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Exspecto crisin 
Het huisbezoek in de bellettrie 

Inleiding 

Het huisbezoek in de bellettrie ... Hoe be
langwekkend is dat onderwerp eigenlijk? 
Renate Rubinstein was over dit soort 
kwesties, zoals altijd, heel steIlig: 

Ziekte en invaliditeit zijn bij uitstek treurige, 
saaie onderwerpen. Uit mezelf zou ik er niet 
gauw over lezen, want het is somberheid en 
gezeur wat de klok slaat, of het is gekunstel
de opgewektheid en geloof in de Heiland, 
wat haast nog erger is. Je wilt dus twee 
dingen: a. de mensen niet vervelen en b. niet 
liegen.2 

Ziekte zou dus geen prominente plaats in 
de bellettrie verdienen. 3 Het is een opvat
ting die we eerder tegenkomen bij Vest
dijk, in zijn beschouwing 'De zieke mens 
in de romanliteratuur'. Hij noemt daar
voor bovendien nog een andere oorzaak: 

... de ervaring schijnt te leren, dat artsen als 
mens gewoonlijk minder interessant zijn dan 
hun werkzaamheden suggereren. Zij hebben 
geen tijd om interessant te zijn.4 

Niettemin levert een zoektocht naar de rol 
van artsen in de bellettrie heel wat mate
riaal op waarin het huisbezoek een promi
nente plaats inneemt De ware liefhebber 
kunnen wij in dit verband wijzen op een 
driedelige verhandeling in de 'Vaderland
sche letteroefeningen' (1833), die is ge
wijd aan het thema haast tijdens het visi
telopen.5 Dit essay heeft een wat ruimere 
opzet; na enkele algemene impressies 
houden we zoveel mogelijk de gewone 
sequens van de visite aan: het waarschu
wen van de dokter, de tocht naar de patient, 
de aankomst en ontvangst ten huize van de 
patient, het eigenlijke consult, de therapie, 
het afscheid, de betaling en de evaluatie 
door arts en patient. 

Aigemene impressies 

Over de dokter, zijn beroepsuitoefening en 
zijn plaats in de maatschappij wordt ver
schill end geoordeeld, niet aIleen door so
ciologen en historici, maar ook door artsen 
en schrijvers, en in het bijzonder door 

schrijvende artsen. Een van hen was 
Louis-Ferdinand Celine, als auteur be
roemd en verguisd, als antisemiet en col
laborateur vervolgd en bij verstek veroor
deeld, en in totaal ruim tienjaar een goede 
huisarts. Hier beschrijft hij de population 
at risk van dokter Bardamu: 

De morgenkater van de 14000 alcoholisten 
van het arrondissement, al 't slijm en de 
verstopte pisbuizen bij de 6422 druipers die 
hij niet droog had gekregen, 't opspelen van 
de eierstokken bij de 4376 menopauzes, 't 
angstig gevraag van 2266 hoge bloeddruklij
ders, de onverzoenlijke minachting van 722 
gallijders met migraine, de bezeten argwaan 
van 47 lintwormdragers, plus de 352 moe
ders van kinderen met spoelwormen, heel de 
troebele horde, het uitvaagsel van allerhande 
masochisten, eczeemlijders, eiwitpissers, de 
hele mesthoop, hele horden moordenaars, 
dat alles had ie dertigjaar lang over zich heen 
gekregen, van's ochtends tot's avonds was 
dat aan z'n brilleglazen voorbij komen rol
len.6 

Zijn collega uit Dood op krediet zet die 
toon voort: 

Ze willen dat je ze bezighoudt, dat je ze 
opkikkert en interessante praatjes verkoopt 
over hun winden ... hun boeren ... hun kraken
de botten ... dat je verklaringen bedenkt.... 
koortsen ontdekt... maagborrelingen ... datje 
originele ziekten bij ze vindt !. .. Dat je je uit 
de naad werkt... dat je d'r helemaal bij op
gaat... Daar heb je toch je diploma's voor? .. 
( ... ) Wat is een mens? Iemand die geintjes 
maakt over z'n dood, terwijl ie al bezig is te 
kreperen! Ze zijn trouw aan hun druiper, hun 
sjanker, hun teringknobbels. Ze kunnen er 
niet buiten! Een druppelige blaas, een bran
derige anus? 't Kan ze allemaal geen lor 
schelen! Maar als je je genoeg uitslooft, als 
je 't maar boeiend maakt, dan wachten ze 
met doodgaan tot jij er bent.7 

Een andere schrijver-dokter was Simon 
Vestdijk - in Nederland net zo wereldbe
roemd als Celine daarbuiten - die in de 
volgende passage een veel opgewekter 
beeld van zijn werkzaamheden als huisarts 
geeft: 
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Hoe zorgeloos besteeg ik mijn fiets om hen 
en alle anderen te bezoeken! Een tocht door 
de sneeuw naar een afgelegen buurt was een 
avontuur: wat stond mij te wachten, wanneer 
ik na mijn hoomsignaal 'dokter?' de trap of 
de beide trappen had beklommen? Mis
schien weI een volksvrouwtje te bed, met 
schitterende ogen de man herkennend, die in 
smetteloos wit gewaad haar de pols had ge
voeld, de borst beluisterd door haar bloesje, 
haar de mond had doen opensperren. Ais een 
vogel hupte ik huizen in en uit, deuren en 
achterdeuren opende ik met de vrijmoedig
heid van de insluiper. Ik leerde alles van het 
leven. Ik was een met het yolk. WeI een half 
uur achtereen kon ik mij aan een bezigheid 
wijden, waarvoor tot mijn leedwezen geen 
andere naam bestaat dan ouwehoeren. Het 
liefst was ik bij hen aan tafel gaan zitten, om 
nooit meer op te staan. Oude mannen en 
vrouwen stortten hun rommelig hart aan mij 
uit, zagen licht in de duistemis. Zocht ik een 
recept op in mijn bruine boekje, dan mochten 
ze allemaal over mijn schouder gluren, tot de 
kinderen toe. Hadden zij erom gevraagd, zij 
hadden hun eigen recepten mogen uitkiezen, 
of een speld tussen de blaadjes steken. Ik, de 
noodhelper, de engel, de afgod, de halfgod, 
ik, Hercules bij koning Augias, ik genas hen 
met een bruin boekje! De natuur? 0 zeker, 
zeker, ook die genas; maar aangezien ik een 
was met de natuur zo goed als met de geest, 
komt dit op hetzelfde neer. Deze ononder
broken verrukking moet op mijn gezicht te 
lezen zijn geweest, want na elkaar werden 
twee doktersvrouwen op mij verliefd.8 

Dat is nog eens iets anders dan een bum 
out-syndroom! Wat een leven, zeker als je 
van doktersvrouwen houdt (wat Vestdijk 
trouwens niet deed). Overigens was deze 
schrijver-arts maar heel kort waarnemer 
en he eft hij zich nooit als huisarts geves
tigd. 

Naast deze twee inside stories nog een 
drietal visies van buitenstaanders. In het 
eerste citaat schetst Willy Corsari het 
'klassieke', romantische beeld van de 
huisarts, zoals dat nog steeds in doktersro
mans is te vinden. 

En dan begint hij weer de zwerftocht door de 
stad. 
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Straten, lanen, pleinen ... Stadsgewoel en rust 
van buitenwijken. Brede, voomame huizen 
en smalle portiekwoningen. Dikke tapijten 
en uitgesleten traptreden. Bloeiende tuintjes 
en lichtloze kamerhokken. Sinds vijf jaren 
maakt hij nu deze tochten van huis tot huis, 
van bed naar bed, van vertwijfeling naar 
hoop, van genezing naar dood. 

Hij zit in behaaglijke fauteuils en op harde 
stoelen. Hij geeft injecties, hij raadt, troost, 
schertst, liegt, met zijn zachte, rustige stem. 
Hij voelt, ontelbare malen per dag, sinds 
maanden, sinds jaren, het kostbare leven 
kloppen tussen zijn vingers. Vermoeid en 
aarzelend of onrustig en gejaagd, als in een 
vlucht voor iets verschrikkelijks. Door zijn 
uren klinken stemmen: klagende hoopvoIle, 
bange, ijlende, fluisterende ... Hij gaat van 
bed tot bed, van kamer tot kamer. Hij wast 
van zijn handen bloed en vuil en brandende 
tranen. Hij vecht om het leven van uitge
bloeide mensen en van tere, ademloze pas
geborenen. Verder. .. verder ... verder ... Hij 
vermaant en berispt, troost en raadt en glim
lacht.9 

Gustave Flaubert geeft een betrekkelijk 
realistisch beeld van de negentiende
eeuwse plattelandsarts: 

Charles reed in weer en wind de landwegen 
af. Hij at omeletten bij de boeren aan tafel, 
stak zijn handen in vochtige bedden, kreeg 
bij aderlatingen de lauwe straal in zijn ge
zicht, beluisterde het gereutel, keurde de in
houd van potten, stroopte heel wat vuil on
dergoed op. 10 

Bij W.F Hermans tenslotte is de dokter 
verworden tot een gladde, geldbeluste 
handelsreiziger: 

Hij komt voorrijden in zijn Buick, belt aan 
en gaat de trap op zonder te groeten. Met zijn 
koffertje aan de hand, lijkt hij sprekend op 
een man die een nieuw model stofzuiger 
komt demonstreren. Maar de familie van de 
bedlegerige weet weI beter. De gesprekken 
verstommen bij het medicinale binnen
schrijden. 'Hetgaatgoed!' roept onze micro
benjager, de vrome schare toe. 'Het gaat 
uitstekend! Ik sta paf! Nooit zo'n mooie 
zieke gezien!' Binnen drie minuten heeft hij 

zijn wierookstokje op het altaar van Aescu
lapius gebrand en zit hij weer met zijn voet 
op de gaspedaal van zijn Buick. Vijf gulden 
in de bus. Volgende patient. I I 

Het waarschuwen van de 
dokter 

Aan het eigenlijke huisbezoek gaat na
tuurlijk het waarschuwen van de dokter 
vooraf. Tegenwoordig gebeurt dat vrijwel 
altijd telefonisch, maar vroeger kwam ie
mand persoonlijk naar de dokter: een 
dienstbode, een knecht, een familielid, een 
vriend, of nog iemand anders. Bij Toergen
jew wordt zelfs een rijtuig gestuurd om de 
dokter te halen: 

Plotseling ( ... ) komen ze me zeggen, dat er 
iemand voor me is. Ik vraag, wat hij wi!. Hij 
heeft een briefje gebracht, zeker van een 
zieke .. . Nu goed, het is onze kostwinning, dat 
begrijpt U ... WeI, het is een landeigenares, 
die me schrijft, een weduwe; mijn dochter 
sterft, schrijft ze, kom om Gods wil, ik heb 
het rijtuig voor u gestuurd, schrijft ze. - Nu, 
dat is alles goed en weI... maar ze woont 
twintig werst buiten de stad, en het is nacht, 
en de wegen zijn - neen, onbegaanbaar! .. . 
En dan, ze is heel arm, meer dan twee zilver
roebels kan ik niet van haar verwachten, en 
zelfs dat is niet zeker; en misschien krijg ik 
wei aIleen linnen of een zak grutten ... 12 

De dokter heeft kennelijk weinig zin, maar 
uiteindelijk gaat hij toch, want 'plicht gaat 
voor alles, dat begrijpt u: er sterft een 
mens.'12 

Ook in andere gevallen komt de aanvraag 
voor een huisbezoek weinig gelegen, zij 
het dat de redenen van geheel andere aard 
kunnen zijn: 

Bij u langskomen? Maar Monsieur, geen 
denken aan. Ik dineer bij de Minister van 
Handel, voor die tijd moet ik een visite ma
ken, ik ga me zo verkleden; tot overmaat van 
ramp is mijn rok gescheurd en in de andere 
zit geen knoopsgat voor lintjes. Doet u me 
alstublieft een genoegen en komt u niet aan 
de knopen, u weet niet hoe u ermee moet 
omgaan,je kan niet voorzichtig genoeg zijn. 
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Dat knoopsgat zal nog weer extra oponthoud 
geven.13 

Ook Celine' s dokter heeft weinig zin, doch 
geeft daar op rninder fijnbesnaarde wijze 
uiting aan: 

Dertig van die klerelijers heb ik al opgelapt 
vandaag .. .Ik kan niet meer ... Laat ze maar 
hoes ten ! Laat ze bloed spugen! Laat ze maar 
in mekaar donderen! Laat ze mekaar in de 
kont neuken! Laat ze opvliegen, met gas in 
hun reet voor dertigduizend scheten! ... Ik 
geef er geen hoI meer om! ... 7 

Overigens behoeft de dokter niet altijd 
gewaarschuwd te worden; een voorbeeld 
van 'friendly visiting' vinden we bij 
Gontsjarow: 

- WeI dokter! Wat brengt u hier? riep Oblo
mow uit, terwijl hij zijn gast zijn rechterhand 
toestak en met de linker een stoel bijschoof. 
- Het begon me te vervelen, dat u maar 
steeds gezond bent en me niet laat roepen, 
daarom kom ik zelf maar eens, schertste de 
dokter. 14 

De tocht naar de patient 

De tocht naar de patient moet vaak worden 
afgelegd onder barre weersomstandighe
den en over slecht begaanbare wegen: 

Ik ben er maar nauwelijks gekomen, werke
lijk! Ret was een helse tocht: stromen water, 
sneeuw, modder, diepe kuilen, en plotseling 
was er ook nog een dijkdoorbraak - grote 
Hemel! Maar ik kwam er toch! 12 

En deze dokter had nog de beschikking 
over een rijtuig. Charles Bovary (Flau
bert) bezoekt zijn patienten te paard,1O 
dokter Coprosich (Svevo) moet lopen,15 
dokter Jourens (Corsari) neemt de fiets of 
de motor,16 en bij Lawrence is sprake van 
een dokter die zelfs overweegt het open
baar vervoer te gebruikenP Paul Schilt
kamp - de huisarts in De dokter en het 
fichte meisje -legt tijdens zijn waarneem
tijd al zijn vi sites per fiets af; als gevestigd 
huisarts verplaatst hij zich nog uitsluitend 
per taxi.s Meer vermogende collega's be-
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schikken zelf over een automobiel, varie
rend van een naamloos gebruiksvoorwerp 
(maar weI met chauffeur) bij Willy Corsa
ri,9 via de Buick met zijn onmiskenbaar 
patserige uitstraling bij Hermans, II tot het 
superieure vervoerrniddel dat zonder twij
fel een Rolls Royce of een Bentley moet 
zijn geweest, bij Virginia Woolf: 

... laag, krachtig, grijs met eenvoudige, door 
elkaar gevlochten initialen op het portier, 
alsof heraldieke praal ongepast was, daar 
deze man de biechtvader, de priester van de 
wetenschap was; en daar de auto grijs was, 
waren er, om bij de sobere zachtheid te pas
sen, ook grijze bonten, zilvergrijze plaids in 
opgehoopt, om Lady Bradshaw warm te 
houden terwijl ze wachtte. Want dikwijls 
reed Sir William wel zestig mijl of meer om 
buiten de stad de rijken, de gekwelden te 
bezoeken, die het zeer hoge honorarium kon
den betalen, dat Sir William, zeer terecht 
rekende voor zijn adviezen.19 

Overigens verloopt de tocht naar de pa
tient niet altijd onaangenaam. Integen
deel: 

Ik heb hoofdpijn,' zei de oude collega, 'en 
het rijden hindert mij vandaag. Wees zo goed 
in de achtermiddag een buitenpatient voor 
rnij te bezoeken; de dochter van vrouw Sij
mens, te Sprankendel. Een mooie wande
ling. Gij kunt met de koelte terugkomen. De 
meid is zwaar ziek.' 

De opgedragen taak was Witse niet onaan
genaam. Sprankendel was een schilderach
tig gehucht, te midden van lachende heuve
len, terzijde van de grote weg gelegen. De 
wandeling derwaarts mocht een groot uur 
kosten.' 19 

Aankomst en ontvangst 

Ondanks de vaak onmiskenbare dreiging 
van de naderende dood, heeft de aankomst 
van de dokter meestal een weinig specta
cuI air karakter: 

Het is een klein huisje met een rieten dak. De 
ramen zijn verlicht: ze wachten op me. De 
oude vrouw komt me tegemoet, het is een 
eerbiedwaardige vrouw, met een mutsje op! 

«Red mijn dochter, zegt ze, ze sterft.» -
«Maakt u zich niet ongerust, zeg ik, waar is 
de zieke?» - «Komt u maar mee.»12 

Voor de deur yond onze arts de oudste doch
ter, een beeld van gezondheid, bezig een dier 
grote koperen melkkannen te schuren, die in 
heuvelachtige streken op het hoofd gedragen 
worden. 

'Hoe gaat het met Barte?' vroeg hij haar. 
'Olik, dokter; olik,' zei de deeme, haar 

voorhoofd met het buitenste van de hand 
afvegende. 'Heeroom is er bij.' ( ... ) Gerrit 
trad binnen. 19 

Niet altijd dreigt de dood; soms wordt de 
dokter geroepen in verband met een uit de 
hand gelopen ruzie: 

Wimie vluchtte de woning uit en de trap af, 
waar ik hem een gietijzeren braadpan waarin 
een koude varkensrollade in de diepte na
wierp. Iemand - niet Wirnie - waarschuwde 
de dichtstbij wonende arts, en dat was Jan G. 
Hij was zeer snel ter plaatse en nam onder
weg op de trap de varkensrollade en de giet
ijzeren braadpan mede naar boven. Die rol
lade was nog 'prima, mankeert niks aan', 
deelde hij mede terwijI hij deze, in de pan, 
op de met glasscherven bezaaide vloer van 
ons liefdeshok neerzette?O 

Een enkele keer is de arts niet welkom: 

Juan de schaapherder, die trombose in zijn 
linkerbeen had, weigerde hem binnen te la
ten in de bepleisterde hut. 

- De priester heeft tegen me gezegd, dat 
ik niet naar u moet luisteren! U verbiedt mij 
het loopen, aIleen omdat u rnij uit de kerk 
wilt houden. 

Jose, die tevergeefs tegen de gegrendelde 
deur bonsde, schrok van de onthulling. De 
haat achter de barricade was voelbaar. 

- Juan - je weet, dat het levensgevaarIijk 
voor je is! Ik verbied je niet, naar de kerk te 
gaan! Ik heb je enkel gewaarschuwd! Zou ik 
het niet het beste weten? 

- Ik wil niets met u te maken hebben! U 
is een ketter! 21 

Meestal wacht de familie van de zieke 
echter met spanning op de komst van de 
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dokter, zoals hier bij Franz Kafka: 

... de paarden staan stil en rustig; het sneeu
wen is opgehouden; overal is maanlicht; de 
ouders van de zieke komen vlug naar buiten; 
zijn zuster achter hen; ze tillen mij haast uit 
de wagen; van hun verward gepraat begrijp 
ik niets ( ... ).22 

Het consult 

Soms leidt de verschijning van de arts tot 
een acute gedragsverandering, zoals hier 
bij Flaubert: 

... hij had zijn slaapmuts een eind van zich 
afgegooid. Het was een vijftiger, klein, dik, 
met blanke huid, blauwe ogen, een hoog kaal 
voorhoofd, en in zijn oren droeg hij ringen. 
Op een stoe1 naast hem stond een grote karaf 
brandewijn, en van tijd tot tijd nam hij een 
glas om zich moed in te drinken. Bij de 
aanblik van de dokter zakte zijn opwinding, 
en in plaats van te vloeken, wat hij twaalf uur 
achtereen had gedaan, begon hij zacht te 
kermen. 1O 

Dat betekent niet dat het nu ook beter gaat 
met de patient. Ook met het patientje bij 
Celine gaat het niet goed: 

Ik ga naast d'r bed zitten. Ze speelt toch nog 
een beetje met d'r pop. Ik zal 'r eens wat 
opvrolijken. Ais ik wil, kan je best met me 
lachen... Dat grietje is niet ten dode 
opgeschreven... Ze ademt wat moeilijk. .. 
Duidelijk geval van bloedstuwing ... Ik maak 
'r aan 't lachen. Ze krijgt 't er benauwd van. 
Ik ste1 de moeder gerust. ( ... ) Ik leg mijn oor 
op d'r borst, nogal wat gereutel. Maar ach, 
zo dodelijk is dat niet. .. Ik stel de moeder 
weer gerust. Tweemaal dezelfde woorden 
zeggen. Dat breekt je op ... 't Kleine wicht 
heeft weer pret. En begint 't weer benauwd 
te krijgen. Ik moet ingrijpen. Ze loopt blauw 
aan ... Zou ze een tikje difterie hebben? Moet 
misschien onderzocht worden ... Sputumon
derzoek? .. Morgen!. .. 7 

Vast onderdeel van het consult is het licha
melijk onderzoek. Alvorens daartoe over 
te gaan, probeert de arts zijn patient zoveel 
mogelijk gerust te stellen: 
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Maar daar, ondanks al zijn haast, veranderde 
zijn ongenaakbare air, zo groot is de macht 
der gewoonte, en hij was nu eenmaal gewend 
om vriendelijk, ja monter tegenover zijn pa
tienten te zijn. Mijn grootmoeder kennend 
als zeer belezen, wat hij ze1f ook was, beg on 
hij eerst gedurende een minuut of twee, drie 
mooie dichtregels op te zeggen over de stra
lende zomer die we hadden. I3 

Het onderzoek zelf is vaak beladen met 
een zekere mate van weerzin, maar soms 
ook met een mengeling van intimiteit, 
gene en erotiek. Zo beschrijft Gabriel 
GaT(;ia Marquez hoe dokter Juvenal Urbi
no de schone Fermina Daza onderzoekt, 
terwijl haar vader nauwlettend toekijkt: 

Het was niet gemakkelijk te weten te komen 
wie verlegener was, de arts met zijn kuise 
aanraking of de zieke met haar maagdelijke 
zedigheid in haar zijden nachtjapon, maar 
geen van beiden keek de ander in de ogen en 
hij vroeg met onpersoonlijke stem en zij 
antwoordde met trillende stem, allebei ge
spitst op de man die in de halfdonkere hoek 
zat. Op het laatst vroeg dokter Juvenal Urbi
no de zieke te gaan zitten en hij maakte haar 
nachtjapon met de grootste omzichtigheid 
tot haar middel open: de ongeschonden, trot
se borsten met kindertepels schitterden een 
seconde als een steekvlam in de schaduw van 
de alkoof voordat zij ze haastig achter haar 
armen verborg. Onverstoorbaar deed de dok
ter de armen opzij, zonder naar haar te kij
ken, en ausculteerde haar rechtstreeks met 
zijn oor tegen haar huid, eerst op haar borst 
en daama op haar rug.23 

Niet minder adembenemend is de situatie 
die Salman Rushdie beschrijft als dokter 
Aadam Aziz bij zijn patiente Naseem Gha
ni komt, en hij loopt... 

... een ruime slaapkamer in die even slecht 
verlicht was als de rest van het huis, hoewel 
er hier bundels stoffig zonlicht door een bo
venlicht hoog in een muur vielen. Deze duffe 
stralen verlichtten een tafereel dat het op
merkelijkste was dat de dokter ooit had ge
zien: een tableau van een zo weergaloze 
vreemdheid dat zijn voeten opnieuw jeukten 
om naar de deur te gaan. Twee andere vrou-

wen, eveneens met het postuur van beroeps
worste1aars, stonden stram in het licht en 
hie1den elk een hoek van een enorm wit 
beddelaken vast, hun armen hoog boven hun 
hoofden geheven, zodat het laken als een 
gordijn tussen hen in hing. ( ... ) Precies in het 
midden van het laken was een gat uitgeknipt, 
ruwweg een cirkel met een diameter van 
ongeveer vijftien centimeter. 

( ... ) 
Ach, ik begrijp uw verwarring', zei Ghani, 
terwijl zijn giftige glimlach zich verbreedde. 
'Jullie kereltjes die in Europa zijn geweest 
vergeten bepaalde dingen. Dokter sahib, 
mijn dochter is een keurig meisje, dat spreekt 
vanzelf. Zij spreidt haar lichaam niet tentoon 
voor de neus van vreemde mannen. U zult 
begrijpen dat het u niet kan worden toege
staan haar te zien, nee, in geen geval; dien
tengevolge heb ik verlangd dat ze achter dat 
laken zou worden gezet. Ze staat daar als een 
braaf meisje.' 

Dokter Aziz' stem had iets uitzinnigs ge
kregen. 'Ghani sahib, vertel mij hoe ik haar 
moet onderzoeken zonder naar haar te kij
ken?' Ghani bleef glimlachen. 

'Wees zo vriende1ijk nader aan te duiden 
welk deel van mijn dochters lichaam moet 
worden onderzocht. Ik zal haar dan opdracht 
geven het gewenste lichaamsdee1 tegen het 
gat te plaatsen dat u daar ziet. En zo, op die 
manier, kan het worden gedaan.'24 

De volgende maanden en jaren groeit 
Aziz' obsessie voor het verknipte laken en 
de vrouw erachter. Naseem krijgt steeds 
weer andere kwaaltjes, waardoor hij zich 
geleidelijk een beeld van haar kan vormen, 
als een slecht passende collage van losse 
lichaamsdelen. Zo krijgt hij een verrekte 
spier, billen, buik, een borst en uiteindelijk 
haar gezicht te zien. Naseem Ghani wordt 
daama zijn echtgenote. 

De familie voelt zich vaak sterk bij het 
consult betrokken, vooral als het om een 
ziek kind gaat. De volgende passage heeft 
betrekking op de 13-jarige GustaafNagel
hout, sinds enkele weken wanhopig ver
liefd op de blonde Bessie. Hij verwaar-
100st zijn schoolwerk en moet geregeld 
strafregels schrijven ('Abusievelijk meen
de ik ezelsveulen mijn plicht te mogen 
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verzaken '). Op een nacht schrikt hij wak
ker en even later begint hij te braken. 

Toen zijn moeder de kamer binnenrende, en 
kort daarna zijn vader, hing hij half uit het 
besmeurde bed, huilend en ijlend. Ook toen 
de dokter arriveerde, ijlde hij nog steeds; het 
zweet stond op zijn voorhoofd. Er was hoge 
koorts en de dokter beval, dat hij de eerstvol
gende dagen het bed moest houden. Nadat 
hij zich had laten inlichten over het zonder
linge gedrag, dat de patient de laatste weken 
kenmerkte, verklaarde hij dat het hier waar
schijnlijk overspanning betrof. 

'Overspanning?' herhaalde de vader. 
'Waar zou dat joch overspannen van moeten 
zijn? Ais ik nou overspannen was, - maar 
hij? Iedere dag komt hij met een onvoldoen
de thuis! ( ... ),25 

Soms vernemen we uit de tweede hand iets 
over het huisbezoek. Piet Bakker be
schrijft hoe meester Bruis (de verteller) en 
kapelaan de Goey een bezoek brengen aan 
de zieke Ciske de Rat, en van 'tante Jans' 
horen wat de dokter heeft gezegd: 

Tante Jans viel op een stoel neer, geheel 
ontdaan. Ze was zo van de kook, dat ik naar 
de keuken holde om een kopje water te halen, 
dat ze klappertandend leegdronk. 

"t Gaat al over,' hijgde ze. 'He, he - is dat 
schrikken? Ik dacht, dat meneer hier kwam 
voor... je hoe heet dat...? voor als de rooms en 
op hun uiterste leggen!' 

Kapelaan de Goey stak haar zijn grote 
hand toe. 

'Ge kunt gerust zijn, juffrouw,' zei hij 
hartelijk. 'Ik kom den deugniet aIleen als 
ouwe vriend bezoeken. Hoe maakt die woel
waterhetT 

'Niet zo best,' antwoordde tante Jans met 
een beverige zucht. 'De dokter was hier van
middag nog. Hij heb 'm met zo'n ding be
luisterd en hij zegt, dat het toch longontste
king is. Cis heb nou andere medicijnen en 
ook van die druppeltjes om de zenuwen kwijt 
te raken. Assie zo overstuur blijft, wordt het 
niks met de genezing, zegt de dokter.,26 

De platte lands arts bij Kafka krijgt een con
flict met de familie van de patient rond de 
taxatie van de ernst van de ziekte: 
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Maar als ik mijn tas sluit en mijn hand uit
steek naar mijn pelsjas, terwijl de familie bij 
elkaar staat, de vader snuffelend aan het 
rumglas in zijn hand, de moeder, waarschijn
lijk door mij teleurgesteld - ja, wat verwacht 
het yolk eigenlijk? - half huilend op haar 
lippen bijtend en de zuster met een van bloed 
doorweekte handdoek wappert, ben ik toch 
weI bereid onder zekere omstandigheden toe 
te geven, dat de jongen misschien toch ziek 
is.22 

Andere keren levert de diagnostiek weinig 
problemen op en ziet de arts ook niet op 
tegen het meedelen van de - infauste -
prognose: 

Uw grootmoeder wordt niet meer beter, zei 
hij. Het is een attaque veroorzaakt door ure
mie. Op zichzelf hoeft uremie geen dodelijk 
verloop te hebben, maar het geval lijkt me 
hopeloos. 13 

Een enkele maal is een eufemisme op zijn 
plaats, zelfs als de familie de waarheid al 
vermoedt. In het volgende fragment be
wijst de arts dat hij zich bewust is van de 
heilzame werking van positief etiketteren: 

Sir William zei dat hij nooit van 'krankzin
nigheid' sprak; hij noemde het 'gemis aan 
gevoel voor proportie.' 19 

Gewichtig taalgebruik is een ander be
proefd middel om de ernst van de situatie 
(en het onvermogen van de dokter) te ver
hullen. Aan het woord zijn de al eerder 
genoemde heeroom (het familielid dat 
priester is) en dokter Witse: 

'Fusta cum morte pugnabis, , zei hij tot 
Witse. 
'Exspecto crisin. ' antwoordde deze. 1S 

Dat klinkt geleerd, maar in feite heeft de 
dokter geen idee van diagnose, prognose 
of eventuele therapie, en het Latijn waar
toe hij zijn toevlucht neemt, beheerst hij 
niet echt, net zo min als heeroom - dit 
ongetwijfeld in tegenstelling tot de auteur 
zelf, die dominee was. In vertaling (inclu
sief de taalfouten) komt hun dialoog op het 
volgende neer: 

Tegeef zult gij met de dood strijden, ' zei hij 
tot Witse. 
'Ik wacht de sriezis af ' antwoordde deze. 

De afloop boezemt Witse overigens wei
nig belang in, want buiten het huisje van 
de zieke ontmoet hij zowaar Klaartje Don
ze, op wie hij al jaren in stilte vediefd is. 

En dan zijn er natuurlijk situaties waarin 
de interferentie van omstanders en fami
lieleden tot gevolg heeft, dat de arts on vol
doende aandacht aan de patient geeft. Zo 
wordt huisarts Akijn in een roman van 
Willem Brakman afgeleid door de aanwe
zigheid van de aanvaUige Cathalijntje, 
kleindochter van de zieke. Aanvankelijk 
heeft hij de zaken nog redelijk op een rij: 

Tijdens het onderzoek was hij op bepukkel
de, harde en magere dijbenen gestoten, 
veroorzaakt naar het bleek door de prikken 
van de wijkverpleegster, daar Opa ook nog 
suiker had. Een zeer oude demente man dus 
met een dieet, een randverschijnsel, een 
drempelaar noemden zij dat, vertrouwde hij 
Cathalijne, die hem hielp bij het uit- en aan
kleden, fluisterend toe.27 

Akijn spreekt nog meer geruststellende 
woorden en geeft zich vervolgens over aan 
zijn veroveringsdriften jegens Cathalijn
tje; hij mist daardoor een diabetisch coma. 
Grootvader overlijdt zelfs, tot ergernis van 
de toegesnelde dokter: 

Dood, dat was zijn eer te na, dan kon niet, 
dacht hij, zich het blazen en sissen voor de 
geest roepend. Dat was een ademhaling ge
weest om het nog jaren vol te houden, een 
ruim, groot ademen. Hij sloeg zich opeens 
voor het voorhoofd. Verdomd, dat was het 
geweest... das grosse Atmen ... een diabetisch 
coma ... Kussmaul... een coma met het hoofd 
onder de dekens ... een laatste truC.'27 

Zeker in de negentiende-eeuwse literatuur 
staat de diagnose vaak gelijk aan een 
doodvonnis, zonder de mogelijkheid van 
beroep. Een enkele maalleidt de diagnose 
echter tot pure vreugde, zoals in dit geval, 
waarin de zieke te horen heeft gekregen 
dat hij aan een Oedipus-complex lijdt: 
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Verrukt luisterde ik naar zijn diagnose. Het 
was een ziekte die mij tot de hoogste adel
stand verhief. Een grandioze ziekte, waar
mee onze voorouders zich mythologische 
roem hadden verworven. 15 

En tenslotte vinden we bij Willy Corsari 
een beschrijving van een reeks consulten, 
die samen een schoolvoorbeeld vormen 
van een proces van somatische fixatie (in
clusief interne en externe kringloop). De 
liefhebber zij hiervoor verwezen naar 'AI
leen maar Peter' (pp. 144-170).16 

Therapie 

De therapie bestaat vaak uit het voorschrij
yen van huismiddeltjes: 

Hij schreef me het gewone zweetmiddel 
voor en mosterdpleisters ( ... ).12 

Ook Jan G kiest voor een huiselijke aan
pak: 

Ik zat vol met snijwonden van al dat glas, 
waarin ik van de zenuwen nog domweg bleef 
ronddribbelen ook. Op dokter Jan G. zijn 
vraag wat er aan de hand was antwoordde ik 
dat ik 'dood wilde'. 'Dat is altijd de beste 
oplossing,' gat hij toe, terwijl hij mij om te 
beginnen twee kalmerende injecties toedien
de. Meteen vroeg ik of twee spuiten niet te 
veel was, en 'of het kwaad kon'. Maar hij 
was al bezig, stroken kantoorplakband over 
de menigte wonden en wondjes te plakken. 
Geen medische pleisters dus, maar gewoon 
dat doorzichtige spul waarmede men slecht 
sluitende enveloppen extra verzegelt. 'Als 
het ontsteekt dan komje maar langs,' lichtte 
hij zijn werkwijze toe. 'Ga nu maar onder de 
douche, zonder zeep, en dan je bed in. ,20 

Leefstijladviezen zijn eveneens populair. 
Van weI zeer bijzonder kaliber is het ad
vies dat Oblomow - ongevraagd - van zijn 
dokter krijgt: 

- Gaat u naar Kissingen of naar Ems, begon 
de dokter, daar blijft u de maanden juni en 
juli en u drinkt bronwater. Dan reist u verder 
naar Zwitserland of naar Tirol voor een drui
venkuur. Daar blijft u september, oktober ... 
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- Grote hemel, Tirol! fluisterde Ilja Iljitsj 
nauwelijks hoorbaar. 
- Dan moet u ergens heen gaan, waar de 
lucht droog is, Egypte bijvoorbeeld. 

«Welja» dacht Oblomow. 
- Zet uw zorgen en moeilijkheden geheel 
van u af... 
- U hebt gemakkelijk praten, dokter, merkte 
Oblomow op, u krijgt niet zulke brieven van 
een dorpsoudste ... 
- U moet ook niet te veel denken, vervolgde 
de dokter. 
- Niet denken? 
- Nee, geen geestelijke inspanning. 
- En mijn plan om mijn landgoed te reorga-
niseren dan? Nu nog mooier, ik ben toch 
geen houtblok? .. 
- W el, zoals u wilt. Het is mijn taak voor uw 
gezondheid te waken. Ook opwinding moet 
u vermijden, die benadeelt het herstel. Pro
beert u afleiding te zoeken in paardrijden, 
dansen, enige lichaamsbeweging in de bui
tenlucht, aangename gesprekken, vooral met 
dames, zodat uw hart licht en rustig klopt, 
aileen door aangename gevoelens. 

Oblomow luisterde met gebogen hoofd. 
- En verder? vroeg hij. 
- Verder mag u in geen gevallezen, schrij-
yen ... denkt u daarom. Huurt u een villa met 
kamers op het zuiden, zo veel mogelijk bloe
men, veel muziek om u heen, vrouwen ... 
- En wat voor dieet? 
- Eet u geen vlees, liefst niets dierlijks, ook 
geen meelkost of met gelatine bereide spij
zen. Gebruikt u lichte bouillon, veel groente. 
Maar weest u voorzichtig, de cholera waart 
op het ogenblik haast overal rond, dus u moet 
op uw hoede zijn ... Lopen mag u weI een uur 
of acht per dag. Schaft u zich een geweer 
aan ... 
- Lieve God! ... steunde Oblomow, 
- Tenslotte, besloot de dokter, gaat u tegen 
de winter naar Parijs en stort u daar in de 
werveling van het leven, zodat u geen tijd 
hebt om na te denken: van de schouwburg 
naar bals en maskerades, u legt bezoeken af 
buiten de stad, bent omringd door vrienden, 
vrolijkheid, feestgedruis ... 14 

Maar het echte werk bestaat natuurlijk uit 
het zetten van fracturen, het amputeren 
van ledematen en het openen van de buik
holte. Zo beschrijft Marguerite Yourcenar 

een bezoek aan een man die getrapt zou 
zijn door een paard. De dokter besluit tot 
amputatie, 'maar toen de gewonde de arts 
het blad van zijn zaag in het vuur zag 
houden verzamelde hij genoeg kracht om 
te brullen'. Dit doet de arts besluiten toch 
te proberen de breuk te zetten: 

Hij moest met een scheermes de wond open
snijden en er met zijn hand in rondwoelen 
om de beensplinters te zoeken. Vervolgens 
waste hij de oppervlakte ervan met brande
wijn waarvan de smid gelukkig een kruik 
bezat. De vader en de zoon hielpen met het 
klaarmaken van de zwachtels en de spalken. 
( ... ) De arts kwam elke dag, soms vroeg in de 
morgen, soms echter na sluiting van het dis
pensarium, om de wonden te wassen met een 
soort azijn, die ze zui verde van de etter. Later 
bette hij ze met rozenwater om te voorkomen 
dat ze te veel uitdroogden en dat de randen 
gingen ontsteken.28 

De patient overleeft de behandeling en de 
arts legt zijn laatste vi site af 'met het ge
voel dat hij die geluksgodin met zich had 
gehad zonder wie alle bekwaamheid nut
teloos is.' 

Niet altijd vervult de dokter echter een 
heldenrol. Toen de vader van Roald Dahl 
14 jaar was, viel hij van het dak terwijl hij 
bezig was een paar losgeraakte pannen 
goed te leggen. Hij brak zijn linkerarm 
onder de elleboog. Helaas was de ijlings 
gewaarschuwde dokter 'zo dronken dat hij 
de gebroken elleboog voor een ontwrichte 
schouder aanzag': 

'Die hebben we zo weer op zijn plaats!' riep 
hij uit. Twee mannen werden van de straat 
binnengeroepen om te helpen trekken. Ze 
kregen de opdracht mijn vader om zijn mid
del te pakken terwijl de dokter de pols van 
zijn gebroken arm vastgreep en schreeuwde: 
Trekken, mannen, trekken! Zo hard als je 
kunt.' Het uiteindelijke resultaat van deze 
behandeling was, dat de arm geamputeerd 
moest worden.29 

Betaling 

De betaling van de dokter gaat gepaard 
met verstolen gebaren, diffuse, onuitge-
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sproken opvattingen, en wederzijdse ge
voelens van gene. 

Maar reeds had deze het hoofd afgewend om 
zich niet op te dringen, en verliet het vertrek 
op een onnavolgbaar vlotte wijze, het over
eengekomen honorarium dat hem werd 
overhandigd doodsimpel aannemend. Hij 
leek het niet te zien; en wijzelf vroegen ons 
heel even af of wij het hem wei hadden 
overhandigd, met zulk een soepele vinger
vlugheid had hij het weggegoocheld, zonder 
daarmee afbreuk te doen aan zijn veeleer nog 
toegenomen gewichtigheid van groot con
sulterend arts gestoken in een lange geklede 
jas met zijden revers, het fraaie gelaat vol 
nobele deemis.' 13 

C ... ) zeer handig stak hij het vijfroebelbiljet 
tussen de omslag van zijn mouw, terwijl hij 
droog kuchte en een andere kant op keek. 12 

Hij pauzeerde even en zeide toen: 'En geef 
mij maar tien gulden.' Ik zeide dat ik wei 
even een giro-chequeje zoude uitschrijven, 
maar dat ging niet door: 'Nee, ik heb het 
liever contant.' Een dokter die meteen geld 
wilde zien, hoe was het mogelijk! C ... ) En een 
dokter, een humanitair persoon dus, die met 
zijn praktijk wat centen wilde verdienen, dat 
was toch een schande? Ik was nog steeds een 
800rt socialist, en men gelooft helaas wat 
men dag in dag uit om zich heen hoort. C ... ) 

Ik wist in de ravage mijn portemonnaie te 
vinden en gaf dokter Jan G. zijn tientje. Het 
was niet veel, zelfs toen niet, want ik heb het 
over ruim dertig jaar gel eden. 20 

De beloning varieert sterk: naast het tientje 
van Jan G bij Reve en de vijf gulden van 
de naamloze microbenjager bij Hermans 
worden als betalingen onder meer ge
noemd: twee zilverroebels, linnen of een 
zak grutten (Toergenjew), een goudpeso 
(Garria Marquez), een goudstuk (Tol
stopa) en 75 franken in munten van veertig 
stuiver (Flaubert); in het laatste geval zou 
de dokter bovendien voortaan elkjaar met 
kerstmis een kalkoen krijgen. De absolute 
top vinden we in 'Koning van Katoren' 
van Jan Terlouw: 

We moeten ze per woord betalen. Een tientje 
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per woord. Ais hij zegt 'goedemorgen me
vrouwtje' ben je al twintig gulden kwijtY 

Of de dokter er rijk van wordt, varieert 
eveneens. Bardamu en Jan G in ieder geVal 
niet,620 maar de dokter van Natasja houdt 
aan haar ziekte in totaal duizend roebel 
over,3° en dokter Ruardi (Busken Huet) ... 

... verdient met zijne praktijk geld als water 
en heeft bovendien fortuin van zichzelven en 
van zijn vrouW.32 

Ook dokter De Raai (Corsari) is een wel
gesteld man.9 Overigens vragen sommige 
huisartsen niet altijd om betaling, ZOalS de 
kankerende Bardamu bij Celine en de 
idealistische Addy van der Welcke bij 
Couperus.633 

Evaluatie van het consult 

Ziekte opent de ogen. Het maakt haar
scherp duidelijk wie je vrienden zijn. Het 
invoelingsvermogen van de artsen rond 
het sterfbed van de grootmoeder doet 
Proust haast in lyriek uitbarsten, zoals in 
zijn beschrijving van dokter Dieulafoy: 

Zijn rustige tred en zijn vietheid gaven te 
kennen dat hij, al wachtten hem nog honderd 
visites, niet gehaast wilde schijnen. Want hij 
was de tact, het begrip en de goedheid in 
persoon. Deze eminente man is niet meer. 
Andere artsen, andere hoogleraren hebben 
hem mogelijk geevenaard, overtroffen mis
schien. Maar de 'rol' waarin hij door zijn 
kunde, zijn fysieke gaven en zijn hoge
schooltraining triomfen vierde be staat niet 
meer, bij gebrek aan opvolgers in staat die 
rol te vervullen. 13 

Gerard Reve is eveneens ingenomen met 
het verloop van het consult: 

Toen in mijn woning orde en rust tijdelijk 
waren teruggekeerd, dacht ik na over de 
onbekende dokter. Mijn ergemis over zijn 
'inhaligheid' verkeerde in bewondering: je 
ving toch geen stuiver als je op je geld ging 
wachten? En hoeveel artsen in West-Europa 
raapten op de trap een rollade en een braad
pan voor je op? Niet zo heel veel, dacht ik. 

Maar het gebruik van gewoon kantoorplak
band in plaats van echte pleisters of echt 
verband imponeerde mij nog het meest; hij 
moest weI een sober levend man zijn, in 
waarheidsliefde opgevoed, wars van elke 
luxe, en vol plichtsbesef ook. Ik besloot hem 
tot mijn huisarts te benoemen, als zijn zie
kenfondspraktijk er nog iemand bij kon heb
ben en niet 'vol' was, maar dit was niet het 
geval.20 

Ook de farnilieleden zijn vaak tevreden, 
omdat in de regel hun ongerustheid is weg
genomen. Ais dank krijgt de huisarts soms 
een maaltijd (Flaubert) of drank (Celine) 
of een kus op de hand van El medico 
prodijioso (De Vries). Het huisbezoek bij 
Flaubert, Garria Marquez en Rushdie 
krijgt een apart staartje: het levert de dok
ter een echtgenote op. 

Maar waar tevredenheid meestal hoog
tij viert, is een teleurstelling soms onver
mijdelijk. Zeno is woedend op de huisarts 
die zijn vader bezocht: 

... weinig mensen op de wereld zijn die zo'n 
hevige antipathie bij mij opwekken als dok
ter Coprosich. Hij leeft nog steeds: een afge
takeld mannetje, maar omringd door de 
hoogachting van de hele stad. Als ik hem zo 
minnetjes en onbeholpen over straat zie suk
kelen, op zoek naar een beetje beweging en 
frisse lucht, komt ook nu nog telkens die 
afkeer in me Op.lS 

Het verhaal van Kafka heeft een bijna apo
calyptische afloop. Aan het eind van het 
huisbezoek dringt de familie en masse op. 

En daar komen ze, de familie en de oudste 
mensen uit het dorp en kleden mij uit; een 
schoolkoor met de onderwijzer aan het hoofd 
staat voor het huis staat en zingt een uiterst 
eenvoudige mel odie op de tekst: 

Kleed hem uit, dan zal hij je genezen 
En als hij je niet geneest, dood hem dan! 
't is maar een dokter, 't is maar een dokter! 

De farnilie draagt hem vervolgens naar het 
ziekbed van de jongen. 

'Weet je', hoor ik in mijn oor fluisteren, 
'mijn vertrouwen in jou is zeer gering. Je 
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komt ook maar aanwaaien, je komt niet op 
je eigen benen. In plaats van mij te helpen, 
benauw je mij nog in mijn doodsbed. Het 
liefst zou ik je je ogen uitkrabben.' 'Juist,' 
zeg ik, 'het is een schandaai. Maar ik ben nu 
eenmaal dokter. Wat moet ik doen? Heus, 
het is voor mij ook niet gemakkelijk.' 'Zou 
ik met dergelijke verontschuldigingen ge
noegen moeten nemen? Ach, ik moet weI. 
Altijd moet ik maar met alles genoegen ne
men. Ik kwam met een mooie wond op de 
wereld; dat was mijn hele uitrusting.' 'Jonge 
vriend,' zeg ik, 'jouw fout is, dat je blik niet 
ruim genoeg is. Ik, die in iedere ziekenkamer 
heinde en ver, ben geweest, ik zeg: je wond 
is niet zo emstig. In een scherpe hoek, met 
twee slagen van het houweel gemaakt. Me
nigeen biedt zijn zij aan en hoort nauwelijks 
het houweel in het bos, en nog veel minder 
dat het dichter bij hen komt.' 'Is dat heus 
waar, ofbedriegje mij in mijn koorts?' 'Het 
is werkelijk waar. Op mijn erewoord van 
officiele dokter.' En hij geloofde het en werd 
stii. 22 

De dokter maakt van de gelegenheid ge
bruik om te vluchten, terwijl 'het nieuwe, 
maar onjuiste gezang der kinderen' nog 
hoorbaar is: 

'Verheugje, zieken, 
De dokter is bij jullie in het bed gelegd!,22 

Tot slot 

Het huisbezoek betreft vooral twee hoofd
rolspelers, de huisarts en de patient, met de 
familie soms als publiek. Beiden krijgen 
er in de bellettrie driftig van langs. Ciiiine 
kapittelt de patienten (etterbakken en zei
kers), terwijl Vestdijk en Hermans een 
weinig opwekkend beeld van de dokter 
schetsen (dom, ijdel, praalhans, op seks 
belust). De ontmoeting tussen be ide per
sonages heeft dan ook veel weg van een 
ritueel, een toneelstuk, een klucht, een me
lodrama, een soap-opera of een stuiversro
man. 

Wat is nu de moraal van dit aIles? In 
bijna aIle geciteerde werken houdt de dok
ter niet erg van zijn patienten of houdt de 
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patient niet erg van zijn dokter. En als dat 
weI het geval is, overlijdt de patient aan 
een dodelijke ziekte, of komt er een huwe
lijk van. Een situatie waarin huisarts en 
patient als gewone mensen met elkaar om
gaan, is kennelijk zelden de moeite waard 
om te beschrijven. 

Optimisten zullen daarin wellicht een 
bewijs uit het ongerijmde zien voor de 
stelling dat het in de praktijk meestal zo 
slecht nog niet gaat. 

Dankbetuiging 
Met dank aan drs. W. van Royen voor haar 
talrijke suggesties. 
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'Wilt u ook iets drinken?' 
Ik beken dat ik geen trek heb. 

Ans drinkt zelf wei iets. Ze schenkt zich wat 
in uit een fles brandspiritus en drinkt dat met 
grote slokken op uit een waterglas, half om 
half met cola. Ze doet dat niet stiekem of ge
geneerd, maar gewoon vanuit de plastic 
literfles die daar nadrukkelijk felblauw ge
kleurd tussen ons op tafel staat. Ze voelt 
zich niet goed, zegt ze, en daarom is ze op 
haar pan to ffels naar de bakker aan de over
kant gelopen en heeft ze aan de 
bakkersvrouw gevraagd of die de dokter 
mm spoed wilde bellen. 

Het rare is, dat ik daar eigenlijk niet echt 
kwaad om ben. Natuurlijk mis ik nu mijn spe
cialistenpraatje in het ziekenhuis en is de 
betekenis van mijn aanwezigheid als huis
arts bij deze mate van dronkenschap op zijn 
minst twijfelachtig. Wat mij in hoge mate in
triQeert, is het bizarre gedrag van Ans, dat 
volstrekt tegengesteld is aan alles wat ik tot 
nu toe van haar wist. 

Ik ben nu bijna 23 jaar haar huisarts. De 
kleine Ansje was een verlegen kind, dat als 
jongste dochter een beetje verwend werd. 
Ze had moeite met leren en volgde bijzonder 
onderwijs. Daarna werkte ze een paar jaar in 
het bejaardenhuis. Acht jaar geleden trouw
de ze met Karel, taxichauffeur en veel van 
huis in verband met zijn beroep. De twee be
vallingen gingen vlot en met de kinderen zijn 
er !leen buitengewone problemen. AI die ja
ren kon ik goed met haar opschieten; zij had 
kennelijk veel vertrouwen in mij en dus voel 
ik me, zelfs onder deze absurde oms tan dig
heden, heel zorgzaam voor haar. 

Wat is hier nu eigenlijk aan de hand, de laat
ste maanden? 

Aanvankelijk waren het de buikpijn, de ge
stoorde leverfuncties, de maagklachten, de 
slapeloosheid, later het bier, de sherry, de 
toenemende verloedering en mijn pogingen 
om met gesprekken en librium het tij te ke
ren. Er volgde een verwijzing naar het 
Consultatiebureau voor Alcoholisme, het 
CAD. Veel heeft het niet uitgehaald. Het 
drankgebruik veranderde niet. De verzorging 
van de kinderen laat intussen te wensen 
over en de toestand is nog slechts aanvaard-
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baar, dankzij de in de buurt wonende oma. 
Noch aan mij noch aan de medewerker van 
het CAD is het echter gelukt om ook maar 
een spoor van de waarheid van Ans aan het 
licht te brengen. 

Die brandspriritus bevait me niet. Volgens 
mij ga je dood als je daar te veel van drinkt, al 
weet ik niet predes wat een mens aankan. 
Ik kom in actie en raadpleeg mijn lijstje num
mers en adressen. 

De rituele dans die voigt, zal iedere huis
arts bekend zijn. De functionaris van het 
Riagg acht dit niet op zijn terrein liggen - 'oh 
nee, zeker geen 185' - omdat alcoholisme in 
het spel is, en verwijst naar het CAD. De 
CAD-functionaris kent Ans van eerdere be
zoeken en betwijfelt de zin van een nieuw 
bezoek, zeker nu er sprake is van herhaald 
misbruik. Ze kan voor een crisisopname in 
aanmerking komen, maar dan moet ze dat 
wei zelf willen. Hij zal haar vandaag nog be
zoeken. Van de spiritus is hij niet erg onder 
de indruk. Karel blijkt ook nu weer onbereik
baar, dus beveel ik de kinderen maar aan in 
de zorgen van oma, waarna ik bezorgd het 
pand verlaat. 

De CAD-man he eft geen succes. 
S Nachts is Ans aileen en steekt zij de boel 
in de brand. Ze komt er gelukkig goed vanaf 
en na een paar dagen zit ze alsnog in de alco
holkliniek. 

Geleidelijk aan komt dan de waarheid aan 
het licht over de allange tijd bstaande seksu
ele mishandeling van Ans en de kinderen 
door echtgenoot Karel. De buurtbewoners 
horen het ook. Op een ochtend zie ik de taxi 
van Karel voor zijn deur staan met ingesla
gen ruiten. 'Pedofiel'is erop gekalkt, met 
grote witte letters. 

Ik had het kunnen weten. 
Ruim 23 jaar geleden deed ik mijn eerste 

indrukken op als assistent in een plattelands
praktijk. De crux van die praktijk heette 
Klaartje: vrU'wel dagelijks vroeg deze moeder 
van een groot gezin een visite aan. Altijd 
was het spoed en altijd was er een onbenulli
ge aanleiding. We hadden de gewoonte om 
daarover niet in discussie te gaan, maar leg
den de visite zonder morren af. We hadden 

het idee dat we daar goed aan deden, al be
grepen we het bizarre gedrag van Klaartje 
niet. Volgens mijn leermeester behoedde je 
zwak gestructureerde patienten als Klaartje 
door deze ondersteuning voor een dreigen
de desintegratie. Hij vond dat een taak voor 
de huisarts en heeft daar zelfs op een inter
nationaal huisartsencongres een voordracht 
over gehouden. 

Over incest en mishandeling werd des
tijds nog niet gesproken. Veellater bleek dat 
echter wei het probleem in het gezin van 
Klaartje, toen de oudste dochter een steni
sche suiCidepoging deed en uiteindelijk het 
verziekte systeem van het ouderlijk huis aan 
het licht bracht. 

In de casus van Ans komen drie hulpverle
ners ter sprake. De sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundige van het Riagg, die doorver
wijst en geen verantwoordelijkheid neemt, 
de CAD-man, die laat kiezen tussen 'buigen 
of barsten', en ikzelf als huisarts. Vanwege 
mijn permanente relatie met de patient kan 
ik niet kiezen voor een afwijzende of con
fronterende opstelling. 's Nachts ben ik 
immers weer de eerste die bij de brand ge
roepen wordt en dan moet ik mijn patiente 
verzorgen en troosten. Integrale zorg, conti
nu aanwezig ... 

Wat dreigt, is dat je op die manier een 
deel wordt van het systeem. Misschien is 
dat ook wei de oorzaak dat ik, na zoveel ja
ren ervaring en ondanks aile publiciteit over 
het onderwerp, nu toch nog over de waar
heid heen keek. 

G.J.H. Neomagus 
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Een drukke weekendwaarneming. Tegen 11 
uur 's avonds telefoon: of ik onmiddel/ijk 
naar het woonwagenkamp wil komen. Het 
dochtertje van drie is in de loop van de dag 
niet goed geworden. Op mijn verzoek het 
kind in een deken te rol/en en naar mij toe te 
komen, krijg ik als commentaar: 'Ik hoor het 
ai, geen zin om langs te komen '. Oat is juist, 
het is 20 minuten rijden naar het kamp. 

'We hebben geen vervoer. ' Ik probeer 
nog: 'Uw buurman ook niet?', maar nee, ik 
moet erheen. Bij aankomst blijkt het terrein 
vol te staan met gebruiksklare automobielen. 

In de woonwagen ontwaar ik door een 
dikke mist van sigaretterook een groot 
aantal mannen, omringd door lege 
bierflessen. ledereen staat met de rug naar 
mlj toe, vastgekleefd aan de televisie. Ik 
vraag naar het patientje. Niemand draait zich 
om, maar er wordt gewezen naar een 
pluchen bank. In de hoek ligt een kind onder 
een slaapzak, de moeder ernaast. Eveneens 
aan het televisiebeeld gekluisterd. Ik stoor. 

Hetero-anamnese Ie vert het volgende op: 
het kind, een meisje van 3, was al de hele 
dag hangerig, maar heeft in de loop van de 
middag gloeiende wangetjes gekregen. Ze 
wilde ook niet eten. Ze had koorts, dacht de 
moeder, maar er was geen thermometer in 
huis. Een van de bezoekers had in de loop 
van de avond gevraagd of ze al een dokter 
hadden geroepen. Reden om dat alsnog te 
doen. 

Mijn humeur wordt er door deze 
informatie niet beter op. Ik verzoek het 
bezoek om niet meer te roken en om de 
lege flessen - vanwege de stank - buiten te 
zetten. oaarmee heb ik het feest verpest. 
Mokkend verlaat men de wagen. 

Bij onderzoek vind ik het gedrag van het 
kind vreemd: het kijkt me niet aan en het 
blijft in de houding hangen waarin ik het 
neerleg; het verzet zich niet, het huilt niet, 
het reageert nergens op. Temperatuur: 
38.2'C rectaal. Hart en longen geen 
afwijkingen. Abdomen soepel, onpijnlijk, 
normale peristaltiek. Klieren niet palpabel. 
Oren geen afwijkingen. Keel iets rood 
misschien. Tonus wat slap? Motoriek 
weinig, wat lijzig? 

Een diagnose kan ik niet stel/en. Ut 
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aJiquid fit: paracetamol kindersuppen. Ik 
verzoek de ouders te bel/en als er iets zou 
veranderen. Ze hebben geen zin om nog 
helemaal naar de nachtapotheek te gaan 
voor het recept. Met de pest in ga ik naar 
huis en naar bed. Middernacht. 

Ik kan de slaap niet vatten. Van ergernis. En 
misschien ook, doordat ik geen diagnose 
heb kunnen stel/en, terwijl er toch wat 
onheilspel/ends school in het totale gebrek 
aan reageren van het kind. Door mijn 
woelen gewekt, vraagt mijn vrouw wat er 
aan de hand was. Ik lucht mijn gemoed en 
leg uit waarover ik me ongerust maakte. Ze 
zegt: 'Ik zou nog maar eens gaan kijken, 
want zo slaap je toch niet. ' 

Ik bel het kamp. 
Oat valt niet goed. Of ik gek ben om 

midden in de nacht te bel/en? Langskomen? 
Ze vinden het raar, maar het kind slaapt nog 
niet, wat dat betrof geen probleem dus. 

Ik er weer heen. Weer nakijken: het kind 
lijkt zieker; temperatuur 39.8'C. Het geeft 
geen sjoege, of toch wei bij het optil/en van 
de kin? Is dat pijnlijk? Nekstijf? Is het draaien 
van het hoofd gevoelig? Nee, het valt mee. 
Maar zo durf ik het niet achter te laten. 

Het ziekenhuis gebeld. De nachtportier. 
Van nachtportier naar nachthoofd. 'Een 
kinderarts in huis?' 'Nee. Wei de chef de 
clinique. Moet dat nul Kan het niet tot 
morgen wachten?' 'Hal/o met ... Wat? Nu?' 
'Alsjeblieftl' 

In het ziekenhuis fleurt het meisje op. 
Weliswaar heeft ze nu 40'C koorts, maar ze 
kJimt, ineens wat alerter, zelf op de 
onderzoektafel. Behalve het rode keeltje 
vindt de chef de clinique ook geen 
afwijkingen. Het rare gedrag is minder 
opvallend. Heeft ze nu wei of geen 
nekstijfheid? Ze is nog wei wat gevoelig 
daar, maar duidelijk is het niet. 

De chef de clinique wil het kind wei een 
nachtje in observatie houden, maar echt 
nodig vindt hlj het niet. Voortaan maar niet 
zo gauw in paniek. Ga maar rustig slapen; je 
hoort nog van ons '. 

En dat gebeurt ook; de volgende ochtend 
om 7 uur belt het hoofd van de afdeling: 

'Col/ega, ik wil je toch berichten dat het niet 
zo gek was om dat kind vannacht op te 
nemen. Vanochtend vroeg werd het 
plotseling slechter. We hebben zojuist een 
lumbaalpunctie gedaan: de liquor zit 
stampvolleukocyten. ' 

Waarom is dit huisbezoek mij al die jaren 
bijgebleven? Wat leerde ik ervan? 

In de eerste plaats dat ergernis slecht is 
voor je oordeelsvermogen: had de cursus 
'hoe ga ik om met mijn aggressieve 
gevoelens' toen bestaan, ik had er meteen 
op ingeschreven. oaarnaast heeft het mij 
een heiJig respect bijgebracht voor het 
befaamde 'niet pluis '-gevoel. Had ik dit 
telefonisch afgehandeld, dan vrees ik dat ik 
pas in een heellaat stadium door de ouders 
zou zijn gealarmeerd. Zelf kijken was dus 
essentieel, zeker de tweede keer. 
Conclusie: niet zeker van je zaak: ga kijken. 
En wees niet gauw zeker. 

Dr W.W. Oosterhuis 
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