Jan Egens van Iterson (1842-1901) keldergraf 86, vak A
Hoogleraar heelkunde en een bekwaam chirurg
Personalia
Geboren: 11 december 1842 te Waspik
Zoon van: Johannes Adrianus van Iterson en Neeltje Johanna Gerardina Vermeulen
Gehuwd met: Cornelia Jacoba Sophia Viruly op 1 juni 1870 te Leiden
Overleden: 23 april 1901 te Leiden
Begraven: 29 april 1901
Samenvatting
Jan Egens van Iterson wordt in 1842 geboren als oudste in een gezin van zestien
kinderen, waarvan er acht op jonge leeftijd overlijden. Na het gymnasium gaat hij in
Leiden medicijnen studeren, een studie waarin zijn voorliefde voor de chirurgie steeds
meer gestalte krijgt en die hij afsluit met drie summa cum laude promoties.
Hij is eerst twee jaar assistent bij de hoogleraar
Krieger, dan enkele jaren zelfstandig arts, die zich
als consulent regelmatig laat inroepen bij lastige
operaties, en wordt vervolgens assistent bij de
hoogleraar heelkunde Polano.
Als Polano overlijdt, wordt Van Iterson in 1878
zijn opvolger als hoogleraar in de heelkunde. In
die periode hebben operaties vaak hinder van
wondinfecties, die de dood tot gevolg kunnen
hebben. Van Iterson specialiseert zich in het
voorkomen en behandelen van dit soort infecties.
Hij is een goed docent en onderzoeker. Zijn buikoperaties zijn zeer succesvol.
In 1870 treedt Jan Egens van Iterson in het
Portret van Jan Egens Van Iterson
huwelijk met Cornelia Jacoba Sophia Viruly. Het
echtpaar krijgt drie kinderen en woont eerst twintig jaar op het Noordeinde en vanaf
1890 op het Rapenburg.
Van Iterson werkt in het Academisch Ziekenhuis aan de Steenstraat. In 1893 krijgt
hij de beschikking over een prachtige nieuwe operatiekamer. Verder is de apparatuur
in dit ziekenhuis niet altijd up-to-date. Zo wordt pas betrekkelijk laat een röntgenapparaat aangeschaft.
In 1899 moet Van Iterson een operatie ondergaan. Hoewel deze ingreep geslaagd
is, komt Van Iterson twee jaar later op 58-jarige te overlijden. Hij wordt geroemd om
zijn heldere betogen en afgewogen oordeel. In 1902 wordt hij geëerd met een borstbeeld bij de ingang van het Academisch Ziekenhuis.

Volledige versie
Ouderlijk gezin
Jan Egens van Iterson wordt op 11 december 1842 in Waspik geboren als oudste kind
van Johannes Adrianus van Iterson (1802-1868) en Neeltje Johanna Gerardina
Vermeulen (1824-1871). Het grote leeftijdsverschil tussen zijn ouders is opvallend.

Geboorteakte

Hij is de oudste van een groot gezin waarin zestien kinderen worden geboren, waarvan
er acht jong overlijden. Op 5 januari 1844 wordt een tweede zoon (Gerrit) geboren, die
echter na twee maanden overlijdt. Op 15 september 1845 wordt in het gezin Van
Iterson - Vermeulen opnieuw een zoon geboren: Frederik Hendrik Gijsbertus, die op
driejarige leeftijd overlijdt. Na deze drie zonen wordt op 19 december 1846 een dochter
geboren. Maar opnieuw wordt het gezin door rampspoed getroffen, want zij komt
levenloos ter wereld en zal naamloos blijven.
In 1949 slaat het noodlot wederom toe als op 23 juni weer een dochter levenloos
wordt geboren. Opnieuw komt er een zoon als op 14 april 1851 Neeltje bevalt; deze
krijgt de namen van zijn overleden broer: Frederik Hendrik Gijsbertus. En voor de vijfde
keer worden Johannes en Neeltje in rouw ondergedompeld als ook dit kind overlijdt,
na slechts negen maanden geleefd te hebben.
Dan volgen op 25 juli 1852, 4 maart 1854 en 15 september 1855 de geboortes van
de dochters Catharina Justina, Justina Catharina en Wilhelmina Jacoba. Daarna komt
het tiende kind als op 13 januari 1857 Jacob Anton Cornelis wordt geboren. Deze
laatste wordt slechts een half jaar. Neeltje raakt steeds weer snel in verwachting en er
komen nog zes kinderen: Maria Jacoba Adriana (23 april 1858), Johannes Adrianus
(25 juli 1859 en na negen maanden overleden), Johannes Cornelis Gerrit (16 februari
1861), Cornelia Margaretta Senobia (10 januari 1863 en na vier jaar overleden),
Johannes (31 januari 1864) en Netje Johanna (22 mei 1866).
Jan Egens groeit dus op in een groot gezin, waarvan hij de oudste is en dat zwaar
getroffen wordt door kindersterfte. Hij is drieëntwintig als zijn jongste zusje Netje
Johanna wordt geboren. Zelf is hij dan al een aantal jaren het huis uit.

Opleiding
Na het gymnasium in Leiden en Gorichem te
hebben bezocht, gaat Jan Egens in Leiden medicijnen studeren. Tijdens zijn studie blijkt zijn grote
voorliefde voor de chirurgie en in 1866 wordt hij
assistent van Frederik Willem Krieger, de hoogleraar heelkunde [ook op Groenesteeg begraven].
Op 10 oktober 1867 promoveert Van Iterson
magna cum laude tot doctor in de medicijnen op
de dissertatie Verslag der heelkundige kliniek aan
de Leidsche hoogeschool gedurende den cursus
1866-1867. In dat jaar zijn 81 patiënten opgenomen en in de polikliniek 844 behandeld.
Op 13 januari 1868 vindt een tweede promotie
plaats, eveneens magna cum laude, tot artis
obstetriciae, en tenslotte volgt nog een derde proFrederik Willem Krieger
motie tot chirurgiae doctor, ook weer magna cum
laude. De twee laatste promoties zijn gebaseerd op Stellingen.
Arts in Leiden
Na zijn studie vestigt Van Iterson zich als arts in Leiden, waar zijn hulp vooral wordt
ingeroepen bij inwendige ziekten, maar ook als consulent in moeilijke gevallen van
chirurgische en verloskundige aard. Daarmee doet Van Iterson de nodige praktische
ervaring op en wordt hij in medische kringen bekend als een betrouwbaar raadgever,
die zich geheel wijdt aan het heil van zijn patiënten.
Hij assisteert de hoogleraar Machiel Polano, die in 1869 de opvolger is van
professor Krieger die om gezondheidsredenen ontslag moest nemen, bij het klinisch
onderwijs en geeft ook onderwijs in de “chirurgische oefeningen op het cadaver”.
Hoogleraar (1)
Als in 1878 professor Polano overlijdt, is het dan ook niet verwonderlijk dat de 36-jarige
Van Iterson benoemd wordt tot zijn opvolger. In eerste instantie krijgt hij dezelfde
leeropdracht als zijn voorganger, namelijk om onderwijs te geven in de heelkunde, de
gerechtelijke geneeskunde en de geneeskundige politie. Van de gerechtelijke geneeskunde en geneeskundige politie wordt hij tien jaar later ontheven, iets waar hij al lang
op had aangedrongen, en gaan deze taken over naar de hoogleraar pathologische
anatomie, Siegenbeek van Heukelom [ook op Groenesteeg begraven].
Op 26 februari 1879 houdt Van Iterson zijn inaugurale rede, getiteld “Over de
noodzakelijkheid en de hulpmiddelen der kritiek in de geneeskunde”.
Van Iterson leeft in een voor de chirurgie boeiende tijd met nuttige uitvindingen. Als
Van Iterson met de chirurgie begint bestaat wel de narcose, maar zijn operaties vaak
gevaarlijk en met name wondinfectie is een veel voorkomend probleem. Sinds 1865
is, dankzij de Britse chirurg Joseph Lister, antiseptische wondbehandeling mogelijk
met een ontsmettend middel dat bacteriën, schimmels en virussen doodt.

Het is de verdienste van Van Iterson dat hij het
grote belang van antisepsis inziet. In zijn inaugurale rede noemt hij dit al. In 1881 bezoekt hij
Lister in het King’s Hospital in Londen. Hij is een
scherp waarnemer wat blijkt uit het verslag van
zijn bezoek: “De wonden die ik zag waren zeer
zuiver, etterden weinig of niet, verspreidden geen
reuk en de algemeene toestand der geopereerden was uitnemend. Enkele temperatuurlijsten,
die ik inzag, vertoonden geen grooter schommelingen dan 2 Fahr. boven en beneden de norm”.
Ook op andere gebieden van de chirurgische
wetenschap is Van Iterson een onderzoeker die
alle middelen uit de scheikunde, ontleedkunde
en natuurkunde benut om vooruit te komen en
nieuwe methoden te ontwikkelen.
Professor Jan Egens van Iterson

Huwelijk en gezin
Jan Egens van Iterson trouwt op 1 juni 1870 te Leiden met Cornelia Jacoba Sophia
Viruly (1846-1909).

Huwelijksakte

Het echtpaar gaat op het Noordeinde wonen en krijgt daar drie kinderen:
- Anna Nannette (geboren 16 april 1871, overleden 22 maart 1954);
- Johanna Daniëla (geboren 31 mei 1873, overleden 24 december 1953);
- Constant Johan Adriaan (geboren 13 mei 1876, overleden 10 december 1950).
In 1890 verhuizen Jan Egens en zijn gezin van het Noordeinde naar het Rapenburg,
waar zij op nr. 34 gaan wonen.
Hoogleraar (2)
De praktische heelkunde en het theoretisch onderwijs eisen Van Itersons volle aandacht. In de operatiekamer is hij met zijn energieke wijze van opereren in zijn element. Zijn klinisch onderwijs met
een sobere voordracht is hoogst leerzaam en zijn
toelichting bij het onderzoek en de behandeling van
patiënten is voor zijn vele toehoorders zeer instructief.
In december 1893 houdt hij bij de opening van
een nieuwe operatiekamer in het Academisch Ziekenhuis een prachtige toespraak, die later als
brochure wordt uitgegeven.
Van Iterson heeft een grote invloed op de vorming van studenten in de geneeskunde te Leiden.
Prof. dr. Van Iterson (1900)
Zij leren van hem hoe men op de juiste wijze een
grondig onderzoek verricht. Nuchter en logisch worden door hem de feiten gecombineerd en - indien nodig - een richting van verder onderzoek aangegeven om de
juistheid van de veronderstelde diagnose te toetsen. In de kliniek wordt met vaardigheid het mes gehanteerd.
Van Iterson heeft vooral succes met buikoperaties: blindendarm, galstenen en
dergelijke zaken. Hij is een echte docent, die met veel genoegen zijn verworven kennis
uitdraagt. Hij geeft een groot aantal voordrachten voor de Nederlandse Maatschappij
tot Bevordering van de Geneeskunde.
Is hij in zijn toespraak bij de opening van de nieuwe operatiekamer nog tevreden
over de regering, zes jaar later is hij daar kritisch over: “Ontbreekt toch nog in het
ziekenhuis der oudste universiteit van Nederland, in het eenige ziekenhuis dat van
Staatswege wordt beheerd, de gelegenheid om gebruik te maken van de Röntgenmethode en zulks niettegenstaande herhaalde aanvragen bij de bevoegde autoriteit.
De Staatsbegroting van het loopende jaar werd niet in staat geacht den last te dragen
van eenige honderden guldens voor het aanschaffen van dat hoogst noodzakelijk
hulpmiddel”.
Het is duidelijk dat Jan Egens van Iterson volkomen berekend is op de moeilijke
taak om de chirurgie op essentiële ogenblikken in haar ontwikkeling te leiden. Hij beseft
direct welke mogelijkheden nieuwe technieken hebben, ook al zijn deze niet door hem
zelf ontwikkeld.

Nevenactiviteiten
Gedurende de jaren 1874-1881 is Van Iterson lid van de Leidse gemeenteraad.
Daarnaast heeft hij een groot aantal andere nevenfuncties:
- Lid van de Commissie voor Openbare Bewaarscholen (1870-1879);
- Regent van het Arme Wees- en Kinderhuis (1872-1881);
- Commissaris van de Leidsche Broodfabriek (1872-1889);
- Voorzitter van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst,
afdeling Leiden (1874-1889);
- Secretaris/penningmeester en later voorzitter van de Vereeniging tot Verbetering
der Volksgezondheid (1874-1889);
- Commissaris van de Leidsche Begrafenisonderneming (1877-1889);
- Curator van het Stedelijk Gymnasium (1880-1889);
- Voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis, afd. Leiden (1882-1889);
- Commissaris van de Zwem- en Badinrichting “Rhijnzicht” (1882-1889).
Publicaties
Van Iterson heeft een respectabel aantal publicaties op zijn naam staan. Deze hebben
meestal tot doel om zijn ervaringen op operatief gebied mede te delen. Hieronder een
selectie:
- Verslag der heelkundige kliniek aan de Leidsche hoogeschool gedurende den
cursus 1866-67 (1867);
- Langdurige sluiting van het darmkanaal (1873);
- Over de noodzakelijkheid en de hulpmiddelen der critiek in de geneeskunde
(1879);
- Medeelingen omtrent het Geneeskundig Congres te Londen (1881);
- Bydrage tot de behandeling der blaassteenen (1182);
- De verhouding der ortopaedie tot de wetenschap, de kunst en de maatschappij
(1885);
- Over splenopexia (1897);
- Het zwachtelen (1897).
Daarnaast is onder zijn supervisie een groot aantal dissertaties verschenen.
Zijn persoon
Met zijn scherpzinnig verstand vormt hij zich een afgewogen oordeel over vele
vraagstukken, zowel op wetenschappelijk als sociaal gebied en weet hij zijn omgeving
door zijn heldere betoogtrant van de juistheid van zijn argumenten te overtuigen.
Als hij zich een mening heeft gevormd en hij vindt het van belang deze over te
dragen, dan zet hij zich daar volledig voor in zonder anderen te sparen. “Waar een wil
is, is een weg” schreef hij zelf en de uitspraak “ik kan niet” komt nooit over zijn lippen.
Van Iterson heeft een grote invloed op de vorming van geneeskundigen in Leiden.
Zijn studenten leren van hem hoe men op de juiste wijze patiënten onderzoekt en wat
voor vragen zij hen moeten stellen om tot een goede diagnose te kunnen komen.

Overlijden
In 1899 moet Van Iterson worden geopereerd aan een aandoening. De operatie vindt
plaats in Königsberg en is geslaagd, zoals blijkt in het door M. Rutgers in het tijdschrift
voor Geneeskunde verschenen In Memoriam. Daar staat:
“Toen de schitterend gelukte operatie in
1899 in Königsberg was doorstaan en de
hoogleraar verjongd weer in ons midden
kwam, jubelde Leiden en toonde de burgerij door het uitsteken van vlaggen hoe
verheugd zij was over het volkomen herstel van haar bekwamen en beminden
chirurg”.
Hij lijkt inderdaad geheel hersteld en
aanvaardt in het academisch jaar 19001901 het ambt van rector magnificus. Zijn
rectorale rede luidt: De beteekenis der
lichaamsoefening voor den gezonden en
den zieken mensch. Twee maanden later
Overlijdensadvertentie
overlijdt hij evenwel, op 23 april 1901 te
(Leidsch
Dagblad 26 april 1901)
Leiden, 58 jaar oud.

Overlijdensakte

Op 29 april wordt hij op Groenesteeg begraven in keldergraf 86. In het Leidsch Dagblad
staat een uitgebreid verslag van de begrafenis. Hierin staat te lezen:
“Zelden is er hier bij een begrafenisplechtigheid grooter belangstelling getoond dan
hedenmiddag aan den dag werd gelegd bij de uitvaart van wijlen den diepbetreurden
hoogleeraar Van Iterson.
Van vele woningen aan het Rapenburg in de nabijheid van het sterfhuis, van de
studentensociëteit “Minerva” en van andere gebouwenwaren de gordijnen neergelaten, en overal, waar de lijkstaatsie, bestaande uit den rouwwagen en vijf volgrijtuigen,
voorbijging, stond een groote menigte langs den weg geschaard.
Op het lijkkleed waren slechts twee kransen bevestigd, naar wij vernamen één van
den Academische Senaat als een hulde aan zijn voorzitter en één blijkens het er aan
gehechte lint van de faculteit der geneeskunde.
Bovendien was vooruit in twee vigilanten een groote schat van andere kransen en
bloemstukken naar den doodenakker overgebracht, waar ze, bij aankomst van den
stoet, op de lijkkist werden gelegd. Een daarvan was o.a. ook een dankbare hulde van
het Hôpital Wallon, waarvan de pleegzusters, evenals die van het Academisch
Ziekenhuis, de eersten met haar directrice en regenten, de anderen met haar directeur,
aanwezig waren om op den doodenakker op den weg naar het graf, den stoet vooraf
te gaan.
Onder de buitengewoon talrijke aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van
het college van curatoren met den burgemeester, de hoogleeraren, het collegium van
het Leidsch Studentencorps en de tegenwoordige en oud-leerlingen van hier en elders
van den overledene, gemeenteraadsleden, de wethouder van onderwijs dr. M.C.
Dekhuyzen, verder mr. S.J. Fochema Andreae en mr. J.C. van der Lip als vertegenwoordigers van het college van curatoren van het gymnasium en een aantal dames.
Zij allen vormden een breeden kring om de groeve.
Toen de kist - terwijl de zon helder scheen - daarboven was geplaatst, trad professor
Zaaijer naar voren en hield de volgende lijkrede: […] Hij was een merkwaardig, hoogst
talentvol man met een helder hoofd, een fieren geest, vastberaden van wil, doortastend
van karakter, met schaars geëvenaarde technische vaardigheid, oprecht deelnemend
in het leed der aan hem toevertrouwde kranken; een man met een zelfbeheersching
schrier zonder wederga. Al de genoemde eigenschappen, niet vaan in één mensch
vereenigd, maakten hem tot een persoonlijkheid van gezag, tot den beroemden chirurg
van ons vaderland!
[…] Zoo is Van Itersonde leermeester geweest en de leidsman van een aantal jonge
mannen, die, door zijn voorbeeld bezield en in zijn school gevormd en gekweekt, tot
goede heelkundigen zijn geworden , en hier en elders, der menschheid ten zegen,
werkzaam zijn.
Zoo heeft Van Iterson aan honderden en nogmaals honderden, uit alle rangen en
standen der maatschappij, hulp, genezing en verlichting geschonken; de dankbaarheid
daarvoor spreekt uit de algemeene verslagenheid in den lande, veroorzaakt door het
bericht van zijn dood.
Verslagenheid vooral hier in de stad, waar hij niet alleen door zijn vroeger,
uitgebreide geneeskundige praktijk en door zijn roem als hoogleeraar bekend was,

maar waar hij ook gedurende eenige jaren als vertegenwoordiger zijner medeburgers
in den Raad zitting had en vele jaren lang tot aan zijn dood lid was van het College
van Curatoren van het gymnasium.
En in zijn gezin! Daar treurt de trouwe gade om den beminden en gevierden
echtgenoot, dien zij gedurende meer dan 30 jaren met de innigste liefde en met alle
kracht heeft bijgestaan en gesteund; daar treuren zijn dochters met hun echtgenooten
en zijn eenige zoon, die hem zoo na aan het hart lag, om het verlies van zulk een
vader.
[…] En nu, waarde vriend Van Iterson! Een afscheidswoord tot U! gij hebt geleden
en gestreden meer nog wellicht dan wij kunnen vermoeden. Wij betreuren Uw gemis,
maar wij zullen nimmer vergeten en steeds dankbaar blijven voor hetgeen Gij aan ons
en aan zoovelen geschonken hebt.
Gij hebt thans rust gevonden. Uw oudste ambtgenoot en uw vriend brengt U hier
zijn laatste groet en dien van velen. Rust zacht!
Deze duidelijk en gevoelvol uitgesproken rede had diepen indruk gemaakt:
sommigen hadden zelfs hunne tranen niet kunnen weerhouden, en het
indrukwekkende der plechtigheid verhoogde nog toen, onder doodsche stilte,
vervolgens de kist in de groeve werd neergedaald en daarin levende bloemen werden
gestrooid.
En als dit was geschied, dankte, overstelpt van aandoening, de zoon van den
overledene, ook namens de familie voor de groote belangstelling aan de nagedachtenis van zijn vader bewezen.
En toen …. toen sloeg men nog een laatsten blik in den grafkelder en scheidde men
van deze droeve plaats, waar weder een zoo algemeen geacht, verdienstelijk man,
zulk een vertrouwd burger werd achtergelaten.
Keldergraf 86
Keldergraf 86 wordt in 1831 in gebruik genomen door de familie Swart. In mei 1880
zijn de rechten op dit graf vervallen en wordt het door Jan Egens gekocht om er zijn
overleden zus Wilhelmina Jacoba, 24 jaar oud, op 26 mei in te begraven.

Grafboek keldergraf 86 (deel)

Hierna worden nog drie personen in dit graf ter aarde besteld:
- Cornelia Jacoba Sophia de Ranitz, op 4 augustus 1896, twee jaar oud; zij is het
dochtertje van Jan Egens’ oudste dochter Anna Nannette;
- Jan Egens van Iterson zelf, op 29 april 1901;
- Cornelia Jacoba Sophia Viruly, zijn echtgenote, op 13 december 1909, 63 jaar oud.
Het is een mooi graf met een zerk en een fors rechtopstaand - voor deze hervormde
begraafplaats vrij pontificaal - deel.

Keldergraf 86

Borstbeeld
De herinnering aan Van Iterson blijft behouden bij zijn patiënten en zijn leerlingen. Een
jaar na zijn overlijden wordt er voor hem een gedenkteken opgericht: een door Pier
Pander vervaardigd borstbeeld, dat een plaats krijgt op een zuil voor het Academisch
Ziekenhuis, dat in het begin van de twintigste eeuw aan de Steenstraat is gevestigd.

Borstbeeld Jan Egens van Iterson

Gezicht op een menigte tijdens de onthulling van het borstbeeld van J.E. van Iterson, voor het
Academische Ziekenhuis aan de Steenstraat, tegenwoordig het Museum voor Volkenkunde.
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