Frederik Willem Krieger (1805-1881) keldergraf 244, vak C
Hoogleraar heel- en oogheelkunde met veel belangstelling voor de letterkunde
Personalia
Geboren: 23 november 1805 te Rotterdam
Zoon van: Jacob Krieger en Christina Maria van der Snoek
Gehuwd met: Maria van Gilse van der Pals op 3 mei 1843 te Rotterdam
Overleden: 24 augustus 1881 te Leiden
Begraven: 29 augustus 1881
Samenvatting
Krieger wordt in 1805 te Rotterdam geboren in een medisch milieu. Ook van hem wordt
verwacht dat hij medicus wordt. Na het gymnasium, waar zijn liefde voor de letterkunde
wordt gewekt, gaat hij in 1822 in Groningen geneeskunde studeren. Na de propedeuse
in 1824, besteedt Frederik Willem vrijwel al zijn tijd aan de letterkunde. Dat gaat zover
dat hij teruggaat naar Rotterdam om daar zijn oom bij te staan in diens boekhandel.
De boekhandel komt echter in financiële problemen en moet in 1829 worden verkocht.
Dan hervat Krieger zijn medicijnenstudie, niet in Groningen, maar in Berlijn. Hij doet
het daar prima, gaat in 1831 terug naar Groningen, waar hij de laatste vakken aflegt
en in 1834 zijn studie afsluit met een dissertatie.
Hierna vestigt hij zich als geneesheer in Rotterdam, waar Krieger in 1836 lector
wordt aan de Klinische school en tevens stadsgeneesheer is.
In 1843 treedt hij in het huwelijk met Maria van Gilse
van der Pals met wie hij twee dochters krijgt. Krieger
blijft de letterkunde bestuderen en wordt ook lid van de
Maatschappij van Nederlandse letterkunde.
Krieger raakt wat uitgekeken op zijn werk in Rotterdam en is dan ook zeer ingenomen met zijn benoeming in 1848 tot gewoon hoogleraar in de heel- en
oogheelkunde aan de universiteit van Leiden.
Hij is een uitstekend chirurg, maar wel iemand van
de ‘oude chirurgie’. In de polikliniek heelkunde heeft hij
talrijke patiënten en kan hij zijn studenten uitstekend
klinisch onderwijs geven.
In het midden van de jaren zestig krijgt hij ernstige
Portret Frederik Willem Krieger
gezondheidsproblemen, waardoor hij niet altijd college
kan geven. Met name zijn college oogheelkunde komt in de knel. In 1869 moet hij om
gezondheidsredenen ontslag nemen. Hij heeft niet veel gepubliceerd, maar zijn
Praktisch Handboek der klinische Heelkunde is een standaardwerk.
Op 24 augustus 1881 overlijdt hij en wordt vijf dagen later op Groenesteeg begraven.

Volledige versie
Afkomst en jeugd
Frederik Willem Krieger wordt op 23 november 1805 in Rotterdam geboren. Hij is de
zoon van de heelmeester Jacob Krieger en van Christina Maria van der Snoek, een
dochter van een geneesheer te Oosterhout. Hij groeit dus op in een medisch milieu.

Doopakte

De familie Krieger komt uit Duitsland, waar de naam Krüger de eigenlijke naam was.
Frederik Willem heeft één zus, Maria Theodora (1804-1901), die bijna 97 jaar zal
worden. Frederik Willem spreekt vol lof over zijn ouders: “Zij waren vrome lieden in de
ware beteekenis des woords. Mijne moeder had de strekking des Christendoms van
de edelste zijde opgevat, namelijk als liefdeleer. In ons kleine gezin was dit dan ook
de grondtoon”.
Als hij zes jaar is, gaat Frederik Willem naar de
lagere school van meester Deyll, een onderwijzer
van de oude stempel, die er niet voor terug schrikt
om zijn jonge, ongehoorzame leerlingen met de stok
te slaan. Van de kleine Krieger wordt door zijn
ouders verwacht dat hij geneeskunde gaat studeren
en daarom bezoekt Frederik Willem de Erasmiaanse
school in zijn geboorteplaats.
Daar krijgt hij gedegen onderwijs van de conrector
Alexander Bake, een broer van de Leidse hoogleraar John Bake [ook op Groenesteeg begraven],
die een grote invloed heeft gehad op de vorming van
Frederik Willem, met name op zijn interesse in de
Erasmiaans gymnasium
letterkunde.
Studie en werk in boekhandel
In 1822 wordt Frederik Willem, na het houden van een Oratio de expeditionibus
cruciatis, toegelaten tot de studie geneeskunde in Groningen. Hij vindt deze studie
aangenaam en werkt hard. Op 16 mei 1824 slaagt hij voor zijn propedeuse. De grote
verwachtingen die men van Krieger heeft als toekomstig medicus lijken gevaar te lopen
als hij veel meer tijd aan zijn hobby letterkunde dan aan zijn studie gaat besteden.
Frederik Willem raakt in de ban van schrijvers als Schiller, Goethe, Voltaire en
Bilderdijk, en dat trekt hem meer dan de anatomie en fysiologie. Krieger zal tot in zijn
laatste levensfase, zelfs als zijn geest door langdurige pijn is verzwakt, moeiteloos
gedichten uit het hoofd voordragen.

Frederiks oom, ook Frederik Willem Krieger geheten, heeft in Rotterdam een boekhandel en is door lichamelijke klachten en hoge leeftijd niet in staat deze zelfstandig
voort te zetten. Hij roep zijn naamgenoot in om hem te helpen en in 1825 laat deze zijn
studie voor wat het is en gaat in de boekhandel werken.
Maar de jonge Frederik Willem mag dan wel geïnteresseerd zijn in literatuur, een
boekhandel drijven vereist toch andere kwaliteiten en met name de administratieve
kant is voor hem een probleem. De boekhandel Krieger houdt het dan ook niet lang
vol en in 1829 wordt deze overgenomen door de firma M. Wijt en Zonen.
Krieger pakt zijn studie weer op in Berlijn om
daar met dubbele energie het een en ander in te
halen. In 1831 heeft hij zich niet alleen in de anatomie en fysiologie bekwaamd, maar tevens de
nodige praktijkervaring in de kliniek opgedaan. Hij
keert weer terug naar Nederland en mag kort voor
zijn vertrek uit Berlijn de prijsmedaille van het
Clinicum chirurgium et ophthalmologicum met bijbehorend getuigschrift uit handen van prof. Karl
Ferdinand Von Graefe (1787-1840) ontvangen.
Na een kort verblijf in de ouderlijke woning te
Rotterdam gaat hij in oktober 1831 weer terug
naar Groningen. Daar legt hij de nog ontbrekende
Prof. Karl Ferdinand von Graefe
tentamens met de hoogste cijfers af.
Op 18 december 1834 wordt Krieger, na verdediging van zijn proefschrift Dissertatio
inauguralis de graviditate tubaria eiusque casu Groningae observato, cum laude
bevorderd tot doctor in de geneeskunde. In het volgende jaar volgen promoties in de
verloskunde (27 mei 1835) en in de heelkunde (2 juni 1835), beide op stellingen.
Tijdens zijn tweede verblijf in Groningen maakt
Fredrik Willem zich zeer verdienstelijk als assistentgeneesheer in het Cholerahospitaal. Voor de behandeling van deze aan de zo gevreesde ziekte lijdende
patiënten ontvangt hij van de gemeente Groningen
een gratificatie van ƒ 50,-. Ook ontvangt Krieger uit
handen van de hoogleraar Jacob Baart de la Faille
(1795-1867) een uiterst vleiend getuigschrift voor zijn
studieresultaten en voorbeeldig gedrag.
Lector in Rotterdam
Krieger vestigt zich als geneesheer in Rotterdam,
waar hij op 6 juli 1836 wordt benoemd tot lector in de
heelkunde aan de Klinische school. Het jaar daarna
wordt hem ook de heelkundige dienst in het Pest- en
Prof. Jacob Baart de la Faille
Dolhuis opgedragen. In 1842 volgt de benoeming tot
stadsgeneesheer en in 1846 tot lid van de plaatselijke commissie van geneeskundig
toezicht en tot lid van de commissie van geneeskundig onderzoek in Zuid-Holland.

Huwelijk en gezin
Frederik Willem Krieger trouwt op 3 mei 1843 te Rotterdam met Maria van Gilse van
der Pals (1814-1891). Het echtpaar is acht jaar kinderloos, maar dan komen er twee
dochters: Maria Christina, geboren op 2 juli 1851, en Johanna, geboren op 13 november 1856.

Huwelijksadvertentie (Rotterdamse Courant (4 mei 1843)

Huwelijksakte

De oudste dochter trouwt op 1 april 1880 met Johann Conrad Ludwig Sicherer. Bijna
een jaar later, op 27 maart 1881, wordt hun kind doodgeboren en twee dagen daarna
overlijdt ook moeder Maria Christina.
Dochter Johanna trouwt op 27 september 1877 met Cornelis Antonius Kuiper. Ook
hier is veel leed: de eerste dochter, Wijnanda Maria Johanna, geboren op 4 oktober

1878, blijft maar 7 maanden in leven en de eerste zoon, Frederik Willem, geboren op
28 april 1882, slechts twee weken. Tussen deze twee wordt op 8 mei 1880 nog een
dochter geboren, die deels naar haar overleden zusje wordt genoemd en de namen
Maria Wijnanda Cornelia Johanna krijgt. Van haar weten we dat zij minstens 50 jaar is
geworden, want op 18 december 1930 ging zij in de Franckenstraat 31 te Nijmegen
wonen, nadat zij al in 1924 van Den Haag naar Nijmegen was verhuisd.
De (groot)ouders Frederik Willem en Maria zullen veel verdriet hebben gehad van
al deze droevige familiegebeurtenissen in de jaren 1879-1882.
Letterkunde
In Rotterdam vindt Krieger naast zijn vele werkzaamheden, zoals hierboven vermeld,
ook nog tijd voor zijn bestudering van de letterkunde. Sinds 1835 is hij al lid van de
Maatschappij ter beoefening van wetenschappen en fraaie letteren. Veelvuldig is hij
spreker in de vergaderingen van dit gezelschap en zijn voordrachten worden zeer
gewaardeerd. In 1861 wordt Krieger opgenomen in de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde.
Hoogleraar te Leiden
Minder voldoening dan aan de letterkunde heeft hij
aan zijn onderwijs bij de klinische school, met name
omdat hij wordt tegengewerkt door de regenten van
het gasthuis.
Met grote genoegen verneemt Krieger dan ook dat
hij bij koninklijk besluit van 22 april 1848 is benoemd
tot gewoon hoogleraar in de geneeskunde; zijn leeropdracht luidt heel- en oogheelkunde. Op 23 september van dat jaar aanvaardt hij deze benoeming
met het uitspreken van de oratie De progressibus
quos nostra praesertim aetate per anatoniam pathologicam fecit chirurgia. Bij de start van zijn onderwijs
houdt Krieger een rede voor de studenten, getiteld:
Over de wijze, waarop de heelkunde moet worden
aangeleerd en uitgeoefend.
Krieger is een gedegen chirurg, die moderniteiten
niet schuwt. De eerste chloroformnarcose in een
Nederlands academisch ziekenhuis zou naar verluidt
in 1847 te Leiden door hem zijn toegediend.
Ongeveer tachtig patiënten per jaar bezoeken Portret Frederik Willem Krieger
(Staalgravure, D.J. Sluyter)
zijn kliniek in het Nosocomium Academicum aan de
Oude Vest, waar zij behandelingen ondergaan aan huidziekten, gewrichtsziekten,
oogziekten, ziekten aan beenderen, blaasstenen en gezwellen, en nog veel meer. Ook
voert Krieger amputaties, steensnijdingen en oogoperaties uit. Krieger zou eigenlijk
wel wat meer patiënten op zijn afdeling willen hebben.

Nosocomium Academicum (Oude Vest, Leiden)

Waar hij wel meer patiënten ziet, is in de polikliniek waarover hij beschikt: hier komen
jaarlijks gemiddeld achthonderd patiënten. In deze polikliniek krijgen de studenten van
Krieger de kans om zich te oefenen in het aanleggen van verbanden en zich te oefenen
in kleine operaties.
Hoe het daar toeging vertelt student Sytze Greidanus na zijn eerste operatie:
“Zoo denk ik nu nog met weemoed aan den uitslag van mijne eerste groote operatie
onder toezicht van mijn Professor. Het betrof een jongen van 13 jaar, die met de hand
in een wasmachine was geraakt. De hand was zeer gemutileerd en moest afgezet
worden. Thans zou men waarschijnlijk conservatief te werk gaan om te behouden wat
er te redden was, maar daaraan was toen niet te denken.
Nu, de amputatie bracht ik er goed af, alles ging best, maar 3 dagen later kwam er
diphtherithis in de wond en stief de arme jongen al spoedig.
Dat onder dergelijke hoogst ongunstige omstandigheden nog betrekkelijk velen
genezing vonden, is werkelijk een wonder te noemen en men dus bevreesd was diep
in te grijpen.
Nu is het waar, dat de meeste operaties van weinig gevaarlijken of ingrijpenden aard
waren, en dat is niet te verwonderen, dewijl elke wond in de diepere weefsels of in de
ingewanden in het voor-aseptische tijdperk bijna onvermijdelijk doodelijk was, vooral
in een ziekenhuis”.

Vooral in het begin van zijn professoraat gaat Kriegers hart uit naar het onderwijs.
Maar Krieger wil meer dan er al is, met name op het gebied van klinisch onderwijs. Hij
pleit er voor om het klinisch onderwijs in het Elisabeth’s Hofje te verruimen door daar
een lokaal in te richten voor de operatieve heelkunde. Daarnaast zorgt hij er voor dat
zijn studenten in het vak oogheelkunde gebruik kunnen maken van een oogspiegel.

Elisabeth Hofje

Op 8 februari 1855, nadat hij een jaar Rector Magnificus is geweest, draagt hij het
rectoraat over met de redevoering De artis chirurgicae nostro tempore ratione et fine.
Vanaf het midden van de zestiger jaren kan Kriger wegens ziekte regelmatig geen
college geven. Zijn studenten klagen daarover. Zo staat in de Almanak van het Leidsch
Studenten Corps uit 1864 het volgende: “Hoewel Kriegers humaniteit ten opzichte der
jongelui zeer te roemen is, en hij hersteld van ziekte na de Kerstvakantie zijn colleges
hervat heeft, constateren de studenten dat het aangekondigde college oogheelkunde
zelden gegeven is”.
Als Kriegers gezondheid in 1865 andermaal is verbeterd, krijgt hij van zijn studenten
in de Almanak van dat jaar lof toegezwaaid: ”Dikwerf waren wij ook in de gelegenheid
menig belangrijke operatie bij te wonen, die, al werden ze niet in geneeskundige
tijdschriften openbaar gemaakt, toch door goed slagen en gunstigen afloop aan den
Hoogleraar meer voldoening verschaften, dan openlijke lof kan geven. Wel wachten
wij met ongeduld op het begin van het college oogheelkunde”.

In 1869 is Krieger vanwege problemen met zijn gezondheid (“infirmiteit van
gezondheid in verband met gevorderden leeftijd”) genoodzaakt om ontslag te vragen
(“voor meer jeugdige en onverzwakte krachten”), wat hem op de meest eervolle wijze
wordt verleend.
Als hoogleraar heelkunde heeft hij grote verdiensten. Hij heeft een scherp verstand
en een vaste hand van snijden: twee eigenschappen die hem tot een kundig wetenschapper en chirurg maken. Wel is hij wat behoudend, een man van de ‘oude geneeskunde’; zo werkt hij nog niet met de in zijn periode in zwang rakende antiseptische
methode met carbolzuur, die later overal wordt toegepast.
Krieger is een ochtendmens: zijn colleges beginnen stipt om acht uur, zonder ‘Leids
kwartiertje’. Ook is hij een sociaal voelend mens. Zijn studenten houdt hij voor “in den
lijder nimmer den mensch voorbij te zien”.
Publicaties
Zijn publicatielijst is niet erg uitgebreid. Hij stelt zeer hoge
eisen aan zijn artikelen en heeft moeite om een
onderwerp af te ronden omdat hij op zoek blijft naar
nieuwe bevindingen. Een voorbeeld hiervan is het uitvoerige en met grote zorg geschreven werk ”Over steensnijding en hare geschiedenis”, geschreven in zijn laatste
jaren, maar nooit uitgegeven. Na zijn overlijden heeft de
weduwe mw. Maria Krieger - van Gilse van der Pals dit
manuscript afgestaan aan de Universiteitsbibliotheek.
Een andere werk met medeauteur Machiel Polano, dat
in 1847 wel tot een publicatie leidt, is het “Practisch
Handboek der klinische Heelkund in haren geheelen omvang”.

Andere functies op het gebied van de geneeskunde
Krieger heeft de volgende functies vervuld:
- Membre correspondant étranger du Cercle médico-chirurgical de Bruxelles (1841);
- Socius extraneus van de Societas medica Roterodamensis cui nomen (1848);
- Lid van het Genootschap ter Bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam
(1850);
- Erelid van het Genootschap ter Bevordering der Koepokinenting te Rotterdam
(1850);
- Lid van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1851);
- Lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
(1851);
- Lid van de plaatselijke commissie van geneeskundig toezicht te Leiden (1854);
Krieger jaagt dit soort functies niet na, maar wordt hiervoor vanwege zijn kundigheid
gevraagd en ook buiten de wetenschappelijke wereld stelt men prijs op zijn adviezen.

Krieger als mens
Krieger is inderdaad een beminnelijk mens. Hij verliest nooit zijn geduld bij het aanhoren van de talrijke klachten van zijn patiënten. Zijn leerlingen, zowel in Rotterdam
als Leiden, waarderen zijn warme genegenheid en Krieger is voor hen een voorbeeldige leermeester.
In gezelschappen is Krieger om zijn vrolijkheid en geestige invallen een graag
geziene gast. Zijn grote kennis van de Nederlandse en buitenlandse letterkunde
maken hem tot een aangename gesprekspartner.
Daarnaast is hij, al vanaf zijn jongste jeugd een groot liefhebber van toneel.
Ondanks zijn mindere gezondheid blijft hij tot het einde van zijn leven voorstellingen
bijwonen. Muziek trekt hem eveneens. Met zijn viool doet hij tot kort voor zijn overlijden
mee aan de muzikale bijeenkomsten van zijn gezin.
Zijn laatste jaren
Na zijn ontslag heeft het rustige leven aanvankelijk een goede invloed op zijn
aangetaste gezondheid. Toch blijft hij problemen houden en dit drukt op zijn psychisch
vermogen en maakt hem neerslachtig. Op de duur wordt Krieger zo lichamelijk en
geestelijk gesloopt.
Op 24 augustus 1881 overlijdt hij; drie dagen later wordt Frederik Willem Krieger op
de begraafplaats Groenesteeg ten grave gedragen. Een van zijn oudste collega’s, de
hoogleraar Abrahan Everardus Simon Thomas, spreekt aan de groeve enige hartelijke
woorden ter nagedachtenis aan zijn beminnelijke collega.

Overlijdensakte

Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 27 augustus 1881)

Op 29 augustus 1881, vijf dagen na zijn overlijden, wordt Frederik Willem Krieger in
keldergraf 244 op de begraafplaats Groenesteeg ter aarde besteld. Over deze begrafenis staat in het Leidsch Dagblad van 30 augustus op de voorpagina het volgende:
Het stoffelijk overschot van den dezer dagen overleden emeritus hoogleeraar dr.
F.W. Krieger werd hedenmiddag om halftwee op de begraafplaats aan de Groenesteeg ter aarde besteld. Door tal van vrienden en hoogleraaren van de verschillende
faculteiten, waaronder ook oud-leerlingen, werd het aan den doodenakker opgewacht.
Toen de met zeven kransen bedekte lijkkist in de groeve was nedergelaten, herdacht prof. dr. A. E. Simon Thomas in treffende woorden wat de overlevende als
geleerde en als mensch in zijn nuttig leven geweest was.
Reeds toen hij zich vóór 40 jaren te Rotterdam vestigde, wist hij zich spoedig ieders
vertrouwen en liefde waardig te maken. Niet minder was dit het geval toen hij
vervolgens alhier als lector aan de klinische school optrad, maar ook niet minder toen
hij zich eigenlijk tot nog hoogeren werkkring, als hoogleeraar in de heelkunde,
geroepen zag. Zijne vele leerlingen kunnen dit getuigen. Ieder heeft Krieger gekend
als een humaan mensch, als een vriend der zieken, als een leidsman der studenten.
Vooral toonde hij zich waardig, toen hij, door vermindering van krachten, zich zijne
taak te zwaar gevoelde en eigen roem voor anderen opofferde. In alles was hij een
voorbeeld ter navolging voor allen, die zijne nagedachtenis zullen in eere houden, ook
ter troosting zijner nagelaten betrekkingen. Hij ruste in vrede!
Door den schoonzoon des overledenen, dr. J.L. Sicherer te Arnhem, werd den
aanwezigen in het algemeen en prof. Simon Thomas in het bijzonder namens familie
dankgezegd voor de laatste eer, den afgestorvene bewezen.
In dit keldergraf 244 zijn vier personen begraven:
- Wijnanda Maria Johanna Kuipers, een kleindochter van Frederik Willem Krieger, op
12 augustus 1879, tien maanden oud;
- Frederik Willem Krieger, op 29 augustus 1881;
- Frederik Willem Kuiper, een kleinzoonr van Frederik Willem Krieger, op 17 mei
1882, twee weken oud;
- Maria van Gilse van der Pals, de echtgenote van Frederik Willem Krieger, op 4 april
1891, 77 jaar oud.
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