
Pieter Vermast, veearts en huisarts 
Hij werkte als paardendokter in het leger maar werd uiteindelijk huisarts in 

Etten. Wie was deze enigszins eigenzinnige geneesheer. 

Pieter Franciscus Vermast werd op 25 maart 1853 in IJzendijke, Zeeuws-Vlaanderen geboren. In juli 

1875 studeerde hij aan de Rijks veeartsenijschool te Utrecht af als veearts. In oktober 1875 werd hij 

benoemd tot provinciaal veearts 3e  klasse in de dienstkring IJzendijke, Schoondijke, Waterlandkerkje, 

Biervliet, Hoofdplaat en Breskens met als standplaats IJzendijke. Lang hield hij het hier niet vol, want 

al in april 1876 werd hem eervol ontslag verleend. 

Bij Koninklijk Bestuit van 3 mei 1876, nr. 30 werd hij bij de veterinaire dienst van het leger benoemd 

tot paardenarts 3de klasse bij het 1ste regiment huzaren met als standplaats Venlo. Hier leerde hij ook 

zijn vrouw Henrietta Tieman kennen. Op 30 april 1878 traden zij in Venlo in het huwelijk nadat hij het 

rooms katholieke geloof van zijn echtgenote had aangenomen. 

Pieter had echter meer in zijn mars en besloot het leger te verlaten en een studie voor dokter te gaan 

volgen. Dat studeren hem vlot afging, bewijst wel 

dat hij deze studie in drie jaar voltooide. Op 5 

december 1885 studeerde hij in Amsterdam af 

als arts. Maar daar bleef het niet bij. In 1888 

promoveerde hij aan de universiteit van Freiburg 

(Duitsland) tot doctor in de geneeskunde. De titel 

van zijn dissertatie luidde: “Ueber Pneumoma 

fibrinosa und deren Behandlung. Naast huisarts 

publiceerde hij het een en ander en hield hij 

lezingen. Ook zat hij in diverse commissies van de 

Nederlandsche Maatschappij van Geneeskunde. 

Dokter Pieter Vermast en zijn koetsier Piet de Visser voor De Linden (foto particuliere collectie) 
     
Praktisch direct nadat hij eind 1885 zijn studie voor arts voltooid had, ging hij als huisarts in Etten aan 

de slag. Op 9 januari 1886 arriveerde het gezin 

Vermast in Etten-Leur en ging op Leur B15 

wonen dat was in de Korte Brugstraat. Hun 

vorige woonplaats was Nieuwe Amstel. In de 

Korte Brugstraat woonden ze maar kort want 

op dezelfde datum werden zij ingeschreven op 

het adres Dorp A222. Dat was vlak bij de 

winkel van Jet van Ierssel in de Oude 

Bredaseweg die op Dorp A220 woonde. In mei 

1889 vertrok het gezin naar Dorp A4 dat was 

het huis De Linden op de Markt. Zij bleven hier 

wonen tot 27 september 1917 toen vertrokken 

ze naar Utrecht.     De Linden (foto Makelaardij Heijblom) 



Pieter was geen gemakkelijke man en hield geen blad voor de mond. Op 

het werkbezoek van de Commissaris der Koningin Mr. A.E.J. baron Van 

Voorst tot Voorst aan Etten-Leur, op 23 mei 1896, klaagde hij over de 

toestand van de wegen in de gemeente. In vergelijking met omliggende 

gemeenten waren de wegen slecht. Hiervan had hij veel last als hij bij 

nacht en ontij de door modder op bijna onbegaanbare wegen zijn visites 

af moest leggen. Ongetwijfeld had dit te maken met het feit dat zijn 

rijtuig het jaar daarvoor in de Leurse haven was beland. Het rijtuig werd 

zwaar beschadigd uit de haven gehaald. Gelukkig kwamen de dokter en 

zijn koetsier met de schrik vrij en bracht het paard het er ook levend 

vanaf. 

De Commissaris der Koningin Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst (foto BHIC) 

De verhouding met burgemeester Beretta, die dacht dat hij het hier alleen 
voor het zeggen had, was niet al te best. De burgemeester trof in Vermast 
de verkeerde, die liet zich door niemand de les lezen. Dat escaleerde in 
1915 bij de herbenoeming tot gemeentegeneesheer. Beretta nam die 
gelegenheid te baat de herbenoeming tegen te houden. Zonder dat 
Vermast daarvan op de hoogte was, had hij de gemeentegeneesheer op de 
Leur, dokter Bosman, al benaderd of deze ook niet de functie in Etten wilde 
uitoefenen. Beretta en het college betichtten Vermast ervan dat hij de 
armeninstructie niet goed uitvoerde. Dit resulteerde in een 
onverkwikkelijke correspondentie tussen beide heren in het medisch 
tijdschrift Vox Medicorum. Uiteindelijk maakte de redactie een einde aan 
deze discussie. De affaire ging zelfs zo ver dat Beretta een advertentie 
                                  Burgemeester Beretta 
                    (Foto Gemeentearchief) 

in het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde plaatste met een 

oproep voor een gemeente-arts 

waarbij zelfs een gemeentewoning 

werd aangeboden. Zo wilde hij 

Vermast een hak zetten, zodat deze 

zijn praktijk niet kon verkopen. Op de 

advertentie kwam echter geen 

enkele sollicitant af.  Als tegenzet 

plaatste Vermast een advertentie dat 

wegens beëindiging zijn praktijk in Etten te koop stond.  Uiteindelijk werd zijn benoeming in plaats 

van 3 jaar met 1 jaar door de gemeenteraad, die Vermast een stelletje jaknikkers noemde, verlengd.  

Kort na de plaatsing van de advertentie meldde zich de jonge net afgestudeerde arts Chris Mol. Hij 

nam de praktijk voor 9.000 gulden over onder voorwaarde dat zijn voorganger nog in De Linden 

mocht blijven wonen tot hij een geschikte woning in Utrecht gevonden had. Samen met zijn zus, die 

het huishouden deed en in de huisapotheek hielp, trok Mol bij zijn voorganger in.  

        

Door de generatiekloof klikte het niet zo goed tussen de twee. Zo reed Mol op een motor in plaats 

van in een koets, dat vond Vermast niet passen bij een huisarts. Mol trok zich daar echter niets van 

aan en ging zijn eigen gang. Op 27 september 1917 zagen de inwoners van Etten-Leur het rijtuig voor 



het laatst door het dorp rijden met daarin Vermast en 

zijn vrouw op weg naar het station naar de trein die hen 

naar hun nieuwe woonplaats Utrecht moest brengen. 

 
 
 
 
Chris Mol en Karl Kloss voor De Linden 
(fotocollectie fam. Mol) 
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