Dokter Stoutenbeek bleek
ook een deftige en markante man. Met wandelstok,
witte handschoenen en hoge hoed kwam hij bij de
patiënten op bezoek. Wanneer men de dokter
verwachtte, werd altijd een teiltje warm water met
een handdoek en zeep op tafel gezet zodat de dokter
na de inspectie zijn handen kon wassen.# Maar
dokter Stoutenbeek wist ook van aanpakken. Zo
leek in oktober !$#' de cholera opnieuw toe te slaan
in Zwijndrecht. Een arbeider van de Guanofabriek,
de heer P. de Bont, was ziek geworden en vertoonde
alle symptomen van deze besmettelijke ziekte.
Dokter Stoutenbeek werd gealarmeerd en nam
razendsnel allerlei ingrijpende maatregelen. ‘De uit-
werpselen werden zorgvuldig bewaard en in een
daartoe speciaal ingerichte bus ter bacteriologisch
onderzoek naar Rotterdam opgezonden. De man
wordt in zijne woning verpleegd, terwijl de vrouw
en vier kinderen, waarvan de jongste $ maanden,
zich niet op straat mogen begeven. Een voor de
woning geplaatste politiepost houdt daarop toezicht.’
Even verderop in het bericht wordt ook vermeld dat
‘bij wijze van voorzorg is eene muziekuitvoering,
welke heden avond te Zwijndrecht zou plaats
hebben, afgezegd’.$ En het was niet de eerste keer
dat dokter Stoutenbeek zo hard ingreep. In zijn
eerste jaar als arts in Zwijndrecht kreeg hij te maken
met een zeer ernstig ongeval op het rangeerterrein in
de buurt van de spoorweg. Een &*-jarige medewerker
liep over de sporen heen, zich onbewust van het feit
dat men net een paar wagons had losgelaten. Hij
kwam met de wagons in aanraking, struikelde en

kwam onder de wielen terecht. Beide benen raakten
ernstig gewond. Dokter Stoutenbeek was al snel ter
plaatse, vorderde een trein en liet de zwaargewonde
patiënt direct naar Dordrecht vervoeren. Alle
inspanningen mochten niet baten. Het slachtoffer
overleed in het ziekenhuis. Het zegt echter wel iets
over de daaddracht en het vakmanschap van deze
dokter. Overigens ook een leuke wetenswaardigheid
over deze dokter is dat hij in zijn landauer of
koetsje de gemeente door reed. Henk van
Wingerden was zijn koetsier en werd om die reden
dan ook ‘Henk de koetsier’ genoemd. Na het
vertrek van dokter Stoutenbeek mocht Henk als
koetsier aanblijven. De nieuwe dokter Van der
Slikke, die in het oude huis van dokter Stoutenbeek
ging wonen, maakte graag gebruik van zijn
diensten. In periodes van winters weer werd de
koets verruild voor een slee, die eveneens door
Henk de koetsier werd bestuurd.

Dokters in Zwijndrecht.
Verhalen over enkele geneesheren in
Zwijndrecht (1880-1945) Maurice de Jongh

Bouw van de spoorbrug over de Oude Maas in de
periode rond !"##. Op de achtergrond de molen
de Rietvink, die generaties lang in het bezit was van
de familie Broeksmit. Collectie RAD.

De kapitale villa van dokter Stoutenbeek aan de
Rotterdamseweg. Collectie Kees Popijus.

Koetsier Henk van Wingerden in de Landauerkoets
wacht op dokter Stoutenbeek of dokter Van der
Slikke. Collectie HVZ.
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Foto rechtsboven: Het beroemde bord op de locatie waar het Jacobus ziekenhuis moest verrijzen. Collectie Kees Popijus.

Foto rechtsonder: Wethouder Horsman geniet van het zonnetje in het ‘Sterrenbosch’ voor het sanatorium en het Groene
Kruisgebouw. Collectie Bastiaan Los.

Foto’s achterkant: Voorpagina’s van het originele huishoudelijk regelement van het Groene Kruis uit 1902 en van de
Onderlinge Vereeniging Ziekenhuis-verpleging. Collectie Kees Popijus.




