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Soort boek: Onderzoekstocht van een echtgenoot van een vrouw die DES heeft 
geslikt en een vader van twee DES dochters naar de waarheid achter de hormonale 
behandeling van vrouwen met het DES ( = di-ethylstilbestrol). 
 
Over de schrijver: Hans Emmerling (1939-2008) was journalist en schreef onder 
meer voor Het Vrije Volk, HP/de Tijd, Humo, Vrij Nederland. Hij was ook 
documentairemaker, radio en televisiemaker, eindredacteur en voice-over. Hij 
presenteerde het Vara programma ‘Hoe bestaat het.’  Hans was getrouwd en vader 
van drie kinderen. Hij kreeg een ongeneeslijke prostaattumor en stierf in 2008. 
 
Korte beschrijving: Hans Emmerling ziet als vader van twee DES dochters wat het 
medicijn bij zijn dochters aanricht. De oudste dochter had een moeizame bevalling, 
de jongste kende een verkeerd liggende baarmoeder, onderging operaties, IVF, 
moeizame bevallingen en tenslotte een miskraam. Zijn vrouw had, om miskramen te 
voorkomen -te goeder trouw - het medicijn geslikt, omdat ze graag kinderen wilden 
hebben. Het maakte Hans strijdbaar. Hij wilde erachter komen hoe het mogelijk was 
dat dit medicijn door zo vele vrouwen (in Nederland zeker 100000) werd geslikt 
en er zo weinig over bekend was, gezegd werd. Veel moeders en hun kinderen 
ondervinden er tot op de dag van vandaag de gevolgen van. Onzekerheden, angsten, 
onvruchtbaarheid en ook vormen van kanker. Wat hen, en zelfs hun kleinkinderen 
nog te wachten staat is onbekend. 
Hans beschrijft de achtergronden van het DES hormoon; geschiedenis, opkomst, 
kritiekloze opstelling van de wetenschap, macht van de farmaceutische industrie, 
onmacht van slachtoffers, hun strijd en de rechtspraak rondom DES, werking van het 
DES centrum en uitkeringen van het DES fonds. Hij vraagt zich af of hij zonder Des 
geen dochters had gehad. 
 
Wat viel op: het gedegen onderzoek en de verstrekkende consequenties die het kan 
hebben. Hoe is de houding van wetenschappers? Kijken zij meer naar wat mogelijk is 
in plaats van bijwerkingen van een medicijn? Mede door druk van geldschieters? En 
dat het goed is dat dit boek er is, omdat het een aanvulling is op ervaringsverhalen, 
meer achtergronden schetst. 
 
Citaten: Pag. 52: “De verstrengeling van artsen en de farmaceutische industrie gaat 
zover dat de stukken in de vakbladen vaak niet eens door de arts geschreven worden. 
Onder de naam van de bekende specialist wordt een artikel door de promotieafdeling 
van de producent van een geneesmiddel geschrevenen. Het lijkt misschien erg ver 
gaan, maar voor geld is veel mogelijk. Trudy Dehue, psychologe en 
wetenschapsfilosofe, bevestigt de analyse in “De depressie epidemie”. Ze concludeert 
dat in Groot-Brittannië uit hoorzittingen van het parlement blijkt dat jaarsalarissen 
aan steekpenningen worden betaald, om tegenvallende resultaten van onderzoek 
te verdonkeremanen, … 
Pag. 67: “Een kleine stap voorwaarts in de tijd. Het huis van de jongste dochter, die 
dolgraag moeder van een groot gezin had willen zijn. Een brief van het DES Fonds. 
Oplopende tabellen met corresponderende bedragen. De zusjes vallen in categorie 3, 
die weer is onderverdeeld. De oudste valt in Cat. 3d en mag 800 euro declareren. De 
jongste is een zwaarder geval: ze heeft van alles gehad, maar het Fonds kiest dan 



binnen de categorie het ergste. Voor ‘extra uterine graviditeit’, die afliep met verlies 
van kind en eileider, staat € 1255,68. Die maniakale precisie wekt lachlust op. Een 
klaterende lach met een heel klein rafelrandje:Ik heb me met dossier en al niet bij dat 
fonds gemeld vanuit een verlangen een booswicht aan te pakken. Maar nu denk ik het 
is belachelijk. De hele gedachte om een prijs te plakken op mijn twintig jaar ellende 
en dat dat dan € 1255,68 is….’Kijk hier- als ik kanker krijg, dan wordt het pas echt 
aantrekkelijk, want als ik dan dood ga krijg ik ruim honderdvijfentwintigduizend 
euro.’” 


